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56 מתוך 1עמוד 

ערכיות גבוה מאוד24/06/201815-20

ערכיות גבוה10-14נתצ הוד השרון- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית5-9

ערכיות נמוכה0-4

שם  סוגמס

קוטר 

גזע 
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גובה 

עץ 

(מטר)

קוטר 

צמרת

מצב 

בריאות 

-5)כללי  

0)

תרומה 

סביבתית 
(5-0)
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העץ
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ח"ליחידה בש

סטטוס  

מוצע
הערות

1Washingtonia robusta  אי תנועה מתוכנןכריתה639ערכיות בינונית5052.522138וושינגטוניה חסונה

2Washingtonia robusta  אי תנועה מתוכנןכריתה639ערכיות בינונית3551.522138וושינגטוניה חסונה

שימור60ערכיות בינוניתEucalyptus camaldulensis741.522138איקליפטוס המקור  3

שימור2,019ערכיות גבוהMelia azedarach Unbraculiformis3543323210איזדרכת מצויה  4

שימור1,616ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis354332229איזדרכת מצויה  5

שימור223ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis153232128איזדרכת מצויה  6

שימור396ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis203232128איזדרכת מצויה  7

שימור2,019ערכיות גבוהMelia azedarach Unbraculiformis3543323210איזדרכת מצויה  8

שימור99ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis153221126איזדרכת מצויה  9

שימור1,212ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis354332128איזדרכת מצויה  10

שימור223ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis153232128איזדרכת מצויה  11

שימור223ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis154332128איזדרכת מצויה  12

שימור618ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis253332128איזדרכת מצויה  13

שימור223ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis153332128איזדרכת מצויה  14

15Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עשימור2,246ערכיות גבוה3582233412תמר מצוי

16Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3582233412תמר מצוי

17Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3082233412תמר מצוי

18Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3082233412תמר מצוי

19Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3082233412תמר מצוי

20Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3082233412תמר מצוי

21Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עשימור2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

22Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

23Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

24Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי
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ערכיות גבוה מאוד24/06/201815-20

ערכיות גבוה10-14נתצ הוד השרון- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית5-9

ערכיות נמוכה0-4
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סטטוס  

מוצע
הערות

25Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

26Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

27Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

28Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

29Phoenix dactylifera  קרוב לאבן שפה מתוכננתכריתה2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

30Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,246ערכיות גבוה2582233412תמר מצוי

שימור954ערכיות בינוניתPlatanus orientalis153.523339דולב מזרחי  31

שימור569ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1541311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   32

שימור636ערכיות בינוניתPlatanus orientalis15433227דולב מזרחי  33

שימור190ערכיות בינוניתArchontophoenix alexandrae 104111158ארכונטופניקס אלכסנדראה   34

שימור569ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1541311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   35

שימור569ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1541311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   36

שימור569ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1541311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   37

שימור569ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1041311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   38

שימור569ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1541311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   39

שימור795ערכיות בינוניתPlatanus orientalis15633328דולב מזרחי  40

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   41

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   42

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   43

שימור954ערכיות בינוניתPlatanus orientalis15643339דולב מזרחי  44

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   45

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   46

שימור1,696ערכיות בינוניתPlatanus orientalis20643339דולב מזרחי  47

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   48
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ערכיות גבוה מאוד24/06/201815-20

ערכיות גבוה10-14נתצ הוד השרון- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית5-9

ערכיות נמוכה0-4
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גובה 
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0)

תרומה 

סביבתית 
(5-0)

ייחוד 
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0)
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-20) העץ   

0)

ערכיות העץ
שווי העץ 

ח"ליחידה בש

סטטוס  

מוצע
הערות

שימור569ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1541311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   49

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1532333413דולב מזרחי  50

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   51

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   52

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1531311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   53

שימור188ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032222410דולב מזרחי  54

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1553332412דולב מזרחי  55

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   56

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   57

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   58

שימור188ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032222410דולב מזרחי  59

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   60

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   61

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1531311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   62

שימור427ערכיות גבוהArchontophoenix alexandrae 1031311510ארכונטופניקס אלכסנדראה   63

64Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה4052333413תמר מצוי

65Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה4552333413תמר מצוי

66Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה4052333413תמר מצוי

67Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה4052333413תמר מצוי

68Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה4052333413תמר מצוי

69Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה4052333413תמר מצוי

70Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה4052333413תמר מצוי

71Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה1,638ערכיות גבוה3572232411תמר מצוי

72Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה4572232411תמר מצוי
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ערכיות גבוה מאוד24/06/201815-20
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סטטוס  

מוצע
הערות

73Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה3072232411תמר מצוי

74Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה4572232411תמר מצוי

75Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה4072232411תמר מצוי

76Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה4072232411תמר מצוי

77Morus l.  שימור445ערכיות גבוה1531.5321410י.ל.תות מ

78Morus l.  שימור445ערכיות גבוה1531.5321410י.ל.תות מ

79Morus l.  שימור445ערכיות גבוה1531.5321410י.ל.תות מ

80Morus l.  שימור445ערכיות גבוה1531.5321410י.ל.תות מ

שימור827ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1563333312עלים  -בוקציה קטנת 81

תחת קו מתחשימור7,439ערכיות גבוהFicus elastica4554333312פיקוס הגומי  82

שימור1,696ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 2053333413פנסית דו נוצתית   83

שימור2,649ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 2553333413פנסית דו נוצתית   84

שימור306ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1042332311עלים  -בוקציה קטנת 85

שימור163ערכיות בינוניתUlmus parvifolia 104222239עלים  -בוקציה קטנת 86

שימור163ערכיות בינוניתUlmus parvifolia 104222239עלים  -בוקציה קטנת 87

שימור396ערכיות גבוהFraxinus uhdei1042333413מילה ירוקת עד  88

שימור367ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1053333312עלים  -בוקציה קטנת 89

פ בקשת אדריכל"עכריתה853ערכיות גבוהButia capitata2022333413דקל בוטיה  דרומית   90

שימור954ערכיות גבוהCeratonia siliqua1544333413חרוב מצוי   91

שימור283ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042322411דולב מזרחי  92

פ בקשת אדריכל"עכריתה562ערכיות גבוהPhoenix roebelenii1521322411תמר רובליני   93

פ בקשת אדריכל"עכריתה562ערכיות גבוהPhoenix roebelenii1521322411תמר רובליני   94

פ בקשת אדריכל"עכריתה562ערכיות גבוהPhoenix roebelenii1521322411תמר רובליני   95

שימור188ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032222410דולב מזרחי  96
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מוצע
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שימור1,067ערכיות גבוהButia capitata402.52333413דקל בוטיה  דרומית   97

שימור264ערכיות גבוהFraxinus uhdei1032322411מילה ירוקת עד  98

שימור283ערכיות גבוהCeratonia siliqua1032322411חרוב מצוי   99

פ בקשת אדריכל"עכריתה768ערכיות גבוהButia capitata401.82333413דקל בוטיה  דרומית   100

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1554333413דולב מזרחי  101

שימור283ערכיות גבוהCeratonia siliqua1032322411חרוב מצוי   102

שימור1,696ערכיות גבוהCeratonia siliqua2043333413חרוב מצוי   103

שימור353ערכיות גבוהPlatanus orientalis1031.5323412דולב מזרחי  104

שימור283ערכיות גבוהCeratonia siliqua1032322411חרוב מצוי   105

שימור353ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042323412דולב מזרחי  106

שימור424ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042333413דולב מזרחי  107

פ בקשת אדריכל"עכריתה141ערכיות בינוניתCeratonia siliqua103222149חרוב מצוי   108

פ בקשת אדריכל"עכריתה640ערכיות גבוהButia capitata451.82332412דקל בוטיה  דרומית   109

שימור424ערכיות גבוהPlatanus orientalis1532222410דולב מזרחי  110

שימור236ערכיות גבוהCeratonia siliqua1042223411חרוב מצוי   111

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1543323412דולב מזרחי  112

פ בקשת אדריכל"עכריתה512ערכיות גבוהButia capitata351.81.5322411דקל בוטיה  דרומית   113

שימור94ערכיות בינוניתPlatanus orientalis1021.521148דולב מזרחי  114

שימור3,091ערכיות גבוהCeratonia siliqua2565343414חרוב מצוי   115

שימור283ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042322411דולב מזרחי  116

פ בקשת אדריכל"עכריתה320ערכיות גבוהButia capitata201.51.5321410דקל בוטיה  דרומית   117

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1543333413דולב מזרחי  118

נוטהשימור424ערכיות גבוהCeratonia siliqua1532222410חרוב מצוי   119

שימור2,769ערכיות גבוהGrevillea robusta3563322310גרווילאה חסונה  120
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שימור1,113ערכיות גבוהCeratonia siliqua1554343414חרוב מצוי   121

שימור283ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042322411דולב מזרחי  122

פ בקשת אדריכל"עכריתה569ערכיות גבוהButia capitata3521.5322411דקל בוטיה  דרומית   123

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542333413דולב מזרחי  124

שימור2,543ערכיות גבוהGrevillea robusta3063332311גרווילאה חסונה  125

שימור954ערכיות גבוהCeratonia siliqua1554333413חרוב מצוי   126

שימור3,462ערכיות גבוהGrevillea robusta3563323311גרווילאה חסונה  127

שימור954ערכיות גבוהCeratonia siliqua1553333413חרוב מצוי   128

שימור530ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542232411דולב מזרחי  129

שימור4,522ערכיות גבוהGrevillea robusta4063332311גרווילאה חסונה  130

שימור424ערכיות גבוהCeratonia siliqua1532222410חרוב מצוי   131

שימור2,543ערכיות גבוהGrevillea robusta3062332311גרווילאה חסונה  132

שימור954ערכיות גבוהCeratonia siliqua1543333413חרוב מצוי   133

שימור283ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042322411דולב מזרחי  134

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542333413דולב מזרחי  135

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata2521.5321410דקל בוטיה  דרומית   136

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542333413דולב מזרחי  137

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata2521.5321410דקל בוטיה  דרומית   138

שימור954ערכיות גבוהCeratonia siliqua1543333413חרוב מצוי   139

140Phoenix dactylifera  שימור1,966ערכיות גבוה4572233412תמר מצוי

שימור954ערכיות גבוהCeratonia siliqua1543333413חרוב מצוי   141

שימור1,130ערכיות גבוהPlatanus orientalis2043322411דולב מזרחי  142

פ בקשת אדריכל"עכריתה320ערכיות גבוהButia capitata251.51321410דקל בוטיה  דרומית   143

שימור353ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032332412דולב מזרחי  144



56 מתוך 7עמוד 

ערכיות גבוה מאוד24/06/201815-20

ערכיות גבוה10-14נתצ הוד השרון- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית5-9

ערכיות נמוכה0-4

שם  סוגמס

קוטר 

גזע 

(מ"ס)

גובה 

עץ 

(מטר)

קוטר 

צמרת

מצב 

בריאות 

-5)כללי  

0)

תרומה 

סביבתית 
(5-0)

ייחוד 

-5)העץ  

0)

ערך מין 

העץ

כ ערך "סה

-20) העץ   

0)

ערכיות העץ
שווי העץ 

ח"ליחידה בש

סטטוס  

מוצע
הערות

שימור424ערכיות גבוהCeratonia siliqua1043333413חרוב מצוי   145

שימור353ערכיות גבוהCeratonia siliqua1032332412חרוב מצוי   146

147Phoenix dactylifera  שימור1,966ערכיות גבוה4572233412תמר מצוי

נוטהשימור188ערכיות גבוהCeratonia siliqua1021.5222410חרוב מצוי   148

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542323412דולב מזרחי  149

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata2521.5321410דקל בוטיה  דרומית   150

שימור424ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042333413דולב מזרחי  151

שימור954ערכיות גבוהCeratonia siliqua1542333413חרוב מצוי   152

שימור188ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032222410דולב מזרחי  153

פ בקשת אדריכל"עכריתה320ערכיות גבוהButia capitata201.51321410דקל בוטיה  דרומית   154

155Washingtonia robusta  פ בקשת אדריכל"עכריתה767ערכיות בינונית254232139וושינגטוניה חסונה

שימור636ערכיות גבוהCeratonia siliqua1542322411חרוב מצוי   156

157Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה3572232411תמר מצוי

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1552332412דולב מזרחי  158

פ בקשת אדריכל"עכריתה320ערכיות גבוהButia capitata201.51321410דקל בוטיה  דרומית   159

שימור212ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032321410דולב מזרחי  160

פ בקשת אדריכל"עכריתה213ערכיות גבוהButia capitata2011321410דקל בוטיה  דרומית   161

פ בקשת אדריכל"עכריתה94ערכיות בינוניתPlatanus orientalis103221148דולב מזרחי  162

פ בקשת אדריכל"עכריתה530ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542232411דולב מזרחי  163

פ בקשת אדריכל"עכריתה424ערכיות גבוהCeratonia siliqua1532222410חרוב מצוי   164

נוטהשימור424ערכיות גבוהCeratonia siliqua1532222410חרוב מצוי   165

נוטהשימור188ערכיות גבוהCeratonia siliqua1032222410חרוב מצוי   166

166A  איזדרכת מצויהMelia azedarach Unbraculiformis103331127שימור66ערכיות בינונית

167Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה2573232411תמר מצוי
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שימור283ערכיות גבוהCeratonia siliqua1032322411חרוב מצוי   168

פ בקשת אדריכל"עכריתה795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1543332412דולב מזרחי  169

פ בקשת אדריכל"עכריתה569ערכיות גבוהButia capitata2521.5322411דקל בוטיה  דרומית   170

שימור636ערכיות גבוהPlatanus orientalis1543322411דולב מזרחי  171

שימור188ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032222410דולב מזרחי  172

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata2521.5321410דקל בוטיה  דרומית   173

שימור188ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032222410דולב מזרחי  174

175Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

176Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה3073232411תמר מצוי

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1552332412דולב מזרחי  177

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata2521321410דקל בוטיה  דרומית   178

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542333413דולב מזרחי  179

שימור2,649ערכיות גבוהOlea europaea2564323513זית אירופי  180

שימור5,193ערכיות גבוהOlea europaea3564323513זית אירופי  181

182Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה3573232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עכריתה320ערכיות גבוהButia capitata201.51321410דקל בוטיה  דרומית   183

184Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה4073333413תמר מצוי

185Phoenix dactylifera  שימור3,370ערכיות גבוה4083333413תמר מצוי

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1553333413דולב מזרחי  186

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata3021321410דקל בוטיה  דרומית   187

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1552332412דולב מזרחי  188

שימור264ערכיות גבוהFraxinus uhdei1041.5322411מילה ירוקת עד  189

190Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1543333413דולב מזרחי  191
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שימור353ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042332412דולב מזרחי  192

פ בקשת אדריכל"עכריתה213ערכיות גבוהButia capitata1511321410דקל בוטיה  דרומית   193

פ בקשת אדריכל"עכריתה569ערכיות גבוהButia capitata4021.5322411דקל בוטיה  דרומית   194

שימור530ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542232411דולב מזרחי  195

196Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

197Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה3073232411תמר מצוי

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1552333413דולב מזרחי  198

פיתוח מתוכנןכריתה889ערכיות גבוהButia capitata802.52323412דקל בוטיה  דרומית   199

200Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה768ערכיות גבוה2551222410סייגרוס רומנזהוף

201Syagrus romanzoffiana  'פיתוח מתוכנןכריתה768ערכיות גבוה4051222410סייגרוס רומנזהוף

שימור1,766ערכיות גבוהOlea europaea2543232512זית אירופי  202

שימור6,231ערכיות גבוהOlea europaea3543333514זית אירופי  203

פיתוח מתוכנןכריתה304ערכיות גבוהChamaerops humilis151.51321511כמרופס  נמוך  204

פיתוח מתוכנןכריתה304ערכיות גבוהChamaerops humilis151.51321511כמרופס  נמוך  205

פיתוח מתוכנןכריתה304ערכיות גבוהChamaerops humilis151.51321511כמרופס  נמוך  206

207Syagrus romanzoffiana  'פיתוח מתוכנןכריתה1,440ערכיות גבוה1551.5332412סייגרוס רומנזהוף

208Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה1,440ערכיות גבוה1551.5332412סייגרוס רומנזהוף

209Syagrus romanzoffiana  'פיתוח מתוכנןכריתה1,440ערכיות גבוה2551.5332412סייגרוס רומנזהוף

פיתוח מתוכנןכריתה320ערכיות גבוהButia capitata551.51321410דקל בוטיה  דרומית   210

211Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

212Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

213Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

214Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

215Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי
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216Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

217Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

218Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

219Phoenix dactylifera  שימור2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

220Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

221Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

222Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3583233412תמר מצוי

223Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

224Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

225Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

226Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

227Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

228Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

229Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

230Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

231Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

232Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

233Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

234Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

פיתוח מתוכנןכריתה188ערכיות גבוהTabebuia impetiginpsa1032222410טבבויה איפה  235

פיתוח מתוכנןכריתה141ערכיות בינוניתTabebuia impetiginpsa1031.522149טבבויה איפה  236

שימור122ערכיות בינוניתSpathodea campanulata102122138מתחלית פעמונית  237

שימור163ערכיות בינוניתSpathodea campanulata1031.522239מתחלית פעמונית  238

שימור122ערכיות בינוניתSpathodea campanulata103122138מתחלית פעמונית  239
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שימור254ערכיות גבוהOlea europaea1033321511זית אירופי  240

241Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה1,404ערכיות גבוה3063232411תמר מצוי

242Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה936ערכיות גבוה1552222410תמר מצוי

243Phoenix dactylifera  שימור468ערכיות בינונית205221148תמר מצוי

244Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה936ערכיות גבוה2052222410תמר מצוי

שימור3,179ערכיות גבוהOlea europaea2553333514זית אירופי  245

שימור954ערכיות גבוהOlea europaea1542332513זית אירופי  246

247Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה936ערכיות גבוה3552222410תמר מצוי

פיתוח מתוכנןכריתה711ערכיות גבוהButia capitata5021.5323412דקל בוטיה  דרומית   248

פיתוח מתוכנןכריתה711ערכיות גבוהButia capitata5021.5323412דקל בוטיה  דרומית   249

שימור2,691ערכיות גבוהOlea europaea2344333514זית אירופי  250

שימור954ערכיות גבוהOlea europaea1552332513זית אירופי  251

252Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה1,404ערכיות גבוה3062232411תמר מצוי

253Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה936ערכיות גבוה1552222410תמר מצוי

254Phoenix dactylifera  שימור936ערכיות גבוה2552222410תמר מצוי

שימור1,470ערכיות גבוהCassia fistula2053333312כסיית האבוב  255

256Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה1,123ערכיות גבוה1562222410תמר מצוי

257Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה4063332412תמר מצוי

פיתוח מתוכנןכריתה569ערכיות גבוהButia capitata6021.5322411דקל בוטיה  דרומית   258

פיתוח מתוכנןכריתה569ערכיות גבוהButia capitata6021.5322411דקל בוטיה  דרומית   259

שימור1,225ערכיות גבוהCassia fistula2043332311כסיית האבוב  260

שימור1,470ערכיות גבוהCassia fistula2053333312כסיית האבוב  261

שימור1,470ערכיות גבוהCassia fistula2043333312כסיית האבוב  262

263Washingtonia robusta  שימור2,300ערכיות בינונית3512132139וושינגטוניה חסונה
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264Washingtonia robusta  שימור2,300ערכיות בינונית3012132139וושינגטוניה חסונה

לבדוק אפשרות שימורכריתה2,400ערכיות גבוהTamarix aphylla2854332311אשל הפרקים  265

122ערכיות בינוניתSpathodea campanulata103122138מתחלית פעמונית  266

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה207ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia207112137קזוארינה שבטבטית  267

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה117ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia157112137קזוארינה שבטבטית  268

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה324ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia257112137קזוארינה שבטבטית  269

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה117ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia157112137קזוארינה שבטבטית  270

עץ מתכריתה0ערכיות נמוכהCasuarina equisetifolia1533קזוארינה שבטבטית  271

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה553ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia205222239קזוארינה שבטבטית  272

