
נספח עצים



39-48



Turnout - Crossover

25-26

Turnout - Crossover

25-26



4 מתוך 1עמוד 

מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד27/05/202117-20

ערכיות גבוה314-16מטרו תחום שינוי M1-S- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית7-13

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ XYפוליגון/מספר עץ
מספר 

עצים

גובה עץ 

ממוצע 

(מטר)

קוטר גזע 

משוקלל 

(מ"ס)

חופת העץ 

במטר

ערך חופת 

(1-5)העץ 

מצב 

בריאות 

(0-5)העץ 

מיקום העץ 

(1-5)

-0)ערך מין העץ 

5)

/ כ ערך העץ "סה

(20-0)פוליגון   
ערכיות העץ

אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 

התכנות 

העתקה
הערותסטטוס  מוצע

כריתהנמוכה627,130ערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis1336018545317איקליפטוס המקור  25-116180643.1655030.62

P25-117180649.66655031.93  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis116408345315כריתהנמוכה412,058ערכיות גבוהה

גדוםכריתהנמוכה49,043ערכיות גבוההAlbizzia lebbeck1144010435315אלביציה צהובה  25-118180644.46655052.94

כריתהנמוכה22,261ערכיות גבוההHibiscus tiliaceus sitriya116206335314היביסקוס טלייתי סאתריה  25-121180660.03655054.95

T1180645.59654987.61  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis16154234312מבנה עץ/ צעירכריתה1.51,017ערכיות בינונית



27/05/2021 13:23

שםפ מיני עצים "המלצה למתכנן רכוז ע

0

המלצה למתכנן

ערכיות גבוה פוליגון/ מין העץ 

מאוד

ערכיות 

גבוה

ערכיות 

בינונית

ערכיות 

נמוכה
כ"סה

Eucalyptus camaldulensis1113איקליפטוס המקור  

Albizzia lebbeck11אלביציה צהובה  

Hibiscus tiliaceus sitriya11היביסקוס טלייתי סאתריה  

Total13105

20.0%60.0%20.0%0.0%100.0%



27/05/2021 13:23

עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

כמות 

גזעים
תאורערךקוטר

כריתהערכיות גבוהה מאודEucalyptus camaldulensis1336017איקליפטוס המקור  25-116

P25-117  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1164015כריתהערכיות גבוהה

כריתהערכיות גבוההAlbizzia lebbeck1144015אלביציה צהובה  25-118

כריתהערכיות גבוההHibiscus tiliaceus sitriya1162014היביסקוס טלייתי סאתריה  25-121

T1  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis161512כריתהערכיות בינונית

5

0%כ עצים לשימור"סה

0%כ עצים להעתקה"סה

100%5כ עצים לכריתה"סה

שם  סוג מס
מספר 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

סטאטוס 

מוצע



4 מתוך 4עמוד 

27/05/2021 13:23

 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
מספר 

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

Eucalyptus camaldulensis13360450.62826.00*₪ 27,130איקליפטוס המקור  25-116

P25-117  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis11640450.61256.00*₪ 12,058

Albizzia lebbeck11440350.61256.00*₪ 9,043אלביציה צהובה  25-118

Hibiscus tiliaceus sitriya11620350.6314.00*₪ 2,261היביסקוס טלייתי סאתריה  25-121

T1  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1615340.6176.63*₪ 1,017

51,509 005₪סך הכל



 

 

 

 

   

 

 

 

25-118 25-117 25-116 

 

  

 1T 25-121 



Turnout - Crossover

Turnout - Crossover

Turnout - Crossover

BNOT KHIL
M

1/26
1180m

1799m

Turnout - Crossover
26-27

BNOT KHIL
M

1/26
1180m

1799m

Turnout - Crossover
26-27



8 מתוך 1עמוד 

מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד03/06/202117-20

ערכיות גבוה3.6.2114-16- 4מטרו תחום שינוי M1-S- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית7-13

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ פוליגון/מספר עץ
מספר 

עצים

גובה עץ 

ממוצע 

(מטר)

קוטר גזע 

משוקלל 

(מ"ס)

חופת העץ 

במטר

ערך חופת 

(1-5)העץ 

מצב 

בריאות 

(0-5)העץ 

מיקום העץ 

(1-5)

ערך מין 

(0-5)העץ 

/ כ ערך העץ "סה

(20-0)פוליגון   
ערכיות העץ

אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 
הערותסטטוס  מוצע

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתFraxinus uhdei13101135413מילה ירוקת עד  2627-1

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-10

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-11

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-12

2627-13Phoenix dactylifera  שימור47,680ערכיות גבוהה18404245415תמר מצוי

2627-14Phoenix dactylifera  כריתה49,600ערכיות גבוהה110401145414תמר מצוי

כריתה24,019ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15204245415פנסית דו נוצתית   2627-15

מנווןכריתה1.51,696ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata14152135413פנסית דו נוצתית   2627-16

כריתה24,019ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15204245415פנסית דו נוצתית   2627-17

כריתה24,019ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15204245415פנסית דו נוצתית   2627-18

כריתה36,782ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata16305335415פנסית דו נוצתית   2627-19

כריתה11,005ערכיות גבוההFraxinus uhdei13101145414מילה ירוקת עד  2627-2

כריתה1.52,261ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15153245415פנסית דו נוצתית   2627-20

כריתה39,043ערכיות גבוההPlumeria rubra15305345416פלמוריה ריחנית  2627-21

פגיעה בצוואר שורשכריתה23,014ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15206335415פנסית דו נוצתית   2627-22

כריתה24,019ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15206345416פנסית דו נוצתית   2627-23

כריתה24,019ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15206345416פנסית דו נוצתית   2627-24

כריתה24,019ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15206345416פנסית דו נוצתית   2627-25

2627-26Phoenix dactylifera  כריתה49,600ערכיות גבוהה110402145414תמר מצוי

2627-27Phoenix dactylifera  כריתה49,600ערכיות גבוהה110402145414תמר מצוי

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתFraxinus uhdei13101135413מילה ירוקת עד  2627-28

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתFraxinus uhdei13101135413מילה ירוקת עד  2627-29

