
_________________________________________________________________________________ 

 

9 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 :מספר זיהוי במפה
112 

: מספר עצי� באתר
2 

� �"אור� י: ש� הע

�ע� מרשי� בעל גובה : ייחודיות הע

 .וצמרת

� 10שמשו� הגיבור : מיקו� הע

 .חצר תיכו� הראשוני�

�גיל הע� מוער� בכמה עשרות .  בעל גזע מפותח,  מטר20ע� שגובהו מגיע לכדי : תאור הע

 ). 30 –כ (שני� 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

10 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :הוי במפהמספר זי
386 

: מספר עצי� באתר
1 

� פיקוס השדרה: ש� הע

� מרכז יו� שמאי: מיקו� הע� ע� גדול בעל נו+ מפותח: ייחודיות הע

 
� . מטר20 –קוטר הצמרת כ .  מטר10 –ע� בגודל בינוני המגיע לגובה של כ : תאור הע
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11 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מספר זיהוי במפה
111 

: מספר עצי� באתר
4 

� ס השדרותפיקו:  ש� הע

� לנצט: מיקו� הע� נו+: ייחודיות הע

 
�שדרה קטנה של עצי פיקוס השדרות בעלי צורת גזע מעניינת ונו+ מפותח : תאור הע

 .ומעוצב

 



_________________________________________________________________________________ 

 

12 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 

 

 

 :מספר זיהוי במפה
148 

: מספר עצי� באתר
4 

� פיקוס בנגלי: ש� הע

� ל גורדו�.י: מיקו� הע� נו+, צורת גזע: ייחודיות הע

 
לעצי� מערכת .  מטר8 –שורת עצי� בגודל בינוני המגיעי� לגובה של כ : �תאור הע

 . מפותחת של שורשי סעד היוצרי� מראה מעניי� ומרשי� 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

13 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 

 

 :מספר זיהוי במפה
147 

: מספר עצי� באתר
1 

� תות לב�: ש� הע

� .חצר ג� ילדי�, 5אונקלוס : מיקו� הע� חשיבות בוטנית היסטורית: ייחודיות הע

 
� .  מטר7 –ע� בגודל בינוני המגיע לגובה של כ : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

14 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
142 

: מספר עצי� באתר
5+  

� פיקוס קדוש: ש� הע

�כיכר המשמשת כגינה ציבורית : מיקו� הע� נו+: ייחודיות הע

 .ברחוב שילה

 
� .עצי� בעלי גזע ונו+ מפותחי�:  תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

15 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
150 

: מספר עצי� באתר
1 

� פיקוס בנגלי: ש� הע

� תיכו� היובל: מיקו� הע� גזע, נו+: ייחודיות הע

 
�בעל מערכת מפותחת של שורשי .  מטר8 –ע� בגודל בינוני המגיע לגובה של כ : תאור הע

 .סעד

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

16 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
143 

: מספר עצי� באתר
1 

� פיקוס השדרה: ש� הע

� כיכר דה שליט: מיקו� הע�  מיקו� מרכזי ובולט,נו+: ייחודיות הע

 
�הגזע מתפצל למספר גזעי .  מטר10 –ע� גודל בינוני המגיע לגובה של כ : תאור הע

הע� הממוק� בפינת הכיכר בודד בסביבתו ולכ� מהווה נקודת . הנו+ מפותח ורחב, מישנה

 .  ציו� בולטת באזור הכיכר

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

17 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
8,9,10 

: ר עצי� באתרמספ
3 

� שיקמה: ש� הע

�מי� , חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 .היסטורי נדיר כיו� באזור

� מתח� בזק: מיקו� הע

 

�ע� גדול בעל נו+ רחב הנוצר ממספר גדול של ענפי� עבי� המתפצלי� מ� : תאור הע

ה העצי� ממוקמי� במתח� בזק בפינה הדרו� מזרחית ויוצרי� מעיי� גינ. הגזע המרכזי

 .טבעית של צומח מקומי שאפיי� את האזור בעבר

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

18 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
212 

: מספר עצי� באתר
1 

� פיקוס השדרה: ש� הע

� .בית פוסטר, ג� בתל עמל: מיקו� הע� נו+: ייחודיות הע

 
� .  מטר12 –ע� גודל  המגיע לגובה של כ : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