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה311ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia155222239קזוארינה שבטבטית  273

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה283ערכיות גבוהCitrus sinensis1042323311הדר תפוז   274

עץ מתכריתה0ערכיות נמוכהCasuarina equisetifolia3533קזוארינה שבטבטית  275

פיתוח מתוכנןכריתה1,254ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia2282332311קזוארינה שבטבטית  276

פיתוח מתוכנןכריתה583ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia1572332311קזוארינה שבטבטית  277

278Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנן, חורים בגזעהעתקה749ערכיות גבוה3542222410תמר מצוי

פיתוח מתוכנןכריתה1,625ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia28102322310קזוארינה שבטבטית  279

280Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

281Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עכריתה2,826ערכיות גבוהOlea europaea502.52122510זית אירופי  282

283Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

284Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה5,193ערכיות גבוהOlea europaea3532.5323513זית אירופי  285

286Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה138ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia104122239קזוארינה שבטבטית  287
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פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה68ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia75122239קזוארינה שבטבטית  288

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה311ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia155122239קזוארינה שבטבטית  289

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה311ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia155122239קזוארינה שבטבטית  290

פיתוח מתוכנןכריתה3,808ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia3583333312קזוארינה שבטבטית  291

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה829ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia2061.5322310קזוארינה שבטבטית  292

293Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנן, חורים בגזעהעתקה936ערכיות גבוה3552222410תמר מצוי

פיתוח מתוכנןכריתה78ערכיות בינוניתCasuarina equisetifolia154111136קזוארינה שבטבטית  294

פיתוח מתוכנןכריתה3,183ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia3262333312קזוארינה שבטבטית  295

296Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה1,170ערכיות גבוה3553232411תמר מצוי

297Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה1,170ערכיות גבוה3053232411תמר מצוי

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה2,539ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia3561322310קזוארינה שבטבטית  298

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה829ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia2061322310קזוארינה שבטבטית  299

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה466ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia1561322310קזוארינה שבטבטית  300

פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחכריתה466ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia1561322310קזוארינה שבטבטית  301

פ בקשת אדריכל"עכריתה3,183ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia32122333312קזוארינה שבטבטית  302

303Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה3563332412תמר מצוי

304Phoenix dactylifera  פיתוח, פגיעה בגזע- עץ מסוכן העתקה281ערכיות בינונית356311147תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה367ערכיות בינוניתPeltaphorum dubium155322239  (מסופקת)שלטית מקומטת 305

לבדוק אפשרות שימורהעתקה1,470ערכיות גבוהPeltaphorum dubium2053333312  (מסופקת)שלטית מקומטת 306

פיתוח מתוכנן, נוטההעתקה459ערכיות גבוהPeltaphorum dubium154.52.5232310  (מסופקת)שלטית מקומטת 307

פ בקשת אדריכל"עהעתקה816ערכיות גבוהPeltaphorum dubium204.52232310  (מסופקת)שלטית מקומטת 308

פ בקשת אדריכל"עהעתקה816ערכיות גבוהPeltaphorum dubium204.53232310  (מסופקת)שלטית מקומטת 309

310Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה1,123ערכיות גבוה3042322411תמר מצוי

פיתוח מתוכנן, נוטהכריתה636ערכיות גבוהBauhinia variegata 1552.5332311בוהיניה מגוונת   311
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פיתוח מתוכנן, נוטהכריתה636ערכיות גבוהBauhinia variegata 1552.5332311בוהיניה מגוונת   312

פיתוח מתוכנן, נוטהכריתה636ערכיות גבוהBauhinia variegata 1552.5332311בוהיניה מגוונת   313

פיתוח מתוכנן, נוטהכריתה636ערכיות גבוהBauhinia variegata 1552.5332311בוהיניה מגוונת   314

315Cupressus sempervirens  תחת קו מתחשימור1,809ערכיות גבוה2071.5333413ברוש מצוי

שימור2,462ערכיות גבוהOlea europaea2263333514זית אירופי  316

שימור2,035ערכיות גבוהOlea europaea2063333514זית אירופי  317

שימור2,462ערכיות גבוהOlea europaea2263333514זית אירופי  318

319Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה3572333413תמר מצוי

שימור2,296ערכיות גבוהCassia fistula2552.5333312כסיית האבוב  320

פ בקשת אדריכל"עכריתה243ערכיות גבוהChamaerops humilis151.20.5321511כמרופס  נמוך  321

פ בקשת אדריכל"עכריתה243ערכיות גבוהChamaerops humilis151.20.5321511כמרופס  נמוך  322

323Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

324Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

325Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

326Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,246ערכיות גבוה3083233412תמר מצוי

שימור827ערכיות גבוהCassia fistula1552.5333312כסיית האבוב  327

328Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה2,457ערכיות גבוה3573332412תמר מצוי

329Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנן, חזיריםהעתקה562ערכיות גבוה1032222410תמר מצוי

330Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנן, חזיריםהעתקה749ערכיות גבוה1542222410תמר מצוי

שימור3,306ערכיות גבוהCassia fistula3052.5333312כסיית האבוב  331

שימור1,470ערכיות גבוהCassia fistula2052.5333312כסיית האבוב  332

333Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

שימור2,296ערכיות גבוהCassia fistula2562.5333312כסיית האבוב  334

פיתוח מתוכנןכריתה1,642ערכיות גבוהSabal palmetto5042333413סבל  פלמטו  335
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336Phoenix dactylifera  פיתוח מתוכנןהעתקה1,638ערכיות גבוה3073232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עכריתה569ערכיות גבוהButia capitata2521322411דקל בוטיה  דרומית   337

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1543333413דולב מזרחי  338

שימור353ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032332412דולב מזרחי  339

פ בקשת אדריכל"עכריתה213ערכיות בינוניתButia capitata251.5122149דקל בוטיה  דרומית   340

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1543333413דולב מזרחי  341

342Phoenix dactylifera  שימור1,966ערכיות גבוה3574233412תמר מצוי

שימור353ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042332412דולב מזרחי  343

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata2521321410דקל בוטיה  דרומית   344

שימור636ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542322411דולב מזרחי  345

346Phoenix dactylifera  שימור1,966ערכיות גבוה3073233412תמר מצוי

347Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה3573232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata3021321410דקל בוטיה  דרומית   348

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1552.5332412דולב מזרחי  349

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata4021321410דקל בוטיה  דרומית   350

שימור353ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042332412דולב מזרחי  351

שימור367ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1042333312עלים  -בוקציה קטנת 352

פ בקשת אדריכל"עכריתה853ערכיות גבוהButia capitata3031322411דקל בוטיה  דרומית   353

354Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה3573333413תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata3021321410דקל בוטיה  דרומית   355

שימור306ערכיות גבוהUlmus parvifolia 103.52332311עלים  -בוקציה קטנת 356

357Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

שימור306ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1042332311עלים  -בוקציה קטנת 358

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542332412דולב מזרחי  359
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פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata3521321410דקל בוטיה  דרומית   360

שימור283ערכיות גבוהPlatanus orientalis1032322411דולב מזרחי  361

שימור367ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1042333312עלים  -בוקציה קטנת 362

363Phoenix dactylifera  שימור1,966ערכיות גבוה3573233412תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata3021321410דקל בוטיה  דרומית   364

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542332412דולב מזרחי  365

366Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה3573232411תמר מצוי

שימור306ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1043332311עלים  -בוקציה קטנת 367

שימור1,978ערכיות גבוהPlatanus orientalis2074334414דולב מזרחי  368

פ בקשת אדריכל"עכריתה711ערכיות גבוהButia capitata302.51.5322411דקל בוטיה  דרומית   369

שימור367ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1043333312עלים  -בוקציה קטנת 370

שימור795ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542332412דולב מזרחי  371

שימור353ערכיות גבוהPlatanus orientalis1042332412דולב מזרחי  372

שימור306ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1042332311עלים  -בוקציה קטנת 373

374Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה3573333413תמר מצוי

שימור188ערכיות גבוהPlatanus orientalis103.51.5222410דולב מזרחי  375

שימור954ערכיות גבוהPlatanus orientalis1542333413דולב מזרחי  376

377Phoenix dactylifera  שימור1,966ערכיות גבוה3573233412תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עכריתה427ערכיות גבוהButia capitata3521321410דקל בוטיה  דרומית   378

שימור424ערכיות גבוהPlatanus orientalis1052333413דולב מזרחי  379

שימור367ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1053333312עלים  -בוקציה קטנת 380

381Phoenix dactylifera  שימור1,966ערכיות גבוה3573233412תמר מצוי

צמוד לאבן שפהכריתה711ערכיות גבוהButia capitata352.51322411דקל בוטיה  דרומית   382

שימור424ערכיות גבוהPlatanus orientalis1053333413דולב מזרחי  383
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שימור245ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1042322310עלים  -בוקציה קטנת 384

385Phoenix dactylifera  שימור1,966ערכיות גבוה3073233412תמר מצוי

שימור236ערכיות גבוהPlatanus orientalis1053232411דולב מזרחי  386

שימור163ערכיות בינוניתUlmus parvifolia 1041.522239עלים  -בוקציה קטנת 387

388Phoenix dactylifera  שימור1,404ערכיות גבוה3563232411תמר מצוי

שימור163ערכיות בינוניתUlmus parvifolia 104222239עלים  -בוקציה קטנת 389

פיתוח מתוכנןכריתה141ערכיות בינוניתPlatanus orientalis1031.522149דולב מזרחי  390

פיתוח מתוכנןכריתה427ערכיות גבוהButia capitata3021321410דקל בוטיה  דרומית   391

פיתוח מתוכנןכריתה141ערכיות בינוניתPlatanus orientalis1031.522149דולב מזרחי  392

שימור163ערכיות בינוניתUlmus parvifolia 1041.522239עלים  -בוקציה קטנת 393

שימור2,110ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis406432229איזדרכת מצויה  394

שימור163ערכיות בינוניתUlmus parvifolia 103.51.222239עלים  -בוקציה קטנת 395

396Phoenix dactylifera  שימור1,685ערכיות גבוה3063233412תמר מצוי

397Phoenix dactylifera  שימור1,685ערכיות גבוה3563233412תמר מצוי

398Phoenix dactylifera  שימור1,685ערכיות גבוה3063233412תמר מצוי

שימור2,437ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia2883333312קזוארינה שבטבטית  399

שימור367ערכיות גבוהUlmus parvifolia 1043333312עלים  -בוקציה קטנת 400

401Phoenix dactylifera  שביל אפניים מתוכנןכריתה1,638ערכיות גבוה3073232411תמר מצוי

שימור12,246ערכיות גבוהEucalyptus camaldulensis50125433313איקליפטוס המקור  402

לנסות לשמר, עץ עם ערך גבוהשימור65,312ערכיות גבוה מאודEucalyptus camaldulensis1001710444315איקליפטוס המקור  403

לנסות לשמר, עץ עם ערך גבוהשימור128,012ערכיות גבוה מאודEucalyptus camaldulensis1401710444315איקליפטוס המקור  404

405Phoenix dactylifera  שביל אפניים מתוכנןכריתה1,404ערכיות גבוה3063232411תמר מצוי

406Phoenix dactylifera  שביל אפניים מתוכנןכריתה1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

407Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי
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408Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

409Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

410Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

411Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

412Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה5,193ערכיות גבוהBrachychiton populneus3573333413ברכיכטון צפצפתי  413

פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,649ערכיות גבוהBrachychiton populneus2573333413ברכיכטון צפצפתי  414

פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,208ערכיות גבוהBrachychiton populneus2573332412ברכיכטון צפצפתי  415

שימור184ערכיות בינוניתFicus benjamina102232139פיקוס בנימינה  416

417Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עשימור5,193ערכיות גבוהOlea europaea3532.5332513זית אירופי  418

419Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עשימור3,988ערכיות גבוהOlea europaea2833333514זית אירופי  420

421Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,769ערכיות גבוהOlea europaea3532222511זית אירופי  422

423Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

424Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןכריתה1,872ערכיות גבוה3583232411תמר מצוי

425Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןכריתה1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

כביש מתוכנןהעתקה3,988ערכיות גבוהOlea europaea283.53333514זית אירופי  426

427Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןכריתה1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

428Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןכריתה1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

429Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןכריתה1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

שימור32,556ערכיות גבוהOlea europaea8054333514זית אירופי  430

שימור12,717ערכיות גבוהOlea europaea5054333514זית אירופי  431
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לבדוק אפשרות שימורהעתקה9,891ערכיות גבוהAlbizzia lebbeck50710334313אלביציה צהובה  432

433Cupressus sempervirens  שימור4,069ערכיות גבוה3073333413ברוש מצוי

שימור6,330ערכיות גבוהFicus religiosa4075333413פיקוס קדוש  434

שימור8,012ערכיות גבוהFicus religiosa4575333413פיקוס קדוש  435

436Jacaranda mimosifolia  שימור1,017ערכיות גבוה1563333413סיגלון עלה מימוזה

437Jacaranda mimosifolia  שימור301ערכיות גבוה1042322411סיגלון עלה מימוזה

438Phoenix dactylifera  שימור1,638ערכיות גבוה3573232411תמר מצוי

439Jacaranda mimosifolia  שימור678ערכיות גבוה1552322411סיגלון עלה מימוזה

440Cupressus sempervirens  שימור5,539ערכיות גבוה3573333413ברוש מצוי

לבדוק אפשרות שימורהעתקה8,478ערכיות גבוהAlbizzia lebbeck5075333312אלביציה צהובה  441

לבדוק אפשרות שימורהעתקה14,243ערכיות גבוהAlbizzia lebbeck6088334313אלביציה צהובה  442

כריתה413ערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius154231239ברכיכיטון אדרי  443

שימור2,120ערכיות גבוהCitrus sinensis2533333312הדר תפוז   444

שימור170ערכיות בינוניתCitrus sinensis1021.532139הדר תפוז   445

לבדוק אפשרות שימורהעתקה9,891ערכיות גבוהAlbizzia lebbeck5088334313אלביציה צהובה  446

העתקה1,766ערכיות גבוהAlbizzia lebbeck2563332311אלביציה צהובה  447

העתקה2,120ערכיות גבוהAlbizzia lebbeck2574333312אלביציה צהובה  448

449Brachychniton discolor  העתקה36,738ערכיות גבוה מאוד7576444315ברכיכיטון דו גוני

450Brachychniton discolor  כריתה18,002ערכיות גבוה7074333312ברכיכיטון דו גוני

451Brachychniton discolor  כריתה9,185ערכיות גבוה5074333312ברכיכיטון דו גוני

452Brachychniton discolor  העתקה24,109ערכיות גבוה7575334313ברכיכיטון דו גוני

453Brachychniton discolor  העתקה15,430ערכיות גבוה6075334313ברכיכיטון דו גוני

שימור1,134ערכיות גבוהNeodypsis decaryi3533323311דקרי    דיפסיס454

שימור44ערכיות בינוניתAlbizzia julirissin103111147אלביציה ורודה  455
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שימור44ערכיות בינוניתAlbizzia julirissin103111147אלביציה ורודה  456

457Delonix regia  שימור226ערכיות גבוה1043321410צאלון נאה

שימור88ערכיות בינוניתAlbizzia julirissin1031.521148אלביציה ורודה  458

שימור306ערכיות גבוהFicus benjamina1073332311פיקוס בנימינה  459

שימור306ערכיות גבוהFicus benjamina1073332311פיקוס בנימינה  460

פגיעה בגזע, נוטה שימור44ערכיות בינוניתAlbizzia julirissin103211147אלביציה ורודה  461

462Delonix regia  שימור301ערכיות גבוה1033322411צאלון נאה

פ בקשת אדריכל"עכריתה66ערכיות בינוניתAlbizzia julirissin102.51.512148אלביציה ורודה  463

464Acacia cyanophylla  כריתה0ערכיות בינונית306333107שיטה כחלחלה

465Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עכריתה201ערכיות בינונית209111147ברוש מצוי

466Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עכריתה848ערכיות גבוה1591332412ברוש מצוי

467Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עכריתה1,507ערכיות גבוה2091332412ברוש מצוי

468Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עכריתה848ערכיות גבוה1591332412ברוש מצוי

469Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עשימור848ערכיות גבוה1591332412ברוש מצוי

כריתה0ערכיות נמוכה200עץ מת470

471Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עכריתה678ערכיות גבוה1591322411ברוש מצוי

472Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עכריתה678ערכיות גבוה1591322411ברוש מצוי

473Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,110ערכיות גבוה20131343414ברוש מצוי

474Cupressus sempervirens  פ בקשת אדריכל"עכריתה1,017ערכיות גבוה1591333413ברוש מצוי

475Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןכריתה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

476Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

477Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

478Cupressus sempervirens  שימור8,440ערכיות גבוה40121.5343414ברוש מצוי

479Cupressus sempervirens  שימור13,188ערכיות גבוה50121.5343414ברוש מצוי
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480Cupressus sempervirens  שימור1,187ערכיות גבוה15121.5343414ברוש מצוי

481Cupressus sempervirens  שימור4,748ערכיות גבוה30121.5343414ברוש מצוי

482Cupressus sempervirens  שימור2,110ערכיות גבוה20121.5343414ברוש מצוי

483Cupressus sempervirens  שימור2,110ערכיות גבוה20121.5343414ברוש מצוי

484Cupressus sempervirens  שימור1,187ערכיות גבוה15121.5343414ברוש מצוי

485Cupressus sempervirens  שימור4,748ערכיות גבוה30121.5343414ברוש מצוי

486Cupressus sempervirens  שימור5,539ערכיות גבוה35101.5333413ברוש מצוי

487Cupressus sempervirens  שימור11,304ערכיות גבוה50101.5333413ברוש מצוי

488Cupressus sempervirens  שימור5,539ערכיות גבוה35101.5333413ברוש מצוי

489Cupressus sempervirens  שימור2,713ערכיות גבוה3081.5233412ברוש מצוי

490Cupressus sempervirens  שימור51,446ערכיות גבוה מאוד80122444416ברוש מצוי

491Phoenix dactylifera  הצרת אי תנועהכריתה2,340ערכיות גבוה30103232411תמר מצוי

492Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,340ערכיות גבוה30103232411תמר מצוי

493Cupressus sempervirens  שימור7,235ערכיות גבוה40131.5333413ברוש מצוי

494Cupressus sempervirens  מתייבששימור4,019ערכיות גבוה40111232411ברוש מצוי

495Cupressus sempervirens  מתייבששימור2,261ערכיות גבוה30111232411ברוש מצוי

496Cupressus sempervirens  מתייבששימור2,261ערכיות גבוה30111232411ברוש מצוי

497Cupressus sempervirens  מתייבששימור3,077ערכיות גבוה35111232411ברוש מצוי

498Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,106ערכיות גבוה3593232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה572ערכיות גבוהOlea europaea1521.5321511זית אירופי  499

500Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,340ערכיות גבוה35103232411תמר מצוי

501Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה254ערכיות גבוהOlea europaea1021321511זית אירופי  502

503Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,106ערכיות גבוה3593232411תמר מצוי
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504Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה763ערכיות גבוהOlea europaea1533322512זית אירופי  505

פ בקשת אדריכל"עהעתקה572ערכיות גבוהOlea europaea152.51321511זית אירופי  506

פ בקשת אדריכל"עהעתקה572ערכיות גבוהOlea europaea151.51321511זית אירופי  507

508Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה572ערכיות גבוהOlea europaea152.51321511זית אירופי  509

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  510

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  511

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  512

פ בקשת אדריכל"עכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  513

פ בקשת אדריכל"עכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  514

פ בקשת אדריכל"עכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  515

פ בקשת אדריכל"עכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  516

פ בקשת אדריכל"עכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  517

פ בקשת אדריכל"עכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  518

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  519

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  520

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  521

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  522

פיתוח מתוכנןכריתה82ערכיות בינוניתSpathodea campanulata1020.521137מתחלית פעמונית  523

