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 רקע .1

)רק"ל   קלה  הרכבת  מקווי  אחד  הינו  הירוק  תחבורה    LRT-הקו  ממערכת  כחלק  המתוכננים   ,)

בתמ"א  שהותווה  כפי  אביב,  תל  מטרופולין  של  הנוסעים  את  4/א/23  עתירת  מחבר  הירוק  הקו   .

החלקים הדרומיים של מטרופולין גוש דן )חולון ושולי העיר ראשון לציון( עם העיר תל אביב ואת  

חלקה המערבי של הרצליה. הקו מהווה מרכיב מרכזי בשלד של מערכת הסעת המונים בהיותו ציר  

רצועת החוף בין תל אביב  אורך המתקשר עם כל קווי המתע"ן האחרים, תורם לפיתוח העתידי של 

והרצליה ומאפשר נגישות למוקדי התעסוקה ברמת החייל, הרצליה, אוניברסיטת תל אביב, חולון  

   וראשון לציון.

אורכו של תוואי הקו הירוק    ,כולו  הירוק חלק ממערך הקו    ההינהקו הירוק הצפוני,    ג'  71תת"ל  

   ק"מ. 18.5במקטע זה הינו 

לחמישה מקטעים,  בעת התכנון המפורט חולק הק , כאשר כל אחד מהמקטעים  G1-G5ו הירוק 

מקטע  חולק לתתי מקטעים. מסמך זה מציג את ממצאי הדיגומים שבוצעו לאורך תוואי הקו הירוק  

4G    בתכנית    ולנברגראול  ברחוב הסביבה  להגנת  המשרד  ע"י  לחקירה  שאושרו  באתרים  ת"א, 

 הדיגום.  

 תכנית הדיגום  .2

בעקבות קביעת מתודולוגית    2019תכנית דיגום עדכנית נשלחה אל המשרד להגנת הסביבה ביוני  

מפתח של התקדמות הזיהום ביחס    -  בעבודות תשתית ברק"ל  חקירה עדכנית לחקירת זיהום קרקע

. תכנית הדיגום קבעה חקר קרקע בארבעה אתרים  מ' מרחק אופקי מהמוקד  5מ' עומק לכל  1של  

סה"כ התכנית    , מוסך פיאט, מוסך צ'מפיון קאר ומקווה בראול ולנברג.3אתר דלק    לאורך התוואי:

 לדיגום מי תהום.   1קידוחי קרקע וקידוח   7מציגה 

 להלן.   1אושרה התכנית בכפוף למספר תיקונים. אישור התכנית מוצג בתצלום  2019באוגוסט 

התת קרקעיים אשר בעבר היו  תכנית הדיגום למקווה קבעה דיגום אחד בצמוד לאזור מכלי הגז  

 מכלי סולר ומכאן החשש לדליפות וזיהום קרקע.  

בנקוד   2.2  - ו  2.1  אות בטבל לבדיקה  האנליזות  הדיגום ומוצגות  ופיאט/לאנצ'יה    ת  קאר  צ'מפיון 

  מוצגים מיקום נקודות הדיגום במרחב.   2.2  -ו 2.1בתרשימים . בהתאמה
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 צ'מפיון קאר  –לחקר קרקע  תכנית דיגום -2.1טבלה 

 

 פיאט/לאנצ'יה  –תכנית דיגום לחקר קרקע  -2.2טבלה 
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 מיקום נקודות דיגום צ'מפיון קאר – 2.1תרשים 

 

 מיקום נקודות דיגום פיאט/לאנצ'יה  – 2.2תרשים 
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 4Gאישור המשרד להגנת הסביבה לתכנית דיגום מקטע  – 1תצלום 
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 הדיגוםמהלך  סקר הקרקע ו .3

תעשייה   • שפכי  אגף  הסביבה  להגנת  המשרד  לנהלי  בהתאם  ונוהל  תוכנן  הקרקע  סקר 

.  07/11/2017  -לחקר אתרים מזוהמים המופיעים במסמך ההנחיות מ  ת וקרקעות מזוהמו

   (.2020ינואר )  VSLהסף הראשוניים למזהמים בקרקע וצאות המעבדה, הושוו אל ערכי ת

  גיאופרוב בדחיקה ישירה  מכונתבאמצעות  ,  2020  חודש יוניבמהלך  דיגום הקרקעות בוצע   •

בוצע מתוך שרוולים ייעודים אל   דיגוםמים מוסמכים.  ובסיוע דוג  צול  2.25בעובי    מקדח

ונטילות אל    ( )באמצעות שקיות ייעודיות  PID  -לקריאות שדה ב   כלי הדיגום המתאימים

.הדוגם ביצע    ISO17025  -המעבדה והסמכתה ל   ת ע"ב נהליהמעבדה לצורך דיגום לאנליזו

הדגימות וביצע קליטתן אל המעבדות  ת  אחסון בצידנית מקוררת ע"י קרחומים, שינע א

 המאושרות. 

   למעבדת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.הדיגומים הועבר  •

 וויזואלי, תגובה עם חומצהמבחני השדה כללו בדיקת מרקם ולחות, הרחה,    -מבחני שדה   •

מבחני  .  MiniRAE3000מכויל תוצרת    PIDבמכשיר    Space Headובדיקת  (  נתרן ביסולפט)

 - תגובות של קריאות הנדיפים ב  שדה אלו הזימו חשד להימצאות מזהמים, וכן לא התקבלו

PID  אינדיקציה    .יש לציין כי על פי ההנחיות של המשרד להגנ"ס, קריאת נדיפים המהווה

 . חל"מ  20 - ברורה לזיהום בנדיפים או חצי נדיפים היא קריאה של למעלה מ

תוצאות המעבדה נותחו על בסיס ערכי הסף של    –שיטות אנליטיות לאנליזות הנבדקות   •

 .  VSL –המשרד להגנת הסביבה על פי טבלת ה 
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 תוצאות דגימות קרקע  .4

סיכון   מבוססי  סף  ערכי  בטבלת  המוצגים  לערכים  הושוו  שהתקבלו  והערכים  הדיגומים  ממצאי 

 .  2020ינואר  – 5למזהמים בקרקע )טבלאות עזר( גרסה 

 .  VSLההשוואה הייתה לערכי הסף המחמירים ביותר, 

 להלן.    4.1 בטבלהממצאי הדיגומים מוצגים 

 .מערכי הסף בכלל המוקדים ולכל האנליזות שנבדקולא נמצאו חריגות 

 . טבלאות תוצאות האנליזות. בהמשך מסמך זה מוצגות להלן פירוט ממצאים עיקריים

 TPH  –כלל תכולת פחמימנים שמקורם דלקים/ שמנים  - 14.

הבדיקות הושוו אל    תוצאותנשלחו למעבדות וEPA 8015 בשיטת  TPHדגימות הקרקע לאנאליזות  

ער בקרקע  קובץ  למזהמים  הראשוניים  הסף  לא  .  (2020  ינואר )   VSLכי  הבדיקות  מן  אחת  באף 

 .  נמצאה חריגות מערכי הסף

 ICP -סריקת מתכות  - 24.

 הראו כי אף דגימה לא חרגה מערכי הסף בכלל האתרים.  ICPדגימות הקרקע לאנליזת  

 : כרום

של    תרכובותיו   ,ובלתי מזיקות לבריאות+( והמתכת כרום הן תרכובות יציבות  3כרום תלת ערכי ) 

לעומת    מצויים בסביבה באופן טבעי וקיימים בריכוזי רקע נמוכים באוויר, במים ובמזון.  הכרום

כרום שש ערכי הוא יסוד ותרכובות כימיות    .תרכובות כרום שש ערכי הן רעילות ומסרטנות  ,זאת

   +.6בעלות כרום עם דרגת חמצון 

כרום שש ערכי משמש ליצירת לבנים ורפידות לתנורים. המקורות התעשייתיים העיקריים לפליטת  

זכוכית, חימר, חשמל, מטוסים,   תרופות,  גומי, מוצרי פלסטיק,  כימיקלים, צבעים,  ייצור  כרום: 

 מתכות.  וגילווןקיטור, שריפת פחם ונפט 

קים מחצביים אחרים בתחנות כוח  ערכי הנפלט בישראל מקורו בשריפת פחם ודל-רוב הכרום שש

 של חברת החשמל. 

  VSL+  6על פי טבלת ערכי הסף מבוססי סיכון למזהמים בקרקע, הריכוז המירבי המותר של כרום  

המירבי  PPM)או    ג”ג/ק” מ  1.33הינו   הריכוז  זאת,  לעומת  כרום  (.    109,449הינו    VSL+  3של 

 . ג” ג/ק”מ

הנחיות בנושא  למסמך "בהתאם    לריכוז הכרום הכללי בקרקע.  ריכוזי הכרום בדיגומי הקרקע הושוו

יש להשוות את ריכוזי הכרום  "  Very Strict Levels  2017  (VSL)  -מזהמי קרקע    ערכי סף לחומרים

 חורג  אינו  בקרקע  6הכרום    ערךונמצא כי    RDהשוואה זו בוצעה בנקודה  +.  6כרום  הכללי לריכוז  

 הסף.  מערך
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.34- s’VOC 

   דגימות הקרקע שנבדקו לא נמצאו חריגות, ברובן התוצאו היו מתחת לסף גבול הגילוי/הכימות.בכל  

4.4- OCV 

   , ברובן התוצאו היו מתחת לסף גבול הגילוי/הכימות.שנבדקו לא נמצאו חריגות  דגימות הקרקע בכל  
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 רחוב ולנברגתוצאות מעבדה דיגומי קרקע מוקד  - 4.1טבלה 

 

  

מיקום

קידוח

24242424עומק )מ'(

A2A6A8A12A14A18A14A18תיוג דוגמא

350<50<50<50<50<50<50<50<50

ערך הסף תלוי באזור רגישות למי תהום:

אזור רגישות- 350, אזור ללא רגישות- 1,280, כיסוי 

במטמנה- 1,800

Ag 1>1>1>1>1>1>1>1>338כסף

As 22.1>2>2>2>2>2>162.8ארסן

B 1,2305.65.32.94.9בורון

Ba 15,60043.047.028.049.0בריום

Cd 1>1>1>1>1>1>1>1>71קדמיום

 Cr 109,44934271816.517.219.62132כרום

 Cr  +6 10.46כרום-------

Cu 3,13010.66.36.13.64.93.95.65.3נחושת

Hg 1>1>1>1>1>1>1>1>3כספית

Mn 1,860188.0227.0139.0198.0206.0238.0280.0264.0מנגן

Ni 52821.015.911.110.010.810.912.815.0ניקל

Pb 34.8>3>3>3>3>3>3>40עופרת

Se 2>2>2>2>2>2>2>2>20סלניום

Zn 23,50031.032.030.019.020.022.025.035.0אבץ

NDNDNDNDNDNDNDND

NDNDNDNDNDNDNDND
--------

]mg/Kg[  ריכוז חומרים מזהמים

החומר 

המזהם

ולנברג

הערות

VSL 2017

 ערכי סף 

למגורים

הערה: ערכי הסף מעודכנים לפי "הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע המשרד להגנת הסביבה 12.5.19

TPH-GRO

RD-1RD-2RE-2

TPH 

סריקת 

מתכות 

במיצוי 

חומצי

SVOC

VOC 

PID [ppm]

RE-1
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 מסקנות והמלצות  .5

 כל דיגומי הקרקע בוצעו בהתאם לתכנית דיגום מאושרת ולעומקים המוצגים בה.  

לא נמצאו חריגות מערכי  ממצאי השדה בכל הנקודות לא העלו ממצאים חריגים ובכל הדיגומים  

 . סף

לצורכי מעבר הרק"ל  אזורי החפירה  בתחום  לפינוי הקרקעות  מניעה  אין  לעיל  לרשום  בהתאם 

 .  ומערכותיה לכל שימוש
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 רשימת נספחים

 המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  –תוצאות מעבדה ראשית  .א

 טופס משמורת  .ב

 מן עבודה יו .ג

 תמונות   .ד

  



 

13 

 

תוצאות מעבדה ראשית המכון הישראלי לאנרגיה    –' אנספח 

 ולסביבה

 





























CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR2074794 07-Aug-2020 

:: LaboratoryCustomer ALS Czech Republic, s.r.o.KTE Co.

: :ContactContact Client ServiceEyal Shvartz

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

190 00  Czech Republic

Hameginim Ave. 53

3326518 Haifa

:: E-mailE-mail eyal@kte.co.il customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

::Project Page 1 of 2Blanket Quote KTE-247-20

:Order number ---- :Date Samples 

Received

05-Aug-2020 

:Quote number PR2014KTEKA-IL0454 

(CZ-201-14-1156)
Site : 176/2020 :Date of test 05-Aug-2020 - 07-Aug-2020

::Sampled by ---- QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. If the section "Sampled by" of the 

Certificate of analysis states: "Sampled by Customer" then the results relate to the sample as received.

Responsible for accuracy Testing Laboratory No. 1163

Accredited by CAI according to

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Signatories Position

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu



:Issue Date

2 of 2:Page

Work Order :

:Customer

PR2074794

KTE Co.

07-Aug-2020 

Analytical Results

--------3231/1Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR2074794-001 ---- ----

--------04-Aug-2020Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 --------± 6.0%86.0 --------

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 --------± 2.1%0.467 --------

When sampling time information is not provided by the client, sampling dates are shown without a time component.  In these instances, the time 

component has been assumed by the laboratory for processing purposes. If no sampling date is provided, the sampling date will be assumed by the 

laboratory and displayed in brackets without a time component. Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with 

coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty. The MU does not include sampling uncertainty.

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.1; 11.3.1; 12.2.1; 15.4 (CSN EN 15192, EPA 3060A) Determination of hexavalent 

chromium by ion chromatography  with spectrophotometric detection and trivalent chromium determination by calculation 

from measured values.

S-CR6-IC

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN EN 

12880, CSN EN 14346, CSN 46 5735) Determination of dry matter by gravimetry and determination of moisture by calculation 

from measured values.

S-DRY-GRCI

A `*` symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. In the case when a procedure 

belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. 

Please refer to General Comment section on front page for information. If the report contains subcontracted analysis, those are made 

in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS Czech Republic, s.r.o.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu
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 טופס משמורת   –' בנספח 
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 עבודהיומן  –נספח ג' 
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 מהלך הדיגומים  תמונות  - ' דנספח 

 

      



 מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פקיד היערות

__________________________________________________________________________
 50200בית דגן   30פקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר , דרך המכבים ראשון לציון , ת.ד 

trees@moag.gov.ilדואל:  03-9485264פקס :  03-9485816: טלפון

16.2.21

 לכבוד:

מנהל פרויקטים  –אמנון גולדמן 

לסקר העצים שלישית בקרה  G4-הנדון: הקו ירוק מקטע 

 שלום, 

, התקיימה ישיבת מתכננים בתאריך  22.12.20בעקבות בקרה ראשונה לסקר העצים שנמסרה בתאריך 

 . 9.2.21ובהמשך הגשת מקטעים לסקיצות פתרונות תכנון לשימור עצים בתאריך  21.1.21

 התקבלה הגשה מלאה הכולל את  המסמכים הבאים לבקרה שלישית :  15.2.21בתאריך 

 15.2.21טבלאות סקר העצים שנערכו ע"י דורון לנג מתאריך  .1

גיליונות תשריט סקר העצים ע"ג תוכנית פיתוח שנערכו ע"י משה לנר אדריכלי נוף מתאריך  10 .2

15.2.21 

 כללית:

הרק"ל במקצע הצפון מזרחי של הקו העובר ברחובות ראול  מדובר בהמשך הקו הירוק של

ולנברג מצומת משר הירדן ועד צומת גבורה הנביאה ועד נחל הפרדסים. בתחום מקטע זה נסקרו 

 324עצים ולכריתה  19עצים , להעתקה  418עצים בוגרים. מתוכם מיועדים לשימור  761

 .43%עצים. כלומר שיעור הכריתה עומד על 

 :פרטנית 

קוטר  מין העץ  מס העץ   מס

 גזע 

בקרה ראשונה  ערכיות 

22.12.20  

בקרה שלישית 

16.2.21

פיקוס 14929

השדרות 

עץ מופת. יש לשנות 6018

 מכריתה להעתקה. 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר 

מצוי על מיקום אבן גן 3014מנגו הודי249754

וחגורת בטון בין 

מדרכה מתוכננת . יש 

חגורת  מצוא פתרון

בטון ועבודה זהירה 

בקרבת העץ . יש 

לשנות מכריתה 

 לשימור 

 –עודכן לשימור 

 מעולה 

מצוי בשביל אופניים 4017מנגו הודי 34934

מתוכנן. יש לשנות 

גאומטרית את שביל 

האופניים על מנת 

לשמר את העץ. יש 

לשנות מכריתה 

 לשימור. 

בשל  –מאושר לכריתה 

הפרשי גובה נדרש קיר 

וב מדי לשורשי קר

 העץ. 

עץ מופת. יש לשנות  17 120 פיקוס הגומי 49751 4

 מכריתה להעתקה. 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר 

יש לשנות מכריתה 5012פיקוס הגומי549749

להעתקה. 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר

פיקוס 649740

השדרות 

עץ לשימור מחמיר.  18 60

מצוי בשביל אופניים. 

מטרית יש לשנות גאו

את תנוחת השביל .יש 

לא  –מאושר להעתקה 

ניתן לשימור בשל 

הפרשי הגבהים וקיר 

הנדרש לצורך שימור 

נספח ב'
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לשנות מכריתה 

 לשימור. 

 העץ 

יש לשנות מכריתה  17 47 צאלון נאה  4939 7

 להעתקה

 –עודכן להעתקה 

 מאושר 

יש לשנות מכריתה  17 30 מיש בונגה  49728 8

 להעתקה 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר

יש לשנות מכריתה  16 30 מיש בונגה  49729 9

 להעתקה 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר

מצוי במדרכה  14 50 סיסם הודי 4981 10

מתוכננת. יש לשנות 

מכריתה לשימור יש 

גאומטריה לשנות 

צפונית של הקיר 

 המתוכנן. 

 מעולה  –שונה לשימור 

בשביל אופניים. יש  14 22 סיסם הודי 4982 11

נות גאומטריה לש

ומיקום מעבר חציה בין 

שביל אופניים ומדרכה. 

יש לשנות מכריתה 

 לשימור 

 

 

 מעולה  –שונה לשימור 

בשביל אופניים  15 40 סיסם הודי 4983 12

מתוכנן. יש לשנות 

גאומרטיה לצורך 

שימור העץ. יש לשנות 

 מכריתה לשימור

 –שונה לשימור 

 מעולה

סיגלון עלי  4993 13

 מימוזה 

במדרכה מתוכננת   15 40

ושביל אופניים . יש 

לסיים את שביל 

האופניים בהתאם 

למעבר החציה. יש 

לשנות מכריתה 

 לשימור

לא ניתן בטיחותית 

לשמר עץ זה בשל 

 –תכנון מעבר החציה 

  מאושר לכריתה

מצוי במדרכה מתוכננת  16 50 סיסם הודי 4998 14

יש לשנות מכריתה 

לשימור. יש להתאים 

גאומטרית גבהים ו

המדרכה בהתאם 

 לשימורו.

 –עודכן לשימור 

 מעולה 

אקליפטוס  49103 15

 טורל 

מצוי בשביל אופניים  15 35

צמוד דופן למדרכה 

מתוכננת . יש לשנות 

גאומטריה של שביל 

אופניים על מנת לשמר 

עץ זה . יש לשנות 

 מכריתה לשימור

בשל  מאושר לכריתה.

 הפרשי גבהים .
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מגלון  49105 16

 פריקאי א

בשל  מאושר לכריתה.  כנ"ל 15 20

 הפרשי גבהים .

מגלון  49106 17

 אפריקאי 

. בשל מאושר לכריתה כנ"ל 12 30

 הפרשי גבהים .

מגלון  49108 18

 אפריקאי 

בשל  מאושר לכריתה.  כנ"ל 14 20

 הפרשי גבהים .

סיגלון עלי  49134 19

 מימוזה 

. בשל מאושר לכריתה  כנ"ל 15 35

 הים .הפרשי גב

סיגלון עלי  49136 20

 מימוזה 

מצוי במדרכה מתוכננת  15 35

רחבה דיה. יש לשנות 

 מכריתה לשימור.

בשל  מאושר לכריתה.

 הפרשי גבהים .

אקליפטוס  49160 21

 טורל

מצוי בשביל אופניים  16 40

צמוד דופן למדרכה 

מתוכננת . יש לשנות 

גאומטריה של שביל 

אופניים על מנת לשמר 

יש לשנות  עץ זה .

 מכריתה לשימור

בתחום מעבר חציה 

מתוכנן . לא ניתן 

לשימור בשל בטיחות . 

  מאושר לכריתה

 –שונה לשימור  כנ"ל 16 40 סיסם הודי 49172 22

 מעולה 

 –שונה לשימור  כנ"ל  15 30 סיסם הודי 49174 23

 מעולה 

הפרש -מאושר לכריתה  כנ"ל 16 40 סיסם הודי 49175 24

גבהים וקרבה לגזע 

 העץ

עצי ענק ומופת. צוות  15 35 מכנף נאה  49211 25

התכנון מתבקש להציג 

חלופה בה מבוטלת 

הערוגה הגננית צפונית 

למסילה והמיסעה 

הופכת צמודת דופן כך 

ששדרת המכנפים 

תשומר. יש לשנות 

 מכריתה לשימור

 – מאושר לכריתה

מצויים כולם בתחום 

 המיסעה. 
 17 35 מכנף נאה  49218 26

 16 40 מכנף נאה  49219 27

 15 50 מכנף נאה  49221 28

 16 50 מכנף נאה  49222 29

 16 55 מכנף נאה  49223 30

 16 50 מכנף נאה 49224 31

במדרכה מתוכננת  17 40 מכנף נאה  49225 32

רחבה דיה . יש 

להתאים גבהים ולשנות 

  מכריתה לשימור

מעבר חציה  בתחום

מתוכנן . לא ניתן 

לשימור בשל בטיחות . 

 מאושר לכריתה

סיגלון עלי  4955 33

 מימוזה 

בטבלה מסומן לשימור,  17 40

בתשריט לכריתה. יש 

לשנות בתשריט 

  .לשימור

 –מעודכן לשימור 

 מעולה 

אין כל הצדקה לכריתת  16 20 מיש בונגה  49511 34

העצים. יש לשנות את 

אופניים. מיקום שביל ה

יש לשנות מכריתה 

 לשימור

 –מעודכן לשימור 

 16 22 מיש בונגה  49512 35 מעולה

 16 27 מיש בונגה  49513 36

 14 15 מיש בונגה  49523 37

 15 15 מיש בונגה  49524 38
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 15 16 מיש בונגה  49525 39

 16 15 מיש בונגה  49539 40

 16 20 מיש בונגה  49540 41

בוהיניה  49477 42

 מגוונת 

במדרכה רחבה דיה.  15 20

אין כל הצדה לכריתה. 

יש לשנות מכריתה 

 לשימור

 –מעודכן לשימור 

 מעולה

יש לשנות תנוחה  16 20 מיש בונגה 49766 43

גאומטרית של שביל 

אופניים. יש לשנות 

 ורמכריתה לשימ

 –מעודכן לשימור 

 16 24 מיש בונגה 49767 44 מעולה

 16 23 מיש בונגה 49768 45

יש לשנות מהעתקה  14 10 הדר לימון 49450 46

לשימור. מצוי בערוגה 

 גננית מתוכננת

-  מאושר לכריתה

 הפרשי גבהים 

-  מאושר לכריתה  כנ"ל  14 20 הדר הלימון 49448 47

 הפרשי גבהים

לשימור מחמיר. מצוי  15 40 פיקוס חלוד 49356 48

בשביל אופניים.יש 

התאים תנוחה לשביל ל

האופניים והמדרכה . 

יש לשנות מכריתה 

 לשימור

 –עודכן להעתקה 

בשל  מאושר להעתקה

 הפרשי גובה 

לשימור מחמיר. יש  16 30 פיקוס חלוד 49358 49

להתאים אבן שפה 

כביש ויש להתאים 

גאומטריה של שביל 

אופניים ומדרכה 

בהתאם. יש לשנות 

 מכריתה לשימור

 –עודכן להעתקה 

בשל  מאושר להעתקה

 הפרשי גובה

יש לשנות מכריתה  16 40 פיקוס חלוד 49359 50

  להעתקה

 עודכן להעתקה 

לשימור מחמיר. יש  16 30 פיקוס חלוד 49360 51

להתאים אבן שפה 

כביש ויש להתאים 

גאומטריה של שביל 

אופניים ומדרכה 

בהתאם. יש לשנות 

 מכריתה לשימור

 –עודכן להעתקה 

בשל  המאושר להעתק

 הפרשי גובה

פיקוס  49362 52

 מעוקם

יש לשנות מכריתה  16 40

 להעתקה

 עודכן להעתקה 

יש לשנות מכריתה  16 30 פיקוס חלוד 49363 53

 להעתקה

 עודכן להעתקה 

אקליפטוס  49371 54

 המקור 

מדרכה רחבה במצויים  16 40

מאוד ושביל 

אופניים.יש להתאים 

את תנוחת השבילים. 

יתה יש לשנות מכר

 מאושרים לכריתה

 בשל הפרשי גובה 

אקליפטוס  49373 55

 המקור 

30 15 

 16 40אקליפטוס  49375 56
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 סקר העצים מאושר 

 

 יש להגיש כתב התחייבות נת"ע כנגד סכום ערך חליפי כולל למקטע זה. 

ונית עירית תל אביב יפו לצורך הנפקת עם קבלת כתב התחייבות תערך פנייה לפקיד היערות העיר

 רישיונות כריתה/ העתקה 

 

 

 בברכה,

 אד' נוף ענבר אשכנזי

 מנהלת התכנון ופקידת יערות 

 אגף יער ואילנות 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

 

 העתקים:

 מנהל אגף יער ואילנות ופקיד יערות ממשלתי –ד"ר ארז ברקאי 

 יריית תל אביב יפו פקיד היערות ע –אגר' חיים גבריאל 

 לשימור המקור 

אקליפטוס  49378 57

 המקור 

40 16 

אקליפטוס  49383 58

 המקור 

50 16 

אקליפטוס  49386 59

 המקור 

40 16 

אקליפטוס  49387 60

 המקור 

40 16 

לשנות מכריתה  17 35 זית אירופי 49403 61

  להעתקה

 עודכן להעתקה 

פיקוס  49437  62

 בינימינה

יש לשנות מכריתה  16 40

  להעתקה

 עודכן להעתקה 



21/12/2020

 סקר עצים

רק"ל קו ירוק 

4-9G 

דורון לנג   עורך הסקר :

נספח ג'



40 מתוך 1עמוד 

מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד21/12/202017-20

ערכיות גבוה14-16

ערכיות בינוניתG4-97-13קו ירוק מקטע  -טבלת סקר עצים 

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ XYפוליגון/מספר עץ
כמות 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

קוטר גזע 

(מ"ס)

חופת העץ 

במטר

קוטר חופת 

(1-5)העץ 

מצב 

בריאות 

(0-5)העץ 

מיקום העץ 

(1-5)

ערך מין 

(0-5)העץ 

כ ערך "סה

פוליגון   / העץ 

(20-0)

ערכיות העץ
אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 

התכנות 

העתקה
הערותסטטוס  מוצע

495184312.3668231.63Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה18406345416סיגלון עלה מימוזה

496184298.38668230.67Jacaranda mimosifolia  נוטהשימורנמוכה3.968,207ערכיות גבוהה18.5336335415סיגלון עלה מימוזה

497184292.24668228.15Delonix regia  מנווןשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה15407335415צאלון נאה

498184295.26668227.98Jacaranda mimosifolia  נוטהשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה17305335415סיגלון עלה מימוזה

499184293.13668224.78Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה18408345416סיגלון עלה מימוזה

4910184300.3668226.03Delonix regia  נוטהשימורנמוכה618,840ערכיות גבוהה15.5507335415צאלון נאה

4911184308.16668227.56Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה17206345416סיגלון עלה מימוזה

4912184314.58668227.6Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.524,431ערכיות גבוהה17216345416סיגלון עלה מימוזה

4913184318.62668228Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.3213,022ערכיות גבוהה18366345416סיגלון עלה מימוזה

מנווןשימורנמוכה2.41,507ערכיות בינוניתFicus benjamina19206325313פיקוס בנימינה  4914184375.28668236.89

שימורגבוהה35,024ערכיות גבוההFicus obliqus18256344415פיקוס מעוקם  4915184379.49668242.05

שימורנמוכה2.643,647ערכיות גבוההCitharexylum spinosum18226345315קתרוסית מרובעת  4917184381.22668238.53

שימורנמוכה4.29,232ערכיות גבוההCitharexylum spinosum18356345315קתרוסית מרובעת  4918184383.02668239.51

שימורנמוכה2.643,647ערכיות גבוההCitharexylum spinosum18226345315קתרוסית מרובעת  4919184385.3668239.96

שימורנמוכה3.65,426ערכיות גבוההCitharexylum spinosum111307344314קתרוסית מרובעת  4920184385.68668242.79

שימורנמוכה1.2603ערכיות גבוההCitharexylum spinosum14107344314קתרוסית מרובעת  4921184387.33668243.27

4922184392.18668244.66Ficus retusa  שימורגבוהה7.228,938ערכיות גבוהה1116012444416פיקוס שדרות

שימורנמוכה2.42,412ערכיות גבוההCitharexylum spinosum18206344314קתרוסית מרובעת  4923184398.4668246.19

4924184404.36668249.25Melia azedarach  שימורנמוכה922,608ערכיות גבוהה1127510444214אזדרכת מצויה

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההOlea europaea15205344516זית אירופי  4926184421.2668260.48

4927184422.19668262.23Citrus v.   שימורנמוכה1.2452ערכיות בינונית13101143311י.ל.הדר מ

4928184425.37668262.65Syagrus romanzoffiana  'שימורנמוכה3.61,440ערכיות בינונית15305343212סייגרוס רומנזהוף

4929184434.39668257.49Ficus retusa  כריתהגבוהה7.236,173ערכיות גבוהה מאוד1126015545418פיקוס שדרות

גדר חיהשימורנמוכה2.42,261ערכיות גבוההFicus benjamina18206335314פיקוס בנימינה  4930184436.98668265.55

גדר חיהשימורנמוכה2.42,261ערכיות גבוההFicus benjamina18206335314פיקוס בנימינה  4931184440.74668267.99

גדר חיהשימורנמוכה2.42,261ערכיות גבוההFicus benjamina18206335314פיקוס בנימינה  4932184442.36668269.51

גדר חיהשימורנמוכה1.81,272ערכיות גבוההFicus benjamina18156335314פיקוס בנימינה  4933184445.86668272.04

כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודMangifera indica194010445417מנגו הודי  4934184456.69668272.98

4935184474.57668275.32Melia azedarach  כריתהנמוכה2.41,507ערכיות בינונית18.5207335213אזדרכת מצויה

4936184515.29668303.38Melia azedarach  כריתהנמוכה33,140ערכיות גבוהה17256345214אזדרכת מצויה

4937184518.12668308.25Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה5.0417,725ערכיות גבוהה19.5428345416סיגלון עלה מימוזה

4938184524.34668314.92Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאוד110509445417סיגלון עלה מימוזה

4939184531.57668318.8Delonix regia  כריתהנמוכה5.6422,196ערכיות גבוהה מאוד111479445417צאלון נאה

4940184524.15668320.59Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד1124010445417סיגלון עלה מימוזה

4941184521.41668327.15Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה מאוד1124510445417סיגלון עלה מימוזה

4942184524.65668330.37Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה3.9610,942ערכיות גבוהה מאוד111339445417סיגלון עלה מימוזה

4943184528.43668332.51Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה3.729,656ערכיות גבוהה מאוד1123110445417סיגלון עלה מימוזה

4944184531.76668331.08Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.2819,453ערכיות גבוהה מאוד1124410445417סיגלון עלה מימוזה

4945184540.64668330Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה18.5307345416סיגלון עלה מימוזה

4946184544.15668333.54Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.2819,453ערכיות גבוהה מאוד19449445417סיגלון עלה מימוזה

4947184547.9668336.04Jacaranda mimosifolia  נוטהשימורנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה19357335415סיגלון עלה מימוזה

4948184538.42668342.38Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה מאוד194510445417סיגלון עלה מימוזה

4950184557.28668345.29Delonix regia  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה מאוד173010445417צאלון נאה

4951184552.17668352.74Delonix regia  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה מאוד16.5309445417צאלון נאה

4953184563.96668362.33Delonix regia  שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאוד16.55010445417צאלון נאה

4954184570.55668354.38Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד184010445417סיגלון עלה מימוזה

4955184573.86668356.25Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד184010445417סיגלון עלה מימוזה

4973184598.83668374.54Delonix regia  גדום ענפיםשימורנמוכה5.8818,094ערכיות גבוהה16.5495335415צאלון נאה
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שברשימורנמוכה1.81,272ערכיות גבוההFicus benjamina16156335314פיקוס בנימינה  4974184603.27668380.31

שימורנמוכה1.81,272ערכיות גבוההFicus benjamina16156335314פיקוס בנימינה  4975184604.63668381.72

מנווןשימורנמוכה1.44543ערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius14124225312ברכיכיטון אדרי  4976184636.59668414.56

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo110458345416סיסם הודי  4977184634.69668421.54

4978184632.31668423.45Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד1104010445417סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה1.2754ערכיות גבוההCitrus limon14.5103245314הדר לימון   4979184634.9668429

4980184637.56668429.78Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד1104010445417סיגלון עלה מימוזה

גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5504235414סיסם הודי  4981184646.95668429.39

גזום חשמלכריתהנמוכה2.643,647ערכיות גבוההDalbergia sissoo18.5223235414סיסם הודי  4982184650.71668433.35

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo19406335415סיסם הודי  4983184655.01668437.21

4984184648.65668443.3Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאוד1105010445417סיגלון עלה מימוזה

4985184652.42668447.29Jacaranda mimosifolia  מכוסה מטפסשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה110408335415סיגלון עלה מימוזה

4986184655.57668451.58Jacaranda mimosifolia  מכוסה מטפסשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה17306335415סיגלון עלה מימוזה

מנווןשימורנמוכה5.048,862ערכיות גבוההPinus brutia111425325414אורן קפריסאי  4987184662.51668456.07

שימורנמוכה8.436,926ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1147010445316איקליפטוס המקור  4988184666.26668457.26

שימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis113608345315איקליפטוס המקור  4989184666.6668460.05

4991184688.58668484.15Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלשימורנמוכה4.4410,317ערכיות גבוהה14375335415סיגלון עלה מימוזה

4992184692.09668487.23Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלשימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה17.5406345416סיגלון עלה מימוזה

4993184693.8668482.84Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה15.5405335415סיגלון עלה מימוזה

4994184698.35668485.2Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה16305335415סיגלון עלה מימוזה

4995184702.22668488.51Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה16406335415סיגלון עלה מימוזה

4996184695.51668490.78Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה17.5457345416סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה2.766,644ערכיות גבוההOlea europaea15234245516זית אירופי  4997184692.93668494.27

כריתהנמוכה625,120ערכיות גבוההDalbergia sissoo18508345416סיסם הודי  4998184703.73668496.66

גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוההDalbergia sissoo15.5353235414סיסם הודי  4999184711.22668494.34

שימורנמוכה4.29,232ערכיות גבוההEucalyptus torelliana18358345315איקליפטוס טורל  49100184703.13668504.44

49101184708.45668509.07Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה18.5458345416סיגלון עלה מימוזה

49102184716.25668503.15Delonix regia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה14356335415צאלון נאה

כריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוההEucalyptus torelliana111357345315איקליפטוס טורל  49103184719.65668509.47

49104184724.09668511.3Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה111406335415סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum14.5205345315מגלון אפריקני  49105184724.86668514.63

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum14.5205345315מגלון אפריקני  49106184728.21668518.78

49107184732.26668518.83Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה3.64,522ערכיות בינונית14.5302125412סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum14204245314מגלון אפריקני  49108184732.21668524.1

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus torelliana17306345315איקליפטוס טורל  49109184722.77668522.96

49110184711.68668512.89Jacaranda mimosifolia  מנווןשימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוהה18206335415סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה3.9610,942ערכיות גבוההDalbergia sissoo17.5338345416סיסם הודי  49111184710.68668517.2

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo17.5207345416סיסם הודי  49116184729.55668537.65

שימורנמוכה1.81,696ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum14154245314מגלון אפריקני  49117184735.17668528.35

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum13203245314מגלון אפריקני  49118184739668533.94

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus torelliana110307345315איקליפטוס טורל  49119184742.92668538.96

גזום חשמלכריתהנמוכה4.26,924ערכיות גבוההEucalyptus torelliana19356335314איקליפטוס טורל  49120184751.97668541.65

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo110358345416סיסם הודי  49121184733.06668541.58

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18.5307345416סיסם הודי  49122184737.19668545.02

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo18357345416סיסם הודי  49123184740.23668548.13

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo18357345416סיסם הודי  49124184743.51668552.4

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5408345416סיסם הודי  49125184746.21668556.31

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5408345416סיסם הודי  49126184749.4668559.89
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שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo18.55010445417סיסם הודי  49127184756.85668569.59

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo18.55010445417סיסם הודי  49128184760.21668573.04

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo17.55010445417סיסם הודי  49129184764.3668578.12

שימורנמוכה6.630,395ערכיות גבוהה מאודFicus religiosa18.55510445417פיקוס קדוש  49131184771.14668578.18

49132184772.38668571.98Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה110508345416סיגלון עלה מימוזה

גזום חשמלכריתהנמוכה4.26,924ערכיות גבוההEucalyptus torelliana110357335314איקליפטוס טורל  49133184774.4668565.26

49134184768.86668562.3Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה16355335415סיגלון עלה מימוזה

49135184775.74668583.56Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוהה מאוד183510445417סיגלון עלה מימוזה

49136184787.48668581.58Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה18.5356335415סיגלון עלה מימוזה

49137184783668591.41Delonix regia  שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוהה מאוד153510445417צאלון נאה

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo18207345416סיסם הודי  49142184801.65668612.39

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus torelliana112408345315איקליפטוס טורל  49146184807.36668617.35

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo111407345416סיסם הודי  49147184813.03668621.17

כריתהנמוכה625,120ערכיות גבוההDalbergia sissoo110508345416סיסם הודי  49148184821.12668614.41

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo19308345416סיסם הודי  49149184816.22668624.74

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo19254245415סיסם הודי  49153184823.6668633.01

49154184835.29668630.29Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה7.227,130ערכיות גבוהה110608335415סיגלון עלה מימוזה

נוטהשימורנמוכה4.89,043ערכיות גבוההEucalyptus torelliana18.5409435315איקליפטוס טורל  49155184826.37668636.92

נוטהשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo17408335415סיסם הודי  49159184833.64668645.26

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus torelliana1124010445316איקליפטוס טורל  49160184845.41668649.68

49161184851.79668649.99Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוהה185010435416סיגלון עלה מימוזה

נוטהשימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההDalbergia sissoo1106011435416סיסם הודי  49162184843.59668656.59

שימורנמוכה3.367,878ערכיות גבוההDalbergia sissoo18286345416סיסם הודי  49163184832.18668657.49

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo16205345416סיסם הודי  49164184834.28668661.56

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוההDalbergia sissoo19507345416סיסם הודי  49167184843.2668664.76

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18307345416סיסם הודי  49170184846.82668669.48

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18307345416סיסם הודי  49171184849.94668673.87

כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo17.5408345416סיסם הודי  49172184855.54668663.48

49173184861.97668662.65Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה18407335415סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo17306345416סיסם הודי  49174184859.7668668.04

כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo110407345416סיסם הודי  49175184863.44668672.75

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo17458345416סיסם הודי  49176184860.46668677.25

49177184872.81668675.92Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה7.227,130ערכיות גבוהה17604235414סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo17358345416סיסם הודי  49178184869.97668680.62

שימורנמוכה618,840ערכיות גבוההEucalyptus torelliana112507345315איקליפטוס טורל  49179184861.85668684.22

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110307345416סיסם הודי  49180184856.69668683.24

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo17307345416סיסם הודי  49182184863.66668691.77

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110308345416סיסם הודי  49184184878.04668699.74

49185184884.02668688.69Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה6.622,796ערכיות גבוהה195510435416סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo19406335415סיסם הודי  49186184889.17668695.21

49187184893.67668701.29Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה19406335415סיגלון עלה מימוזה

49188184896.95668706.2Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה618,840ערכיות גבוהה19506335415סיגלון עלה מימוזה

49189184891.92668715.58Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה110406335415סיגלון עלה מימוזה

49190184909.97668722.32Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה17306335415סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo111308345416סיסם הודי  49191184897.56668724.42

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההDalbergia sissoo15.5124245415סיסם הודי  49192184891.78668725.53

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18307345416סיסם הודי  49194184894.66668729.86

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo17256345416סיסם הודי  49196184898.77668733.57
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שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo17256345416סיסם הודי  49197184903.17668732.99

מנווןשימורנמוכה34,710ערכיות גבוההDalbergia sissoo18256335415סיסם הודי  49199184901.99668738.47

49200184915.53668731.57Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה17307335415סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo19406335415סיסם הודי  49201184916.27668734.25

49202184918.32668736.11Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה18356335415סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo18256345416סיסם הודי  49203184905.46668743.39

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5257345416סיסם הודי  49204184908.58668747.56

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18306345416סיסם הודי  49208184916.87668763.96

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110307345416סיסם הודי  49209184924.48668766.18

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo112408345416סיסם הודי  49210184927.11668770.35

גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוההTipuana tipu16.5358335415מכנף נאה  49211184936.36668766.15

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110308345416סיסם הודי  49212184924.24668776.5

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5257345416סיסם הודי  49213184926.31668780.5

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo19308345416סיסם הודי  49214184928.38668785.21

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo17256345416סיסם הודי  49215184931.48668779.78

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo111357345416סיסם הודי  49216184933.87668783.87

שימורנמוכה4.4413,756ערכיות גבוההTipuana tipu17376345416מכנף נאה  49217184938.42668779.13

כריתהנמוכה4.212,309ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu19359445417מכנף נאה  49218184943.71668779.08

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההTipuana tipu1104010435416מכנף נאה  49219184946.26668783.19

גזום חשמלשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההTipuana tipu18.5308335415מכנף נאה  49220184945.3668792.25

גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההTipuana tipu18508335415מכנף נאה  49221184950.18668793.09

גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההTipuana tipu1105010435416מכנף נאה  49222184953.13668797.08

גזום חשמלכריתהנמוכה6.622,796ערכיות גבוההTipuana tipu19.55510435416מכנף נאה  49223184955.67668801.06

גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההTipuana tipu1115010435416מכנף נאה  49224184961.16668810

כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1104010445417מכנף נאה  49225184965.15668828.4

49226184974.31668832.46Delonix regia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה15408335415צאלון נאה

כריתהנמוכה1.82,261ערכיות בינוניתCallistemon viminalis1515045413קליסטמון הנצרים  49227184973.81668838.28

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההCallistemon viminalis14407335415קליסטמון הנצרים  49228184978.59668839.28

כריתהנמוכה1.441,447ערכיות גבוההCallistemon viminalis13.5123245415קליסטמון הנצרים  49229184974.82668848.34

49230184982.53668849.55Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה14.5304235414סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה3.60ערכיות נמוכה3.53000עץ לא קיים49231184971.87668852.84

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo15.5204245415סיסם הודי  49232184963.43668848.22

49233184986.78668883.46Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה36,280ערכיות גבוהה18256345416סיגלון עלה מימוזה

49236184989.91668891.29Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה36,280ערכיות גבוהה18256345416סיגלון עלה מימוזה

49238185005.64668896.25Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה34,710ערכיות גבוהה15.5256335415סיגלון עלה מימוזה

49239185013.88668907.85Delonix regia  גזום חשמלכריתהנמוכה34,710ערכיות גבוהה15.5255335415צאלון נאה

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo111405335415סיסם הודי  49240185011.48668911.94

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo111407345416סיסם הודי  49241185007.2668917.64

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo111458345416סיסם הודי  49242185000.22668917.05

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo110357345416סיסם הודי  49243185003.09668922.36

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110306345416סיסם הודי  49245185007.03668928.26

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo110256345416סיסם הודי  49246185010.91668923.95

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo110405335415סיסם הודי  49247185015.26668918.41

כריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוההDalbergia sissoo18.5305335415סיסם הודי  49248185017.96668924.43

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo111308345416סיסם הודי  49249185013.71668928.45

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo16204245415סיסם הודי  49250185010.11668932.97

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo19206345416סיסם הודי  49253185013.81668938.85

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo110357345416סיסם הודי  49254185017.35668934.82
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כריתהנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo110457345416סיסם הודי  49255185028.34668940.16

כריתהנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo16254245415סיסם הודי  49256185031.43668944.46

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo110458345416סיסם הודי  49257185017.34668944.47

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo16255345416סיסם הודי  49261185020.31668959.89

שימורנמוכה6.630,395ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1115510445417מכנף נאה  49263185029.85668965.49

שימורנמוכה6.630,395ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1115510445417מכנף נאה  49264185036.66668966.39

גזום חשמלכריתהנמוכה34,710ערכיות גבוההTipuana tipu16.5258335415מכנף נאה  49265185043.52668966.46

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההTipuana tipu18408335415מכנף נאה  49266185046.91668971.02

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1113510445417מכנף נאה  49267185040.51668971.22

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההTipuana tipu1104010435416מכנף נאה  49268185049.47668975.46

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1105010445417מכנף נאה  49269185040.82668985.27

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110308345416סיסם הודי  49270185036.85668990.06

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo110407345416סיסם הודי  49271185034.45668985.03

49284185082.76669086.84Delonix regia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה15407345416צאלון נאה

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu194010445417מכנף נאה  49290185052.46669114.74

שימורנמוכה8.449,235ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu187010445417מכנף נאה  49291185062.88669114.45

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1104010445417מכנף נאה  49292185048.94669118.44

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוההDalbergia sissoo110508345416סיסם הודי  49296185025.2669146.49

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo17205345416סיסם הודי  49297185020.83669150.64