19 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
26,25 

: מספר עצי� באתר
2 

� שיז+: ש� הע

� המנהרה הרומית: מיקו� הע� . חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 
�הע� גדל בפתחה של המנהרה .  מטר5 –ע� בגודל בינוני המגיע לגובה של כ : תאור הע

 . ששימשה כמערכת ניקו בתקופה הרומית והביזנטית

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

20 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
149 

: מספר עצי� באתר
3 

�  הודיבומבקס: ש� הע

� .באייר' הכנסת פינת ה: מיקו� הע� מיקו�, פריחה, נו+: ייחודיות הע

 
�העצי� יוצרי� פינה מעניינת . עצי כוריזה מפותחי� הממוקמי� בכיכר קטנה:  תאור הע

 .ומושכת עי� בשל גזע� העטור קוצי� והפריחה המרשימה

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

21 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
112 

: מספר עצי� באתר
1 

� וס השדרותפיק: ש� הע

� .מלכי יהודה פינת יפה: מיקו� הע� גודל נו+, גזע: ייחודיות הע

 
� ..ע� גדולי� ומפותחי� הממוקמי� בכיכר המשמשת כגינה ציבורית: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

22 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 

 :מספר זיהוי במפה
113,114 

: מספר עצי� באתר
6+ 

� שיקמה: ש� הע

�חשיבות , חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 היסטורית

ג� ציבורי על . פסי יפהר' רח: � הע�מיקו
 ש"הגבול ע� מתח� תע

� מטר וחלק 8 –במקו� קיי� ריכוז של עצי שיקמה חלק� בוגרי� בגובה של כ : תאור הע

 .צעירי� שגובה� נמו� יותר

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

23 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
2 

: מספר עצי� באתר
1 

� אלת הבטנה/אלה אמיתית: ש� הע

� .בית ראשוני�: יקו� הע�מ עניי� בוטני: ייחודיות הע

 
� . זהו למעשה ע� הפיסטוק המוכר, ע� גודל בינוני בעל נו+ מפותח: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

24 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
130 

: מספר עצי� באתר
3 

� מנגו: ש� הע

� הגאו� מוילנה' רח, שדה פתוח: מיקו� הע� פרי, בולט בשטח: ייחודיות הע

 
� .גדולי� הניצבת במרכזו של מגרש חולישורה של שלושה עצי מנגו : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

25 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
120 

 זית: ש� הע� : מספר עצי� באתר

� ג� היובל: מיקו� הע� מאפיי� אזורי: ייחודיות הע

 
� .ע� בגודל בינוני בעל נו+ אופקי מפותח: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

26 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
161 

: מספר עצי� באתר
5+ 

� אלו� תבור: ש� הע

ע� בר נדיר , חשיבות בוטנית: יחודיות הע�י

 . מי� מוג�, באזור

� ג� היובל: מיקו� הע

 

� .מספר עצי� צעירי� של אלו� התבור שנטעו בג�: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

27 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
36 

:  מספר עצי� באתר
1 

� תות לב�: ש� הע

�, נו+ מפותח, מיקו� מרכזי:  ייחודיות הע

 .חשיבות היסטורית בוטנית

�ג� , הפרדסי� פינת העצמאות: מיקו� הע

 .ציבורי

 
� .ע� בוגר הממוק� בגינה ציבורית:  תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

28 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
119 

: מספר עצי� באתר
5+  

� �"אור� י: ש� הע

� ג� היובל: מיקו� הע� נו+, גיל: ייחודיות הע

 
� חורשת עצי� : תאור הע

 



_________________________________________________________________________________ 

 

29 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
126 

: � באתרמספר עצי
5 

� לגרסטרמיה הודית: ש� הע

� ג� ב� שפר: מיקו� הע� גזע, נו+: ייחודיות הע

 
� . שורת עצי� היוצרת נו+ מעניי� של יער אסיאתי קט�: תאור הע

 



_________________________________________________________________________________ 

 

30 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
106 

: מספר עצי� באתר
3 

� פיקוס השדרות: ש� הע

� כנסת הגדולבית ה: מיקו� הע� היסטוריה, נו+, גיל:  ייחודיות הע

 
�אחד מ� העצי� שנטעו בשנותיה הראשונות , ע� בוגר בעל מערכת שורשי סעד: תאור הע

 .של העיר

 