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  524

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  525

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  526

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  527
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פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  528

פיתוח מתוכנןכריתה245ערכיות גבוהSpathodea campanulata103.51.5322310מתחלית פעמונית  529

פ בקשת אדריכל"עהעתקה763ערכיות גבוהOlea europaea1522322512זית אירופי  530

פ בקשת אדריכל"עהעתקה763ערכיות גבוהOlea europaea1522322512זית אירופי  531

532Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,106ערכיות גבוה3593232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עהעתקה763ערכיות גבוהOlea europaea1531.5322512זית אירופי  533

534Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה3593232411תמר מצוי

535Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

536Delonix regia  שביל אפניים מתוכנןהעתקה2,261ערכיות גבוה3064232411צאלון נאה

שימור9,185ערכיות גבוהFicus binnendijkii5068333312 (תילנדי)פיקוס צר עלים 537

שימור5,275ערכיות גבוהTipuana tipu4085332412מכנף נאה  538

539Jacaranda mimosifolia  שביל אפניים מתוכנןהעתקה3,545ערכיות גבוה2875333413סיגלון עלה מימוזה

540Delonix regia  שביל אפניים מתוכנןהעתקה4,069ערכיות גבוה3065333413צאלון נאה

541Delonix regia  שביל אפניים מתוכנןכריתה1,017ערכיות גבוה1565333413צאלון נאה

542Jacaranda mimosifolia  כביש מתוכנןהעתקה1,459ערכיות גבוה2265233412סיגלון עלה מימוזה

543Delonix regia  כביש מתוכנןכריתה3,077ערכיות גבוה3554232411צאלון נאה

544Delonix regia  שימור509ערכיות גבוה1542.5312410צאלון נאה

545Delonix regia  שימור678ערכיות גבוה1552322411צאלון נאה

546Delonix regia  שימור848ערכיות גבוה1552323412צאלון נאה

547Delonix regia  שימור848ערכיות גבוה1552323412צאלון נאה

548Delonix regia  שימור226ערכיות גבוה1031.5312410צאלון נאה

549Morus l.  שביל אפניים מתוכנןכריתה742ערכיות גבוה1564323412י.ל.תות מ

550Syagrus romanzoffiana  'שביל אפניים מתוכנןכריתה2,016ערכיות גבוה2073332412סייגרוס רומנזהוף

551Syagrus romanzoffiana  'שביל אפניים מתוכנןכריתה768ערכיות גבוה2052222410סייגרוס רומנזהוף
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552Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה768ערכיות גבוה2552222410סייגרוס רומנזהוף

פ בקשת אדריכל"עכריתה829ערכיות גבוהCupressus macrocarpa Gold Crest2063322310ברוש גדול פרות לימוני  553

554Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה614ערכיות גבוה1541222410סייגרוס רומנזהוף

שימור851ערכיות גבוהTipuana tipu2242222410מכנף נאה  555

שימור1,978ערכיות גבוהTipuana tipu3063232411מכנף נאה  556

שימור528ערכיות בינוניתTipuana tipu205222149מכנף נאה  557

שימור297ערכיות בינוניתTipuana tipu155222149מכנף נאה  558

559Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

560Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

561Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

שימור3,517ערכיות גבוהTipuana tipu4073232411מכנף נאה  562

שימור1,978ערכיות גבוהTipuana tipu3073232411מכנף נאה  563

שימור879ערכיות גבוהTipuana tipu2073232411מכנף נאה  564

שימור1,374ערכיות גבוהTipuana tipu2563232411מכנף נאה  565

שימור1,374ערכיות גבוהTipuana tipu2563232411מכנף נאה  566

שימור879ערכיות גבוהTipuana tipu2063232411מכנף נאה  567

שימור495ערכיות גבוהTipuana tipu1563232411מכנף נאה  568

שימור1,374ערכיות גבוהTipuana tipu2583232411מכנף נאה  569

שימור396ערכיות גבוהTipuana tipu1562222410מכנף נאה  570

גדם מתחדששימור275ערכיות בינוניתTipuana tipu254111147מכנף נאה  571

גדם מתחדששימור824ערכיות בינוניתTipuana tipu255222149מכנף נאה  572

שימור1,099ערכיות גבוהTipuana tipu2563222410מכנף נאה  573

שימור396ערכיות גבוהTipuana tipu1542222410מכנף נאה  574

שימור176ערכיות גבוהTipuana tipu1042222410מכנף נאה  575
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שימור1,099ערכיות גבוהTipuana tipu2563222410מכנף נאה  576

גדם מתחדששימור528ערכיות בינוניתTipuana tipu205322149מכנף נאה  577

שימור396ערכיות גבוהTipuana tipu1563222410מכנף נאה  578

מתכריתה0ערכיות נמוכה300עץ מת579

580Syagrus romanzoffiana  'שימור1,152ערכיות גבוה2052322411סייגרוס רומנזהוף

581Syagrus romanzoffiana  'שימור1,152ערכיות גבוה2052322411סייגרוס רומנזהוף

582Syagrus romanzoffiana  'שימור922ערכיות גבוה1542322411סייגרוס רומנזהוף

שימור2,693ערכיות גבוהTipuana tipu3564232411מכנף נאה  583

שימור1,653ערכיות בינוניתFicus benjamina305232139פיקוס בנימינה  584

שימור1,653ערכיות בינוניתFicus benjamina305232139פיקוס בנימינה  585

שימור1,148ערכיות בינוניתFicus benjamina255232139פיקוס בנימינה  586

שימור413ערכיות בינוניתFicus benjamina154232139פיקוס בנימינה  587

שימור413ערכיות בינוניתFicus benjamina154232139פיקוס בנימינה  588

שימור1,148ערכיות בינוניתFicus benjamina254232139פיקוס בנימינה  589

שימור1,187ערכיות בינוניתTipuana tipu304222149מכנף נאה  590

שימור824ערכיות בינוניתTipuana tipu256222149מכנף נאה  591

שימור396ערכיות גבוהTipuana tipu1563222410מכנף נאה  592

593Syagrus romanzoffiana  'שימור154ערכיות בינונית152121148סייגרוס רומנזהוף

גדם מתחדששימור163ערכיות בינוניתFicus benjamina201.5111136פיקוס בנימינה  594

שימור413ערכיות בינוניתFicus benjamina1531.532139פיקוס בנימינה  595

שימור413ערכיות בינוניתFicus benjamina1531.532139פיקוס בנימינה  596

ביטול כיכרהעתקה48,070ערכיות גבוה מאודOlea europaea9043334515זית אירופי  597

כביש מתוכנןכריתה151ערכיות בינוניתCitrus sinensis1031.522239הדר תפוז   598

שימור75ערכיות בינוניתCitrus sinensis1020.521137הדר תפוז   599
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שימור151ערכיות בינוניתCitrus sinensis1031.522239הדר תפוז   600

601Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

602Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

603Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה3073333413תמר מצוי

604Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,948ערכיות גבוה2573333413תמר מצוי

605Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה2573333413תמר מצוי

606Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה2573333413תמר מצוי

607Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה2573333413תמר מצוי

שימור763ערכיות גבוהBauhinia variegata 1563333312בוהיניה מגוונת   608

609Citrus v.   שימור636ערכיות גבוה1532323311י.ל.הדר מ

610Citrus v.   שימור636ערכיות גבוה1532323311י.ל.הדר מ

611Citrus v.   שימור151ערכיות בינונית1021.522239י.ל.הדר מ

612Citrus v.   שימור339ערכיות בינונית1521.522239י.ל.הדר מ

613Citrus v.   שימור151ערכיות בינונית1021.522239י.ל.הדר מ

614Citrus v.   שימור151ערכיות בינונית1021.522239י.ל.הדר מ

615Citrus v.   שימור339ערכיות בינונית1521.522239י.ל.הדר מ

616Citrus v.   שימור339ערכיות בינונית1521.522239י.ל.הדר מ

שימור954ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 1543333413פנסית דו נוצתית   617

שימור1,696ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 2043333413פנסית דו נוצתית   618

שימור636ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 153.52322411פנסית דו נוצתית   619

שימור636ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 153.52322411פנסית דו נוצתית   620

שימור636ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 153.52322411פנסית דו נוצתית   621

שימור188ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 102.51.5222410פנסית דו נוצתית   622

שימור188ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 102.51.5222410פנסית דו נוצתית   623
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שימור188ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 102.51.5222410פנסית דו נוצתית   624

שימור440ערכיות גבוהDalbergia sissoo2073132410סיסם הודי  625

שימור636ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 153.52322411פנסית דו נוצתית   626

שימור283ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 103.52322411פנסית דו נוצתית   627

628Phoenix dactylifera  שימור749ערכיות גבוה4542222410תמר מצוי

שימור795ערכיות גבוהKoelreuteria bipinnata 1543323412פנסית דו נוצתית   629

שימור99ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis1031.532128איזדרכת מצויה  630

שימור2,204ערכיות גבוהBrachychiton acerifolius3062322310ברכיכיטון אדרי  631

שימור551ערכיות גבוהBrachychiton acerifolius1542322310ברכיכיטון אדרי  632

שימור1,187ערכיות בינוניתMelia azedarach Unbraculiformis306332229איזדרכת מצויה  633

מחוץ לתחוםשימור170ערכיות בינוניתChorisia speciosa1530.512148כוריזיה הדורה  634

מחוץ לתחוםשימור201ערכיות גבוהPlumeria rubra1021222410פלמוריה ריחנית  635

מחוץ לתחוםשימור827ערכיות גבוהSpathodea campanulata1553333312מתחלית פעמונית  636

מחוץ לתחוםשימור2,813ערכיות גבוהFicus religiosa4052222410פיקוס קדוש  637

מחוץ לתחוםשימור21,277ערכיות גבוה מאודFicus religiosa5577444416פיקוס קדוש  638

639Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,966ערכיות גבוה3073233412תמר מצוי

640Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,966ערכיות גבוה3073233412תמר מצוי

641Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,966ערכיות גבוה3073233412תמר מצוי

מחוץ לתחוםשימור806ערכיות בינוניתNeodypsis decaryi2540.522239דקרי    דיפסיס642

643Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,966ערכיות גבוה3573233412תמר מצוי

644Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,966ערכיות גבוה3073233412תמר מצוי

מחוץ לתחוםשימור12,208ערכיות גבוה מאודPopulus angulata45105444315צפצפה מקוצעת  645

646Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,404ערכיות גבוה3063232411תמר מצוי

647Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,404ערכיות גבוה3063232411תמר מצוי
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648Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,404ערכיות גבוה3063232411תמר מצוי

מחוץ לתחוםשימור75ערכיות בינוניתCitrus sinensis101.8121137הדר תפוז   649

650Phoenix dactylifera  מחוץ לתחוםשימור1,404ערכיות גבוה3062232411תמר מצוי

מחוץ לתחוםשימור85ערכיות בינוניתCitrus sinensis1521.511136הדר תפוז   651

652Jacaranda mimosifolia  מחוץ לתחוםשימור848ערכיות גבוה1562.5332412סיגלון עלה מימוזה

653Jacaranda mimosifolia  מחוץ לתחוםשימור1,507ערכיות גבוה2062.5332412סיגלון עלה מימוזה

מחוץ לתחוםשימור25,321ערכיות גבוה מאודFicus religiosa6095444416פיקוס קדוש  654

מחוץ לתחוםשימור18,991ערכיות גבוה מאודFicus religiosa6095344415פיקוס קדוש  655

מחוץ לתחוםשימור45,015ערכיות גבוה מאודFicus religiosa8095444416פיקוס קדוש  656

657Morus l.  מחוץ לתחוםשימור1,583ערכיות גבוה2074333413י.ל.תות מ

658Syagrus romanzoffiana  'שימור2,074ערכיות גבוה3062333413סייגרוס רומנזהוף

659Syagrus romanzoffiana  'שימור768ערכיות גבוה3051.5222410סייגרוס רומנזהוף

660Syagrus romanzoffiana  'שימור691ערכיות גבוה2031.5322411סייגרוס רומנזהוף

661Syagrus romanzoffiana  'שימור1,440ערכיות גבוה2552332412סייגרוס רומנזהוף

שימור2,052ערכיות גבוהBrachychiton populneus2283333413ברכיכטון צפצפתי  662

שימור1,696ערכיות גבוהBrachychiton populneus2082333413ברכיכטון צפצפתי  663

שימור954ערכיות גבוהOlea europaea1542332513זית אירופי  664

665Cupressus sempervirens  (צריך לבדוק כמה עצים)ש .תשימור5,441ערכיות גבוה38101332412ברוש מצוי

666Cupressus sempervirens  (צריך לבדוק כמה עצים)ש .סשימור5,441ערכיות גבוה38101332412ברוש מצוי

667Cupressus sempervirens  (צריך לבדוק כמה עצים)ש .תשימור6,529ערכיות גבוה38121333413ברוש מצוי

668Cupressus sempervirens  (צריך לבדוק כמה עצים)ש .סשימור6,529ערכיות גבוה38121333413ברוש מצוי

669Cupressus sempervirens  (צריך לבדוק כמה עצים)ש .תשימור9,988ערכיות גבוה47121333413ברוש מצוי

670Cupressus sempervirens  (צריך לבדוק כמה עצים)ש .סשימור9,988ערכיות גבוה47151333413ברוש מצוי

671Cupressus sempervirens  (צריך לבדוק כמה עצים)ש .תשימור10,418ערכיות גבוה48151333413ברוש מצוי
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672Cupressus sempervirens  (צריך לבדוק כמה עצים)ש .סשימור10,418ערכיות גבוה48151333413ברוש מצוי

673Cupressus sempervirens  שימור4,630ערכיות גבוה32102333413ברוש מצוי

674Cupressus sempervirens  שימור11,304ערכיות גבוה50102333413ברוש מצוי

מחוץ לתחוםשימור9,326ערכיות גבוהCasuarina equisetifolia60153332311קזוארינה שבטבטית  675

מחוץ לתחוםשימור4,500ערכיות גבוהFicus benjamina3584333312פיקוס בנימינה  676

מחוץ לתחוםשימור104ערכיות בינוניתCupressus macrocarpa Gold Crest106321238ברוש גדול פרות לימוני  677

מחוץ לתחוםשימור1,470ערכיות גבוהFicus elastica2085333312פיקוס הגומי  678

679Washingtonia robusta  פ בקשת אדריכל"עכריתה2,237ערכיות גבוה3071.5332311וושינגטוניה חסונה

מחוץ לתחוםשימור151ערכיות בינוניתCitrus sinensis103222239הדר תפוז   680

מחוץ לתחוםשימור339ערכיות בינוניתCitrus sinensis1521.522239הדר תפוז   681

מחוץ לתחוםשימור151ערכיות בינוניתCitrus sinensis1021.522239הדר תפוז   682

מחוץ לתחוםשימור339ערכיות בינוניתCitrus sinensis1521.522239הדר תפוז   683

מחוץ לתחוםשימור339ערכיות בינוניתCitrus sinensis1521.522239הדר תפוז   684

מחוץ לתחוםשימור339ערכיות בינוניתCitrus sinensis1521.522239הדר תפוז   685

686Syagrus romanzoffiana  'שימור154ערכיות בינונית102121148סייגרוס רומנזהוף

687Syagrus romanzoffiana  'שימור115ערכיות בינונית101.5121148סייגרוס רומנזהוף

688Syagrus romanzoffiana  'שימור691ערכיות גבוה1532322411סייגרוס רומנזהוף

שימור41ערכיות בינוניתFicus binnendijkii1031.511136 (תילנדי)פיקוס צר עלים 689

690Syagrus romanzoffiana  'שימור58ערכיות בינונית101.50.211147סייגרוס רומנזהוף

690A  פיקוס בנימינהFicus benjamina2542322310לא מסומן במפהשימור1,531ערכיות גבוה

691Phoenix dactylifera  שימור737ערכיות גבוה253.52321410תמר מצוי

692Syagrus romanzoffiana  'שימור1,843ערכיות גבוה2082322411סייגרוס רומנזהוף

693Syagrus romanzoffiana  'שימור1,843ערכיות גבוה1582322411סייגרוס רומנזהוף

694Syagrus romanzoffiana  'שימור1,843ערכיות גבוה2582322411סייגרוס רומנזהוף
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695Phoenix dactylifera  שימור3,791ערכיות גבוה4093333413תמר מצוי

696Phoenix dactylifera  שימור3,791ערכיות גבוה3593333413תמר מצוי

697Washingtonia robusta  שימור2,684ערכיות גבוה3572333312וושינגטוניה חסונה

מחוץ לתחוםשימור7,439ערכיות גבוהFicus binnendijkii4594333312 (תילנדי)פיקוס צר עלים 698

699Syagrus romanzoffiana  'מחוץ לתחוםשימור1,728ערכיות גבוה2052333413סייגרוס רומנזהוף

מחוץ לתחוםשימור466ערכיות גבוהCupressus macrocarpa Gold Crest1573322310ברוש גדול פרות לימוני  700

701Syagrus romanzoffiana  'מחוץ לתחוםשימור2,765ערכיות גבוה3082333413סייגרוס רומנזהוף

702Syagrus romanzoffiana  'מחוץ לתחוםשימור2,765ערכיות גבוה2082333413סייגרוס רומנזהוף

מחוץ לתחוםשימור6,231ערכיות גבוהOlea europaea3574333514זית אירופי  703

704Washingtonia robusta  מחוץ לתחוםשימור2,556ערכיות גבוה35100.5322310וושינגטוניה חסונה

מחוץ לתחוםשימור4,578ערכיות גבוהOlea europaea3048333514זית אירופי  705

706Cupressus sempervirens  שימור185ערכיות גבוה770.5332412ברוש מצוי

707Delonix regia  שימור2,826ערכיות גבוה2563333413צאלון נאה

708Phoenix dactylifera  שימור2,948ערכיות גבוה4073333413תמר מצוי

709Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

710Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

711Phoenix dactylifera  שימור1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

פיתוח מתוכנןכריתה636ערכיות גבוהFicus rubiginosa1542322411פיקוס חלוד  712

פיתוח מתוכנןכריתה5,193ערכיות גבוהFicus rubiginosa3553333413פיקוס חלוד  713

פיתוח מתוכנןכריתה3,815ערכיות גבוהFicus rubiginosa3053333413פיקוס חלוד  714

715Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה1,872ערכיות גבוה3083232411תמר מצוי

716Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה922ערכיות גבוה2041.5322411סייגרוס רומנזהוף

717Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה922ערכיות גבוה2041.5322411סייגרוס רומנזהוף

718Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה922ערכיות גבוה2041.5322411סייגרוס רומנזהוף
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719Jacaranda mimosifolia  מחוץ לתחוםשימור1,206ערכיות גבוה2062.5322411סיגלון עלה מימוזה

720Jacaranda mimosifolia  מחוץ לתחוםשימור4,823ערכיות גבוה4062.5322411סיגלון עלה מימוזה

721Jacaranda mimosifolia  מחוץ לתחוםשימור678ערכיות גבוה1562.5322411סיגלון עלה מימוזה

722Cupressus sempervirens  מחוץ לתחוםשימור226ערכיות גבוה1041321410ברוש מצוי

723Cupressus sempervirens  מחוץ לתחוםשימור509ערכיות גבוה1541321410ברוש מצוי

724Cupressus sempervirens  מחוץ לתחוםשימור226ערכיות גבוה1041321410ברוש מצוי

725Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה3593232411תמר מצוי

כביש מתוכנןכריתה0ערכיות נמוכה300עץ מת726

727Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

728Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

729Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

730Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

732Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

733Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

פ בקשת אדריכל"עכריתה243ערכיות גבוהChamaerops humilis151.81221510כמרופס  נמוך  734

735Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה230ערכיות גבוה201.52222410סייגרוס רומנזהוף

פ בקשת אדריכל"עכריתה304ערכיות גבוהChamaerops humilis151.51321511כמרופס  נמוך  736

737Syagrus romanzoffiana  'פ בקשת אדריכל"עכריתה1,382ערכיות גבוה2062322411סייגרוס רומנזהוף