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18306345416סיסם הודי  49299185016.27669153.85

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo17306345416סיסם הודי  49300185012.27669157.77

שימורנמוכה11.468,012ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis110958345315איקליפטוס המקור  49332185131.38669106.99

שימורנמוכה3.62,160ערכיות בינוניתDypsis decarii14303235313משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49333185140.52669105.04

כריתהגבוהה1.21,005ערכיות גבוההCeltis bungeana13103245415מיש בונגה  49334185132.1669093.56

49335185131.25669073.01Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.87,680ערכיות גבוהה18406345416תמר מצוי

49336185133.97669066.84Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.87,680ערכיות גבוהה18405345416תמר מצוי

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49339185232.16669179.06

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49340185233.46669182.48

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49341185237.17669182.72

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49342185229.16669187.46

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49343185231.3669190.09

כריתהנמוכה2.44,019ערכיות גבוההBrachychiton populneus15205345416ברכיכטון צפצפתי  49344185180.08669228.94

נוטהשימורגבוהה1.2754ערכיות גבוההFicus rubiginosa13103235414פיקוס חלוד  49351185230.21669205

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההFicus rubiginosa14153.5245415פיקוס חלוד  49352185235.94669210.52

49353185243.68669212.3Morus l.  רקבון בגזעשימורנמוכה10.861,042ערכיות גבוהה15909435416י.ל.תות מ

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההFicus rubiginosa16307345416פיקוס חלוד  49354185246.64669205.98

כריתהגבוהה1.21,005ערכיות גבוההFicus rubiginosa13103245415פיקוס חלוד  49355185253.93669209.69

גזום חשמלכריתהגבוהה4.812,058ערכיות גבוההFicus rubiginosa16408335415פיקוס חלוד  49356185250.6669215.69

פגיעה בגזעשימורגבוהה1.441,085ערכיות גבוההFicus rubiginosa13.5123235414פיקוס חלוד  49357185248.85669223.84

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההFicus rubiginosa16307345416פיקוס חלוד  49358185256.87669220.35

כריתהגבוהה4.816,077ערכיות גבוההFicus rubiginosa16408345416פיקוס חלוד  49359185262.75669214.29

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההFicus rubiginosa16307345416פיקוס חלוד  49360185263.41669226.58

כריתהגבוהה1.21,005ערכיות גבוההFicus rubiginosa13103245415פיקוס חלוד  49361185269.62669225.27

כריתהגבוהה4.816,077ערכיות גבוההFicus obliqus16407345416פיקוס מעוקם  49362185271.66669219.89

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההFicus rubiginosa15306345416פיקוס חלוד  49363185278.93669225.76

שימורנמוכה1.81,696ערכיות גבוההBrachychiton populneus14153235414ברכיכטון צפצפתי  49364185272.94669245.75

כריתהנמוכה1.441,447ערכיות גבוההBrachychiton populneus14123245415ברכיכטון צפצפתי  49366185292.12669255.37

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49367185291.75669266.86
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שימורנמוכה1275,360ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis11210012445316איקליפטוס המקור  49368185295.43669264.67

שימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1106012445316איקליפטוס המקור  49369185297.04669265.98

שימורנמוכה618,840ערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis1125014545317איקליפטוס המקור  49370185300.59669269.1

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis110409445316איקליפטוס המקור  49371185302.41669268.28

שימורנמוכה618,840ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1125012445316איקליפטוס המקור  49372185307.29669269.49

כריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis16308345315איקליפטוס המקור  49373185308.72669271.88

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124012445316איקליפטוס המקור  49374185302.12669274.06

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis194010445316איקליפטוס המקור  49375185311.14669274.48

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis16308345315איקליפטוס המקור  49376185312.79669274.58

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124012445316איקליפטוס המקור  49377185318669280.08

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124012445316איקליפטוס המקור  49378185320.57669283.64

כריתהנמוכה1275,360ערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis11210014545317איקליפטוס המקור  49379185329.26669267.58

כריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוההEucalyptus torelliana16154245314איקליפטוס טורל  49380185344.91669283.53

כריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוההEucalyptus torelliana16154245314איקליפטוס טורל  49381185341.66669286.45

כריתהנמוכה1.2754ערכיות גבוההEucalyptus torelliana16104245314איקליפטוס טורל  49382185351.39669289.44

כריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis195010445316איקליפטוס המקור  49383185334.89669293.99

כריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1105012445316איקליפטוס המקור  49384185338.88669296.15

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis16408345315איקליפטוס המקור  49385185341.89669298.91

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49386185340.24669300.59

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49387185341.03669303.27

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49388185341.76669306.35

שימורנמוכה10.861,042ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1109010445316איקליפטוס המקור  49389185342.92669311.63

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1103010445316איקליפטוס המקור  49393185334.41669305.88

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104012445316איקליפטוס המקור  49394185333.22669303.75

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1103010445316איקליפטוס המקור  49395185331.1669303.2

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49396185326.15669297.85

שימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1106012445316איקליפטוס המקור  49397185323.53669296.87

כריתהגבוהה4.215,386ערכיות גבוהה מאודOlea europaea163510445518זית אירופי  49398185364.21669298.86

49399185369.56669299.98Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה2.163,256ערכיות גבוהה17188345416סיגלון עלה מימוזה

49400185375.91669304.52Jacaranda mimosifolia  פגיע בצואר השורשכריתהנמוכה1.441,085ערכיות גבוהה16126335415סיגלון עלה מימוזה

49401185380.89669309.93Jacaranda mimosifolia  גדום ענפיםכריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוהה16155335415סיגלון עלה מימוזה

49402185376.83669314.78Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה17206345416סיגלון עלה מימוזה

כריתהגבוהה4.215,386ערכיות גבוהה מאודOlea europaea16356345517זית אירופי  49403185367.87669310.09

כריתהנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo17207345416סיסם הודי  49404185377.75669320.83

כריתהנמוכה1.441,447ערכיות גבוההDalbergia sissoo15124245415סיסם הודי  49405185372.87669322.05

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההCallistemon viminalis14.5124245415קליסטמון הנצרים  49407185373.06669330.64

49408185381.99669330.49Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.163,256ערכיות גבוהה17186345416סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההCallistemon viminalis14124245415קליסטמון הנצרים  49409185383.06669337.63

49410185398.98669342.75Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה16308345416סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה7.842,453ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1136512445417סיסם הודי  49411185412.22669367.58

49412185421.14669381.2Ficus retusa  שימורגבוהה10.881,389ערכיות גבוהה מאוד1149012445417פיקוס שדרות

שימורנמוכה10.881,389ערכיות גבוהה מאודFicus religiosa1149012445417פיקוס קדוש  49413185421.84669380.17

שימורגבוהה4.816,077ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana1104012445417מיש בונגה  49414185430.01669363.52

49415185440.13669369.62Morus l.  פצע בבסיס הגזעשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה16308335415י.ל.תות מ

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo19308345416סיסם הודי  49416185440.19669374.91

49417185448.31669379.4Phoenix dactylifera  שימורנמוכה65,760ערכיות גבוהה16505345416תמר מצוי

49418185446.25669390.88Ficus retusa  שימורגבוהה956,520ערכיות גבוהה מאוד1127515545418פיקוס שדרות

שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוההDalbergia sissoo19158345416סיסם הודי  49419185471.79669357.88
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שימורנמוכה2.163,256ערכיות גבוההDalbergia sissoo12182145414סיסם הודי  49420185472.04669356.94

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo192510445417סיסם הודי  49421185470.18669356.54

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההDalbergia sissoo13122145414סיסם הודי  49422185471.44669356.18

שימורנמוכה2.163,256ערכיות גבוההDalbergia sissoo15185345416סיסם הודי  49423185470.77669355.83

כריתהנמוכה2.163,256ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1101810445417סיסם הודי  49424185467.28669353.17

כריתהנמוכה2.163,256ערכיות גבוההDalbergia sissoo18188345416סיסם הודי  49425185465.81669352.8

כריתהנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo18208345416סיסם הודי  49426185465.44669352.41

כריתהנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1125012445417סיסם הודי  49427185463.79669350.76

כריתהנמוכה1.21,005ערכיות גבוההDalbergia sissoo18106345416סיסם הודי  49428185462.82669350.2

כריתהנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo18256345416סיסם הודי  49429185460.86669348.87

כריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1101510445316איקליפטוס המקור  49430185459.85669347.85

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1124010445417סיסם הודי  49431185457.89669346.11

49432185456.52669345.13Morus l.  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה18306345416י.ל.תות מ

שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוההDalbergia sissoo16156345416סיסם הודי  49433185451.23669342.76

שימורנמוכה3.126,792ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo182610445417סיסם הודי  49434185450.41669342.27

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1122010445316איקליפטוס המקור  49435185450.31669340.58

שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוההDalbergia sissoo16158345416סיסם הודי  49436185449.79669340.69

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההFicus benjamina1104010445316פיקוס בנימינה  49437185446.69669348.57

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההTamarix Spp184010445316אשל מינים שונים    49438185397.27669301.65

גדם מתחדששימורנמוכה4.29,232ערכיות גבוההDalbergia sissoo16356335415סיסם הודי  49439185387.77669299.08

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo16258345416סיסם הודי  49440185373.65669274.16

גדוםשימורנמוכה1.68985ערכיות בינוניתEucalyptus torquata13.5142125412איקליפטוס הצאוורון  49441185380.24669265.4

שימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15106345416פנסית דו נוצתית   49444185267.66669185.17

49445185244.22669171.49Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49446185241.47669167.98Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49447185238.74669165.08Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

העתקהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההCitrus limon12203245314הדר לימון   49448185236.02669163.63

49449185234.7669161.29Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19405345315וושינגטוניה חסונה

העתקהנמוכה1.2754ערכיות גבוההCitrus limon12103245314הדר לימון   49450185232.84669160.16

49451185231.61669158.48Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49452185228.15669154.56Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49453185225.21669151Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49454185221.64669147.65Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49455185219.28669144.4Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49456185215.96669140.81Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

שיח לא מוגןהעתקהנמוכה00ערכיות בינוניתCitrus limon120025310הדר לימון   49457185213.39669140.13

49458185213.65669137.57Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49459185210.13669134.24Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49460185206.69669130.06Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49461185204.13669127.07Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49462185200.7669124.35Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49463185198.85669120.6Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata14204245314בוהיניה מגוונת   49464185196.7669118.33

שימורנמוכה1.2754ערכיות גבוההBauhinia variegata13103245314בוהיניה מגוונת   49465185193.17669114.55

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata14204245314בוהיניה מגוונת   49466185190.22669110.93

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata14204245314בוהיניה מגוונת   49467185187.49669106.77

גדום ענפיםשימורנמוכה618,840ערכיות גבוההDalbergia sissoo19506335415סיסם הודי  49468185190.49669099.68

49469185186.67669098.38Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.88,640ערכיות גבוהה112404245314וושינגטוניה חסונה
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שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius17204245314ברכיכיטון אדרי  49470185183.12669092.61

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius17204245314ברכיכיטון אדרי  49471185186.21669088.72

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo184010445417סיסם הודי  49474185180.49669088.08

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18307345416סיסם הודי  49475185176.86669095.29

שבר בגזע ראשישימורנמוכה1.81,272ערכיות בינוניתBauhinia variegata15154235313בוהיניה מגוונת   49476185174.72669092.78

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata16205345315בוהיניה מגוונת   49477185170.17669087.73

שימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1136010445316איקליפטוס המקור  49478185175.03669086.71

גדום ענפיםשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo18407335415סיסם הודי  49479185170.28669080.29

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo194010445417סיסם הודי  49481185167.87669072.47

גדום ענפיםשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo16406335415סיסם הודי  49482185163.77669067.72

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo194010445417סיסם הודי  49483185168.54669067.68

49484185175.27669065.71Phoenix dactylifera  שימורנמוכה4.87,680ערכיות גבוהה18405345416תמר מצוי

מנווןשימורנמוכה1.81,272ערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius14152135312ברכיכיטון אדרי  49487185187.83669048.83

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius14205345315ברכיכיטון אדרי  49488185191.67669046.72

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius16204245314ברכיכיטון אדרי  49489185194.44669042.7

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius16305345315ברכיכיטון אדרי  49490185201.16669036.56

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius16305345315ברכיכיטון אדרי  49491185208.34669031.11

כריתהנמוכה3.61,440ערכיות גבוההDypsis decarii12304245314משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49492185187.18669033.64

49493185171.21669045.49Washingtonia robusta  שימורנמוכה5.45,040ערכיות גבוהה17455345315וושינגטוניה חסונה

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana17308345416מיש בונגה  49494185138.75669053.19

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana17308345416מיש בונגה  49495185134.7669047.34

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana17308345416מיש בונגה  49496185130.45669041.81

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana17308345416מיש בונגה  49497185125.89669036.28

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana16208345416מיש בונגה  49498185121.68669030.69

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15208345416מיש בונגה  49499185117.7669025.16

כריתהגבוהה2.644,863ערכיות גבוההCeltis bungeana15228345416מיש בונגה  49500185113.48669019.75

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana19308345416מיש בונגה  49501185105.61669009.28

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana18208345416מיש בונגה  49502185101.03669003.6

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15208345416מיש בונגה  49503185097.1668997.89

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana16308345416מיש בונגה  49504185093.06668992.14

49505185091.2669013.54Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.86,720ערכיות גבוהה17405345416תמר מצוי

49506185081.13668998.44Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.86,720ערכיות גבוהה17405345416תמר מצוי

49507185062.18668968.91Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה66,720ערכיות גבוהה17505345416תמר מצוי

49508185053.13668953.07Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.86,720ערכיות גבוהה17405345416תמר מצוי

49509185045.39668939.03Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה3.66,720ערכיות גבוהה17305345416תמר מצוי

49510185031.01668910.74Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה7.28,640ערכיות גבוהה19605345416תמר מצוי

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana16208345416מיש בונגה  49511185072.86668962.14

כריתהגבוהה2.644,863ערכיות גבוההCeltis bungeana15228345416מיש בונגה  49512185069.1668955.92

כריתהגבוהה3.247,325ערכיות גבוההCeltis bungeana16278345416מיש בונגה  49513185065.58668949.74

49514185069.77668947.66Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13.5103245415סיגלון עלה מימוזה

49515185073.53668946.28Jacaranda mimosifolia  גדר חיהשימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13103245415סיגלון עלה מימוזה

גדר חיהשימורנמוכה4.89,043ערכיות בינוניתFicus benjamina13.5404235313פיקוס בנימינה  49516185077.61668944.9

גדר חיהשימורנמוכה4.89,043ערכיות בינוניתFicus benjamina13.5404235313פיקוס בנימינה  49517185076.41668942.82

גדר חיהשימורנמוכה4.89,043ערכיות בינוניתFicus benjamina13.5404235313פיקוס בנימינה  49518185075.23668941.23

גדר חיהשימורנמוכה4.89,043ערכיות בינוניתFicus benjamina13.5404235313פיקוס בנימינה  49519185074.67668939.5

49520185072.46668935.44Cupressus sempervirens  שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאוד18504545418ברוש מצוי

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההCallistemon viminalis12125345416קליסטמון הנצרים  49522185066.44668940.61

מנווןכריתהגבוהה1.81,696ערכיות גבוההCeltis bungeana14154235414מיש בונגה  49523185062.23668943.8
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מנווןכריתהגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana15154245415מיש בונגה  49524185059668937.5

מנווןכריתהגבוהה1.922,572ערכיות גבוההCeltis bungeana15164245415מיש בונגה  49525185055.72668931.26

גדר חיהשימורנמוכה614,130ערכיות גבוההFicus benjamina18506335314פיקוס בנימינה  49526185072.46668935.44

שימורנמוכה614,130ערכיות גבוההFicus benjamina18506335314פיקוס בנימינה  49527185071.32668932.94

שימורגבוהה631,400ערכיות גבוהה מאודOlea europaea18506345517זית אירופי  49528185070.78668931.67

49529185068.37668926.63Cupressus sempervirens  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה מאוד19456545418ברוש מצוי

גדר חיהשימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49530185067.79668925.71

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההCasuarina equisetifolia18306345315קזוארינה שבטבטית  49531185067.16668924.85

גדר חיהשימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49532185066.6668923.68

גדר חיהשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההCasuarina equisetifolia18306345315קזוארינה שבטבטית  49533185066.83668922.69

גדר חיהשימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49534185065.41668921.45

שימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49535185064.86668920.54

שימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49536185064.48668919.52

49537185058.91668917.51Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוהה14.5124245415סיגלון עלה מימוזה

49538185055.47668919.64Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.561,698ערכיות גבוהה14134245415סיגלון עלה מימוזה

כריתהגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5155345416מיש בונגה  49539185052.56668924.76

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15206345416מיש בונגה  49540185049.32668918.8

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14155345416מיש בונגה  49541185046.04668912.45

49542185053.99668908.57Jacaranda mimosifolia  צעירשימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13103245415סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana14205345416מיש בונגה  49543185042.8668906.04

כריתהגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14155345416מיש בונגה  49544185039.55668900.08

49545185042.26668894.38Jacaranda mimosifolia  פגיעה בגזעשימורנמוכה1.2754ערכיות גבוהה13104235414סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana14205345416מיש בונגה  49546185036.01668893.37

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5156345416מיש בונגה  49547185032.9668887.19

49548185035.37668881.56Jacaranda mimosifolia  פגיעה בגזעשימורנמוכה1.2754ערכיות גבוהה13104235414סיגלון עלה מימוזה

49549185036.46668875.94Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13104245415סיגלון עלה מימוזה

49550185034.56668869.86Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוהה14154245415סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo17358345416סיסם הודי  49551185029.87668876.96

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14155345416מיש בונגה  49552185026.28668874.27

שימורגבוהה1.321,216ערכיות גבוההCeltis bungeana14115345416מיש בונגה  49553185023.36668868.17

כריתהגבוהה2.765,315ערכיות גבוההCeltis bungeana16.5237345416מיש בונגה  49554185020.52668862.59

שימורגבוהה2.765,315ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5236345416מיש בונגה  49555185017.43668856.84

49556185025.57668863.84Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13.5104245415סיגלון עלה מימוזה

49557185022.33668857.38Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוהה14154245415סיגלון עלה מימוזה

49558185019.37668851.76Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוהה14154245415סיגלון עלה מימוזה

49559185015.84668844.08Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.644,863ערכיות גבוהה14.5225345416סיגלון עלה מימוזה

49560185031.7668863.89Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה15206345416סיגלון עלה מימוזה

49561185028.51668858.35Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה14.5205345416סיגלון עלה מימוזה

49562185025.29668852.45Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה36,280ערכיות גבוהה14.5255345416סיגלון עלה מימוזה

49563185021.13668844.12Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה14205345416סיגלון עלה מימוזה

פצע בגזע ראשישימורגבוהה4.29,232ערכיות גבוההFicus rubiginosa17.5358335415פיקוס חלוד  49564185019.36668829.41

49565185015.65668826.51Jacaranda mimosifolia  נוטהשימורנמוכה2.162,442ערכיות גבוהה13186335415סיגלון עלה מימוזה

49567185024.7668818.74Jacaranda mimosifolia  פצועשימורנמוכה1.2754ערכיות גבוהה13103235414סיגלון עלה מימוזה

49568185030.26668814.47Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.163,256ערכיות גבוהה13183245415סיגלון עלה מימוזה

עץ מרהיבשימורגבוהה4.816,077ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana174010445417מיש בונגה  49583185046.09668787.52

פגיעה בצואר שורש, מנוון שימורגבוהה1.81,696ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5155335415מיש בונגה  49584185032.46668795.89

פגיעה בצואר שורש, מנוון שימורגבוהה2.162,442ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5185335415מיש בונגה  49585185025.17668800.78

פגיעה בצואר שורש, מנוון שימורגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5205335415מיש בונגה  49586185016.79668806.06
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גדר חיהשימורנמוכה3.123,821ערכיות גבוההFicus benjamina14.5267335314פיקוס בנימינה  49587185002.44668807.28

שימורנמוכה2.644,863ערכיות גבוההTabebuia impetiginpsa18228345416טבבויה איפה  49588184996.8668804.58

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo16458345416סיסם הודי  49589184991.86668800.18

שימורנמוכה7.236,173ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1116010445417סיסם הודי  49591184989.35668795.5

שימורגבוהה36,280ערכיות גבוההCeltis bungeana17256345416מיש בונגה  49592184984.35668792.37

שימורגבוהה2.283,627ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5194245415מיש בונגה  49593184974.99668776.34

שימורגבוהה1.441,447ערכיות גבוההCeltis bungeana18128345416מיש בונגה  49594184983.4668767.93

49595184971.3668794.22Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה3.67,680ערכיות גבוהה18306345416תמר מצוי

49596184943.96668744.55Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.28,640ערכיות גבוהה19356345416תמר מצוי

49597184919.83668709.15Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.447,680ערכיות גבוהה18376345416תמר מצוי

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההPopulus nigra14.2203.5245314צפצפה שחורה  49598184967.31668751

שימורנמוכה1.81,696ערכיות גבוההPopulus nigra14.2153.5245314צפצפה שחורה  49599184964.16668745.67

שימורנמוכה1.81,696ערכיות גבוההPopulus nigra14.3153.5245314צפצפה שחורה  49600184962.55668743.18

שימורנמוכה2.042,178ערכיות גבוההPopulus nigra14.3173.5245314צפצפה שחורה  49601184960.85668740.72

שימורנמוכה1.921,929ערכיות גבוההPopulus nigra14.3163.5245314צפצפה שחורה  49602184959.03668738

שימורנמוכה1.921,929ערכיות גבוההPopulus nigra14.3163.5245314צפצפה שחורה  49603184957.61668735.69

שימורנמוכה2.042,178ערכיות גבוההPopulus nigra14.3173.5245314צפצפה שחורה  49604184956.16668733.15

כריתהנמוכה1.920ערכיות נמוכה4.21600עץ מת49605184944.2668714.41

שימורנמוכה2.162,442ערכיות גבוההPopulus nigra14.2183.5245314צפצפה שחורה  49606184942.97668712.59

שימורנמוכה2.042,178ערכיות גבוההPopulus nigra14.2173.5245314צפצפה שחורה  49607184941.29668710.24

רקבון בגזע ראשישימורנמוכה2.642,736ערכיות בינוניתPopulus nigra14.2223235313צפצפה שחורה  49608184933.52668697.45

שימורנמוכה3.125,094ערכיות גבוההPopulus nigra14.2263.5245314צפצפה שחורה  49609184931.53668694.38

שימורנמוכה10.81,440ערכיות גבוההButia capitata12904245314דקל בוטיה  דרומית   49610184912.2668664.29

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוההSapium sebiferum14.5506345416ספיון השעווה  49611184908.47668672.32

49617184840.79668608.55Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה5.48,160ערכיות גבוהה18.5456345416תמר מצוי

49618184819.14668585.23Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה5.48,640ערכיות גבוהה19456345416תמר מצוי

49619184808.23668573.84Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.88,640ערכיות גבוהה19406345416תמר מצוי

49620184785.1668549.59Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה5.48,640ערכיות גבוהה19456345416תמר מצוי

49621184771.79668536.07Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.28,640ערכיות גבוהה19356345416תמר מצוי

49622184761.04668525.42Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה5.48,640ערכיות גבוהה19456345416תמר מצוי

49623184737.54668501.02Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.27,680ערכיות גבוהה18356345416תמר מצוי

49624184713.34668440.59Ficus retusa  מנווןשימורגבוהה4.29,232ערכיות גבוהה13.5354235414פיקוס שדרות

49625184709.16668436.69Metrosideros excelsa  שיח לא מוגןשימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13.8102145414ברזילאי הדור

שימורנמוכה62,520ערכיות גבוההDypsis decarii13.5505345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49626184706.44668433.87

כריתהגבוהה1.441,447ערכיות גבוההCeltis bungeana13.3122145414מיש בונגה  49630184705.04668452.09

מנווןכריתהגבוהה1.2754ערכיות בינוניתCeltis bungeana13102135413מיש בונגה  49631184699.44668446.36

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana14.3205345416מיש בונגה  49632184688.04668434.7

מנווןכריתהגבוהה1.2754ערכיות בינוניתCeltis bungeana13.5102135413מיש בונגה  49633184682.44668428.76

כריתהגבוהה1.441,447ערכיות גבוההCeltis bungeana13.5123245415מיש בונגה  49634184677668423.1

כריתהגבוהה2.042,904ערכיות גבוההCeltis bungeana14174245415מיש בונגה  49635184671.96668417.81

כריתהנמוכה4.441,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5374245314משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49636184682.4668445.42

כריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוההBauhinia variegata15.5156345315בוהיניה מגוונת   49637184653.44668413.79

כריתהנמוכה4.561,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5383245314משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49638184650.02668410.04

כריתהנמוכה4.81,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5404245314משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49639184628.44668387.83

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההBauhinia variegata16405345315בוהיניה מגוונת   49640184621.53668380.98

כריתהנמוכה4.921,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5415345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49641184609.41668368.88

כריתהנמוכה4.921,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5415345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49642184605.77668365.34

כריתהנמוכה4.921,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5415345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49643184601.15668361.22
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כריתהנמוכה4.921,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5415345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49644184574.83668337.16

כריתהנמוכה62,160ערכיות גבוההDypsis decarii13505345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49645184547.98668314.32

כריתהנמוכה62,160ערכיות גבוההDypsis decarii13505345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49646184540.36668307.49

כריתהנמוכה5.42,160ערכיות גבוההDypsis decarii13455345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49647184531.25668299.98

כריתהנמוכה5.41,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5455345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49648184525.99668296.16

כריתהנמוכה62,160ערכיות גבוההDypsis decarii13505345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49649184521.15668291.9

כריתהנמוכה5.41,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5455345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49650184497.3668275.08

כריתהנמוכה5.0413,294ערכיות גבוההBauhinia variegata17.5427345315בוהיניה מגוונת   49651184490.28668269.81

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההBauhinia variegata17407345315בוהיניה מגוונת   49652184382.45668222.74

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההBauhinia variegata17307345315בוהיניה מגוונת   49653184360.92668217.91

כריתהנמוכה2.523,323ערכיות גבוההBauhinia variegata16217345315בוהיניה מגוונת   49654184286.67668210.74

49655184285.18668191.47Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה16458345416סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana14308345416מיש בונגה  49656184295.85668194.22

49657184293.09668190.6Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה14.5206345416סיגלון עלה מימוזה

49658184289.17668185.18Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה2.644,863ערכיות גבוהה14.5226345416סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה1.82,826ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis14.5155345517אלון התבור  49659184295.07668170.45

שימורגבוהה37,850ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis16256345517אלון התבור  49669184334.7668162.64

שימורגבוהה2.525,539ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis15216345517אלון התבור  49670184317.23668170.36

שימורגבוהה2.45,024ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis15206345517אלון התבור  49671184327.14668170.81

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההPeltaphorum dubium18.54010445316  (מסופקת)שלטית מקומטת 49672184336.5668170.74

שימורגבוהה1.923,215ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis15166345517אלון התבור  49673184347.26668171.59

שימורנמוכה5.415,260ערכיות גבוההPeltaphorum dubium18.54510445316  (מסופקת)שלטית מקומטת 49676184371.62668179.6

שימורנמוכה5.415,260ערכיות גבוההPeltaphorum dubium184510445316  (מסופקת)שלטית מקומטת 49677184370.61668187.78

העתקהגבוהה6.630,395ערכיות גבוהה מאודFicus sycomorus ssp africana18.55510445417פיקוס שקמה אפריקאית   49678184372.74668193.06

שימורגבוהה625,120ערכיות גבוהה מאודFicus sycomorus ssp africana18.55010445417פיקוס שקמה אפריקאית   49679184379.17668192.79

49680184389.06668193.32Ficus sycomorus  שימורגבוהה625,120ערכיות גבוהה מאוד195010445417פיקוס שקמה

49681184391.75668186.11Ficus sycomorus  שימורגבוהה8.449,235ערכיות גבוהה מאוד197015545418פיקוס שקמה

49683184411.53668186Ficus sycomorus  שימורגבוהה6.630,395ערכיות גבוהה מאוד1105512445417פיקוס שקמה

49684184408.31668190.94Ficus sycomorus  שימורגבוהה3.69,043ערכיות גבוהה מאוד1103010445417פיקוס שקמה

49685184411.81668194.65Ficus sycomorus  שימורגבוהה5.420,347ערכיות גבוהה מאוד1104510445417פיקוס שקמה

שימורגבוהה625,120ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana185010445417מיש בונגה  49686184401.36668197.95

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5208345416מיש בונגה  49687184392.51668198.07

העתקהגבוהה3.69,043ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana183010445417מיש בונגה  49688184383.43668198.15

כריתהגבוהה4.212,309ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5357345416מיש בונגה  49689184374.22668198.45

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5307345416מיש בונגה  49690184365.31668198.04

העתקהגבוהה4.816,077ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana174010445417מיש בונגה  49691184345.83668196.97

כריתהגבוהה2.644,863ערכיות גבוההCeltis bungeana16228345416מיש בונגה  49692184336.78668196.13

כריתהגבוהה3.729,656ערכיות גבוההCeltis bungeana15317345416מיש בונגה  49693184328.7668195.49

כריתהגבוהה1.441,447ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5126345416מיש בונגה  49694184320.85668194.94

שימורגבוהה4.816,077ערכיות גבוההCeltis bungeana15407345416מיש בונגה  49695184312.41668194.26

נוטהשימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההMelaleuca lanceolata17.5207335415מללויקה אזמלנית  49696184434.72668195.12

פגיעה בצואר השורששימורגבוהה5.2819,453ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana18.54410445417מיש בונגה  49697184449.98668193.93

פגיעה בצואר השורששימורגבוהה5.420,347ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana18.54510445417מיש בונגה  49698184463.36668192.44

שימורגבוהה4.5614,509ערכיות גבוההCeltis bungeana18387345416מיש בונגה  49699184480.2668192.37

49700184447.7668211.55Syagrus romanzoffiana  'שימורנמוכה3.61,728ערכיות בינונית14.5302144211סייגרוס רומנזהוף

שימורנמוכה35,024ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata13.5253244414פנסית דו נוצתית   49701184444.26668211.8

שימורנמוכה2.42,412ערכיות בינוניתFicus binnendijkii13.5203244313 (תילנדי)פיקוס צר עלים 49702184441.23668222.79

שימורנמוכה6.8424,484ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius18578345315ברכיכיטון אדרי  49703184513.72668264.56
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שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius18408345315ברכיכיטון אדרי  49704184514.53668263.11

שימורגבוהה1.441,447ערכיות גבוההChorisia insignis13123245415כוריזיה בקבוקית  49711184521.38668272.63

שימורגבוהה3.69,043ערכיות גבוההChorisia insignis16305345416כוריזיה בקבוקית  49712184525.57668271.56

שימורגבוהה4.9216,891ערכיות גבוההChorisia insignis16.5415345416כוריזיה בקבוקית  49713184524.96668275.41

שימורגבוהה956,520ערכיות גבוהה מאודChorisia insignis187510445417כוריזיה בקבוקית  49714184528.78668278.11

שימורגבוהה10.881,389ערכיות גבוהה מאודChorisia insignis1109010445417כוריזיה בקבוקית  49715184544.47668284.2

שימורגבוהה6.630,395ערכיות גבוההChorisia insignis15556345416כוריזיה בקבוקית  49716184540.25668287.05

נוטהשימורנמוכה2.42,261ערכיות גבוההCupressus macrocarpa Gold Crest14.5206335314ברוש גדול פרות לימוני  49717184541.43668288.65

נוטהשימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההCupaniopsus anacardiodes15306335314קופון אנקרדי  49718184550.15668294.87

שימורנמוכה1.2565ערכיות בינוניתCupaniopsus anacardiodes13103235313קופון אנקרדי  49719184556.7668298.94

שימורנמוכה7.21,800ערכיות גבוההButia capitata12.5605345315דקל בוטיה  דרומית   49720184562.74668293.33

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההFraxinus uhdei14126345416מילה ירוקת עד  49721184561.32668304.06

שימורנמוכה2.43,215ערכיות גבוההThuja orientalis16208344415תויה מזרחית  49722184578.79668312.27

49723184580.58668314.15Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19405345315וושינגטוניה חסונה

49724184576.67668317.77Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.27,920ערכיות גבוהה111355345315וושינגטוניה חסונה

49725184587.17668326.77Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.27,920ערכיות גבוהה111355345315וושינגטוניה חסונה

49726184591.21668330.61Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.87,200ערכיות גבוהה110405345315וושינגטוניה חסונה

שימורנמוכה2.43,215ערכיות גבוההMelaleuca lanceolata19.5208344415מללויקה אזמלנית  49727184594.86668326.96

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana16.53010445417מיש בונגה  49728184600.72668344.53

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana16308345416מיש בונגה  49729184612.31668355.36

שימורנמוכה2.162,442ערכיות גבוההPopulus alba17186345315צפצפה מכסיפה  49730184633.8668364.23

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההPopulus alba17206345315צפצפה מכסיפה  49732184638.06668367.82

שימורגבוהה1.21,005ערכיות גבוההCeltis bungeana15105345416מיש בונגה  49733184630.41668369.63

שימורגבוהה1.561,698ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5136345416מיש בונגה  49734184635.97668375.4

מנווןשימורגבוהה1.21,005ערכיות גבוההCeltis bungeana14103245415מיש בונגה  49735184648.88668388.23

שימורגבוהה1.321,216ערכיות גבוההCeltis bungeana15115345416מיש בונגה  49736184653.81668393.28

שימורנמוכה6.630,395ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1105512445417סיסם הודי  49737184666.21668405.02

49P301 (תילנדי)פיקוס צר עלים Ficus binnendijkii235.2123235313כריתהנמוכה1.4418,719ערכיות בינונית

208Citrus v.   פרדס אשכוליתכריתהנמוכה00ערכיות נמוכה1033י.ל.הדר מ

209Citrus v.   פרדס אשכוליתכריתהנמוכה00ערכיות נמוכה1033י.ל.הדר מ

49738184511.53668303.47Citrus v.   בסבח שיחיםכריתהנמוכה1.81,272ערכיות גבוהה16155335314י.ל.הדר מ

49739184514.22668308.99Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד184010445417סיגלון עלה מימוזה

49740184504.61668303.6Ficus retusa  כריתהגבוהה7.236,173ערכיות גבוהה מאוד196015545418פיקוס שדרות

49742184502.72668302.48Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה1.921,929ערכיות גבוהה15164235414סיגלון עלה מימוזה

49743184504.03668297.93Melia azedarach  כריתהנמוכה4.84,019ערכיות בינונית16406345113אזדרכת מצויה

49744184496.56668293.72Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה15306345416סיגלון עלה מימוזה

49745184497.17668294.07Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה3.126,792ערכיות גבוהה15266345416סיגלון עלה מימוזה

49746184493.22668293.88Syagrus romanzoffiana  'כריתהנמוכה2.642,880ערכיות בינונית16224245213סייגרוס רומנזהוף

49747184493.19668290.73Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה17407345416סיגלון עלה מימוזה

49748184488.52668287.19Washingtonia robusta  כריתהנמוכה65,280ערכיות גבוהה111505345214וושינגטוניה חסונה

נוטה לרחובכריתהנמוכה69,420ערכיות בינוניתFicus elastica13503225312פיקוס הגומי  49749184484.93668283.55

49750184483.97668283.54Washingtonia robusta  כריתהנמוכה65,760ערכיות גבוהה112505345214וושינגטוניה חסונה

כריתהנמוכה14.4108,518ערכיות גבוהה מאודFicus elastica11012015545317פיקוס הגומי  49751184476.4668280.19

49752184470.4668282.4Euphorbia tirucalli   כריתהנמוכה3.64,522ערכיות גבוהה13306345214חלבלוב רותמי

49753184468.27668284.47Euphorbia tirucalli   כריתהנמוכה2.42,010ערכיות גבוהה13205345214חלבלוב רותמי

כריתהנמוכה3.62,261ערכיות גבוההMangifera indica193010445114מנגו הודי  49754184470.15668287.04

שימורגבוהה3.611,304ערכיות גבוההPistacia atlantica13304245516אלה אטלנטית  49755185100.3669116.55

שימורגבוהה1.923,215ערכיות גבוההPistacia atlantica14164245516אלה אטלנטית  49756185092.85669124.44
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שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata14206345315בוהיניה מגוונת   49757185095.3669130.42

שימורגבוהה1.82,826ערכיות גבוההPistacia atlantica12.5153245516אלה אטלנטית  49758185084.43669132.01

שימורגבוהה2.45,024ערכיות גבוהה מאודPistacia atlantica14205345517אלה אטלנטית  49759185065.15669148.34

שימורגבוהה2.45,024ערכיות גבוהה מאודPistacia atlantica15207345517אלה אטלנטית  49760185057.52669154.75

שימורגבוהה1.923,215ערכיות גבוההPistacia atlantica14164245516אלה אטלנטית  49761185048.28669162.07

שימורנמוכה9.648,230ערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis178014545317איקליפטוס המקור  49762185051.64669172.61

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana17207345416מיש בונגה  49766185148.1669108.63

כריתהגבוהה2.885,788ערכיות גבוההCeltis bungeana16248345416מיש בונגה  49767185152.47669113.57

כריתהגבוהה2.765,315ערכיות גבוההCeltis bungeana17237345416מיש בונגה  49768185154.98669118.6

שימורגבוהה36,280ערכיות גבוההCeltis bungeana18258345416מיש בונגה  49769185160.85669123.15

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana17207345416מיש בונגה  49770185164.16669127.12

שימורגבוהה1.922,572ערכיות גבוההCeltis bungeana17167345416מיש בונגה  49771185167.73669131.11

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana17157345416מיש בונגה  49772185171.75669136.03

שימורגבוהה2.163,256ערכיות גבוההCeltis australis17187345416מיש דרומי  49773185175.94669140.75

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana17207345416מיש בונגה  49774185179.92669145.25

שימורגבוהה1.21,005ערכיות גבוההCeltis bungeana15104245415מיש בונגה  49775185181.99669150.96

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana17157345416מיש בונגה  49776185187.38669153.92

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana18208345416מיש בונגה  49777185191.54669159.12

שימורגבוהה36,280ערכיות גבוההCeltis bungeana18258345416מיש בונגה  49778185194.91669163.13

שימורגבוהה2.042,904ערכיות גבוההCeltis bungeana16177345416מיש בונגה  49779185198.66669167.61

שימורגבוהה2.163,256ערכיות גבוההCeltis bungeana15186345416מיש בונגה  49780185203.03669172.02

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana15156345416מיש בונגה  49781185207.83669177.48

שימורגבוהה1.561,698ערכיות גבוההCeltis bungeana15135345416מיש בונגה  49782185211.54669181.86

שימורנמוכה2.42,261ערכיות בינוניתCupaniopsus anacardiodes15204235313קופון אנקרדי  49783185214.44669186.91

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההFicus carica14306345416פיקוס התאנה  49784185490.72669349.35

49P301Citrus paradisi  פרדס אשכוליתכריתהנמוכה1.4424,959ערכיות גבוהה235.2125345315הדר אשכולית

49790185340.46669257.86Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49791185337.61669255.33Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49792185334.77669252.79Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49793185331.93669250.26Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49794185329.09669247.72Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49795185326.25669245.19Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49796185323.41669242.65Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49797185320.57669240.12Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49798185317.72669237.59Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49799185314.88669235.05Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49800185312.04669232.52Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49801185309.2669229.98Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49802185306.35669227.45Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49803185303.52669224.91Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49804185300.68669222.38Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49805185297.83669219.84Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49806185294.99669217.31Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49807185292.15669214.78Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49808185289.31669212.24Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49809185286.47669209.71Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49810185283.63669207.17Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49811185280.78669204.64Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה
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49812185277.94669202.1Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49813185275.1669199.57Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49814185272.26669197.03Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49815185269.42669194.5Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49816185266.57669191.96Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49817185263.74669189.43Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

צעירשימורנמוכה1.2754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata14102145313פנסית דו נוצתית   49827185347.38669257.18

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49828185209.26669172.28

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis australis15205345416מיש דרומי  49829185204.25669166.48

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15207345416מיש בונגה  49830185199.22669160.67

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49831185194.2669154.87

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49832185189.18669149.06

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49833185184.16669143.26

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49834185179.14669137.45

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49835185174.11669131.65

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49836185169.1669125.84

ענץ ראשי מנווןכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49837185164.08669120.04

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49838185159.05669114.23

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49839185154.03669108.43

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49840185149.01669102.62

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49841185158.64669106.72

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49842185161.56669109.84

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49843185164.46669112.97

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49844185167.37669116.09

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49845185170.28669119.22

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49846185173.19669122.34

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49847185176.1669125.47

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49848185179.01669128.59

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49849185181.92669131.72

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49850185184.83669134.85

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49851185187.68669138.02

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49852185190.33669141.37

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49853185192.97669144.72

נוון ענפיםכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15204235414מיש בונגה  49854185195.61669148.08

נוון ענפיםכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15204235414מיש בונגה  49855185198.25669151.43

חי/מתכריתהגבוהה2.41,005ערכיות בינוניתCeltis bungeana15204215412מיש בונגה  49856185200.89669154.79

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49857185203.53669158.14

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49858185206.17669161.5

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49859185214.01669171.9

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49860185211.66669166.59

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49861185209.31669161.28

נוון ענפיםכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15203235414מיש בונגה  49862185206.95669156.26

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15206345416מיש בונגה  49863185204.6669150.49

נוון ענפיםכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49864185200.91669146.15

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49865185197.27669141.62

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49866185193.63669137.09

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49867185189.99669132.56

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49868185186.35669128.03
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מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד21/12/202017-20

ערכיות גבוה14-16

ערכיות בינוניתG4-97-13קו ירוק מקטע  -טבלת סקר עצים 

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ XYפוליגון/מספר עץ
כמות 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

קוטר גזע 

(מ"ס)

חופת העץ 

במטר

קוטר חופת 

(1-5)העץ 

מצב 

בריאות 

(0-5)העץ 

מיקום העץ 

(1-5)

ערך מין 

(0-5)העץ 

כ ערך "סה

פוליגון   / העץ 

(20-0)

ערכיות העץ
אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 

התכנות 

העתקה
הערותסטטוס  מוצע

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49869185182.71669123.5

49870185510.76669386.67Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49871185510.21669384.18Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49872185508.01669383.35Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49873185507.54669380.57Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49874185505.96669378.16Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49875185508.86669384.66Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49876185508.48669385.75Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49877185508.1669386.83Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49878185507.71669387.92Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49879185507.32669389Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49880185506.94669390.09Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49881185506.55669391.17Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49882185506.17669392.26Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49883185505.78669393.34Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49884185505.39669394.43Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49885185505.01669395.51Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49886185504.62669396.6Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49887185504.24669397.68Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49888185503.83669398.81Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49889185503.46669399.85Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49890185503.08669400.94Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49891185502.7669401.97Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49892185502.39669403.02Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49893185502.11669404.24Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49894185501.83669405.39Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49895185501.59669406.49Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49896185501.32669407.61Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49897185501.07669408.67Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49898185500.8669409.85Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49899185500.55669410.89Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49900185500.31669412.14Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49901185500.02669413.22Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49902185499.76669414.34Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49903185499.49669415.46Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49904185499.17669416.59Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי
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שםפ מיני עצים "המלצה למתכנן רכוז ע

G4-9  קו ירוק מקטע

המלצה למתכנן

ערכיות גבוה תאור פוליגוןפוליגון/ מין העץ 

מאוד

ערכיות 

גבוה

ערכיות 

בינונית

ערכיות 

נמוכה
כ"סה

Dypsis decarii17118משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)

Acacia cyanophylla  33שיטה כחלחלה

Citrus v.   1124י.ל.הדר מ

Cupressus sempervirens  96170ברוש מצוי

Delonix regia  81321צאלון נאה

Ficus retusa  10313פיקוס שדרות

Ficus sycomorus  66פיקוס שקמה

Jacaranda mimosifolia  15851101סיגלון עלה מימוזה

Melia azedarach  224אזדרכת מצויה

Morus l.  33י.ל.תות מ

Phoenix dactylifera  2121תמר מצוי

Syagrus romanzoffiana  '44סייגרוס רומנזהוף

Washingtonia robusta  542882וושינגטוניה חסונה

Pinus brutia11אורן קפריסאי  

Eucalyptus camaldulensis33235איקליפטוס המקור  

Eucalyptus torquata22איקליפטוס הצאוורון  

Eucalyptus torelliana1616איקליפטוס טורל  

Pistacia atlantica4610אלה אטלנטית  

Quercus ithaburensis1010אלון התבור  

Tamarix Spp11אשל מינים שונים    

Bauhinia variegata 13114בוהיניה מגוונת   

Ulmus parvifolia 11עלים  -בוקציה קטנת 

Cupressus macrocarpa Gold Crest11ברוש גדול פרות לימוני  

Metrosideros excelsa  11ברזילאי הדור

Brachychiton populneus99ברכיכטון צפצפתי  

Brachychiton acerifolius15217ברכיכיטון אדרי  

Butia capitata22דקל בוטיה  דרומית   

Citrus paradisi  6464הדר אשכולית

Citrus limon314הדר לימון   

Olea europaea437זית אירופי  

Euphorbia tirucalli   22חלבלוב רותמי

Tabebuia impetiginpsa11טבבויה איפה  

Cassia fistula11כסיית האבוב  

Chorisia insignis246כוריזיה בקבוקית  

Harpephyllum caffrum 55מגלון אפריקני  

Fraxinus uhdei11מילה ירוקת עד  

Celtis bungeana81724184מיש בונגה  

Celtis australis22מיש דרומי  

Tipuana tipu131427מכנף נאה  

Melaleuca lanceolata22מללויקה אזמלנית  

Mangifera indica112מנגו הודי  

Sabal palmetto55סבל  פלמטו  

Dalbergia sissoo21168189סיסם הודי  

Sapium sebiferum11ספיון השעווה  

Ficus bengalensis 11פיקוס בנגלי  

Ficus benjamina16521פיקוס בנימינה  

Ficus elastica112פיקוס הגומי  

Ficus carica11פיקוס התאנה  

Ficus rubiginosa1212פיקוס חלוד  

Ficus obliqus  22פיקוס מעוקם  

Ficus binnendijkii2424 (תילנדי)פיקוס צר עלים 

Ficus religiosa22פיקוס קדוש  
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ערכיות גבוה תאור פוליגוןפוליגון/ מין העץ 
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ערכיות 

