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מבוא
הצורך בתוכנית
פיתוח בר קיימא הוגדר כאחת מיעדיה של תמ"א  ,35אך לא זכה להגדרות כמותניות או מנגנון למימושו .אחד
מרכיביה החשובים של מערכת עירונית מקיימת הינם העצים הבוגרים וחשוב לזכור כי עץ הוא אובייקט חי אשר
כדי להגיע למלוא מיצוי הפוטנציאל המקיים שלו ,קרי ,למימדיו המלאים נדרשים עשרות רבות של שנים.
המודעות הקיימת בקרב צוותי תכנון והמערכת הרגולטיבית לתפקידם הרחב של העצים בתכנון בר קיימא לוקה
בחסר ומעמדם של העצים לא עוגן במסגרת תוכניות מתאר .סעיף 83ב' לחוק התו"ב ,המוכר כ"חוק עצים
בוגרים" ,מתייחס לערכם האגרונומי בלבד ומותיר את קיומם של העצים חשוף ללחצי הפיתוח המואץ וכך נוצר
תהליך של אובדן נכסים מתמשך שלא ניתן יהיה לגלגל לאחור.
תוכנית זו באה להבטיח הטמעת השימוש בעצים כרכיב מרכזי פעיל במערכת עירונית מקיימת ,וכן לאפשר את
שילוב ערכם התרבותי והאסתטי בתוכניות פיתוח.

מטרות על
● שימור עצים בוגרים ושילובם בתוכניות פיתוח
● שיפור הסביבה העירונית ע"י שימוש בעצים
● הטמעת האיכויות המקיימות של עצים בעיר
● טיפוח הערך התרבותי חברתי של העצים
● העשרת האסתטיקה של המרחב הציבורי על ידי עצים

מטרת התכנית
● קביעת עקרונות לשימור עצים בוגרים
● הגדלת היקף הנוכחות של עצים במרחב העירוני ("יער עירוני")
● קביעת עקרונות מחייבים לנטיעת עצים במסגרת תוכניות פיתוח לטובת הדורות הבאים
● ביסוס מערכת קבלת החלטות מאוזנת תוך התייחסות לשיקולים לטווח רחוק כמו גם שיקולי פיתוח
מיידיים
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מסמך 1

דו"ח מצב קיים

כיכר השרון  ,הרצליה
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העץ  -רקע בוטני
העץ הוא אורגניזם חי ,פעיל ונושם אשר ניזון מ 2CO-הנמצא באוויר וממים ומינרלים הנשאבים מן הקרקע
ונעזר בקרני השמש כדי לבצע פוטוסינתזה לצורך הפיכת חומרים אלו לסוכרים ולתאית .הגזע והנוף שלו גלויים
לעין אך מהווים רק חלק מנפחו ,ויתרת הנפח ,לעיתים עד כ 30% -מכלל נפח העץ ,היא מערכת השורשים הטמונה
בקרקע.
שורש
השורשים מהווים את החיבור הפיזי המעגן את העץ ביציבות אל הקרקע כנגד הרוח .מערכת השורשים מתפתחת
במבנה הירארכי מבסיס הגזע כאשר קצוות השורשים הם דקיקים ,בעובי של כמילימטר ואף פחות .סבך
שורשונים אלו מהווה את משאבת המזון של העץ אשר קולטת מינרלים ומים מן הקרקע ומעבירה אותם לגוף
העץ עבור תהליכי הקיום שלו .פריסתם בקרקע משתנה בהתאם למין העץ ,בית הגידול ותנאי האקלים .ככלל
באזורים מעוטי משקעים יתפרס בית השורשים על מרחב גדול והעצים יהיו מרוחקים זה מזה ולחילופין
הימצאותם של מקורות מים תת קרקעיים תעודד התפתחות מינים מעמיקי שורשים.
גזע
גזע העץ כולל צינורות מסודרים בדורים המשמשים להובלת המזון מן השורש אל הנוף שם מתבצעת
הפוטוסינתזה .הגזע מתעבה עם השנים ,דור אחד עבור כל שנה ולפיכך מספר הדורים מבטא את גילו של העץ.
