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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 והמקצועשירות ההדרכה 

 אגף פרחים והנדסת הצומח
 

 
   2019מאי  ,ניסן תשע"ט                                                                                                          בס"ד   

  
  

 

 
 ישראל גלון 

 
 . 'היער העירוניהשנה הראשונה במיזם 'הנה הגענו לסיומה של 

שייערך יזכו לקבל כוכבי יער עירוני בכנס  הן,עמדו בשלקחו חלק במשימות ורשויות  6
  .ישראלמדינת ל יםשנ 71-הבחגיגות 

 , 2020-2019 לשניםזה במיזם נפתח פרק חדש  2019במאי 
  ולתרוםלרשויות שהשתתפו ולרשויות נוספות להצטרף  קוראיםאנו ו

 .דורות הבאיםמען הנו ולמענמצב העצים בעיר ללשיפור יחד 
 
 
 

 

 

 

 

 

המשמעותי ביותר. תרומתם לאדם הבולט ו ,הירוק החי, העצים בגן, בעיר ובנוף הינם הגורם

אקלים, לקליטת -יקה, ליצירת מיקרותט, לאסוי הארץמאוד. הם תורמים לנולסביבה רבה 

 ותרבמסייעים ו סביבההחיים והאיכות את הם משפרים  .פליטת חמצןלחמצני ו-פחמן דו

הערך הכלכלי  גם ערך רב מהיבטים שונים, כמו העלאתעצים ל ,לשיפור המגוון הביולוגי. בנוסף

א ורניתן לקחיי חברה ] רופישו ת ותרבותיתם גורם בעל משמעות היסטוריותהי ,של סביבתם

 [. באינטרנט באתר משרד החקלאות בפירוטעל כך 

  

עוסק תחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות  מזה עשרות שנים

בחירת עצים, נטיעה, גידול וטיפול,  –בהדרכה בכל הנושאים הקשורים לעצים בעיר ובכפר 

קורסים, ימי באמצעות , למרות ההדרכה והכשרת אנשי המקצוע עם זאתגיזום ושיקום ועוד. 

 טוב. די היחס לעצים בעיר אינו כי תחושה עדיין שורה ה ,עיון וחוברות

 

ה עידמ ,ועד השנים האחרונות מאז קום המדינה ארצנו העצים בערישל הסתכלות ובחינה 

של  המצעמחשוב ובלתי נפרד חלק עוד לא הפכו לאך הם  ,םהליאביחס  יפור ניכרשעל אמנם 

תקציב המושקע ב ,לעציםהמוענק יחס ב הבחין בכךניתן ל נבחרי הציבור או מובילי המדיניות.

ם הטיפול השוטף בדרך הם במדרכה, עבור מוקצהבית הגידול המ , החלבהם ובמצבם בעיר

היקף התקציב המושקע מדי שנה כלה בו ,פיתוחהתכנון והבתהליכי  יהםלא ותחסייובהת

 ם. משיקובתחזוקה שוטפת וב
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החל לפני יותר  "משאב העצים בעיר"או  "יער עירוני" ",הנוף הגבוה"ם נחיהשימוש במו

כלומר  ;לעצים בעירהמתבקשת   שהיגנועד לבטא את הו מעשור במדינות מערביות מתקדמות

יש להתייחס אליהם כמכלול ולא  ;יערעצי בדומה ל נוהליםעיר צריכים להיות מהעצי 

המחייב ניהול וטיפול  ,גורם חי העצים הללו הם .ים בחורשות, ברחובות ובגניםבודד םכמוקדי

על פי בעיר יתוכננו נטיעות עצים  .ולמיקומם שלהםם יינלמ ,לכמותםבהתאם  ,מקצועי כולל

 גתשהם ויהחי, למען הארכת טיפול שוטףואופטימליים הגידול התנאי סיפוק תוך  ,ידע מצטבר

 .ניטעו שמןלשמטרות ה

תרומתם הנופית כך רבה יותר  –וככל שהם גדלים יותר  ם,העצים גדלים לאט יתרבמ

 ,כולים לחיות עשרות ומאות שניםוימאריכי חיים הם העצים חלק ניכר מוהסביבתית. בנוסף, 

במיוחד  ,מתרומתםהמאפשרת הנאה ותועלת  ה עליהם,רילשמהרבה שיש  ותביחשהולכן 

 בסביבה העירונית.