גבוה
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בינונית

ערכיות 

נמוכה
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Ficus sycomorus ssp africana22פיקוס שקמה אפריקאית   

Koelreuteria bipinnata 22224פנסית דו נוצתית   

Populus alba33צפצפה מכסיפה  

Populus nigra12113צפצפה שחורה  

Cupaniopsus anacardiodes123קופון אנקרדי  

Casuarina equisetifolia22קזוארינה שבטבטית  

Callistemon viminalis516קליסטמון הנצרים  

Citharexylum spinosum1414קתרוסית מרובעת  

Peltaphorum dubium66  (מסופקת)שלטית מקומטת 

Thuja orientalis11תויה מזרחית  

Phoenix roebelenii11תמר רובליני   

Total12084414721113

10.8%75.8%13.2%0.2%100.0%
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

495Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה184016סיגלון עלה מימוזה

496Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה18.53315סיגלון עלה מימוזה

497Delonix regia  שימורערכיות גבוהה154015צאלון נאה

498Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה173015סיגלון עלה מימוזה

499Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה184016סיגלון עלה מימוזה

4910Delonix regia  שימורערכיות גבוהה15.55015צאלון נאה

4911Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה172016סיגלון עלה מימוזה

4912Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה172116סיגלון עלה מימוזה

4913Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה183616סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina192013פיקוס בנימינה  4914

שימורערכיות גבוההFicus obliqus  182515פיקוס מעוקם  4915

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum182215קתרוסית מרובעת  4917

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum183515קתרוסית מרובעת  4918

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum182215קתרוסית מרובעת  4919

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum1113014קתרוסית מרובעת  4920

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum141014קתרוסית מרובעת  4921

4922Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה1116016פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum182014קתרוסית מרובעת  4923

4924Melia azedarach  שימורערכיות גבוהה1127514אזדרכת מצויה

שימורערכיות גבוההOlea europaea152016זית אירופי  4926

4927Citrus v.   שימורערכיות בינונית131011י.ל.הדר מ

4928Syagrus romanzoffiana  'שימורערכיות בינונית153012סייגרוס רומנזהוף

4929Ficus retusa  כריתהערכיות גבוהה מאוד1126018פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוההFicus benjamina182014פיקוס בנימינה  4930

שימורערכיות גבוההFicus benjamina182014פיקוס בנימינה  4931

שימורערכיות גבוההFicus benjamina182014פיקוס בנימינה  4932

שימורערכיות גבוההFicus benjamina181514פיקוס בנימינה  4933

כריתהערכיות גבוהה מאודMangifera indica194017מנגו הודי  4934

4935Melia azedarach  כריתהערכיות בינונית18.52013אזדרכת מצויה

4936Melia azedarach  כריתהערכיות גבוהה172514אזדרכת מצויה

4937Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה19.54216סיגלון עלה מימוזה

4938Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה מאוד1105017סיגלון עלה מימוזה

4939Delonix regia  כריתהערכיות גבוהה מאוד1114717צאלון נאה

4940Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1124017סיגלון עלה מימוזה

4941Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1124517סיגלון עלה מימוזה

4942Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1113317סיגלון עלה מימוזה

4943Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1123117סיגלון עלה מימוזה

4944Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1124417סיגלון עלה מימוזה

4945Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה18.53016סיגלון עלה מימוזה

4946Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד194417סיגלון עלה מימוזה

4947Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה193515סיגלון עלה מימוזה

4948Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד194517סיגלון עלה מימוזה

4950Delonix regia  שימורערכיות גבוהה מאוד173017צאלון נאה

4951Delonix regia  שימורערכיות גבוהה מאוד16.53017צאלון נאה

4953Delonix regia  שימורערכיות גבוהה מאוד16.55017צאלון נאה

4954Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד184017סיגלון עלה מימוזה

4955Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד184017סיגלון עלה מימוזה

4973Delonix regia  שימורערכיות גבוהה16.54915צאלון נאה

שימורערכיות גבוההFicus benjamina161514פיקוס בנימינה  4974

שימורערכיות גבוההFicus benjamina161514פיקוס בנימינה  4975

שימורערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius141212ברכיכיטון אדרי  4976

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1104516סיסם הודי  4977

4978Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1104017סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCitrus limon14.51014הדר לימון   4979

4980Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1104017סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo19.55014סיסם הודי  4981

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo18.52214סיסם הודי  4982

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo194015סיסם הודי  4983

4984Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1105017סיגלון עלה מימוזה

4985Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה1104015סיגלון עלה מימוזה

4986Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה173015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההPinus brutia1114214אורן קפריסאי  4987
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שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1147016איקליפטוס המקור  4988

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1136015איקליפטוס המקור  4989

4991Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה143715סיגלון עלה מימוזה

4992Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה17.54016סיגלון עלה מימוזה

4993Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה15.54015סיגלון עלה מימוזה

4994Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה163015סיגלון עלה מימוזה

4995Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה164015סיגלון עלה מימוזה

4996Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה17.54516סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההOlea europaea152316זית אירופי  4997

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo185016סיסם הודי  4998

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo15.53514סיסם הודי  4999

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana183515איקליפטוס טורל  49100

49101Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה18.54516סיגלון עלה מימוזה

49102Delonix regia  כריתהערכיות גבוהה143515צאלון נאה

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana1113515איקליפטוס טורל  49103

49104Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה1114015סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 14.52015מגלון אפריקני  49105

כריתהערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 14.52015מגלון אפריקני  49106

49107Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות בינונית14.53012סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 142014מגלון אפריקני  49108

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana173015איקליפטוס טורל  49109

49110Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה182015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo17.53316סיסם הודי  49111

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo17.52016סיסם הודי  49116

שימורערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 141514מגלון אפריקני  49117

שימורערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 132014מגלון אפריקני  49118

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana1103015איקליפטוס טורל  49119

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana193514איקליפטוס טורל  49120

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103516סיסם הודי  49121

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo18.53016סיסם הודי  49122

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183516סיסם הודי  49123

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183516סיסם הודי  49124

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo19.54016סיסם הודי  49125

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo19.54016סיסם הודי  49126

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo18.55017סיסם הודי  49127

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo18.55017סיסם הודי  49128

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo17.55017סיסם הודי  49129

שימורערכיות גבוהה מאודFicus religiosa18.55517פיקוס קדוש  49131

49132Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה1105016סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana1103514איקליפטוס טורל  49133

49134Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה163515סיגלון עלה מימוזה

49135Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד183517סיגלון עלה מימוזה

49136Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה18.53515סיגלון עלה מימוזה

49137Delonix regia  שימורערכיות גבוהה מאוד153517צאלון נאה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo182016סיסם הודי  49142

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana1124015איקליפטוס טורל  49146

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1114016סיסם הודי  49147

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1105016סיסם הודי  49148

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo193016סיסם הודי  49149

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo192515סיסם הודי  49153

49154Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה1106015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana18.54015איקליפטוס טורל  49155

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo174015סיסם הודי  49159

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana1124016איקליפטוס טורל  49160

49161Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה185016סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1106016סיסם הודי  49162

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo182816סיסם הודי  49163

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo162016סיסם הודי  49164

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo195016סיסם הודי  49167

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49170

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49171

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo17.54016סיסם הודי  49172
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49173Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה184015סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo173016סיסם הודי  49174

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1104016סיסם הודי  49175

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo174516סיסם הודי  49176

49177Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה176014סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo173516סיסם הודי  49178

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana1125015איקליפטוס טורל  49179

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49180

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo173016סיסם הודי  49182

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49184

49185Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה195516סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo194015סיסם הודי  49186

49187Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה194015סיגלון עלה מימוזה

49188Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה195015סיגלון עלה מימוזה

49189Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה1104015סיגלון עלה מימוזה

49190Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה173015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1113016סיסם הודי  49191

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo15.51215סיסם הודי  49192

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49194

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo172516סיסם הודי  49196

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo172516סיסם הודי  49197

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo182515סיסם הודי  49199

49200Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה173015סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo194015סיסם הודי  49201

49202Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה183515סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo182516סיסם הודי  49203

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo19.52516סיסם הודי  49204

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49208

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49209

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1124016סיסם הודי  49210

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu16.53515מכנף נאה  49211

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49212

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo19.52516סיסם הודי  49213

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo193016סיסם הודי  49214

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo172516סיסם הודי  49215

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1113516סיסם הודי  49216

שימורערכיות גבוההTipuana tipu173716מכנף נאה  49217

כריתהערכיות גבוהה מאודTipuana tipu193517מכנף נאה  49218

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu1104016מכנף נאה  49219

שימורערכיות גבוההTipuana tipu18.53015מכנף נאה  49220

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu185015מכנף נאה  49221

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu1105016מכנף נאה  49222

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu19.55516מכנף נאה  49223

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu1115016מכנף נאה  49224

כריתהערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1104017מכנף נאה  49225

49226Delonix regia  כריתהערכיות גבוהה154015צאלון נאה

כריתהערכיות בינוניתCallistemon viminalis151513קליסטמון הנצרים  49227

כריתהערכיות גבוההCallistemon viminalis144015קליסטמון הנצרים  49228

כריתהערכיות גבוההCallistemon viminalis13.51215קליסטמון הנצרים  49229

49230Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה14.53014סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות נמוכה03.5300עץ לא קיים49231

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo15.52015סיסם הודי  49232

49233Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה182516סיגלון עלה מימוזה

49236Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה182516סיגלון עלה מימוזה

49238Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה15.52515סיגלון עלה מימוזה

49239Delonix regia  כריתהערכיות גבוהה15.52515צאלון נאה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1114015סיסם הודי  49240

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1114016סיסם הודי  49241

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1114516סיסם הודי  49242

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103516סיסם הודי  49243

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49245

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1102516סיסם הודי  49246
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כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1104015סיסם הודי  49247

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo18.53015סיסם הודי  49248

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1113016סיסם הודי  49249

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo162015סיסם הודי  49250

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo192016סיסם הודי  49253

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103516סיסם הודי  49254

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1104516סיסם הודי  49255

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo162515סיסם הודי  49256

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1104516סיסם הודי  49257

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo162516סיסם הודי  49261

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1115517מכנף נאה  49263

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1115517מכנף נאה  49264

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu16.52515מכנף נאה  49265

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu184015מכנף נאה  49266

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1113517מכנף נאה  49267

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu1104016מכנף נאה  49268

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1105017מכנף נאה  49269

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49270

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1104016סיסם הודי  49271

49284Delonix regia  שימורערכיות גבוהה154016צאלון נאה

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu194017מכנף נאה  49290

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu187017מכנף נאה  49291

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1104017מכנף נאה  49292

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1105016סיסם הודי  49296

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo172016סיסם הודי  49297

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49299

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo173016סיסם הודי  49300

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1109515איקליפטוס המקור  49332

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49333   Dypsis decarii143013שימורערכיות בינונית

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana131015מיש בונגה  49334

49335Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה184016תמר מצוי

49336Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה184016תמר מצוי

שימורערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49339

כריתהערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49340

כריתהערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49341

כריתהערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49342

כריתהערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49343

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus152016ברכיכטון צפצפתי  49344

שימורערכיות גבוההFicus rubiginosa131014פיקוס חלוד  49351

שימורערכיות גבוההFicus rubiginosa141515פיקוס חלוד  49352

49353Morus l.  שימורערכיות גבוהה159016י.ל.תות מ

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa163016פיקוס חלוד  49354

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa131015פיקוס חלוד  49355

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa164015פיקוס חלוד  49356

שימורערכיות גבוההFicus rubiginosa13.51214פיקוס חלוד  49357

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa163016פיקוס חלוד  49358

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa164016פיקוס חלוד  49359

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa163016פיקוס חלוד  49360

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa131015פיקוס חלוד  49361

כריתהערכיות גבוההFicus obliqus  164016פיקוס מעוקם  49362

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa153016פיקוס חלוד  49363

שימורערכיות גבוההBrachychiton populneus141514ברכיכטון צפצפתי  49364

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus141215ברכיכטון צפצפתי  49366

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49367

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis11210016איקליפטוס המקור  49368

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1106016איקליפטוס המקור  49369

שימורערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis1125017איקליפטוס המקור  49370

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49371

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1125016איקליפטוס המקור  49372

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis163015איקליפטוס המקור  49373

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124016איקליפטוס המקור  49374

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis194016איקליפטוס המקור  49375
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שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis163015איקליפטוס המקור  49376

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124016איקליפטוס המקור  49377

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124016איקליפטוס המקור  49378

כריתהערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis11210017איקליפטוס המקור  49379

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana161514איקליפטוס טורל  49380

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana161514איקליפטוס טורל  49381

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana161014איקליפטוס טורל  49382

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis195016איקליפטוס המקור  49383

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1105016איקליפטוס המקור  49384

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis164015איקליפטוס המקור  49385

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49386

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49387

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49388

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1109016איקליפטוס המקור  49389

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1103016איקליפטוס המקור  49393

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49394

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1103016איקליפטוס המקור  49395

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49396

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1106016איקליפטוס המקור  49397

כריתהערכיות גבוהה מאודOlea europaea163518זית אירופי  49398

49399Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה171816סיגלון עלה מימוזה

49400Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה161215סיגלון עלה מימוזה

49401Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה161515סיגלון עלה מימוזה

49402Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה172016סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוהה מאודOlea europaea163517זית אירופי  49403

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo172016סיסם הודי  49404

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo151215סיסם הודי  49405

שימורערכיות גבוההCallistemon viminalis14.51215קליסטמון הנצרים  49407

49408Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה171816סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCallistemon viminalis141215קליסטמון הנצרים  49409

49410Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה163016סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1136517סיסם הודי  49411

49412Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה מאוד1149017פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוהה מאודFicus religiosa1149017פיקוס קדוש  49413

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana1104017מיש בונגה  49414

49415Morus l.  שימורערכיות גבוהה163015י.ל.תות מ

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo193016סיסם הודי  49416

49417Phoenix dactylifera  שימורערכיות גבוהה165016תמר מצוי

49418Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה מאוד1127518פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo191516סיסם הודי  49419

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo121814סיסם הודי  49420

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo192517סיסם הודי  49421

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo131214סיסם הודי  49422

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo151816סיסם הודי  49423

כריתהערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1101817סיסם הודי  49424

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo181816סיסם הודי  49425

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo182016סיסם הודי  49426

כריתהערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1125017סיסם הודי  49427

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo181016סיסם הודי  49428

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo182516סיסם הודי  49429

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1101516איקליפטוס המקור  49430

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1124017סיסם הודי  49431

49432Morus l.  שימורערכיות גבוהה183016י.ל.תות מ

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo161516סיסם הודי  49433

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo182617סיסם הודי  49434

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1122016איקליפטוס המקור  49435

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo161516סיסם הודי  49436

כריתהערכיות גבוההFicus benjamina1104016פיקוס בנימינה  49437

שימורערכיות גבוההTamarix Spp184016אשל מינים שונים    49438

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo163515סיסם הודי  49439

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo162516סיסם הודי  49440

שימורערכיות בינוניתEucalyptus torquata13.51412איקליפטוס הצאוורון  49441
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שימורערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 151016פנסית דו נוצתית   49444

49445Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49446Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49447Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

העתקהערכיות גבוההCitrus limon122014הדר לימון   49448

49449Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194015וושינגטוניה חסונה

העתקהערכיות גבוההCitrus limon121014הדר לימון   49450

49451Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49452Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49453Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49454Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49455Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49456Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

העתקהערכיות בינוניתCitrus limon12010הדר לימון   49457

49458Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49459Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49460Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49461Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49462Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49463Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 142014בוהיניה מגוונת   49464

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 131014בוהיניה מגוונת   49465

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 142014בוהיניה מגוונת   49466

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 142014בוהיניה מגוונת   49467

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo195015סיסם הודי  49468

49469Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה1124014וושינגטוניה חסונה

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius172014ברכיכיטון אדרי  49470

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius172014ברכיכיטון אדרי  49471

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo184017סיסם הודי  49474

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49475

שימורערכיות בינוניתBauhinia variegata 151513בוהיניה מגוונת   49476

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 162015בוהיניה מגוונת   49477

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1136016איקליפטוס המקור  49478

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo184015סיסם הודי  49479

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo194017סיסם הודי  49481

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo164015סיסם הודי  49482

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo194017סיסם הודי  49483

49484Phoenix dactylifera  שימורערכיות גבוהה184016תמר מצוי

שימורערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius141512ברכיכיטון אדרי  49487

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius142015ברכיכיטון אדרי  49488

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius162014ברכיכיטון אדרי  49489

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius163015ברכיכיטון אדרי  49490

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius163015ברכיכיטון אדרי  49491

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49492   Dypsis decarii123014כריתהערכיות גבוהה

49493Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה174515וושינגטוניה חסונה

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana173016מיש בונגה  49494

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana173016מיש בונגה  49495

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana173016מיש בונגה  49496

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana173016מיש בונגה  49497

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162016מיש בונגה  49498

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49499

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152216מיש בונגה  49500

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana193016מיש בונגה  49501

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana182016מיש בונגה  49502

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49503

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana163016מיש בונגה  49504

49505Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה174016תמר מצוי

49506Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה174016תמר מצוי

49507Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה175016תמר מצוי

49508Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה174016תמר מצוי

49509Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה173016תמר מצוי

49510Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה196016תמר מצוי
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כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162016מיש בונגה  49511

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152216מיש בונגה  49512

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162716מיש בונגה  49513

49514Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה13.51015סיגלון עלה מימוזה

49515Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina13.54013פיקוס בנימינה  49516

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina13.54013פיקוס בנימינה  49517

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina13.54013פיקוס בנימינה  49518

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina13.54013פיקוס בנימינה  49519

49520Cupressus sempervirens  שימורערכיות גבוהה מאוד185018ברוש מצוי

שימורערכיות גבוההCallistemon viminalis121216קליסטמון הנצרים  49522

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana141514מיש בונגה  49523

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana151515מיש בונגה  49524

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana151615מיש בונגה  49525

שימורערכיות גבוההFicus benjamina185014פיקוס בנימינה  49526

שימורערכיות גבוההFicus benjamina185014פיקוס בנימינה  49527

שימורערכיות גבוהה מאודOlea europaea185017זית אירופי  49528

49529Cupressus sempervirens  שימורערכיות גבוהה מאוד194518ברוש מצוי

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49530

שימורערכיות גבוההCasuarina equisetifolia183015קזוארינה שבטבטית  49531

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49532

שימורערכיות גבוההCasuarina equisetifolia183015קזוארינה שבטבטית  49533

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49534

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49535

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49536

49537Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.51215סיגלון עלה מימוזה

49538Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה141315סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana14.51516מיש בונגה  49539

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49540

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana141516מיש בונגה  49541

49542Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana142016מיש בונגה  49543

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana141516מיש בונגה  49544

49545Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131014סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana142016מיש בונגה  49546

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.51516מיש בונגה  49547

49548Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131014סיגלון עלה מימוזה

49549Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131015סיגלון עלה מימוזה

49550Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה141515סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo173516סיסם הודי  49551

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana141516מיש בונגה  49552

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana141116מיש בונגה  49553

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana16.52316מיש בונגה  49554

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana15.52316מיש בונגה  49555

49556Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה13.51015סיגלון עלה מימוזה

49557Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה141515סיגלון עלה מימוזה

49558Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה141515סיגלון עלה מימוזה

49559Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.52216סיגלון עלה מימוזה

49560Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה152016סיגלון עלה מימוזה

49561Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.52016סיגלון עלה מימוזה

49562Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.52516סיגלון עלה מימוזה

49563Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה142016סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההFicus rubiginosa17.53515פיקוס חלוד  49564

49565Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131815סיגלון עלה מימוזה

49567Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131014סיגלון עלה מימוזה

49568Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131815סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana174017מיש בונגה  49583

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.51515מיש בונגה  49584

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.51815מיש בונגה  49585

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.52015מיש בונגה  49586

שימורערכיות גבוההFicus benjamina14.52614פיקוס בנימינה  49587

שימורערכיות גבוההTabebuia impetiginpsa182216טבבויה איפה  49588
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שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo164516סיסם הודי  49589

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1116017סיסם הודי  49591

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana172516מיש בונגה  49592

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.51915מיש בונגה  49593

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana181216מיש בונגה  49594

49595Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה183016תמר מצוי

49596Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה193516תמר מצוי

49597Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה183716תמר מצוי

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.22014צפצפה שחורה  49598

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.21514צפצפה שחורה  49599

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31514צפצפה שחורה  49600

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31714צפצפה שחורה  49601

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31614צפצפה שחורה  49602

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31614צפצפה שחורה  49603

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31714צפצפה שחורה  49604

כריתהערכיות נמוכה04.2160עץ מת49605

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.21814צפצפה שחורה  49606

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.21714צפצפה שחורה  49607

שימורערכיות בינוניתPopulus nigra14.22213צפצפה שחורה  49608

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.22614צפצפה שחורה  49609

שימורערכיות גבוההButia capitata129014דקל בוטיה  דרומית   49610

שימורערכיות גבוההSapium sebiferum14.55016ספיון השעווה  49611

49617Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה18.54516תמר מצוי

49618Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה194516תמר מצוי

49619Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה194016תמר מצוי

49620Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה194516תמר מצוי

49621Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה193516תמר מצוי

49622Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה194516תמר מצוי

49623Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה183516תמר מצוי

49624Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה13.53514פיקוס שדרות

49625Metrosideros excelsa  שימורערכיות גבוהה13.81014ברזילאי הדור

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49626   Dypsis decarii13.55015שימורערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana13.31214מיש בונגה  49630

כריתהערכיות בינוניתCeltis bungeana131013מיש בונגה  49631

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana14.32016מיש בונגה  49632

כריתהערכיות בינוניתCeltis bungeana13.51013מיש בונגה  49633

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana13.51215מיש בונגה  49634

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana141715מיש בונגה  49635

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49636   Dypsis decarii12.53714כריתהערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 15.51515בוהיניה מגוונת   49637

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49638   Dypsis decarii12.53814כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49639   Dypsis decarii12.54014כריתהערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 164015בוהיניה מגוונת   49640

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49641   Dypsis decarii12.54115כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49642   Dypsis decarii12.54115כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49643   Dypsis decarii12.54115כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49644   Dypsis decarii12.54115כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49645   Dypsis decarii135015כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49646   Dypsis decarii135015כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49647   Dypsis decarii134515כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49648   Dypsis decarii12.54515כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49649   Dypsis decarii135015כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49650   Dypsis decarii12.54515כריתהערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 17.54215בוהיניה מגוונת   49651

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 174015בוהיניה מגוונת   49652

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 173015בוהיניה מגוונת   49653

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 162115בוהיניה מגוונת   49654

49655Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה164516סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana143016מיש בונגה  49656

49657Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.52016סיגלון עלה מימוזה

49658Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה14.52216סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis14.51517אלון התבור  49659
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שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis162517אלון התבור  49669

שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis152117אלון התבור  49670

שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis152017אלון התבור  49671

שימורערכיות גבוההPeltaphorum dubium18.54016  (מסופקת)שלטית מקומטת 49672

שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis151617אלון התבור  49673

שימורערכיות גבוההPeltaphorum dubium18.54516  (מסופקת)שלטית מקומטת 49676

שימורערכיות גבוההPeltaphorum dubium184516  (מסופקת)שלטית מקומטת 49677

העתקהערכיות גבוהה מאודFicus sycomorus ssp africana18.55517פיקוס שקמה אפריקאית   49678

שימורערכיות גבוהה מאודFicus sycomorus ssp africana18.55017פיקוס שקמה אפריקאית   49679

49680Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד195017פיקוס שקמה

49681Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד197018פיקוס שקמה

49683Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד1105517פיקוס שקמה

49684Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד1103017פיקוס שקמה

49685Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד1104517פיקוס שקמה

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana185017מיש בונגה  49686

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana15.52016מיש בונגה  49687

העתקהערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana183017מיש בונגה  49688

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana15.53516מיש בונגה  49689

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana15.53016מיש בונגה  49690

העתקהערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana174017מיש בונגה  49691

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162216מיש בונגה  49692

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana153116מיש בונגה  49693

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana14.51216מיש בונגה  49694

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana154016מיש בונגה  49695

שימורערכיות גבוההMelaleuca lanceolata17.52015מללויקה אזמלנית  49696

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana18.54417מיש בונגה  49697

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana18.54517מיש בונגה  49698

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana183816מיש בונגה  49699

49700Syagrus romanzoffiana  'שימורערכיות בינונית14.53011סייגרוס רומנזהוף

שימורערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 13.52514פנסית דו נוצתית   49701

שימורערכיות בינוניתFicus binnendijkii13.52013 (תילנדי)פיקוס צר עלים 49702

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius185715ברכיכיטון אדרי  49703

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius184015ברכיכיטון אדרי  49704

שימורערכיות גבוההChorisia insignis131215כוריזיה בקבוקית  49711

שימורערכיות גבוההChorisia insignis163016כוריזיה בקבוקית  49712

שימורערכיות גבוההChorisia insignis16.54116כוריזיה בקבוקית  49713

שימורערכיות גבוהה מאודChorisia insignis187517כוריזיה בקבוקית  49714

שימורערכיות גבוהה מאודChorisia insignis1109017כוריזיה בקבוקית  49715

שימורערכיות גבוההChorisia insignis155516כוריזיה בקבוקית  49716

שימורערכיות גבוההCupressus macrocarpa Gold Crest14.52014ברוש גדול פרות לימוני  49717

שימורערכיות גבוההCupaniopsus anacardiodes153014קופון אנקרדי  49718

שימורערכיות בינוניתCupaniopsus anacardiodes131013קופון אנקרדי  49719

שימורערכיות גבוההButia capitata12.56015דקל בוטיה  דרומית   49720

שימורערכיות גבוההFraxinus uhdei141216מילה ירוקת עד  49721

שימורערכיות גבוההThuja orientalis162015תויה מזרחית  49722

49723Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194015וושינגטוניה חסונה

49724Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה1113515וושינגטוניה חסונה

49725Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה1113515וושינגטוניה חסונה

49726Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה1104015וושינגטוניה חסונה

שימורערכיות גבוההMelaleuca lanceolata19.52015מללויקה אזמלנית  49727

כריתהערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana16.53017מיש בונגה  49728

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana163016מיש בונגה  49729

שימורערכיות גבוההPopulus alba171815צפצפה מכסיפה  49730

שימורערכיות גבוההPopulus alba172015צפצפה מכסיפה  49732

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151016מיש בונגה  49733

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana15.51316מיש בונגה  49734

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana141015מיש בונגה  49735

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151116מיש בונגה  49736

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1105517סיסם הודי  49737

49P301 (תילנדי)פיקוס צר עלים Ficus binnendijkii235.21213כריתהערכיות בינונית

208Citrus v.   כריתהערכיות נמוכה1003י.ל.הדר מ

209Citrus v.   כריתהערכיות נמוכה1003י.ל.הדר מ
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49738Citrus v.   כריתהערכיות גבוהה161514י.ל.הדר מ

49739Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה מאוד184017סיגלון עלה מימוזה

49740Ficus retusa  כריתהערכיות גבוהה מאוד196018פיקוס שדרות

49742Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה151614סיגלון עלה מימוזה

49743Melia azedarach  כריתהערכיות בינונית164013אזדרכת מצויה

49744Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה153016סיגלון עלה מימוזה

49745Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה152616סיגלון עלה מימוזה

49746Syagrus romanzoffiana  'כריתהערכיות בינונית162213סייגרוס רומנזהוף

49747Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה174016סיגלון עלה מימוזה

49748Washingtonia robusta  כריתהערכיות גבוהה1115014וושינגטוניה חסונה

כריתהערכיות בינוניתFicus elastica135012פיקוס הגומי  49749

49750Washingtonia robusta  כריתהערכיות גבוהה1125014וושינגטוניה חסונה

כריתהערכיות גבוהה מאודFicus elastica11012017פיקוס הגומי  49751

49752Euphorbia tirucalli   כריתהערכיות גבוהה133014חלבלוב רותמי

49753Euphorbia tirucalli   כריתהערכיות גבוהה132014חלבלוב רותמי

כריתהערכיות גבוההMangifera indica193014מנגו הודי  49754

שימורערכיות גבוההPistacia atlantica133016אלה אטלנטית  49755

שימורערכיות גבוההPistacia atlantica141616אלה אטלנטית  49756

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 142015בוהיניה מגוונת   49757

שימורערכיות גבוההPistacia atlantica12.51516אלה אטלנטית  49758

שימורערכיות גבוהה מאודPistacia atlantica142017אלה אטלנטית  49759

שימורערכיות גבוהה מאודPistacia atlantica152017אלה אטלנטית  49760

שימורערכיות גבוההPistacia atlantica141616אלה אטלנטית  49761

שימורערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis178017איקליפטוס המקור  49762

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana172016מיש בונגה  49766

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162416מיש בונגה  49767

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana172316מיש בונגה  49768

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana182516מיש בונגה  49769

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana172016מיש בונגה  49770

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana171616מיש בונגה  49771

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana171516מיש בונגה  49772

שימורערכיות גבוההCeltis australis171816מיש דרומי  49773

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana172016מיש בונגה  49774

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151015מיש בונגה  49775

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana171516מיש בונגה  49776

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana182016מיש בונגה  49777

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana182516מיש בונגה  49778

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana161716מיש בונגה  49779

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151816מיש בונגה  49780

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151516מיש בונגה  49781

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151316מיש בונגה  49782

שימורערכיות בינוניתCupaniopsus anacardiodes152013קופון אנקרדי  49783

שימורערכיות גבוההFicus carica143016פיקוס התאנה  49784

49P301Citrus paradisi  כריתהערכיות גבוהה235.21215הדר אשכולית

49790Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49791Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49792Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49793Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49794Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49795Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49796Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49797Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49798Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49799Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49800Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49801Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49802Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49803Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49804Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49805Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49806Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49807Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה
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49808Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49809Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49810Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49811Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49812Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49813Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49814Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49815Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49816Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49817Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

שימורערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 141013פנסית דו נוצתית   49827

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49828

כריתהערכיות גבוההCeltis australis152016מיש דרומי  49829

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49830

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49831

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49832

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49833

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49834

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49835

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49836

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49837

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49838

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49839

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49840

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49841

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49842

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49843

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49844

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49845

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49846

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49847

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49848

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49849

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49850

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49851

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49852

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49853

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152014מיש בונגה  49854

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152014מיש בונגה  49855

כריתהערכיות בינוניתCeltis bungeana152012מיש בונגה  49856

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49857

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49858

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49859

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49860

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49861

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152014מיש בונגה  49862

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49863

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49864

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49865

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49866

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49867

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49868

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49869

49870Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49871Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49872Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49873Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49874Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49875Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49876Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49877Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49878Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי
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49879Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49880Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49881Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49882Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49883Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49884Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49885Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49886Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49887Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49888Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49889Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49890Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49891Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49892Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49893Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49894Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49895Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49896Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49897Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49898Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49899Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49900Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49901Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49902Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49903Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49904Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

750

57%428כ עצים לשימור"סה

1%6כ עצים להעתקה"סה

42%316כ עצים לכריתה"סה
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4929Ficus retusa  36,173 ₪*11260450.82826.00פיקוס שדרות

Mangifera indica1940450.81256.00*₪ 16,077מנגו הודי  4934

4935Melia azedarach  1,507 ₪*18.520350.4314.00אזדרכת מצויה

4936Melia azedarach  3,140 ₪*1725450.4490.63אזדרכת מצויה

4937Jacaranda mimosifolia  17,725 ₪*19.542450.81384.74סיגלון עלה מימוזה

4938Jacaranda mimosifolia  25,120 ₪*11050450.81962.50סיגלון עלה מימוזה

4939Delonix regia  22,196 ₪*11147450.81734.07צאלון נאה

Dalbergia sissoo19.550350.81962.50*₪ 18,840סיסם הודי  4981

Dalbergia sissoo18.522350.8379.94*₪ 3,647סיסם הודי  4982

Dalbergia sissoo1940350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  4983

4993Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*15.540350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

4994Jacaranda mimosifolia  6,782 ₪*1630350.8706.50סיגלון עלה מימוזה

4995Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*1640350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo1850450.81962.50*₪ 25,120סיסם הודי  4998

Dalbergia sissoo15.535350.8961.63*₪ 9,232סיסם הודי  4999

49102Delonix regia  9,232 ₪*1435350.8961.63צאלון נאה

Eucalyptus torelliana11135450.6961.63*₪ 9,232איקליפטוס טורל  49103

49104Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*11140350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

Harpephyllum caffrum 14.520450.6314.00*₪ 3,014מגלון אפריקני  49105

Harpephyllum caffrum 14.520450.6314.00*₪ 3,014מגלון אפריקני  49106

49107Jacaranda mimosifolia  4,522 ₪*14.530250.8706.50סיגלון עלה מימוזה

Harpephyllum caffrum 1420450.6314.00*₪ 3,014מגלון אפריקני  49108

Eucalyptus torelliana1935350.6961.63*₪ 6,924איקליפטוס טורל  49120

Eucalyptus torelliana11035350.6961.63*₪ 6,924איקליפטוס טורל  49133

49134Jacaranda mimosifolia  9,232 ₪*1635350.8961.63סיגלון עלה מימוזה

49136Jacaranda mimosifolia  9,232 ₪*18.535350.8961.63סיגלון עלה מימוזה
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Dalbergia sissoo11050450.81962.50*₪ 25,120סיסם הודי  49148

49154Jacaranda mimosifolia  27,130 ₪*11060350.82826.00סיגלון עלה מימוזה

Eucalyptus torelliana11240450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס טורל  49160

49161Jacaranda mimosifolia  18,840 ₪*1850350.81962.50סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo17.540450.81256.00*₪ 16,077סיסם הודי  49172

49173Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*1840350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo1730450.8706.50*₪ 9,043סיסם הודי  49174

Dalbergia sissoo11040450.81256.00*₪ 16,077סיסם הודי  49175

49177Jacaranda mimosifolia  27,130 ₪*1760350.82826.00סיגלון עלה מימוזה

49185Jacaranda mimosifolia  22,796 ₪*1955350.82374.63סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo1940350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  49186

49187Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*1940350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

49188Jacaranda mimosifolia  18,840 ₪*1950350.81962.50סיגלון עלה מימוזה

49190Jacaranda mimosifolia  6,782 ₪*1730350.8706.50סיגלון עלה מימוזה

49200Jacaranda mimosifolia  6,782 ₪*1730350.8706.50סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo1940350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  49201

49202Jacaranda mimosifolia  9,232 ₪*1835350.8961.63סיגלון עלה מימוזה

Tipuana tipu16.535350.8961.63*₪ 9,232מכנף נאה  49211

Tipuana tipu1935450.8961.63*₪ 12,309מכנף נאה  49218

Tipuana tipu11040350.81256.00*₪ 12,058מכנף נאה  49219

Tipuana tipu1850350.81962.50*₪ 18,840מכנף נאה  49221

Tipuana tipu11050350.81962.50*₪ 18,840מכנף נאה  49222

Tipuana tipu19.555350.82374.63*₪ 22,796מכנף נאה  49223

Tipuana tipu11150350.81962.50*₪ 18,840מכנף נאה  49224

Tipuana tipu11040450.81256.00*₪ 16,077מכנף נאה  49225

49226Delonix regia  12,058 ₪*1540350.81256.00צאלון נאה
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Callistemon viminalis1515450.8176.63*₪ 2,261קליסטמון הנצרים  49227

Callistemon viminalis1440350.81256.00*₪ 12,058קליסטמון הנצרים  49228

Callistemon viminalis13.512450.8113.04*₪ 1,447קליסטמון הנצרים  49229

49230Jacaranda mimosifolia  6,782 ₪*14.530350.8706.50סיגלון עלה מימוזה

49238Jacaranda mimosifolia  4,710 ₪*15.525350.8490.63סיגלון עלה מימוזה

49239Delonix regia  4,710 ₪*15.525350.8490.63צאלון נאה

Dalbergia sissoo11140350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  49240

Dalbergia sissoo11040350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  49247

Dalbergia sissoo18.530350.8706.50*₪ 6,782סיסם הודי  49248

Dalbergia sissoo11045450.81589.63*₪ 20,347סיסם הודי  49255

Dalbergia sissoo1625450.8490.63*₪ 6,280סיסם הודי  49256

Tipuana tipu16.525350.8490.63*₪ 4,710מכנף נאה  49265

Tipuana tipu1840350.81256.00*₪ 12,058מכנף נאה  49266

Tipuana tipu11040350.81256.00*₪ 12,058מכנף נאה  49268

Celtis bungeana1310450.878.50*₪ 1,005מיש בונגה  49334

49335Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1840450.81256.00תמר מצוי

49336Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1840450.81256.00תמר מצוי

Sabal palmetto1220450.6314.00*₪ 3,014סבל  פלמטו  49340

Sabal palmetto1220450.6314.00*₪ 3,014סבל  פלמטו  49341

Sabal palmetto1220450.6314.00*₪ 3,014סבל  פלמטו  49342

Sabal palmetto1220450.6314.00*₪ 3,014סבל  פלמטו  49343

Brachychiton populneus1520450.8314.00*₪ 4,019ברכיכטון צפצפתי  49344

Ficus rubiginosa1630450.8706.50*₪ 9,043פיקוס חלוד  49354

Ficus rubiginosa1310450.878.50*₪ 1,005פיקוס חלוד  49355

Ficus rubiginosa1640350.81256.00*₪ 12,058פיקוס חלוד  49356

Ficus rubiginosa1630450.8706.50*₪ 9,043פיקוס חלוד  49358
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Ficus rubiginosa1640450.81256.00*₪ 16,077פיקוס חלוד  49359

Ficus rubiginosa1630450.8706.50*₪ 9,043פיקוס חלוד  49360

Ficus rubiginosa1310450.878.50*₪ 1,005פיקוס חלוד  49361

Ficus obliqus  1640450.81256.00*₪ 16,077פיקוס מעוקם  49362

Ficus rubiginosa1530450.8706.50*₪ 9,043פיקוס חלוד  49363

Brachychiton populneus1412450.8113.04*₪ 1,447ברכיכטון צפצפתי  49366

Eucalyptus camaldulensis11040450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49371

Eucalyptus camaldulensis1630450.6706.50*₪ 6,782איקליפטוס המקור  49373

Eucalyptus camaldulensis1940450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49375

Eucalyptus camaldulensis11240450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49378

Eucalyptus camaldulensis112100450.67850.00*₪ 75,360איקליפטוס המקור  49379

Eucalyptus torelliana1615450.6176.63*₪ 1,696איקליפטוס טורל  49380

Eucalyptus torelliana1615450.6176.63*₪ 1,696איקליפטוס טורל  49381

Eucalyptus torelliana1610450.678.50*₪ 754איקליפטוס טורל  49382

Eucalyptus camaldulensis1950450.61962.50*₪ 18,840איקליפטוס המקור  49383

Eucalyptus camaldulensis11050450.61962.50*₪ 18,840איקליפטוס המקור  49384

Eucalyptus camaldulensis1640450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49385

Eucalyptus camaldulensis11040450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49386

Olea europaea1635451961.63*₪ 15,386זית אירופי  49398

49399Jacaranda mimosifolia  3,256 ₪*1718450.8254.34סיגלון עלה מימוזה

49400Jacaranda mimosifolia  1,085 ₪*1612350.8113.04סיגלון עלה מימוזה

49401Jacaranda mimosifolia  1,696 ₪*1615350.8176.63סיגלון עלה מימוזה

49402Jacaranda mimosifolia  4,019 ₪*1720450.8314.00סיגלון עלה מימוזה

Olea europaea1635451961.63*₪ 15,386זית אירופי  49403

Dalbergia sissoo1720450.8314.00*₪ 4,019סיסם הודי  49404

Dalbergia sissoo1512450.8113.04*₪ 1,447סיסם הודי  49405
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Dalbergia sissoo11018450.8254.34*₪ 3,256סיסם הודי  49424

Dalbergia sissoo1818450.8254.34*₪ 3,256סיסם הודי  49425

Dalbergia sissoo1820450.8314.00*₪ 4,019סיסם הודי  49426

Dalbergia sissoo11250450.81962.50*₪ 25,120סיסם הודי  49427

Dalbergia sissoo1810450.878.50*₪ 1,005סיסם הודי  49428

Dalbergia sissoo1825450.8490.63*₪ 6,280סיסם הודי  49429

Eucalyptus camaldulensis11015450.6176.63*₪ 1,696איקליפטוס המקור  49430

Ficus benjamina11040450.61256.00*₪ 12,058פיקוס בנימינה  49437

Bauhinia variegata 1620450.6314.00*₪ 3,014בוהיניה מגוונת   49477

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49492   Dypsis decarii1230450.6706.50*₪ 1,440

Celtis bungeana1730450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49494

Celtis bungeana1730450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49495

Celtis bungeana1730450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49496

Celtis bungeana1730450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49497

Celtis bungeana1620450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49498

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49499

Celtis bungeana1522450.8379.94*₪ 4,863מיש בונגה  49500

Celtis bungeana1930450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49501

Celtis bungeana1820450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49502

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49503

Celtis bungeana1630450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49504

49505Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1740450.81256.00תמר מצוי

49506Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1740450.81256.00תמר מצוי

49507Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1750450.81962.50תמר מצוי

49508Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1740450.81256.00תמר מצוי

49509Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1730450.8706.50תמר מצוי



40 מתוך 35עמוד 

21/12/2020 13:19

 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
כמות 

עצים

גובה 

עץ 

(מטר)

קוטר 

גזע 

(מ"ס)

מצב 

בריאות 

-0)העץ 

5)

מיקום 

-1)העץ 

5)

ערך מין
גודל העץ 

(שטח חתך)
₪ ערך העץ ב כריתההעתקהשימורהערות

49510Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1960450.82826.00תמר מצוי

Celtis bungeana1620450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49511

Celtis bungeana1522450.8379.94*₪ 4,863מיש בונגה  49512

Celtis bungeana1627450.8572.27*₪ 7,325מיש בונגה  49513

Celtis bungeana1415350.8176.63*₪ 1,696מיש בונגה  49523

Celtis bungeana1515450.8176.63*₪ 2,261מיש בונגה  49524

Celtis bungeana1516450.8200.96*₪ 2,572מיש בונגה  49525

Celtis bungeana14.515450.8176.63*₪ 2,261מיש בונגה  49539

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49540

Celtis bungeana1415450.8176.63*₪ 2,261מיש בונגה  49544

Celtis bungeana16.523450.8415.27*₪ 5,315מיש בונגה  49554

49595Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1830450.8706.50תמר מצוי

49596Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1935450.8961.63תמר מצוי

49597Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1837450.81074.67תמר מצוי

0 ₪*04.216000200.96עץ מת49605

49617Phoenix dactylifera  8,160 ₪*18.545450.81589.63תמר מצוי

49618Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1945450.81589.63תמר מצוי

49619Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1940450.81256.00תמר מצוי

49620Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1945450.81589.63תמר מצוי

49621Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1935450.8961.63תמר מצוי

49622Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1945450.81589.63תמר מצוי

49623Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1835450.8961.63תמר מצוי

Celtis bungeana13.312450.8113.04*₪ 1,447מיש בונגה  49630

Celtis bungeana1310350.878.50*₪ 754מיש בונגה  49631

Celtis bungeana14.320450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49632

Celtis bungeana13.510350.878.50*₪ 754מיש בונגה  49633
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Celtis bungeana13.512450.8113.04*₪ 1,447מיש בונגה  49634

Celtis bungeana1417450.8226.87*₪ 2,904מיש בונגה  49635

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49636   Dypsis decarii12.537450.61074.67*₪ 1,800

Bauhinia variegata 15.515450.6176.63*₪ 1,696בוהיניה מגוונת   49637

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49638   Dypsis decarii12.538450.61133.54*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49639   Dypsis decarii12.540450.61256.00*₪ 1,800

Bauhinia variegata 1640450.61256.00*₪ 12,058בוהיניה מגוונת   49640

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49641   Dypsis decarii12.541450.61319.59*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49642   Dypsis decarii12.541450.61319.59*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49643   Dypsis decarii12.541450.61319.59*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49644   Dypsis decarii12.541450.61319.59*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49645   Dypsis decarii1350450.61962.50*₪ 2,160

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49646   Dypsis decarii1350450.61962.50*₪ 2,160

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49647   Dypsis decarii1345450.61589.63*₪ 2,160

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49648   Dypsis decarii12.545450.61589.63*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49649   Dypsis decarii1350450.61962.50*₪ 2,160

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49650   Dypsis decarii12.545450.61589.63*₪ 1,800

Bauhinia variegata 17.542450.61384.74*₪ 13,294בוהיניה מגוונת   49651

Bauhinia variegata 1740450.61256.00*₪ 12,058בוהיניה מגוונת   49652

Bauhinia variegata 1621450.6346.19*₪ 3,323בוהיניה מגוונת   49654

49658Jacaranda mimosifolia  4,863 ₪*14.522450.8379.94סיגלון עלה מימוזה

Celtis bungeana15.535450.8961.63*₪ 12,309מיש בונגה  49689

Celtis bungeana15.530450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49690

Celtis bungeana1622450.8379.94*₪ 4,863מיש בונגה  49692

Celtis bungeana1531450.8754.39*₪ 9,656מיש בונגה  49693

Celtis bungeana14.512450.8113.04*₪ 1,447מיש בונגה  49694
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Celtis bungeana16.530450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49728