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתFraxinus uhdei13101135413מילה ירוקת עד  2627-3

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתFraxinus uhdei13101135413מילה ירוקת עד  2627-30

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתFraxinus uhdei13101135413מילה ירוקת עד  2627-31

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתFraxinus uhdei13101135413מילה ירוקת עד  2627-32

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-33

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-34

כריתה24,019ערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata15205345416פנסית דו נוצתית   2627-35

כריתה24,019ערכיות גבוההChorisia speciosa15204245415כוריזיה הדורה  2627-37

כריתה24,019ערכיות גבוההChorisia speciosa15204245415כוריזיה הדורה  2627-38

שימור412,058ערכיות גבוההPeltaphorum dubium110406345315  (מסופקת)שלטית מקומטת 2627-36

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתFraxinus uhdei13101135413מילה ירוקת עד  2627-4

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-5

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-6

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-7

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-8

צעירכריתה1754ערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata13101135413פנסית דו נוצתית   2627-9

T2   פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata16305335415גיזום חשמלכריתה36,782ערכיות גבוהה

T3   פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata17305335415גיזום חשמלשימור36,782ערכיות גבוהה

T4  פיקוס מעוקםFicus obliqus183010445417שימור39,043ערכיות גבוהה מאוד 

T5  פיקוס מעוקםFicus obliqus183010445417שימור39,043ערכיות גבוהה מאוד 

T6  קתרוסית מרובעתCitharexylum spinosum18606345315שימור627,130ערכיות גבוהה 

T7  כרבל לבידAlectryon tomentosum182510445417שימור2.56,280ערכיות גבוהה מאוד 

T8  כרבל לבידAlectryon tomentosum18256345416שימור2.56,280ערכיות גבוהה 

T9  היביסקוס טלייתי סאתריהHibiscus tiliaceus sitriya14103245314שימור1754ערכיות גבוהה 

T10     פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata186012445417שימור636,173ערכיות גבוהה מאוד 



8 מתוך 2עמוד 

מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד03/06/202117-20

ערכיות גבוה3.6.2114-16- 4מטרו תחום שינוי M1-S- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית7-13

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ פוליגון/מספר עץ
מספר 

עצים

גובה עץ 

ממוצע 

(מטר)

קוטר גזע 

משוקלל 

(מ"ס)

חופת העץ 

במטר

ערך חופת 

(1-5)העץ 

מצב 

בריאות 

(0-5)העץ 

מיקום העץ 

(1-5)

ערך מין 

(0-5)העץ 

/ כ ערך העץ "סה

(20-0)פוליגון   
ערכיות העץ

אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 
הערותסטטוס  מוצע

T11  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T12  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T13  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T14  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T15  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T16  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T17  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T18  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T19  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T20  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T21  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T22  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T23  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T24  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T25  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T26  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T27  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T28  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T29  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T30  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T31  פיקוס בנימינהFicus benjamina17303234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T32  פיקוס בנימינהFicus benjamina17304234312גדר חיהכריתה34,069ערכיות בינונית

T33  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest14153234312גדר חיה גיזום חשמלכריתה1.51,017ערכיות בינונית

T34  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest14153234312גדר חיה גיזום חשמלכריתה1.51,017ערכיות בינונית

T35  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest14153234312גדר חיה גיזום חשמלכריתה1.51,017ערכיות בינונית

T36  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest14153234312גדר חיה גיזום חשמלכריתה1.51,017ערכיות בינונית

T37  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest14503234312גדר חיה גיזום חשמלשימור511,304ערכיות בינונית

T38 (וודיטיה בפורקטה)זנב שועל Wodyetia Bifurcata19304244414שימור36,912ערכיות גבוהה 

T39   דקל קריוטה נאה זנב דגCaryota mitis17203244414כריתה23,215ערכיות גבוהה 

T40  כוריזיה הדורהChorisia speciosa112408343414כריתה49,646ערכיות גבוהה 

T41Washingtonia robusta  שימור612,096ערכיות בינונית121604244313וושינגטוניה חסונה 

T42Washingtonia robusta  שימור511,520ערכיות בינונית120504244313וושינגטוניה חסונה 

T43Washingtonia robusta  כריתה51,152ערכיות בינונית12504244313וושינגטוניה חסונה 

T44  זית אירופיOlea europaea13102143412שימור1603ערכיות בינונית  

T45Washingtonia robusta  שימור69,504ערכיות בינונית122604243312וושינגטוניה חסונה 

T46   פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata16308345416שימור39,043ערכיות גבוהה 

T47Syagrus romanzoffiana  'שימור53,744ערכיות בינונית113504243211סייגרוס רומנזהוף 

T48Washingtonia robusta  שימור46,480ערכיות בינונית115404243312וושינגטוניה חסונה 
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שםפ מיני עצים "המלצה למתכנן רכוז ע

0

המלצה למתכנן

ערכיות גבוה פוליגון/ מין העץ 

מאוד

ערכיות 

גבוה

ערכיות 

בינונית

ערכיות 

נמוכה
כ"סה

Phoenix dactylifera  44תמר מצוי

Syagrus romanzoffiana  '11סייגרוס רומנזהוף

Washingtonia robusta  55וושינגטוניה חסונה

Cupressus macrocarpa Gold Crest55ברוש גדול פרות לימוני  

Caryota mitis 11דקל קריוטה נאה זנב דג   

Hibiscus tiliaceus sitriya11היביסקוס טלייתי סאתריה  

Olea europaea11זית אירופי  

Wodyetia Bifurcata   11 (וודיטיה בפורקטה)זנב שועל 

Chorisia speciosa33כוריזיה הדורה  

Alectryon tomentosum 112כרבל לביד  

Fraxinus uhdei189מילה ירוקת עד  

Ficus benjamina2222פיקוס בנימינה  

Ficus obliqus  22פיקוס מעוקם  

Plumeria rubra11פלמוריה ריחנית  

Koelreuteria bipinnata 1131125פנסית דו נוצתית   

Citharexylum spinosum11קתרוסית מרובעת  

Peltaphorum dubium11  (מסופקת)שלטית מקומטת 

Total42853085

4.7%32.9%62.4%0.0%100.0%
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

כמות 

גזעים
תאורערךקוטר

כריתהערכיות בינוניתFraxinus uhdei131013מילה ירוקת עד  2627-1

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-10

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-11

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-12

2627-13Phoenix dactylifera  שימורערכיות גבוהה184015תמר מצוי

2627-14Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה1104014תמר מצוי

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 152015פנסית דו נוצתית   2627-15