פ בקשת אדריכל"עכריתה360ערכיות גבוהChamaerops humilis1021222511כמרופס  נמוך  738

739Phoenix dactylifera  פ בקשת אדריכל"עהעתקה2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

740Phoenix dactylifera  שימור2,106ערכיות גבוה3093232411תמר מצוי

741Brachychniton discolor  מחוץ לגבול תכנוןשימור23,512ערכיות גבוה מאוד60103444315ברכיכיטון דו גוני

742Brachychniton discolor  מחוץ לגבול תכנוןשימור8,001ערכיות גבוה מאוד35103444315ברכיכיטון דו גוני

743Brachychniton discolor  מחוץ לגבול תכנוןשימור19,757ערכיות גבוה מאוד55103444315ברכיכיטון דו גוני



56 מתוך 32עמוד 

ערכיות גבוה מאוד24/06/201815-20

ערכיות גבוה10-14נתצ הוד השרון- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית5-9

ערכיות נמוכה0-4

שם  סוגמס

קוטר 

גזע 

(מ"ס)

גובה 

עץ 

(מטר)

קוטר 

צמרת

מצב 

בריאות 

-5)כללי  

0)

תרומה 

סביבתית 
(5-0)

ייחוד 

-5)העץ  

0)

ערך מין 

העץ

כ ערך "סה

-20) העץ   

0)

ערכיות העץ
שווי העץ 

ח"ליחידה בש

סטטוס  

מוצע
הערות

744Ficus retusa  מחוץ לגבול תכנוןשימור102,584ערכיות גבוה מאוד1101510454417פיקוס שדרות

745Phoenix dactylifera  מחוץ לגבול תכנוןשימור2,106ערכיות גבוה4593232411תמר מצוי

מחוץ לגבול תכנוןשימור360ערכיות גבוהChamaerops humilis1521222511כמרופס  נמוך  746

747Syagrus romanzoffiana  'מחוץ לגבול תכנוןשימור1,152ערכיות גבוה2051.5322411סייגרוס רומנזהוף

748Syagrus romanzoffiana  'מחוץ לגבול תכנוןשימור1,152ערכיות גבוה2551.5322411סייגרוס רומנזהוף

מחוץ לגבול תכנוןשימור243ערכיות גבוהChamaerops humilis151.81221510כמרופס  נמוך  749

לא נכלל בחוקשימור0ערכיות בינוניתPsidium cattleianum104232139גואיבה תותית  750

שימור382ערכיות בינוניתCitrus sinensis154232139הדר תפוז   751

שימור29,758ערכיות גבוהFicus elastica9074333312פיקוס הגומי  752

954Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןהעתקה2,106ערכיות גבוה409232411תמר מצוי
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פ מיני עצים "המלצה למתכנן רכוז ע

המלצה למתכנן

ערכיות גבוה מין העץ

מאוד

ערכיות 

גבוה

ערכיות 

בינונית

ערכיות 

נמוכה
כ"סה

Acacia cyanophylla  11שיטה כחלחלה

Brachychniton discolor  448ברכיכיטון דו גוני

Citrus v.   268י.ל.הדר מ

Cupressus sempervirens  142144ברוש מצוי

Delonix regia  1212צאלון נאה

Ficus retusa  11פיקוס שדרות

Jacaranda mimosifolia  1010סיגלון עלה מימוזה

Morus l.  66י.ל.תות מ

Phoenix dactylifera  1822184תמר מצוי

Syagrus romanzoffiana  '30434סייגרוס רומנזהוף

Washingtonia robusta  358וושינגטוניה חסונה

Melia azedarach Unbraculiformis21315איזדרכת מצויה  

Eucalyptus camaldulensis2114איקליפטוס המקור  

Albizzia julirissin55אלביציה ורודה  

Albizzia lebbeck66אלביציה צהובה  

Archontophoenix alexandrae 23124ארכונטופניקס אלכסנדראה   

Tamarix aphylla11אשל הפרקים  

Bauhinia variegata 55בוהיניה מגוונת   

Ulmus parvifolia 13619עלים  -בוקציה קטנת 

Cupressus macrocarpa Gold Crest213ברוש גדול פרות לימוני  

Brachychiton populneus55ברכיכטון צפצפתי  

Brachychiton acerifolius213ברכיכיטון אדרי  

Psidium cattleianum11גואיבה תותית  

Grevillea robusta55גרווילאה חסונה  

Platanus orientalis58967דולב מזרחי  

Neodypsis decaryi112דקרי    דיפסיס

Butia capitata39140דקל בוטיה  דרומית   

Citrus sinensis21315הדר תפוז   

Olea europaea13233זית אירופי  

Ceratonia siliqua24125חרוב מצוי   

Tabebuia impetiginpsa112טבבויה איפה  

Chorisia speciosa11כוריזיה הדורה  

Chamaerops humilis55כמרופס  נמוך  

Cassia fistula99כסיית האבוב  

Fraxinus uhdei33מילה ירוקת עד  

Tipuana tipu19726מכנף נאה  

Spathodea campanulata20525מתחלית פעמונית  

Sabal palmetto11סבל  פלמטו  

Dalbergia sissoo11סיסם הודי  

Ficus benjamina41014פיקוס בנימינה  

Ficus elastica33פיקוס הגומי  

Ficus rubiginosa33פיקוס חלוד  

Ficus binnendijkii213 (תילנדי)פיקוס צר עלים 

Ficus religiosa437פיקוס קדוש  

Plumeria rubra11פלמוריה ריחנית  

Koelreuteria bipinnata 1313פנסית דו נוצתית   

Populus angulata11צפצפה מקוצעת  

Casuarina equisetifolia1311226קזוארינה שבטבטית  

Peltaphorum dubium415  (מסופקת)שלטית מקומטת 

Chamaerops humilis55שמרופס נמוך   

Phoenix roebelenii33תמר רובליני   

146251102751כ"סה

2%83%15%0%
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

שם  סוגמס
קוטר גזע 

(מ"ס)

גובה עץ 

(מטר)

כ ערכיות "סה

העץ

סטאטוס 

מוצע

1Washingtonia robusta  כריתה5058וושינגטוניה חסונה

2Washingtonia robusta  כריתה3558וושינגטוניה חסונה

שימורEucalyptus camaldulensis748איקליפטוס המקור  3

שימורMelia azedarach Unbraculiformis35410איזדרכת מצויה  4

שימורMelia azedarach Unbraculiformis3549איזדרכת מצויה  5

שימורMelia azedarach Unbraculiformis1538איזדרכת מצויה  6

שימורMelia azedarach Unbraculiformis2038איזדרכת מצויה  7

שימורMelia azedarach Unbraculiformis35410איזדרכת מצויה  8

שימורMelia azedarach Unbraculiformis1536איזדרכת מצויה  9

שימורMelia azedarach Unbraculiformis3548איזדרכת מצויה  10

שימורMelia azedarach Unbraculiformis1538איזדרכת מצויה  11

שימורMelia azedarach Unbraculiformis1548איזדרכת מצויה  12

שימורMelia azedarach Unbraculiformis2538איזדרכת מצויה  13

שימורMelia azedarach Unbraculiformis1538איזדרכת מצויה  14

15Phoenix dactylifera  שימור35812תמר מצוי

16Phoenix dactylifera  שימור35812תמר מצוי

17Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

18Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

19Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

20Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

21Phoenix dactylifera  שימור25812תמר מצוי

22Phoenix dactylifera  שימור25812תמר מצוי

23Phoenix dactylifera  שימור25812תמר מצוי

24Phoenix dactylifera  שימור25812תמר מצוי

25Phoenix dactylifera  כריתה25812תמר מצוי

26Phoenix dactylifera  כריתה25812תמר מצוי

27Phoenix dactylifera  כריתה25812תמר מצוי

28Phoenix dactylifera  כריתה25812תמר מצוי

29Phoenix dactylifera  כריתה25812תמר מצוי

30Phoenix dactylifera  כריתה25812תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis153.59דולב מזרחי  31

שימורArchontophoenix alexandrae 15410ארכונטופניקס אלכסנדראה   32

שימורPlatanus orientalis1547דולב מזרחי  33

שימורArchontophoenix alexandrae 1048ארכונטופניקס אלכסנדראה   34

שימורArchontophoenix alexandrae 15410ארכונטופניקס אלכסנדראה   35

שימורArchontophoenix alexandrae 15410ארכונטופניקס אלכסנדראה   36

שימורArchontophoenix alexandrae 15410ארכונטופניקס אלכסנדראה   37

שימורArchontophoenix alexandrae 10410ארכונטופניקס אלכסנדראה   38

שימורArchontophoenix alexandrae 15410ארכונטופניקס אלכסנדראה   39

שימורPlatanus orientalis1568דולב מזרחי  40

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   41

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   42

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   43

שימורPlatanus orientalis1569דולב מזרחי  44

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   45

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   46

שימורPlatanus orientalis2069דולב מזרחי  47

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   48
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

שם  סוגמס
קוטר גזע 

(מ"ס)

גובה עץ 

(מטר)

כ ערכיות "סה

העץ

סטאטוס 

מוצע

שימורArchontophoenix alexandrae 15410ארכונטופניקס אלכסנדראה   49

שימורPlatanus orientalis15313דולב מזרחי  50

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   51

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   52

שימורArchontophoenix alexandrae 15310ארכונטופניקס אלכסנדראה   53

שימורPlatanus orientalis10310דולב מזרחי  54

שימורPlatanus orientalis15512דולב מזרחי  55

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   56

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   57

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   58

שימורPlatanus orientalis10310דולב מזרחי  59

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   60

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   61

שימורArchontophoenix alexandrae 15310ארכונטופניקס אלכסנדראה   62

שימורArchontophoenix alexandrae 10310ארכונטופניקס אלכסנדראה   63

64Phoenix dactylifera  שימור40513תמר מצוי

65Phoenix dactylifera  שימור45513תמר מצוי

66Phoenix dactylifera  שימור40513תמר מצוי

67Phoenix dactylifera  שימור40513תמר מצוי

68Phoenix dactylifera  שימור40513תמר מצוי

69Phoenix dactylifera  שימור40513תמר מצוי

70Phoenix dactylifera  שימור40513תמר מצוי

71Phoenix dactylifera  כריתה35711תמר מצוי

72Phoenix dactylifera  שימור45711תמר מצוי

73Phoenix dactylifera  שימור30711תמר מצוי

74Phoenix dactylifera  שימור45711תמר מצוי

75Phoenix dactylifera  שימור40711תמר מצוי

76Phoenix dactylifera  שימור40711תמר מצוי

77Morus l.  שימור15310י.ל.תות מ

78Morus l.  שימור15310י.ל.תות מ

79Morus l.  שימור15310י.ל.תות מ

80Morus l.  שימור15310י.ל.תות מ

שימורUlmus parvifolia 15612עלים  -בוקציה קטנת 81

שימורFicus elastica45512פיקוס הגומי  82

שימורKoelreuteria bipinnata 20513פנסית דו נוצתית   83

שימורKoelreuteria bipinnata 25513פנסית דו נוצתית   84

שימורUlmus parvifolia 10411עלים  -בוקציה קטנת 85

שימורUlmus parvifolia 1049עלים  -בוקציה קטנת 86

שימורUlmus parvifolia 1049עלים  -בוקציה קטנת 87

שימורFraxinus uhdei10413מילה ירוקת עד  88

שימורUlmus parvifolia 10512עלים  -בוקציה קטנת 89

כריתהButia capitata20213דקל בוטיה  דרומית   90

שימורCeratonia siliqua15413חרוב מצוי   91

שימורPlatanus orientalis10411דולב מזרחי  92

כריתהPhoenix roebelenii15211תמר רובליני   93

כריתהPhoenix roebelenii15211תמר רובליני   94

כריתהPhoenix roebelenii15211תמר רובליני   95

שימורPlatanus orientalis10310דולב מזרחי  96
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

שם  סוגמס
קוטר גזע 
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(מטר)
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שימורButia capitata402.513דקל בוטיה  דרומית   97

שימורFraxinus uhdei10311מילה ירוקת עד  98

שימורCeratonia siliqua10311חרוב מצוי   99

כריתהButia capitata401.813דקל בוטיה  דרומית   100

שימורPlatanus orientalis15513דולב מזרחי  101

שימורCeratonia siliqua10311חרוב מצוי   102

שימורCeratonia siliqua20413חרוב מצוי   103

שימורPlatanus orientalis10312דולב מזרחי  104

שימורCeratonia siliqua10311חרוב מצוי   105

שימורPlatanus orientalis10412דולב מזרחי  106

שימורPlatanus orientalis10413דולב מזרחי  107

כריתהCeratonia siliqua1039חרוב מצוי   108

כריתהButia capitata451.812דקל בוטיה  דרומית   109

שימורPlatanus orientalis15310דולב מזרחי  110

שימורCeratonia siliqua10411חרוב מצוי   111

שימורPlatanus orientalis15412דולב מזרחי  112

כריתהButia capitata351.811דקל בוטיה  דרומית   113

שימורPlatanus orientalis1028דולב מזרחי  114

שימורCeratonia siliqua25614חרוב מצוי   115

שימורPlatanus orientalis10411דולב מזרחי  116

כריתהButia capitata201.510דקל בוטיה  דרומית   117

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  118

שימורCeratonia siliqua15310חרוב מצוי   119

שימורGrevillea robusta35610גרווילאה חסונה  120

שימורCeratonia siliqua15514חרוב מצוי   121

שימורPlatanus orientalis10411דולב מזרחי  122

כריתהButia capitata35211דקל בוטיה  דרומית   123

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  124

שימורGrevillea robusta30611גרווילאה חסונה  125

שימורCeratonia siliqua15513חרוב מצוי   126

שימורGrevillea robusta35611גרווילאה חסונה  127

שימורCeratonia siliqua15513חרוב מצוי   128

שימורPlatanus orientalis15411דולב מזרחי  129

שימורGrevillea robusta40611גרווילאה חסונה  130

שימורCeratonia siliqua15310חרוב מצוי   131

שימורGrevillea robusta30611גרווילאה חסונה  132

שימורCeratonia siliqua15413חרוב מצוי   133

שימורPlatanus orientalis10411דולב מזרחי  134

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  135

כריתהButia capitata25210דקל בוטיה  דרומית   136

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  137

כריתהButia capitata25210דקל בוטיה  דרומית   138

שימורCeratonia siliqua15413חרוב מצוי   139

140Phoenix dactylifera  שימור45712תמר מצוי

שימורCeratonia siliqua15413חרוב מצוי   141

שימורPlatanus orientalis20411דולב מזרחי  142

כריתהButia capitata251.510דקל בוטיה  דרומית   143

שימורPlatanus orientalis10312דולב מזרחי  144
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שימורCeratonia siliqua10413חרוב מצוי   145

שימורCeratonia siliqua10312חרוב מצוי   146

147Phoenix dactylifera  שימור45712תמר מצוי

שימורCeratonia siliqua10210חרוב מצוי   148

שימורPlatanus orientalis15412דולב מזרחי  149

כריתהButia capitata25210דקל בוטיה  דרומית   150

שימורPlatanus orientalis10413דולב מזרחי  151

שימורCeratonia siliqua15413חרוב מצוי   152

שימורPlatanus orientalis10310דולב מזרחי  153

כריתהButia capitata201.510דקל בוטיה  דרומית   154

155Washingtonia robusta  כריתה2549וושינגטוניה חסונה

שימורCeratonia siliqua15411חרוב מצוי   156

157Phoenix dactylifera  שימור35711תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis15512דולב מזרחי  158

כריתהButia capitata201.510דקל בוטיה  דרומית   159

שימורPlatanus orientalis10310דולב מזרחי  160

כריתהButia capitata20110דקל בוטיה  דרומית   161

כריתהPlatanus orientalis1038דולב מזרחי  162

כריתהPlatanus orientalis15411דולב מזרחי  163

כריתהCeratonia siliqua15310חרוב מצוי   164

שימורCeratonia siliqua15310חרוב מצוי   165

שימורCeratonia siliqua10310חרוב מצוי   166

166A  איזדרכת מצויהMelia azedarach Unbraculiformis1037שימור

167Phoenix dactylifera  שימור25711תמר מצוי

שימורCeratonia siliqua10311חרוב מצוי   168

כריתהPlatanus orientalis15412דולב מזרחי  169

כריתהButia capitata25211דקל בוטיה  דרומית   170

שימורPlatanus orientalis15411דולב מזרחי  171

שימורPlatanus orientalis10310דולב מזרחי  172

כריתהButia capitata25210דקל בוטיה  דרומית   173

שימורPlatanus orientalis10310דולב מזרחי  174

175Phoenix dactylifera  שימור30713תמר מצוי

176Phoenix dactylifera  שימור30711תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis15512דולב מזרחי  177

כריתהButia capitata25210דקל בוטיה  דרומית   178

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  179

שימורOlea europaea25613זית אירופי  180

שימורOlea europaea35613זית אירופי  181

182Phoenix dactylifera  שימור35711תמר מצוי

כריתהButia capitata201.510דקל בוטיה  דרומית   183

184Phoenix dactylifera  שימור40713תמר מצוי

185Phoenix dactylifera  שימור40813תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis15513דולב מזרחי  186

כריתהButia capitata30210דקל בוטיה  דרומית   187

שימורPlatanus orientalis15512דולב מזרחי  188

שימורFraxinus uhdei10411מילה ירוקת עד  189

190Phoenix dactylifera  שימור30713תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  191
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שימורPlatanus orientalis10412דולב מזרחי  192

כריתהButia capitata15110דקל בוטיה  דרומית   193

כריתהButia capitata40211דקל בוטיה  דרומית   194

שימורPlatanus orientalis15411דולב מזרחי  195

196Phoenix dactylifera  שימור30713תמר מצוי

197Phoenix dactylifera  שימור30711תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis15513דולב מזרחי  198

כריתהButia capitata802.512דקל בוטיה  דרומית   199

200Syagrus romanzoffiana  'כריתה25510סייגרוס רומנזהוף

201Syagrus romanzoffiana  'כריתה40510סייגרוס רומנזהוף

שימורOlea europaea25412זית אירופי  202

שימורOlea europaea35414זית אירופי  203

כריתהChamaerops humilis151.511כמרופס  נמוך  204

כריתהChamaerops humilis151.511כמרופס  נמוך  205

כריתהChamaerops humilis151.511כמרופס  נמוך  206

207Syagrus romanzoffiana  'כריתה15512סייגרוס רומנזהוף

208Syagrus romanzoffiana  'כריתה15512סייגרוס רומנזהוף

209Syagrus romanzoffiana  'כריתה25512סייגרוס רומנזהוף

כריתהButia capitata551.510דקל בוטיה  דרומית   210

211Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

212Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

213Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

214Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

215Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

216Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

217Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

218Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

219Phoenix dactylifera  שימור30812תמר מצוי

220Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

221Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

222Phoenix dactylifera  העתקה35812תמר מצוי

223Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

224Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

225Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

226Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

227Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

228Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

229Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

230Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

231Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

232Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

233Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

234Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

כריתהTabebuia impetiginpsa10310טבבויה איפה  235

כריתהTabebuia impetiginpsa1039טבבויה איפה  236

שימורSpathodea campanulata1028מתחלית פעמונית  237

שימורSpathodea campanulata1039מתחלית פעמונית  238

שימורSpathodea campanulata1038מתחלית פעמונית  239
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שימורOlea europaea10311זית אירופי  240