Celtis bungeana1630450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49729

49P301 (תילנדי)פיקוס צר עלים Ficus binnendijkii235.212350.6113.04*₪ 18,719

208Citrus v.   0 ₪*100000.60.00י.ל.הדר מ

209Citrus v.   0 ₪*100000.60.00י.ל.הדר מ

49738Citrus v.   1,272 ₪*1615350.6176.63י.ל.הדר מ

49739Jacaranda mimosifolia  16,077 ₪*1840450.81256.00סיגלון עלה מימוזה

49740Ficus retusa  36,173 ₪*1960450.82826.00פיקוס שדרות

49742Jacaranda mimosifolia  1,929 ₪*1516350.8200.96סיגלון עלה מימוזה

49743Melia azedarach  4,019 ₪*1640450.21256.00אזדרכת מצויה

49744Jacaranda mimosifolia  9,043 ₪*1530450.8706.50סיגלון עלה מימוזה

49745Jacaranda mimosifolia  6,792 ₪*1526450.8530.66סיגלון עלה מימוזה

49746Syagrus romanzoffiana  '2,880 ₪*1622450.4379.94סייגרוס רומנזהוף

49747Jacaranda mimosifolia  16,077 ₪*1740450.81256.00סיגלון עלה מימוזה

49748Washingtonia robusta  5,280 ₪*11150450.41962.50וושינגטוניה חסונה

Ficus elastica1350250.61962.50*₪ 9,420פיקוס הגומי  49749

49750Washingtonia robusta  5,760 ₪*11250450.41962.50וושינגטוניה חסונה

Ficus elastica110120450.611304.00*₪ 108,518פיקוס הגומי  49751

49752Euphorbia tirucalli   4,522 ₪*1330450.4706.50חלבלוב רותמי

49753Euphorbia tirucalli   2,010 ₪*1320450.4314.00חלבלוב רותמי

Mangifera indica1930450.2706.50*₪ 2,261מנגו הודי  49754

Celtis bungeana1720450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49766

Celtis bungeana1624450.8452.16*₪ 5,788מיש בונגה  49767

Celtis bungeana1723450.8415.27*₪ 5,315מיש בונגה  49768

49P301Citrus paradisi  24,959 ₪*235.212450.6113.04הדר אשכולית

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49828
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Celtis australis1520450.8314.00*₪ 4,019מיש דרומי  49829

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49830

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49831

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49832

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49833

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49834

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49835

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49836

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49837

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49838

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49839

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49840

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49841

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49842

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49843

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49844

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49845

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49846

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49847

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49848

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49849

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49850

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49851

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49852

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49853

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49854
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Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49855

Celtis bungeana1520150.8314.00*₪ 1,005מיש בונגה  49856

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49857

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49858

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49859

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49860

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49861

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49862

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49863

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49864

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49865

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49866

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49867

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49868

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49869

49870Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49871Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49872Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49873Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49875Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49876Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49877Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49878Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49879Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49880Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49881Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי
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49882Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49883Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49884Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49885Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49886Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49887Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49888Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49889Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49890Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49891Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49892Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49893Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49894Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

2,442,780 00316₪סך הכל
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ט     "התשע 'אדר ב 'ז 
14/03/2019

434510: סימוכין
 233328:פעילות 'מס

 לכבוד
 ע.ת.נ

 באמצעות אירינה גורביץ'
 תדם הנדסה אזרחית בע"מ

 2אתגר 
 טירת הכרמל

irina@tmrprojects.co.il דוא"ל: 

,שלום רב
דרישת פיקוח באתר עתיקות: הנדון

 התייחסות רשות העתיקות -בצפון תל אביב  G4מקטע  -הירוק פרויקט הרכבת הקלה הקו
180426 668231    185433 669084 

, תל אביב" 34579/0 ים כדין /המוכרז העתיקות י/המקרקעין שבנדון מצויים בתחומי אתר .1
הדר , תל אביב" 1046/0;  30/12/2004: מיום  994" עמ 5356: פ "י(" מערב-צפון)הדר יוסף 

; רחוב הגולן , תל אביב 1044/2לא פורסם  ;  01/01/1967: מיום  639" עמ 1327:  פ"י" יוסף
תל " 6086/0;  31/12/1992: מיום  880" עמ 4071: פ "י" מונס' שיח-אל, תל אביב" 4198/0
" רמת החייל, תל אביב" 1044/0;  19/09/1996: מיום  10" עמ 4444: פ "י" רמת אביב, אביב

 1426" עמ 1091: פ "י" הדאר-אל, תל אביב" 1045/0;  19/09/1996: מיום  37" עמ 4444: פ "י
: מיום  1279" עמ 4952: פ "י(" צפון)תל קסילה , תל אביב" 25341/0;  18/05/1964: מיום 

 . חדרה-אל' ח, תל אביב 1044/1לא פורסם  ;  16/01/2001

, ר עתיקות עבודות בניהאסור לבצע באת 1978 –ח "התשל, לחוק העתיקות 29על פי סעיף  .2
אלא באישור מוקדם מאת רשות העתיקות ובהתאם לתנאי האישור ', חפירה וכד, סלילה

 .שייקבעו

מתנה רשות העתיקות את מתן , ב"לאור המידע הכלול בבקשתכם בהתאם לתשריט המצ .3
האישור בכך שבמשך כל זמן ביצוע עבודות מכל סוג ומין הפוגעות בתת הקרקע או מכסות 

 . יהיה נוכח במקום מפקח מטעם רשות עתיקות, אותה

בכל הנוגע לשמירת העתיקות שבאתר , עליכם לשתף פעולה עם המפקח ולציית להוראותיו .4
 .ולמניעת הפגיעה בהן

אם במהלך העבודות יתגלו עתיקות הטעונות חפירה תודיע לכם הרשות את תנאיה להמשך  .5
תבצע , ייבו ביצוע חפירת הצלה מיידיתאם במהלך העבודות יתגלו עתיקות שיח. העבודות

הן לגבי החפירה והן לגבי עלותה בה , הרשות את החפירה ותיידע אתכם בהקדם האפשרי
 .יהיה עליכם לשאת

.ליוםח "ש 1,450 עליכם לשאת בעלות הפיקוח סך .6

. ימי עבודה 50-מעריכה הרשות את משך הזמן בו יידרש פיקוח ב, על פי המידע שמסרתם לנו .7
וכי החיוב או הזיכוי הסופיים יעשו לפי מספר , ת לבכם לכך כי מדובר בהערכה בלבדתשומ

, היה ויתברר כי תידרש סטייה ניכרת ממספר הימים האמור. ימי הפיקוח שיהיו בפועל
 .נודיעכם ונבקש את אישורכם להמשך הפיקוח

נספח ד'

http://www.antiquities.org.il/
mailto:irina@tmrprojects.co.il


 
 
 
 

 
 מחוז תל אביב -מרחב מרכז 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 03-5605118:פקס, 03-5605602:טלפון, 66029אביב -תל, 12לבנדה  -מחוז תל אביב  כתובת -מרחב מרכז

 ;Main Office: Rockefeller Museum, POB 586 Jerusalem 91004ירושלים , 586ד "מוזיאון רוקפלר ת: רד ראשימש
 .Fax 02-6289066: פקס   .Tel 02-6204624 'טל

 www.antiquities.org.il: אתר אינטרנט

עבודה תנאי הרשות נקבעים בהתאם לטיב והיקף העתיקות שבאתר ובהתאם לתוכניות ה .8
שינוי בתוכנית העבודה עשוי לשנות את הפגיעה הצפויה בעתיקות וממילא את . שהוגשו לנו

לפרטים נוספים בעניין זה ניתן . היקף הפעולות אותן יהיה צריך לבצע כתנאי למתן אישורנו
 .לפנות אלינו בשעות העבודה

 
ב "טופס המצנבקשכם להזמין באמצעות ה, לבצע עבודות במקרקעין מעונייניםאם אתם  .9

 .לפחות שבוע מראש, ביצוע פיקוח בהתאם לתאריכים אותם תמסרו לרשות בהודעה בכתב
 

מודגש כי ללא נוכחות מפקח אסור לבצע במקרקעין שום עבודה הכרוכה בפגיעה בתת  .10
 .הקרקע או בכיסויה

 
 .עוד מודגש כי הכרזת השטח כאתר עתיקות אינה תלויה בגילוי עתיקות במהלך העבודות .11
 
 

 ,כבוד רבב
 

 סלאח-דועאא אבו 
 תל אביב נפת יתארכיאולוג

 מחוז תל אביב
 

 :העתק
 ארכיאולוג מרחב מרכז -עמי -ר דורון בן"ד

 ארכיאולוג מחוז תל אביב -מר דייגו ברקן 
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 רשות העתיקות
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 הזמנת פיקוחהנדון: 

 מכתבכם מיום 
 
 

 אנו החתומים מטה מזמינים בזאת את רשות העתיקות לבצע עבודות פיקוח במקרקעין: 

 התייחסות רשות העתיקות -בצפון תל אביב  G4מקטע  -פרויקט הרכבת הקלה הקוו הירוק

ינו או , במשך כל הזמן בו יבוצעו על יד669084 185433    668231 180426או נ.צ:   "חהידועים כגוש
 מטעמנו עבודות במקרקעין הפוגעות בתת הקרקע או מכסות אותה.

 
 אנו מתחייבים בזאת כדלקמן:

 
 להודיע לרשות בכתב לפחות שבעה ימים לפני תחילת העבודות במקרקעין. .1

 
לציית להוראות המפקח מטעמכם, ככל שמדובר בשמירת עתיקות, ולהנחות גם את העובדים  .2

 מטעמנו לציית להוראות המפקח.והקבלנים שיעבדו במקרקעין 
 

 לשאת בעלות הפיקוח והחפירות הדחופות אם תידרשנה, כפי שתיקבענה על ידיכם. .3
 

 לעמוד בכל תקנות והוראות הבטיחות של חוקי הבנייה ועל פי כל דין. .4
 

לשפות את רשות העתיקות על כל הסכומים שתאלץ לשלם בשל פגיעה במערכות תת  .5
הוא שייגרם במהלך ביצוע העבודות, זולת אם ייגרם הנזק קרקעיות, או נזק מכל סוג ש

 כתוצאה ישירה ובלעדית של רשלנות הרשות.
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 תוכן ענייניים

 3 .................................................................................................................כללי  . 1

 4 ......................................................................................... תיאור המקום וסביבתו  . 2

 6 ..................................... קנו מכוחו וקריטריוניםהחוק למניעת מפגעים, התקנות שהות . 3
 6 .................................................................................... 1961-החוק למניעת מפגעים, תשכ"א  3.1
 6 ....................................................... 1990-התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 3.2
 6 ........................................................... 1992-התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 3.3
 7 ........................................................................................... ות המשרד להגנת הסביבה המלצ  3.4

 8 ...................................................................... קריטריונים לרעידות מעבודות הקמה . 4
 Table 6-1 FTA ( ............................................................................................. 8שימוש קרקע ( 4.1
 Table 6-2 FTA ( ........................................................................ 8תדירות האירועים המרעידים (  4.2

 9 ........................................................................................... ש ורעידות חישובי רע . 5
 9 ................................................................................................. מודלים ותוכנת חישוב הרעש  5.1
 10 .......................................................................................................................מקבלי רעש  5.2
 12 .................................................................. ני רעש עבודות הקמת קירות תמך והקמת דיפון זמ 5.3
 17 .......................................................................................... רעידות כתוצאה מעבודות הקמה  5.4

 18......................................................................... הנחיות לביצוע בנושא אקוסטיקה  . 6

 

 

 תרשימים

 4 .......................................................................................................................האזור  של התמצאות מפת :2.1.1 מס' תרשים
 SIMPLEX ( ................................................................. 5(  מימדית  תלת  מפה  רק"ע  על   G4-9 מקטע  תוואי תשריט :2.1.2 מס' תרשים

 לוחות

 7 .................................................................................. עבודות  לרעש הגנה"ס  ע"י מומלצים מרביים רעש מפלסי :3.4.1 מס' לוח
 10 ........................................................................................................................ העבודות   באזור רעש מקבלי :5.2.1 מס' לוח
 12 .......................................................................הרעש  חישובי במודל שקודדו העבודה לכלי ייחוס רעש מפלסי :5.3.2-1 מס' לוח
 14 ......................................................................................... הרגילות  העבודה  לשעות הרעש  חישובי תוצאות :5.3.3-1 מס' לוח
 15 ........................................................................... הקרקע  מעל   מ'  2.5 בגובה מוצע   מתרס עם הרעש  תוצאות :5.3.4-1 מס' לוח
 16 ........................................... העבודה  שעות והגבלת  הקרקע  מעל   מ'  2.5 בגובה מוצע   מתרס עם הרעש  תוצאות :5.3.4-2 מס' לוח
 FTA ..................................................... 17-ה  למדריך בהתאם רגל 25 של ייחוס במרחק )LV( הרעידות שיא מהירות :5.4.1 מס' לוח
 17 ........................................................................................................ הפירוק  שלב  - הרעידות  חישובי תוצאות  :5.4.2 מס' לוח
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 כללי 

 
 כללי .1

 הירוק,  הקו  –ג'  71מתוקף תכנית ת אקוסטיהשפעה נתיבי תחבורה עירונית, נערך נספח  -לבקשת חברת נת"ע 

 .ורמת החיילעסוקה המערבי של הרצליה ון ומערב ראשון לציון לאזור הת הקו הירוק מתוכנן לחבר בין חול 

 : תתי מקטעים 3-למחולק  ראול ולנברג לאורך רחוב  העובר -9G4מקטע 

• G4-9.1 –  .מצומת הברזל ועד לצומת הנחושת 

• G4-9.2 – דבורה הנביאה. מצומת הנחושת ועד לצומת 

• G4-9.3 –  נחל פרדסים.   דבורה הנביאה ועד לשדות שמצפון ל מצומת 

 .G4-9.2-ו G4-9.1במקטעים  הכנת התשתיות למעבר הרק"ל - 1  אעבודות אינפרמסמך זה נערך עבור 

שיגרמו   הרעש  מפלסי  את  מתאר  זה  אקוסטי  ביצוע  הרחובעבודות  מנספח  של  וסידור  הרעש    הכנה  מפלסי  ועמידת 

 קנות השונות. המתאימים. כמו כן, יתוארו האמצעים הנדרשים לעמידה בת בקריטריונים

 . SoundPLAN בכדי לאפיון את מפלסי הרעש הנוצרים מעבודות ההקמה נערכו חישובי רעש באמצעות תוכנת חישוב 
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 תיאור המקום וסביבתו

 
 תיאור המקום וסביבתו  .2

 . ג' 17תת"ל  - ע"ג תצ"א בחלקו הצפוני הירוקמוצג תשריט תוואי הקו  2.1.1בתרשים מס'  

 וכו'. ף ורווי בבתי מגורים, בתי ספר עובר ברובו בתוואי עירוני צפו הירוקתוואי הקו 

 מסומן בתרשים להלן. ו  ולנברגראול מסמך זה מתייחס לאזור העבודות המתוכנן ברח' 

 ) simplexעל רק"ע מפה תלת מימדית ( 4G- 9תשריט תוואי מקטע מוצג   2.1.2בתרשים מס'  

 : מפת התמצאות של האזור 2.1.1תרשים מס' 
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 תיאור המקום וסביבתו

 
 ) simplexעל רק"ע מפה תלת מימדית (  4G- 9תשריט תוואי מקטע : 2.1.2שים מס' רת 
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 קריטריוניםהחוק למניעת מפגעים, התקנות שהותקנו מכוחו ו
 
 התקנות שהותקנו מכוחו וקריטריונים  החוק למניעת מפגעים,   .3

 1961-החוק למניעת מפגעים, תשכ"א 3.1

 לחוק קובע כדלהלן: 2סעיף מס' 

ל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי  לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכ  -. מניעת רעש  2"

 בקרבת מקום או לעוברים ושבים."  

 כללי ביצוע, נקבע כי:  - 5בסעיף מס' 

ריח או זיהום אויר, חזקים  , ובין השאר רשאי הוא לקבוע מה הם רעש,  4-2"השר יתקין, בתקנות, כללים לביצוע הסעיפים  

 סבירים."-או בלתי

 1990-ש בלתי סביר), התש"ןת מפגעים (רעהתקנות למניע 3.2

קובעות את מפלסי הרעש שווי הערך המרביים המותרים בתוך    1990- התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן

ים, בהתאם למספר שעות פעילות של מקור  בתי מגורים (או הבניינים האחרים נשואי התקנות) כאשר חלונותיהם פתוח

 למחרת).  06:00עד  22:00) וללילה (בין השעה 06:00-22:00בין השעות הרעש בחלוקה ליום (

לא יחולו על רעש שמקורו באלה: מטוס, רכבת, כלי רכב, ציוד בניה כמפורט    2בתקנות נקבע: הוראות תקנה    9בסעיף  

 .1979-ציוד בניה), התשל"טבתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מ

ריטריוני הרעש בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לו אינן תקפות לעבודות בניה, קלמרות שפורמלית הוראות תקנות א

 נשענים על מפלסי הרעש הקבועים בתקנות. 

   1992-התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 3.3

 למחרת.  07:00- ל 19:00בין השעות   באזור מגוריםהתקנות אוסרות על ביצוע עבודות ההקמה 

הרעש גורם הפרעה  למחרת גם מחוץ לאזור המגורים אם    07:00-ל  19:00  פעילות בניה בין השעותהוראות התקנות אוסרות  

 .או מטרד
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 החוק למניעת מפגעים, התקנות שהותקנו מכוחו וקריטריונים

 
 המלצות המשרד להגנת הסביבה  3.4

מהעבודות לא יעלו   המלצות המשרד להגנת הסביבה, במקרים של עבודות מתמשכות בפרויקטי בניה, הוא שמפלסי הרעש

דציבל כאשר    20בתוספת    1990-ות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ןעל מפלסי הרעש שווי הערך הקבועים בתקנ

 הרעש נמדד מחוץ למבנה.  

 המשמעות במקרה שלנו היא כי קריטריון הרעש בשעות היום יהיה כדלקמן:

 הגנה"ס לרעש עבודות : מפלסי רעש מרביים מומלצים ע"י  .1.43לוח מס' 

 ה' מבנה  מבנה ג'/ד'  מבנה ב'  מבנה א'  משך הרעש 
 90 75 70 65 שעות  9עולה על 

 95 80 75 70 שעות  9שעות אך אינו עולה על  3עולה על 

 100 85 80 75 שעות  3שעה אך אינו עולה על   1עולה על 

 כאשר: 

 הבראה, בית אבות או בית ספר"; "בנין המשמש כבית חולים, בית החלמה, בית  -"מבנה א'" 

 לתכנית לפי חוק התכנון והבניה";  "בנין באזור מגורים בהתאם -"מבנה ב'" 

 "בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים הבאים: מסחר, מלאכה, בידור";  -"מבנה ג'" 

 ם למטרות תעשיה מסחר או מלאכה"; "דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשי -"מבנה ד'" 

 ו משמשים לתעשייה מסחר או מלאכה "; יה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין ב "בנין המשמש למטרות תעש -"מבנה ה'" 

 לפיכך מפלס הקריטריון מחוץ לחלון:  במהלך היום, שעות  12-ל לעמ עבודות ההקמה יימשכו

  יעמוד על ציבורי רגיש לרעש' (אמבנה (LAeq=65 dB , 

  מבנה ב' (מבנה מגורים) יעמוד עלLAeq=70 dB , 

 כה) יעמוד על  ב מגורים ומסחר/מלאמבנה ג' (מבנה משולLAeq=75 dB  . 

התפרסם ע"י המשרד להגנת הסביבה מסמך חדש המבטל הנחיה זו אולם, בהיעדר הנחייה ריאלית   –  2021: במרץ הערה 

  2021ו ממליצים כי יעשה שימוש במסמכי המשרד להגנת הסביבה טרם המסמך של מרץ  אנ  –לקריטריון שניתן לעמוד בו 

 משפטית.  בכפוף לחוו"ד 
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 קריטריונים לרעידות מעבודות הקמה 

 
 קריטריונים לרעידות מעבודות הקמה .4

   –בגרסתו העדכנית   FTA-חישובי הרעידות ורעש המשנה בתוך המבנים נערך בהתאם למסמך ה

Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual, SEPTEMBER 2018 להלן: "מסמך ה)-FTA.(" 

 ).Inchדות אנגליות (יחי –יחידות החישוב הינן בהתאם למדריך 

 רכבת. הלקביעת מטרד בזמן עבודות ההקמה קריטריון הרעידות נקבע בהתאם לקריטריון הרעידות לעת הפעלה של 

 רעידות להלן מפורטים המאפיינים באמצעותם נקבע קריטריון ה

 , נקבעו הקריטריונים לרעידות בהתאם לסוג שימוש הקרקע.FTA-במסמך ה

 ) Table 6-1 FTAשימוש קרקע ( 4.1

 ).High Sensitivityרגישות גבוהה ( –  1שימוש קרקע מסוג 

 ) Residentialמגורים ( –  2שימוש קרקע מסוג 

 בפרוייקט זה, המקבלים הקרובים עונים על ההגדרה של מבני מגורים. 

 ) Table 6-2 FTA( האירועים המרעידים תדירות 4.2

אירועים ביום, תדירות האירועים    70ות המרעידה הינה מעל  בהתאם לאופי העבודות הצפויות, ניתן לקבוע כי תדירות הפעיל 

 גדרה עבור מסמך זה כ"מעברים תכופים". הו

 . VdB 72אמור, נקבע קריטריון רעידות לשלב ההקמה לבתי מגורים בהתאם ל 

LV=72 dB re 1 micro-in/sec  -  מפלס קריטריון זה שווה ערך ל- Lv=66 dB Re 5x10(-8) m/s  ות  (מסמך "טיוטת התקנ

 ).2000 -עש ורעידות שמקורם במעבר רכבת) התש"ס  מסילות הברזל (ר
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 חישובי רעש ורעידות

 
 ורעידות  חישובי רעש .5

 חישוב הרעש נתתוכמודלים ו 5.1

 רעש 

 .   ISO 9613-2חישוב התפשטות הרעש נערך באמצעות תקן חישוב התפשטות רעש 

 .  8.2בגרסה  SoundPLANהחישובים נערכו באמצעות תכנת 

ה ת  SoundPLAN-תוכנת  לחהינה  כגון וכנה  שונים,  ממקורות  רעש  לחישוב  רבים  מודלים  בתוכה  המאגדת  רעש  ישוב 

 . כבישים, רכבות ותעשייה

מאפשרת לנתח את מפלסי הרעש ממקורות רעש שונים תוך התחשבות בטופוגרפיה הספציפית    SoundPLAN-תוכנת ה

בדרך התפשטות הרעש בין מקור הרעש    של האתר ובנוסף לוקחת בחשבון הסתרות של מבנים או הסתרות של קווי ראיה

 למקבל הרעש.  

 המודל הם: המשתנים העיקריים הדרושים לחישוב הרעש על פי 

 .תוואי הקרקע באזור מקור הרעש, באזור מקבלי הרעש והתווך שביניהם 

  .ספקטרום מפלס הספק הקול של מקורות הרעש 

 .מיקום וגובה מקורות הרעש 

 .מיקום מקבלי הרעש וגובהם 

 הקול של השטחים בין המקור למקבלי הרעש. בליעת תכונות 

  ,קירות או סוללות החוסמים את דרך התפשטות הרעש.נתונים גיאומטריים של המבנים השונים 

התוכנה מאפשרת חישוב מפלס הרעש במקבל רעש או במספר מסוים של מקבלי רעש וכמו כן מאפשרת בניית עקומות  

 שוות רעש של אזור מוגדר. 

המת מהמודהתוצאה  שווהקבלת  הרעש  מפלס  היא  (המסומן  -ל  ביחידותLAeqהערך  לאנליזה  שנבחרה  בנקודה   (dB   

. משמעותו הפיזיקלית של מפלס רעש שווה ערך היא אותו מפלס רעש קבוע, שהאנרגיה האקוסטית שלו שווה Aבשקלול  

 לאנרגיה הכלולה במפלס הרעש המשתנה בפועל. 

 רעידות 

להשפעת רעידות בזמן הקמה של    FTA (Federal Transit Administration)-למדריך ה  חישובי הרעידות נערכו בהתאם

 ורכבות בגרסתו העדכנית ביותר.  כבישים 

 מדריכים לחישוב רעש ממערכות תחבורה. 1995מוציא החל משנת   FTA-ה

ספטמבר   מחודש  שיצא,  האחרון  ממ  2018מדריך  ורעידות  לרעש  להתייחסות  סדורה  מתודולוגיה  תחבורה כולל  ערכות 

 אוטובוסים, רכבות קלות וכבדות.  –ציבורית 

Federal Transit Administration – Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual, SEP 2018 

של   ההקמה  לזמן  גם  התייחסות  במדריך  כן,  כמו  והרעידות.  הרעש  לחישוב  ומתודולוגיה  קריטריונים  מתן  כולל  המסמך 

  ת והכבישים.המסילו
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 מקבלי רעש  5.2

 לקירות המתוכננים. גבהים ומרחקים , מספר קומות במבנה, להלן מפורטים מקבלי הרעש 5.2.1בלוח מס' 

 מסומנים מקבלי הרעש ע"ג תצ"א ותכנון המקטע.   תכנית אקוסטיקה בה  – 1בנספח מס' 

ראול    לאורך רח'מפורטים    רעש  בלימק  110שהם    -  במבנהבהתאם למיקום הפתחים  מבנים    44-סה"כ נערכו חישובים ל

 ולנברג. 

 .SIMPLEXמקבלי הרעש קודדו בהתאם למיפוי פוטוגרמטרי, קרקעי ומודל תלת מימדי של חברת 

לבחינת רמת    למלוןמבנה המשמש    על  ותחללא  " למרות שהתקנות  ב'בהתאם "למבנה    אינדוקטיבי  ניתן קריטריון  למלון

 .המטרד היחסית

 . במהלך ביצוע קידוח כלונסאות הקומה עבורה חושב מפלס רעש מרבי –קומה קריטית 

 עבודות  ה באזור : מקבלי רעש 5.2.1לוח מס' 

מספר קומות   קומה קריטית כתובת סימון מקבל
 במבנה 

חזית פונה 
 לעבודות

רום קרקע  
 מקבל, מ'

רום מקבל  
 מ'רעש,  

מרחק מזערי 
 מהעבודות, מ'

B-17*  17הברזל F 10 11 NW 11.5 44.1 140 

G-10  10הגולן F 1 2 SE 18.0 24.1 30 

G-30a  א'  30הגולן F 2 3 SE 13.5 22.1 60 

G-32  32הגולן GF 4 SW 15.4 18.0 30 

G-36  36הגולן GF 4 S 16.8 19.5 20 

G-38  38הגולן F 1 5 S 15.2 20.9 25 

G-40  40הגולן F 4 5 S 12.4 27.2 10 

G-42  42הגולן GF 4 S 13.2 16.7 5 

G-44  44הגולן GF 2 SE 11.2 13.7 5 

G-46  46הגולן GF 3 SE 14.4 17.4 10 

G-48  48הגולן GF 2 SE 12.6 15.1 15 

G-64  64הגולן F 2 3 SE 15.3 24.1 55 

G-66  66הגולן F 1 3 SE 15.3 20.7 35 

G-70 70ן ולהג F 3 4 SE 17.0 28.7 25 

G-72a  א' 72הגולן GF 4 SE 15.6 18.3 10 

G-72b  ב' 72הגולן F 1 4 SE 15.6 21.0 15 

G-74  74הגולן GF 2 SE 18.0 21.0 15 

G-74a  א' 74הגולן F 1 2 SE 18.1 23.5 35 

G-78  78הגולן GF 1 SE 18.3 20.8 45 

G-80  80הגולן GF 1 SE 18.1 20.6 40 

G-80a  א' 80הגולן F 2 3 SE 18.1 26.6 45 

G-82  82הגולן GF 1 SE 18.3 20.8 55 

G-84  84הגולן GF 1 SE 17.0 19.4 40 

G-84a  א' 84הגולן F 1 2 SE 17.3 22.4 30 

G-86  86הגולן F 1 2 SE 17.3 22.7 45 

G-90  90הגולן GF 1 SE 17.2 19.6 55 

G-90a  א' 90הגולן F 1 2 SE 17.1 22.6 35 

G-94  94הגולן F 1 2 SE 18.1 24.0 40 

G-96  96הגולן GF 1 SE 18.7 21.7 45 

G-98  98הגולן F 1 2 SE 18.8 25.0 45 
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 ורעידותחישובי רעש 
 

מספר קומות   קומה קריטית כתובת סימון מקבל
 במבנה 

חזית פונה 
 לעבודות

רום קרקע  
 מקבל, מ'

רום מקבל  
 מ'רעש,  

מרחק מזערי 
 מהעבודות, מ'

G-100  100הגולן GF 1 SE 18.6 21.8 45 

G-102  102הגולן F 1 2 SE 18.1 24.4 45 

G-104  104הגולן GF 1 SE 17.8 21.1 40 

G-106  106הגולן GF 1 SE 17.9 21.1 30 

G-112  112הגולן GF 1 SE 18.3 21.4 30 

G-114  114הגולן GF 2 SE 18.3 21.4 20 

G-116  116הגולן GF 1 SE 18.6 21.6 40 

G-118  118הגולן F 1 2 E 18.9 24.9 35 

G-120  120הגולן F 1 2 E 19.3 25.4 35 

G-122  122הגולן GF 1 E 20.0 23.0 45 

RW-28 י"ד  ביה"ס עירוני GF 1 NW 17.8 20.8 40 

RW-7  7ראול ולנברג GF 2 SE 12.7 17.7 20 

RW-11  11ראול ולנברג F 1 3 SE 14.8 20.2 30 

RW-13  13ראול ולנברג F 1 4 SE 14.9 20.8 40 

 לאונרדו בוטיק   מלון*
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 זמני ןוהקמת דיפו קירות תמך הקמתרעש עבודות  5.3

 שעות פעילות  5.3.1

   .19:00עד   07:00בין השעות   – מסמך זה מתייחס לשעות העבודה הרגילות 

 דורשת אישור משטרה ורשות מקומית בהתאם לאופי העבודה.כל עבודה מחוץ לשעות אלה 

 שעות ביום עבודה. 9- מוצגים אזורים בהם נדרש הגבלת שעות פעילות האתר ל 1בנספח מס' 

 זמני  ןוודיפ תמך ות קיר הקמת שלבי   -מקורות רעש  5.3.2

 בהיבט באקוסטי הינו שלב קידוח כלונסאות. יפון זמניים  בצהלך ביצוע עבודות הקמת קירות תמך ודהשלב הדומיננטי  

הכלים והזמנים המפורטים מטה מתייחסים לכל כלונס וזמן עבודה עליו. במודל החישובים מתקבלת תוצאה לכל  

 של המקטע. קידוחים ביום התקבלה ממנהל הביצוע 10קידוחים. הנחה של ביצוע   10יום עבודה של 

 הנחות חישוב: 

 מ'. 10-ובעומק של כ 50בקוטר ות הינו קידוח כלונסא .1

 כלונסאות ביום עבודה. (הנחה מחמירה) 10-ביצוע כ .2

 ימי עבודה) 38( ייםכחודש תמשך  עבודת הקידוח .3

 חצי שעה.  –קידוח כלונס   .4

 . 19:00עד   07:00כל העבודות מבוצעות בין   .5

 לפי צורך. משאבת בטון אחת ומשאיות הבטון  .6

 . דק'  30עד  15קוב) הינה  8פריקת מערבל בטון (  .7

 מפורטים מפלסי רעש הייחוס לשלבי העבודה שקודדו במודל חישובי הרעש. 1-5.3.2בלוח מס' 

 מפלסי רעש ייחוס לכלי העבודה שקודדו במודל חישובי הרעש : 1-5.3.2לוח מס' 

 כלי עבודה
מספר 
כלים 
 בצוות

גובה  
מקור  
מעל 

 הקרקע 

זמן עבודה 
בפועל מתוך 

 שעות 12
 לכל כלונס

 (דק') 

זמן עבודה 
ליום בפועל 

 עבודה 
 (שעות)

מפלס רעש 
שווה ערך 

  15במרחק 
 מ' 

 מקום מדידת אפיון הכלי

 אתר שנקר פ"ת  80.4 5.0 30 2.0 1 קודח כלונסאות 
JCB* 1 1.7 45 7.5 66.2  אתר אם המושבות פ"ת 
 בת ים  1אינפרה אתר  72.4 5.0 30 2.0 1 מנוף 

 אתר דיפו פ"ת  75.8 7.5 45 1.5 **3 משאיות בטון + משאבה 

 כלי שקט יותר בפועל.  – Bobcatתיתכן עבודה עם  -*הנחה מחמירה 
 **משאית יציקה אחת בכל פעם. 

נערכו במספר   נת"ע. המדידות  נעשה באמצעות מדידות באתרי הקמה של חברת  אפיון מפלסי מקורות הרעש 

 ויין מיקום מדידת הכלי. בלוח לעיל מצמיקומים, מרחקים וגבהים לצורך אפיון מדויק של כל כלי. 

קטרום לחץ  למקורות הרעש התבססנו על מדידות ספ  (Sound Power Level)לצורך קביעת מפלס הספק הקול  

 הקול שנערכו כמפורט לעיל.  
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 עבודות רעש   יחישובתוצאות  5.3.3

בתוספת   העבודה  לשעות  ערך  שווה  רעש  מפלס  הם  הרגילות  העבודה  לשעות  הרעש  כפי    20קריטריון  דציבל, 

 לעיל.  3מפורט בפרק  ש

  דציבל למבנה א'. 65-דציבל למבנה ב ו 70בהתאם לסוג המבנה ומשך הפעילות נקבע קריטריון של 

בהם מחושבים מפלסי רעש הגבוהים ממפלס קריטריון הרעש שנקבע  מפורטים מקבלי הרעש ה  1-5.3.3בלוח מס'  

 במסמך זה.

 הוא כדלקמן: G-42_S GFר סימון המקבל כאשבחזית הפונה לעבודות  בכל מבנה נבחנו מקבלי רעש 

"G-42 "-  (כתובת) סימון מבנה 

"S "-  המתוכננים. חזית הפונה לכיוון קירות התמך 

"GF "-  .קומת המגורים 

החריגה.  מחושבת  בו  הכולל  העבודה  ויום  חריגה  צפויה  בו  התמך  קיר  מטה  בלוח  מסומנים  כן   כמו 

 . 16וא יום מס' ויום החריגה ה Iהוא קיר תמך  I-16 לדוגמא 

 החישובים ללא מתרס אקוסטי  מסקנות

  20-מעיון בתוצאות החישובים למקבלים בהם חושבה חריגה ניתן לראות ללא מתרס אקוסטי מחושבת חריגה ב

 ות.  נבחנים באזור העבוד 110מקבלי רעש מפורטים מתוך 

ספר  מפורטים מ  1-5.3.3  'סמ  בלוח  –ימי חריגה בלבד במספר מקבלים לאורך הפרוייקט    4כמו כן, מחושבים עד  

 צפויה החריגה. םהימים בה
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 : תוצאות חישובי הרעש לשעות העבודה הרגילות 1-5.3.3לוח מס' 

סימון מקבל,  
 חזית וקומה

קריטריון 
 רעש 

  12עד 
 שעות

מפלס 
רעש 
 מרבי 

חריגה  
ון מקריטרי
 רעש

 סה"כ
ימי 

 חריגה 
 מחושבת חריגה   ועבודה ב קיר מתוכנן ויום

G-42_S GF 70 70.5 0.5 1 C-2 --- --- --- 
G-44_SE GF 70 77.6 7.6 1 C-2 --- --- --- 
G-44_SE F 1 70 76.8 6.8 1 C-2 --- --- --- 
G-46_SE GF 70 75.8 5.8 1 C-3 --- --- --- 
G-46_SE F 1 70 74.9 4.9 1 C-3 --- --- --- 
G-46_SE F 2 70 73.7 3.7 1 C-3 --- --- --- 
G-72a_SE GF 70 72.8 2.8 1 H-15 --- --- --- 
G-72a_SE F 1 70 72.6 2.6 1 H-15 --- --- --- 
G-72a_SE F 2 70 72.0 2.0 1 H-15 --- --- --- 
G-72a_SE F 3 70 71.4 1.4 1 H-15 --- --- --- 
G-72b_SE GF 70 71.0 1.0 2 H-15 I-16 --- --- 
G-72b_SE F 1 70 71.0 1.0 2 H-15 I-16 --- --- 
G-72b_SE F 2 70 70.8 0.8 1 H-15 --- --- --- 
G-72b_SE F 3 70 70.2 0.2 1 H-15 --- --- --- 
G-74_SE GF 70 75.0 5.0 2 I-16 I-17 --- --- 
G-74_SE F 1 70 74.8 4.8 2 I-16 I-17 --- --- 
G-74a_SE F 1 70 70.4 0.4 1 I-16 --- --- --- 
RW-7_SE GF 70 72.8 2.8 4 P-3 P-4 P-5 P-6 
RW-7_SE F 1 70 72.6 2.6 4 P-3 P-4 P-5 P-6 
RW-28_NW GF 65 67.1 2.1 4 W.P-34 W.P-35 W.P-36 W.P-37 
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 פתרונות אקוסטיים  5.3.4

 מתרסים אקוסטיים זמניים  . א

 מקבלי רעש. 20סה"כ  – מבנים רגישים לרעש  9-בחריגה  מתוצאות החישובים עולה כי מחושבת

 חריגה מקריטריון הרעש בעת הביצוע יש להקים גידור (קרוב ככל הניתן למקור הרעש).על מנת למנוע 

 .על גבול ביצוע העבודותמ'  2.5בגובה  רודיג קודד

 . , אטומה, ללא מרווחים לכל גובההתהגדר שתוקם תהייה איסכורית סטנדרטי 

 .תו חפל ר" מל ג"ק 7 לקשמב מ"מ 1 יבוע

  ת נכ ת  ךותממוצג תרשים תלת מימדי  1-5.3.4בתרשים  

 עם הקיר המוצע. ,בושיחה

 

 

 

 

 

 

על גבול ביצוע  מ' מעל הקרקע    52.קיר זמני בגובה    – מפורט הפחתות הרעש מהפתרון המוצע    1-5.3.4בלוח מס'  

 ודות.העב

 מ' מעל הקרקע   2.5: תוצאות הרעש עם מתרס מוצע בגובה  1-5.3.4לוח מס' 

סימון מקבל,  
 חזית וקומה

קריטריון 
 רעש 

 שעות  12עד 

מפלס רעש 
 מרבי 

חריגה  
מקריטריון 

 רעש

סה"כ ימי  
 חריגה 

קיר מתוכנן ויום עבודה בו 
 מחושבת חריגה  

G-44_F 1 70 71.6 1.6 1 C-2  --- 
G-46_F 1 70 74.9 4.9 1 C-3  --- 
G-46_F 2 70 73.7 3.7 1 C-3  --- 
G-46_GF 70 74.9 4.9 1 C-3  --- 
G-72a_F 2 70 70.2 0.2 1 H-15  --- 
G-72a_F 3 70 71.0 1.0 1 H-15  --- 
G-72b_F 1 70 70.8 0.8 2 I-15 I-16 
G-72b_GF 70 70.8 0.8 2 I-15 I-16 
G-74_F 1 70 73.9 3.9 2 I-16 I-17 
G-74_GF 70 71.3 1.3 1 I-16   --- 
RW-7_F 1 70 71.2 1.2 2 P-4 P-5 

כי קיר   גבול ביצוע העבודותמעיון בתוצאות החישובים עולה  אך עדיין מחושבת  יעיל למניעת חריגות הרעש    על 

 מקבלי רעש.  11-חריגה מקריטריון הרעש ב

 . דב לב יומייםנדגיש כי מס' ימי החריגה המרבי הוא 

 קיר זמני לעת הקמה –: תרשים תלת מימדי 1-5.3.4תרשים 
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 חישובי רעש ורעידות

 
 ת האתרהגבלת שעות פעילו . ב

קריטריון הרעש לשעות היום הינו נגזרת של זמן פעילות העבודה באתר. יש להגביל את שעות העבודה ובכך ניתן  

 להעלות את קריטריון הרעש באופן נקודתי באזורים בהם ידוע כי צפויה חריגה לעת העבודות.  

 .  דציבל 5שעות תוסיף לקריטריון הרעש  9- הגבלת שעות פעילות האתר אל פחות מ •

 דציבל.  10שעות תוסיף לקריטריון הרעש  3- ת שעות פעילות האתר אל פחות מהגבל •

שעות עבודה ביום תפחית משמעותית את מקבלי הרעש בהם מחשובת    9- הגבלת משך עבודת האתרים אל פחות מ

 חריגה.

 הקבלן.נים של תשפיע באופן ישיר על אורך הפרויקט ולוחות הזמ סגירת האתר לזמני עבודה קצריםיש לציין כי 

 שעות ביום עבודה.  9-מוצגים אזורים בהם יש להגביל את שעות פעילות האתר ל 1בנספח מס' 

מוצג תוצאות חישובי הרעש בכפוף למתרסים אקוסטיים מוצעים והגבלת שעות פעילות האתר    2-5.3.4בלוח מס'  

 שעות ביום עבודה. 9-ל

 והגבלת שעות העבודה  מ' מעל הקרקע  2.5בה  וצע בגו : תוצאות הרעש עם מתרס מ2-5.3.4לוח מס' 

סימון מקבל, חזית 
 וקומה

 קריטריון רעש 
 שעות  12עד 

 קריטריון רעש 
חריגה מקריטריון  מפלס רעש מרבי   שעות 9עד 

 רעש

G-44_F 1 70 75 71.6 ---  
G-46_F 1 70 75 74.9 --- 
G-46_F 2 70 75 73.7 --- 
G-46_GF 70 75 74.9 --- 
G-72a_F 2 70 75 70.2 --- 
G-72a_F 3 70 75 71.0 --- 
G-72b_F 1 70 75 70.8 --- 
G-72b_GF 70 75 70.8 --- 
G-74_F 1 70 75 73.9 --- 
G-74_GF 70 75 71.3 --- 
RW-7_F 1 70 75 71.2 --- 

 המוצעים.  םתן לראות כי לא צפויה חריגה מקריטריון הרעש בכפוף לפתרונות האקוסטייני 5.3.4-2מעיון בלוח  

 

 

 

 

 

 

 

  



 G4-9.1-2הקמת קירות תמך רח' ראול ולנברג  –דוח אקוסטי 
 חישובי רעש ורעידות

 
 הקמה רעידות כתוצאה מעבודות  5.4

 מקורות הרעידות ומודל חישוב  5.4.1

העבודות בהם צפויים מפלסי הרעידות    -  184, עמוד  7.2, סעיף  7פרק    -  2018ספטמבר    FTA-בהתאם למדריך של ה

 הם החדרת הכלונסאות, הידוק מצעים/אספלט, שבירת סלע ומעבר משאיות עמוסות.להיות הגבוהים ביותר 

ון רחב  לא נקבע סוג הקרקע, אך מפלסי הייחוס לכלים הינם ממוצעים ומתייחסים למגו -בהתאם להגדרת המדריך  

(עמוד   קיימים  קרקע  סוגי  הרע184של  למהירות  סבירה  הערכה  נותנים  הייחוס  מפלסי  במדריך,  כאמור  ידות  ). 

 הצפויה.

 .על מנת להעריך את מפלס הרעידות הצפוי כתוצאה מעבודות אלו נלקחו נתוני הבסיס מתוך המדריך

) של  Lvמהירות שיא הרעידות  ייחוס     .154.בלוח מס'  מ') מפורטת    7.6  -(כרגל    25) כתוצאה מעבודת, במרחק 

 ). 184במדריך, עמוד   7-4(לוח 

 FTA-רגל בהתאם למדריך ה 25) במרחק ייחוס של  Lv( : מהירות שיא הרעידות 15.4.לוח מס' 

 תיאור הכלי בהתאם למדריך  ציוד
 Approximate תיאור העבודה FTA-ה

Lv * at 25 ft 
שאריות בטון והעמסה פינוי  Loaded trucks משאיות עמוסות   86 

 79 שבירת אספלט/בטון  Jackhammer פטישון ידני 
 58 שאריות בטון והעמסה  איסוף Small bulldozer בולדוזר קטן 

 *RMS velocity in decibels, VdB re 1 micro-in/sec 

 תוצאות חישובי הרעידות  5.4.2

מוצגים המרחקים הנדרשים לעמידה בקריטריון הרעידות בהתאם לכלי העבודה ומשך זמן עבודתו   25.4.בלוח מס' 

 המשוערת בשעות היום. 

 פירוק ה שלב  - : תוצאות חישובי הרעידות 25.4.לוח מס' 

 Approximate ציוד
Lv * at 25 ft 

מרחק לעמידה בקריטריון 
 הרעידות, מ' 

 22 86 משאיות עמוסות 
 13 79 פטישון ידני 
 3 58 בולדוזר קטן 

 *RMS velocity in decibels, VdB re 1 micro-in/sec 

צפויה חריגה מקריטריון ,  תהמרעידו  העבודות  אזורל  מ'  22-הקרובים מכל מבני המגורים  ב בהתאם לחישובים לעיל,  

 הרעידות המומלץ.

 לא צפויה חריגה מקריטריון הרעידות לתחושת אדם.  –אין מבנים במרחק זה 

  



 G4-9.1-2הקמת קירות תמך רח' ראול ולנברג  –דוח אקוסטי 
 ת לביצוע בנושא אקוסטיקההנחיו

 
 בנושא אקוסטיקה לביצוע הנחיות .6

 ביצוע ההנחיות הינו תנאי לתחילת עבודות.  

 העבודות יבוצעו בכפוף לקריטריונים המפורטים בתקנות והמלצות המשרד להגנת הסביבה: 

 1979-ט "בניה) תשל  מציוד סביר בלתי מפגעים (רעש  למניעת  קנות ת . 

 1990-התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 

 4/2011 מ לתקנות  ועדכון -  1992ג "תשנ רעש)  (מניעת מפגעים למניעת התקנות . 

 בגרסתן העדכנית -ה בני עבודות ביצוע בזמן רעש מניעת בדבר ס"הגה הוראות. 

 חלקת איכות סביבה בעיריית ת"א. הוראות מ 

 הרעיד בתקן  יעמדו  העבודות  הגרמני  כלל  במבנים  2חלק    DIN4150ות  "רעידות  אדם    - ,  בני  על  השפעה 

 במבנים". 

 טרם תחילת העבודות:

   בהתאם לנספח האקוסטי המצורף למסמך  על גבול ביצוע העבודותמ'    2.5יש להקים מתרס אקוסטי בגובה .