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 141513פנסית דו נוצתית   2627-16

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 152015פנסית דו נוצתית   2627-17

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 152015פנסית דו נוצתית   2627-18

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 163015פנסית דו נוצתית   2627-19

כריתהערכיות גבוההFraxinus uhdei131014מילה ירוקת עד  2627-2

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 151515פנסית דו נוצתית   2627-20

כריתהערכיות גבוההPlumeria rubra153016פלמוריה ריחנית  2627-21

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 152015פנסית דו נוצתית   2627-22

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 152016פנסית דו נוצתית   2627-23

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 152016פנסית דו נוצתית   2627-24

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 152016פנסית דו נוצתית   2627-25

2627-26Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה1104014תמר מצוי

2627-27Phoenix dactylifera  כריתהערכיות גבוהה1104014תמר מצוי

כריתהערכיות בינוניתFraxinus uhdei131013מילה ירוקת עד  2627-28

כריתהערכיות בינוניתFraxinus uhdei131013מילה ירוקת עד  2627-29

כריתהערכיות בינוניתFraxinus uhdei131013מילה ירוקת עד  2627-3

כריתהערכיות בינוניתFraxinus uhdei131013מילה ירוקת עד  2627-30

כריתהערכיות בינוניתFraxinus uhdei131013מילה ירוקת עד  2627-31

כריתהערכיות בינוניתFraxinus uhdei131013מילה ירוקת עד  2627-32

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-33

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-34

כריתהערכיות גבוההKoelreuteria bipinnata 152016פנסית דו נוצתית   2627-35

כריתהערכיות גבוההChorisia speciosa152015כוריזיה הדורה  2627-37

כריתהערכיות גבוההChorisia speciosa152015כוריזיה הדורה  2627-38

שימורערכיות גבוההPeltaphorum dubium1104015  (מסופקת)שלטית מקומטת 2627-36

כריתהערכיות בינוניתFraxinus uhdei131013מילה ירוקת עד  2627-4

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-5

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-6

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-7

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-8

כריתהערכיות בינוניתKoelreuteria bipinnata 131013פנסית דו נוצתית   2627-9

T2   פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata 163015כריתהערכיות גבוהה

T3   פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata 173015שימורערכיות גבוהה

T4  פיקוס מעוקםFicus obliqus  183017שימורערכיות גבוהה מאוד

T5  פיקוס מעוקםFicus obliqus  183017שימורערכיות גבוהה מאוד

T6  קתרוסית מרובעתCitharexylum spinosum186015שימורערכיות גבוהה

T7  כרבל לבידAlectryon tomentosum 182517שימורערכיות גבוהה מאוד

T8  כרבל לבידAlectryon tomentosum 182516שימורערכיות גבוהה

T9  היביסקוס טלייתי סאתריהHibiscus tiliaceus sitriya141014שימורערכיות גבוהה

T10     פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata 186017שימורערכיות גבוהה מאוד

T11  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T12  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T13  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T14  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T15  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T16  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T17  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T18  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T19  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T20  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T21  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T22  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T23  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

שם  סוג מס
מספר 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

סטאטוס 

מוצע
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

כמות 

גזעים
תאורערךקוטר

שם  סוג מס
מספר 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

סטאטוס 

מוצע

T24  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T25  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T26  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T27  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T28  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T29  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T30  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T31  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T32  פיקוס בנימינהFicus benjamina173012כריתהערכיות בינונית

T33  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest141512כריתהערכיות בינונית

T34  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest141512כריתהערכיות בינונית

T35  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest141512כריתהערכיות בינונית

T36  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest141512כריתהערכיות בינונית

T37  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest145012שימורערכיות בינונית

T38 (וודיטיה בפורקטה)זנב שועל Wodyetia Bifurcata   193014שימורערכיות גבוהה

T39   דקל קריוטה נאה זנב דגCaryota mitis 172014כריתהערכיות גבוהה

T40  כוריזיה הדורהChorisia speciosa1124014כריתהערכיות גבוהה

T41Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1216013וושינגטוניה חסונה

T42Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1205013וושינגטוניה חסונה

T43Washingtonia robusta  כריתהערכיות בינונית125013וושינגטוניה חסונה

T44  זית אירופיOlea europaea131012שימורערכיות בינונית

T45Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1226012וושינגטוניה חסונה

T46   פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata 163016שימורערכיות גבוהה

T47Syagrus romanzoffiana  'שימורערכיות בינונית1135011סייגרוס רומנזהוף

T48Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית1154012וושינגטוניה חסונה

85

24%20כ עצים לשימור"סה

0%כ עצים להעתקה"סה

78%66כ עצים לכריתה"סה
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 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
מספר 