במשרד החקלאות ופיתוח  וחלטה ,למדינת ישראל 70-קראת יום העצמאות הל ,שנהכפני ל

להרים 'את נבחרי הציבור ברשויות  דלעוד ומטרתש ',שנת היער העירוני'מיזם ב צאתהכפר ל

 ולשפר את היחס לעצים בעיר.  'את הכפפה

נציגי גופים ציבוריים  ,אנשי מקצועהשתתפותם של הוקם צוות היגוי בבמסגרת המיזם 

השיכון,  משרדהמשרד להגנת הסביבה,  ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר :ומשרדי ממשלה

הפורום ומרכז דע גן , , איגוד אדריכלי הנוף בישראל, הארגון לגננות ולנוף בישראל15-פורום ה

 .הישראלי לעירוניות

 30 אליו נרשמו יובעקבותזה, ו לפני יותר משנה פורסם קול קורא לרשויות להצטרף למיזם

ומשימות, טלות מ על עצמן למלא כמהבלו יקשנרשמו הרשויות  .ריותזות ארשויות ומועצו

  .2018/19במהלך על ידי הוועדה  ובחננ וביצוען ותוצאותיהן

 רשויות 6 בישראל, יש מדיניתשנות עצמאות  70 לאחרו ,במשימה הצלחנושמחים לבשר כי  אנו

 .עירוני יער כוכבי קבלתל הראויות

 .בעיר העצים מצב שיפורלו לקידום מאמץהו שקעההה עלהוענקו  הללו הכוכבים

או )עירייה, מועצה אזורית על כל רשות  שהיהתנאים המשימות וה ,להלן רשימת המטלות

 .בתחום מצטיינת כרשות בחירתה למען לבצע מועצה מקומית(
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בין רשויות הדומות במאפייני האקלים שבתחומן ובכמות  מהתקייההתחרות יש לציין כי 

 . הןתושבי

חלק מהמשימות מציבות יעדים לטווח של  אךכבר, מ זה וחננבתוצאותיהן של חלק מהמשימות 

 חמש שנים.

 וגשו.הלצורך בדיקה מדגמית של הנתונים ש בהתאם בצעהאת החומר ו חנהבועדת השיפוט 

 היום עצמאותב ויעשי' והענקת הכוכבים יער עירוני'רשויות העומדות בסטנדרט ההכרזה על ה

 .2019/20-בעירוני היער המיזם כו של המשעל . במהלך כנס זה נודיע גם של מדינת ישראל 71-ה

 

 
 

 סולם הערכת איכות המשימות

נקודות, תוכרז  60-להלן רשימת המשימות והערכתן בנקודות. כל רשות שתצבור יותר מ

 כ"רשות הפועלת על פי עקרונות יער עירוני", לפי מדרג שיפורסם בהמשך. 

 

מהווה את תחילתו של התהליך לקידום נוף העצים בערי ישראל. אנו עירוני היער המיזם 

  למיזם. ולהצטרפותן של רשויות נוספותעתידית מקווים להיענות רבה 
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 רשימת המשימות והתנאים 

 20/22משימות ויעדים לשנים  2018/19משימות ויעדים לשנים  ניקוד הנושא הנבדק

 15 סקר עצים עירוני
סקר בסיסי של עצי העיר, הכולל נתונים על מין העץ 

 (GISומיקומו )בקובץ אקסל, אך רצוי כשכבת 

 הסקר יתייחס לעצים שבמרחב הציבורי בלבד

סקר מורחב של עצי העיר, 
הכולל נתונים על מין העץ, 

מיקומו, גילו, הערכת מצבו, 
טיפול נדרש ועוד )רצוי 

 ( GISכשכבת 

חזון העצים של העיר, כפי שמפורסם לתושבים,  5 חזון היער העירוני
 המעיד על מדיניות נטיעות ותחזוקה של העצים 

יוצג שיפור כפי שייקבע 
 בהמשך 

תכנית חומש 
 להגדלת 

ההצללה בעיר 
 מעצים

 
הטכנולוגיות לסקר כזה שלא ייבדק בשנה זו מאחר 

 עדיין בפיתוח 

מידע מדויק על אחוז צל 
העצים בעיר וקביעת יעדים 

 לשיפור

 בית הגידול 
 15 לנטיעות חדשות 

 2.5כמות העצים שניטעו בנפח אדמה מינימלי של 
מכלל העצים  מ"ק; טכניקת הביצוע, אחוז עצים אלו