גילם של עצים יכול להגיע למאות ואלפי שנים.
נוף
הנוף של העץ אליו בדרך כלל נקשרת התודעה בהתייחס לעצים ,הוא נפח העלווה המכונה חֻ פָּה וכולל גם את
הפריחה של העץ .תהליך הפוטוסינתזה המתבצע בתוך העלים מושפע בין היתר מתמורות אקלימיות ושינויי מזג
האוויר ו הביטוי הויזואלי שלהם הוא לבלוב ,נשירה ,שינויי גוון ועוד .גם חוסרי תזונה או מיים ,המכונים "עקה",
או פגיעות מזיקים ופגיעות פיזיות יבואו לידי ביטוי במראה הנוף ואף במראה הגזע ובריאות בית השורשים.
אקוסיסטמה
העץ מהווה משכן ובית גידול לעולם עשיר של בע"ח ואורגניזמים אשר מקיימים מערכת תלות הדדית לצורך
קיומם השוטף והמשך קיום המינים.
לפיכך ,כל עץ על פי מינו זקוק למרחב מחיה ,הכולל נפח קרקע מתאים לצימוח ושמירה על חיוניות בית השורשים
וכן מים ,מינרלים וחמצן וחשיפה מתאימה לאור יום לצורך ביצוע תהליכי פוטוסינתזה .פגיעה בבית הגידול או
במערכת השורשים מאיימת על קיומו של העץ ,והתחדשות .שיקום או "החייאה" לאחר פגיעה מיקרית ,או
קליטה לאחר העתקה של אינם מובטחים מראש .העץ מקיים מערכת יחסי גומלין מורכבת עם הסביבה המשתנה
לאורך עונות השנה .אורך חייהם של עצים משתנה על פי המין ותנאי הגידול והוא יכול לנוע בין מאות ואף אלפי
שנים עבור מינים מסוימים ,ועשרות רבות של שנים עבור מינים אחרים.
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איור  - 1מבנה העץ  -הספריה הוירטואלית מט"ח
איור  - 2שורשים חובקים את הסלע החשיוף ,נחל בצת 2012

סקירה סביבתית
הכותרת הסביבתית כוללת מגוון רחב של נושאים תכנוניים ,המהווים נדבך תכנוני חשוב בתכניות עתידיות
רבות .תכנון עירוני מוטה קיימות מאפשר שיפור איכות חיי התושבים וייצוב תפקודה של עיר כמערכת אקולוגית
מחד ,ושימור טבע עירוני ומגוון ביולוגי מאידך.
ספיגת פחמן דו חמצני
קיימת תרומה גדולה של העצים לאטמוספירה על ידי החמצן שהם מייצרים .בשל ההתחממות
הגלובלית ,מתרבים גזי החממה באטמוספרה של כדור הארץ .ב 150-שנים האחרונות ,גדלה כמות הפחמן הדו
חמצני מ ppm 270-לכמעט  .ppm 400בשנת  2010נפלטו ברחבי העולם  48אחוזים יותר פחמן דו חמצני מאשר
בשנת  .)Rogers, 2012( 1992ערים ,בהן התחילה המהפכה התעשייתית ,תרמו להתחממות זו על ידי שריפת פחם,
נפט וגז .בנוסף ,התפתחות התחבורה במהלך המאה ה ,20-גרמה גם היא לעליית הפחמן הדו חמצני והגדילה את
מספר ימי הערפיח בשנה .אחת הדרכים להתמודדות עם בעיות אלו היא טיפוח היער העירוני .מספר מחקרים
מצביעים על היכולת של העצים לספוג פחמן דו חמצני .כותב בורלי ( )2016שעץ אחד בממוצע יכול לספוג כ150-
ק"ג של פחמן דו חמצני בשנה .אמנת המסגרת של האו“ם בדבר שינויי האקלים קבעה בשנת  2006כי שתילת
עצים בשטח של מעל  500מ"ר מוכרת כפעילות שמשפרת את מקורות צריכת הפחמן ( .)Kil Jo, et al 2019על
מנת לבדוק לעומק את המספרים ,בחנו החוקרים ( )Villiers, et al, 2014קמפוס של אוניברסיטה בניו זילנד:
שטח הקמפוס כ 650-דונם ,עליהם גדלים ששת אלפים עצים מ 200-מינים שונים .חלק מהעצים נשתלו ב1912-
ושנות ה ,40-אך רובם אחרי שנת  .1965החוקרים בדקו קצת יותר מ 4000-עצים בוגרים בגובה מעל  3מטרים
ומצאו שעצים אלו אוגרים כ 5,800 -טון של פחמן דו חמצני .בנוסף ,הם העריכו שב 2022-יספגו עצים אלו כבר
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יותר מ-מ 8,300טון של פחמן דו חמצני (כלומר גידול של  43אחוז) .מדענים מדגישים כי למרות שהעצים לא
יכולים לספוג את כל הפחמן הדו חמצני ,הם אכן יכולים לתרום לספיגתו בערים.