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

Fraxinus uhdei1310350.878.50*₪ 754מילה ירוקת עד  2627-1

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-10

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-11

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-12

2627-14Phoenix dactylifera  9,600 ₪*11040450.81256.00תמר מצוי

Koelreuteria bipinnata 1520450.8314.00*₪ 4,019פנסית דו נוצתית   2627-15

Koelreuteria bipinnata 1415350.8176.63*₪ 1,696פנסית דו נוצתית   2627-16

Koelreuteria bipinnata 1520450.8314.00*₪ 4,019פנסית דו נוצתית   2627-17

Koelreuteria bipinnata 1520450.8314.00*₪ 4,019פנסית דו נוצתית   2627-18

Koelreuteria bipinnata 1630350.8706.50*₪ 6,782פנסית דו נוצתית   2627-19

Fraxinus uhdei1310450.878.50*₪ 1,005מילה ירוקת עד  2627-2

Koelreuteria bipinnata 1515450.8176.63*₪ 2,261פנסית דו נוצתית   2627-20

Plumeria rubra1530450.8706.50*₪ 9,043פלמוריה ריחנית  2627-21

Koelreuteria bipinnata 1520350.8314.00*₪ 3,014פנסית דו נוצתית   2627-22

Koelreuteria bipinnata 1520450.8314.00*₪ 4,019פנסית דו נוצתית   2627-23

Koelreuteria bipinnata 1520450.8314.00*₪ 4,019פנסית דו נוצתית   2627-24

Koelreuteria bipinnata 1520450.8314.00*₪ 4,019פנסית דו נוצתית   2627-25

2627-26Phoenix dactylifera  9,600 ₪*11040450.81256.00תמר מצוי

2627-27Phoenix dactylifera  9,600 ₪*11040450.81256.00תמר מצוי

Fraxinus uhdei1310350.878.50*₪ 754מילה ירוקת עד  2627-28

Fraxinus uhdei1310350.878.50*₪ 754מילה ירוקת עד  2627-29

Fraxinus uhdei1310350.878.50*₪ 754מילה ירוקת עד  2627-3

Fraxinus uhdei1310350.878.50*₪ 754מילה ירוקת עד  2627-30

Fraxinus uhdei1310350.878.50*₪ 754מילה ירוקת עד  2627-31

Fraxinus uhdei1310350.878.50*₪ 754מילה ירוקת עד  2627-32

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-33



8 מתוך 7עמוד 

03/06/2021 14:42

 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
מספר 

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

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-34

Koelreuteria bipinnata 1520450.8314.00*₪ 4,019פנסית דו נוצתית   2627-35

Chorisia speciosa1520450.8314.00*₪ 4,019כוריזיה הדורה  2627-37

Chorisia speciosa1520450.8314.00*₪ 4,019כוריזיה הדורה  2627-38

Fraxinus uhdei1310350.878.50*₪ 754מילה ירוקת עד  2627-4

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-5

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-6

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-7

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-8

Koelreuteria bipinnata 1310350.878.50*₪ 754פנסית דו נוצתית   2627-9

T2   פנסית דו נוצתיתKoelreuteria bipinnata 1630350.8706.50*₪ 6,782

T11  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T12  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T13  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T14  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T15  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T16  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T17  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T18  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T19  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T20  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T21  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T22  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T23  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T24  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T25  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069
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 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
מספר 

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

T26  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T27  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T28  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T29  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T30  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T31  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T32  פיקוס בנימינהFicus benjamina1730340.6706.50*₪ 4,069

T33  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest1415340.6176.63*₪ 1,017

T34  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest1415340.6176.63*₪ 1,017

T35  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest1415340.6176.63*₪ 1,017

T36  ברוש גדול פרות לימוניCupressus macrocarpa Gold Crest1415340.6176.63*₪ 1,017

T39   דקל קריוטה נאה זנב דגCaryota mitis 1720440.8314.00*₪ 3,215

T40  כוריזיה הדורהChorisia speciosa11240430.81256.00*₪ 9,646

T43Washingtonia robusta  1,152 ₪*1250440.61962.50וושינגטוניה חסונה

216,732 0066₪סך הכל
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4 מתוך 1עמוד 

מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד27/05/202117-20

ערכיות גבוה614-16תחום שינוי  - METRO 1S- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית7-13

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ XYפוליגון/מספר עץ
מספר 

עצים

גובה עץ 

ממוצע 

(מטר)

קוטר גזע 

משוקלל 

(מ"ס)

חופת העץ 

במטר

ערך חופת 

(1-5)העץ 

מצב 

בריאות 

(0-5)העץ 

מיקום העץ 

(1-5)

-0)ערך מין העץ 

5)

/ כ ערך העץ "סה

(20-0)פוליגון   
ערכיות העץ

אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 

התכנות 

העתקה
הערותסטטוס  מוצע

שטח התארגנותנמוכה4.520,347ערכיות גבוההBrachychiton populneus17455345416ברכיכטון צפצפתי  2829-145

כריתהנמוכה24,019ערכיות גבוההBrachychiton populneus14202.5245415ברכיכטון צפצפתי  2829-146

שטח התארגנותנמוכה39,043ערכיות גבוההBrachychiton populneus14304.5345416ברכיכטון צפצפתי  2829-147

כריתהנמוכה39,043ערכיות גבוההBrachychiton populneus15303245415ברכיכטון צפצפתי  2829-148

שטח התארגנותנמוכה40ערכיות נמוכה164000עץ מת2829-149

כריתהנמוכה2.56,280ערכיות גבוההBrachychiton populneus13253245415ברכיכטון צפצפתי  2829-150

כריתהנמוכה4.520,347ערכיות גבוההBrachychiton populneus17454.5345416ברכיכטון צפצפתי  2829-151

כריתהנמוכה2.56,280ערכיות גבוההBrachychiton populneus13252.5245415ברכיכטון צפצפתי  2829-152

כריתהנמוכה3.512,309ערכיות גבוההBrachychiton populneus15354.5345416ברכיכטון צפצפתי  2829-153

שטח התארגנותנמוכה39,043ערכיות גבוההBrachychiton populneus14303.5245415ברכיכטון צפצפתי  2829-154

כריתהנמוכה24,019ערכיות גבוההBrachychiton populneus13202145414ברכיכטון צפצפתי  2829-155

שטח התארגנותנמוכה525,120ערכיות גבוההBrachychiton populneus17505345416ברכיכטון צפצפתי  2829-156

3.56,924ערכיות גבוההTamarix Spp14355335314אשל מינים שונים    2829-48

2.53,533ערכיות גבוההTamarix Spp13255335314אשל מינים שונים    2829-49

2829-52Acacia cyanophylla  1.50ערכיות בינונית13153235010שיטה כחלחלה

736,926ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1187010445316איקליפטוס המקור  2829-53