241Phoenix dactylifera  העתקה30611תמר מצוי

242Phoenix dactylifera  העתקה15510תמר מצוי

243Phoenix dactylifera  שימור2058תמר מצוי

244Phoenix dactylifera  העתקה20510תמר מצוי

שימורOlea europaea25514זית אירופי  245

שימורOlea europaea15413זית אירופי  246

247Phoenix dactylifera  העתקה35510תמר מצוי

כריתהButia capitata50212דקל בוטיה  דרומית   248

כריתהButia capitata50212דקל בוטיה  דרומית   249

שימורOlea europaea23414זית אירופי  250

שימורOlea europaea15513זית אירופי  251

252Phoenix dactylifera  העתקה30611תמר מצוי

253Phoenix dactylifera  העתקה15510תמר מצוי

254Phoenix dactylifera  שימור25510תמר מצוי

שימורCassia fistula20512כסיית האבוב  255

256Phoenix dactylifera  העתקה15610תמר מצוי

257Phoenix dactylifera  העתקה40612תמר מצוי

כריתהButia capitata60211דקל בוטיה  דרומית   258

כריתהButia capitata60211דקל בוטיה  דרומית   259

שימורCassia fistula20411כסיית האבוב  260

שימורCassia fistula20512כסיית האבוב  261

שימורCassia fistula20412כסיית האבוב  262

263Washingtonia robusta  שימור35129וושינגטוניה חסונה

264Washingtonia robusta  שימור30129וושינגטוניה חסונה

כריתהTamarix aphylla28511אשל הפרקים  265

Spathodea campanulata1038מתחלית פעמונית  266

כריתהCasuarina equisetifolia2077קזוארינה שבטבטית  267

כריתהCasuarina equisetifolia1577קזוארינה שבטבטית  268

כריתהCasuarina equisetifolia2577קזוארינה שבטבטית  269

כריתהCasuarina equisetifolia1577קזוארינה שבטבטית  270

כריתהCasuarina equisetifolia1503קזוארינה שבטבטית  271

כריתהCasuarina equisetifolia2059קזוארינה שבטבטית  272

כריתהCasuarina equisetifolia1559קזוארינה שבטבטית  273

כריתהCitrus sinensis10411הדר תפוז   274

כריתהCasuarina equisetifolia3503קזוארינה שבטבטית  275

כריתהCasuarina equisetifolia22811קזוארינה שבטבטית  276

כריתהCasuarina equisetifolia15711קזוארינה שבטבטית  277

278Phoenix dactylifera  העתקה35410תמר מצוי

כריתהCasuarina equisetifolia281010קזוארינה שבטבטית  279

280Phoenix dactylifera  העתקה30811תמר מצוי

281Phoenix dactylifera  העתקה35811תמר מצוי

כריתהOlea europaea502.510זית אירופי  282

283Phoenix dactylifera  העתקה30811תמר מצוי

284Phoenix dactylifera  העתקה35811תמר מצוי

העתקהOlea europaea35313זית אירופי  285

286Phoenix dactylifera  העתקה35811תמר מצוי

כריתהCasuarina equisetifolia1049קזוארינה שבטבטית  287
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כריתהCasuarina equisetifolia759קזוארינה שבטבטית  288

כריתהCasuarina equisetifolia1559קזוארינה שבטבטית  289

כריתהCasuarina equisetifolia1559קזוארינה שבטבטית  290

כריתהCasuarina equisetifolia35812קזוארינה שבטבטית  291

כריתהCasuarina equisetifolia20610קזוארינה שבטבטית  292

293Phoenix dactylifera  העתקה35510תמר מצוי

כריתהCasuarina equisetifolia1546קזוארינה שבטבטית  294

כריתהCasuarina equisetifolia32612קזוארינה שבטבטית  295

296Phoenix dactylifera  העתקה35511תמר מצוי

297Phoenix dactylifera  העתקה30511תמר מצוי

כריתהCasuarina equisetifolia35610קזוארינה שבטבטית  298

כריתהCasuarina equisetifolia20610קזוארינה שבטבטית  299

כריתהCasuarina equisetifolia15610קזוארינה שבטבטית  300

כריתהCasuarina equisetifolia15610קזוארינה שבטבטית  301

כריתהCasuarina equisetifolia321212קזוארינה שבטבטית  302

303Phoenix dactylifera  העתקה35612תמר מצוי

304Phoenix dactylifera  העתקה3567תמר מצוי

העתקהPeltaphorum dubium1559  (מסופקת)שלטית מקומטת 305

העתקהPeltaphorum dubium20512  (מסופקת)שלטית מקומטת 306

העתקהPeltaphorum dubium154.510  (מסופקת)שלטית מקומטת 307

העתקהPeltaphorum dubium204.510  (מסופקת)שלטית מקומטת 308

העתקהPeltaphorum dubium204.510  (מסופקת)שלטית מקומטת 309

310Phoenix dactylifera  העתקה30411תמר מצוי

כריתהBauhinia variegata 15511בוהיניה מגוונת   311

כריתהBauhinia variegata 15511בוהיניה מגוונת   312

כריתהBauhinia variegata 15511בוהיניה מגוונת   313

כריתהBauhinia variegata 15511בוהיניה מגוונת   314

315Cupressus sempervirens  שימור20713ברוש מצוי

שימורOlea europaea22614זית אירופי  316

שימורOlea europaea20614זית אירופי  317

שימורOlea europaea22614זית אירופי  318

319Phoenix dactylifera  העתקה35713תמר מצוי

שימורCassia fistula25512כסיית האבוב  320

כריתהChamaerops humilis151.211כמרופס  נמוך  321

כריתהChamaerops humilis151.211כמרופס  נמוך  322

323Phoenix dactylifera  שימור35811תמר מצוי

324Phoenix dactylifera  שימור35811תמר מצוי

325Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

326Phoenix dactylifera  העתקה30812תמר מצוי

שימורCassia fistula15512כסיית האבוב  327

328Phoenix dactylifera  העתקה35712תמר מצוי

329Phoenix dactylifera  העתקה10310תמר מצוי

330Phoenix dactylifera  העתקה15410תמר מצוי

שימורCassia fistula30512כסיית האבוב  331

שימורCassia fistula20512כסיית האבוב  332

333Phoenix dactylifera  העתקה30713תמר מצוי

שימורCassia fistula25612כסיית האבוב  334

כריתהSabal palmetto50413סבל  פלמטו  335
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336Phoenix dactylifera  העתקה30711תמר מצוי

כריתהButia capitata25211דקל בוטיה  דרומית   337

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  338

שימורPlatanus orientalis10312דולב מזרחי  339

כריתהButia capitata251.59דקל בוטיה  דרומית   340

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  341

342Phoenix dactylifera  שימור35712תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis10412דולב מזרחי  343

כריתהButia capitata25210דקל בוטיה  דרומית   344

שימורPlatanus orientalis15411דולב מזרחי  345

346Phoenix dactylifera  שימור30712תמר מצוי

347Phoenix dactylifera  שימור35711תמר מצוי

כריתהButia capitata30210דקל בוטיה  דרומית   348

שימורPlatanus orientalis15512דולב מזרחי  349

כריתהButia capitata40210דקל בוטיה  דרומית   350

שימורPlatanus orientalis10412דולב מזרחי  351

שימורUlmus parvifolia 10412עלים  -בוקציה קטנת 352

כריתהButia capitata30311דקל בוטיה  דרומית   353

354Phoenix dactylifera  שימור35713תמר מצוי

כריתהButia capitata30210דקל בוטיה  דרומית   355

שימורUlmus parvifolia 103.511עלים  -בוקציה קטנת 356

357Phoenix dactylifera  שימור30713תמר מצוי

שימורUlmus parvifolia 10411עלים  -בוקציה קטנת 358

שימורPlatanus orientalis15412דולב מזרחי  359

כריתהButia capitata35210דקל בוטיה  דרומית   360

שימורPlatanus orientalis10311דולב מזרחי  361

שימורUlmus parvifolia 10412עלים  -בוקציה קטנת 362

363Phoenix dactylifera  שימור35712תמר מצוי

כריתהButia capitata30210דקל בוטיה  דרומית   364

שימורPlatanus orientalis15412דולב מזרחי  365

366Phoenix dactylifera  שימור35711תמר מצוי

שימורUlmus parvifolia 10411עלים  -בוקציה קטנת 367

שימורPlatanus orientalis20714דולב מזרחי  368

כריתהButia capitata302.511דקל בוטיה  דרומית   369

שימורUlmus parvifolia 10412עלים  -בוקציה קטנת 370

שימורPlatanus orientalis15412דולב מזרחי  371

שימורPlatanus orientalis10412דולב מזרחי  372

שימורUlmus parvifolia 10411עלים  -בוקציה קטנת 373

374Phoenix dactylifera  שימור35713תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis103.510דולב מזרחי  375

שימורPlatanus orientalis15413דולב מזרחי  376

377Phoenix dactylifera  שימור35712תמר מצוי

כריתהButia capitata35210דקל בוטיה  דרומית   378

שימורPlatanus orientalis10513דולב מזרחי  379

שימורUlmus parvifolia 10512עלים  -בוקציה קטנת 380

381Phoenix dactylifera  שימור35712תמר מצוי

כריתהButia capitata352.511דקל בוטיה  דרומית   382

שימורPlatanus orientalis10513דולב מזרחי  383
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שימורUlmus parvifolia 10410עלים  -בוקציה קטנת 384

385Phoenix dactylifera  שימור30712תמר מצוי

שימורPlatanus orientalis10511דולב מזרחי  386

שימורUlmus parvifolia 1049עלים  -בוקציה קטנת 387

388Phoenix dactylifera  שימור35611תמר מצוי

שימורUlmus parvifolia 1049עלים  -בוקציה קטנת 389

כריתהPlatanus orientalis1039דולב מזרחי  390

כריתהButia capitata30210דקל בוטיה  דרומית   391

כריתהPlatanus orientalis1039דולב מזרחי  392

שימורUlmus parvifolia 1049עלים  -בוקציה קטנת 393

שימורMelia azedarach Unbraculiformis4069איזדרכת מצויה  394

שימורUlmus parvifolia 103.59עלים  -בוקציה קטנת 395

396Phoenix dactylifera  שימור30612תמר מצוי

397Phoenix dactylifera  שימור35612תמר מצוי

398Phoenix dactylifera  שימור30612תמר מצוי

שימורCasuarina equisetifolia28812קזוארינה שבטבטית  399

שימורUlmus parvifolia 10412עלים  -בוקציה קטנת 400

401Phoenix dactylifera  כריתה30711תמר מצוי

שימורEucalyptus camaldulensis501213איקליפטוס המקור  402

שימורEucalyptus camaldulensis1001715איקליפטוס המקור  403

שימורEucalyptus camaldulensis1401715איקליפטוס המקור  404

405Phoenix dactylifera  כריתה30611תמר מצוי

406Phoenix dactylifera  כריתה35811תמר מצוי

407Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

408Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

409Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

410Phoenix dactylifera  שימור35811תמר מצוי

411Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

412Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

העתקהBrachychiton populneus35713ברכיכטון צפצפתי  413

העתקהBrachychiton populneus25713ברכיכטון צפצפתי  414

העתקהBrachychiton populneus25712ברכיכטון צפצפתי  415

שימורFicus benjamina1029פיקוס בנימינה  416

417Phoenix dactylifera  כריתה35811תמר מצוי

שימורOlea europaea35313זית אירופי  418

419Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

שימורOlea europaea28314זית אירופי  420

421Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

העתקהOlea europaea35311זית אירופי  422

423Phoenix dactylifera  כריתה35811תמר מצוי

424Phoenix dactylifera  כריתה35811תמר מצוי

425Phoenix dactylifera  כריתה30811תמר מצוי

העתקהOlea europaea283.514זית אירופי  426

427Phoenix dactylifera  כריתה30811תמר מצוי

428Phoenix dactylifera  כריתה30811תמר מצוי

429Phoenix dactylifera  כריתה30811תמר מצוי

שימורOlea europaea80514זית אירופי  430

שימורOlea europaea50514זית אירופי  431
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העתקהAlbizzia lebbeck50713אלביציה צהובה  432

433Cupressus sempervirens  שימור30713ברוש מצוי

שימורFicus religiosa40713פיקוס קדוש  434

שימורFicus religiosa45713פיקוס קדוש  435

436Jacaranda mimosifolia  שימור15613סיגלון עלה מימוזה

437Jacaranda mimosifolia  שימור10411סיגלון עלה מימוזה

438Phoenix dactylifera  שימור35711תמר מצוי

439Jacaranda mimosifolia  שימור15511סיגלון עלה מימוזה

440Cupressus sempervirens  שימור35713ברוש מצוי

העתקהAlbizzia lebbeck50712אלביציה צהובה  441

העתקהAlbizzia lebbeck60813אלביציה צהובה  442

כריתהBrachychiton acerifolius1549ברכיכיטון אדרי  443

שימורCitrus sinensis25312הדר תפוז   444

שימורCitrus sinensis1029הדר תפוז   445

העתקהAlbizzia lebbeck50813אלביציה צהובה  446

העתקהAlbizzia lebbeck25611אלביציה צהובה  447

העתקהAlbizzia lebbeck25712אלביציה צהובה  448

449Brachychniton discolor  העתקה75715ברכיכיטון דו גוני

450Brachychniton discolor  כריתה70712ברכיכיטון דו גוני

451Brachychniton discolor  כריתה50712ברכיכיטון דו גוני

452Brachychniton discolor  העתקה75713ברכיכיטון דו גוני

453Brachychniton discolor  העתקה60713ברכיכיטון דו גוני

שימורNeodypsis decaryi35311דקרי    דיפסיס454

שימורAlbizzia julirissin1037אלביציה ורודה  455

שימורAlbizzia julirissin1037אלביציה ורודה  456

457Delonix regia  שימור10410צאלון נאה

שימורAlbizzia julirissin1038אלביציה ורודה  458

שימורFicus benjamina10711פיקוס בנימינה  459

שימורFicus benjamina10711פיקוס בנימינה  460

שימורAlbizzia julirissin1037אלביציה ורודה  461

462Delonix regia  שימור10311צאלון נאה

כריתהAlbizzia julirissin102.58אלביציה ורודה  463

464Acacia cyanophylla  כריתה3067שיטה כחלחלה

465Cupressus sempervirens  כריתה2097ברוש מצוי

466Cupressus sempervirens  כריתה15912ברוש מצוי

467Cupressus sempervirens  כריתה20912ברוש מצוי

468Cupressus sempervirens  כריתה15912ברוש מצוי

469Cupressus sempervirens  שימור15912ברוש מצוי

כריתה2000עץ מת470

471Cupressus sempervirens  כריתה15911ברוש מצוי

472Cupressus sempervirens  כריתה15911ברוש מצוי

473Cupressus sempervirens  כריתה201314ברוש מצוי

474Cupressus sempervirens  כריתה15913ברוש מצוי

475Phoenix dactylifera  כריתה30911תמר מצוי

476Phoenix dactylifera  שימור30911תמר מצוי

477Phoenix dactylifera  כריתה30911תמר מצוי

478Cupressus sempervirens  שימור401214ברוש מצוי

479Cupressus sempervirens  שימור501214ברוש מצוי
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480Cupressus sempervirens  שימור151214ברוש מצוי

481Cupressus sempervirens  שימור301214ברוש מצוי

482Cupressus sempervirens  שימור201214ברוש מצוי

483Cupressus sempervirens  שימור201214ברוש מצוי

484Cupressus sempervirens  שימור151214ברוש מצוי

485Cupressus sempervirens  שימור301214ברוש מצוי

486Cupressus sempervirens  שימור351013ברוש מצוי

487Cupressus sempervirens  שימור501013ברוש מצוי

488Cupressus sempervirens  שימור351013ברוש מצוי

489Cupressus sempervirens  שימור30812ברוש מצוי

490Cupressus sempervirens  שימור801216ברוש מצוי

491Phoenix dactylifera  כריתה301011תמר מצוי

492Phoenix dactylifera  כריתה301011תמר מצוי

493Cupressus sempervirens  שימור401313ברוש מצוי

494Cupressus sempervirens  שימור401111ברוש מצוי

495Cupressus sempervirens  שימור301111ברוש מצוי

496Cupressus sempervirens  שימור301111ברוש מצוי

497Cupressus sempervirens  שימור351111ברוש מצוי

498Phoenix dactylifera  כריתה35911תמר מצוי

העתקהOlea europaea15211זית אירופי  499

500Phoenix dactylifera  כריתה351011תמר מצוי

501Phoenix dactylifera  כריתה30911תמר מצוי

העתקהOlea europaea10211זית אירופי  502

503Phoenix dactylifera  כריתה35911תמר מצוי

504Phoenix dactylifera  כריתה30911תמר מצוי

העתקהOlea europaea15312זית אירופי  505

העתקהOlea europaea152.511זית אירופי  506

העתקהOlea europaea151.511זית אירופי  507

508Phoenix dactylifera  כריתה30911תמר מצוי

העתקהOlea europaea152.511זית אירופי  509

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  510

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  511

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  512

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  513

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  514

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  515

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  516

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  517

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  518

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  519

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  520

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  521

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  522

כריתהSpathodea campanulata1027מתחלית פעמונית  523

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  524

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  525

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  526

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  527
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כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  528

כריתהSpathodea campanulata103.510מתחלית פעמונית  529

העתקהOlea europaea15212זית אירופי  530

העתקהOlea europaea15212זית אירופי  531

532Phoenix dactylifera  כריתה35911תמר מצוי

העתקהOlea europaea15312זית אירופי  533

534Phoenix dactylifera  שימור35911תמר מצוי

535Phoenix dactylifera  שימור30911תמר מצוי

536Delonix regia  העתקה30611צאלון נאה

שימורFicus binnendijkii50612 (תילנדי)פיקוס צר עלים 537

שימורTipuana tipu40812מכנף נאה  538

539Jacaranda mimosifolia  העתקה28713סיגלון עלה מימוזה

540Delonix regia  העתקה30613צאלון נאה

541Delonix regia  כריתה15613צאלון נאה

542Jacaranda mimosifolia  העתקה22612סיגלון עלה מימוזה

543Delonix regia  כריתה35511צאלון נאה

544Delonix regia  שימור15410צאלון נאה

545Delonix regia  שימור15511צאלון נאה

546Delonix regia  שימור15512צאלון נאה

547Delonix regia  שימור15512צאלון נאה

548Delonix regia  שימור10310צאלון נאה

549Morus l.  כריתה15612י.ל.תות מ

550Syagrus romanzoffiana  'כריתה20712סייגרוס רומנזהוף

551Syagrus romanzoffiana  'כריתה20510סייגרוס רומנזהוף

552Syagrus romanzoffiana  'כריתה25510סייגרוס רומנזהוף

כריתהCupressus macrocarpa Gold Crest20610ברוש גדול פרות לימוני  553

554Syagrus romanzoffiana  'כריתה15410סייגרוס רומנזהוף

שימורTipuana tipu22410מכנף נאה  555

שימורTipuana tipu30611מכנף נאה  556

שימורTipuana tipu2059מכנף נאה  557

שימורTipuana tipu1559מכנף נאה  558

559Phoenix dactylifera  העתקה30713תמר מצוי

560Phoenix dactylifera  העתקה30713תמר מצוי

561Phoenix dactylifera  העתקה30713תמר מצוי

שימורTipuana tipu40711מכנף נאה  562

שימורTipuana tipu30711מכנף נאה  563

שימורTipuana tipu20711מכנף נאה  564

שימורTipuana tipu25611מכנף נאה  565

שימורTipuana tipu25611מכנף נאה  566

שימורTipuana tipu20611מכנף נאה  567

שימורTipuana tipu15611מכנף נאה  568

שימורTipuana tipu25811מכנף נאה  569

שימורTipuana tipu15610מכנף נאה  570

שימורTipuana tipu2547מכנף נאה  571

שימורTipuana tipu2559מכנף נאה  572

שימורTipuana tipu25610מכנף נאה  573

שימורTipuana tipu15410מכנף נאה  574

שימורTipuana tipu10410מכנף נאה  575
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שימורTipuana tipu25610מכנף נאה  576