הקטנת זיהום אוויר
במיוחד באזורים אורבניים תורמים עצים לצמצום זיהום אוויר בעזרת עלים .ריכוז החלקיקים הקטנים באוויר
גדל מאז ימי טרום המהפכה התעשייתית הן באזורים עירוניים והן כפריים .חלקיקים אנתרופוגניים גורמים לכ-
מיליון מחלות לב ועוד כ 220-אלף מקרי מוות מסרטן ריאות בשנה ( .)Anenberg et al., 2010כאשר חלקיקים
מזהמים מגיעים לעץ הם נתפסים בעלים ואז ,או שהם נספגים בעץ עצמו ,או שהם נשמרים על פני השטח שלו
ונשטפים על ידי הגשם ,או נופ לים לקרקע עם עלים נושרים .תהליך זה תלוי בסוג ,גודל ומיקום העץ בסביבה
האורבנית .ניסוי ( )Bottalicoa et al, 2015שנעשה בפירנצה איטליה בדק את יכולת עצירת החלקיקים על ידי
העצים ומצא כי האורנים ובפרט עצים ירוקי-עד רחבי עלים תורמים להתמודדות עם זיהום האוויר עירוני
(טבלה ומפה מצורפות) .מחקר שבוצע בארה"ב בשנת  (Nowak et al) 2014מצא כי העצים עוזרים להסרת 17.4
מיליון טון זיהום אוויר בשנה ובכך הם מונעים  850מקרי תמותה ו 670,000-מקרים חריפים של בעיות נשימה .
איור  - 3השפעת עלוות העצים על שיעור הקטנת זיהום האוויר בפירנצה 2016
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צימצום אי החום העירוני
אחת מהבעיות שיצר העיור היא עליית טמפרטורה בתוך הערים וזאת בשל החזרת חום ממשטחי אספלט רבים,
מפליטות התעשייה ,התחבורה ,ועוד .בלונדון ,בגל חום ב ,2006-הגיעה הטמפרטורה בלילה הגיעו ל 39-מעלות
צלזיוס ( .)2006 ,Greater London Authorityתופעה זו קיבלה את הכינוי "אי חום עירוני" ואחת הדרכים
המשמעותיות להתמודד איתה היא פיטוגאוגרפיה.