27/05/2021 13:57

שםפ מיני עצים "המלצה למתכנן רכוז ע

0

המלצה למתכנן

ערכיות גבוה פוליגון/ מין העץ 

מאוד

ערכיות 

גבוה

ערכיות 

בינונית

ערכיות 

נמוכה
כ"סה

Acacia cyanophylla  11שיטה כחלחלה

Eucalyptus camaldulensis11איקליפטוס המקור  

Tamarix Spp22אשל מינים שונים    

Brachychiton populneus1111ברכיכטון צפצפתי  

11עץ מת

Total0141116

0.0%87.5%6.3%6.3%100.0%



27/05/2021 13:57

עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

כמות 

גזעים
תאורערךקוטר

0ערכיות גבוההBrachychiton populneus174516ברכיכטון צפצפתי  2829-145

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus142015ברכיכטון צפצפתי  2829-146

0ערכיות גבוההBrachychiton populneus143016ברכיכטון צפצפתי  2829-147

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus153015ברכיכטון צפצפתי  2829-148

0ערכיות נמוכה16400עץ מת2829-149

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus132515ברכיכטון צפצפתי  2829-150

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus174516ברכיכטון צפצפתי  2829-151

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus132515ברכיכטון צפצפתי  2829-152

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus153516ברכיכטון צפצפתי  2829-153

0ערכיות גבוההBrachychiton populneus143015ברכיכטון צפצפתי  2829-154

כריתהערכיות גבוההBrachychiton populneus132014ברכיכטון צפצפתי  2829-155

0ערכיות גבוההBrachychiton populneus175016ברכיכטון צפצפתי  2829-156

0ערכיות גבוההTamarix Spp143514אשל מינים שונים    2829-48

0ערכיות גבוההTamarix Spp132514אשל מינים שונים    2829-49

2829-52Acacia cyanophylla  0ערכיות בינונית131510שיטה כחלחלה

0ערכיות גבוההEucalyptus camaldulensis1187016איקליפטוס המקור  2829-53

16

0%כ עצים לשימור"סה

0%כ עצים להעתקה"סה

44%7כ עצים לכריתה"סה

שם  סוג מס
מספר 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

סטאטוס 

מוצע



4 מתוך 4עמוד 

27/05/2021 13:57

 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
מספר 

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

Brachychiton populneus1420450.8314.00*₪ 4,019ברכיכטון צפצפתי  2829-146

Brachychiton populneus1530450.8706.50*₪ 9,043ברכיכטון צפצפתי  2829-148

Brachychiton populneus1325450.8490.63*₪ 6,280ברכיכטון צפצפתי  2829-150

Brachychiton populneus1745450.81589.63*₪ 20,347ברכיכטון צפצפתי  2829-151

Brachychiton populneus1325450.8490.63*₪ 6,280ברכיכטון צפצפתי  2829-152

Brachychiton populneus1535450.8961.63*₪ 12,309ברכיכטון צפצפתי  2829-153

Brachychiton populneus1320450.8314.00*₪ 4,019ברכיכטון צפצפתי  2829-155

62,298 007₪סך הכל
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4 מתוך 1עמוד 

מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד14/06/202117-20

ערכיות גבוה914-16תחום שינוי - METRO M1-S-  טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית7-13

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ פוליגון/מספר עץ
מספר 

עצים

גובה עץ 

ממוצע 

(מטר)

קוטר גזע 

משוקלל 

(מ"ס)

חופת העץ 

במטר

ערך חופת 

(1-5)העץ 

מצב 

בריאות 

(0-5)העץ 

מיקום העץ 

(1-5)

-0)ערך מין העץ 

5)

/ כ ערך העץ "סה

(20-0)פוליגון   
ערכיות העץ

אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 

התכנות 

העתקה
הערותסטטוס  מוצע

364Cupressus sempervirens  שימורנמוכה416,077ערכיות גבוהה117405345416ברוש מצוי

365Cupressus sempervirens  י אגרונום"מפרט שימור פרטני לליווי עשימורנמוכה416,077ערכיות גבוהה117404245415ברוש מצוי

366Melia azedarach  מחוץ לגבול העבודותשימורנמוכה832,154ערכיות גבוהה112805.5345214אזדרכת מצויה

מחוץ לגבול העבודות- מנווןשימורגבוהה3.59,232ערכיות גבוההOlea europaea15353235414זית אירופי  367

368Ficus retusa  שימורגבוהה10125,600ערכיות גבוהה מאוד11710010455418פיקוס שדרות

שימורגבוהה7.556,520ערכיות גבוההOlea europaea18756345416זית אירופי  369

נוטה מאודשימורנמוכה1050,240ערכיות גבוההOlea europaea181007325414זית אירופי  370

T49  כוריזיה הדורהChorisia speciosa15.57010445417מכריתה להעתקה14.6.21שונה ב העתקה749,235ערכיות גבוהה מאוד 