שימורTipuana tipu2059מכנף נאה  577

שימורTipuana tipu15610מכנף נאה  578

כריתה3000עץ מת579

580Syagrus romanzoffiana  'שימור20511סייגרוס רומנזהוף

581Syagrus romanzoffiana  'שימור20511סייגרוס רומנזהוף

582Syagrus romanzoffiana  'שימור15411סייגרוס רומנזהוף

שימורTipuana tipu35611מכנף נאה  583

שימורFicus benjamina3059פיקוס בנימינה  584

שימורFicus benjamina3059פיקוס בנימינה  585

שימורFicus benjamina2559פיקוס בנימינה  586

שימורFicus benjamina1549פיקוס בנימינה  587

שימורFicus benjamina1549פיקוס בנימינה  588

שימורFicus benjamina2549פיקוס בנימינה  589

שימורTipuana tipu3049מכנף נאה  590

שימורTipuana tipu2569מכנף נאה  591

שימורTipuana tipu15610מכנף נאה  592

593Syagrus romanzoffiana  'שימור1528סייגרוס רומנזהוף

שימורFicus benjamina201.56פיקוס בנימינה  594

שימורFicus benjamina1539פיקוס בנימינה  595

שימורFicus benjamina1539פיקוס בנימינה  596

העתקהOlea europaea90415זית אירופי  597

כריתהCitrus sinensis1039הדר תפוז   598

שימורCitrus sinensis1027הדר תפוז   599

שימורCitrus sinensis1039הדר תפוז   600

601Phoenix dactylifera  העתקה30713תמר מצוי

602Phoenix dactylifera  העתקה30713תמר מצוי

603Phoenix dactylifera  העתקה30713תמר מצוי

604Phoenix dactylifera  העתקה25713תמר מצוי

605Phoenix dactylifera  שימור25713תמר מצוי

606Phoenix dactylifera  שימור25713תמר מצוי

607Phoenix dactylifera  שימור25713תמר מצוי

שימורBauhinia variegata 15612בוהיניה מגוונת   608

609Citrus v.   שימור15311י.ל.הדר מ

610Citrus v.   שימור15311י.ל.הדר מ

611Citrus v.   שימור1029י.ל.הדר מ

612Citrus v.   שימור1529י.ל.הדר מ

613Citrus v.   שימור1029י.ל.הדר מ

614Citrus v.   שימור1029י.ל.הדר מ

615Citrus v.   שימור1529י.ל.הדר מ

616Citrus v.   שימור1529י.ל.הדר מ

שימורKoelreuteria bipinnata 15413פנסית דו נוצתית   617

שימורKoelreuteria bipinnata 20413פנסית דו נוצתית   618

שימורKoelreuteria bipinnata 153.511פנסית דו נוצתית   619

שימורKoelreuteria bipinnata 153.511פנסית דו נוצתית   620

שימורKoelreuteria bipinnata 153.511פנסית דו נוצתית   621

שימורKoelreuteria bipinnata 102.510פנסית דו נוצתית   622

שימורKoelreuteria bipinnata 102.510פנסית דו נוצתית   623
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שימורKoelreuteria bipinnata 102.510פנסית דו נוצתית   624

שימורDalbergia sissoo20710סיסם הודי  625

שימורKoelreuteria bipinnata 153.511פנסית דו נוצתית   626

שימורKoelreuteria bipinnata 103.511פנסית דו נוצתית   627

628Phoenix dactylifera  שימור45410תמר מצוי

שימורKoelreuteria bipinnata 15412פנסית דו נוצתית   629

שימורMelia azedarach Unbraculiformis1038איזדרכת מצויה  630

שימורBrachychiton acerifolius30610ברכיכיטון אדרי  631

שימורBrachychiton acerifolius15410ברכיכיטון אדרי  632

שימורMelia azedarach Unbraculiformis3069איזדרכת מצויה  633

שימורChorisia speciosa1538כוריזיה הדורה  634

שימורPlumeria rubra10210פלמוריה ריחנית  635

שימורSpathodea campanulata15512מתחלית פעמונית  636

שימורFicus religiosa40510פיקוס קדוש  637

שימורFicus religiosa55716פיקוס קדוש  638

639Phoenix dactylifera  שימור30712תמר מצוי

640Phoenix dactylifera  שימור30712תמר מצוי

641Phoenix dactylifera  שימור30712תמר מצוי

שימורNeodypsis decaryi2549דקרי    דיפסיס642

643Phoenix dactylifera  שימור35712תמר מצוי

644Phoenix dactylifera  שימור30712תמר מצוי

שימורPopulus angulata451015צפצפה מקוצעת  645

646Phoenix dactylifera  שימור30611תמר מצוי

647Phoenix dactylifera  שימור30611תמר מצוי

648Phoenix dactylifera  שימור30611תמר מצוי

שימורCitrus sinensis101.87הדר תפוז   649

650Phoenix dactylifera  שימור30611תמר מצוי

שימורCitrus sinensis1526הדר תפוז   651

652Jacaranda mimosifolia  שימור15612סיגלון עלה מימוזה

653Jacaranda mimosifolia  שימור20612סיגלון עלה מימוזה

שימורFicus religiosa60916פיקוס קדוש  654

שימורFicus religiosa60915פיקוס קדוש  655

שימורFicus religiosa80916פיקוס קדוש  656

657Morus l.  שימור20713י.ל.תות מ

658Syagrus romanzoffiana  'שימור30613סייגרוס רומנזהוף

659Syagrus romanzoffiana  'שימור30510סייגרוס רומנזהוף

660Syagrus romanzoffiana  'שימור20311סייגרוס רומנזהוף

661Syagrus romanzoffiana  'שימור25512סייגרוס רומנזהוף

שימורBrachychiton populneus22813ברכיכטון צפצפתי  662

שימורBrachychiton populneus20813ברכיכטון צפצפתי  663

שימורOlea europaea15413זית אירופי  664

665Cupressus sempervirens  שימור381012ברוש מצוי

666Cupressus sempervirens  שימור381012ברוש מצוי

667Cupressus sempervirens  שימור381213ברוש מצוי

668Cupressus sempervirens  שימור381213ברוש מצוי

669Cupressus sempervirens  שימור471213ברוש מצוי

670Cupressus sempervirens  שימור471513ברוש מצוי

671Cupressus sempervirens  שימור481513ברוש מצוי
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672Cupressus sempervirens  שימור481513ברוש מצוי

673Cupressus sempervirens  שימור321013ברוש מצוי

674Cupressus sempervirens  שימור501013ברוש מצוי

שימורCasuarina equisetifolia601511קזוארינה שבטבטית  675

שימורFicus benjamina35812פיקוס בנימינה  676

שימורCupressus macrocarpa Gold Crest1068ברוש גדול פרות לימוני  677

שימורFicus elastica20812פיקוס הגומי  678

679Washingtonia robusta  כריתה30711וושינגטוניה חסונה

שימורCitrus sinensis1039הדר תפוז   680

שימורCitrus sinensis1529הדר תפוז   681

שימורCitrus sinensis1029הדר תפוז   682

שימורCitrus sinensis1529הדר תפוז   683

שימורCitrus sinensis1529הדר תפוז   684

שימורCitrus sinensis1529הדר תפוז   685

686Syagrus romanzoffiana  'שימור1028סייגרוס רומנזהוף

687Syagrus romanzoffiana  'שימור101.58סייגרוס רומנזהוף

688Syagrus romanzoffiana  'שימור15311סייגרוס רומנזהוף

שימורFicus binnendijkii1036 (תילנדי)פיקוס צר עלים 689

690Syagrus romanzoffiana  'שימור101.57סייגרוס רומנזהוף

690A  פיקוס בנימינהFicus benjamina25410שימור

691Phoenix dactylifera  שימור253.510תמר מצוי

692Syagrus romanzoffiana  'שימור20811סייגרוס רומנזהוף

693Syagrus romanzoffiana  'שימור15811סייגרוס רומנזהוף

694Syagrus romanzoffiana  'שימור25811סייגרוס רומנזהוף

695Phoenix dactylifera  שימור40913תמר מצוי

696Phoenix dactylifera  שימור35913תמר מצוי

697Washingtonia robusta  שימור35712וושינגטוניה חסונה

שימורFicus binnendijkii45912 (תילנדי)פיקוס צר עלים 698

699Syagrus romanzoffiana  'שימור20513סייגרוס רומנזהוף

שימורCupressus macrocarpa Gold Crest15710ברוש גדול פרות לימוני  700

701Syagrus romanzoffiana  'שימור30813סייגרוס רומנזהוף

702Syagrus romanzoffiana  'שימור20813סייגרוס רומנזהוף

שימורOlea europaea35714זית אירופי  703

704Washingtonia robusta  שימור351010וושינגטוניה חסונה

שימורOlea europaea30414זית אירופי  705

706Cupressus sempervirens  שימור7712ברוש מצוי

707Delonix regia  שימור25613צאלון נאה

708Phoenix dactylifera  שימור40713תמר מצוי

709Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

710Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

711Phoenix dactylifera  שימור30811תמר מצוי

כריתהFicus rubiginosa15411פיקוס חלוד  712

כריתהFicus rubiginosa35513פיקוס חלוד  713

כריתהFicus rubiginosa30513פיקוס חלוד  714

715Phoenix dactylifera  העתקה30811תמר מצוי

716Syagrus romanzoffiana  'כריתה20411סייגרוס רומנזהוף

717Syagrus romanzoffiana  'כריתה20411סייגרוס רומנזהוף

718Syagrus romanzoffiana  'כריתה20411סייגרוס רומנזהוף
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719Jacaranda mimosifolia  שימור20611סיגלון עלה מימוזה

720Jacaranda mimosifolia  שימור40611סיגלון עלה מימוזה

721Jacaranda mimosifolia  שימור15611סיגלון עלה מימוזה

722Cupressus sempervirens  שימור10410ברוש מצוי

723Cupressus sempervirens  שימור15410ברוש מצוי

724Cupressus sempervirens  שימור10410ברוש מצוי

725Phoenix dactylifera  העתקה35911תמר מצוי

כריתה3000עץ מת726

727Phoenix dactylifera  העתקה30911תמר מצוי

728Phoenix dactylifera  העתקה30911תמר מצוי

729Phoenix dactylifera  העתקה30911תמר מצוי

730Phoenix dactylifera  העתקה30911תמר מצוי

732Phoenix dactylifera  העתקה30911תמר מצוי

733Phoenix dactylifera  העתקה30911תמר מצוי

כריתהChamaerops humilis151.810כמרופס  נמוך  734

735Syagrus romanzoffiana  'כריתה201.510סייגרוס רומנזהוף

כריתהChamaerops humilis151.511כמרופס  נמוך  736

737Syagrus romanzoffiana  'כריתה20611סייגרוס רומנזהוף

כריתהChamaerops humilis10211כמרופס  נמוך  738

739Phoenix dactylifera  העתקה30911תמר מצוי

740Phoenix dactylifera  שימור30911תמר מצוי

741Brachychniton discolor  שימור601015ברכיכיטון דו גוני

742Brachychniton discolor  שימור351015ברכיכיטון דו גוני

743Brachychniton discolor  שימור551015ברכיכיטון דו גוני

744Ficus retusa  שימור1101517פיקוס שדרות

745Phoenix dactylifera  שימור45911תמר מצוי

שימורChamaerops humilis15211כמרופס  נמוך  746

747Syagrus romanzoffiana  'שימור20511סייגרוס רומנזהוף

748Syagrus romanzoffiana  'שימור25511סייגרוס רומנזהוף

שימורChamaerops humilis151.810כמרופס  נמוך  749

שימורPsidium cattleianum1049גואיבה תותית  750

שימורCitrus sinensis1549הדר תפוז   751

שימורFicus elastica90712פיקוס הגומי  752

954Phoenix dactylifera  העתקה40911תמר מצוי

753

63%478כ עצים לשימור"סה

12%94כ עצים להעתקה"סה

24%181כ עצים לכריתה"סה
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1Washingtonia robusta  639.00*אי תנועה מתוכנן5.00502210.301962.500.71וושינגטוניה חסונה

2Washingtonia robusta  639.00*אי תנועה מתוכנן5.00352210.30961.630.71וושינגטוניה חסונה

25Phoenix dactylifera  2246.40*פ בקשת אדריכל"ע8.00252330.60490.630.78תמר מצוי

26Phoenix dactylifera  2246.40*פ בקשת אדריכל"ע8.00252330.60490.630.78תמר מצוי

27Phoenix dactylifera  2246.40*פ בקשת אדריכל"ע8.00252330.60490.630.78תמר מצוי

28Phoenix dactylifera  2246.40*פ בקשת אדריכל"ע8.00252330.60490.630.78תמר מצוי

29Phoenix dactylifera  2246.40*קרוב לאבן שפה מתוכננת8.00252330.60490.630.78תמר מצוי

30Phoenix dactylifera  2246.40*פ בקשת אדריכל"ע8.00252330.60490.630.78תמר מצוי

71Phoenix dactylifera  1638.00*פ בקשת אדריכל"ע7.00352320.50961.630.78תמר מצוי

853.20*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00203330.60314.000.79דקל בוטיה  דרומית   90

561.60*פ בקשת אדריכל"עPhoenix roebelenii2.00153220.40176.630.78תמר רובליני   93

561.60*פ בקשת אדריכל"עPhoenix roebelenii2.00153220.40176.630.78תמר רובליני   94

561.60*פ בקשת אדריכל"עPhoenix roebelenii2.00153220.40176.630.78תמר רובליני   95

767.88*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.80403330.601256.000.79דקל בוטיה  דרומית   100

141.30*פ בקשת אדריכל"עCeratonia siliqua3.00102210.3078.500.75חרוב מצוי   108

639.90*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.80453320.501589.630.79דקל בוטיה  דרומית   109

511.92*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.80353220.40961.630.79דקל בוטיה  דרומית   113

319.95*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.50203210.30314.000.79דקל בוטיה  דרומית   117

568.80*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00353220.40961.630.79דקל בוטיה  דרומית   123

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00253210.30490.630.79דקל בוטיה  דרומית   136

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00253210.30490.630.79דקל בוטיה  דרומית   138

319.95*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.50253210.30490.630.79דקל בוטיה  דרומית   143

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00253210.30490.630.79דקל בוטיה  דרומית   150

319.95*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.50203210.30314.000.79דקל בוטיה  דרומית   154

155Washingtonia robusta  766.80*פ בקשת אדריכל"ע4.00253210.30490.630.71וושינגטוניה חסונה

319.95*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.50203210.30314.000.79דקל בוטיה  דרומית   159

213.30*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.00203210.30314.000.79דקל בוטיה  דרומית   161

94.20*פ בקשת אדריכל"עPlatanus orientalis3.00102110.2078.500.75דולב מזרחי  162

529.88*פ בקשת אדריכל"עPlatanus orientalis4.00152320.50176.630.75דולב מזרחי  163

423.90*פ בקשת אדריכל"עCeratonia siliqua3.00152220.40176.630.75חרוב מצוי   164
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794.81*פ בקשת אדריכל"עPlatanus orientalis4.00153320.50176.630.75דולב מזרחי  169

568.80*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00253220.40490.630.79דקל בוטיה  דרומית   170

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00253210.30490.630.79דקל בוטיה  דרומית   173

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00253210.30490.630.79דקל בוטיה  דרומית   178

319.95*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.50203210.30314.000.79דקל בוטיה  דרומית   183

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00303210.30706.500.79דקל בוטיה  דרומית   187

213.30*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.00153210.30176.630.79דקל בוטיה  דרומית   193

568.80*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00403220.401256.000.79דקל בוטיה  דרומית   194

888.75*פיתוח מתוכנןButia capitata2.50803230.505024.000.79דקל בוטיה  דרומית   199

200Syagrus romanzoffiana  '768.00*פ בקשת אדריכל"ע5.00252220.40490.630.64סייגרוס רומנזהוף

201Syagrus romanzoffiana  '768.00*פיתוח מתוכנן5.00402220.401256.000.64סייגרוס רומנזהוף

303.75*פיתוח מתוכנןChamaerops humilis1.50153210.30176.630.75כמרופס  נמוך  204

303.75*פיתוח מתוכנןChamaerops humilis1.50153210.30176.630.75כמרופס  נמוך  205

303.75*פיתוח מתוכנןChamaerops humilis1.50153210.30176.630.75כמרופס  נמוך  206

207Syagrus romanzoffiana  '1440.00*פיתוח מתוכנן5.00153320.50176.630.64סייגרוס רומנזהוף

208Syagrus romanzoffiana  '1440.00*פ בקשת אדריכל"ע5.00153320.50176.630.64סייגרוס רומנזהוף

209Syagrus romanzoffiana  '1440.00*פיתוח מתוכנן5.00253320.50490.630.64סייגרוס רומנזהוף

319.95*פיתוח מתוכנןButia capitata1.50553210.302374.630.79דקל בוטיה  דרומית   210

188.40*פיתוח מתוכנןTabebuia impetiginpsa3.00102220.4078.500.75טבבויה איפה  235

141.30*פיתוח מתוכנןTabebuia impetiginpsa3.00102210.3078.500.75טבבויה איפה  236

711.00*פיתוח מתוכנןButia capitata2.00503230.501962.500.79דקל בוטיה  דרומית   248

711.00*פיתוח מתוכנןButia capitata2.00503230.501962.500.79דקל בוטיה  דרומית   249

568.80*פיתוח מתוכנןButia capitata2.00603220.402826.000.79דקל בוטיה  דרומית   258

568.80*פיתוח מתוכנןButia capitata2.00603220.402826.000.79דקל בוטיה  דרומית   259

2400.22*לבדוק אפשרות שימורTamarix aphylla5.00283320.50615.440.65אשל הפרקים  265

207.24*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia7.00201210.30314.000.55קזוארינה שבטבטית  267

116.57*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia7.00151210.30176.630.55קזוארינה שבטבטית  268

323.81*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia7.00251210.30490.630.55קזוארינה שבטבטית  269

116.57*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia7.00151210.30176.630.55קזוארינה שבטבטית  270

0.00*עץ מתCasuarina equisetifolia0.00150000.00176.630.55קזוארינה שבטבטית  271
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552.64*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia5.00202220.40314.000.55קזוארינה שבטבטית  272

310.86*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia5.00152220.40176.630.55קזוארינה שבטבטית  273

282.60*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCitrus sinensis4.00103230.5078.500.6הדר תפוז   274

0.00*עץ מתCasuarina equisetifolia0.00350000.00961.630.55קזוארינה שבטבטית  275

1253.80*פיתוח מתוכנןCasuarina equisetifolia8.00223320.50379.940.55קזוארינה שבטבטית  276

582.86*פיתוח מתוכנןCasuarina equisetifolia7.00153320.50176.630.55קזוארינה שבטבטית  277

1624.76*פיתוח מתוכנןCasuarina equisetifolia10.00283220.40615.440.55קזוארינה שבטבטית  279

2826.00*פ בקשת אדריכל"עOlea europaea2.50501220.401962.500.9זית אירופי  282

138.16*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia4.00102220.4078.500.55קזוארינה שבטבטית  287

67.70*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia5.0072220.4038.470.55קזוארינה שבטבטית  288

310.86*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia5.00152220.40176.630.55קזוארינה שבטבטית  289

310.86*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia5.00152220.40176.630.55קזוארינה שבטבטית  290

3808.04*פיתוח מתוכנןCasuarina equisetifolia8.00353330.60961.630.55קזוארינה שבטבטית  291

828.96*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia6.00203220.40314.000.55קזוארינה שבטבטית  292

77.72*פיתוח מתוכנןCasuarina equisetifolia4.00151110.20176.630.55קזוארינה שבטבטית  294

3183.21*פיתוח מתוכנןCasuarina equisetifolia6.00323330.60803.840.55קזוארינה שבטבטית  295

2538.69*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia6.00353220.40961.630.55קזוארינה שבטבטית  298

828.96*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia6.00203220.40314.000.55קזוארינה שבטבטית  299

466.29*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia6.00153220.40176.630.55קזוארינה שבטבטית  300