על פי מחקרים שונים ,הטמפרטורה של שטח ירוק עשויה להיות בין  15-20מעלות פחות מזו של העיר שמסביבה
( .)1988 ,Taha, Akbari and Rosenfieldלעצים שונים השפעה שונה על הטמפרטורה בסביבתם :עצים אשר
ממוקמים קרוב למבנים מסוגלים להצליל את המבנה ובכך להוריד את הטמפרטורה של קירות המבנה ובתוכו
(חיסכון בקירור הבית) .נוסף על כך ,ישנם מיני עצים שיכולים גם להפחית את איבוד החום ממבנים בחורף על
ידי הפחתת מהירות ובכל חדירת האוויר הקר (.)2013 .Doick, H
הצללה ונוחות אקלימית
פן מקומי יותר של ההבט האקלימי הוא תרומתם הקריטית של העצים להגשמה ומימוש החזון של העירוניות
החדשה ,שימוש בתחבורה ציבורית והליכתיות .שדרת עצים לאורך צירי הליכה ותחנות תחבורה ציבורית
מאפשרת ומשפרת נגישות רגלית לתחנות בימי קייץ לוהטים ,ואי נוחות פיזית לאורך צירי הליכה מהווה מחסום
להטמעת החזון .מיקרו אקלים הנוח הנוצר מתחת לחופת העצים ,מאפשר גם את מימוש של מוטיב נוסף של
העירוניות החדשה והוא חיי הרחוב פעילים ,כאשר פינות צל הם המקומות המועדפים למיקום בתי קפה מסעדות
ושאר דוכני רחוב .לצל עצים טבעי מופע עונתי ,כלומר ,היקף הצל מצטמצם (עבור עצים נשירים) בימי החורף,
ומאפשר אף הנאה מקרני שמש חורפית.
איור  - 4עצים יכולים לשמש כ"מקרר" של העיר
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האטת נגר עילי
עצים עירוניים יכולים להפחית את כמות המשקעים המגיעים לאדמה ובכך לסייע בהשהיית הנגר העילי וצמצום
ומניעת שטפונות והצפות .בשל ההתחממות הגלובלית ,יש יותר ויותר שיטפונות :בין  2012 - 1970דווח על 1352
אסונות טבע ,בהם  37%היו שיטפונות .מחקרים מצאו כי עצים מחטניים מביאים לצימצום שטף של מי גשם
בשעור שבין  20-40%ועצים נשירים מיירטים בין  (Geiger et al, 1995). 20-25%באחד מהניסויים מצאו חוקרים
ששתילת עצים נכונה ,למשל בחניה באזור מחופה בטון ,יכולה לעזור ואף להציל את מערכת הניקוז העירונית.
גם שורשי העצים פועלים להשהיית נגר על ידי נוכחותם הפיזית אך חשוב לדעת גודלם סופי הצפוי ,אחרת אותם
שורשים עלולים לפגוע בדרכים ובתשתיות שונות אחרות.
איור  -דוגמה לשתילת עצים בחנייה יכולה לעצור מי גשמים ולשמור על מערכת הניקוז

הקטנת זיהום רעש
גידול בכלי רכב משנות ה 50-ועד היום גרם לא רק לזיהום אוויר אלא גם לזיהום רעש ,ממנו סובלים תושבי
העיר ובעלי החיים .באיחוד האירופי ,יותר מ 40%-מהאוכלוסייה חשופים לרעש מהכבישים המהירים העולה
על  55דציבל וכ 20% -חשופים לרעש מעל  65דציבל במהלך היום ( .)Samara, T. 2011זיהום זה גורם להפרעות
רבות ,ביניהם מחלו ת לב ,כלי דם ,בעיות במערכת העצבים והשמיעה .אחת מהדרכים לצמצום השפעת הרעש
הינה שתילת עצים .מחקרים הן באזורים כפריים והן באזו רים אורבניים מראים כי שתילת עצים נכונה יכולה
להוריד בין חמישה לעשרה דציבל לכל  30מטר של חורש .יחד עם זאת ,מחקרים מראים קשר ישיר בין גודל ומין
העץ לכמות הרעש שהוא יכול לספוג :כך נמצא כי הרדוף הנחלים בגובה של  2.5מטרים וברוחב  6 - 4.5מטרים
יכול להוריד עד  3דציבלים ( .)Hendricks, 1995עוד נמצא ( )Samara, T. 2011כי אורן קפריסאי ,גם הוא גדל
בישראל ,יכול להוריד רעש של עד  6דציבל בממוצע באזור השתילה.