14/06/2021 14:41

שםפ מיני עצים "המלצה למתכנן רכוז ע

0

המלצה למתכנן

ערכיות גבוה פוליגון/ מין העץ 

מאוד

ערכיות 

גבוה

ערכיות 

בינונית

ערכיות 

נמוכה
כ"סה

Cupressus sempervirens  22ברוש מצוי

Ficus retusa  11פיקוס שדרות

Melia azedarach  11אזדרכת מצויה

Olea europaea33זית אירופי  

Chorisia speciosa11כוריזיה הדורה  

Total26008

25.0%75.0%0.0%0.0%100.0%



14/06/2021 14:41

עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

כמות 

גזעים
תאורערךקוטר

364Cupressus sempervirens  שימורערכיות גבוהה1174016ברוש מצוי

365Cupressus sempervirens  שימורערכיות גבוהה1174015ברוש מצוי

366Melia azedarach  שימורערכיות גבוהה1128014אזדרכת מצויה

שימורערכיות גבוההOlea europaea153514זית אירופי  367

368Ficus retusa  שימורערכיות גבוהה מאוד11710018פיקוס שדרות

שימורערכיות גבוההOlea europaea187516זית אירופי  369

שימורערכיות גבוההOlea europaea1810014זית אירופי  370

T49  כוריזיה הדורהChorisia speciosa15.57017העתקהערכיות גבוהה מאוד

8

88%7כ עצים לשימור"סה

13%1כ עצים להעתקה"סה

0%כ עצים לכריתה"סה

שם  סוג מס
מספר 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

סטאטוס 

מוצע



4 מתוך 4עמוד 

14/06/2021 14:41

 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
מספר 

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

364Cupressus sempervirens  16,077 ₪*11740450.81256.00ברוש מצוי

365Cupressus sempervirens  16,077 ₪*11740450.81256.00ברוש מצוי

366Melia azedarach  32,154 ₪*11280450.45024.00אזדרכת מצויה

Olea europaea1535350.8961.63*₪ 9,232זית אירופי  367

368Ficus retusa  125,600 ₪*117100550.87850.00פיקוס שדרות

Olea europaea1875450.84415.63*₪ 56,520זית אירופי  369

Olea europaea18100250.87850.00*₪ 50,240זית אירופי  370

T49  כוריזיה הדורהChorisia speciosa15.5070450.83846.50*₪ 49,235

355,134 710₪סך הכל
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6 מתוך 1עמוד 

מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד27/05/202117-20

ערכיות גבוה1214-16 תחום שינוי METRO M1-S- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית7-13

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ XYפוליגון/מספר עץ
מספר 

עצים

גובה עץ 

ממוצע 

(מטר)

קוטר גזע 

משוקלל 

(מ"ס)

/ כ ערך העץ "סה

(20-0)פוליגון   
ערכיות העץ

אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 

התכנות 

העתקה
הערותסטטוס  מוצע

T63185195.49650421.06  אורן ירושליםPinus halepensis1195013שימור5434ערכיות בינונית 

T64185195.65650412.5  אורן ירושליםPinus halepensis1205013שימור5434ערכיות בינונית

T65185189.7650418.92  זית אירופיOlea europaea1106014שימור6295ערכיות גבוהה

T66185190.56650427.16  זית אירופיOlea europaea164014כריתה4151ערכיות גבוהה

T67185192.6650436.33Morus l.  כריתה1.596ערכיות בינונית161513י.ל.תות מ

T68185190.04650438.89  זית אירופיOlea europaea163014העתקה3151ערכיות גבוהה

T69185191.86650447.45  זית אירופיOlea europaea164514העתקה4.5151ערכיות גבוהה

T70185195.97650446.03  זית אירופיOlea europaea174014העתקה4217ערכיות גבוהה

T71185201.69650445.16  זית אירופיOlea europaea186014שימור6217ערכיות גבוהה

T72185198.59650479.01  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1199014כריתה9452ערכיות גבוהה

T73185217.56650478.9  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1214014אתר התארגנות4651ערכיות גבוהה

T74185197.46650462.9  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1237015כריתה7886ערכיות גבוהה

T75185204.78650462.31  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1266015אתר התארגנות61,017ערכיות גבוהה

T76185211.97650461.6  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1211.215אתר התארגנות0.121,465ערכיות גבוהה

T77185222.5650460.7  אפרסמון יפניDiospyros kaky181512אתר התארגנות1.572ערכיות בינונית

T78185231.54650459.16  אפרסמון יפניDiospyros kaky192012אתר התארגנות272ערכיות בינונית

T79185235.51650458.5Morus l.  אתר התארגנות4.5386ערכיות גבוהה1114514י.ל.תות מ

T80185239.58650457.74Morus l.  אתר התארגנות3603ערכיות גבוהה1123015י.ל.תות מ

T81185257.26650457.02Washingtonia robusta  אתר התארגנות521,600ערכיות בינונית1125012וושינגטוניה חסונה

T82185213.1650490.35Melia azedarach  אתר התארגנות3301ערכיות בינונית1143013אזדרכת מצויה

T83185205.35650478.42  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1152013אתר התארגנות2163ערכיות בינונית

T84185202.82650493.43Melia azedarach  אתר התארגנות4509ערכיות גבוהה1124014אזדרכת מצויה

T85185190.66650493.06Acacia cyanophylla  כריתה60ערכיות בינונית176010שיטה כחלחלה

T86185193.21650515.22Acacia cyanophylla  כריתה90ערכיות בינונית179010שיטה כחלחלה

T87185202.35650510.32  אפרסמון יפניDiospyros kaky1106014כריתה6452ערכיות גבוהה

T88185213.09650518.46  אפרסמון יפניDiospyros kaky192013שימור2222ערכיות בינונית

T89185219.46650509.96Melia azedarach  שימור7.5193ערכיות בינונית197512אזדרכת מצויה

T90185226.23650511.64Melia azedarach  שימור3193ערכיות בינונית1103012אזדרכת מצויה

T91185199.2650556.11Acacia cyanophylla  כריתה40ערכיות בינונית15.54010שיטה כחלחלה

T92185201.18650575.89 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium16208נוטה לא מטופלכריתה20ערכיות בינונית

T93185203.11650588.94 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium16208נוטה לא מטופלכריתה20ערכיות בינונית

T94185204.2650596.62 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium16208נוטה לא מטופלכריתה20ערכיות בינונית

T95185234.74650506.37  אפרסמון יפניDiospyros kaky194013שימור4222ערכיות בינונית

T96185243.9650507.26  אפרסמון יפניDiospyros kaky192013שימור2222ערכיות בינונית

T97185246.57650501.54  אפרסמון יפניDiospyros kaky184013אתר התארגנות4222ערכיות בינונית

T98185247.2650497.47  אפרסמון יפניDiospyros kaky194013אתר התארגנות4222ערכיות בינונית

T99185241.35650499.44  אפרסמון יפניDiospyros kaky171513אתר התארגנות1.5222ערכיות בינונית

T100185248.68650484.3  זית אירופיOlea europaea163014אתר התארגנות3151ערכיות גבוהה

T101185245.4650486.58   פקאן תרבותיCarya illinoinensis151513אתר התארגנות1.5113ערכיות בינונית

T102185241.83650486.37  אפרסמון יפניDiospyros kaky151512אתר התארגנות1.541ערכיות בינונית

T103185240.9650482.23  אפרסמון יפניDiospyros kaky151512אתר התארגנות1.541ערכיות בינונית