 כון חישובי הרעש.זה. כל שינוי דורש עד

  העבודות בהתאם לנספח האקוסטי המצורף למסמך זה. יש להגביל את שעות פעילות אתר 

   על המערכות המכאניות הקבועות באתרי ההתארגנות (גנרטורים וכדומה) לעמוד בתקנות למניעת מפגעים

 .1990(רעש בלתי סביר), התש"ן 

 ליווי עבודות (מדידות רעש ורעידות) : 

 יבצע מדידת רעש הנפלט מכלי    סמוך לתחילת ובסביבתו בהתאם העבודות באתר הקבלן  העבודה באתר 

 .1979-ט"בניה) התשל  מציוד סביר בלתי מפגעים (רעש  למניעת לתקנות 

   מדידות הרעש העבודות יערכו לבחינת אמינות מודל החישובים ובחינת מפלסי הרעש בהתאם לשלבי הביצוע

 השונים. 

o תאושר ע"י מנהל הפרויקט ונת"ע.   תוכן תכנית למדידות הרעש 

o  תחילת העבודות יבצע הקבלן מדידות רעש בהתאם לתכנית המדידות. שבוע לאחר 

   תיעצרנה העבודות עד למציאת פתרון הנדסי לרעש או הצעת    -במידה ותימצאנה חריגות מקריטריון הרעש

 פינוי יום לתושבים. 

 יוגשו דו"חות מסכמים לאישור נת"ע בהתאם לפרוט לעיל . 

   ,יערך מענה מסודר לכל תלונה בה יתואר: מקור הרעש הגורם  במידה ויתקבלו תלונות על רעש או רעידות

 לתלונה, האם גרם לחריגה מקריטריוני הרעש המומלצים ובמידה ואמצעים למניעת חזרת חריגת הרעש. 

 ימים מקבלת התלונה.  3המענה יועבר למנה"פ ונת"ע תוך  •

  



 G4-9.1-2הקמת קירות תמך רח' ראול ולנברג  –דוח אקוסטי 
 הנחיות לביצוע בנושא אקוסטיקה

 
 רעידות:

למדיד  תכנית  הכלים  תערך  למיקום  בהתאם  רעידות  המגורים. ת  לבתי  וקרבתם  עבודתם  זמן  משך  המרעידים, 

 בתרחישים הבאים: 

   כלונסאות. מקידוחי מ'  33מבנים הנמצאים במרחק של 

   מ' מתנועת משאיות.  22מבנים הנמצאים במרחק של 

   מפטישוןמ'  13מבנים הנמצאים במרחק של . 

   ריות בטון והעמסהאיסוף שאמ' מ  3מבנים הנמצאים במרחק של. 

 ות בסמוך לתחילת ביצוע עבודות: מדידת רעיד

 תערך תכנית למדידת רעידות בהתאם למיקום הכלים המרעידים, משך זמן עבודתם וקרבתם לבתי המגורים.

המדידה תיערך בזמן עבודת הכלי במרחקים שונים לקביעת התפשטות הרעידות במרחב וכן קביעת מפלס  .א

 . 2חלק   DIN4150ייחוס בהתאם לתקן 

 . 2חלק   DIN4150תוצאות המדידות יושוו לקריטריון הרעידות המפורט ב  .ב

, ניתן לקבוע באופן  2חלק    DIN4150בכפוף למפלסי הייחוס המדודים ובכפוף לקריטריון הרעידות שנקבע תקן   .ג

 מדויק את אזור השפעת הרעידות.

 יש לאשר את תכנית המדידות טרם הביצוע בנת"ע.  .ד

כולל קביעת אמצעים בהתאם    –מכים עם מסקנות מדידת הרעידות והשפעות צפויות לתכנון  יש להגיש את המס

 . 2חלק   DIN4150לתקן 

 למחרת (עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות): 07:00-ל 19:00עבודות חריגות אחרי בין השעה 

רגילות בשל  עבודות בשעות ה  ביצוע עבודות מחוץ לשעות העבודות הרגילות, במצבים בהם לא תיתכנה  •

 .הרשות המקומית והמשטרהדרישות בטיחות או כל סיבה אחרת, יעשה תוך תיאום עם 

אפשרות   • להם  ותינתן  לתושבים  פניה  תעשה  הצורך,  הרועשות  במידת  העבודות  בזמן  חלופי  לדיור 

המשרד להגנת    במצבים בהם תחושב או תימדדנה חריגות מקריטריוני הרעש המומלצים על ידי  והמרעידות

 ביבה.  הס

ילוו בניטור רעש רציף, בסמוך למוקדי הרעש, כנדרש על ידי המשרד להגנת    מחוץ לשעות העבודה הרגילותעבודות  

 הסביבה. 
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Shachar Matt

:מאת שירן פרי <shiran@yarqon.org.il>
:נשלח Monday, 5 July 2021 13:50
:אל Shachar Matt
:עותק Irina Gurevich; Orly; Amnon Goldman; Kobi Sela; Arik@ab-i.net; Or Avramson; Gavriel 

Peled
:נושא RE: אתרי התארגנות מקטע G4-9 - רשות נחל הירקון

אין לנו הערות נוספות למסמך 

בברכה,

From: Shachar Matt <Shachar@eco-eng.co.il>  
Sent: Monday, June 28, 2021 9:56 AM 
To:  שירן פרי <shiran@yarqon.org.il> 
Cc: Irina Gurevich <irina@tmrprojects.co.il>; Orly <orly@eco-eng.co.il>; Amnon Goldman 
<amnon@tmrprojects.co.il>; Kobi Sela <KobiS@f-gazit.co.il>; Arik@ab-i.net; Or Avramson <orav@dhvmed.com>; 
Gavriel Peled <GavrielP@nta.co.il> 
Subject: RE: אתרי התארגנות מקטע G4-9 - רשות נחל הירקון 

 שירן שלום, 
), אשר בתחומו נמצא אתר  2-ו  1(תתי המקטעים  G4-9מצורפות ההנחיות של המסמך הסביבתי למניעת מפגעים למקטע 

 ות הנדון, לאחר הטמעת הערותייך (ראי המייל מטה).  ההתארגנ
  אודה לקבלת אישורך. 

  בברכה, 

שחר מט 
יועצת סביבתית 

"אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה" 
) 114(שלוחה  09-9587119טל: 
 0528334334 – נייד 

eng.co.il-Shachar@eco
      eng.co.il-www.eco

From:  שירן פרי <shiran@yarqon.org.il>  
Sent: Monday, April 26, 2021 9:54 AM 
To: Shachar Matt <Shachar@eco-eng.co.il> 
Cc: Irina Gurevich <irina@tmrprojects.co.il>; Rotem Asulin <rotema@eco-eng.co.il>; Amnon Goldman 

Shachar
Stamp
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<amnon@tmrprojects.co.il>; Kobi Sela <KobiS@f-gazit.co.il>; Arik@ab-i.net; Shiri Solomon <shiriso@dhvmed.com>; 
Gavriel Peled <GavrielP@nta.co.il> 
Subject: RE: אתרי התארגנות מקטע G4-9 - רשות נחל הירקון 

 
 שחר שלום, 

 
 להלן הערותינו למסמך: 

  
  סמ בתוך האדמה  10.ג איסכורית על לעומק של כ 4.7
  ליטר.   50.ט על לנפח של לא יותר מ 4.7
  . 110%מיכלי השמן המשומש בחביות בתוך מאצרה של    .י 4.7

ביוב או  .מערכת הניקוז מזרימה לירקון במיידי. במידה ויש אירוע שמצריך טיפול מיוחד, צריך להיות חיבור אפשרי ל4.10
  מחסום ושאיבה של ביובית. בשלב הגשת תכנית מפורטת למנהל המקטע יש לערוך בדיקה לגבי הצורך לבור שיקוע.  

  
  
  
 
 
 

 בברכה,
 

 
 

From: Shachar Matt <Shachar@eco-eng.co.il>  
Sent: Tuesday, April 13, 2021 11:59 AM 
To:  שירן פרי <shiran@yarqon.org.il> 
Cc: Irina Gurevich <irina@tmrprojects.co.il>; Rotem Asulin <rotema@eco-eng.co.il>; Amnon Goldman 
<amnon@tmrprojects.co.il>; Kobi Sela <KobiS@f-gazit.co.il>; Arik@ab-i.net; Shiri Solomon <shiriso@dhvmed.com>; 
Gavriel Peled <GavrielP@nta.co.il> 
Subject: RE: אתרי התארגנות מקטע G4-9 - רשות נחל הירקון 

  
 שירן שלום, 

), אשר  2-ו  1(תתי המקטעים   G4-9ההנחיות שהעברת הוטמעו בפרק ד' של המסמך הסביבתי למניעת מפגעים למקטע  
 בתחומו נמצא אתר ההתארגנות הנדון.  

 ההנחיות הרלוונטיות מצורפות. אודה לקבלת אישורך.  
 בברכה, 

  
  שחר מט 

  יועצת סביבתית 
  "אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה" 

 ) 114(שלוחה  09-9587119טל: 
 0528334334 – נייד 

eng.co.il-Shachar@eco 
      eng.co.il-www.eco 
 
 

From:  שירן פרי <shiran@yarqon.org.il>  
Sent: Monday, February 1, 2021 4:04 PM 
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To: Shachar Matt <Shachar@eco-eng.co.il> 
Cc: Rotem Asulin <rotema@eco-eng.co.il>; Amnon Goldman <amnon@tmrprojects.co.il>; Irina Gurevich 
<irina@tmrprojects.co.il>; Kobi Sela <KobiS@f-gazit.co.il>; Arik@ab-i.net; Shiri Solomon <shiriso@dhvmed.com>; 
 <gadi@yarqon.org.il> גדי בורד  ;<yonatan@yarqon.org.il> יונתן רז  ;<ilan@yarqon.org.il> אילן רוזנבלום 
Subject: RE: אתרי התארגנות מקטע G4-9 - רשות נחל הירקון 

  
  שחר שלום, 

 
 הנחיות סביבתיות לניהול ומניעת סיכונים לנחל הירקון וסביבתו.  אנא העבירו מסמך

 מצ"ב מסמך הנחיות עקרוני לאתרי התארגנות בסמוך לירקון. 
 
  
  

  בברכה,
  

 
 

From: Shachar Matt <Shachar@eco-eng.co.il>  
Sent: Sunday, January 31, 2021 9:25 AM 
To:  שירן פרי <shiran@yarqon.org.il> 
Cc: Rotem Asulin <rotema@eco-eng.co.il>; Amnon Goldman <amnon@tmrprojects.co.il>; Irina Gurevich 
<irina@tmrprojects.co.il>; Kobi Sela <KobiS@f-gazit.co.il>; Arik@ab-i.net; Shiri Solomon <shiriso@dhvmed.com> 
Subject: RE: אתרי התארגנות מקטע G4-9 - רשות נחל הירקון 

 
  שירן שלום, 

  אודה לקבלת התייחסותך.  
 בברכה, 

 
 שחר מט 

 יועצת סביבתית 
  "אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה" 

  ) 114(שלוחה  09-9587119טל: 
 0528334334 – נייד 

eng.co.il-Shachar@eco 
      eng.co.il-www.eco  
 
 

From: Shachar Matt  
Sent: Sunday, January 24, 2021 4:45 PM 
To: shiran@yarqon.org.il 
Cc: Rotem Asulin <rotema@eco-eng.co.il>; Amnon Goldman <amnon@tmrprojects.co.il>; Irina Gurevich 
<irina@tmrprojects.co.il>; Kobi Sela <KobiS@f-gazit.co.il>; Arik@ab-i.net 
Subject: אתרי התארגנות מקטע G4-9 - רשות נחל הירקון 

 
  שירן שלום, 

  



4

(ראול ולנברג), ועורכת בימים אלו את המסמך הסביבתי לשלב    G4-9בהמשך לשיחתנו הבוקר, אני יועצת סביבתית למקטע 
  .  1עבודות אינפרא 

 במסגרת המסמך הסביבתי, ניתנות הנחיות למניעת מפגעים בעת ביצוע העבודות, כולל הנחיות לאתרי ההתארגנות.  
 

ע זה ימוקם מדרום לרחוב ראול ולנברג, וממערב לרחוב הברזל, על בסיס חניון  אחד מאתרי ההתארגנות המתוכננים במקט 
 מ' מנחל הירקון.   70-קיים לכלי רכב. אתר זה נמצא במרחק של כ

) המציגים את מיקומו  PDFמצורפים לבקשתך שכבה ובה אתרי ההתארגנות המתוכננים במקטע וכן תרשימים על רקע תצ"א (
 של אתר זה.  

  
  ננים השימושים הבאים: באתר זה מתוכ

  ,קרוואנים למשרדים  
  ,חנייה לרכבים פרטיים  
  מחפרונים, גנרטורים לכלים ידניים מהדקי אדמה וכד', -חנייה ומחסנים לכלים וציוד: מחפרונים, מיני  
  גנרטור בעל מיגון אקוסטי מוצב בתוך מאצרה תקנית, -דיזל  
  ,(מכולות, מבנים יבילים) מחסנים לחומרים ומוצרים  
  אשפה,  מכולות  
  ,מכולה לאיסוף מצברים ופסולת רעילה אחרת  
   ,שירותים כימיים עם מיכל אטום או מיכל אגירה טמון המפונה ע"י ביובית, ככל שאלו יידרשו  
  ,שטחי אחסון פתוח לציוד וחומרי בניה  
  מטר,  2בגובה מינימאלי של  -גדר היקפית אטומה אסכורית  
 ,עמדה לשומר ליד שער הכניסה  
  .עמדה/ציוד לכיבוי אש  

  
  אודה לקבלת התייחסותך.  

  
  בברכה, 

  שחר מט 
  יועצת סביבתית 

  "אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה" 
  ) 114(שלוחה  09-9587119טל: 
  0528334334 – נייד 

eng.co.il-Shachar@eco  
      eng.co.il-www.eco 
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16.2.21

 לכבוד:

מנהל פרויקטים  –אמנון גולדמן 

לסקר העצים שלישית בקרה  G4-הנדון: הקו ירוק מקטע 

 שלום, 

, התקיימה ישיבת מתכננים בתאריך  22.12.20בעקבות בקרה ראשונה לסקר העצים שנמסרה בתאריך 

 . 9.2.21ובהמשך הגשת מקטעים לסקיצות פתרונות תכנון לשימור עצים בתאריך  21.1.21

 התקבלה הגשה מלאה הכולל את  המסמכים הבאים לבקרה שלישית :  15.2.21בתאריך 

 15.2.21טבלאות סקר העצים שנערכו ע"י דורון לנג מתאריך  .1

גיליונות תשריט סקר העצים ע"ג תוכנית פיתוח שנערכו ע"י משה לנר אדריכלי נוף מתאריך  10 .2

15.2.21 

 כללית:

הרק"ל במקצע הצפון מזרחי של הקו העובר ברחובות ראול  מדובר בהמשך הקו הירוק של

ולנברג מצומת משר הירדן ועד צומת גבורה הנביאה ועד נחל הפרדסים. בתחום מקטע זה נסקרו 

 324עצים ולכריתה  19עצים , להעתקה  418עצים בוגרים. מתוכם מיועדים לשימור  761

 .43%עצים. כלומר שיעור הכריתה עומד על 

 :פרטנית 

קוטר  מין העץ  מס העץ   מס

 גזע 

בקרה ראשונה  ערכיות 

22.12.20  

בקרה שלישית 

16.2.21

פיקוס 14929

השדרות 

עץ מופת. יש לשנות 6018

 מכריתה להעתקה. 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר 

מצוי על מיקום אבן גן 3014מנגו הודי249754

וחגורת בטון בין 

מדרכה מתוכננת . יש 

חגורת  מצוא פתרון

בטון ועבודה זהירה 

בקרבת העץ . יש 

לשנות מכריתה 

 לשימור 

 –עודכן לשימור 

 מעולה 

מצוי בשביל אופניים 4017מנגו הודי 34934

מתוכנן. יש לשנות 

גאומטרית את שביל 

האופניים על מנת 

לשמר את העץ. יש 

לשנות מכריתה 

 לשימור. 

בשל  –מאושר לכריתה 

הפרשי גובה נדרש קיר 

וב מדי לשורשי קר

 העץ. 

עץ מופת. יש לשנות  17 120 פיקוס הגומי 49751 4

 מכריתה להעתקה. 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר 

יש לשנות מכריתה 5012פיקוס הגומי549749

להעתקה. 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר

פיקוס 649740

השדרות 

עץ לשימור מחמיר.  18 60

מצוי בשביל אופניים. 

מטרית יש לשנות גאו

את תנוחת השביל .יש 

לא  –מאושר להעתקה 

ניתן לשימור בשל 

הפרשי הגבהים וקיר 

הנדרש לצורך שימור 

נספח א'

מדינת ישראל 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

פקיד היערות



 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 פקיד היערות
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לשנות מכריתה 

 לשימור. 

 העץ 

יש לשנות מכריתה  17 47 צאלון נאה  4939 7

 להעתקה

 –עודכן להעתקה 

 מאושר 

יש לשנות מכריתה  17 30 מיש בונגה  49728 8

 להעתקה 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר

יש לשנות מכריתה  16 30 מיש בונגה  49729 9

 להעתקה 

 –עודכן להעתקה 

 מאושר

מצוי במדרכה  14 50 סיסם הודי 4981 10

מתוכננת. יש לשנות 

מכריתה לשימור יש 

גאומטריה לשנות 

צפונית של הקיר 

 המתוכנן. 

 מעולה  –שונה לשימור 

בשביל אופניים. יש  14 22 סיסם הודי 4982 11

נות גאומטריה לש

ומיקום מעבר חציה בין 

שביל אופניים ומדרכה. 

יש לשנות מכריתה 

 לשימור 

 

 

 מעולה  –שונה לשימור 

בשביל אופניים  15 40 סיסם הודי 4983 12

מתוכנן. יש לשנות 

גאומרטיה לצורך 

שימור העץ. יש לשנות 

 מכריתה לשימור

 –שונה לשימור 

 מעולה

סיגלון עלי  4993 13

 מימוזה 

במדרכה מתוכננת   15 40

ושביל אופניים . יש 

לסיים את שביל 

האופניים בהתאם 

למעבר החציה. יש 

לשנות מכריתה 

 לשימור

לא ניתן בטיחותית 

לשמר עץ זה בשל 

 –תכנון מעבר החציה 

  מאושר לכריתה

מצוי במדרכה מתוכננת  16 50 סיסם הודי 4998 14

יש לשנות מכריתה 

לשימור. יש להתאים 

גאומטרית גבהים ו

המדרכה בהתאם 

 לשימורו.

 –עודכן לשימור 

 מעולה 

אקליפטוס  49103 15

 טורל 

מצוי בשביל אופניים  15 35

צמוד דופן למדרכה 

מתוכננת . יש לשנות 

גאומטריה של שביל 

אופניים על מנת לשמר 

עץ זה . יש לשנות 

 מכריתה לשימור

בשל  מאושר לכריתה.

 הפרשי גבהים .



 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 פקיד היערות
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מגלון  49105 16

 פריקאי א

בשל  מאושר לכריתה.  כנ"ל 15 20

 הפרשי גבהים .

מגלון  49106 17

 אפריקאי 

. בשל מאושר לכריתה כנ"ל 12 30

 הפרשי גבהים .

מגלון  49108 18

 אפריקאי 

בשל  מאושר לכריתה.  כנ"ל 14 20

 הפרשי גבהים .

סיגלון עלי  49134 19

 מימוזה 

. בשל מאושר לכריתה  כנ"ל 15 35

 הים .הפרשי גב

סיגלון עלי  49136 20

 מימוזה 

מצוי במדרכה מתוכננת  15 35

רחבה דיה. יש לשנות 

 מכריתה לשימור.

בשל  מאושר לכריתה.

 הפרשי גבהים .

אקליפטוס  49160 21

 טורל

מצוי בשביל אופניים  16 40

צמוד דופן למדרכה 

מתוכננת . יש לשנות 

גאומטריה של שביל 

אופניים על מנת לשמר 

יש לשנות  עץ זה .

 מכריתה לשימור

בתחום מעבר חציה 

מתוכנן . לא ניתן 

לשימור בשל בטיחות . 

  מאושר לכריתה

 –שונה לשימור  כנ"ל 16 40 סיסם הודי 49172 22

 מעולה 

 –שונה לשימור  כנ"ל  15 30 סיסם הודי 49174 23

 מעולה 

הפרש -מאושר לכריתה  כנ"ל 16 40 סיסם הודי 49175 24

גבהים וקרבה לגזע 

 העץ

עצי ענק ומופת. צוות  15 35 מכנף נאה  49211 25

התכנון מתבקש להציג 

חלופה בה מבוטלת 

הערוגה הגננית צפונית 

למסילה והמיסעה 

הופכת צמודת דופן כך 

ששדרת המכנפים 

תשומר. יש לשנות 

 מכריתה לשימור

 – מאושר לכריתה

מצויים כולם בתחום 

 המיסעה. 
 17 35 מכנף נאה  49218 26

 16 40 מכנף נאה  49219 27

 15 50 מכנף נאה  49221 28

 16 50 מכנף נאה  49222 29

 16 55 מכנף נאה  49223 30

 16 50 מכנף נאה 49224 31

במדרכה מתוכננת  17 40 מכנף נאה  49225 32

רחבה דיה . יש 

להתאים גבהים ולשנות 

  מכריתה לשימור

מעבר חציה  בתחום

מתוכנן . לא ניתן 

לשימור בשל בטיחות . 

 מאושר לכריתה

סיגלון עלי  4955 33

 מימוזה 

בטבלה מסומן לשימור,  17 40

בתשריט לכריתה. יש 

לשנות בתשריט 

  .לשימור

 –מעודכן לשימור 

 מעולה 

אין כל הצדקה לכריתת  16 20 מיש בונגה  49511 34

העצים. יש לשנות את 

אופניים. מיקום שביל ה

יש לשנות מכריתה 

 לשימור

 –מעודכן לשימור 

 16 22 מיש בונגה  49512 35 מעולה

 16 27 מיש בונגה  49513 36

 14 15 מיש בונגה  49523 37

 15 15 מיש בונגה  49524 38



 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 פקיד היערות
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 15 16 מיש בונגה  49525 39

 16 15 מיש בונגה  49539 40

 16 20 מיש בונגה  49540 41

בוהיניה  49477 42

 מגוונת 

במדרכה רחבה דיה.  15 20

אין כל הצדה לכריתה. 

יש לשנות מכריתה 

 לשימור

 –מעודכן לשימור 

 מעולה

יש לשנות תנוחה  16 20 מיש בונגה 49766 43

גאומטרית של שביל 

אופניים. יש לשנות 

 ורמכריתה לשימ

 –מעודכן לשימור 

 16 24 מיש בונגה 49767 44 מעולה

 16 23 מיש בונגה 49768 45

יש לשנות מהעתקה  14 10 הדר לימון 49450 46

לשימור. מצוי בערוגה 

 גננית מתוכננת

-  מאושר לכריתה

 הפרשי גבהים 

-  מאושר לכריתה  כנ"ל  14 20 הדר הלימון 49448 47

 הפרשי גבהים

לשימור מחמיר. מצוי  15 40 פיקוס חלוד 49356 48

בשביל אופניים.יש 

התאים תנוחה לשביל ל

האופניים והמדרכה . 

יש לשנות מכריתה 

 לשימור

 –עודכן להעתקה 

בשל  מאושר להעתקה

 הפרשי גובה 

לשימור מחמיר. יש  16 30 פיקוס חלוד 49358 49

להתאים אבן שפה 

כביש ויש להתאים 

גאומטריה של שביל 

אופניים ומדרכה 

בהתאם. יש לשנות 

 מכריתה לשימור

 –עודכן להעתקה 

בשל  מאושר להעתקה

 הפרשי גובה

יש לשנות מכריתה  16 40 פיקוס חלוד 49359 50

  להעתקה

 עודכן להעתקה 

לשימור מחמיר. יש  16 30 פיקוס חלוד 49360 51

להתאים אבן שפה 

כביש ויש להתאים 

גאומטריה של שביל 

אופניים ומדרכה 

בהתאם. יש לשנות 

 מכריתה לשימור

 –עודכן להעתקה 

בשל  המאושר להעתק

 הפרשי גובה

פיקוס  49362 52

 מעוקם

יש לשנות מכריתה  16 40

 להעתקה

 עודכן להעתקה 

יש לשנות מכריתה  16 30 פיקוס חלוד 49363 53

 להעתקה

 עודכן להעתקה 

אקליפטוס  49371 54

 המקור 

מדרכה רחבה במצויים  16 40

מאוד ושביל 

אופניים.יש להתאים 

את תנוחת השבילים. 

יתה יש לשנות מכר

 מאושרים לכריתה

 בשל הפרשי גובה 

אקליפטוס  49373 55

 המקור 

30 15 

 16 40אקליפטוס  49375 56



 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 פקיד היערות
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 סקר העצים מאושר 

 

 יש להגיש כתב התחייבות נת"ע כנגד סכום ערך חליפי כולל למקטע זה. 

ונית עירית תל אביב יפו לצורך הנפקת עם קבלת כתב התחייבות תערך פנייה לפקיד היערות העיר

 רישיונות כריתה/ העתקה 

 

 

 בברכה,

 אד' נוף ענבר אשכנזי

 מנהלת התכנון ופקידת יערות 

 אגף יער ואילנות 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

 

 העתקים:

 מנהל אגף יער ואילנות ופקיד יערות ממשלתי –ד"ר ארז ברקאי 

 יריית תל אביב יפו פקיד היערות ע –אגר' חיים גבריאל 

 לשימור המקור 

אקליפטוס  49378 57

 המקור 

40 16 

אקליפטוס  49383 58

 המקור 

50 16 

אקליפטוס  49386 59

 המקור 

40 16 

אקליפטוס  49387 60

 המקור 

40 16 

לשנות מכריתה  17 35 זית אירופי 49403 61

  להעתקה

 עודכן להעתקה 

פיקוס  49437  62

 בינימינה

יש לשנות מכריתה  16 40

  להעתקה

 עודכן להעתקה 



21/12/2020

 סקר עצים

רק"ל קו ירוק 

4-9G 

דורון לנג   עורך הסקר :

נספח ב'
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495184312.3668231.63Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה18406345416סיגלון עלה מימוזה

496184298.38668230.67Jacaranda mimosifolia  נוטהשימורנמוכה3.968,207ערכיות גבוהה18.5336335415סיגלון עלה מימוזה

497184292.24668228.15Delonix regia  מנווןשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה15407335415צאלון נאה

498184295.26668227.98Jacaranda mimosifolia  נוטהשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה17305335415סיגלון עלה מימוזה

499184293.13668224.78Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה18408345416סיגלון עלה מימוזה

4910184300.3668226.03Delonix regia  נוטהשימורנמוכה618,840ערכיות גבוהה15.5507335415צאלון נאה

4911184308.16668227.56Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה17206345416סיגלון עלה מימוזה

4912184314.58668227.6Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.524,431ערכיות גבוהה17216345416סיגלון עלה מימוזה

4913184318.62668228Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.3213,022ערכיות גבוהה18366345416סיגלון עלה מימוזה

מנווןשימורנמוכה2.41,507ערכיות בינוניתFicus benjamina19206325313פיקוס בנימינה  4914184375.28668236.89

שימורגבוהה35,024ערכיות גבוההFicus obliqus18256344415פיקוס מעוקם  4915184379.49668242.05

שימורנמוכה2.643,647ערכיות גבוההCitharexylum spinosum18226345315קתרוסית מרובעת  4917184381.22668238.53

שימורנמוכה4.29,232ערכיות גבוההCitharexylum spinosum18356345315קתרוסית מרובעת  4918184383.02668239.51

שימורנמוכה2.643,647ערכיות גבוההCitharexylum spinosum18226345315קתרוסית מרובעת  4919184385.3668239.96

שימורנמוכה3.65,426ערכיות גבוההCitharexylum spinosum111307344314קתרוסית מרובעת  4920184385.68668242.79

שימורנמוכה1.2603ערכיות גבוההCitharexylum spinosum14107344314קתרוסית מרובעת  4921184387.33668243.27

4922184392.18668244.66Ficus retusa  שימורגבוהה7.228,938ערכיות גבוהה1116012444416פיקוס שדרות

שימורנמוכה2.42,412ערכיות גבוההCitharexylum spinosum18206344314קתרוסית מרובעת  4923184398.4668246.19

4924184404.36668249.25Melia azedarach  שימורנמוכה922,608ערכיות גבוהה1127510444214אזדרכת מצויה

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההOlea europaea15205344516זית אירופי  4926184421.2668260.48

4927184422.19668262.23Citrus v.   שימורנמוכה1.2452ערכיות בינונית13101143311י.ל.הדר מ

4928184425.37668262.65Syagrus romanzoffiana  'שימורנמוכה3.61,440ערכיות בינונית15305343212סייגרוס רומנזהוף

4929184434.39668257.49Ficus retusa  כריתהגבוהה7.236,173ערכיות גבוהה מאוד1126015545418פיקוס שדרות

גדר חיהשימורנמוכה2.42,261ערכיות גבוההFicus benjamina18206335314פיקוס בנימינה  4930184436.98668265.55

גדר חיהשימורנמוכה2.42,261ערכיות גבוההFicus benjamina18206335314פיקוס בנימינה  4931184440.74668267.99

גדר חיהשימורנמוכה2.42,261ערכיות גבוההFicus benjamina18206335314פיקוס בנימינה  4932184442.36668269.51

גדר חיהשימורנמוכה1.81,272ערכיות גבוההFicus benjamina18156335314פיקוס בנימינה  4933184445.86668272.04

כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודMangifera indica194010445417מנגו הודי  4934184456.69668272.98

4935184474.57668275.32Melia azedarach  כריתהנמוכה2.41,507ערכיות בינונית18.5207335213אזדרכת מצויה

4936184515.29668303.38Melia azedarach  כריתהנמוכה33,140ערכיות גבוהה17256345214אזדרכת מצויה

4937184518.12668308.25Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה5.0417,725ערכיות גבוהה19.5428345416סיגלון עלה מימוזה

4938184524.34668314.92Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאוד110509445417סיגלון עלה מימוזה

4939184531.57668318.8Delonix regia  כריתהנמוכה5.6422,196ערכיות גבוהה מאוד111479445417צאלון נאה

4940184524.15668320.59Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד1124010445417סיגלון עלה מימוזה

4941184521.41668327.15Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה מאוד1124510445417סיגלון עלה מימוזה

4942184524.65668330.37Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה3.9610,942ערכיות גבוהה מאוד111339445417סיגלון עלה מימוזה

4943184528.43668332.51Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה3.729,656ערכיות גבוהה מאוד1123110445417סיגלון עלה מימוזה

4944184531.76668331.08Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.2819,453ערכיות גבוהה מאוד1124410445417סיגלון עלה מימוזה

4945184540.64668330Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה18.5307345416סיגלון עלה מימוזה

4946184544.15668333.54Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.2819,453ערכיות גבוהה מאוד19449445417סיגלון עלה מימוזה

4947184547.9668336.04Jacaranda mimosifolia  נוטהשימורנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה19357335415סיגלון עלה מימוזה

4948184538.42668342.38Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה מאוד194510445417סיגלון עלה מימוזה

4950184557.28668345.29Delonix regia  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה מאוד173010445417צאלון נאה

4951184552.17668352.74Delonix regia  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה מאוד16.5309445417צאלון נאה

4953184563.96668362.33Delonix regia  שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאוד16.55010445417צאלון נאה

4954184570.55668354.38Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד184010445417סיגלון עלה מימוזה

4955184573.86668356.25Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד184010445417סיגלון עלה מימוזה

4973184598.83668374.54Delonix regia  גדום ענפיםשימורנמוכה5.8818,094ערכיות גבוהה16.5495335415צאלון נאה
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שברשימורנמוכה1.81,272ערכיות גבוההFicus benjamina16156335314פיקוס בנימינה  4974184603.27668380.31

שימורנמוכה1.81,272ערכיות גבוההFicus benjamina16156335314פיקוס בנימינה  4975184604.63668381.72

מנווןשימורנמוכה1.44543ערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius14124225312ברכיכיטון אדרי  4976184636.59668414.56

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo110458345416סיסם הודי  4977184634.69668421.54

4978184632.31668423.45Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד1104010445417סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה1.2754ערכיות גבוההCitrus limon14.5103245314הדר לימון   4979184634.9668429

4980184637.56668429.78Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד1104010445417סיגלון עלה מימוזה

גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5504235414סיסם הודי  4981184646.95668429.39

גזום חשמלכריתהנמוכה2.643,647ערכיות גבוההDalbergia sissoo18.5223235414סיסם הודי  4982184650.71668433.35

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo19406335415סיסם הודי  4983184655.01668437.21

4984184648.65668443.3Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאוד1105010445417סיגלון עלה מימוזה

4985184652.42668447.29Jacaranda mimosifolia  מכוסה מטפסשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה110408335415סיגלון עלה מימוזה

4986184655.57668451.58Jacaranda mimosifolia  מכוסה מטפסשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה17306335415סיגלון עלה מימוזה

מנווןשימורנמוכה5.048,862ערכיות גבוההPinus brutia111425325414אורן קפריסאי  4987184662.51668456.07

שימורנמוכה8.436,926ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1147010445316איקליפטוס המקור  4988184666.26668457.26

שימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis113608345315איקליפטוס המקור  4989184666.6668460.05

4991184688.58668484.15Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלשימורנמוכה4.4410,317ערכיות גבוהה14375335415סיגלון עלה מימוזה

4992184692.09668487.23Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלשימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה17.5406345416סיגלון עלה מימוזה

4993184693.8668482.84Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה15.5405335415סיגלון עלה מימוזה

4994184698.35668485.2Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה16305335415סיגלון עלה מימוזה

4995184702.22668488.51Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה16406335415סיגלון עלה מימוזה

4996184695.51668490.78Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה17.5457345416סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה2.766,644ערכיות גבוההOlea europaea15234245516זית אירופי  4997184692.93668494.27

כריתהנמוכה625,120ערכיות גבוההDalbergia sissoo18508345416סיסם הודי  4998184703.73668496.66

גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוההDalbergia sissoo15.5353235414סיסם הודי  4999184711.22668494.34

שימורנמוכה4.29,232ערכיות גבוההEucalyptus torelliana18358345315איקליפטוס טורל  49100184703.13668504.44

49101184708.45668509.07Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה18.5458345416סיגלון עלה מימוזה

49102184716.25668503.15Delonix regia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה14356335415צאלון נאה

כריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוההEucalyptus torelliana111357345315איקליפטוס טורל  49103184719.65668509.47

49104184724.09668511.3Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה111406335415סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum14.5205345315מגלון אפריקני  49105184724.86668514.63

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum14.5205345315מגלון אפריקני  49106184728.21668518.78

49107184732.26668518.83Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה3.64,522ערכיות בינונית14.5302125412סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum14204245314מגלון אפריקני  49108184732.21668524.1

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus torelliana17306345315איקליפטוס טורל  49109184722.77668522.96

49110184711.68668512.89Jacaranda mimosifolia  מנווןשימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוהה18206335415סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה3.9610,942ערכיות גבוההDalbergia sissoo17.5338345416סיסם הודי  49111184710.68668517.2

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo17.5207345416סיסם הודי  49116184729.55668537.65

שימורנמוכה1.81,696ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum14154245314מגלון אפריקני  49117184735.17668528.35

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההHarpephyllum caffrum13203245314מגלון אפריקני  49118184739668533.94

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus torelliana110307345315איקליפטוס טורל  49119184742.92668538.96

גזום חשמלכריתהנמוכה4.26,924ערכיות גבוההEucalyptus torelliana19356335314איקליפטוס טורל  49120184751.97668541.65

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo110358345416סיסם הודי  49121184733.06668541.58

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18.5307345416סיסם הודי  49122184737.19668545.02

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo18357345416סיסם הודי  49123184740.23668548.13

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo18357345416סיסם הודי  49124184743.51668552.4

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5408345416סיסם הודי  49125184746.21668556.31

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5408345416סיסם הודי  49126184749.4668559.89
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שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo18.55010445417סיסם הודי  49127184756.85668569.59

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo18.55010445417סיסם הודי  49128184760.21668573.04

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo17.55010445417סיסם הודי  49129184764.3668578.12

שימורנמוכה6.630,395ערכיות גבוהה מאודFicus religiosa18.55510445417פיקוס קדוש  49131184771.14668578.18

49132184772.38668571.98Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה110508345416סיגלון עלה מימוזה

גזום חשמלכריתהנמוכה4.26,924ערכיות גבוההEucalyptus torelliana110357335314איקליפטוס טורל  49133184774.4668565.26

49134184768.86668562.3Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה16355335415סיגלון עלה מימוזה

49135184775.74668583.56Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוהה מאוד183510445417סיגלון עלה מימוזה

49136184787.48668581.58Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה18.5356335415סיגלון עלה מימוזה

49137184783668591.41Delonix regia  שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוהה מאוד153510445417צאלון נאה

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo18207345416סיסם הודי  49142184801.65668612.39

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus torelliana112408345315איקליפטוס טורל  49146184807.36668617.35

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo111407345416סיסם הודי  49147184813.03668621.17

כריתהנמוכה625,120ערכיות גבוההDalbergia sissoo110508345416סיסם הודי  49148184821.12668614.41

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo19308345416סיסם הודי  49149184816.22668624.74

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo19254245415סיסם הודי  49153184823.6668633.01

49154184835.29668630.29Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה7.227,130ערכיות גבוהה110608335415סיגלון עלה מימוזה

נוטהשימורנמוכה4.89,043ערכיות גבוההEucalyptus torelliana18.5409435315איקליפטוס טורל  49155184826.37668636.92

נוטהשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo17408335415סיסם הודי  49159184833.64668645.26

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus torelliana1124010445316איקליפטוס טורל  49160184845.41668649.68

49161184851.79668649.99Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוהה185010435416סיגלון עלה מימוזה

נוטהשימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההDalbergia sissoo1106011435416סיסם הודי  49162184843.59668656.59

שימורנמוכה3.367,878ערכיות גבוההDalbergia sissoo18286345416סיסם הודי  49163184832.18668657.49

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo16205345416סיסם הודי  49164184834.28668661.56

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוההDalbergia sissoo19507345416סיסם הודי  49167184843.2668664.76

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18307345416סיסם הודי  49170184846.82668669.48

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18307345416סיסם הודי  49171184849.94668673.87

כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo17.5408345416סיסם הודי  49172184855.54668663.48

49173184861.97668662.65Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה18407335415סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo17306345416סיסם הודי  49174184859.7668668.04

כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo110407345416סיסם הודי  49175184863.44668672.75

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo17458345416סיסם הודי  49176184860.46668677.25

49177184872.81668675.92Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה7.227,130ערכיות גבוהה17604235414סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo17358345416סיסם הודי  49178184869.97668680.62

שימורנמוכה618,840ערכיות גבוההEucalyptus torelliana112507345315איקליפטוס טורל  49179184861.85668684.22

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110307345416סיסם הודי  49180184856.69668683.24

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo17307345416סיסם הודי  49182184863.66668691.77

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110308345416סיסם הודי  49184184878.04668699.74

49185184884.02668688.69Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה6.622,796ערכיות גבוהה195510435416סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo19406335415סיסם הודי  49186184889.17668695.21

49187184893.67668701.29Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה19406335415סיגלון עלה מימוזה

49188184896.95668706.2Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה618,840ערכיות גבוהה19506335415סיגלון עלה מימוזה

49189184891.92668715.58Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה110406335415סיגלון עלה מימוזה

49190184909.97668722.32Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה17306335415סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo111308345416סיסם הודי  49191184897.56668724.42

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההDalbergia sissoo15.5124245415סיסם הודי  49192184891.78668725.53

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18307345416סיסם הודי  49194184894.66668729.86

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo17256345416סיסם הודי  49196184898.77668733.57
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שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo17256345416סיסם הודי  49197184903.17668732.99

מנווןשימורנמוכה34,710ערכיות גבוההDalbergia sissoo18256335415סיסם הודי  49199184901.99668738.47

49200184915.53668731.57Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה17307335415סיגלון עלה מימוזה

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo19406335415סיסם הודי  49201184916.27668734.25

49202184918.32668736.11Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוהה18356335415סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo18256345416סיסם הודי  49203184905.46668743.39

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5257345416סיסם הודי  49204184908.58668747.56

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18306345416סיסם הודי  49208184916.87668763.96

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110307345416סיסם הודי  49209184924.48668766.18

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo112408345416סיסם הודי  49210184927.11668770.35

גזום חשמלכריתהנמוכה4.29,232ערכיות גבוההTipuana tipu16.5358335415מכנף נאה  49211184936.36668766.15

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110308345416סיסם הודי  49212184924.24668776.5

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo19.5257345416סיסם הודי  49213184926.31668780.5

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo19308345416סיסם הודי  49214184928.38668785.21

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo17256345416סיסם הודי  49215184931.48668779.78

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo111357345416סיסם הודי  49216184933.87668783.87

שימורנמוכה4.4413,756ערכיות גבוההTipuana tipu17376345416מכנף נאה  49217184938.42668779.13

כריתהנמוכה4.212,309ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu19359445417מכנף נאה  49218184943.71668779.08

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההTipuana tipu1104010435416מכנף נאה  49219184946.26668783.19

גזום חשמלשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההTipuana tipu18.5308335415מכנף נאה  49220184945.3668792.25

גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההTipuana tipu18508335415מכנף נאה  49221184950.18668793.09

גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההTipuana tipu1105010435416מכנף נאה  49222184953.13668797.08

גזום חשמלכריתהנמוכה6.622,796ערכיות גבוההTipuana tipu19.55510435416מכנף נאה  49223184955.67668801.06

גזום חשמלכריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההTipuana tipu1115010435416מכנף נאה  49224184961.16668810

כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1104010445417מכנף נאה  49225184965.15668828.4

49226184974.31668832.46Delonix regia  גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוהה15408335415צאלון נאה

כריתהנמוכה1.82,261ערכיות בינוניתCallistemon viminalis1515045413קליסטמון הנצרים  49227184973.81668838.28

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההCallistemon viminalis14407335415קליסטמון הנצרים  49228184978.59668839.28

כריתהנמוכה1.441,447ערכיות גבוההCallistemon viminalis13.5123245415קליסטמון הנצרים  49229184974.82668848.34

49230184982.53668849.55Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה14.5304235414סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה3.60ערכיות נמוכה3.53000עץ לא קיים49231184971.87668852.84

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo15.5204245415סיסם הודי  49232184963.43668848.22

49233184986.78668883.46Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה36,280ערכיות גבוהה18256345416סיגלון עלה מימוזה

49236184989.91668891.29Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה36,280ערכיות גבוהה18256345416סיגלון עלה מימוזה

49238185005.64668896.25Jacaranda mimosifolia  גזום חשמלכריתהנמוכה34,710ערכיות גבוהה15.5256335415סיגלון עלה מימוזה

49239185013.88668907.85Delonix regia  גזום חשמלכריתהנמוכה34,710ערכיות גבוהה15.5255335415צאלון נאה

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo111405335415סיסם הודי  49240185011.48668911.94

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo111407345416סיסם הודי  49241185007.2668917.64

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo111458345416סיסם הודי  49242185000.22668917.05

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo110357345416סיסם הודי  49243185003.09668922.36

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110306345416סיסם הודי  49245185007.03668928.26

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo110256345416סיסם הודי  49246185010.91668923.95

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo110405335415סיסם הודי  49247185015.26668918.41

כריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוההDalbergia sissoo18.5305335415סיסם הודי  49248185017.96668924.43

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo111308345416סיסם הודי  49249185013.71668928.45

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo16204245415סיסם הודי  49250185010.11668932.97

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo19206345416סיסם הודי  49253185013.81668938.85

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo110357345416סיסם הודי  49254185017.35668934.82
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כריתהנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo110457345416סיסם הודי  49255185028.34668940.16

כריתהנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo16254245415סיסם הודי  49256185031.43668944.46

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo110458345416סיסם הודי  49257185017.34668944.47

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo16255345416סיסם הודי  49261185020.31668959.89

שימורנמוכה6.630,395ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1115510445417מכנף נאה  49263185029.85668965.49

שימורנמוכה6.630,395ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1115510445417מכנף נאה  49264185036.66668966.39

גזום חשמלכריתהנמוכה34,710ערכיות גבוההTipuana tipu16.5258335415מכנף נאה  49265185043.52668966.46

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההTipuana tipu18408335415מכנף נאה  49266185046.91668971.02

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1113510445417מכנף נאה  49267185040.51668971.22

גזום חשמלכריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההTipuana tipu1104010435416מכנף נאה  49268185049.47668975.46

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1105010445417מכנף נאה  49269185040.82668985.27

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo110308345416סיסם הודי  49270185036.85668990.06

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוההDalbergia sissoo110407345416סיסם הודי  49271185034.45668985.03

49284185082.76669086.84Delonix regia  שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה15407345416צאלון נאה

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu194010445417מכנף נאה  49290185052.46669114.74

שימורנמוכה8.449,235ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu187010445417מכנף נאה  49291185062.88669114.45

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1104010445417מכנף נאה  49292185048.94669118.44

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוההDalbergia sissoo110508345416סיסם הודי  49296185025.2669146.49

שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo17205345416סיסם הודי  49297185020.83669150.64

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18306345416סיסם הודי  49299185016.27669153.85

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo17306345416סיסם הודי  49300185012.27669157.77

שימורנמוכה11.468,012ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis110958345315איקליפטוס המקור  49332185131.38669106.99

שימורנמוכה3.62,160ערכיות בינוניתDypsis decarii14303235313משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49333185140.52669105.04

כריתהגבוהה1.21,005ערכיות גבוההCeltis bungeana13103245415מיש בונגה  49334185132.1669093.56

49335185131.25669073.01Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.87,680ערכיות גבוהה18406345416תמר מצוי

49336185133.97669066.84Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.87,680ערכיות גבוהה18405345416תמר מצוי

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49339185232.16669179.06

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49340185233.46669182.48

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49341185237.17669182.72

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49342185229.16669187.46

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההSabal palmetto12202.5245314סבל  פלמטו  49343185231.3669190.09

כריתהנמוכה2.44,019ערכיות גבוההBrachychiton populneus15205345416ברכיכטון צפצפתי  49344185180.08669228.94

נוטהשימורגבוהה1.2754ערכיות גבוההFicus rubiginosa13103235414פיקוס חלוד  49351185230.21669205

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההFicus rubiginosa14153.5245415פיקוס חלוד  49352185235.94669210.52

49353185243.68669212.3Morus l.  רקבון בגזעשימורנמוכה10.861,042ערכיות גבוהה15909435416י.ל.תות מ

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההFicus rubiginosa16307345416פיקוס חלוד  49354185246.64669205.98