 *  2018 סמרחודש שנטעה הרשות החל מ

)תהיה התייחסות נפרדת לרחובות חדשים ולשיפור 
 רחובות קיימים(

 יוצג שיפור כפי שייקבע
  בהמשך 

 נטיעת עצים 
 15 בסטנדרט העצים

עצים חדשים על פי  הקפדת הרשות על נטיעת
אחוז העצים שנשתלו לפי   ;סטנדרט העצים

הסטנדרט מתוך סך העצים שנשתלו בעיר החל 
  *2018נובמבר ב 15ועד  2018 סמר חודשמ

יוצג שיפור כפי שייקבע 
יתייחס בין אשר  ,בהמשך

 היתר לנושא מכרזי משתלות

 

תכנית תחזוקת 
 העצים 

 תחזוקה הורמת 
15 

; 41.5טיפול הרשות בעצים על פי המפרט בפרק 
ייבדק  ;מקצועי לתחזוקת העציםהצגת מפרט 

 בדיקה מדגמית של משרד החקלאותב

יוצג שיפור כפי שייקבע 
 בהמשך

 10 שיקום עצים בעיר

שנה אשר שוקמו  60כמות עצים בוגרים שגילם מעל 
)טיפולי  2018בנובמבר  15 ועד 2018בעיר מינואר 

תיעוד כמות העצים, ; אורטופדיה וכירורגיה בלבד(
 *ם ותמונותלרבות הגשת מפרטי

יוצג שיפור כפי שייקבע  
 בהמשך

 פקיד יערות עירוני

 
 5 

פקיד יערות, יש למלא את קיים ברשויות שבהן 
ים במקום חתלההנתונים בטבלה המצורפת, ו

 *יערותהפקיד המתאים את 
)מס' היתרי העתקה, מה סך הערך החליפי ומה מס' 

  (15.11.2018ועד  2018מינואר העררים שהוגשו 

שיפור כפי שייקבע יוצג 
 בהמשך

תכנית חינוכית 
 להכרה 

 ולשמירה על עצים 
והפעלת נאמני 

 אילנות

10 

לרשות תכנית חינוכית לשמירה על עצים במערכת 
החינוך הפורמלית או הבלתי פורמלית: התכנים, 
היקף התכנית, כמות הפעילויות וכמות הנחשפים 

 *אליהן

יוצג שיפור כפי שייקבע 
 בהמשך

ייחודי פרויקט 
עצים  בנושא
 ברשות

5 
 פרויקט ייחודי יצירתי בתחום העצים 

 
פרויקט ייחודי יצירתי בתחום 

 העצים

הערכה כללית של 
 הצוות 

 
הערכה והתרשמות הצוות מהחומרים שיוצגו בכתב,  5

  במפגש עם נציגי העירייה ולפי המתקיים בשטח  

מאפייני אקלים 
 וצפיפות אורבנית

10  

 )בונוס(
ניקוד בונוס עבור מאפייני אקלים וצפיפות יינתן 

  קבעו בהמשךיאורבנית, לפי אפיונים שי
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  מהלך המיזם 

מקצועיים,  קיימנו מפגשים

שכללו הבהרות והסברים 

כל הרשויות עם  למשימות,

זאת, מאחר  .שנרשמו למיזם

ת הדורשומדובר במשימות ש

התייחסות מקצועית יותר 

לעצים ומחייבות את הרשות 

ע קלהגדלת התקציב המוש

שלב כולל  ,בכל השלבים בעצים

איכותיים  הנטיעה של עצים

העומדים בסטנדרט העצים 

בניית בית גידול איכותי יותר ו

נפוץ כפי שמ"ק  1מעל  -בנפחו 

 היום. 

 

  ועמדו במשימות במיזםהרשויות שהשתתפו 

 ,חודשים 8לאחר רשויות הגישו  6רק  ,במיזם תהתעניינוהביעו רשויות שנרשמו ו 30מתוך 

רצליה, כפר סבא, הבאר שבע,  אשקלון, :ב["סדר אב] , ואלה הןאת כל החומרים ,שנקבעבמועד 

 .אביב יפו-תלוראשון לציון 

ברשות, חלק רבות של יחידות  ןשילובאת המחייבת  ,מדובר במשימה מורכבתשמאחר 

 מהרשויות הודיעו שלא יוכלו לעמוד בה בשנה זו. 