T104185251.09650447.98Washingtonia robusta  שימור521,600ערכיות בינונית1135013וושינגטוניה חסונה

T105185259.03650451.95Washingtonia robusta  שימור521,600ערכיות בינונית1145012וושינגטוניה חסונה

T106185324.12650490.8Melia azedarach  אתר התארגנות5301ערכיות בינונית1125013אזדרכת מצויה

T107185296.01650478.09   חרוב מצויCeratonia siliqua153014אתר התארגנות3151ערכיות גבוהה

T108185294.32650477.47   חרוב מצויCeratonia siliqua153014אתר התארגנות3151ערכיות גבוהה

T109185290.85650473.37   חרוב מצויCeratonia siliqua153014אתר התארגנות3151ערכיות גבוהה

T110185295.38650449.63Washingtonia robusta  שימור625,920ערכיות בינונית186012וושינגטוניה חסונה



6 מתוך 2עמוד 

מצב בריאות

ערכיות גבוה מאוד27/05/202117-20

ערכיות גבוה1214-16 תחום שינוי METRO M1-S- טבלת סקר עצים 

ערכיות בינונית7-13

ערכיות נמוכה0-6

תאור הפוליגון/ מין העץ XYפוליגון/מספר עץ
מספר 

עצים

גובה עץ 

ממוצע 

(מטר)

קוטר גזע 

משוקלל 

(מ"ס)

/ כ ערך העץ "סה

(20-0)פוליגון   
ערכיות העץ

אזור שורשים מוגן 

רדיוס במטר

שווי העץ ליחידה 

ח"פוליגון בש/ 

התכנות 

העתקה
הערותסטטוס  מוצע

T111185155.34650445.19Melia azedarach  שימור3257ערכיות בינונית1113013אזדרכת מצויה

T112185161.09650444.57Melia azedarach  שימור4326ערכיות גבוהה1124014אזדרכת מצויה

T113185160.95650439.72Melia azedarach  כריתה3402ערכיות גבוהה1133014אזדרכת מצויה

T114185160.54650426.56Melia azedarach  כריתה6402ערכיות גבוהה1156014אזדרכת מצויה

T140185312.03650443.05  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1103010שימור30ערכיות בינונית

T141185313.07650451.3  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1103010אתר התארגנות30ערכיות בינונית

T142185313.19650456.5  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T143185314.17650462  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T144185314.78650467.32  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T145185315.21650471.6  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T146185316.43650476.37  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T147185311.36650476.85   חרוב מצויCeratonia siliqua1103014אתר התארגנות3295ערכיות גבוהה

T148185307.07650477.16Morus l.  אתר התארגנות3295ערכיות גבוהה1103014י.ל.תות מ

T149185317.19650484  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T150185310.88650485.44 ליקווידמבר לבניliquidambar styraciflua1103013אתר התארגנות3222ערכיות בינונית

T151185307.52650486.11   חרוב מצויCeratonia siliqua1103014אתר התארגנות3295ערכיות גבוהה

T152185304.05650486.79Morus l.  אתר התארגנות3295ערכיות גבוהה1103014י.ל.תות מ

T153185300.83650487.51   חרוב מצויCeratonia siliqua1103014אתר התארגנות3295ערכיות גבוהה

T154185297.17650487.84 ליקווידמבר לבניliquidambar styraciflua1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T155185285.24650485.82  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T156185285.05650481.11  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T157185284.76650476.49  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T158185284.09650472.12  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T159185283.65650466.49  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T160185283.17650462.07  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T161185282.41650456.89  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013אתר התארגנות3163ערכיות בינונית

T162185281.66650451.02  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013שימור3163ערכיות בינונית

T163185281.15650447.33  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1103013שימור3163ערכיות בינונית

P1185196.28650454.66  אפרסמון יפניDiospyros kaky1561312כריתה1.31,085ערכיות בינונית
 , אזדרכת20%,  שיטה30%: פוליגון משולב 

מטע עזוב. אפרסמון יםני 50% .

P2185304.88650496.41  זית אירופיOlea europaea402.51312עצים צעירים| אתר התארגנות 1.3965ערכיות בינונית
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שםפ מיני עצים "המלצה למתכנן רכוז ע

0

המלצה למתכנן

ערכיות גבוה פוליגון/ מין העץ 

מאוד

ערכיות 

גבוה

ערכיות 

בינונית

ערכיות 

נמוכה
כ"סה

Acacia cyanophylla  33שיטה כחלחלה

Melia azedarach  459אזדרכת מצויה

Morus l.  415י.ל.תות מ

Washingtonia robusta  44וושינגטוניה חסונה

Pinus halepensis22אורן ירושלים  

Eucalyptus camaldulensis516איקליפטוס המקור  

Eucalyptus torelliana88איקליפטוס טורל  

Diospyros kaky 12526אפרסמון יפני  

Brachychiton australis99ברכיכיטון אוסטרלי  

Olea europaea74047זית אירופי  

Ceratonia siliqua66חרוב מצוי   

Carya illinoinensis11פקאן תרבותי   

Peltaphorum dubium33  (מסופקת)שלטית מקומטת 

Total0271020129

0.0%20.9%79.1%0.0%100.0%
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

כמות 

גזעים
תאורערךקוטר

T63  אורן ירושליםPinus halepensis1501213שימורערכיות בינונית

T64  אורן ירושליםPinus halepensis1501213שימורערכיות בינונית

T65  זית אירופיOlea europaea160714שימורערכיות גבוהה

T66  זית אירופיOlea europaea140514כריתהערכיות גבוהה

T67Morus l.  כריתהערכיות בינונית115413י.ל.תות מ

T68  זית אירופיOlea europaea130514העתקהערכיות גבוהה

T69  זית אירופיOlea europaea145514העתקהערכיות גבוהה

T70  זית אירופיOlea europaea140614העתקהערכיות גבוהה

T71  זית אירופיOlea europaea160614שימורערכיות גבוהה

T72  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1901014כריתהערכיות גבוהה

T73  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis14012140ערכיות גבוהה

T74  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1701415כריתהערכיות גבוהה