כריתהגבוהה1.21,005ערכיות גבוההFicus rubiginosa13103245415פיקוס חלוד  49355185253.93669209.69

גזום חשמלכריתהגבוהה4.812,058ערכיות גבוההFicus rubiginosa16408335415פיקוס חלוד  49356185250.6669215.69

פגיעה בגזעשימורגבוהה1.441,085ערכיות גבוההFicus rubiginosa13.5123235414פיקוס חלוד  49357185248.85669223.84

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההFicus rubiginosa16307345416פיקוס חלוד  49358185256.87669220.35

כריתהגבוהה4.816,077ערכיות גבוההFicus rubiginosa16408345416פיקוס חלוד  49359185262.75669214.29

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההFicus rubiginosa16307345416פיקוס חלוד  49360185263.41669226.58

כריתהגבוהה1.21,005ערכיות גבוההFicus rubiginosa13103245415פיקוס חלוד  49361185269.62669225.27

כריתהגבוהה4.816,077ערכיות גבוההFicus obliqus16407345416פיקוס מעוקם  49362185271.66669219.89

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההFicus rubiginosa15306345416פיקוס חלוד  49363185278.93669225.76

שימורנמוכה1.81,696ערכיות גבוההBrachychiton populneus14153235414ברכיכטון צפצפתי  49364185272.94669245.75

כריתהנמוכה1.441,447ערכיות גבוההBrachychiton populneus14123245415ברכיכטון צפצפתי  49366185292.12669255.37

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49367185291.75669266.86
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שימורנמוכה1275,360ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis11210012445316איקליפטוס המקור  49368185295.43669264.67

שימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1106012445316איקליפטוס המקור  49369185297.04669265.98

שימורנמוכה618,840ערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis1125014545317איקליפטוס המקור  49370185300.59669269.1

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis110409445316איקליפטוס המקור  49371185302.41669268.28

שימורנמוכה618,840ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1125012445316איקליפטוס המקור  49372185307.29669269.49

כריתהנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis16308345315איקליפטוס המקור  49373185308.72669271.88

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124012445316איקליפטוס המקור  49374185302.12669274.06

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis194010445316איקליפטוס המקור  49375185311.14669274.48

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis16308345315איקליפטוס המקור  49376185312.79669274.58

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124012445316איקליפטוס המקור  49377185318669280.08

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124012445316איקליפטוס המקור  49378185320.57669283.64

כריתהנמוכה1275,360ערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis11210014545317איקליפטוס המקור  49379185329.26669267.58

כריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוההEucalyptus torelliana16154245314איקליפטוס טורל  49380185344.91669283.53

כריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוההEucalyptus torelliana16154245314איקליפטוס טורל  49381185341.66669286.45

כריתהנמוכה1.2754ערכיות גבוההEucalyptus torelliana16104245314איקליפטוס טורל  49382185351.39669289.44

כריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis195010445316איקליפטוס המקור  49383185334.89669293.99

כריתהנמוכה618,840ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1105012445316איקליפטוס המקור  49384185338.88669296.15

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis16408345315איקליפטוס המקור  49385185341.89669298.91

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49386185340.24669300.59

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49387185341.03669303.27

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49388185341.76669306.35

שימורנמוכה10.861,042ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1109010445316איקליפטוס המקור  49389185342.92669311.63

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1103010445316איקליפטוס המקור  49393185334.41669305.88

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104012445316איקליפטוס המקור  49394185333.22669303.75

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1103010445316איקליפטוס המקור  49395185331.1669303.2

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104010445316איקליפטוס המקור  49396185326.15669297.85

שימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1106012445316איקליפטוס המקור  49397185323.53669296.87

כריתהגבוהה4.215,386ערכיות גבוהה מאודOlea europaea163510445518זית אירופי  49398185364.21669298.86

49399185369.56669299.98Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה2.163,256ערכיות גבוהה17188345416סיגלון עלה מימוזה

49400185375.91669304.52Jacaranda mimosifolia  פגיע בצואר השורשכריתהנמוכה1.441,085ערכיות גבוהה16126335415סיגלון עלה מימוזה

49401185380.89669309.93Jacaranda mimosifolia  גדום ענפיםכריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוהה16155335415סיגלון עלה מימוזה

49402185376.83669314.78Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה17206345416סיגלון עלה מימוזה

כריתהגבוהה4.215,386ערכיות גבוהה מאודOlea europaea16356345517זית אירופי  49403185367.87669310.09

כריתהנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo17207345416סיסם הודי  49404185377.75669320.83

כריתהנמוכה1.441,447ערכיות גבוההDalbergia sissoo15124245415סיסם הודי  49405185372.87669322.05

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההCallistemon viminalis14.5124245415קליסטמון הנצרים  49407185373.06669330.64

49408185381.99669330.49Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.163,256ערכיות גבוהה17186345416סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההCallistemon viminalis14124245415קליסטמון הנצרים  49409185383.06669337.63

49410185398.98669342.75Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה16308345416סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה7.842,453ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1136512445417סיסם הודי  49411185412.22669367.58

49412185421.14669381.2Ficus retusa  שימורגבוהה10.881,389ערכיות גבוהה מאוד1149012445417פיקוס שדרות

שימורנמוכה10.881,389ערכיות גבוהה מאודFicus religiosa1149012445417פיקוס קדוש  49413185421.84669380.17

שימורגבוהה4.816,077ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana1104012445417מיש בונגה  49414185430.01669363.52

49415185440.13669369.62Morus l.  פצע בבסיס הגזעשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוהה16308335415י.ל.תות מ

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo19308345416סיסם הודי  49416185440.19669374.91

49417185448.31669379.4Phoenix dactylifera  שימורנמוכה65,760ערכיות גבוהה16505345416תמר מצוי

49418185446.25669390.88Ficus retusa  שימורגבוהה956,520ערכיות גבוהה מאוד1127515545418פיקוס שדרות

שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוההDalbergia sissoo19158345416סיסם הודי  49419185471.79669357.88
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שימורנמוכה2.163,256ערכיות גבוההDalbergia sissoo12182145414סיסם הודי  49420185472.04669356.94

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo192510445417סיסם הודי  49421185470.18669356.54

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההDalbergia sissoo13122145414סיסם הודי  49422185471.44669356.18

שימורנמוכה2.163,256ערכיות גבוההDalbergia sissoo15185345416סיסם הודי  49423185470.77669355.83

כריתהנמוכה2.163,256ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1101810445417סיסם הודי  49424185467.28669353.17

כריתהנמוכה2.163,256ערכיות גבוההDalbergia sissoo18188345416סיסם הודי  49425185465.81669352.8

כריתהנמוכה2.44,019ערכיות גבוההDalbergia sissoo18208345416סיסם הודי  49426185465.44669352.41

כריתהנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1125012445417סיסם הודי  49427185463.79669350.76

כריתהנמוכה1.21,005ערכיות גבוההDalbergia sissoo18106345416סיסם הודי  49428185462.82669350.2

כריתהנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo18256345416סיסם הודי  49429185460.86669348.87

כריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1101510445316איקליפטוס המקור  49430185459.85669347.85

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1124010445417סיסם הודי  49431185457.89669346.11

49432185456.52669345.13Morus l.  שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה18306345416י.ל.תות מ

שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוההDalbergia sissoo16156345416סיסם הודי  49433185451.23669342.76

שימורנמוכה3.126,792ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo182610445417סיסם הודי  49434185450.41669342.27

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1122010445316איקליפטוס המקור  49435185450.31669340.58

שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוההDalbergia sissoo16158345416סיסם הודי  49436185449.79669340.69

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההFicus benjamina1104010445316פיקוס בנימינה  49437185446.69669348.57

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההTamarix Spp184010445316אשל מינים שונים    49438185397.27669301.65

גדם מתחדששימורנמוכה4.29,232ערכיות גבוההDalbergia sissoo16356335415סיסם הודי  49439185387.77669299.08

שימורנמוכה36,280ערכיות גבוההDalbergia sissoo16258345416סיסם הודי  49440185373.65669274.16

גדוםשימורנמוכה1.68985ערכיות בינוניתEucalyptus torquata13.5142125412איקליפטוס הצאוורון  49441185380.24669265.4

שימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15106345416פנסית דו נוצתית   49444185267.66669185.17

49445185244.22669171.49Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49446185241.47669167.98Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49447185238.74669165.08Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

העתקהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההCitrus limon12203245314הדר לימון   49448185236.02669163.63

49449185234.7669161.29Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19405345315וושינגטוניה חסונה

העתקהנמוכה1.2754ערכיות גבוההCitrus limon12103245314הדר לימון   49450185232.84669160.16

49451185231.61669158.48Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49452185228.15669154.56Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49453185225.21669151Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49454185221.64669147.65Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49455185219.28669144.4Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49456185215.96669140.81Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

שיח לא מוגןהעתקהנמוכה00ערכיות בינוניתCitrus limon120025310הדר לימון   49457185213.39669140.13

49458185213.65669137.57Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49459185210.13669134.24Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49460185206.69669130.06Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49461185204.13669127.07Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49462185200.7669124.35Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

49463185198.85669120.6Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19404245314וושינגטוניה חסונה

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata14204245314בוהיניה מגוונת   49464185196.7669118.33

שימורנמוכה1.2754ערכיות גבוההBauhinia variegata13103245314בוהיניה מגוונת   49465185193.17669114.55

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata14204245314בוהיניה מגוונת   49466185190.22669110.93

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata14204245314בוהיניה מגוונת   49467185187.49669106.77

גדום ענפיםשימורנמוכה618,840ערכיות גבוההDalbergia sissoo19506335415סיסם הודי  49468185190.49669099.68

49469185186.67669098.38Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.88,640ערכיות גבוהה112404245314וושינגטוניה חסונה
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שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius17204245314ברכיכיטון אדרי  49470185183.12669092.61

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius17204245314ברכיכיטון אדרי  49471185186.21669088.72

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo184010445417סיסם הודי  49474185180.49669088.08

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההDalbergia sissoo18307345416סיסם הודי  49475185176.86669095.29

שבר בגזע ראשישימורנמוכה1.81,272ערכיות בינוניתBauhinia variegata15154235313בוהיניה מגוונת   49476185174.72669092.78

כריתהנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata16205345315בוהיניה מגוונת   49477185170.17669087.73

שימורנמוכה7.227,130ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1136010445316איקליפטוס המקור  49478185175.03669086.71

גדום ענפיםשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo18407335415סיסם הודי  49479185170.28669080.29

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo194010445417סיסם הודי  49481185167.87669072.47

גדום ענפיםשימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההDalbergia sissoo16406335415סיסם הודי  49482185163.77669067.72

שימורנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo194010445417סיסם הודי  49483185168.54669067.68

49484185175.27669065.71Phoenix dactylifera  שימורנמוכה4.87,680ערכיות גבוהה18405345416תמר מצוי

מנווןשימורנמוכה1.81,272ערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius14152135312ברכיכיטון אדרי  49487185187.83669048.83

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius14205345315ברכיכיטון אדרי  49488185191.67669046.72

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius16204245314ברכיכיטון אדרי  49489185194.44669042.7

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius16305345315ברכיכיטון אדרי  49490185201.16669036.56

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius16305345315ברכיכיטון אדרי  49491185208.34669031.11

כריתהנמוכה3.61,440ערכיות גבוההDypsis decarii12304245314משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49492185187.18669033.64

49493185171.21669045.49Washingtonia robusta  שימורנמוכה5.45,040ערכיות גבוהה17455345315וושינגטוניה חסונה

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana17308345416מיש בונגה  49494185138.75669053.19

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana17308345416מיש בונגה  49495185134.7669047.34

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana17308345416מיש בונגה  49496185130.45669041.81

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana17308345416מיש בונגה  49497185125.89669036.28

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana16208345416מיש בונגה  49498185121.68669030.69

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15208345416מיש בונגה  49499185117.7669025.16

כריתהגבוהה2.644,863ערכיות גבוההCeltis bungeana15228345416מיש בונגה  49500185113.48669019.75

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana19308345416מיש בונגה  49501185105.61669009.28

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana18208345416מיש בונגה  49502185101.03669003.6

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15208345416מיש בונגה  49503185097.1668997.89

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana16308345416מיש בונגה  49504185093.06668992.14

49505185091.2669013.54Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.86,720ערכיות גבוהה17405345416תמר מצוי

49506185081.13668998.44Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.86,720ערכיות גבוהה17405345416תמר מצוי

49507185062.18668968.91Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה66,720ערכיות גבוהה17505345416תמר מצוי

49508185053.13668953.07Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.86,720ערכיות גבוהה17405345416תמר מצוי

49509185045.39668939.03Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה3.66,720ערכיות גבוהה17305345416תמר מצוי

49510185031.01668910.74Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה7.28,640ערכיות גבוהה19605345416תמר מצוי

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana16208345416מיש בונגה  49511185072.86668962.14

כריתהגבוהה2.644,863ערכיות גבוההCeltis bungeana15228345416מיש בונגה  49512185069.1668955.92

כריתהגבוהה3.247,325ערכיות גבוההCeltis bungeana16278345416מיש בונגה  49513185065.58668949.74

49514185069.77668947.66Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13.5103245415סיגלון עלה מימוזה

49515185073.53668946.28Jacaranda mimosifolia  גדר חיהשימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13103245415סיגלון עלה מימוזה

גדר חיהשימורנמוכה4.89,043ערכיות בינוניתFicus benjamina13.5404235313פיקוס בנימינה  49516185077.61668944.9

גדר חיהשימורנמוכה4.89,043ערכיות בינוניתFicus benjamina13.5404235313פיקוס בנימינה  49517185076.41668942.82

גדר חיהשימורנמוכה4.89,043ערכיות בינוניתFicus benjamina13.5404235313פיקוס בנימינה  49518185075.23668941.23

גדר חיהשימורנמוכה4.89,043ערכיות בינוניתFicus benjamina13.5404235313פיקוס בנימינה  49519185074.67668939.5

49520185072.46668935.44Cupressus sempervirens  שימורנמוכה625,120ערכיות גבוהה מאוד18504545418ברוש מצוי

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההCallistemon viminalis12125345416קליסטמון הנצרים  49522185066.44668940.61

מנווןכריתהגבוהה1.81,696ערכיות גבוההCeltis bungeana14154235414מיש בונגה  49523185062.23668943.8
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מנווןכריתהגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana15154245415מיש בונגה  49524185059668937.5

מנווןכריתהגבוהה1.922,572ערכיות גבוההCeltis bungeana15164245415מיש בונגה  49525185055.72668931.26

גדר חיהשימורנמוכה614,130ערכיות גבוההFicus benjamina18506335314פיקוס בנימינה  49526185072.46668935.44

שימורנמוכה614,130ערכיות גבוההFicus benjamina18506335314פיקוס בנימינה  49527185071.32668932.94

שימורגבוהה631,400ערכיות גבוהה מאודOlea europaea18506345517זית אירופי  49528185070.78668931.67

49529185068.37668926.63Cupressus sempervirens  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה מאוד19456545418ברוש מצוי

גדר חיהשימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49530185067.79668925.71

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההCasuarina equisetifolia18306345315קזוארינה שבטבטית  49531185067.16668924.85

גדר חיהשימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49532185066.6668923.68

גדר חיהשימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההCasuarina equisetifolia18306345315קזוארינה שבטבטית  49533185066.83668922.69

גדר חיהשימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49534185065.41668921.45

שימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49535185064.86668920.54

שימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההFicus benjamina18306335314פיקוס בנימינה  49536185064.48668919.52

49537185058.91668917.51Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוהה14.5124245415סיגלון עלה מימוזה

49538185055.47668919.64Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.561,698ערכיות גבוהה14134245415סיגלון עלה מימוזה

כריתהגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5155345416מיש בונגה  49539185052.56668924.76

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15206345416מיש בונגה  49540185049.32668918.8

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14155345416מיש בונגה  49541185046.04668912.45

49542185053.99668908.57Jacaranda mimosifolia  צעירשימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13103245415סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana14205345416מיש בונגה  49543185042.8668906.04

כריתהגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14155345416מיש בונגה  49544185039.55668900.08

49545185042.26668894.38Jacaranda mimosifolia  פגיעה בגזעשימורנמוכה1.2754ערכיות גבוהה13104235414סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana14205345416מיש בונגה  49546185036.01668893.37

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5156345416מיש בונגה  49547185032.9668887.19

49548185035.37668881.56Jacaranda mimosifolia  פגיעה בגזעשימורנמוכה1.2754ערכיות גבוהה13104235414סיגלון עלה מימוזה

49549185036.46668875.94Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13104245415סיגלון עלה מימוזה

49550185034.56668869.86Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוהה14154245415סיגלון עלה מימוזה

שימורנמוכה4.212,309ערכיות גבוההDalbergia sissoo17358345416סיסם הודי  49551185029.87668876.96

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana14155345416מיש בונגה  49552185026.28668874.27

שימורגבוהה1.321,216ערכיות גבוההCeltis bungeana14115345416מיש בונגה  49553185023.36668868.17

כריתהגבוהה2.765,315ערכיות גבוההCeltis bungeana16.5237345416מיש בונגה  49554185020.52668862.59

שימורגבוהה2.765,315ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5236345416מיש בונגה  49555185017.43668856.84

49556185025.57668863.84Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13.5104245415סיגלון עלה מימוזה

49557185022.33668857.38Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוהה14154245415סיגלון עלה מימוזה

49558185019.37668851.76Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה1.82,261ערכיות גבוהה14154245415סיגלון עלה מימוזה

49559185015.84668844.08Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.644,863ערכיות גבוהה14.5225345416סיגלון עלה מימוזה

49560185031.7668863.89Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה15206345416סיגלון עלה מימוזה

49561185028.51668858.35Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה14.5205345416סיגלון עלה מימוזה

49562185025.29668852.45Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה36,280ערכיות גבוהה14.5255345416סיגלון עלה מימוזה

49563185021.13668844.12Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה14205345416סיגלון עלה מימוזה

פצע בגזע ראשישימורגבוהה4.29,232ערכיות גבוההFicus rubiginosa17.5358335415פיקוס חלוד  49564185019.36668829.41

49565185015.65668826.51Jacaranda mimosifolia  נוטהשימורנמוכה2.162,442ערכיות גבוהה13186335415סיגלון עלה מימוזה

49567185024.7668818.74Jacaranda mimosifolia  פצועשימורנמוכה1.2754ערכיות גבוהה13103235414סיגלון עלה מימוזה

49568185030.26668814.47Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.163,256ערכיות גבוהה13183245415סיגלון עלה מימוזה

עץ מרהיבשימורגבוהה4.816,077ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana174010445417מיש בונגה  49583185046.09668787.52

פגיעה בצואר שורש, מנוון שימורגבוהה1.81,696ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5155335415מיש בונגה  49584185032.46668795.89

פגיעה בצואר שורש, מנוון שימורגבוהה2.162,442ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5185335415מיש בונגה  49585185025.17668800.78

פגיעה בצואר שורש, מנוון שימורגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5205335415מיש בונגה  49586185016.79668806.06
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גדר חיהשימורנמוכה3.123,821ערכיות גבוההFicus benjamina14.5267335314פיקוס בנימינה  49587185002.44668807.28

שימורנמוכה2.644,863ערכיות גבוההTabebuia impetiginpsa18228345416טבבויה איפה  49588184996.8668804.58

שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוההDalbergia sissoo16458345416סיסם הודי  49589184991.86668800.18

שימורנמוכה7.236,173ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1116010445417סיסם הודי  49591184989.35668795.5

שימורגבוהה36,280ערכיות גבוההCeltis bungeana17256345416מיש בונגה  49592184984.35668792.37

שימורגבוהה2.283,627ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5194245415מיש בונגה  49593184974.99668776.34

שימורגבוהה1.441,447ערכיות גבוההCeltis bungeana18128345416מיש בונגה  49594184983.4668767.93

49595184971.3668794.22Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה3.67,680ערכיות גבוהה18306345416תמר מצוי

49596184943.96668744.55Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.28,640ערכיות גבוהה19356345416תמר מצוי

49597184919.83668709.15Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.447,680ערכיות גבוהה18376345416תמר מצוי

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההPopulus nigra14.2203.5245314צפצפה שחורה  49598184967.31668751

שימורנמוכה1.81,696ערכיות גבוההPopulus nigra14.2153.5245314צפצפה שחורה  49599184964.16668745.67

שימורנמוכה1.81,696ערכיות גבוההPopulus nigra14.3153.5245314צפצפה שחורה  49600184962.55668743.18

שימורנמוכה2.042,178ערכיות גבוההPopulus nigra14.3173.5245314צפצפה שחורה  49601184960.85668740.72

שימורנמוכה1.921,929ערכיות גבוההPopulus nigra14.3163.5245314צפצפה שחורה  49602184959.03668738

שימורנמוכה1.921,929ערכיות גבוההPopulus nigra14.3163.5245314צפצפה שחורה  49603184957.61668735.69

שימורנמוכה2.042,178ערכיות גבוההPopulus nigra14.3173.5245314צפצפה שחורה  49604184956.16668733.15

כריתהנמוכה1.920ערכיות נמוכה4.21600עץ מת49605184944.2668714.41

שימורנמוכה2.162,442ערכיות גבוההPopulus nigra14.2183.5245314צפצפה שחורה  49606184942.97668712.59

שימורנמוכה2.042,178ערכיות גבוההPopulus nigra14.2173.5245314צפצפה שחורה  49607184941.29668710.24

רקבון בגזע ראשישימורנמוכה2.642,736ערכיות בינוניתPopulus nigra14.2223235313צפצפה שחורה  49608184933.52668697.45

שימורנמוכה3.125,094ערכיות גבוההPopulus nigra14.2263.5245314צפצפה שחורה  49609184931.53668694.38

שימורנמוכה10.81,440ערכיות גבוההButia capitata12904245314דקל בוטיה  דרומית   49610184912.2668664.29

שימורנמוכה625,120ערכיות גבוההSapium sebiferum14.5506345416ספיון השעווה  49611184908.47668672.32

49617184840.79668608.55Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה5.48,160ערכיות גבוהה18.5456345416תמר מצוי

49618184819.14668585.23Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה5.48,640ערכיות גבוהה19456345416תמר מצוי

49619184808.23668573.84Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.88,640ערכיות גבוהה19406345416תמר מצוי

49620184785.1668549.59Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה5.48,640ערכיות גבוהה19456345416תמר מצוי

49621184771.79668536.07Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.28,640ערכיות גבוהה19356345416תמר מצוי

49622184761.04668525.42Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה5.48,640ערכיות גבוהה19456345416תמר מצוי

49623184737.54668501.02Phoenix dactylifera  כריתהנמוכה4.27,680ערכיות גבוהה18356345416תמר מצוי

49624184713.34668440.59Ficus retusa  מנווןשימורגבוהה4.29,232ערכיות גבוהה13.5354235414פיקוס שדרות

49625184709.16668436.69Metrosideros excelsa  שיח לא מוגןשימורנמוכה1.21,005ערכיות גבוהה13.8102145414ברזילאי הדור

שימורנמוכה62,520ערכיות גבוההDypsis decarii13.5505345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49626184706.44668433.87

כריתהגבוהה1.441,447ערכיות גבוההCeltis bungeana13.3122145414מיש בונגה  49630184705.04668452.09

מנווןכריתהגבוהה1.2754ערכיות בינוניתCeltis bungeana13102135413מיש בונגה  49631184699.44668446.36

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana14.3205345416מיש בונגה  49632184688.04668434.7

מנווןכריתהגבוהה1.2754ערכיות בינוניתCeltis bungeana13.5102135413מיש בונגה  49633184682.44668428.76

כריתהגבוהה1.441,447ערכיות גבוההCeltis bungeana13.5123245415מיש בונגה  49634184677668423.1

כריתהגבוהה2.042,904ערכיות גבוההCeltis bungeana14174245415מיש בונגה  49635184671.96668417.81

כריתהנמוכה4.441,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5374245314משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49636184682.4668445.42

כריתהנמוכה1.81,696ערכיות גבוההBauhinia variegata15.5156345315בוהיניה מגוונת   49637184653.44668413.79

כריתהנמוכה4.561,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5383245314משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49638184650.02668410.04

כריתהנמוכה4.81,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5404245314משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49639184628.44668387.83

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההBauhinia variegata16405345315בוהיניה מגוונת   49640184621.53668380.98

כריתהנמוכה4.921,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5415345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49641184609.41668368.88

כריתהנמוכה4.921,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5415345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49642184605.77668365.34

כריתהנמוכה4.921,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5415345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49643184601.15668361.22
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כריתהנמוכה4.921,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5415345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49644184574.83668337.16

כריתהנמוכה62,160ערכיות גבוההDypsis decarii13505345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49645184547.98668314.32

כריתהנמוכה62,160ערכיות גבוההDypsis decarii13505345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49646184540.36668307.49

כריתהנמוכה5.42,160ערכיות גבוההDypsis decarii13455345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49647184531.25668299.98

כריתהנמוכה5.41,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5455345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49648184525.99668296.16

כריתהנמוכה62,160ערכיות גבוההDypsis decarii13505345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49649184521.15668291.9

כריתהנמוכה5.41,800ערכיות גבוההDypsis decarii12.5455345315משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)49650184497.3668275.08

כריתהנמוכה5.0413,294ערכיות גבוההBauhinia variegata17.5427345315בוהיניה מגוונת   49651184490.28668269.81

כריתהנמוכה4.812,058ערכיות גבוההBauhinia variegata17407345315בוהיניה מגוונת   49652184382.45668222.74

שימורנמוכה3.66,782ערכיות גבוההBauhinia variegata17307345315בוהיניה מגוונת   49653184360.92668217.91

כריתהנמוכה2.523,323ערכיות גבוההBauhinia variegata16217345315בוהיניה מגוונת   49654184286.67668210.74

49655184285.18668191.47Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה5.420,347ערכיות גבוהה16458345416סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana14308345416מיש בונגה  49656184295.85668194.22

49657184293.09668190.6Jacaranda mimosifolia  שימורנמוכה2.44,019ערכיות גבוהה14.5206345416סיגלון עלה מימוזה

49658184289.17668185.18Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה2.644,863ערכיות גבוהה14.5226345416סיגלון עלה מימוזה

שימורגבוהה1.82,826ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis14.5155345517אלון התבור  49659184295.07668170.45

שימורגבוהה37,850ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis16256345517אלון התבור  49669184334.7668162.64

שימורגבוהה2.525,539ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis15216345517אלון התבור  49670184317.23668170.36

שימורגבוהה2.45,024ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis15206345517אלון התבור  49671184327.14668170.81

שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההPeltaphorum dubium18.54010445316  (מסופקת)שלטית מקומטת 49672184336.5668170.74

שימורגבוהה1.923,215ערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis15166345517אלון התבור  49673184347.26668171.59

שימורנמוכה5.415,260ערכיות גבוההPeltaphorum dubium18.54510445316  (מסופקת)שלטית מקומטת 49676184371.62668179.6

שימורנמוכה5.415,260ערכיות גבוההPeltaphorum dubium184510445316  (מסופקת)שלטית מקומטת 49677184370.61668187.78

העתקהגבוהה6.630,395ערכיות גבוהה מאודFicus sycomorus ssp africana18.55510445417פיקוס שקמה אפריקאית   49678184372.74668193.06

שימורגבוהה625,120ערכיות גבוהה מאודFicus sycomorus ssp africana18.55010445417פיקוס שקמה אפריקאית   49679184379.17668192.79

49680184389.06668193.32Ficus sycomorus  שימורגבוהה625,120ערכיות גבוהה מאוד195010445417פיקוס שקמה

49681184391.75668186.11Ficus sycomorus  שימורגבוהה8.449,235ערכיות גבוהה מאוד197015545418פיקוס שקמה

49683184411.53668186Ficus sycomorus  שימורגבוהה6.630,395ערכיות גבוהה מאוד1105512445417פיקוס שקמה

49684184408.31668190.94Ficus sycomorus  שימורגבוהה3.69,043ערכיות גבוהה מאוד1103010445417פיקוס שקמה

49685184411.81668194.65Ficus sycomorus  שימורגבוהה5.420,347ערכיות גבוהה מאוד1104510445417פיקוס שקמה

שימורגבוהה625,120ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana185010445417מיש בונגה  49686184401.36668197.95

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5208345416מיש בונגה  49687184392.51668198.07

העתקהגבוהה3.69,043ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana183010445417מיש בונגה  49688184383.43668198.15

כריתהגבוהה4.212,309ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5357345416מיש בונגה  49689184374.22668198.45

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5307345416מיש בונגה  49690184365.31668198.04

העתקהגבוהה4.816,077ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana174010445417מיש בונגה  49691184345.83668196.97

כריתהגבוהה2.644,863ערכיות גבוההCeltis bungeana16228345416מיש בונגה  49692184336.78668196.13

כריתהגבוהה3.729,656ערכיות גבוההCeltis bungeana15317345416מיש בונגה  49693184328.7668195.49

כריתהגבוהה1.441,447ערכיות גבוההCeltis bungeana14.5126345416מיש בונגה  49694184320.85668194.94

שימורגבוהה4.816,077ערכיות גבוההCeltis bungeana15407345416מיש בונגה  49695184312.41668194.26

נוטהשימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההMelaleuca lanceolata17.5207335415מללויקה אזמלנית  49696184434.72668195.12

פגיעה בצואר השורששימורגבוהה5.2819,453ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana18.54410445417מיש בונגה  49697184449.98668193.93

פגיעה בצואר השורששימורגבוהה5.420,347ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana18.54510445417מיש בונגה  49698184463.36668192.44

שימורגבוהה4.5614,509ערכיות גבוההCeltis bungeana18387345416מיש בונגה  49699184480.2668192.37

49700184447.7668211.55Syagrus romanzoffiana  'שימורנמוכה3.61,728ערכיות בינונית14.5302144211סייגרוס רומנזהוף

שימורנמוכה35,024ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata13.5253244414פנסית דו נוצתית   49701184444.26668211.8

שימורנמוכה2.42,412ערכיות בינוניתFicus binnendijkii13.5203244313 (תילנדי)פיקוס צר עלים 49702184441.23668222.79

שימורנמוכה6.8424,484ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius18578345315ברכיכיטון אדרי  49703184513.72668264.56
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שימורנמוכה4.812,058ערכיות גבוההBrachychiton acerifolius18408345315ברכיכיטון אדרי  49704184514.53668263.11

שימורגבוהה1.441,447ערכיות גבוההChorisia insignis13123245415כוריזיה בקבוקית  49711184521.38668272.63

שימורגבוהה3.69,043ערכיות גבוההChorisia insignis16305345416כוריזיה בקבוקית  49712184525.57668271.56

שימורגבוהה4.9216,891ערכיות גבוההChorisia insignis16.5415345416כוריזיה בקבוקית  49713184524.96668275.41

שימורגבוהה956,520ערכיות גבוהה מאודChorisia insignis187510445417כוריזיה בקבוקית  49714184528.78668278.11

שימורגבוהה10.881,389ערכיות גבוהה מאודChorisia insignis1109010445417כוריזיה בקבוקית  49715184544.47668284.2

שימורגבוהה6.630,395ערכיות גבוההChorisia insignis15556345416כוריזיה בקבוקית  49716184540.25668287.05

נוטהשימורנמוכה2.42,261ערכיות גבוההCupressus macrocarpa Gold Crest14.5206335314ברוש גדול פרות לימוני  49717184541.43668288.65

נוטהשימורנמוכה3.65,087ערכיות גבוההCupaniopsus anacardiodes15306335314קופון אנקרדי  49718184550.15668294.87

שימורנמוכה1.2565ערכיות בינוניתCupaniopsus anacardiodes13103235313קופון אנקרדי  49719184556.7668298.94

שימורנמוכה7.21,800ערכיות גבוההButia capitata12.5605345315דקל בוטיה  דרומית   49720184562.74668293.33

שימורנמוכה1.441,447ערכיות גבוההFraxinus uhdei14126345416מילה ירוקת עד  49721184561.32668304.06

שימורנמוכה2.43,215ערכיות גבוההThuja orientalis16208344415תויה מזרחית  49722184578.79668312.27

49723184580.58668314.15Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.86,480ערכיות גבוהה19405345315וושינגטוניה חסונה

49724184576.67668317.77Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.27,920ערכיות גבוהה111355345315וושינגטוניה חסונה

49725184587.17668326.77Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.27,920ערכיות גבוהה111355345315וושינגטוניה חסונה

49726184591.21668330.61Washingtonia robusta  שימורנמוכה4.87,200ערכיות גבוהה110405345315וושינגטוניה חסונה

שימורנמוכה2.43,215ערכיות גבוההMelaleuca lanceolata19.5208344415מללויקה אזמלנית  49727184594.86668326.96

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana16.53010445417מיש בונגה  49728184600.72668344.53

כריתהגבוהה3.69,043ערכיות גבוההCeltis bungeana16308345416מיש בונגה  49729184612.31668355.36

שימורנמוכה2.162,442ערכיות גבוההPopulus alba17186345315צפצפה מכסיפה  49730184633.8668364.23

שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההPopulus alba17206345315צפצפה מכסיפה  49732184638.06668367.82

שימורגבוהה1.21,005ערכיות גבוההCeltis bungeana15105345416מיש בונגה  49733184630.41668369.63

שימורגבוהה1.561,698ערכיות גבוההCeltis bungeana15.5136345416מיש בונגה  49734184635.97668375.4

מנווןשימורגבוהה1.21,005ערכיות גבוההCeltis bungeana14103245415מיש בונגה  49735184648.88668388.23

שימורגבוהה1.321,216ערכיות גבוההCeltis bungeana15115345416מיש בונגה  49736184653.81668393.28

שימורנמוכה6.630,395ערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1105512445417סיסם הודי  49737184666.21668405.02

49P301 (תילנדי)פיקוס צר עלים Ficus binnendijkii235.2123235313כריתהנמוכה1.4418,719ערכיות בינונית

208Citrus v.   פרדס אשכוליתכריתהנמוכה00ערכיות נמוכה1033י.ל.הדר מ

209Citrus v.   פרדס אשכוליתכריתהנמוכה00ערכיות נמוכה1033י.ל.הדר מ

49738184511.53668303.47Citrus v.   בסבח שיחיםכריתהנמוכה1.81,272ערכיות גבוהה16155335314י.ל.הדר מ

49739184514.22668308.99Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה מאוד184010445417סיגלון עלה מימוזה

49740184504.61668303.6Ficus retusa  כריתהגבוהה7.236,173ערכיות גבוהה מאוד196015545418פיקוס שדרות

49742184502.72668302.48Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה1.921,929ערכיות גבוהה15164235414סיגלון עלה מימוזה

49743184504.03668297.93Melia azedarach  כריתהנמוכה4.84,019ערכיות בינונית16406345113אזדרכת מצויה

49744184496.56668293.72Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה3.69,043ערכיות גבוהה15306345416סיגלון עלה מימוזה

49745184497.17668294.07Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה3.126,792ערכיות גבוהה15266345416סיגלון עלה מימוזה

49746184493.22668293.88Syagrus romanzoffiana  'כריתהנמוכה2.642,880ערכיות בינונית16224245213סייגרוס רומנזהוף

49747184493.19668290.73Jacaranda mimosifolia  כריתהנמוכה4.816,077ערכיות גבוהה17407345416סיגלון עלה מימוזה

49748184488.52668287.19Washingtonia robusta  כריתהנמוכה65,280ערכיות גבוהה111505345214וושינגטוניה חסונה

נוטה לרחובכריתהנמוכה69,420ערכיות בינוניתFicus elastica13503225312פיקוס הגומי  49749184484.93668283.55

49750184483.97668283.54Washingtonia robusta  כריתהנמוכה65,760ערכיות גבוהה112505345214וושינגטוניה חסונה

כריתהנמוכה14.4108,518ערכיות גבוהה מאודFicus elastica11012015545317פיקוס הגומי  49751184476.4668280.19

49752184470.4668282.4Euphorbia tirucalli   כריתהנמוכה3.64,522ערכיות גבוהה13306345214חלבלוב רותמי

49753184468.27668284.47Euphorbia tirucalli   כריתהנמוכה2.42,010ערכיות גבוהה13205345214חלבלוב רותמי

כריתהנמוכה3.62,261ערכיות גבוההMangifera indica193010445114מנגו הודי  49754184470.15668287.04

שימורגבוהה3.611,304ערכיות גבוההPistacia atlantica13304245516אלה אטלנטית  49755185100.3669116.55

שימורגבוהה1.923,215ערכיות גבוההPistacia atlantica14164245516אלה אטלנטית  49756185092.85669124.44
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שימורנמוכה2.43,014ערכיות גבוההBauhinia variegata14206345315בוהיניה מגוונת   49757185095.3669130.42

שימורגבוהה1.82,826ערכיות גבוההPistacia atlantica12.5153245516אלה אטלנטית  49758185084.43669132.01

שימורגבוהה2.45,024ערכיות גבוהה מאודPistacia atlantica14205345517אלה אטלנטית  49759185065.15669148.34

שימורגבוהה2.45,024ערכיות גבוהה מאודPistacia atlantica15207345517אלה אטלנטית  49760185057.52669154.75

שימורגבוהה1.923,215ערכיות גבוההPistacia atlantica14164245516אלה אטלנטית  49761185048.28669162.07

שימורנמוכה9.648,230ערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis178014545317איקליפטוס המקור  49762185051.64669172.61

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana17207345416מיש בונגה  49766185148.1669108.63

כריתהגבוהה2.885,788ערכיות גבוההCeltis bungeana16248345416מיש בונגה  49767185152.47669113.57

כריתהגבוהה2.765,315ערכיות גבוההCeltis bungeana17237345416מיש בונגה  49768185154.98669118.6

שימורגבוהה36,280ערכיות גבוההCeltis bungeana18258345416מיש בונגה  49769185160.85669123.15

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana17207345416מיש בונגה  49770185164.16669127.12

שימורגבוהה1.922,572ערכיות גבוההCeltis bungeana17167345416מיש בונגה  49771185167.73669131.11

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana17157345416מיש בונגה  49772185171.75669136.03

שימורגבוהה2.163,256ערכיות גבוההCeltis australis17187345416מיש דרומי  49773185175.94669140.75

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana17207345416מיש בונגה  49774185179.92669145.25

שימורגבוהה1.21,005ערכיות גבוההCeltis bungeana15104245415מיש בונגה  49775185181.99669150.96

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana17157345416מיש בונגה  49776185187.38669153.92

שימורגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana18208345416מיש בונגה  49777185191.54669159.12

שימורגבוהה36,280ערכיות גבוההCeltis bungeana18258345416מיש בונגה  49778185194.91669163.13

שימורגבוהה2.042,904ערכיות גבוההCeltis bungeana16177345416מיש בונגה  49779185198.66669167.61

שימורגבוהה2.163,256ערכיות גבוההCeltis bungeana15186345416מיש בונגה  49780185203.03669172.02

שימורגבוהה1.82,261ערכיות גבוההCeltis bungeana15156345416מיש בונגה  49781185207.83669177.48

שימורגבוהה1.561,698ערכיות גבוההCeltis bungeana15135345416מיש בונגה  49782185211.54669181.86

שימורנמוכה2.42,261ערכיות בינוניתCupaniopsus anacardiodes15204235313קופון אנקרדי  49783185214.44669186.91

שימורנמוכה3.69,043ערכיות גבוההFicus carica14306345416פיקוס התאנה  49784185490.72669349.35

49P301Citrus paradisi  פרדס אשכוליתכריתהנמוכה1.4424,959ערכיות גבוהה235.2125345315הדר אשכולית

49790185340.46669257.86Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49791185337.61669255.33Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49792185334.77669252.79Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49793185331.93669250.26Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49794185329.09669247.72Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49795185326.25669245.19Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49796185323.41669242.65Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49797185320.57669240.12Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49798185317.72669237.59Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49799185314.88669235.05Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.64,800ערכיות בינונית110304245213וושינגטוניה חסונה

49800185312.04669232.52Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49801185309.2669229.98Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49802185306.35669227.45Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49803185303.52669224.91Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49804185300.68669222.38Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49805185297.83669219.84Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49806185294.99669217.31Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49807185292.15669214.78Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49808185289.31669212.24Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49809185286.47669209.71Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49810185283.63669207.17Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49811185280.78669204.64Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה
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49812185277.94669202.1Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49813185275.1669199.57Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,280ערכיות בינונית111304245213וושינגטוניה חסונה

49814185272.26669197.03Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49815185269.42669194.5Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49816185266.57669191.96Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

49817185263.74669189.43Washingtonia robusta  שימורנמוכה3.65,760ערכיות בינונית112304245213וושינגטוניה חסונה

צעירשימורנמוכה1.2754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata14102145313פנסית דו נוצתית   49827185347.38669257.18

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49828185209.26669172.28

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis australis15205345416מיש דרומי  49829185204.25669166.48

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15207345416מיש בונגה  49830185199.22669160.67

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49831185194.2669154.87

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49832185189.18669149.06

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49833185184.16669143.26

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49834185179.14669137.45

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49835185174.11669131.65

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49836185169.1669125.84

ענץ ראשי מנווןכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49837185164.08669120.04

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49838185159.05669114.23

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49839185154.03669108.43

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49840185149.01669102.62

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49841185158.64669106.72

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49842185161.56669109.84

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49843185164.46669112.97

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49844185167.37669116.09

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49845185170.28669119.22

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49846185173.19669122.34

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49847185176.1669125.47

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49848185179.01669128.59

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49849185181.92669131.72

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49850185184.83669134.85

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49851185187.68669138.02

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15205345416מיש בונגה  49852185190.33669141.37

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49853185192.97669144.72

נוון ענפיםכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15204235414מיש בונגה  49854185195.61669148.08

נוון ענפיםכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15204235414מיש בונגה  49855185198.25669151.43

חי/מתכריתהגבוהה2.41,005ערכיות בינוניתCeltis bungeana15204215412מיש בונגה  49856185200.89669154.79

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49857185203.53669158.14

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49858185206.17669161.5

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49859185214.01669171.9

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49860185211.66669166.59

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15204245415מיש בונגה  49861185209.31669161.28

נוון ענפיםכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15203235414מיש בונגה  49862185206.95669156.26

כריתהגבוהה2.44,019ערכיות גבוההCeltis bungeana15206345416מיש בונגה  49863185204.6669150.49

נוון ענפיםכריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49864185200.91669146.15

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49865185197.27669141.62

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49866185193.63669137.09

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49867185189.99669132.56

כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49868185186.35669128.03
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כריתהגבוהה2.43,014ערכיות גבוההCeltis bungeana15205335415מיש בונגה  49869185182.71669123.5

49870185510.76669386.67Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49871185510.21669384.18Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49872185508.01669383.35Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49873185507.54669380.57Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49874185505.96669378.16Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49875185508.86669384.66Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49876185508.48669385.75Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49877185508.1669386.83Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49878185507.71669387.92Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49879185507.32669389Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49880185506.94669390.09Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49881185506.55669391.17Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49882185506.17669392.26Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49883185505.78669393.34Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49884185505.39669394.43Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49885185505.01669395.51Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49886185504.62669396.6Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49887185504.24669397.68Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49888185503.83669398.81Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49889185503.46669399.85Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49890185503.08669400.94Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49891185502.7669401.97Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49892185502.39669403.02Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49893185502.11669404.24Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49894185501.83669405.39Cupressus sempervirens  גזום חשמלכריתהנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49895185501.59669406.49Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49896185501.32669407.61Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49897185501.07669408.67Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49898185500.8669409.85Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49899185500.55669410.89Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49900185500.31669412.14Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49901185500.02669413.22Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49902185499.76669414.34Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49903185499.49669415.46Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי

49904185499.17669416.59Cupressus sempervirens  גזום חשמלשימורנמוכה7.216,278ערכיות בינונית115608333413ברוש מצוי
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Dypsis decarii17118משולש    דיפסיס (נאודיפסיס)

Acacia cyanophylla  33שיטה כחלחלה

Citrus v.   1124י.ל.הדר מ

Cupressus sempervirens  96170ברוש מצוי

Delonix regia  81321צאלון נאה

Ficus retusa  10313פיקוס שדרות

Ficus sycomorus  66פיקוס שקמה

Jacaranda mimosifolia  15851101סיגלון עלה מימוזה

Melia azedarach  224אזדרכת מצויה

Morus l.  33י.ל.תות מ

Phoenix dactylifera  2121תמר מצוי

Syagrus romanzoffiana  '44סייגרוס רומנזהוף

Washingtonia robusta  542882וושינגטוניה חסונה

Pinus brutia11אורן קפריסאי  

Eucalyptus camaldulensis33235איקליפטוס המקור  

Eucalyptus torquata22איקליפטוס הצאוורון  

Eucalyptus torelliana1616איקליפטוס טורל  

Pistacia atlantica4610אלה אטלנטית  

Quercus ithaburensis1010אלון התבור  

Tamarix Spp11אשל מינים שונים    

Bauhinia variegata 13114בוהיניה מגוונת   

Ulmus parvifolia 11עלים  -בוקציה קטנת 

Cupressus macrocarpa Gold Crest11ברוש גדול פרות לימוני  

Metrosideros excelsa  11ברזילאי הדור

Brachychiton populneus99ברכיכטון צפצפתי  

Brachychiton acerifolius15217ברכיכיטון אדרי  

Butia capitata22דקל בוטיה  דרומית   

Citrus paradisi  6464הדר אשכולית

Citrus limon314הדר לימון   

Olea europaea437זית אירופי  

Euphorbia tirucalli   22חלבלוב רותמי

Tabebuia impetiginpsa11טבבויה איפה  

Cassia fistula11כסיית האבוב  

Chorisia insignis246כוריזיה בקבוקית  

Harpephyllum caffrum 55מגלון אפריקני  

Fraxinus uhdei11מילה ירוקת עד  

Celtis bungeana81724184מיש בונגה  

Celtis australis22מיש דרומי  

Tipuana tipu131427מכנף נאה  

Melaleuca lanceolata22מללויקה אזמלנית  

Mangifera indica112מנגו הודי  

Sabal palmetto55סבל  פלמטו  

Dalbergia sissoo21168189סיסם הודי  

Sapium sebiferum11ספיון השעווה  

Ficus bengalensis 11פיקוס בנגלי  

Ficus benjamina16521פיקוס בנימינה  

Ficus elastica112פיקוס הגומי  

Ficus carica11פיקוס התאנה  

Ficus rubiginosa1212פיקוס חלוד  

Ficus obliqus  22פיקוס מעוקם  

Ficus binnendijkii2424 (תילנדי)פיקוס צר עלים 

Ficus religiosa22פיקוס קדוש  
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Ficus sycomorus ssp africana22פיקוס שקמה אפריקאית   