_________________________________________________________________________________ 

 

31 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
124 

: מספר עצי� באתר
1 

� פיקוס השדרות: ש� הע

� .ג� ציבורי. סירקי�/מגיני נגבה: מיקו� הע� מיקו� בולט, נו+: ייחודיות הע

 
� בעל נו+ מפותחע� גבוהה : תאור הע

 



_________________________________________________________________________________ 

 

32 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
3 

 :מספר עצי� באתר
1  

� �"אור� י: ש� הע

� בית ראשוני�: מיקו� הע� .גזע ונו+, גיל: ייחודיות הע

 
�, יזיק בחצר ביתו'י האגרונו� ברו� צ"הע� הוא אחד משני עצי אור� שניטעו ע: תאור הע

 שנמכר למטרת בניה והייתה הע� השני היה ממוק� בשטח.  שנה80 –גילו מוער� בכ 

מספרי� כי בלילה שלפני היו� המיועד התחוללה סערה חזקה והע� קרס , כוונה לכרתו 

 .מעצמו

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

33 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 :מספר זיהוי במפה
4 

 : מספר עצי� באתר
1 

� אלה אטלנטית: ש� הע

� בית ראשוני�:  מיקו� הע� נדיר באזור, חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 
� .  יזיק בחצר ביתו'י האגרונו� ברו� צ" בינוני הגדל בגינה שנטעה עע� בגודל: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

34 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
132 

: מספר עצי� באתר
1 

� אלו� תבור: ש� הע

� בית ראשוני�: מיקו� הע� נדיר, חשיבות בוטנית:  ייחודיות הע

 
�והוא סובל בזמ� הביקור בקי� היה הע� ללא עלווה ויתכ� , ע� בגודל בינוני: תאור הע

 .  מעקה

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

35 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
1 

: מספר עצי� באתר
1 

� ארז הלבנו�: ש� הע

� בית ראשוני�: מיקו� הע� נדיר, חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 
�הע� גדל בר בלבנו� ובאר� משמש . יזיק לפני עשרות שני�'י ברו� צ"ניטע ע: תאור הע

גזעו החשו+ נותר בגינת , וע הע� והתייבשבגל חו� שהתרחש לפני מספר שני� גו. לנוי

כפיצוי על האובד� ניטע בסמו� פרט של הארז ההימלאי המותא� יותר . בית ראשוני�

 .לתנאי האקלי�

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

36 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
6 

 : מספר עצי� באתר
1 

� דולב מזרחי: ש� הע

� בית ראשוני�: מיקו� הע� נו+, נדיר באזור: ייחודיות הע

 
�� גבוה בעל נו+ מרשי� הגדל בגדות נחלי� בצפו� האר�ע: תאור הע. 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

37 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
133 

: מספר עצי� באתר
4 

� לגרסטרמיה הודית: ש� הע

� בית ראשוני�: מיקו� הע� צורה: ייחודיות הע

 
� .ע� בינוני בעל גזע מיוחד בגוו� אדמד� בעל פריחה בולטת בגוו� סגלגל: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

38 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :י במפהמספר זיהו
131 

: מספר עצי� באתר
1 

� ער אציל: ש� הע

� בית ראשוני�: מיקו� הע� נדיר באזור, חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 
�הע� הוא ירוק עד ועליו משמשי� לתיבול . ע� קט� בגינת בית ראשוני�: : תאור הע

כוני זהו מי� הגדל בחבל הי� תי. ונקראי� עלי דפנה כתוצאה מבלבול שמות בזמ� עבר

�לפיכ� נוכחותו של הע� באזור הרצליה ג� , באזורי� מוגדרי� בלבד בעיקר בגליל העליו

 .י אד� מהווה פריט מעניי�"א� ניטע ע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

39 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
5 

: מספר עצי� באתר
2 

� קטלב מצוי: ש� הע

� בית ראשוני�: מיקו� הע� נדיר באזור, חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 
�הע� הנו אחד מעצי החורש הי� תיכוני . ע� בגודל בינוני בעל גזע בגוו� אד�ד�: תאור הע

