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 רקע לסקר העצי� רקע לסקר העצי� רקע לסקר העצי� רקע לסקר העצי� 

 מטרהמטרהמטרהמטרה

על מנת לשמר� ולטפח� , העיר סקר העצי� לאתר ולתעד עצי� בעלי ייחוד ברחבי מטרת

 .כערכי טבע בעלי עניי� בתחומי העיר

 

 מאפייני העצי� בסקרמאפייני העצי� בסקרמאפייני העצי� בסקרמאפייני העצי� בסקר

גינות ,  שטחי� פתוחי�–ות הרבי�  העבודה מתייחסת בעיקר לעצי� הנמצאי� ברש

 :הוגדרו מספר פרמטרי� על פיה� ייחשב הע! כייחודי. שדרות ורחובות, ציבוריות

 .ע! עתיק, מי� מיוחד באזור,  מי� נדיר– בוטנית חשיבות •

 .  ע! הקשור בסיפור או אירוע מיוחד– היסטורית חשיבות •

 . הצללהיוצר, נו$ מפואר,  ע! בעל גודל מרשי�– מעניינת תצורה •

, צומת, כיכר( נקודת ציו� ה� בשל היותו ניצב במקו� מרכזי המהווה ע! – מיקו� •

 .    בשטחבולטאו בשל היותו ) מבנה

 

 שיטת העבודהשיטת העבודהשיטת העבודהשיטת העבודה

נתוני� .  העיר ברגל וברכברחובות ניתוח תצלומי אוויר וסריקה של י" בוצעה עהעבודה

 .נוספי� נתקבלו מאנשי� המכירי� עצי� מיוחדי� בעיר

 

  העבודה העבודה העבודה העבודהמבנהמבנהמבנהמבנה

 . פתיח הכולל סקירה של מאפייני הצומח המעוצה בעיר •

 שאותרו  הייחודי�העצי� מסומני� כלל ו של העיר ובתצלומי אוויר/ ותמפסדרת  •

 .במסגרת הסקר

 פיו הכולל תיאור הקריטריו� הייחודי על צי� נבחרי�  ד$ ע! ובו מלל מלווה עבור  ע •

 .הנבחר הע! ומיקומו המדויק בצרו$ תמונה מלוו

 נספחי� •

 .רשימת כלל העצי� שנסקרו ומיקומ�

 הנחיות לביצוע הסקר

 

 צוות הסקרצוות הסקרצוות הסקרצוות הסקר

   ניהול והכוונה(רחל בנגו� עיריית הרצליה' גב

  ניהול והכוונה–מר אורי רוזי� עיריית הרצליה 

  סקירה ועריכה(מר ניר מעוז משרד אד�ה 

  בקרה–מר דרור נחמיאס משרד אד�ה 
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 ליהליהליהליהעצי� אר! ישראלי� בעיר הרצעצי� אר! ישראלי� בעיר הרצעצי� אר! ישראלי� בעיר הרצעצי� אר! ישראלי� בעיר הרצ

אחת ממטרותיו של  הס קר  היית ה לנסות ולא תר עצי � הגדלי� בר באר!  ונמצ אי� בתחומי 

במיד ה ויש נ� פרטי� כאלו  יתכ� ו ה � שרידי� של  הצומח   ה מקומי  שהי ה   ,  העיר  הרצלי ה 

למרות  ש הרכב  הצומח   באזור בעבר  . נפו! בעבר באזור  ולכ�  ה�  בעלי חשיבות בוטני ת רב ה 

חורש   /ובל ל הניח  כי  הת קיי מו באזור סוגי� שוני� ש ל יעראינו ברור באופ� ודאי  הרי  שמק

בי�  העצי�   המ קומ יי� אות� מוני� חו קרי�  שוני� נית� למצוא עצי�  המאפייני�   . פתוח

לציד� נית� .  י"קטלב ואל ה א, אלו� מצוי, אזורי אקלי� קרירי� יחס ית כמו אלו� התבור