Koelreuteria bipinnata 22224פנסית דו נוצתית   

Populus alba33צפצפה מכסיפה  

Populus nigra12113צפצפה שחורה  

Cupaniopsus anacardiodes123קופון אנקרדי  

Casuarina equisetifolia22קזוארינה שבטבטית  

Callistemon viminalis516קליסטמון הנצרים  

Citharexylum spinosum1414קתרוסית מרובעת  

Peltaphorum dubium66  (מסופקת)שלטית מקומטת 

Thuja orientalis11תויה מזרחית  

Phoenix roebelenii11תמר רובליני   

Total12084414721113

10.8%75.8%13.2%0.2%100.0%
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

495Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה184016סיגלון עלה מימוזה

496Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה18.53315סיגלון עלה מימוזה

497Delonix regia  שימורערכיות גבוהה154015צאלון נאה

498Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה173015סיגלון עלה מימוזה

499Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה184016סיגלון עלה מימוזה

4910Delonix regia  שימורערכיות גבוהה15.55015צאלון נאה

4911Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה172016סיגלון עלה מימוזה

4912Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה172116סיגלון עלה מימוזה

4913Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה183616סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina192013פיקוס בנימינה  4914

שימורערכיות גבוההFicus obliqus  182515פיקוס מעוקם  4915

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum182215קתרוסית מרובעת  4917

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum183515קתרוסית מרובעת  4918

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum182215קתרוסית מרובעת  4919

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum1113014קתרוסית מרובעת  4920

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum141014קתרוסית מרובעת  4921

4922Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה1116016פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוההCitharexylum spinosum182014קתרוסית מרובעת  4923

4924Melia azedarach  שימורערכיות גבוהה1127514אזדרכת מצויה

שימורערכיות גבוההOlea europaea152016זית אירופי  4926

4927Citrus v.   שימורערכיות בינונית131011י.ל.הדר מ

4928Syagrus romanzoffiana  'שימורערכיות בינונית153012סייגרוס רומנזהוף

4929Ficus retusa  כריתהערכיות גבוהה מאוד1126018פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוההFicus benjamina182014פיקוס בנימינה  4930

שימורערכיות גבוההFicus benjamina182014פיקוס בנימינה  4931

שימורערכיות גבוההFicus benjamina182014פיקוס בנימינה  4932

שימורערכיות גבוההFicus benjamina181514פיקוס בנימינה  4933

כריתהערכיות גבוהה מאודMangifera indica194017מנגו הודי  4934

4935Melia azedarach  כריתהערכיות בינונית18.52013אזדרכת מצויה

4936Melia azedarach  כריתהערכיות גבוהה172514אזדרכת מצויה

4937Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה19.54216סיגלון עלה מימוזה

4938Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה מאוד1105017סיגלון עלה מימוזה

4939Delonix regia  כריתהערכיות גבוהה מאוד1114717צאלון נאה

4940Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1124017סיגלון עלה מימוזה

4941Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1124517סיגלון עלה מימוזה

4942Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1113317סיגלון עלה מימוזה

4943Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1123117סיגלון עלה מימוזה

4944Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1124417סיגלון עלה מימוזה

4945Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה18.53016סיגלון עלה מימוזה

4946Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד194417סיגלון עלה מימוזה

4947Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה193515סיגלון עלה מימוזה

4948Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד194517סיגלון עלה מימוזה

4950Delonix regia  שימורערכיות גבוהה מאוד173017צאלון נאה

4951Delonix regia  שימורערכיות גבוהה מאוד16.53017צאלון נאה

4953Delonix regia  שימורערכיות גבוהה מאוד16.55017צאלון נאה

4954Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד184017סיגלון עלה מימוזה

4955Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד184017סיגלון עלה מימוזה

4973Delonix regia  שימורערכיות גבוהה16.54915צאלון נאה

שימורערכיות גבוההFicus benjamina161514פיקוס בנימינה  4974

שימורערכיות גבוההFicus benjamina161514פיקוס בנימינה  4975

שימורערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius141212ברכיכיטון אדרי  4976

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1104516סיסם הודי  4977

4978Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1104017סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCitrus limon14.51014הדר לימון   4979

4980Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1104017סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo19.55014סיסם הודי  4981

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo18.52214סיסם הודי  4982

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo194015סיסם הודי  4983

4984Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד1105017סיגלון עלה מימוזה

4985Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה1104015סיגלון עלה מימוזה

4986Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה173015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההPinus brutia1114214אורן קפריסאי  4987

שם  סוג כמות עציםמס
גובה עץ 
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סטאטוס 

מוצע
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שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1147016איקליפטוס המקור  4988

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1136015איקליפטוס המקור  4989

4991Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה143715סיגלון עלה מימוזה

4992Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה17.54016סיגלון עלה מימוזה

4993Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה15.54015סיגלון עלה מימוזה

4994Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה163015סיגלון עלה מימוזה

4995Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה164015סיגלון עלה מימוזה

4996Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה17.54516סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההOlea europaea152316זית אירופי  4997

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo185016סיסם הודי  4998

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo15.53514סיסם הודי  4999

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana183515איקליפטוס טורל  49100

49101Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה18.54516סיגלון עלה מימוזה

49102Delonix regia  כריתהערכיות גבוהה143515צאלון נאה

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana1113515איקליפטוס טורל  49103

49104Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה1114015סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 14.52015מגלון אפריקני  49105

כריתהערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 14.52015מגלון אפריקני  49106

49107Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות בינונית14.53012סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 142014מגלון אפריקני  49108

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana173015איקליפטוס טורל  49109

49110Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה182015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo17.53316סיסם הודי  49111

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo17.52016סיסם הודי  49116

שימורערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 141514מגלון אפריקני  49117

שימורערכיות גבוההHarpephyllum caffrum 132014מגלון אפריקני  49118

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana1103015איקליפטוס טורל  49119

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana193514איקליפטוס טורל  49120

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103516סיסם הודי  49121

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo18.53016סיסם הודי  49122

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183516סיסם הודי  49123

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183516סיסם הודי  49124

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo19.54016סיסם הודי  49125

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo19.54016סיסם הודי  49126

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo18.55017סיסם הודי  49127

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo18.55017סיסם הודי  49128

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo17.55017סיסם הודי  49129

שימורערכיות גבוהה מאודFicus religiosa18.55517פיקוס קדוש  49131

49132Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה1105016סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana1103514איקליפטוס טורל  49133

49134Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה163515סיגלון עלה מימוזה

49135Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה מאוד183517סיגלון עלה מימוזה

49136Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה18.53515סיגלון עלה מימוזה

49137Delonix regia  שימורערכיות גבוהה מאוד153517צאלון נאה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo182016סיסם הודי  49142

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana1124015איקליפטוס טורל  49146

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1114016סיסם הודי  49147

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1105016סיסם הודי  49148

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo193016סיסם הודי  49149

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo192515סיסם הודי  49153

49154Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה1106015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana18.54015איקליפטוס טורל  49155

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo174015סיסם הודי  49159

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana1124016איקליפטוס טורל  49160

49161Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה185016סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1106016סיסם הודי  49162

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo182816סיסם הודי  49163

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo162016סיסם הודי  49164

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo195016סיסם הודי  49167

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49170

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49171

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo17.54016סיסם הודי  49172
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49173Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה184015סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo173016סיסם הודי  49174

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1104016סיסם הודי  49175

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo174516סיסם הודי  49176

49177Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה176014סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo173516סיסם הודי  49178

שימורערכיות גבוההEucalyptus torelliana1125015איקליפטוס טורל  49179

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49180

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo173016סיסם הודי  49182

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49184

49185Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה195516סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo194015סיסם הודי  49186

49187Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה194015סיגלון עלה מימוזה

49188Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה195015סיגלון עלה מימוזה

49189Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה1104015סיגלון עלה מימוזה

49190Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה173015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1113016סיסם הודי  49191

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo15.51215סיסם הודי  49192

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49194

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo172516סיסם הודי  49196

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo172516סיסם הודי  49197

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo182515סיסם הודי  49199

49200Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה173015סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo194015סיסם הודי  49201

49202Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה183515סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo182516סיסם הודי  49203

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo19.52516סיסם הודי  49204

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49208

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49209

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1124016סיסם הודי  49210

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu16.53515מכנף נאה  49211

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49212

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo19.52516סיסם הודי  49213

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo193016סיסם הודי  49214

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo172516סיסם הודי  49215

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1113516סיסם הודי  49216

שימורערכיות גבוההTipuana tipu173716מכנף נאה  49217

כריתהערכיות גבוהה מאודTipuana tipu193517מכנף נאה  49218

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu1104016מכנף נאה  49219

שימורערכיות גבוההTipuana tipu18.53015מכנף נאה  49220

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu185015מכנף נאה  49221

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu1105016מכנף נאה  49222

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu19.55516מכנף נאה  49223

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu1115016מכנף נאה  49224

כריתהערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1104017מכנף נאה  49225

49226Delonix regia  כריתהערכיות גבוהה154015צאלון נאה

כריתהערכיות בינוניתCallistemon viminalis151513קליסטמון הנצרים  49227

כריתהערכיות גבוההCallistemon viminalis144015קליסטמון הנצרים  49228

כריתהערכיות גבוההCallistemon viminalis13.51215קליסטמון הנצרים  49229

49230Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה14.53014סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות נמוכה03.5300עץ לא קיים49231

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo15.52015סיסם הודי  49232

49233Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה182516סיגלון עלה מימוזה

49236Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה182516סיגלון עלה מימוזה

49238Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה15.52515סיגלון עלה מימוזה

49239Delonix regia  כריתהערכיות גבוהה15.52515צאלון נאה

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1114015סיסם הודי  49240

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1114016סיסם הודי  49241

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1114516סיסם הודי  49242

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103516סיסם הודי  49243

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49245

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1102516סיסם הודי  49246
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כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1104015סיסם הודי  49247

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo18.53015סיסם הודי  49248

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1113016סיסם הודי  49249

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo162015סיסם הודי  49250

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo192016סיסם הודי  49253

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103516סיסם הודי  49254

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo1104516סיסם הודי  49255

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo162515סיסם הודי  49256

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1104516סיסם הודי  49257

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo162516סיסם הודי  49261

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1115517מכנף נאה  49263

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1115517מכנף נאה  49264

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu16.52515מכנף נאה  49265

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu184015מכנף נאה  49266

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1113517מכנף נאה  49267

כריתהערכיות גבוההTipuana tipu1104016מכנף נאה  49268

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1105017מכנף נאה  49269

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1103016סיסם הודי  49270

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1104016סיסם הודי  49271

49284Delonix regia  שימורערכיות גבוהה154016צאלון נאה

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu194017מכנף נאה  49290

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu187017מכנף נאה  49291

שימורערכיות גבוהה מאודTipuana tipu1104017מכנף נאה  49292

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo1105016סיסם הודי  49296

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo172016סיסם הודי  49297

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49299

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo173016סיסם הודי  49300

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1109515איקליפטוס המקור  49332

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49333   Dypsis decarii143013שימורערכיות בינונית

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana131015מיש בונגה  49334

49335Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה184016תמר מצוי

49336Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה184016תמר מצוי

שימורערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49339

כריתהערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49340

כריתהערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49341

כריתהערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49342

כריתהערכיות גבוההSabal palmetto122014סבל  פלמטו  49343

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus152016ברכיכטון צפצפתי  49344

שימורערכיות גבוההFicus rubiginosa131014פיקוס חלוד  49351

שימורערכיות גבוההFicus rubiginosa141515פיקוס חלוד  49352

49353Morus l.  שימורערכיות גבוהה159016י.ל.תות מ

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa163016פיקוס חלוד  49354

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa131015פיקוס חלוד  49355

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa164015פיקוס חלוד  49356

שימורערכיות גבוההFicus rubiginosa13.51214פיקוס חלוד  49357

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa163016פיקוס חלוד  49358

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa164016פיקוס חלוד  49359

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa163016פיקוס חלוד  49360

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa131015פיקוס חלוד  49361

כריתהערכיות גבוההFicus obliqus  164016פיקוס מעוקם  49362

כריתהערכיות גבוההFicus rubiginosa153016פיקוס חלוד  49363

שימורערכיות גבוההBrachychiton populneus141514ברכיכטון צפצפתי  49364

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus141215ברכיכטון צפצפתי  49366

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49367

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis11210016איקליפטוס המקור  49368

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1106016איקליפטוס המקור  49369

שימורערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis1125017איקליפטוס המקור  49370

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49371

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1125016איקליפטוס המקור  49372

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis163015איקליפטוס המקור  49373

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124016איקליפטוס המקור  49374

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis194016איקליפטוס המקור  49375
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שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis163015איקליפטוס המקור  49376

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124016איקליפטוס המקור  49377

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1124016איקליפטוס המקור  49378

כריתהערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis11210017איקליפטוס המקור  49379

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana161514איקליפטוס טורל  49380

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana161514איקליפטוס טורל  49381

כריתהערכיות גבוההEucalyptus torelliana161014איקליפטוס טורל  49382

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis195016איקליפטוס המקור  49383

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1105016איקליפטוס המקור  49384

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis164015איקליפטוס המקור  49385

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49386

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49387

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49388

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1109016איקליפטוס המקור  49389

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1103016איקליפטוס המקור  49393

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49394

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1103016איקליפטוס המקור  49395

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1104016איקליפטוס המקור  49396

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1106016איקליפטוס המקור  49397

כריתהערכיות גבוהה מאודOlea europaea163518זית אירופי  49398

49399Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה171816סיגלון עלה מימוזה

49400Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה161215סיגלון עלה מימוזה

49401Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה161515סיגלון עלה מימוזה

49402Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה172016סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוהה מאודOlea europaea163517זית אירופי  49403

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo172016סיסם הודי  49404

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo151215סיסם הודי  49405

שימורערכיות גבוההCallistemon viminalis14.51215קליסטמון הנצרים  49407

49408Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה171816סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCallistemon viminalis141215קליסטמון הנצרים  49409

49410Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה163016סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1136517סיסם הודי  49411

49412Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה מאוד1149017פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוהה מאודFicus religiosa1149017פיקוס קדוש  49413

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana1104017מיש בונגה  49414

49415Morus l.  שימורערכיות גבוהה163015י.ל.תות מ

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo193016סיסם הודי  49416

49417Phoenix dactylifera  שימורערכיות גבוהה165016תמר מצוי

49418Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה מאוד1127518פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo191516סיסם הודי  49419

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo121814סיסם הודי  49420

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo192517סיסם הודי  49421

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo131214סיסם הודי  49422

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo151816סיסם הודי  49423

כריתהערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1101817סיסם הודי  49424

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo181816סיסם הודי  49425

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo182016סיסם הודי  49426

כריתהערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1125017סיסם הודי  49427

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo181016סיסם הודי  49428

כריתהערכיות גבוההDalbergia sissoo182516סיסם הודי  49429

כריתהערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1101516איקליפטוס המקור  49430

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1124017סיסם הודי  49431

49432Morus l.  שימורערכיות גבוהה183016י.ל.תות מ

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo161516סיסם הודי  49433

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo182617סיסם הודי  49434

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1122016איקליפטוס המקור  49435

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo161516סיסם הודי  49436

כריתהערכיות גבוההFicus benjamina1104016פיקוס בנימינה  49437

שימורערכיות גבוההTamarix Spp184016אשל מינים שונים    49438

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo163515סיסם הודי  49439

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo162516סיסם הודי  49440

שימורערכיות בינוניתEucalyptus torquata13.51412איקליפטוס הצאוורון  49441
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שימורערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 151016פנסית דו נוצתית   49444

49445Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49446Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49447Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

העתקהערכיות גבוההCitrus limon122014הדר לימון   49448

49449Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194015וושינגטוניה חסונה

העתקהערכיות גבוההCitrus limon121014הדר לימון   49450

49451Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49452Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49453Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49454Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49455Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49456Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

העתקהערכיות בינוניתCitrus limon12010הדר לימון   49457

49458Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49459Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49460Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49461Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49462Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

49463Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194014וושינגטוניה חסונה

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 142014בוהיניה מגוונת   49464

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 131014בוהיניה מגוונת   49465

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 142014בוהיניה מגוונת   49466

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 142014בוהיניה מגוונת   49467

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo195015סיסם הודי  49468

49469Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה1124014וושינגטוניה חסונה

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius172014ברכיכיטון אדרי  49470

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius172014ברכיכיטון אדרי  49471

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo184017סיסם הודי  49474

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo183016סיסם הודי  49475

שימורערכיות בינוניתBauhinia variegata 151513בוהיניה מגוונת   49476

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 162015בוהיניה מגוונת   49477

שימורערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1136016איקליפטוס המקור  49478

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo184015סיסם הודי  49479

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo194017סיסם הודי  49481

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo164015סיסם הודי  49482

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo194017סיסם הודי  49483

49484Phoenix dactylifera  שימורערכיות גבוהה184016תמר מצוי

שימורערכיות בינוניתBrachychiton acerifolius141512ברכיכיטון אדרי  49487

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius142015ברכיכיטון אדרי  49488

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius162014ברכיכיטון אדרי  49489

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius163015ברכיכיטון אדרי  49490

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius163015ברכיכיטון אדרי  49491

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49492   Dypsis decarii123014כריתהערכיות גבוהה

49493Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה174515וושינגטוניה חסונה

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana173016מיש בונגה  49494

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana173016מיש בונגה  49495

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana173016מיש בונגה  49496

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana173016מיש בונגה  49497

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162016מיש בונגה  49498

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49499

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152216מיש בונגה  49500

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana193016מיש בונגה  49501

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana182016מיש בונגה  49502

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49503

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana163016מיש בונגה  49504

49505Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה174016תמר מצוי

49506Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה174016תמר מצוי

49507Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה175016תמר מצוי

49508Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה174016תמר מצוי

49509Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה173016תמר מצוי

49510Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה196016תמר מצוי



21/12/2020 13:19

עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע  שם  סוג כמות עציםמס
גובה עץ 

(מטר)

סטאטוס 

מוצע

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162016מיש בונגה  49511

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152216מיש בונגה  49512

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162716מיש בונגה  49513

49514Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה13.51015סיגלון עלה מימוזה

49515Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina13.54013פיקוס בנימינה  49516

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina13.54013פיקוס בנימינה  49517

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina13.54013פיקוס בנימינה  49518

שימורערכיות בינוניתFicus benjamina13.54013פיקוס בנימינה  49519

49520Cupressus sempervirens  שימורערכיות גבוהה מאוד185018ברוש מצוי

שימורערכיות גבוההCallistemon viminalis121216קליסטמון הנצרים  49522

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana141514מיש בונגה  49523

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana151515מיש בונגה  49524

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana151615מיש בונגה  49525

שימורערכיות גבוההFicus benjamina185014פיקוס בנימינה  49526

שימורערכיות גבוההFicus benjamina185014פיקוס בנימינה  49527

שימורערכיות גבוהה מאודOlea europaea185017זית אירופי  49528

49529Cupressus sempervirens  שימורערכיות גבוהה מאוד194518ברוש מצוי

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49530

שימורערכיות גבוההCasuarina equisetifolia183015קזוארינה שבטבטית  49531

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49532

שימורערכיות גבוההCasuarina equisetifolia183015קזוארינה שבטבטית  49533

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49534

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49535

שימורערכיות גבוההFicus benjamina183014פיקוס בנימינה  49536

49537Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.51215סיגלון עלה מימוזה

49538Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה141315סיגלון עלה מימוזה

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana14.51516מיש בונגה  49539

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49540

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana141516מיש בונגה  49541

49542Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131015סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana142016מיש בונגה  49543

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana141516מיש בונגה  49544

49545Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131014סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana142016מיש בונגה  49546

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.51516מיש בונגה  49547

49548Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131014סיגלון עלה מימוזה

49549Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131015סיגלון עלה מימוזה

49550Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה141515סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo173516סיסם הודי  49551

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana141516מיש בונגה  49552

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana141116מיש בונגה  49553

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana16.52316מיש בונגה  49554

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana15.52316מיש בונגה  49555

49556Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה13.51015סיגלון עלה מימוזה

49557Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה141515סיגלון עלה מימוזה

49558Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה141515סיגלון עלה מימוזה

49559Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.52216סיגלון עלה מימוזה

49560Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה152016סיגלון עלה מימוזה

49561Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.52016סיגלון עלה מימוזה

49562Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.52516סיגלון עלה מימוזה

49563Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה142016סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההFicus rubiginosa17.53515פיקוס חלוד  49564

49565Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131815סיגלון עלה מימוזה

49567Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131014סיגלון עלה מימוזה

49568Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה131815סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana174017מיש בונגה  49583

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.51515מיש בונגה  49584

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.51815מיש בונגה  49585

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.52015מיש בונגה  49586

שימורערכיות גבוההFicus benjamina14.52614פיקוס בנימינה  49587

שימורערכיות גבוההTabebuia impetiginpsa182216טבבויה איפה  49588
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שימורערכיות גבוההDalbergia sissoo164516סיסם הודי  49589

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1116017סיסם הודי  49591

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana172516מיש בונגה  49592

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana14.51915מיש בונגה  49593

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana181216מיש בונגה  49594

49595Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה183016תמר מצוי

49596Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה193516תמר מצוי

49597Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה183716תמר מצוי

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.22014צפצפה שחורה  49598

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.21514צפצפה שחורה  49599

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31514צפצפה שחורה  49600

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31714צפצפה שחורה  49601

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31614צפצפה שחורה  49602

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31614צפצפה שחורה  49603

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.31714צפצפה שחורה  49604

כריתהערכיות נמוכה04.2160עץ מת49605

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.21814צפצפה שחורה  49606

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.21714צפצפה שחורה  49607

שימורערכיות בינוניתPopulus nigra14.22213צפצפה שחורה  49608

שימורערכיות גבוההPopulus nigra14.22614צפצפה שחורה  49609

שימורערכיות גבוההButia capitata129014דקל בוטיה  דרומית   49610

שימורערכיות גבוההSapium sebiferum14.55016ספיון השעווה  49611

49617Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה18.54516תמר מצוי

49618Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה194516תמר מצוי

49619Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה194016תמר מצוי

49620Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה194516תמר מצוי

49621Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה193516תמר מצוי

49622Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה194516תמר מצוי

49623Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה183516תמר מצוי

49624Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה13.53514פיקוס שדרות

49625Metrosideros excelsa  שימורערכיות גבוהה13.81014ברזילאי הדור

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49626   Dypsis decarii13.55015שימורערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana13.31214מיש בונגה  49630

כריתהערכיות בינוניתCeltis bungeana131013מיש בונגה  49631

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana14.32016מיש בונגה  49632

כריתהערכיות בינוניתCeltis bungeana13.51013מיש בונגה  49633

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana13.51215מיש בונגה  49634

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana141715מיש בונגה  49635

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49636   Dypsis decarii12.53714כריתהערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 15.51515בוהיניה מגוונת   49637

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49638   Dypsis decarii12.53814כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49639   Dypsis decarii12.54014כריתהערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 164015בוהיניה מגוונת   49640

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49641   Dypsis decarii12.54115כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49642   Dypsis decarii12.54115כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49643   Dypsis decarii12.54115כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49644   Dypsis decarii12.54115כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49645   Dypsis decarii135015כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49646   Dypsis decarii135015כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49647   Dypsis decarii134515כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49648   Dypsis decarii12.54515כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49649   Dypsis decarii135015כריתהערכיות גבוהה

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49650   Dypsis decarii12.54515כריתהערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 17.54215בוהיניה מגוונת   49651

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 174015בוהיניה מגוונת   49652

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 173015בוהיניה מגוונת   49653

כריתהערכיות גבוההBauhinia variegata 162115בוהיניה מגוונת   49654

49655Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה164516סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana143016מיש בונגה  49656

49657Jacaranda mimosifolia  שימורערכיות גבוהה14.52016סיגלון עלה מימוזה

49658Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה14.52216סיגלון עלה מימוזה

שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis14.51517אלון התבור  49659
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שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis162517אלון התבור  49669

שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis152117אלון התבור  49670

שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis152017אלון התבור  49671

שימורערכיות גבוההPeltaphorum dubium18.54016  (מסופקת)שלטית מקומטת 49672

שימורערכיות גבוהה מאודQuercus ithaburensis151617אלון התבור  49673

שימורערכיות גבוההPeltaphorum dubium18.54516  (מסופקת)שלטית מקומטת 49676

שימורערכיות גבוההPeltaphorum dubium184516  (מסופקת)שלטית מקומטת 49677

העתקהערכיות גבוהה מאודFicus sycomorus ssp africana18.55517פיקוס שקמה אפריקאית   49678

שימורערכיות גבוהה מאודFicus sycomorus ssp africana18.55017פיקוס שקמה אפריקאית   49679

49680Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד195017פיקוס שקמה

49681Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד197018פיקוס שקמה

49683Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד1105517פיקוס שקמה

49684Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד1103017פיקוס שקמה

49685Ficus sycomorus  שימורערכיות גבוהה מאוד1104517פיקוס שקמה

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana185017מיש בונגה  49686

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana15.52016מיש בונגה  49687

העתקהערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana183017מיש בונגה  49688

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana15.53516מיש בונגה  49689

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana15.53016מיש בונגה  49690

העתקהערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana174017מיש בונגה  49691

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162216מיש בונגה  49692

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana153116מיש בונגה  49693

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana14.51216מיש בונגה  49694

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana154016מיש בונגה  49695

שימורערכיות גבוההMelaleuca lanceolata17.52015מללויקה אזמלנית  49696

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana18.54417מיש בונגה  49697

שימורערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana18.54517מיש בונגה  49698

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana183816מיש בונגה  49699

49700Syagrus romanzoffiana  'שימורערכיות בינונית14.53011סייגרוס רומנזהוף

שימורערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 13.52514פנסית דו נוצתית   49701

שימורערכיות בינוניתFicus binnendijkii13.52013 (תילנדי)פיקוס צר עלים 49702

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius185715ברכיכיטון אדרי  49703

שימורערכיות גבוההBrachychiton acerifolius184015ברכיכיטון אדרי  49704

שימורערכיות גבוההChorisia insignis131215כוריזיה בקבוקית  49711

שימורערכיות גבוההChorisia insignis163016כוריזיה בקבוקית  49712

שימורערכיות גבוההChorisia insignis16.54116כוריזיה בקבוקית  49713

שימורערכיות גבוהה מאודChorisia insignis187517כוריזיה בקבוקית  49714

שימורערכיות גבוהה מאודChorisia insignis1109017כוריזיה בקבוקית  49715

שימורערכיות גבוההChorisia insignis155516כוריזיה בקבוקית  49716

שימורערכיות גבוההCupressus macrocarpa Gold Crest14.52014ברוש גדול פרות לימוני  49717

שימורערכיות גבוההCupaniopsus anacardiodes153014קופון אנקרדי  49718

שימורערכיות בינוניתCupaniopsus anacardiodes131013קופון אנקרדי  49719

שימורערכיות גבוההButia capitata12.56015דקל בוטיה  דרומית   49720

שימורערכיות גבוההFraxinus uhdei141216מילה ירוקת עד  49721

שימורערכיות גבוההThuja orientalis162015תויה מזרחית  49722

49723Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה194015וושינגטוניה חסונה

49724Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה1113515וושינגטוניה חסונה

49725Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה1113515וושינגטוניה חסונה

49726Washingtonia robusta  שימורערכיות גבוהה1104015וושינגטוניה חסונה

שימורערכיות גבוההMelaleuca lanceolata19.52015מללויקה אזמלנית  49727

כריתהערכיות גבוהה מאודCeltis bungeana16.53017מיש בונגה  49728

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana163016מיש בונגה  49729

שימורערכיות גבוההPopulus alba171815צפצפה מכסיפה  49730

שימורערכיות גבוההPopulus alba172015צפצפה מכסיפה  49732

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151016מיש בונגה  49733

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana15.51316מיש בונגה  49734

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana141015מיש בונגה  49735

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151116מיש בונגה  49736

שימורערכיות גבוהה מאודDalbergia sissoo1105517סיסם הודי  49737

49P301 (תילנדי)פיקוס צר עלים Ficus binnendijkii235.21213כריתהערכיות בינונית

208Citrus v.   כריתהערכיות נמוכה1003י.ל.הדר מ

209Citrus v.   כריתהערכיות נמוכה1003י.ל.הדר מ
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49738Citrus v.   כריתהערכיות גבוהה161514י.ל.הדר מ

49739Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה מאוד184017סיגלון עלה מימוזה

49740Ficus retusa  כריתהערכיות גבוהה מאוד196018פיקוס שדרות

49742Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה151614סיגלון עלה מימוזה

49743Melia azedarach  כריתהערכיות בינונית164013אזדרכת מצויה

49744Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה153016סיגלון עלה מימוזה

49745Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה152616סיגלון עלה מימוזה

49746Syagrus romanzoffiana  'כריתהערכיות בינונית162213סייגרוס רומנזהוף

49747Jacaranda mimosifolia  כריתהערכיות גבוהה174016סיגלון עלה מימוזה

49748Washingtonia robusta  כריתהערכיות גבוהה1115014וושינגטוניה חסונה

כריתהערכיות בינוניתFicus elastica135012פיקוס הגומי  49749

49750Washingtonia robusta  כריתהערכיות גבוהה1125014וושינגטוניה חסונה

כריתהערכיות גבוהה מאודFicus elastica11012017פיקוס הגומי  49751

49752Euphorbia tirucalli   כריתהערכיות גבוהה133014חלבלוב רותמי

49753Euphorbia tirucalli   כריתהערכיות גבוהה132014חלבלוב רותמי

כריתהערכיות גבוההMangifera indica193014מנגו הודי  49754

שימורערכיות גבוההPistacia atlantica133016אלה אטלנטית  49755

שימורערכיות גבוההPistacia atlantica141616אלה אטלנטית  49756

שימורערכיות גבוההBauhinia variegata 142015בוהיניה מגוונת   49757

שימורערכיות גבוההPistacia atlantica12.51516אלה אטלנטית  49758

שימורערכיות גבוהה מאודPistacia atlantica142017אלה אטלנטית  49759

שימורערכיות גבוהה מאודPistacia atlantica152017אלה אטלנטית  49760

שימורערכיות גבוההPistacia atlantica141616אלה אטלנטית  49761

שימורערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis178017איקליפטוס המקור  49762

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana172016מיש בונגה  49766

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana162416מיש בונגה  49767

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana172316מיש בונגה  49768

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana182516מיש בונגה  49769

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana172016מיש בונגה  49770

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana171616מיש בונגה  49771

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana171516מיש בונגה  49772

שימורערכיות גבוההCeltis australis171816מיש דרומי  49773

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana172016מיש בונגה  49774

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151015מיש בונגה  49775

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana171516מיש בונגה  49776

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana182016מיש בונגה  49777

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana182516מיש בונגה  49778

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana161716מיש בונגה  49779

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151816מיש בונגה  49780

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151516מיש בונגה  49781

שימורערכיות גבוההCeltis bungeana151316מיש בונגה  49782

שימורערכיות בינוניתCupaniopsus anacardiodes152013קופון אנקרדי  49783

שימורערכיות גבוההFicus carica143016פיקוס התאנה  49784

49P301Citrus paradisi  כריתהערכיות גבוהה235.21215הדר אשכולית

49790Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49791Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49792Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49793Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49794Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49795Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49796Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49797Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49798Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49799Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1103013וושינגטוניה חסונה

49800Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49801Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49802Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49803Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49804Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49805Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49806Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49807Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה
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49808Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49809Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49810Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49811Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49812Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49813Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1113013וושינגטוניה חסונה

49814Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49815Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49816Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

49817Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1123013וושינגטוניה חסונה

שימורערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 141013פנסית דו נוצתית   49827

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49828

כריתהערכיות גבוההCeltis australis152016מיש דרומי  49829

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49830

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49831

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49832

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49833

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49834

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49835

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49836

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49837

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49838

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49839

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49840

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49841

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49842

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49843

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49844

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49845

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49846

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49847

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49848

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49849

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49850

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49851

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49852

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49853

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152014מיש בונגה  49854

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152014מיש בונגה  49855

כריתהערכיות בינוניתCeltis bungeana152012מיש בונגה  49856

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49857

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49858

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49859

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49860

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49861

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152014מיש בונגה  49862

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152016מיש בונגה  49863

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49864

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49865

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49866

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49867

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49868

כריתהערכיות גבוההCeltis bungeana152015מיש בונגה  49869

49870Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49871Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49872Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49873Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49874Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49875Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49876Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49877Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49878Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי
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49879Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49880Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49881Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49882Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49883Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49884Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49885Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49886Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49887Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49888Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49889Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49890Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49891Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49892Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49893Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49894Cupressus sempervirens  כריתהערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49895Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49896Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49897Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49898Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49899Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49900Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49901Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49902Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49903Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

49904Cupressus sempervirens  שימורערכיות בינונית1156013ברוש מצוי

750

57%428כ עצים לשימור"סה

1%6כ עצים להעתקה"סה

42%316כ עצים לכריתה"סה
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4929Ficus retusa  36,173 ₪*11260450.82826.00פיקוס שדרות

Mangifera indica1940450.81256.00*₪ 16,077מנגו הודי  4934

4935Melia azedarach  1,507 ₪*18.520350.4314.00אזדרכת מצויה

4936Melia azedarach  3,140 ₪*1725450.4490.63אזדרכת מצויה

4937Jacaranda mimosifolia  17,725 ₪*19.542450.81384.74סיגלון עלה מימוזה

4938Jacaranda mimosifolia  25,120 ₪*11050450.81962.50סיגלון עלה מימוזה

4939Delonix regia  22,196 ₪*11147450.81734.07צאלון נאה

Dalbergia sissoo19.550350.81962.50*₪ 18,840סיסם הודי  4981

Dalbergia sissoo18.522350.8379.94*₪ 3,647סיסם הודי  4982

Dalbergia sissoo1940350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  4983

4993Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*15.540350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

4994Jacaranda mimosifolia  6,782 ₪*1630350.8706.50סיגלון עלה מימוזה

4995Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*1640350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo1850450.81962.50*₪ 25,120סיסם הודי  4998

Dalbergia sissoo15.535350.8961.63*₪ 9,232סיסם הודי  4999

49102Delonix regia  9,232 ₪*1435350.8961.63צאלון נאה

Eucalyptus torelliana11135450.6961.63*₪ 9,232איקליפטוס טורל  49103

49104Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*11140350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

Harpephyllum caffrum 14.520450.6314.00*₪ 3,014מגלון אפריקני  49105

Harpephyllum caffrum 14.520450.6314.00*₪ 3,014מגלון אפריקני  49106

49107Jacaranda mimosifolia  4,522 ₪*14.530250.8706.50סיגלון עלה מימוזה

Harpephyllum caffrum 1420450.6314.00*₪ 3,014מגלון אפריקני  49108

Eucalyptus torelliana1935350.6961.63*₪ 6,924איקליפטוס טורל  49120

Eucalyptus torelliana11035350.6961.63*₪ 6,924איקליפטוס טורל  49133

49134Jacaranda mimosifolia  9,232 ₪*1635350.8961.63סיגלון עלה מימוזה

49136Jacaranda mimosifolia  9,232 ₪*18.535350.8961.63סיגלון עלה מימוזה



40 מתוך 31עמוד 

21/12/2020 13:19

 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
כמות 

עצים

גובה 

עץ 

(מטר)

קוטר 

גזע 

(מ"ס)

מצב 

בריאות 

-0)העץ 

5)

מיקום 

-1)העץ 

5)

ערך מין
גודל העץ 

(שטח חתך)
₪ ערך העץ ב כריתההעתקהשימורהערות

Dalbergia sissoo11050450.81962.50*₪ 25,120סיסם הודי  49148

49154Jacaranda mimosifolia  27,130 ₪*11060350.82826.00סיגלון עלה מימוזה

Eucalyptus torelliana11240450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס טורל  49160

49161Jacaranda mimosifolia  18,840 ₪*1850350.81962.50סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo17.540450.81256.00*₪ 16,077סיסם הודי  49172

49173Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*1840350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo1730450.8706.50*₪ 9,043סיסם הודי  49174

Dalbergia sissoo11040450.81256.00*₪ 16,077סיסם הודי  49175

49177Jacaranda mimosifolia  27,130 ₪*1760350.82826.00סיגלון עלה מימוזה

49185Jacaranda mimosifolia  22,796 ₪*1955350.82374.63סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo1940350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  49186

49187Jacaranda mimosifolia  12,058 ₪*1940350.81256.00סיגלון עלה מימוזה

49188Jacaranda mimosifolia  18,840 ₪*1950350.81962.50סיגלון עלה מימוזה

49190Jacaranda mimosifolia  6,782 ₪*1730350.8706.50סיגלון עלה מימוזה

49200Jacaranda mimosifolia  6,782 ₪*1730350.8706.50סיגלון עלה מימוזה

Dalbergia sissoo1940350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  49201

49202Jacaranda mimosifolia  9,232 ₪*1835350.8961.63סיגלון עלה מימוזה

Tipuana tipu16.535350.8961.63*₪ 9,232מכנף נאה  49211

Tipuana tipu1935450.8961.63*₪ 12,309מכנף נאה  49218

Tipuana tipu11040350.81256.00*₪ 12,058מכנף נאה  49219

Tipuana tipu1850350.81962.50*₪ 18,840מכנף נאה  49221

Tipuana tipu11050350.81962.50*₪ 18,840מכנף נאה  49222

Tipuana tipu19.555350.82374.63*₪ 22,796מכנף נאה  49223

Tipuana tipu11150350.81962.50*₪ 18,840מכנף נאה  49224

Tipuana tipu11040450.81256.00*₪ 16,077מכנף נאה  49225

49226Delonix regia  12,058 ₪*1540350.81256.00צאלון נאה
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Callistemon viminalis1515450.8176.63*₪ 2,261קליסטמון הנצרים  49227

Callistemon viminalis1440350.81256.00*₪ 12,058קליסטמון הנצרים  49228

Callistemon viminalis13.512450.8113.04*₪ 1,447קליסטמון הנצרים  49229

49230Jacaranda mimosifolia  6,782 ₪*14.530350.8706.50סיגלון עלה מימוזה

49238Jacaranda mimosifolia  4,710 ₪*15.525350.8490.63סיגלון עלה מימוזה

49239Delonix regia  4,710 ₪*15.525350.8490.63צאלון נאה

Dalbergia sissoo11140350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  49240

Dalbergia sissoo11040350.81256.00*₪ 12,058סיסם הודי  49247

Dalbergia sissoo18.530350.8706.50*₪ 6,782סיסם הודי  49248

Dalbergia sissoo11045450.81589.63*₪ 20,347סיסם הודי  49255

Dalbergia sissoo1625450.8490.63*₪ 6,280סיסם הודי  49256

Tipuana tipu16.525350.8490.63*₪ 4,710מכנף נאה  49265

Tipuana tipu1840350.81256.00*₪ 12,058מכנף נאה  49266

Tipuana tipu11040350.81256.00*₪ 12,058מכנף נאה  49268

Celtis bungeana1310450.878.50*₪ 1,005מיש בונגה  49334

49335Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1840450.81256.00תמר מצוי

49336Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1840450.81256.00תמר מצוי

Sabal palmetto1220450.6314.00*₪ 3,014סבל  פלמטו  49340

Sabal palmetto1220450.6314.00*₪ 3,014סבל  פלמטו  49341

Sabal palmetto1220450.6314.00*₪ 3,014סבל  פלמטו  49342

Sabal palmetto1220450.6314.00*₪ 3,014סבל  פלמטו  49343

Brachychiton populneus1520450.8314.00*₪ 4,019ברכיכטון צפצפתי  49344

Ficus rubiginosa1630450.8706.50*₪ 9,043פיקוס חלוד  49354

Ficus rubiginosa1310450.878.50*₪ 1,005פיקוס חלוד  49355

Ficus rubiginosa1640350.81256.00*₪ 12,058פיקוס חלוד  49356

Ficus rubiginosa1630450.8706.50*₪ 9,043פיקוס חלוד  49358
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Ficus rubiginosa1640450.81256.00*₪ 16,077פיקוס חלוד  49359

Ficus rubiginosa1630450.8706.50*₪ 9,043פיקוס חלוד  49360

Ficus rubiginosa1310450.878.50*₪ 1,005פיקוס חלוד  49361

Ficus obliqus  1640450.81256.00*₪ 16,077פיקוס מעוקם  49362

Ficus rubiginosa1530450.8706.50*₪ 9,043פיקוס חלוד  49363

Brachychiton populneus1412450.8113.04*₪ 1,447ברכיכטון צפצפתי  49366

Eucalyptus camaldulensis11040450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49371

Eucalyptus camaldulensis1630450.6706.50*₪ 6,782איקליפטוס המקור  49373

Eucalyptus camaldulensis1940450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49375

Eucalyptus camaldulensis11240450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49378

Eucalyptus camaldulensis112100450.67850.00*₪ 75,360איקליפטוס המקור  49379

Eucalyptus torelliana1615450.6176.63*₪ 1,696איקליפטוס טורל  49380

Eucalyptus torelliana1615450.6176.63*₪ 1,696איקליפטוס טורל  49381

Eucalyptus torelliana1610450.678.50*₪ 754איקליפטוס טורל  49382

Eucalyptus camaldulensis1950450.61962.50*₪ 18,840איקליפטוס המקור  49383

Eucalyptus camaldulensis11050450.61962.50*₪ 18,840איקליפטוס המקור  49384

Eucalyptus camaldulensis1640450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49385

Eucalyptus camaldulensis11040450.61256.00*₪ 12,058איקליפטוס המקור  49386

Olea europaea1635451961.63*₪ 15,386זית אירופי  49398

49399Jacaranda mimosifolia  3,256 ₪*1718450.8254.34סיגלון עלה מימוזה

49400Jacaranda mimosifolia  1,085 ₪*1612350.8113.04סיגלון עלה מימוזה

49401Jacaranda mimosifolia  1,696 ₪*1615350.8176.63סיגלון עלה מימוזה

49402Jacaranda mimosifolia  4,019 ₪*1720450.8314.00סיגלון עלה מימוזה

Olea europaea1635451961.63*₪ 15,386זית אירופי  49403

Dalbergia sissoo1720450.8314.00*₪ 4,019סיסם הודי  49404

Dalbergia sissoo1512450.8113.04*₪ 1,447סיסם הודי  49405
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Dalbergia sissoo11018450.8254.34*₪ 3,256סיסם הודי  49424

Dalbergia sissoo1818450.8254.34*₪ 3,256סיסם הודי  49425

Dalbergia sissoo1820450.8314.00*₪ 4,019סיסם הודי  49426

Dalbergia sissoo11250450.81962.50*₪ 25,120סיסם הודי  49427

Dalbergia sissoo1810450.878.50*₪ 1,005סיסם הודי  49428

Dalbergia sissoo1825450.8490.63*₪ 6,280סיסם הודי  49429

Eucalyptus camaldulensis11015450.6176.63*₪ 1,696איקליפטוס המקור  49430

Ficus benjamina11040450.61256.00*₪ 12,058פיקוס בנימינה  49437

Bauhinia variegata 1620450.6314.00*₪ 3,014בוהיניה מגוונת   49477

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49492   Dypsis decarii1230450.6706.50*₪ 1,440

Celtis bungeana1730450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49494

Celtis bungeana1730450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49495

Celtis bungeana1730450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49496

Celtis bungeana1730450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49497

Celtis bungeana1620450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49498

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49499

Celtis bungeana1522450.8379.94*₪ 4,863מיש בונגה  49500

Celtis bungeana1930450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49501

Celtis bungeana1820450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49502

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49503

Celtis bungeana1630450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49504

49505Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1740450.81256.00תמר מצוי

49506Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1740450.81256.00תמר מצוי

49507Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1750450.81962.50תמר מצוי

49508Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1740450.81256.00תמר מצוי

49509Phoenix dactylifera  6,720 ₪*1730450.8706.50תמר מצוי
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49510Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1960450.82826.00תמר מצוי

Celtis bungeana1620450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49511

Celtis bungeana1522450.8379.94*₪ 4,863מיש בונגה  49512

Celtis bungeana1627450.8572.27*₪ 7,325מיש בונגה  49513

Celtis bungeana1415350.8176.63*₪ 1,696מיש בונגה  49523

Celtis bungeana1515450.8176.63*₪ 2,261מיש בונגה  49524

Celtis bungeana1516450.8200.96*₪ 2,572מיש בונגה  49525

Celtis bungeana14.515450.8176.63*₪ 2,261מיש בונגה  49539

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49540

Celtis bungeana1415450.8176.63*₪ 2,261מיש בונגה  49544

Celtis bungeana16.523450.8415.27*₪ 5,315מיש בונגה  49554

49595Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1830450.8706.50תמר מצוי

49596Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1935450.8961.63תמר מצוי

49597Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1837450.81074.67תמר מצוי

0 ₪*04.216000200.96עץ מת49605

49617Phoenix dactylifera  8,160 ₪*18.545450.81589.63תמר מצוי

49618Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1945450.81589.63תמר מצוי

49619Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1940450.81256.00תמר מצוי

49620Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1945450.81589.63תמר מצוי

49621Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1935450.8961.63תמר מצוי

49622Phoenix dactylifera  8,640 ₪*1945450.81589.63תמר מצוי

49623Phoenix dactylifera  7,680 ₪*1835450.8961.63תמר מצוי

Celtis bungeana13.312450.8113.04*₪ 1,447מיש בונגה  49630

Celtis bungeana1310350.878.50*₪ 754מיש בונגה  49631

Celtis bungeana14.320450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49632

Celtis bungeana13.510350.878.50*₪ 754מיש בונגה  49633
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Celtis bungeana13.512450.8113.04*₪ 1,447מיש בונגה  49634

Celtis bungeana1417450.8226.87*₪ 2,904מיש בונגה  49635

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49636   Dypsis decarii12.537450.61074.67*₪ 1,800

Bauhinia variegata 15.515450.6176.63*₪ 1,696בוהיניה מגוונת   49637

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49638   Dypsis decarii12.538450.61133.54*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49639   Dypsis decarii12.540450.61256.00*₪ 1,800