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איור  - 5הפחתת רעש על ידי חייץ נטוע

(תמונה.)Mehravaran H :

עצים עירוניים ובריאות האדם
למרות יתרונות רבים שנסקרו עד כה עצים יכולים גם להשפיע לרעה על בריאות התושבים .יש עשרות מחקרים
שדנים באבקנים של העצים ואפשרות השפעתם השלילית על בריאות כגון החמרת תסמיני אלרגיה ,אסטמה,
דלקת עור ,נזל ועוד .לדוגמא ,באטלנטה שבארה"ב ,ראו שבימים של ריכוז מקסימלי של האבקה ,יש עליה בין
 10%עד  15%בביקור בתי חולים עם סימפטומים של אסתמה ( .)Darrow et al.2014חוקרים אחרים מצאו כי
מכירת תרופות נגד אלרגיות גדלה בחודשי אפריל-מאי ,כלומר ,בעונה בהם פורחים לבנה ,אלון ,עץ מילה ואדר
( .)Weinberger, 2011משרד הבריאות הישראלי מסביר ,שרגישות עונתית לאבקנים של עצים ,עשבים או
דשאים תגרום לתסמינים רק בעונות בהן אותם צמחים פורחים .המשרד מדגיש ,שכ 25-40%-מאוכלוסיית
ישראל סובלת מאחת המחלות האלרגיות ,אשר שכיחותן הולכת ועולה בעשורים האחרונים .על כן חשוב לשלב
ידע מתאים בעת ההחלטה על הנטיעה ואיפיונה הבוטאני.
סיכום הבטים סביבתיים
לעצים יתרונות סביבתיים רבים במרחב העירוני והם מהווים מרכיב דינאמי במאזן הסביבתי .הם מסננים
חומרים מסוכנים שנמצאים באוויר ,נותנים צל ומפחיתים אי החום העירוני ,צורכים פחמן דו חמצני ומייצרים
חמצן ,מפחיתים רמת רעש ועומס על מערכת הניקוז העירונית ומשפרים את רווחתם של האנשים .מצד השני
לעצים השפעות שליליות כדוגמת הפצת אבקה שעלולה לגרום לאלרגיות בעונות הפריחה ,ועלולים לגרום נזק
למערכות תשתית שונות .בנוסף ,עצים זקוקים לטיפול ותחזוקה כדי להבטיח את קיומם ולצמצם את הפרעה
פוטנציאלית.
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סקירה חברתית תרבותית
עבור האדם הקדמון היה העץ בראש ובראשונה מקור של מזון ועבור האדם המאמין הוא עץ הדעת .העצים
מהווים מרכיב חיוני בתחום החברתי ובמורשת התרבות האנושית (.)2013 ,Blicharska & Mikusinski
אונסקו ניסחה ועדכנה עם השנים אמנה לשימור נופי תרבות ( )1992ובה מספר קטגוריות להגדרתם של נופים
אלו ,אשר כוללות בין השאר נופים המהווים יצירה משותפת של האדם והטבע ,כדוגמת חורשות ועצים בוגרים
אשר ניטעו על ידי מתיישבים קודמים של המקום וכרוכים בתולדות היישוב ותרבותו .לא כל עץ בוגר ,חורשה
או שדרה יענו על כל מדדי האמנה אך נימוקי האמנה מהווים רקע רעיוני וביסוס למגמה המתעצמת של שימור
העצים בוגרים גם מטעמים סביבתיים וגם ובעיקר מטעמים חברתיים .האמנה מנמקת את חשיבותם של ערכי
תרבות אלו בין השאר בתרומתם להזהות המיוחדת של החברה מסויימת בעידן של שינויים רבים ועייור מואץ.
עוד מודגשת באמנה חשיבותם של נופי התרבות לתחושת יציבותו של הפרט שחווה כתוצאה מתהלים אלו אובדן
של שיוך קהילתי וניתוק מן האדמה.