אשל  ,  חרוב  מצוי: ת כגו�למצוא ג� מיני עצי�   ה מאפייני� אזורי� חמי�   ולחי� יחסי

,   במ הל �  הס קר  נ מצאו פרטי� מייצגי� של  רב המיני� . פי קוס  השי קמ ה ו שיז$ מצוי, הפר קי� 

פ רט יחיד של . אול� רק שלוש ה  מביני ה�  מראי� סוג של  קיו� עצמ אי ללא התערבו ת אד� 

ככל , נמצא בשולי שדה חקלאי  בעור$ רחוב לסקוב ) Quercus ithaburensis( אלו� התבור 

אול� גודלו ש ל הע! מרמז כי כפי  הנרא ה גילו אינו   , י איש"וע לנו פרט ז ה לא ניט ע עהיד

פרטי� נוספי� של ע! זה נמצאי� בג� היובל  . מופלג והוא נאמד בעשרות שני� בלבד

י "פרט נוס$  נמצא בבית ראשוני� והו א ניטע ע, ברחוב יהוד ה  הנשיא ו ה� נטעו בידי אד�

מי� זה נפו!  ,  ר הגדל בר בתחומי העיר  הוא השיז$  המצוי מי� אח. יזי ק 'האגרונו� ברו � צ

ב הרצלי ה  קיימי� ריכוזי� של ע צי שיז$ בשטחי� הפתוח י� מזרחית . בכל חלקי  האר! 

ע! גדול צומח בפתח . לשדה ה תעופ ה לאור� ר חוב כנפי נשרי� ולאור� רחוב המסיל ה 

"  פי ק וס הש קמ ה"א  המי� שלישי  הו.   הכניס ה  המזרחי של  המ נ ה רה  הביזנטיית  ברכס  הכור כר

)Ficus sycomorus (כיו�   ,  שמוצאו ממזרח אפרי ק ה  ו הו א ה גיע לאזור  לפני אלפי  שני�

דבר ש אינו מאפשר  , הע! אינו  גדל בכוחות עצ מו משו�  העלמות  המאבי ק  הטבעי  של  הע! 

עצי שי קמ ה מפוארי�  נמצאי� בשדרות קר�  ה יסוד הישר   . לצמח לפתח זרעי� פוריי�

ז נ וס$ קיי� במתח� בז ק צ פונית לנו$ י� ובשטח ה מגונ� ברחוב ריכו, 2בכניסה מכביש 

.   באזור  הרצליה פ יתוח ונו$ י�, פרטי� בודדי � פזורי� במקומות שוני � בעיר. פסח יפהר 

 . שני עצי� גדולי� נמצאי� דרומית וצפונית למתק� טי הור  השפכי� של  העיר 

� בשט חי� מגונני� יתר העצי� האר! ישראל י� אות� נית� למצוא בעיר הרצליה נמצאי

מוזיאו�  , המ קו�  הטוב ביותר  למצא� הוא בבית ראשונ י�.  י  הא ד�"וה� ניטעו כול� ע

יזי ק אגרונו� ידו ע משנותיה   'המוזיאו� ממו ק� בבי תו ש ל ברו� צ.  היסטורי לתולדות  העיר 

הש קד   "בגינ תו נטע עצי� בעלי ייחוד  ועניי� ביניה� ני ת� למצוא  את  , הראשונות של  העיר 

"  (ער אציל", )Arbutus anddrachne" ( קטלב מצוי ",  )Amygdalus communis (  "המצוי

Laurus nobilis (הדולב  המזרחי" ו )  "Platanus orientalis ( �המתנשא  לגוב ה  רב ומאפיי

 –במ קו�  קיימ� שלוש ה מיני של  עצי אלה  .  אזורי נחלי� עשירי� במי �  בצפו� האר! 