Bauhinia variegata 1640450.61256.00*₪ 12,058בוהיניה מגוונת   49640

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49641   Dypsis decarii12.541450.61319.59*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49642   Dypsis decarii12.541450.61319.59*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49643   Dypsis decarii12.541450.61319.59*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49644   Dypsis decarii12.541450.61319.59*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49645   Dypsis decarii1350450.61962.50*₪ 2,160

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49646   Dypsis decarii1350450.61962.50*₪ 2,160

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49647   Dypsis decarii1345450.61589.63*₪ 2,160

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49648   Dypsis decarii12.545450.61589.63*₪ 1,800

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49649   Dypsis decarii1350450.61962.50*₪ 2,160

משולש  דיפסיס (נאודיפסיס)49650   Dypsis decarii12.545450.61589.63*₪ 1,800

Bauhinia variegata 17.542450.61384.74*₪ 13,294בוהיניה מגוונת   49651

Bauhinia variegata 1740450.61256.00*₪ 12,058בוהיניה מגוונת   49652

Bauhinia variegata 1621450.6346.19*₪ 3,323בוהיניה מגוונת   49654

49658Jacaranda mimosifolia  4,863 ₪*14.522450.8379.94סיגלון עלה מימוזה

Celtis bungeana15.535450.8961.63*₪ 12,309מיש בונגה  49689

Celtis bungeana15.530450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49690

Celtis bungeana1622450.8379.94*₪ 4,863מיש בונגה  49692

Celtis bungeana1531450.8754.39*₪ 9,656מיש בונגה  49693

Celtis bungeana14.512450.8113.04*₪ 1,447מיש בונגה  49694
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Celtis bungeana16.530450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49728

Celtis bungeana1630450.8706.50*₪ 9,043מיש בונגה  49729

49P301 (תילנדי)פיקוס צר עלים Ficus binnendijkii235.212350.6113.04*₪ 18,719

208Citrus v.   0 ₪*100000.60.00י.ל.הדר מ

209Citrus v.   0 ₪*100000.60.00י.ל.הדר מ

49738Citrus v.   1,272 ₪*1615350.6176.63י.ל.הדר מ

49739Jacaranda mimosifolia  16,077 ₪*1840450.81256.00סיגלון עלה מימוזה

49740Ficus retusa  36,173 ₪*1960450.82826.00פיקוס שדרות

49742Jacaranda mimosifolia  1,929 ₪*1516350.8200.96סיגלון עלה מימוזה

49743Melia azedarach  4,019 ₪*1640450.21256.00אזדרכת מצויה

49744Jacaranda mimosifolia  9,043 ₪*1530450.8706.50סיגלון עלה מימוזה

49745Jacaranda mimosifolia  6,792 ₪*1526450.8530.66סיגלון עלה מימוזה

49746Syagrus romanzoffiana  '2,880 ₪*1622450.4379.94סייגרוס רומנזהוף

49747Jacaranda mimosifolia  16,077 ₪*1740450.81256.00סיגלון עלה מימוזה

49748Washingtonia robusta  5,280 ₪*11150450.41962.50וושינגטוניה חסונה

Ficus elastica1350250.61962.50*₪ 9,420פיקוס הגומי  49749

49750Washingtonia robusta  5,760 ₪*11250450.41962.50וושינגטוניה חסונה

Ficus elastica110120450.611304.00*₪ 108,518פיקוס הגומי  49751

49752Euphorbia tirucalli   4,522 ₪*1330450.4706.50חלבלוב רותמי

49753Euphorbia tirucalli   2,010 ₪*1320450.4314.00חלבלוב רותמי

Mangifera indica1930450.2706.50*₪ 2,261מנגו הודי  49754

Celtis bungeana1720450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49766

Celtis bungeana1624450.8452.16*₪ 5,788מיש בונגה  49767

Celtis bungeana1723450.8415.27*₪ 5,315מיש בונגה  49768

49P301Citrus paradisi  24,959 ₪*235.212450.6113.04הדר אשכולית

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49828
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Celtis australis1520450.8314.00*₪ 4,019מיש דרומי  49829

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49830

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49831

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49832

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49833

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49834

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49835

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49836

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49837

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49838

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49839

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49840

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49841

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49842

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49843

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49844

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49845

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49846

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49847

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49848

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49849

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49850

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49851

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49852

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49853

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49854
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Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49855

Celtis bungeana1520150.8314.00*₪ 1,005מיש בונגה  49856

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49857

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49858

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49859

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49860

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49861

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49862

Celtis bungeana1520450.8314.00*₪ 4,019מיש בונגה  49863

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49864

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49865

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49866

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49867

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49868

Celtis bungeana1520350.8314.00*₪ 3,014מיש בונגה  49869

49870Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49871Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49872Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49873Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49875Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49876Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49877Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49878Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49879Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49880Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49881Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי
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49882Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49883Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49884Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49885Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49886Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49887Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49888Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49889Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49890Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49891Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49892Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49893Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

49894Cupressus sempervirens  16,278 ₪*11560330.82826.00ברוש מצוי

2,442,780 00316₪סך הכל
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434510: סימוכין
 233328:פעילות 'מס

 לכבוד
 ע.ת.נ

 באמצעות אירינה גורביץ'
 תדם הנדסה אזרחית בע"מ

 2אתגר 
 טירת הכרמל
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,שלום רב
דרישת פיקוח באתר עתיקות: הנדון

 התייחסות רשות העתיקות -בצפון תל אביב  G4מקטע  -הירוק פרויקט הרכבת הקלה הקו
180426 668231    185433 669084 

, תל אביב" 34579/0 ים כדין /המוכרז העתיקות י/המקרקעין שבנדון מצויים בתחומי אתר .1
הדר , תל אביב" 1046/0;  30/12/2004: מיום  994" עמ 5356: פ "י(" מערב-צפון)הדר יוסף 

; רחוב הגולן , תל אביב 1044/2לא פורסם  ;  01/01/1967: מיום  639" עמ 1327:  פ"י" יוסף
תל " 6086/0;  31/12/1992: מיום  880" עמ 4071: פ "י" מונס' שיח-אל, תל אביב" 4198/0
" רמת החייל, תל אביב" 1044/0;  19/09/1996: מיום  10" עמ 4444: פ "י" רמת אביב, אביב

 1426" עמ 1091: פ "י" הדאר-אל, תל אביב" 1045/0;  19/09/1996: מיום  37" עמ 4444: פ "י
: מיום  1279" עמ 4952: פ "י(" צפון)תל קסילה , תל אביב" 25341/0;  18/05/1964: מיום 

 . חדרה-אל' ח, תל אביב 1044/1לא פורסם  ;  16/01/2001

, ר עתיקות עבודות בניהאסור לבצע באת 1978 –ח "התשל, לחוק העתיקות 29על פי סעיף  .2
אלא באישור מוקדם מאת רשות העתיקות ובהתאם לתנאי האישור ', חפירה וכד, סלילה

 .שייקבעו

מתנה רשות העתיקות את מתן , ב"לאור המידע הכלול בבקשתכם בהתאם לתשריט המצ .3
האישור בכך שבמשך כל זמן ביצוע עבודות מכל סוג ומין הפוגעות בתת הקרקע או מכסות 

 . יהיה נוכח במקום מפקח מטעם רשות עתיקות, אותה

בכל הנוגע לשמירת העתיקות שבאתר , עליכם לשתף פעולה עם המפקח ולציית להוראותיו .4
 .ולמניעת הפגיעה בהן

אם במהלך העבודות יתגלו עתיקות הטעונות חפירה תודיע לכם הרשות את תנאיה להמשך  .5
תבצע , ייבו ביצוע חפירת הצלה מיידיתאם במהלך העבודות יתגלו עתיקות שיח. העבודות

הן לגבי החפירה והן לגבי עלותה בה , הרשות את החפירה ותיידע אתכם בהקדם האפשרי
 .יהיה עליכם לשאת

.ליוםח "ש 1,450 עליכם לשאת בעלות הפיקוח סך .6

. ימי עבודה 50-מעריכה הרשות את משך הזמן בו יידרש פיקוח ב, על פי המידע שמסרתם לנו .7
וכי החיוב או הזיכוי הסופיים יעשו לפי מספר , ת לבכם לכך כי מדובר בהערכה בלבדתשומ

, היה ויתברר כי תידרש סטייה ניכרת ממספר הימים האמור. ימי הפיקוח שיהיו בפועל
.נודיעכם ונבקש את אישורכם להמשך הפיקוח

נספח ג'
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עבודה תנאי הרשות נקבעים בהתאם לטיב והיקף העתיקות שבאתר ובהתאם לתוכניות ה .8
שינוי בתוכנית העבודה עשוי לשנות את הפגיעה הצפויה בעתיקות וממילא את . שהוגשו לנו

לפרטים נוספים בעניין זה ניתן . היקף הפעולות אותן יהיה צריך לבצע כתנאי למתן אישורנו
 .לפנות אלינו בשעות העבודה

 
ב "טופס המצנבקשכם להזמין באמצעות ה, לבצע עבודות במקרקעין מעונייניםאם אתם  .9

 .לפחות שבוע מראש, ביצוע פיקוח בהתאם לתאריכים אותם תמסרו לרשות בהודעה בכתב
 

מודגש כי ללא נוכחות מפקח אסור לבצע במקרקעין שום עבודה הכרוכה בפגיעה בתת  .10
 .הקרקע או בכיסויה

 
 .עוד מודגש כי הכרזת השטח כאתר עתיקות אינה תלויה בגילוי עתיקות במהלך העבודות .11
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 __________ תאריך:
  233328:פעילות 'מס

 
 לכבוד:

 רשות העתיקות
____________ 

 
 א.ג.נ. 

 
 הזמנת פיקוחהנדון: 

 מכתבכם מיום 
 
 

 אנו החתומים מטה מזמינים בזאת את רשות העתיקות לבצע עבודות פיקוח במקרקעין: 

 התייחסות רשות העתיקות -בצפון תל אביב  G4מקטע  -פרויקט הרכבת הקלה הקוו הירוק

ינו או , במשך כל הזמן בו יבוצעו על יד669084 185433    668231 180426או נ.צ:   "חהידועים כגוש
 מטעמנו עבודות במקרקעין הפוגעות בתת הקרקע או מכסות אותה.

 
 אנו מתחייבים בזאת כדלקמן:

 
 להודיע לרשות בכתב לפחות שבעה ימים לפני תחילת העבודות במקרקעין. .1

 
לציית להוראות המפקח מטעמכם, ככל שמדובר בשמירת עתיקות, ולהנחות גם את העובדים  .2

 מטעמנו לציית להוראות המפקח.והקבלנים שיעבדו במקרקעין 
 

 לשאת בעלות הפיקוח והחפירות הדחופות אם תידרשנה, כפי שתיקבענה על ידיכם. .3
 

 לעמוד בכל תקנות והוראות הבטיחות של חוקי הבנייה ועל פי כל דין. .4
 

לשפות את רשות העתיקות על כל הסכומים שתאלץ לשלם בשל פגיעה במערכות תת  .5
הוא שייגרם במהלך ביצוע העבודות, זולת אם ייגרם הנזק קרקעיות, או נזק מכל סוג ש

 כתוצאה ישירה ובלעדית של רשלנות הרשות.
 

  המוסד המזמין: 
  כתובת:  
   טל:  
   פקס:  
 ____________________ שם החותם: 
 ____________________ תפקיד החותם: 

 
        ____________________ 
 חתימה         
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 4 ............................................................................................................האזור  של התמצאות מפת :2.1.1 מס' תרשים
 SIMPLEX( ................................................... 5( מימדית  תלת   מפה  רק"ע   על  G4-9.3 מקטע  תוואי תשריט :2.1.2 מס' תרשים
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 לוחות

 7 ....................................................................... עבודות  לרעש הגנה"ס  ע"י מומלצים מרביים רעש מפלסי :3.4.1 מס' לוח
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 כללי .1

 הירוק,  הקו  –ג'  71מתוקף תכנית ת אקוסטיהשפעה נתיבי תחבורה עירונית, נערך נספח  -לבקשת חברת נת"ע 

 .ורמת החיילהקו הירוק מתוכנן לחבר בין חולון ומערב ראשון לציון לאזור התעסוקה המערבי של הרצליה 

 : תתי מקטעים 3-למחולק  ראול ולנברג לאורך רחוב  העובר -9G4מקטע 

• G4-9.1 –  .מצומת הברזל ועד לצומת הנחושת 

• G4-9.2 – .מצומת הנחושת ועד לצומת דבורה הנביאה 

• G4-9.3  –  דבורה הנביאה ועד לשדות שמצפון לנחל פרדסים.   מצומת 

 . .3G4-9במקטע  הכנת התשתיות למעבר הרק"ל - 1  אעבודות אינפרמסמך זה נערך עבור 

ועמידת מפלסי הרעש    פירוק מבנים והקמת קיר תמךעבודות  מאר את מפלסי הרעש שיגרמו  נספח ביצוע אקוסטי זה מת

 המתאימים. כמו כן, יתוארו האמצעים הנדרשים לעמידה בתקנות השונות.  בקריטריונים

 . SoundPLAN בכדי לאפיון את מפלסי הרעש הנוצרים מעבודות ההקמה נערכו חישובי רעש באמצעות תוכנת חישוב 
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 מקום וסביבתותיאור ה
 

 תיאור המקום וסביבתו  .2

 . ג' 17תת"ל  - ע"ג תצ"א בחלקו הצפוני הירוקמוצג תשריט תוואי הקו  2.1.1בתרשים מס'  

 בבתי מגורים, בתי ספר וכו'.עובר ברובו בתוואי עירוני צפוף ורווי  הירוקתוואי הקו 

 מסומן בתרשים להלן. ו  ולנברגראול מסמך זה מתייחס לאזור העבודות המתוכנן ברח' 

 ) simplexעל רק"ע מפה תלת מימדית ( 4G- 9תשריט תוואי מקטע מוצג   2.1.2בתרשים מס'  

 : מפת התמצאות של האזור 2.1.1תרשים מס' 
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 ) simplexעל רק"ע מפה תלת מימדית ( 39-4G. תשריט תוואי מקטע : 2.1.2תרשים מס' 
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 החוק למניעת מפגעים, התקנות שהותקנו מכוחו וקריטריונים   .3

 1961-תשכ"אהחוק למניעת מפגעים,  3.1

 לחוק קובע כדלהלן: 2סעיף מס' 

לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי    -. מניעת רעש  2"

 בקרבת מקום או לעוברים ושבים."  

 כללי ביצוע, נקבע כי:  - 5בסעיף מס' 

, ובין השאר רשאי הוא לקבוע מה הם רעש, ריח או זיהום אויר, חזקים  4-2"השר יתקין, בתקנות, כללים לביצוע הסעיפים  

 סבירים."-או בלתי

 1990-התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 3.2

קובעות את מפלסי הרעש שווי הערך המרביים המותרים בתוך    1990- התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן

האחרים נשואי התקנות) כאשר חלונותיהם פתוחים, בהתאם למספר שעות פעילות של מקור  בתי מגורים (או הבניינים  

 למחרת).  06:00עד  22:00) וללילה (בין השעה 06:00-22:00הרעש בחלוקה ליום (בין השעות 

ורט  לא יחולו על רעש שמקורו באלה: מטוס, רכבת, כלי רכב, ציוד בניה כמפ  2בתקנות נקבע: הוראות תקנה    9בסעיף  

 .1979-בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט

למרות שפורמלית הוראות תקנות אלו אינן תקפות לעבודות בניה, קריטריוני הרעש בהמלצות המשרד להגנת הסביבה 

 נשענים על מפלסי הרעש הקבועים בתקנות. 

   1992-התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 3.3

 למחרת.  07:00- ל 19:00בין השעות   באזור מגוריםוסרות על ביצוע עבודות ההקמה התקנות א

הרעש גורם הפרעה  למחרת גם מחוץ לאזור המגורים אם    07:00-ל  19:00הוראות התקנות אוסרות פעילות בניה בין השעות  

 .או מטרד
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 המלצות המשרד להגנת הסביבה  3.4

המלצות המשרד להגנת הסביבה, במקרים של עבודות מתמשכות בפרויקטי בניה, הוא שמפלסי הרעש מהעבודות לא יעלו 

דציבל כאשר    20בתוספת    1990-על מפלסי הרעש שווי הערך הקבועים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן

 הרעש נמדד מחוץ למבנה.  

 ון הרעש בשעות היום יהיה כדלקמן:המשמעות במקרה שלנו היא כי קריטרי

 : מפלסי רעש מרביים מומלצים ע"י הגנה"ס לרעש עבודות .1.43לוח מס' 

 מבנה ה'  מבנה ג'/ד'  מבנה ב'  מבנה א'  משך הרעש 
 90 75 70 65 שעות  9עולה על 

 95 80 75 70 שעות  9שעות אך אינו עולה על  3עולה על 

 100 85 80 75 שעות  3שעה אך אינו עולה על   1עולה על 

 כאשר: 

 "בנין המשמש כבית חולים, בית החלמה, בית הבראה, בית אבות או בית ספר";  -"מבנה א'" 

 "בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה";  -"מבנה ב'" 

 מהשימושים הבאים: מסחר, מלאכה, בידור"; "בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר  -"מבנה ג'" 

 "דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה מסחר או מלאכה";  -"מבנה ד'" 

 "בנין המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים לתעשייה מסחר או מלאכה ";  -"מבנה ה'" 

 לפיכך מפלס הקריטריון מחוץ לחלון:   במהלך היום, שעות  9-ל מעל עבודות ההקמה יימשכו

  יעמוד על ציבורי רגיש לרעש' (אמבנה (LAeq=65 dB , 

  מבנה ב' (מבנה מגורים) יעמוד עלLAeq=70 dB , 

   מבנה ג' (מבנה משולב מגורים ומסחר/מלאכה) יעמוד עלLAeq=75 dB  . 

חדש המבטל הנחיה זו אולם, בהיעדר הנחייה ריאלית   התפרסם ע"י המשרד להגנת הסביבה מסמך –  2021: במרץ הערה 

  2021אנו ממליצים כי יעשה שימוש במסמכי המשרד להגנת הסביבה טרם המסמך של מרץ   –לקריטריון שניתן לעמוד בו 

 בכפוף לחוו"ד משפטית. 
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 קריטריונים לרעידות מעבודות הקמה .4

   –בגרסתו העדכנית   FTA-בהתאם למסמך החישובי הרעידות ורעש המשנה בתוך המבנים נערך 

Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual, SEPTEMBER 2018 להלן: "מסמך ה)-FTA.(" 

 ).Inchיחידות אנגליות ( –יחידות החישוב הינן בהתאם למדריך 

 דות לעת הפעלה של הרכבת. לקביעת מטרד בזמן עבודות ההקמה קריטריון הרעידות נקבע בהתאם לקריטריון הרעי

 להלן מפורטים המאפיינים באמצעותם נקבע קריטריון הרעידות 

 , נקבעו הקריטריונים לרעידות בהתאם לסוג שימוש הקרקע.FTA-במסמך ה

 ) Table 6-1 FTAשימוש קרקע ( 4.1

 ).High Sensitivityרגישות גבוהה ( –  1שימוש קרקע מסוג 

 ) Residentialמגורים ( –  2שימוש קרקע מסוג 

 בפרוייקט זה, המקבלים הקרובים עונים על ההגדרה של מבני מגורים. 

 ) Table 6-2 FTAתדירות האירועים המרעידים ( 4.2

אירועים ביום, תדירות האירועים    70בהתאם לאופי העבודות הצפויות, ניתן לקבוע כי תדירות הפעילות המרעידה הינה מעל  

 פים". הוגדרה עבור מסמך זה כ"מעברים תכו

 . VdB 72בהתאם לאמור, נקבע קריטריון רעידות לשלב ההקמה לבתי מגורים 

LV=72 dB re 1 micro-in/sec  -  מפלס קריטריון זה שווה ערך ל- Lv=66 dB Re 5x10(-8) m/s    מסמך "טיוטת התקנות)

 ).2000 -מסילות הברזל (רעש ורעידות שמקורם במעבר רכבת) התש"ס  
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 חישובי רעש  .5

 חישוב הרעש נתתוכמודלים ו 5.1

 רעש 

 .   ISO 9613-2חישוב התפשטות הרעש נערך באמצעות תקן חישוב התפשטות רעש 

 .  8.2בגרסה  SoundPLANהחישובים נערכו באמצעות תכנת 

ה כגון   SoundPLAN-תוכנת  שונים,  ממקורות  רעש  לחישוב  רבים  מודלים  בתוכה  המאגדת  רעש  לחישוב  תוכנה  הינה 

 ותעשייה.  כבישים, רכבות

מאפשרת לנתח את מפלסי הרעש ממקורות רעש שונים תוך התחשבות בטופוגרפיה הספציפית    SoundPLAN-תוכנת ה

של האתר ובנוסף לוקחת בחשבון הסתרות של מבנים או הסתרות של קווי ראיה בדרך התפשטות הרעש בין מקור הרעש  

 למקבל הרעש.  

 פי המודל הם:  המשתנים העיקריים הדרושים לחישוב הרעש על 

 .תוואי הקרקע באזור מקור הרעש, באזור מקבלי הרעש והתווך שביניהם 

  .ספקטרום מפלס הספק הקול של מקורות הרעש 

 .מיקום וגובה מקורות הרעש 

 .מיקום מקבלי הרעש וגובהם 

 .תכונות בליעת הקול של השטחים בין המקור למקבלי הרעש 

  השונים, קירות או סוללות החוסמים את דרך התפשטות הרעש.נתונים גיאומטריים של המבנים 

התוכנה מאפשרת חישוב מפלס הרעש במקבל רעש או במספר מסוים של מקבלי רעש וכמו כן מאפשרת בניית עקומות  

 שוות רעש של אזור מוגדר. 

שווה הרעש  מפלס  היא  מהמודל  המתקבלת  (המסומן  -התוצאה  בLAeqהערך  לאנליזה  שנבחרה  בנקודה     dBיחידות) 

. משמעותו הפיזיקלית של מפלס רעש שווה ערך היא אותו מפלס רעש קבוע, שהאנרגיה האקוסטית שלו שווה Aבשקלול  

 לאנרגיה הכלולה במפלס הרעש המשתנה בפועל. 
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 מקבלי רעש  5.2

ראול    לאורך רח'מפורטים    מקבלי רעש  22שהם    -  במבנהבהתאם למיקום הפתחים  מבנים    6-סה"כ נערכו חישובים ל

 ולנברג. 

הצפון  קומות על עמודים בצידו    4ומבני מגורים בעלי    מזרחי-הדרוםאזור העבודות מאופיין באזור מסחר ותעשייה מצידו  

 . מערבי

 .SIMPLEXמקבלי הרעש קודדו בהתאם למיפוי פוטוגרמטרי, קרקעי ומודל תלת מימדי של חברת 

 העבודות.לך ביצוע הקומה עבורה חושב מפלס רעש מרבי במה –קומה קריטית 

 לקירות המתוכננים. , מספר קומות במבנה, גבהים ומרחקים להלן מפורטים מקבלי הרעש 5.2.1בלוח מס' 

 מסומנים מקבלי הרעש ותכנון המקטע.   תכנית אקוסטיקה בה  – 1בנספח מס' 

   עבודות ה באזור : מקבלי רעש 5.2.1לוח מס' 

 כתובת סימון מקבל 

סוג מבנה  
בהתאם  
לתקנות 

 הרעש 

מספר 
קומות 
 במבנה 

חזית פונה 
 לעבודות 

רום קרקע 
 מקבל, מ' 

מרחק מזערי 
 מהעבודות, מ' 

A-21  5 ב' 21הצנחנים SE 25 45 
A-23  5 ב' 23הצנחנים SE 24 10 
K-6  5 ב' 6קהילת קליבלנד E 26 35 
K-8  5 ב' 8קהילת קליבלנד E 26 50 

K-10  5 ב' 10קהילת קליבלנד E 26 65 
R-37  א גני ילדים -37ראול ולנברג'  2 SE 26 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 G4-9.3 קו ירוק 1 האינפר  –דוח אקוסטי 
 חישובי רעש

 

 ה הקמרעש עבודות  5.3

 שעות פעילות  5.3.1

 .  19:00עד   07:00בין השעות   – מסמך זה מתייחס לשעות העבודה הרגילות 

 כל עבודה מחוץ לשעות אלה דורשת אישור משטרה ורשות מקומית בהתאם לאופי העבודה.

 שעות ביום עבודה. 3- מוצגים אזורים בהם נדרש הגבלת שעות פעילות האתר ל 1בנספח מס' 

 קיר תמך ופירוק מבנים הקמת שלבי   -מקורות רעש  5.3.2

 בהיבט באקוסטי הינו שלב קידוח כלונסאות. הלך ביצוע עבודות הקמת קירות תמך מבהשלב הדומיננטי 

עבודה עליו. במודל החישובים מתקבלת תוצאה לכל  הכלים והזמנים המפורטים מטה מתייחסים לכל כלונס וזמן  

 קידוחים ביום התקבלה ממנהל הביצוע של המקטע. 10קידוחים. הנחה של ביצוע   10יום עבודה של 

 : קידוח כלונסאות –  הנחות חישוב

 מ'. 10-ובעומק של כ 50בקוטר קידוח כלונסאות הינו  .1

 מחמירה)כלונסאות ביום עבודה. (הנחה  10-ביצוע כ .2

 ימי עבודה) 4(  כשבוע תמשך  עבודת הקידוח .3

 חצי שעה.  –קידוח כלונס   .4

 . 19:00עד   07:00כל העבודות מבוצעות בין   .5

 משאבת בטון אחת ומשאיות הבטון לפי צורך.  .6

 . דק'  30עד  15קוב) הינה  8פריקת מערבל בטון (  .7

בית הכנסת והמקווה ברחוב   -להקמת הרק"ל  מבנים המיועדים להריסה כחלק מעבודות ההכנה    2בנוסף, ישנם  

 ראול ולנברג. 

 מפורטים מפלסי רעש הייחוס לשלבי העבודה שקודדו במודל חישובי הרעש. 1-5.3.2בלוח מס' 

 מפלסי רעש ייחוס לכלי העבודה שקודדו במודל חישובי הרעש : 1-5.3.2לוח מס' 

שלב 
 כלי עבודה ביצוע

מספר  
כלים 
 בצוות

גובה מקור  
מעל 

 הקרקע, מ' 

זמן עבודה בפועל  
שעות   12מתוך 

 לכל כלונס (דק') 

זמן עבודה 
בפועל ליום 

 עבודה
 (שעות) 

מפלס רעש  
שווה ערך  

  15במרחק 
 (מטר) 

 מקום מדידת אפיון הכלי 

הקמת 
 קיר תמך 

 ת "אתר שנקר פ 80.4 5 30 2.0 1 קודח כלונסאות 
JCB* 1 1.7 45 7.5 66.2  אתר אם המושבות פ"ת 

 בת ים  1אתר אינפרה  72.4 5 30 2.0 1 מנוף
משאית בטון  

 אתר דיפו פ"ת  75.8 7.5 45 1.5 **3 ומשאבה

פירוק  
בית  

 הכנסת

 בת ים  1אתר אינפרה  JCB 1 1.7 --- 5 87.6 -פטישון 
JCB* 1 1.7 --- 5 66.2  אתר אם המושבות פ"ת 

 --- 70.0 5 --- 1.7 1 משאית 

פירוק   
 המקווה

 בת ים  1אתר אינפרה  JCB 1 1.7 --- 5 87.6 -פטישון 
JCB* 1 1.7 --- 5 66.2  אתר אם המושבות פ"ת 

 --- 70.0 5 --- 1.7 1 משאית 

 כלי שקט יותר בפועל.  – Bobcatתיתכן עבודה עם  -*הנחה מחמירה 
 **משאית יציקה אחת בכל פעם. 
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נערכו במספר   נת"ע. המדידות  נעשה באמצעות מדידות באתרי הקמה של חברת  אפיון מפלסי מקורות הרעש 

 בלוח לעיל מצויין מיקום מדידת הכלי. מיקומים, מרחקים וגבהים לצורך אפיון מדויק של כל כלי. 

קטרום לחץ  למקורות הרעש התבססנו על מדידות ספ  (Sound Power Level)לצורך קביעת מפלס הספק הקול  

 הקול שנערכו כמפורט לעיל.  

 עבודות רעש   יחישובתוצאות  5.3.3

בתוספת   העבודה  לשעות  ערך  שווה  רעש  מפלס  הם  הרגילות  העבודה  לשעות  הרעש  כפי    20קריטריון  דציבל, 

 לעיל.  3שמפורט בפרק  

 דציבל למבנה א'.  65-דציבל למבנה ב ו 70בהתאם לסוג המבנה ומשך הפעילות נקבע קריטריון של 

בהם מחושבים מפלסי רעש הגבוהים ממפלס קריטריון הרעש שנקבע  מפורטים מקבלי הרעש ה  1-5.3.3בלוח מס'  

 במסמך זה.

 הוא כדלקמן: A-21_SE F 1כאשר סימון המקבל בחזית הפונה לעבודות  בכל מבנה נבחנו מקבלי רעש 

"A-21 "-  (כתובת) סימון מבנה 

"SE "-  .חזית הפונה לכיוון קירות התמך המתוכננים 

"1 F " -  .קומת המגורים 

החריגה.  מחושבת  בו  הכולל  העבודה  ויום  חריגה  צפויה  בו  התמך  קיר  מטה  בלוח  מסומנים  כן   כמו 

 כלונסאות המבוצעים באותו היום). 10כלומר (  1 ויום החריגה הוא יום מס' Vהוא קיר תמך  V-1 לדוגמא 

 פתרונות אקוסטייםהחישובים ללא   מסקנות

  11-חריגה ניתן לראות ללא מתרס אקוסטי מחושבת חריגה ב  מעיון בתוצאות החישובים למקבלים בהם חושבה

 נבחנים באזור העבודות.   22מקבלי רעש מתוך  

 ביום קידוחי הכלונסאות הראשון. 6ובקהילת קליבלנד  21החריגות מחושבות ביום הריסת ה"מקווה" בצנחנים 

 המקווה. צפויה חריגה ביום הריסת בית הכנסת והריסת   37ולנברג -בראול

 : תוצאות חישובי הרעש לשעות העבודה הרגילות 1-5.3.3לוח מס' 

סימון מקבל,  
 חזית וקומה 

 קריטריון רעש  
שעות    12עד 

 עבודה ביום
 מפלס רעש מרבי  
LAeq(12 hr), dB 

חריגה  
מקריטריון  

 רעש 
 פעולות בהן מחושבת חריגה 

A-21_SE F 1 70 80.1 10.1  הריסת המקווה 
A-21_SE F 2 70 79.8 9.8  הריסת המקווה 
A-21_SE F 3 70 79.4 9.4  הריסת המקווה 
A-21_SE F 4 70 79.0 9.0  הריסת המקווה 
A-23_SE F 1 70 70.2 0.2  הריסת המקווה 
A-23_SE F 2 70 70.1 0.1  הריסת המקווה 
A-23_SE F 3 70 70.1 0.1  הריסת המקווה 
K-6_E F 1 70 70.3 0.3   הריסת בית כנסת וביצוע כלונסאותV-1 
K-6_E F 2 70 70.2 0.2 ביצוע כלונסאות-V-1 
K-6_E F 3 70 70.1 0.1 ביצוע כלונסאות-V-1 
R-37_SE F 1 65 69.3 4.3  הריסת בית הכנסת והריסת המקווה 
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 פתרונות אקוסטיים  5.3.4

 מתרסים אקוסטיים זמניים . א

 מקבלי רעש. 11סה"כ  – מבנים רגישים לרעש  4-במתוצאות החישובים עולה כי מחושבת חריגה 

 קומות על עמודים). 4מקבלי הרעש קרובים לאזור העבודות וגבוהים ממנו טופוגרפית (המבנים בעלי 

 . מ' 5נדרש גידור העולה על גובה הנמוכות  על מנת לעמוד בקריטריוני הרעש בקומות המגורים 

יעילות המתרסים האקוסטיים הזמניים תהיה נמוכה ואף    –גובה מקבלי הרעש ביחס למקורות הרעש הצפויים  בשל  

 . להלן המפורטיםונדרש להשתמש בפתרונות אקוסטיים אחרים  רלוונטילכן פתרון זה אינו בלתי מורגשת. 

 . SIMPLEX - ממדיתתלת   בתצלום המקווה ומבנים רגישים לרעש –מבנה להריסה מוצג  1-5.3.4  מס' בתרשים

 : מבנה להריסה ומבנים רגישים לרעש במפה תלת ממדית 1-5.3.4בתרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגבלת שעות פעילות האתר  . ב

העבודה ובכך ניתן  קריטריון הרעש לשעות היום הינו נגזרת של זמן פעילות העבודה באתר. יש להגביל את שעות  

 להעלות את קריטריון הרעש באופן נקודתי באזורים בהם ידוע כי צפויה חריגה לעת העבודות.  

 דציבל.   5שעות תוסיף לקריטריון הרעש  9- הגבלת שעות פעילות האתר אל פחות מ •

 דציבל.  10שעות תוסיף לקריטריון הרעש  3- הגבלת שעות פעילות האתר אל פחות מ •

 עבודת האתרים תפחית משמעותית את מקבלי הרעש בהם מחשובת חריגה. הגבלת משך 

 תשפיע באופן ישיר על אורך הפרויקט ולוחות הזמנים של הקבלן. סגירת האתר לזמני עבודה קצריםיש לציין כי 
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 כדלקמן:  בכדי לעמוד בקריטריון הרעש נדרש להגביל את שעות פעילות האתר

 . שעות 9-להגבלת שעות פעילות האתר   – והריסת בית הכנסת  הכלונסאות הדרומיים) 10(  ביצוע קיר תמך

 .שעות 3- לשעות פעילות האתר הגבלת  – הריסת המקווה

 מוצגים אזורי העבודות בהם נדרש להגביל את שעות פעילות האתר.  1בנספח מס' 

והריסת בית    )10-1(כלונסאות מס'    עבור עבודות הקמת קיר התמך  מוצג תוצאות חישובי הרעש  2-5.3.4בלוח מס'  

 . הגבלת שעות פעילות האתרלבכפוף  הכנסת

 מוצג תוצאות חישובי הרעש עבור עבודות הריסת המקווה בכפוף להגבלת שעות פעילות האתר.   3-5.3.4בלוח מס'  

 הגבלת שעות העבודה בכפוף לעבור הקמת קיר תמך והריסת בית הכנסת  : תוצאות הרעש 2-5.3.4לוח מס' 

 קריטריון רעש  סימון מקבל, חזית וקומה 
 שעות עבודה ביום  9עד 

 מפלס רעש מרבי  
LAeq(9 hr), dB  חריגה מקריטריון הרעש 

K-6_E F 1 75 70.3 --- 
K-6_E F 2 75 70.2 --- 
K-6_E F 3 75 70.1 --- 
R-37_SE F 1 70 67.7 --- 

 עבור הריסת המקווה בכפוף להגבלת שעות העבודה : תוצאות הרעש 3-5.3.4לוח מס' 

 קריטריון רעש  סימון מקבל, חזית וקומה 
 שעות עבודה ביום  3עד 

 מפלס רעש מרבי  
LAeq(3 hr), dB  חריגה מקריטריון הרעש 

A-21_SE F 1 80 80.1 0.1 
A-21_SE F 2 80 79.8 --- 
A-21_SE F 3 80 79.4 --- 
A-21_SE F 4 80 79.0 --- 
A-23_SE F 1 80 70.2 --- 
A-23_SE F 2 80 70.1 --- 
A-23_SE F 3 80 70.1 --- 
R-37_SE F 1 75 69.3 --- 

  ות לא צפוי  עבורו מחושבת חריגה מזערית,  SE F 1-A_21למעט  ניתן לראות כי    3-5.3.4-ו  2-5.3.4  ות מסמעיון בלוח

 ן הגבלת שעות הפעילות.בכפוף לפתרו הרעש ני מקריטריו ותחריג

  



 G4-9.3 קו ירוק 1 האינפר  –דוח אקוסטי 
 עבודות הקמה –חישובי רעידות 

 
 עבודות הקמה – חישובי רעידות .6

 מקורות הרעידות ומודל חישוב 6.1

העבודות בהם צפויים מפלסי הרעידות    -  184, עמוד  7.2, סעיף  7פרק    -  2018ספטמבר    FTA-בהתאם למדריך של ה

 להיות הגבוהים ביותר הם החדרת הכלונסאות, הידוק מצעים/אספלט, שבירת סלע ומעבר משאיות עמוסות.

ון רחב  לא נקבע סוג הקרקע, אך מפלסי הייחוס לכלים הינם ממוצעים ומתייחסים למגו -בהתאם להגדרת המדריך  

(עמוד   קיימים  קרקע  סוגי  הרעידות  184של  למהירות  סבירה  הערכה  נותנים  הייחוס  מפלסי  במדריך,  כאמור   .(

 הצפויה.

 .על מנת להעריך את מפלס הרעידות הצפוי כתוצאה מעבודות אלו נלקחו נתוני הבסיס מתוך המדריך

) של  Lvמהירות שיא הרעידות  ייחוס     4.5.1בלוח מס'  מ') מפורטת    7.6  -(כרגל    25) כתוצאה מעבודת, במרחק 

 ). 184במדריך, עמוד   7-4(לוח 

 FTA-רגל בהתאם למדריך ה 25) במרחק ייחוס של  Lv: מהירות שיא הרעידות (11.6.לוח מס' 

 תיאור הכלי בהתאם למדריך  ציוד
 Approximate תיאור העבודה FTA-ה

Lv * at 25 ft 
כלונסאות קידוח  Piles driver כלונסאות  מקדח  93 

 86 פינוי שאריות בטון והעמסה  Loaded trucks משאיות עמוסות 
 87 שבירת אספלט/בטון  Hoe Ram פטישון  

 58 איסוף שאריות בטון והעמסה  Small bulldozer בולדוזר קטן 

 *RMS velocity in decibels, VdB re 1 micro-in/sec 

 תוצאות חישובי הרעידות  6.2

מוצגים המרחקים הנדרשים לעמידה בקריטריון הרעידות בהתאם לכלי העבודה ומשך זמן עבודתו   5.4.2בלוח מס' 

 המשוערת בשעות היום. 

 שלב הפירוק  - : תוצאות חישובי הרעידות 1.2.6לוח מס' 

 Approximate ציוד
Lv * at 25 ft 

מרחק לעמידה בקריטריון 
 הרעידות, מ' 

 30 93 מקדח כלונסאות 
 22 86 עמוסות משאיות 
 24 87 פטישון  

 3 58 בולדוזר קטן 

 *RMS velocity in decibels, VdB re 1 micro-in/sec 

לאזור העבודות המרעידות, צפויה חריגה מקריטריון   מ'  30-הקרובים מבהתאם לחישובים לעיל, בכל מבני המגורים  

 הרעידות המומלץ.

  



 G4-9.3 קו ירוק 1 האינפר  –דוח אקוסטי 
 עבודות הקמה –ת חישובי רעידו

 
 אמצעים ובקרת רעידות בשלב ההקמה    6.3

 למזעור השפעת הרעידות בזמן העבודות ניתן ליישם מספר שלבים:

 שיקולי תכנון ומתווה הפרויקט  6.3.1

 ושימושים רגישים לרעידות.קביעת מסלולי נסיעה למשאיות כבדות הרחק ככל הניתן מבתי מגורים  •

 מיקום אתר התארגנות רחוק ככל הניתן משימושים רגישים לרעידות. •

 שימוש בכלי עבודה שקטים ו/או שיטות עבודה מרעידות פחות  6.3.2

 יש לפעול בשיטות עבודה מרעידות פחות על מנת להפחית את סיכון החריגה מהקריטריון המותר.  •

 ות המרעידות ביותר לפרקי זמן קצרים. ככל הניתן יש לחלק את זמן ביצוע הפעול •

 הודעה לתושבים  6.3.3

 בעת זמן של עבודות מרעידות נדרש להודיע ולהתריע לתושבים בסביבה על קיום העבודות. 

 בסמוך לתחילת ביצוע עבודות:  6.3.4

 :שלבים כדלקמן 2- התכנית למדידת הרעידות תתבצע ב -במקרה של תלונות תושבים על רעידות 

o  'מדידת מפלס ייחוס לרעידות הנובעות מכלי העבודה הצפויים לעבוד במהלך עבודות קידום הזמינות.     -שלב א 

o  ,מפלסי ייחוס רעידות Lv(15m) לעיל .     3נקבעו בפרק 

o  3מפלסי הרעידות המדודים יכוילו בהתאם למפלסי הייחוס המוצגים בפרק . 

o   שנקבע לפי מדריך הבכפוף למפלסי הייחוס המדודים ובכפוף לקריטריון הרעידות-FTA  לעדכן את תחום  , ניתן

 השפעת רעידות הנובעות מביצוע עבודות ההקמה. 

o  'ביצוע מדידת השפעת הרעידות במקבלים הסמוכים לאזור העבודות.  -שלב ב 

יערכו בכפוף לתקן הגרמני   נקבעו  .  2חלק    DIN-4150המדידות  מפלסי הרעידות המרביים למניעת  בתקן 

 מפורטים פרמטרים למדידה ונהלים לביצוע המדידה.  כמו כן בזמן עבודות בנייה.מטרד לבני אדם 

 . 5.3.1-5.3.4במידה וישנן חריגות מקריטריון הרעידות נדרש לפעול באמצעים המפורטים בסעיפים  

 
  



 G4-9.3 קו ירוק 1 האינפר  –דוח אקוסטי 
 הנחיות לביצוע בנושא אקוסטיקה

 
 בנושא אקוסטיקה לביצוע הנחיות .7

 ביצוע ההנחיות הינו תנאי לתחילת עבודות.  

 על כל עדכוניהם: , העבודות יבוצעו בכפוף לקריטריונים המפורטים בתקנות

o  1961-חוק למניעת מפגעים, התשכ"א 
o  1979-ט "בניה) תשל  מציוד סביר בלתי מפגעים (רעש  למניעת  תקנות . 
o  1990-התש"ןסביר)  בלתי מפגעים (רעש  למניעת  תקנות. 
o 4/2011 מ לתקנות  ועדכון -  1992ג "תשנ רעש)  (מניעת מפגעים תלמניע התקנות . 
o   הגרמני הרעידות  בתקן  יעמדו  העבודות  במבנים  2חלק    DIN4150כלל  "רעידות  אדם    -,  בני  על  השפעה 

 במבנים".
o  .הוראות מחלקת איכות סביבה בעיריית ת"א 

 טרם תחילת העבודות:

  בהתאם לנספח האקוסטי המצורף למסמך זה. יש להגביל את שעות פעילות אתר העבודות 

   על המערכות המכאניות הקבועות באתרי ההתארגנות (גנרטורים וכדומה) לעמוד בתקנות למניעת מפגעים

 .1990(רעש בלתי סביר), התש"ן 

 ליווי עבודות (מדידות רעש ורעידות) : 

 יבצע מדידת רעש הנפלט מכלי העבודה ב ובסביבתו בהתאם סמוך לתחילת העבודות באתר הקבלן  אתר 

 .1979-ט"בניה) התשל  מציוד סביר בלתי מפגעים (רעש  למניעת לתקנות 

   תיעצרנה העבודות עד למציאת פתרון הנדסי לרעש או הצעת    -במידה ותימצאנה חריגות מקריטריון הרעש

 פינוי יום לתושבים. 

  .יוגשו דו"חות מסכמים לאישור נת"ע בהתאם לפרוט לעיל 

   ויתקבלו תלונות על רעש או רעידות, יערך מענה מסודר לכל תלונה בה יתואר: מקור הרעש הגורם  במידה

 לתלונה, האם גרם לחריגה מקריטריוני הרעש המומלצים ובמידה ואמצעים למניעת חזרת חריגת הרעש. 

 ימים מקבלת התלונה.  3המענה יועבר למנה"פ ונת"ע תוך 

  



 G4-9.3 קו ירוק 1 האינפר  –דוח אקוסטי 
 הנחיות לביצוע בנושא אקוסטיקה

 
 רעידות:

מ' משימושים רגישים יעשה בתנאי שיבוצעו ההנחיות כפי שמפורטות בפרק    30וס של  כל העבודות המרעידות ברדי

 ."אמצעים ובקרת רעידות בשלב ההקמה" -לעיל  6.3

 בסמוך לתחילת ביצוע עבודות:  מדידת רעידות 

 תערך תכנית למדידת רעידות בהתאם למיקום הכלים המרעידים, משך זמן עבודתם וקרבתם לבתי המגורים.

המדידה תיערך בזמן עבודת הכלי במרחקים שונים לקביעת התפשטות הרעידות במרחב וכן קביעת  .א

 . 2חלק   DIN4150מפלס ייחוס בהתאם לתקן 

 . 2חלק   DIN4150תוצאות המדידות יושוו לקריטריון הרעידות המפורט ב  .ב

תקן   .ג לקריטריון הרעידות שנקבע  ובכפוף  הייחוס המדודים  למפלסי  ניתן  2  חלק  DIN4150בכפוף   ,

 לקבוע באופן מדויק את אזור השפעת הרעידות. 

 יש לאשר את תכנית המדידות טרם הביצוע ב'תכנית אב לתחבורה'.  .ד

לתכנון   .ה צפויות  והשפעות  הרעידות  מדידת  מסקנות  עם  המסמכים  את  להגיש  קביעת   –יש  כולל 

 . 2חלק  DIN4150אמצעים בהתאם לתקן 

 
 למחרת (עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות): 07:00-ל 19:00עבודות חריגות אחרי בין השעה 

ביצוע עבודות מחוץ לשעות העבודות הרגילות, במצבים בהם לא תיתכנה עבודות בשעות הרגילות בשל   •

 .הרשות המקומית והמשטרהדרישות בטיחות או כל סיבה אחרת, יעשה תוך תיאום עם 

להם   • ותינתן  לתושבים  פניה  תעשה  הצורך,  הרועשות  אפשרות  במידת  העבודות  בזמן  חלופי  לדיור 

במצבים בהם תחושב או תימדדנה חריגות מקריטריוני הרעש המומלצים על ידי המשרד להגנת    והמרעידות

 הסביבה.  

ילוו בניטור רעש רציף, בסמוך למוקדי הרעש, כנדרש על ידי המשרד להגנת    מחוץ לשעות העבודה הרגילותעבודות  

 הסביבה. 
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