466.29*פיתוח מתוכנן, תחת קו מתחCasuarina equisetifolia6.00153220.40176.630.55קזוארינה שבטבטית  301

3183.21*פ בקשת אדריכל"עCasuarina equisetifolia12.00323330.60803.840.55קזוארינה שבטבטית  302

635.85*פיתוח מתוכנן, נוטהBauhinia variegata 5.00153320.50176.630.6בוהיניה מגוונת   311

635.85*פיתוח מתוכנן, נוטהBauhinia variegata 5.00153320.50176.630.6בוהיניה מגוונת   312

635.85*פיתוח מתוכנן, נוטהBauhinia variegata 5.00153320.50176.630.6בוהיניה מגוונת   313

635.85*פיתוח מתוכנן, נוטהBauhinia variegata 5.00153320.50176.630.6בוהיניה מגוונת   314

243.00*פ בקשת אדריכל"עChamaerops humilis1.20153210.30176.630.75כמרופס  נמוך  321

243.00*פ בקשת אדריכל"עChamaerops humilis1.20153210.30176.630.75כמרופס  נמוך  322

1641.60*פיתוח מתוכנןSabal palmetto4.00503330.601962.500.76סבל  פלמטו  335

568.80*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00253220.40490.630.79דקל בוטיה  דרומית   337

213.30*פ בקשת אדריכל"עButia capitata1.50252210.30490.630.79דקל בוטיה  דרומית   340
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426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00253210.30490.630.79דקל בוטיה  דרומית   344

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00303210.30706.500.79דקל בוטיה  דרומית   348

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00403210.301256.000.79דקל בוטיה  דרומית   350

853.20*פ בקשת אדריכל"עButia capitata3.00303220.40706.500.79דקל בוטיה  דרומית   353

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00303210.30706.500.79דקל בוטיה  דרומית   355

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00353210.30961.630.79דקל בוטיה  דרומית   360

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00303210.30706.500.79דקל בוטיה  דרומית   364

711.00*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.50303220.40706.500.79דקל בוטיה  דרומית   369

426.60*פ בקשת אדריכל"עButia capitata2.00353210.30961.630.79דקל בוטיה  דרומית   378

711.00*צמוד לאבן שפהButia capitata2.50353220.40961.630.79דקל בוטיה  דרומית   382

141.30*פיתוח מתוכנןPlatanus orientalis3.00102210.3078.500.75דולב מזרחי  390

426.60*פיתוח מתוכנןButia capitata2.00303210.30706.500.79דקל בוטיה  דרומית   391

141.30*פיתוח מתוכנןPlatanus orientalis3.00102210.3078.500.75דולב מזרחי  392

401Phoenix dactylifera  1638.00*שביל אפניים מתוכנן7.00302320.50706.500.78תמר מצוי

405Phoenix dactylifera  1404.00*שביל אפניים מתוכנן6.00302320.50706.500.78תמר מצוי

406Phoenix dactylifera  1872.00*שביל אפניים מתוכנן8.00352320.50961.630.78תמר מצוי

417Phoenix dactylifera  1872.00*פ בקשת אדריכל"ע8.00352320.50961.630.78תמר מצוי

423Phoenix dactylifera  1872.00*פ בקשת אדריכל"ע8.00352320.50961.630.78תמר מצוי

424Phoenix dactylifera  1872.00*כביש מתוכנן8.00352320.50961.630.78תמר מצוי

425Phoenix dactylifera  1872.00*כביש מתוכנן8.00302320.50706.500.78תמר מצוי

427Phoenix dactylifera  1872.00*כביש מתוכנן8.00302320.50706.500.78תמר מצוי

428Phoenix dactylifera  1872.00*כביש מתוכנן8.00302320.50706.500.78תמר מצוי

429Phoenix dactylifera  1872.00*כביש מתוכנן8.00302320.50706.500.78תמר מצוי

Brachychiton acerifolius4.00153120.30176.630.650*413.30ברכיכיטון אדרי  443

450Brachychniton discolor  18001.62*7.00703330.603846.500.650ברכיכיטון דו גוני

451Brachychniton discolor  9184.50*7.00503330.601962.500.650ברכיכיטון דו גוני

65.94*פ בקשת אדריכל"עAlbizzia julirissin2.50101210.3078.500.7אלביציה ורודה  463

464Acacia cyanophylla  0.00*6.00303310.40706.5000שיטה כחלחלה

465Cupressus sempervirens  200.96*פ בקשת אדריכל"ע9.00201110.20314.000.8ברוש מצוי

466Cupressus sempervirens  847.80*פ בקשת אדריכל"ע9.00153320.50176.630.8ברוש מצוי
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467Cupressus sempervirens  1507.20*פ בקשת אדריכל"ע9.00203320.50314.000.8ברוש מצוי

468Cupressus sempervirens  847.80*פ בקשת אדריכל"ע9.00153320.50176.630.8ברוש מצוי

0.00*0.00200000.00314.000עץ מת470

471Cupressus sempervirens  678.24*פ בקשת אדריכל"ע9.00153220.40176.630.8ברוש מצוי

472Cupressus sempervirens  678.24*פ בקשת אדריכל"ע9.00153220.40176.630.8ברוש מצוי

473Cupressus sempervirens  2110.08*פ בקשת אדריכל"ע13.00203430.70314.000.8ברוש מצוי

474Cupressus sempervirens  1017.36*פ בקשת אדריכל"ע9.00153330.60176.630.8ברוש מצוי

475Phoenix dactylifera  2106.00*כביש מתוכנן9.00302320.50706.500.78תמר מצוי

477Phoenix dactylifera  2106.00*פ בקשת אדריכל"ע9.00302320.50706.500.78תמר מצוי

491Phoenix dactylifera  2340.00*הצרת אי תנועה10.00302320.50706.500.78תמר מצוי

492Phoenix dactylifera  2340.00*פ בקשת אדריכל"ע10.00302320.50706.500.78תמר מצוי

498Phoenix dactylifera  2106.00*פ בקשת אדריכל"ע9.00352320.50961.630.78תמר מצוי

500Phoenix dactylifera  2340.00*פ בקשת אדריכל"ע10.00352320.50961.630.78תמר מצוי

501Phoenix dactylifera  2106.00*פ בקשת אדריכל"ע9.00302320.50706.500.78תמר מצוי

503Phoenix dactylifera  2106.00*פ בקשת אדריכל"ע9.00352320.50961.630.78תמר מצוי

504Phoenix dactylifera  2106.00*פ בקשת אדריכל"ע9.00302320.50706.500.78תמר מצוי

508Phoenix dactylifera  2106.00*פ בקשת אדריכל"ע9.00302320.50706.500.78תמר מצוי

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  510

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  511

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  512

244.92*פ בקשת אדריכל"עSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  513

244.92*פ בקשת אדריכל"עSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  514

244.92*פ בקשת אדריכל"עSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  515

244.92*פ בקשת אדריכל"עSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  516

244.92*פ בקשת אדריכל"עSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  517

244.92*פ בקשת אדריכל"עSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  518

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  519

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  520

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  521

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  522
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81.64*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata2.00102110.2078.500.65מתחלית פעמונית  523

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  524

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  525

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  526

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  527

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  528

244.92*פיתוח מתוכנןSpathodea campanulata3.50103220.4078.500.65מתחלית פעמונית  529

532Phoenix dactylifera  2106.00*פ בקשת אדריכל"ע9.00352320.50961.630.78תמר מצוי

541Delonix regia  1017.36*שביל אפניים מתוכנן6.00153330.60176.630.8צאלון נאה

543Delonix regia  3077.20*כביש מתוכנן5.00352320.50961.630.8צאלון נאה

549Morus l.  741.83*שביל אפניים מתוכנן6.00153230.50176.630.7י.ל.תות מ

550Syagrus romanzoffiana  '2016.00*שביל אפניים מתוכנן7.00203320.50314.000.64סייגרוס רומנזהוף

551Syagrus romanzoffiana  '768.00*שביל אפניים מתוכנן5.00202220.40314.000.64סייגרוס רומנזהוף

552Syagrus romanzoffiana  '768.00*פ בקשת אדריכל"ע5.00252220.40490.630.64סייגרוס רומנזהוף

828.96*פ בקשת אדריכל"עCupressus macrocarpa Gold Crest6.00203220.40314.000.55ברוש גדול פרות לימוני  553

554Syagrus romanzoffiana  '614.40*פ בקשת אדריכל"ע4.00152220.40176.630.64סייגרוס רומנזהוף

0.00*מת0.00300000.00706.50עץ מת579

150.72*כביש מתוכנןCitrus sinensis3.00102220.4078.500.6הדר תפוז   598

679Washingtonia robusta  2236.50*פ בקשת אדריכל"ע7.00303320.50706.500.71וושינגטוניה חסונה

635.85*פיתוח מתוכנןFicus rubiginosa4.00153220.40176.630.75פיקוס חלוד  712

5192.78*פיתוח מתוכנןFicus rubiginosa5.00353330.60961.630.75פיקוס חלוד  713

3815.10*פיתוח מתוכנןFicus rubiginosa5.00303330.60706.500.75פיקוס חלוד  714

716Syagrus romanzoffiana  '921.60*פ בקשת אדריכל"ע4.00203220.40314.000.64סייגרוס רומנזהוף

717Syagrus romanzoffiana  '921.60*פ בקשת אדריכל"ע4.00203220.40314.000.64סייגרוס רומנזהוף

718Syagrus romanzoffiana  '921.60*פ בקשת אדריכל"ע4.00203220.40314.000.64סייגרוס רומנזהוף

0.00*כביש מתוכנן0.00300000.00706.50עץ מת726

243.00*פ בקשת אדריכל"עChamaerops humilis1.80152210.30176.630.75כמרופס  נמוך  734

735Syagrus romanzoffiana  '230.40*פ בקשת אדריכל"ע1.50202220.40314.000.64סייגרוס רומנזהוף

303.75*פ בקשת אדריכל"עChamaerops humilis1.50153210.30176.630.75כמרופס  נמוך  736

737Syagrus romanzoffiana  '1382.40*פ בקשת אדריכל"ע6.00203220.40314.000.64סייגרוס רומנזהוף
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360.00*פ בקשת אדריכל"עChamaerops humilis2.00102220.4078.500.75כמרופס  נמוך  738

188,312 00181₪סך הכל
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  .מהיר לעיר דרך רמתיים–מפרט להעתקת עצים 

 מבוא

 על תעודת גוזם בו הקבלן מצהיר שהינו בעל ידע וניסיון בהעתקת עצים בוגרים

 .מומחה של משרד החקלאות ועליו להציג מסמכים וממליצים

  על הקבלן לבקר באתר, לבחון את המצב ולהכיר את מגבלות השטח, את מיקום

 מה לביצוע העבודה. העצים ומקום השתילה החדשה, ולהיערך בצורה מתאי

 להחליף את הגוזם וכל מרכיב אחר שעשוי לדעתו לגרום להורות רשאי   האגרונום

לביצוע לקוי של העבודה, לפגום בסיכויי הקליטה ו/או במקרה של סתירה להוראות 

 המפרט, ללא כל תוספת מחיר.

  העתקת עצים בוגרים מסוגים שונים. בהליך העתקה בהכנה מוקדמת מתבצע

  24 - 1נוף וחיתוך שורשים, אך ההעתקה מתבצעת בפועל רק לאחר גיזום 

 חודשים.

  בסביבה עירונית עם תשתיות קיימות, עם מגבלות תנועה מבוצעת העבודה

 ובהפעלת ציוד מכני דוגמת טרקטורים, מחפרים ומנופים.

  העצים יועתקו לתחום השיפוט של הרשות המקומית, בכל מקום ופיזור כפי שייקבע

 שות המקומית ובאישור פקיד היערות הרלוונטי. ע"י הר
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 :פעולות מקדימות והכנהתאור העבודה , .א

 הדרושים מהרשויות, תיאומים באזורי השתילה ומול הקבלן. כל האישוריםקבלת  .1.א

יצירת דרכי גישה, חפירות, עבודות גיזום, סניטציה, חיתוך שורשים, סילוק עודפי  .2.א
גוש, התקנת מערכות השקיה, גידור, אחזקה, עפר, תוספת חיפוי וחומרי הזנה ל

כולל הנפה והובלה, חפירת בור נטיעה, שתילה מחדש, מעקב ובקרה  -העתקה 
 לתקופת הביצוע והאחזקה, אחזקה לתקופה שלאחר ההעתקה.

 פיקוח, בקרה ותיאום. .ב

 ההכנה, ההעתקה והשתילה יבוצעו בפיקוח ובקרה של האגרונום. .1.ב

 תיאום מראש עם האגרונום. לא יבוצעו עבודות כלשהן ללא .2.ב

הקבלן יבצע את כל דרישות האגרונום, כגון: גיזום הנוף, חיתוך שורשים, חפירות  .3.ב
 )קשירת ענפי שלד בכבלים(גישוש, הקטנת הגוש, עיגון ואבטחת העץ בכל שלב,

הנפה, הובלה, ריפוד הגזע וענפים ראשיים להגנה בפני קור / ואו קרינה וחימום .
חיפוי, איטום פצעים בזפת ,חה חוזרת של משחת פצעי גיזום, שתילה, הלבנה, מרי

השקיה, הזנה, שימוש בפונגיצידים וכדומה, ללא תשלום נוסף, גם אם אינן רשומות 
 במפורש במפרט.

בכל שלבי העבודה  על הקבלן מוטלת החובה לתאם את פעולותיו עם האגרונום .4.ב
 והאחזקה.

 מועדים. .ג

ים ממועד אישור העבודה וקבלת הוראות עבודות ההעתקה יבוצעו תוך שבוע ימ .1.ג
 העבודה ע"י המזמין.

מועדי העתקת העצים ייקבעו על פי המומלץ לכל סוג עץ והעדפותיו, כגון: דקליים,  .2.ג
 נשירים וכו'. העתקה מחוץ למועדים אלו תבוצע לפי הנחיית האגרונום בלבד.
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העתקה  בהליך העתקה בהכנה מוקדמת יתבצע גיזום הנוף וחיתוך השורשים, אך .3.ג
 חודשים. 1-24בפועל תתבצע רק לאחר 

לפני תחילת עבודות השמור והעתקה יש להשקות העצים  ע"י מערכת טיפטוף  .4.ג
 מטר לפחות מהגזע  וע"פ הנחיות הגרונום. 1ברדיוס של 

 

 

 גיזום הנוף.  .ד

 .של משרד החקלאות גיזום הנוף יתבצע ע"י גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה" .1.ד

, וסניטציה מלאה קודם לתחילת עבודות חיתוך 50-30 %-כגיזום קל עד בינוני,  .2.ד

 השורשים. מידת הגיזום, אופיו והיקפו ייקבעו ע"י האגרונום.

יישמר בשלמותו,  עות,בדים ובני בדים(ו)גזעים ,זר שלד הנוף עד לדרגה רביעית .3.ד

 האגרונום רשאי להורות על כל שינוי שהוא בהיקף הגיזום.

מטר.   7-5מטר וגובהו כולל הגוש בטווח של  5-3קוטר הנוף יהיה בטווח של  .4.ד

במקרה של העתקה מקומית /בקרבת מקום יכול  בדקליים, על פי גובהם המלא.

 האגרונום להרות על מימדים גדולים יותר.

החיתוך והגובה והרוחב הסופיים של הגיזום ייקבעו בכל שלב ושלב ע"י  נקודות .5.ד

 האגרונום בשטח.

מ"מ לפחות, של משחת  1ס"מ יימרחו בשכבה עבה,   5 -פצעי הגיזום הגדולים מ .6.ד

הגלדה. נוף העץ כולו, ברחבי העלים, יולבן, באופן מלא ואפקטיבי ביותר, ב"לובן" 

 רונום.או כל חומר אחר שיאושר ע"י האג 40%

 
 חיתוך שורשים. .ה
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כל הפעולות, למעט הגיזום, יבוצעו כולן ברצף בזו אחר זו ובמהלך אותו יום עבודה.  .1.ה

ס"מ, תיחפר מסביב לכל עץ בשלוש  50ס"מ ועומק  60-40תעלה צרה, ברוחב 

מפאותיו. הפאה הפונה אל הכביש תישמר בשלמותה, ללא חפירות וללא פירוק של 

  8 – 4בקוטר של פי כמלבן או כריבוע מסביב לכל עץ, אבן השפה. החפירה תבוצע 

המרחק מצוואר השורש, עומקה  –המידות הסופיות של החפירה  מקוטר הגזע .

 ואופן פיזורה מסביב לגזע, ייקבעו בשטח על פי שיקול דעתו הבלעדי של האגרונום.

ס"מ. שולי הגוש  60מחפרון עם כף צרה של -החפירה תבוצע באמצעות מיני .2.ה

פיים והמשך חפירה יעוצבו בעבודה ידנית בלבד, באמצעות אתי חפירה הסו

מושחזות, וחיתוך השורשים לדופן הגוש ייעשה באמצעות משורים ומזמרות בלבד. 

 חרוטי שצידו הצר כלפי מטה. הגוש יעוצב ידנית כעיגול סימטרי

על פי מגבלות התשתית והוראת האגרונום תבוצע החפירה באמצעים ידניים  .3.ה
 , חשיפת השורשים וחיתוכם במשור שרשרת ומזמרות.בלבד

לאחר החפירה יש לעטוף את גוש השורשים בבד יוטה וברשת אוסטרלית על מנת  .4.ה
 לשמור על גוש האדמה והשורשים.

בכל מהלך העבודות ועד למועד ההעתקה יימנע הקבלן מפגיעה בדופן הגוש  .5.ה
 ושבירתה והתעלה שנחפרה תישמר שלמה.

ת התעלות תיפרש צנרת ההשקיה בטפטוף בכל היקף הגוש. מייד עם סיום חפיר .6.ה
ס"מ מצוואר השורש ומקו לקו עד קצה הגוש.  30הקו ייפרש בספירלה במרחק של 

ס"מ מטפטפת לטפטפת ובספיקה  30הטפטפת תהיה מתווסתת, במרחקים של 
מטר באמצעות עוגני מתכת מכופפים  1ל/ש. צינורות הטפטוף יעוגנו כל  1.6של 

 ס"מ. 40' ובאורך כולל של בצורת ח

ליטר לעץ, יחד עם דשן בשחרור מבוקר לשנה, יפוזר על פני  50הומוס בכמות של  .7.ה
 גרם לעץ. 500הגוש בכמות של 

ס"מ, על גבי צנרת הטפטוף; התעלה  20פני הגוש יחופו בשכבת רסק עץ שגובהה  .8.ה
אריות תמולא בחיפוי למלוא גובהה. החיפוי עשוי שבבי עץ איקליפטוס נקיים מש
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 ס"מ. 5בקוטר  50%ס"מ, מהם לפחות  7-3כלשהן. גודל השבבים יהיה 

 שעות. 24מייד עם סיום עבודות החיפוי תינתן לעץ השקיית רוויה בטפטוף למשך  .9.ה

משטר ההשקיה בשלב ההמתנה ועד להעתקה ייקבע בכל נקודת זמן ע"י  .10.ה
צוני של האגרונום. עם סיום העבודות יגודר השטח מסביב לכל עץ בגבולה החי

 התעלה. ראה הנחיות לגידור ושילוט.

תישמר שלמות  שלב ב'לעיל ועד להעתקה ב שלב א'בכל מהלך התקופה מסיום  .11.ה
ימים  3-התעלה, מערכת ההשקיה על כל חלקיה והגדר ותבוצע בקרה אחת ל

 לפחות.

 .כריכות לפחות 10ברשת ניילון גמישה ,בשנית ייעטף הגוש של העץ הנפתו לקראת  .12.ה

 
       

 השקיה ומערכת השקיה. .ו

יש להתקין מקור מים בסמוך לעצים טרם תחילת העבודה. מקור המים יהיה צינור  .1.ו

מ"מ לפחות. על הקבלן להעמיד מיידית מקור מים חלופי, יביל במידת  25בקוטר 

 הצורך, בכל מקרה של תקלה כלשהי ולכל פרק זמן שיידרש.