פרטי� נוספי� ש ל   , יינת את החורש  הי� ת יכוניהמאפ) Pistacia palaestina" ( י"אלה א"

היא ע!  הפיסטו ק  המשמ ש   ) Pistacia vera ( אל ה אמיתית , המי�  נטעו  ג� בג�  היוב ל
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ע! מארי� ימי�   המצוי במ קומ ות ספורי�   ) Pistacia atlantica " ( אלה  אטלנטית"למאכל ו

 .  באר!

הי� תיכוני נמצאו בסק ר   שא$ הוא גדל בחורש  ) Quercus calliprinos( עצי אלו� מצוי 

עצי אשל עבי גזע נית� למצוא במערב העיר ברחוב   . שני פרט י� צעירי�, בג� היובל בלבד 

גיל�   , וברחוב וינגייט) Tamarix articulata" (אשל הפר קי� "–ברחוב קר�  היסוד , האשל 

 .   שנה 60 –של חלק מ�  הפרטי� מוער � בעשרות שני� כ  

מי� אופייני לאזורי מישור  הח ו$ והשרו� אשר נית�   ) Ceratonia siliqua( עצי חרוב מצוי 

עצי� שגדלו  ב אופ� עצמאי לא נמצאו   ב תחומי  העיר ,  למצוא עדי� פרטי� רבי�   הגדלי� בר 

בבריכת מי� ,  עצי� נטועי� נמצאו בגינה ציבורית ליד  מרכז הטניס בנוו ה עמל . הרצלי ה  

 ראוי לציו�  הוא ע!  ה חרוב הגדול   .ליד בית הספר אילנות  וב שטח המגונ� ברחו ב פסח י פהר 

 .   הנמצא בסמו � לבניי�  העיר ייה 

ג� בגינות פרטיות ) Pinus halepensis(מבי� האורני� נפו! ברחב י העיר אור� ירושלי� 

 80 – 50 –פרטי� מרשימי�  במיוחד שגיל� נאמד בכ . וג� בשטחי� הפתוחי�  ה מגונני�

 .   שנה נמצא בחצר בי ת ראשוניי�80 –ו כ  פרט שגיל, שנה נמצאי� בג� ב� שפר ו בג� ויזלנד

הזית  האירופי מצוי  א$  ה וא בעיר ומשמש כע! נוי  אול� השימוש בו  מועט  באופ� יחסי 

 .   ופרטי� בוגרי� יחסית נמ צאו רק ברחוב  האשל 

 

 עצי התרבות בעירעצי התרבות בעירעצי התרבות בעירעצי התרבות בעיר

ברחבי העיר נטעו סו גי�  שוני� של עצי� רוב� הג דול ממוצא סוב טרופי מ ארצות מזרח 

מוצא� של עצי� אלו מאקלי� ח� יחסית מבטיח את קליטת�  .  דו ואוסטרליה הו,  אסיה 

עצי�  מוכרי� כמו   הא קליפוס מ שמשי� כעצי חורש ה במס פר מ קומות   .  והתפתחות�  באזור 

מצוי  בעיקר   ) Cupressus sempervirens( הברוש .   נחל משכית וליד שד ה  התעופ ה –בעיר 

,  עצי� רבי� כגו� סיס� הודי .   ותבאזורי� חקלאיי� ש� ני טע כגדר חיה לשבירת רוח

�אול�   , אלמוג� ועוד נקלטו היטב בעיר ו ה � מהווי� חלק חשוב מנו $ העיר, אלביצי ה , סגלו

.  יחסית לא מצא נו  פרטי� מרשימי� במיוחד  בעלי עניי�" ה שקט ה" בשל נוכחות� הר בה  ו

הוא  מבחינה זו  הס וג  השולט  ללא עוררי� מבחינה ויז ו אלית בשל נופו המ פותח  והמצל  

ע!   השדר ה  המצוי  ביותר  הוא   ) .  מינ�1000 –בעול� ידועי� כ  (הפי קוס על  מיניו  השוני�   