� . הגדלי� בר באר

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

40 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 :מספר זיהוי במפה
134 

: מספר עצי� באתר
1 

� שקד מצוי: ש� הע

� בית ראשוני�: מיקו� הע� נדיר באזור, חשיבות בטנית: ייחודיות הע

 
� ני בישראלע� בינוני אופייני לחבל הי� תיכו: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

41 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
33 

: מספר עצי� באתר
1 

� �"אור� י: ש� הע

� 5המעלות : מיקו� הע� גזע, גודל: ייחודיות הע

 
�באחד משני " בר�" מטר בעל צורת צימוח מעניינת דמויית 15 –ע� שגובהו כ : תאור הע

 .גזעי המשנה

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

42 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
128 

 :מספר עצי� באתר
1  

 פיקוס השיקמה: � הע�ש

� שער הי�/התאנה: מיקו� הע� נו+, חשיבות היסטורית: ייחודיות הע

 
� ע� בוגר בעל גזע ונו+ מרשימי�: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

43 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
389 

 פיקוס השדרות:  ש� הע� : מספר עצי� באתר

� : מיקו� הע� נו+: ייחודיות הע

 
� .ע� בוגר בעל נו+ רחב : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

44 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
388 

 כוריזה הדורה: ש� הע� : מספר עצי� באתר

� : מיקו� הע� : ייחודיות הע

 
� : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

45 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
28 

: מספר עצי� באתר
3 

� שיז+: ש� הע

� . 31המסילה : מיקו� הע� חשיבות בוטנית:  ייחודיות הע

 
� .בורע� בגודל בינוני הממוק� בשדה : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

46 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
136 

 : מספר עצי� באתר
1 

� פיקוס השדרות: ש� הע

� פינסקר/נצח ישראל: מיקו� הע� מיקו�: ייחודיות הע

 
� .מיקו� בולט בכיכר קטנה: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

47 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
385 

: מספר עצי� באתר
3 

� פיקוס מעוק�: ש� הע

� : הע�מיקו�  .נו+, מיקו�: ייחודיות הע

 
� מיקו� בולט של אחד ממיני הפיקוס הפחות נפוצי� ברחבי העיר: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

48 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
121 

 : מספר עצי� באתר
1 

� קזוארינהש� הע

� 27הנדיב : מיקו� הע� נו+: ייחודיות הע

 
�  מטר20 –מתנשא לגובה של כ : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

49 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
122 

 : מספר עצי� באתר
1 

� קזוארינה מכחילה: ש� הע

� 2יהודה הלוי : מיקו� הע� נו+: ייחודיות הע

 
� . מטר20 –ע� גבוהה ומפותח כ : : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

50 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
384 

: מספר עצי� באתר
4 +  

� פיקוס השדרות: ש� הע

� : מיקו� הע� גיל, נו+: ייחודיות הע

 
� עצי� בוגרי� בעלי נו+ מפותח: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

51 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
138 

: מספר עצי� באתר
5+ 

� פיקוס השדרות: ש� הע

� הניצני�' רח: מיקו� הע� נו+: ייחודיות הע

 
� שדרה קטנה של עצי פיקוס בוגרי�:  תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

52 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
123 

: מספר עצי� באתר
1 

� תות לב�: ש� הע

� מול בית העלמי�, פינסקר: קו� הע�מי .חשיבות היסטורת, מיקו�: ייחודיות הע

 
� ע� בינוני בעל נו+ שטח הבולט בשטח חשו+: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

53 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
327 2 331 

: מספר עצי� באתר
6+ 

� שיז+: ש� הע

� כנפי נשרי�' רח: מיקו� הע� חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 
�  שממזרח לשדה התעופהעצי� בגדלי� שוני� הפזורי� בשטחי� החקלאיי�: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

54 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
157 

: מספר עצי� באתר
2 

� זית אירופי: ש� הע

� 102האשל ' רח: מיקו� הע� נו+, גיל: ייחודיות הע

 
� ע� בוגר: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

55 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
60 2 88 

: מספר עצי� באתר
15 +  

� פיקוס השיקמה: ש� הע

�, היסטורית, חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 נו+, גיל

� קר� היסוד מזרח' שד: מיקו� הע

 