יו על חשבונו ויהיו כלולות הקבלן יתקין מד מים וכל ההוצאות הקשורות בכך יה .2.ו

 בהצעתו.

להשקיה ממוחשב הכולל שעון, ברז חשמלי, מסנן ווסת -מערכת-הקבלן יתקין ראש .3.ו
לחץ וברז ראשי, לצורך השקייתו הסדירה של העץ בכל התקופה משלב חיתוך 

 השורשים ועד למועד העתקתו.

בע ראש המערכת יהיה מוגן בארגז בתוך מתחם גדר הרשת או בכל מקום שייק .4.ו

 על ידי המזמין כמקום המועדף להגנה מפני ונדליזם וגניבות.

קו המים מהמקור ועד סמוך לעץ ייטמן בקרקע או ייתלה באוויר. קו האספקה יהיה  .5.ו
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מ"מ או בקוטר גדול יותר, על פי כמות  32תקני בקוטר  6צינור פוליאתילן דרג 

שבכל מהלך  העצים  והספיקה הנדרשת. מיקום הקו ו/או טמינתו ייקבעו כך,

 העבודות תישמר שלמותו.

 חל איסור על שימוש במחברי שן. .6.ו

הקבלן אחראי לתקינותה של מערכת ההשקיה בכל עת ולהפעלתה ע"פ תוכנית  .7.ו

 ההשקיה, שתיקבע מפעם לפעם ע"י האגרונום.

 מערכת ההשקיה על כל פרטיה תוגש מראש לאישורו של האגרונום. .8.ו

לפי הצורך והתקדמות עבודות ההנדסה באתר יוסטו ראש המערכת וקו המים  .9.ו

 המזין ויותקנו מחדש.

 .מועד העתקה .ז

ולא לפני שיובחנו חידוש  ייקבע באופן בלעדי ע"י האגרונום מועד ההעתקה המדויק .1.ז

 שורשים בכמות המותאמת לעונה והמקום.

והאנשים  ם כל הכלים עם קבלת פקודת עבודה, הקבלן ייערך ויהיה מוכן מיידית ע .2.ז

 לביצוע מלא של ההעתקה תוך שבוע ימים מקבלת ההנחייה.

 העתקה ושתילה.  .ח

שטחי מצעים ודרכים הן באתר העקירה והן באתר השתילה יוכשרו לתנועת הכלים  .1.ח

הכבדים והמנופים. השטחים שיוכשרו יעמדו בעומסים הנדרשים לפעולה תקינה 

 ואפקטיבית של הכלים.

לב זה תאושר על ידי האגרונום. החפירה לשם העתקה תחל תחילת העבודה בש .2.ח

 שעות מאישור האגרונום. 48תוך 

סדר העתקת העצים, הקצב וההיקף ייקבעו בשטח, בין השאר על פי המגבלות  .3.ח
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 והצרכים של הפרויקט.

 חפירה, ניתוק השורשים, הנפה, הובלה ושתילה ייעשו לכל עץ בנפרד. .4.ח

מטר לפחות, יפורק בזהירות רבה  3.0בקוטר האספלט והריצוף מסביב לגזע העץ,  .5.ח

ביותר ויסולק. כך גם כל פסולת, מצעים וכל גורם ואלמנט בסביבה שיש בו כדי 

להפריע לנגישות כלים ואנשים ולנוחיות העבודה. העבודה תתבצע בזהירות 

 מרבית, מבלי לפגוע בגזע ו/או בשורשי העץ.

מטר מבסיס הגזע, תבוצע  2-1-מטר, במרחק של  כ 2.00-מחפורת בעומק של כ .6.ח

בכל היקף העץ. רוחב החפירה יהיה ככל שיידרש כדי לאפשר ביצוע נוח של כל 

הפעולות. החפירה תחל אל כיוון העץ ולא ממנו. עומק החפירה וקוטרה ייקבעו על 

 פי הממצאים לגילוי מערכת השורשים העיקרית, כפי שיאובחן ע"י האגרונום.

ית בהיקף הגוש יבוצע ידנית, בניצב לכל אחת חיתוך מערכת השורשים העיקר .7.ח

מפאות הגוש. שורשים גלויים או כאלו שייחשפו ייחתכו בקצותיהם במשור שרשרת 

או במזמרת זרועות. החיתוך יחל רק לאחר חשיפה מלאה של גוש השורשים 

 ס"מ מתחתיה. 50מטר( וחפירה נוספת של  1.0-העיקרי )כ

"י שילוב של עבודות חפירה בשולי הגוש, ניתוק גוש השורשים מבסיסו ייעשה ע .8.ח

במידה וידרש יבוצע חיתוך מתחתיו, וחיתוך מערכות שורשים בכל היקף הגוש. 

לשם ניתוק סופי של הגוש שורשים באמצעות מתיחת כבל בתחתית גוש השורשים 

 בלבד תותר תפיסתו ברצועה ובמנוף.

נום ושיקול דעתו הקטנת משקל הגוש  באופן מכני תיעשה על פי הנחיות האגרו .9.ח

 הבלעדי בעניין זה.

בכל שלב, מתחילת החפירה לצורך העתקה ועד לשתילה, יישמר גוש השורשים  .10.ח

 כשהוא לח ורטוב.

 הנפה. .ט
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 ההנפה תבוצע רק לאחר ניתוק מלא של מערכת השורשים מהקרקע. .1.ט

 כריכות לפחות. 10ברשת ניילון גמישה ,  בשנית מייד עם הנפתו ייעטף הגוש .2.ט

 באמצעות מנוף בעל כושר הנפה המתאים למשקל הגוש.ההנפה תיעשה  .3.ט

לצורך ההנפה ייקשר העץ בענפיו הראשיים או בראשו בענף שהושאר במכוון  .4.ט

ס"מ  10למטרה זו, באמצעות רצועות הנפה בכמה נקודות. הרצועות יהיו רחבות,  

מטר, תקינות ובעלות כושר נשיאה המתאים למשקל  6לפחות, באורך של לפחות 

 עץ.הגוש וה

לחילופין, יונח העץ על צידו ויורם לאחר קשירתו ברצועות ההנפה בבסיס הגזע  .5.ט

 ובראשו. אין ללפף את רצועות ההנפה כעניבת חנק.

 אזורי החביקה ימוגנו בשכבה עבה ואפקטיבית של מזרוני ספוג קשיחים. .6.ט

ההנפה תיעשה באופן מדורג וזהיר תוך שמירת שלמות הגוש, קליפת הגזע  .7.ט

 מנעות משבר כלשהו.והענפים והי

 הובלה. .י

הגוש יונח על צידו על פלטפורמה ומוביל מכל סוג שיאפשר להוביל בביטחון  .1.י

ובשלמות את העץ המועתק. העץ יעוגן במספר רב של נקודות אל הפלטפורמה, 

תוך שימוש באמצעי הגנה לשמירת שלמות הקליפה, הגזע והענפים. המסלול ייבחן 

 האגרונום.מראש ע"י הקבלן, נהג המשאית ו

 ההובלה תיעשה בנסיעה איטית וזהירה ככל הדרוש לשמירת שלמות הגוש. .2.י

 למשאית יתלווה גוזם מיומן, שהצטייד במשור, בשרשרת ובאמצעי טיפוס. .3.י

כל התיאומים הקשורים בתעבורה ותנועה יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן,  .4.י

קי נוף בולטים, פירוק כולל הכשרת דרכים זמניות, סילוק כלי רכב חונים, גיזום חל

 תמרורים ואלמנטים שעשויים להפריע למעבר והתקנתם מחדש וכדומה.
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 לפי הנחיית המשטרה ו/או העירייה תבוצע ההובלה בשעות הלילה. .5.י

 הורדה לבור הנטיעה. .יא

העץ יורד מהמשאית אל בור הנטיעה באמצעים ובאופן בהם הועמס על המשאית  .1.יא

 או ע"י המנוף.

 שתילה ובור הנטיעה.  .יב

וע"פ בדיקות קרקע יקבע ויותר השימוש בקרקע מקומית לפי הנחיית האגרונום  .1.יב
יספק הקבלן  במידה ויקבע כי האדמה אינה מתאימה שתיחפר מבור הנטיעה 

חול בהרכב מכני(, בכל כמות שתידרש  85%אדמה גננית ,חול חמרה )מינימום 
 למילוי הבור ושוליו.

מקוטר הגוש ועומקו יהיה זהה לגובה  1.5בור הנטיעה יוכן מראש. רוחבו יהיה פי  .2.יב
 הכל לפי סוג הקרקע ומידת הניקוז במקום והנחיות האגרונום.,הגוש 

 כנדרש. כיוון השתילה ייקבע על פי מגבלות המקום וכיוון ענפיו של העץ .3.יב

ס"מ  30צוואר השורש יהיה גבוה באופן ברור ובולט מנקודת הניקוז הסמוכה,  .4.יב
 לפחות.

 נבחר ייקבע ויאושר מראש ע"י האגרונום והמתכנן.מיקום השתילה באתר ש .5.יב

 רק לאחר שהעץ יונח במרכז הבור יש להזרים לבור מים עד למחציתו. .6.יב

הקבלן ייערך מראש עם מקור מים מתאים בלחץ וספיקה גבוהים. אם אין מקור  .7.יב
 קוב/שעה לפחות. 5מתאים בסביבה יעמיד הקבלן מיכלית עם משאבה בנפח של 

ק"ג דשן מלא, כולל מיקרו  0.2ליטר בתוספת  60ת של  קומפוסט בכמות כולל .8.יב
אלמנטים בשחרור מבוקר לשנה לעץ, יפוזר באופן אחיד ובהדרגה על גבי גוש 

 השורשים  ובשוליו במהלך השתילה.

מטר ליצירת גומה  3ס"מ תוגבה בכל היקף הגוש בקוטר של  50גדודית בגובה  .9.יב
קוב לפחות, מייד לאחר  5של  והעץ יושקה בגודש באמצעות צינור בלבד, בכמות



 
 

10 
 

 

 גמר פעולות השתילה ושוב באותה כמות למחרת היום.

מערכת ההשקיה תיפרש ותחובר אל מקור המים והמחשב כמתואר בפרק  .10.יב
ההשקיה. מערכת ההשקיה תוצנע מתחת לחיפוי. תוכנית ההפעלה להשקיה 

 תיקבע ע"י האגרונום.

ס"מ ע"ג גוש  20מה בשכבה של חיפוי שבבי עץ, מאושר ע"י האגרונום, יפוזר בגו .11.יב
 מטר מינימום. 3השורשים ובקוטר של 

 תמר וושינגטוניה ומינים אחרים.  -העתקת דקליים  .יג

 העתקת הדקליים תבוצע בכל שלב ומועד עליו יורה האגרונום. .1.יג

 ת האגרונום.ילעיל והנחי)חיתוך שורשים( ה'הכנת העץ להעתקה בהתאם לפרק  .2.יג

 ס"מ. 150-ר הגוש וגובהו לא יפחתו מהעץ ייעקר באמצעות מחפרון, קוט .3.יג

מהעלים יוסרו עד לבסיסם, העלים הנותרים יקוצצו קלות בראשם ויאוגדו  50%-כ .4.יג

יש לתלות מתזים ברום הנוף  מ"מ. 2בכל היקפם סביב הלולב בחוט זיסל מתכלה 

ל/ש  20וממטיר : דן ממטירים מווסט  .DC1S1010ע"פ מפרט: בקר השקיה גלקון 

 כובע פזור.

ירה, הגיזום, הקשירה, ההובלה והשתילה יבוצעו ברצף עד לסיומה המלא של העק .5.יג

 העבודה.

במהלך הימים שלאחר השתילה יפעל הקבלן באופן שיטתי ונמרץ, לפי הצורך,  .6.יג

 לתקן את יציבת הדקלים כך שיעמדו זקופים וישרים.

ו קוטל מזיקים 'קונפידור' אואו יוזרק בחודש ימים לאחר השתילה יוגמע כל דקל  .7.יג

סמ"ק לעץ. החומר יומס במשפך ולכל עץ יינתן  25עד  15שווה ערך לפי גודל העץ, 

 .ליטר, מסביב לגזע העץ 10נפח תרסיס של 

 אחזקה ובקרה ודווח. .יד
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חודשים מאז העתקתם,  12הקבלן אחראי להשקייתם הסדירה של העצים במשך  .1.יד

המקומית. אלא אם כן נמסרה לו הודעה כי האחריות לתחזוקה עברה לידי הרשות 

אחזקת העץ ומערכת ההשקיה תיעשה ע"פ כל הכללים במפרט הבין משרדי פרק 

 ולפי הנחיות האגרונום שיינתנו מפעם לפעם. 41.5-ו 41

 הקבלן יתאם עם האגרונום ביקורת תקופתית אחת לחודש. .2.יד

אחת לחודש יפיץ הקבלן במייל דו"ח ביקורת הנוגע למצבם של העצים. בדו"ח יצוין  .3.יד
 מטר, והערכה כללית באשר למצב העצים. 0.75ת בקרקע לעומק מצב הרטיבו

אם מסיבה כלשהי בפרק הזמן מהשתילה ועד למסירה או עד שנה מהשתילה אחד  .4.יד
העצים לא נקלט, הוא ייעקר על גוש שורשיו ויסולק לאתר מורשה על פי ההנחיות 

 ויטושטש. לפינוי גזם. הבור ימולא באדמה
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  לעיר דרך רמתיים.מהיר  – מפרט שימור גיזום נוף ושורשים בעצים קיימים

 מבוא

 הגיזום יבוצע ע"י גוזם בעל ניסיון  ובעל תעודת גוזם מומחה של משרד החקלאות.  -

 .הגוזם יציג למנהל הפרויקט עותק של תעודת "גוזם מומחה" ויאושר ע"י האגרונום  -

   להנחיות ופירוט עבודות  מעברימנע מפגיעה בעצים )שורשים, גזע ונוף ( יהקבלן  -

 .ובפיקוח אגרונוםגיזום נוף ושורשים כמפורט במסמך זה ובתוכניות 

 .הקבלן להפסיק את עבודת  אגרונום/במקרה של פגיעה רשאי המפקח -

הטלת קנסות על  גרורפגיעה בנוף העצים והשורשים ללא אישור וליווי האגרונום ת -

 החלטת האגרונום. על פילעץ , ₪ 5000של עד  הקבלן בגובה

 

 גיזום נוף.

צע בכל העצים בתחום הפרויקט ) רחבי עלים ודקלים( לפני תחילת גיזום נוף יבו -

 חישוף וחיתוך שורשים./עבודות חפירה

 עבודות הגיזום יבוצעו רק לאחר תיאום ואישור האגרונום. -

עם אום יתבעו על פי החלטת המפקח בשטח העבודה יקבעבודות הגיזום י ימועד -

 עבודות נוספות המתבצעות בשטח הפרויקט.

ועם  משטרה האום עם ית ,בטיחותהאמצעי  ,אום העבודה בשטח הפרויקטית -



 

 

 מקומית בזמן העבודה יהיו באחריות הקבלן המבצע.הרשות ה

באתר העבודה ישנם עצים שיש לשמר אותם ולמנוע פגיעה בהם כתוצאה מעבודות  -

 לשמר עצים אלו, יש להקפיד על הכללים הבאים:פיתוח המתבצעות בקרבתם. בכדי ה

 :שטח הקרקע סביב העצים שנועדו  לשימור

הרמת  רבותלכל עבודה האמורה להתבצע במרחק שאינו עולה על מטר וחצי מגזע העץ, -

 ובאישורו. מפקח/האגרונוםריצוף או פינוי אספלט, תתבצע בנוכחות 

מ' מגזע העץ,  2.5ס"מ ובמרחק שאינו עולה על  20כל חפירה בקרקע לעומק העולה על  -

 מפקח ובאישורו./אגרונוםהתתבצע בנוכחות 

 קרבת העצים ייעשו תוך שימור מרבי של מערכת השורשים של העצים.בחפירות  -

במקום החפירה בכדי למנוע חתוך השורשים בצע , יש ל לפני חפירה בקרבת העצים -

  יעה בשורשי העץ המיועד לשימור.פג

במשחת עצים וטיפול ם פגיעה בשורשים תוך כדי עבודה תחייב חידוש החתכים, מריחת -

 אזור השורשים החשופים בחומר הדברה למניעת התפתחות פטריות. 

לופית ת מערכת שורשים חיצירשם חיתוך שורשים עבים יחייב גיזום העצים והשקיה ל -

 הקרוב.באזור בית השורשים 

 פגיעה בעיגון העץ.וצמצום הייעשה תוך התחשבות   כל חיתוך שורשים משמעותי -

 יש להתייחס לכל עץ בהתאם לסוגו, מבנהו ומצבו הבריאותי. -

 :מ' 2מפני הקרקע ועד לגובה  –איזור גזע העץ מיגון 

ולחבר  ,מגזע העץ מטר 2.5נקודות בהיקף העץ, במרחק של  4-יש לתקוע יתדות ב -

על מנת להגן על הגזע מפגיעת כלים כבדים  ,מ' 2-פח איסכורית בגובה של כ ןיהאל

 המצויים באתר.

מ' מהעץ, תתבצע בליווי מפקח על מנת  3-4–ל עבודה המתבצעת בטווח של פחות מכ -



 

 

 למנוע פגיעה בנוף העץ.



 

 

 

 

   

15-19 8 4 

   

34-39 33 20-30 



 

 

 

 

   

51-52,56-58 50 40,44,47 

   
71-76 64-70 59 



 

 

 

   
83-84 82 81 

   
90 88-89 86-87 



 

 

 

 

   
100-101 98-99 91 

   
105 103 102 



 

 

 

 

   

115 108 106-107 

   

116-118 ,122-124 120 116-118 



 

 

 

 

   
130-132 127-128 125-126 

   

147-148 140-141 134-138 



 

 

 

 

   

164-166 158-163 155-156 

   
177-179 175-176 167-168 



 

 

 

 

   

186-188 ,191-195 184-185 180-181 

   
207-209 202-203 200-201 



 

 

 

 

   

235-236 219-234 211-218 

   

245-247 242-244 237-239 



 

 

 

 

   

259-261 253-256 250-252 

   

271-272 267-270 262 



 

 

 

 

   
278 276-277 273-274 

   
285 282 280-281 



 

 

 

 

   

291 287-290 286 

   

306-307 305 293,296,303-304 



 

 

 

 

   

   

   

   

   

311 310 308-309 

   

316-318 315 312-314 



 

 

 

 

   
321-322 320 319 

   

328-332 325-326 323-324 



 

 

 

 

   

338-345 336-337 333-335 

   

379-383 374-377 350-371 



 

 

 

 

   

397-399 393-396 30-392 

   
408-411 405-407 403-404 



 

 

 

 

   

418 417 413-415 

   

430-431 527-429 419,421,423-425 



 

 

 

 

   

446 434-435 432 

   
452-453 450-451 449 



 

 

 

 

   

465-474 459-460 457 

   
494-497 486-488 478-485 



 

 

 

 

   

522-529 510-519 504-508 

   

537 536 534-535 



 

 

 

 

   
540,543 539,542 538 

   
559-561 550-552,554 544-545 



 

 

 

 

   
574-577 572-573 565-566 

   

587-589 584-586 580-581 



 

 

 

 

   

601-607 600 597 

   
611-616 609-610 608 



 

 

 

 

   

625 619-621 617-618 

   

632-633 631 626-628 



 

 

 

 

   
662-663 660-661 658-689 

   

669-672 667-668 665-666 



 

 

 

 

   
686-690 680-685 673-674 

   
692-694 691 690A 



 

 

 

 

   
712 706-708 695-696 

   

716-718 714 713 



 

 

 

   
744 737-738 734-736 

   
752 751 746-749 



 

 

 

 