, ריכוזי פרטי� מרשימי� נמצאי� בשדרות ב� צבי) Ficus microcarpa(פיקוס  השדרות 

 �פרטי� בודדי�  ומקבצי�  קטני� נמצאי�  בכל רחבי . שדרות קר�  היסוד ורחוב  אוסישקי

( כ ניסה למרכ ז  הגריאטרי נמ צאת שורה  נא ה של  עצי פ יקוס  בנגלי ל גורדו�  ב.ברחוב  י , העיר 

Ficua bengalensis (פרטי� גדולי� של פיקוס בנגלי  , בעלי מערכת שורשי סעד מפותחת

בס מו � לבית  , נמצאי� בשטחי� פתוחי� בעור$ ר חוב יבנה ) Ficus elastica( ופיקוס  הגומי  

 .   השדרות הכנסת  הגדול נמצאי� מס פר עצי� בוגרי� של פיקו ס 
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,   קרוב משפח ה של  הפי קוס  הוא  התות   הלב� שעליו  בגוו� הירו ק  הב היר  בולטי � למרחוק 

הע! אינ ו נפו!  ביותר ו הו א מצוי כע! בודד  פרט גדו ל במיוחד נמצא ברח וב  הפ רדסי� פינת   

 . העצמאות 

שמוצאו ביערות  ) Bombax ceiba(ע! מעניי� בשל צורת גזעו  ונופו  הוא  הבומב קס  ה הו די 

לע! נשיר זה גזע גדול וקוצני המכוס ה זיזי � ואנקולי�   .  מזרח אסיה ואוסטרליה הגש� של

ופרחי� אדומי� וגדולי� פרטי� יפי� ומרשימי� נמצאי� בכיכר קטנה בצו מת הרחובות   

ע! נוס$  מאותה  המשפח ה של הב ומבקס בעל   . בוסול והכנסת ובככרות ב שכונת נוה עמל 

לע! –שמוצאו מברזיל ) Chorisia speciosa" ( כוריזיה  הדור ה"פריחה  המרשימ ה ה וא 

לב� ואדו�   הבולט ת לעי� משו�  הופעת   הפ ריחה כאשר  ,  פרחי� גדולי� ויפי�  בצב ע ורוד

 . פרטי�  מרשימי� נמצאי� בגינה  ציבורית ברחוב פינסקר . הע! עדיי� בשלכת 

  רבי� שניטעו כפי הנרא ה ) אשונ ה, ד קי ק ה , מכחיל ה " (קזוארינ ה" בעיר הרצלי ה קיימי � עצי 

.  בעבר משו� שרוב�  נמצאי� בעיקר באזור  העיריי ה וחל קי ה  הותי קי� יחסי ת של העיר 

שני פרטי� )  Melia azedarach" ( אזדרכת מצויה"בנוס$ היו נפוצי� בעבר  ג� עצי 

   �שלהערכתנו  ה�   הותי קי�  ביותר בעיר של מי� ז ה  נמצאי� ליד מלו� תדמו ר ברחוב ב

תופע ה   (י�  כפי  הנר אה  בשל פגיעת�  של מזי קי�  בגזע� של  עצי�  אלו נוצרו חלל.  אליעזר

�סביר להניח  .  אל חללי�   אלו חדרו זרעי פיקו ס  קדו ש שנבטו והחלו ל הת פתח , )מוכרת במי

 .   שבבוא היו� יב קעו עצי  ה פיקוס את גזע  האזדרכת מ בפני�

" אילנ תה  בלוטית:  "שני עצי�  המוגדרי� כטפי לי� נמצאי� ג�   ה� במ ק ומות שוני� בעיר

Ailanthus altissima) ( שהובא לאר! כע! נוי וכיו� נחשב כמטרד בשל יכולת �מי

  Acacia salgina  ) ( Acacia cyanophylla( ה התפשטות   המ היר ה שלו  והשיט ה  הכחלחל ה  

.  החודרת ללא  שליטה לשטחי � פתוחי� ברחבי האר! ) 
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