 מן.התמודד עול הירתם לביצוע המשימות החליטו לרשויות  6-שמברכים על כך שמחים ואנו 

 מבחינתנו זו תחילתה של מהפכה. 

 

 שלבי השיפוטפירוט 
 

 מועד ניקוד תוכן שלב שיפוט

 א
לאחר  ;הגשת תיק המשימות לתקופת התחרות

 יכלו להשלים חומרים הרשויותבדיקת החומרים 
 2018עד נובמבר  30

 ב

דגמית של איכות לבדיקה מ כל רשותסיור ב

השתילים, בית הגידול, תחזוקת העצים, שיקום 

 עצים 

40 
 סעד מרינואר 

2019 

 2019עד אפריל  25 הצגת פעילות הרשויות מול צוות ההיגוי  ג

 
הערכת הצוות על אופן הגשה והתייחסות למיזם 

 בכל שלביו 
5  
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 עובדי לקחו חלקצוות השיפוט של המיזם ב

תחום הנדסת הצומח שהשתתפו באופן מלא 

הוענקו בשלב ג'  ,בכל שלבי השיפוט. בנוסף

כולל  ,פגישההעל ידי כל משתתפי גם נקודות 

משלבי השיפוט  אחדחברי צוות ההיגוי. בכל 

השתתפו חלק מחברי צוות ההיגוי אשר תרמו 

כל בתום המהלך עודכנו בנוכחותם לתהליך. 

  שלבים.תוצאות החברי צוות ההיגוי בכל 

 ס,מרחודש בסוף שנערכה  ,בפגישה המסכמת

ובהתאם  ,הניקוד הסופי לכל רשותסוכם 

  , לפי סולם הניקוד שלהלן.כוכבי היער העירונילכך, הוענקו לה 

  אחד. כוכב יער עירונינקודות זוכה ב 69-60בלה ירשות שק

  .שני כוכבי יער עירונינקודות זוכה ב 79-70בלה ירשות שק

 .שלושה כוכבי יער עירוניב נקודות זוכה 89-80בלה ירשות שק

  .כוכבי יער עירוני הארבעב תזכהנקודות  90רשות שתקבל מעל 

 ליצור מטרהב באינטרנט, באתר משרד החקלאות מיםפורסמתוצאות ונתוני המיזם הכל 

  .2019/20להצטרף למיזם נוספות דד רשויות ועלמידע ושל השקיפות 

 

 
 

 הרשויות הזוכות בכוכבים

 אביב.-תלוכפר סבא, הרצליה הרשויות: שלושה כוכבים וזכו בנקודות  80מעל צברו 

 ובאר שבע.ראשון לציון  הרשויות: שני כוכביםוזכו בנקודות  70מעל צברו 

  .אשקלון :כוכב אחדוזכתה בנקודות  60מעל צברה 
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 תובנות ומסקנות 

ועדיין רבה העשייה עד לשיפור בתחילת הדרך נמצאים אין ספק שאנו  - המשך המיזם .1

החלה התעוררות בנושא בכל הרשויות שהשתתפו במיזם  ,זאתעם מצב העצים בערים. 

כל הגורמים המקצועיים מצד העצים בעיר  בלקדם את מצ וניכרת נכונות רבה

איכות מחלקת , ךחינומחלקת האגף גנים,  ,מנכ"ל העיר ,ראש העירכמו  ,נהלייםוהמ

 .היער העירוני רופים ושודיקמען לשיתוף פעולה לאשר הביעו רצון  ,סביבהה

למרות הצהרתם ורצונם של כל הרשויות  – דרטנאיכות שתילי העצים ועמידה בסט .2

בין הרצון לבין ניכר יש פער  ,עומדים בחמשת המדדים של סטנדרט העציםהלרכוש עצים 

קיטום הגזע  –המציאות בשטח. הבעיה העיקרית הינה עיצוב שלד העצים במשתלה 

 וצהנע הבעיה ,עות שלד. לטענת הרשויותזרו 3-2של  ןהימצאות-המרכזי המוביל ואי

בבחירת העצים במשתלה אין ספק שהנושא מחייב שיפור לדעת הצוות, משתלות. ב

 ובפיקוח על העצים הנשתלים. 