� שדרת עציי שיקמה בני עשרות שני� היוצרי� נו+ מרשי�:  תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

56 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
19 

: מספר עצי� באתר
1 

� פיקוס בנגלי: ש� הע

� יבנה' עור+ רח: מיקו� הע� גיל, נו+: ייחודיות הע

 
� .חב ומרשי�ע� גדול בעל נו+ ר: תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

57 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
160 

:  מספר עצי� באתר
1 

� אזדרכת מצויה: ש� הע

� ג� ב� שפר: מיקו� הע� גיל: ייחודיות הע

 
� ע� בוגר: תאור הע

 



_________________________________________________________________________________ 

 

58 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
184 2 304 

: מספר עצי� באתר
20 +  

� פיקוס השדרות: ש� הע

�  צביב�' שד: מיקו� הע� נו+, גיל: ייחודיות הע

 
�שדרה ארוכה של עצי פיקוס ותיקי� שצמרת� נוגעת זו בזו באופ� היוצר מעיי� : תאור הע

 מנהרה מקורה

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

59 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
162,163 

: מספר עצי� באתר
10+  

� אשל הפרקי�: ש� הע

� קר� היסוד מערב' שד: מיקו� הע� גיל, חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 
� ותיקי� של ע� בר הגדל באר�  שורת עצי� : תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

60 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
20 

: מספר עצי� באתר
1 

� פיקוס הגומי: ש� הע

� יבנה' עור+ רח: מיקו� הע� נו+: ייחודיות הע

 
� . מטר ובעל נו+ רחב20 –ע� גדול המתנשא לגובה של כ :  תאור הע

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

61 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
158,159 

: מספר עצי� באתר
2 

�  אזדרכת מצויה:ש� הע

� בזל/ב� אליעזר: מיקו� הע� תופעה בוטנית, גיל: ייחודיות הע

 
�בשני העצי� .  שנה40 – 30עצי האזדרכת ה� בעלי גזע עבה המעיד על גיל� : תאור הע

תופעה מעניינת מהווה צמיחת� של חוטרי , קיימי� חללי� בגזע שנוצרו במהל� השני�

 להניח כי במידה ותמש� התופעה יבקעו עצי פיקוס פיקוס קדוש בתו� החללי� הללו סביר

תופעה זו מתקיימת במספר עצי� ביער , מתו� גזע האזדרכת תו� סדיקת� והמתת�

 .  הטרופי

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

62 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
151 

: מספר עצי� באתר
15 +  

� אור� ירושלי�: ש� הע

� ג� ורזלנד: מיקו� הע� נו+, גיל: ייחודיות הע

 
� . שנה70 – 50 מטר וגיל� נע בי� 25 –� גדולי� שגובה� כ עצי: תאור הע

 



_________________________________________________________________________________ 

 

63 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 :מספר זיהוי במפה
156 

: מספר עצי� באתר
5+  

� אשל קט� פרחי�: ש� הע

� האשל' רח: מיקו� הע� נדיר , גזע, גיל: ייחודיות הע

 
�העצי� בעלי גזע עבה אשר ,  שדרת עצי אשל שגיל� מגיע לעשרות שני�: תאור הע

 .זהו אחד ממני האשל הפחות נפוצי�.   מע� לע�צורתו שונה

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

64 י משרד אד�ה"סקר עצי� ייחודי� בעיר הרצליה                                                                             נער� ע

 

 

 :מספר זיהוי במפה
21 

 אלו� תבור: ש� הע� 1: מספר עצי� באתר

�מי� נדיר , חשיבות בוטנית: ייחודיות הע

 באזור

�בגבול שטחי חקלאות ובתי : מיקו� הע

 .לסקוב' מגורי� ברח

 
�ע� אר� ישראלי המאפיי� אזורי� . ר מט5 –ע� בגודל בינוני המגיע לגובה של כ : תאור הע

בעבר הרחוק היה הע� נפו� באזור השרו� ומקובל לחשוב כי . מסוימי� של החורש הי� תיכוני

עצי� מ� המי� נעלמו מ� . יערות של  אלו� התבור היוו את חברת השיא של הצומח המקומי

 . י האד� למטרות הסקה ובניה"הנו+ בשל ניצול� ע

 

 