T75  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis16015150ערכיות גבוהה

T76  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis11.218150ערכיות גבוהה

T77  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1154120ערכיות בינונית

T78  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1204120ערכיות בינונית

T79Morus l.  0ערכיות גבוהה145814י.ל.תות מ

T80Morus l.  0ערכיות גבוהה1301015י.ל.תות מ

T81Washingtonia robusta  0ערכיות בינונית150412וושינגטוניה חסונה

T82Melia azedarach  0ערכיות בינונית1301013אזדרכת מצויה

T83  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis1206130ערכיות בינונית

T84Melia azedarach  0ערכיות גבוהה1401314אזדרכת מצויה

T85Acacia cyanophylla  כריתהערכיות בינונית160810שיטה כחלחלה

T86Acacia cyanophylla  כריתהערכיות בינונית190710שיטה כחלחלה

T87  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1601014כריתהערכיות גבוהה

T88  אפרסמון יפניDiospyros kaky 120713שימורערכיות בינונית

T89Melia azedarach  שימורערכיות בינונית175812אזדרכת מצויה

T90Melia azedarach  שימורערכיות בינונית130812אזדרכת מצויה

T91Acacia cyanophylla  כריתהערכיות בינונית140510שיטה כחלחלה

T92 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium12048כריתהערכיות בינונית

T93 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium12048כריתהערכיות בינונית

T94 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium12048כריתהערכיות בינונית

T95  אפרסמון יפניDiospyros kaky 140713שימורערכיות בינונית

T96  אפרסמון יפניDiospyros kaky 120713שימורערכיות בינונית

T97  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1407130ערכיות בינונית

T98  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1407130ערכיות בינונית

T99  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1157130ערכיות בינונית

T100  זית אירופיOlea europaea1305140ערכיות גבוהה

T101   פקאן תרבותיCarya illinoinensis1155130ערכיות בינונית

T102  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1153120ערכיות בינונית

T103  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1153120ערכיות בינונית

T104Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית150513וושינגטוניה חסונה

T105Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית150412וושינגטוניה חסונה

T106Melia azedarach  0ערכיות בינונית1501013אזדרכת מצויה

T107   חרוב מצויCeratonia siliqua1305140ערכיות גבוהה

T108   חרוב מצויCeratonia siliqua1305140ערכיות גבוהה

T109   חרוב מצויCeratonia siliqua1305140ערכיות גבוהה

T110Washingtonia robusta  שימורערכיות בינונית160412וושינגטוניה חסונה

T111Melia azedarach  שימורערכיות בינונית130813אזדרכת מצויה

T112Melia azedarach  שימורערכיות גבוהה140914אזדרכת מצויה

T113Melia azedarach  כריתהערכיות גבוהה1301014אזדרכת מצויה

T114Melia azedarach  כריתהערכיות גבוהה1601014אזדרכת מצויה

T140  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana130610שימורערכיות בינונית

T141  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1306100ערכיות בינונית

T142  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1306130ערכיות בינונית

T143  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1306130ערכיות בינונית

T144  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1306130ערכיות בינונית

T145  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1306130ערכיות בינונית

T146  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1306130ערכיות בינונית

T147   חרוב מצויCeratonia siliqua1307140ערכיות גבוהה

שם  סוג מס
מספר 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

סטאטוס 

מוצע
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

(0-20)כ ערכיות העץ "סה(מ"ס)קוטר גזע 

כמות 

גזעים
תאורערךקוטר

שם  סוג מס
מספר 

עצים

גובה עץ 

(מטר)

סטאטוס 

מוצע

T148Morus l.  0ערכיות גבוהה130714י.ל.תות מ

T149  איקליפטוס טורלEucalyptus torelliana1306130ערכיות בינונית

T150 ליקווידמבר לבניliquidambar styraciflua1307130ערכיות בינונית

T151   חרוב מצויCeratonia siliqua1307140ערכיות גבוהה

T152Morus l.  0ערכיות גבוהה130714י.ל.תות מ

T153   חרוב מצויCeratonia siliqua1307140ערכיות גבוהה

T154 ליקווידמבר לבניliquidambar styraciflua1306130ערכיות בינונית

T155  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1306130ערכיות בינונית

T156  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1306130ערכיות בינונית

T157  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1306130ערכיות בינונית

T158  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1306130ערכיות בינונית

T159  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1306130ערכיות בינונית

T160  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1306130ערכיות בינונית

T161  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis1306130ערכיות בינונית

T162  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis130613שימורערכיות בינונית

T163  ברכיכיטון אוסטרליBrachychiton australis130613שימורערכיות בינונית

P1  אפרסמון יפניDiospyros kaky 1513412כריתהערכיות בינונית

P2  זית אירופיOlea europaea40132120ערכיות בינונית

131

13%17כ עצים לשימור"סה

2%3כ עצים להעתקה"סה

21%28כ עצים לכריתה"סה
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 סקר עצים ערך פיצוי נופי

,

שם  סוגמס
מספר 

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

T66  זית אירופיOlea europaea1405430.819.63*₪ 151

T67Morus l.  96 ₪*1154430.812.56י.ל.תות מ

T72  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis19010430.678.50*₪ 452

T74  איקליפטוס המקורEucalyptus camaldulensis17014430.6153.86*₪ 886

T85Acacia cyanophylla  0 ₪*160843050.24שיטה כחלחלה

T86Acacia cyanophylla  0 ₪*190743038.47שיטה כחלחלה

T87  אפרסמון יפניDiospyros kaky 16010430.678.50*₪ 452

T91Acacia cyanophylla  0 ₪*140543019.63שיטה כחלחלה

T92 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium1204300.612.56*₪ 0

T93 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium1204300.612.56*₪ 0

T94 (מסופקת)שלטית מקומטת  Peltaphorum dubium1204300.612.56*₪ 0

T113Melia azedarach  402 ₪*13010440.478.50אזדרכת מצויה

T114Melia azedarach  402 ₪*16010440.478.50אזדרכת מצויה

P1  אפרסמון יפניDiospyros kaky 15134430.612.56*₪ 1,085

3,927 0028₪סך הכל
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