 
 

 ,טעו בתקופת הבוחןישנ ,בחלק מהעצים בפנינובכל הרשויות הוצגו  – בית הגידול לעצים .3

חלקם בצורת תעלות גידול פתוחות, וחלקם  ;מ"ק נטו לעץ 2.5בתי גידול שגודלם מעל 

 צוותידי  עלבארץ. נושא בתי הגידול לעצים במדרכות נבחן עתה  תבטכנולוגיות חדשו

 פרויקטים בחינת כולל. החקלאות משרד מסגרתבבמיוחד לנושא זה,  שהוקםמקצועי 

 בשטח. 

העיר תחזוקת עצי ש כךכל הרשויות שהשתתפו במיזם הצהירו על  – תחזוקת העצים .4

 ערכנובסיור המדגמי ש ,. למרות זאת41.5 ינמשרדימפרט הבב המפורסםעל פי  מבוצעת

ברשויות מצאנו פער ברמת הטיפול בעצים בין הנדרש במפרט לבין המצב בשטח. הסעיף 

אין  עיצוב עצים צעירים וגיזום עצים בוגרים. -נו גיזום העצים יי המחייב שיפור ההעיקר

למען  מקצועי גיזום על יתרה הקפדהלהקפיד  ישו יקוחרמת הפספק שיש מקום לשיפור 

 עתיד העצים. 

טיפולי אמצעות בכל הרשויות הוצגו בפנינו עצים ששוקמו ברשות ב - שיקום עצים .5

 גיה. רכירוובבפצעי עצים  יםטיפולבתמיכה ואורטופדיה ו



 

 ~8 ~ 
 

 המיועדות תכניות אףגיל הרך ולהוצגו בפנינו תכניות חינוכיות  – כנית חינוכיתת .6

נמצא  סביבה ברשות. בכל הרשויותהאיכות ל ףאגאגף החינוך והבשילוב  ,למבוגרים

ח. חלק מהרשויות השתמשו בתכנית החינוכית "שומרים על ותיתהליך פבהנושא החינוכי 

 משרד החקלאות.  ידי לגובשה עהעצים" ש

. הוחלט בשנה הקרובה לקיים ון העצים בעירזבכל הרשויות הוצג ח – חזון היער העירוני .7

  מפגש והשתלמות מקצועית כדי לסייע לרשויות בכתיבת חזון היער העירוני. 

סקרי מתבטאת בה ,מורגשת מגמת שיפור בנושא המידע על העצים בעיר – סקר עצים .8

מיפוי בו ,כולל איסוף נתונים ,GISמיפוי העצים בעיר בשכבת ב, (ראשוניים)אקסל 

 . QRהעצים באמצעות 

מסלולי טיול כמו  ,הופתענו מהיצירתיות שהתגלתה ברשויות בנושא – יקט ייחודיפרו .9

 .ועודמיוחדים עצים  לצדבעקבות עצים, תערוכת צילומי תושבים 

יוצגו בכנס  וחומרי המיזם שנאספו מהרשויות דוגמאות מפורטות - ספיםוושאים ננ .10

 .www.moag.gov.ilבאינטרנט:  ויועלו לאתר משרד החקלאות

 
 

דמו ירשויות שהתאמצו וק 6-בהצלחה הודות לחלפה לסיכום, שנת היער העירוני הראשונה 

ובעיקר בזכות צוות  ,ובעידודייעוץ בסייע היגוי שהאת מעמד העצים בעירם, והודות לצוות 

למען שמירת עוד שנים רבות זה גם בבמיזם בכוונתנו להמשיך  תחום הנדסת הצומח בשה"מ.

 .דורות הבאיםעבור הו ועבורנעצי העיר 

 

  "ודור אחר נהנה מהצל ,דור אחד שותל עציםונסיים בפתגם סיני עתיק: "

 

נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה , את האדם הראשון ב"הבשעה שברא הק"

הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל  מעשי כמה נאים ומשובחין

 ]קהלת רבה[ "ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך

 

http://www.moag.gov.il/