ביטויים שונים לחשיבותם של העצים בתרבויות שונות ניתן לראות לאורך ההיסטוריה ואף בימנו מתוך שילוב
העצים בפולחני דת ומיסטיקה ,תרבות ,חקלאית ,כלכליים ומסחר ,חיי יומיום ,מדע ,מחקר ועוד.
פולחן דת ומסורות
משחר ההיסטוריה שימשו עצים בטקסי פולחן (אמוץ דפני ושי לוי) .בתקופה שבה רווחו בארץ אמונות פגאניות
נתפסו כמה מהעצים כאלים .בימי התנ"ך נאסר פולחן האלילים ,העצים והאבנים אולם במקומות המרוחקים
ממרכזי השלטון המשיכו להאמין בכוחם המאגי של עצים ולקיים סביבם טקסי פולחן .סיפורים עדיין מסופרים
באזורינו על האלה האטלנטית בקבר חנינא בן דוסא בבקעת סכנין ,עץ האלון ליד קבר נבי סבלאן ברכס הר
מירון אשר על פי האמונה הדרוזית אדם השרוי בצרה נודר נדר ותולה סרט בד על העץ ,חורשת אלת המסטיק
הקדושה באיזור מג'ד אל כרום ומטע הזיתים ליד קבר השיח' עבדאללה הנחשב לאחד ממפיצי הדת הדרוזית
במאה ה.11-
במסורת היהודית ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות והוא אחד מארבעת ראשי השנה .הוא מסמל את תחילת
האביב ומאופיין בפריחת עצי השקד ברחבי הארץ .החג מהווה ארוע משמעותי במסגרות חינוכיות וחברתיות
ומצויין על ידי ארועים קהילתיים של נטיעת עצים במרחב הציבורי .בקהילות מסויימות אף מתקיים "סדר ט"ו
בשבט" הכולל אכילת פירות מעצים שונים וברכות המייחדות כל פרי.
בנצרות משמש עץ האשוח מוטיב מרכזי בחג הכריסמס והוא מוצב במרכז הבית ומקושט .מסורתית שימש
למטרה זו עץ אשר נכרת ביער ,אך כיום יש המשתמשים בעץ סינטטי .העץ מהווה את מוקד הארוע עבור
המשפחה והחוגגים.
העצים נוכחים בכל מישורי החיים ,התרבות והרוח
● שמות :בישראל שמות עצים נהוגים גם כשמות פרטיים ושמות משפחה :אורן ,אורנה ,אילן ,אילנה,
אילנית ,אלה ,אלון ,ארז ,דפנה ,דקלה ,הדר ,יסמין ,לוטם ,תומר ,תמר ,ניצה (החלק בעץ ממנו מתפתח
הפרח והפרי) ,שקמה ,שקד ועוד.
● שירים :כי האדם עץ השדה (שלום חנוך) ,עץ ירוק מפלסטיק (מרגלית צנעני) ,עץ של כוכבים (חוה
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אלברשטיין) ,צל עץ תמר (זוהר ארגוב) ,עץ הדעת (אפוקליפסה) ,עץ הרימון (עפרה חזה) ,עץ חיים (יהודה
יוסף) ,עצים (אריק איינשטיין) ,עץ הזית (דקלון) ,עץ האהבה (נורית גלרון ויוסי בנאי).
● ניבים וביטויים :עץ או פאלי ,טיפס על עץ גבוה מידי ,טוב ציפור אחת ביד משתי ציפורים על העץ
● סמל לשלום :ענפי עץ הזית מופיעים על סמל המדינה ועל סמל צה"ל .וכן על תג יחידת גולני .המקור של
ענף עץ הזית כסמל לשלום הוא בסיפור המקראי של נוח והמבול ,בה הביאה היונה ענף בפיה כדי לבשר
כי הסתיים המבול.
● שפע ולשלום :עץ הדקל המופיע על מטבע עשרה שקלים ,איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
גאולת קרקעות והנצחה
● המפעל הציוני גאל את אדמות הארץ על ידי נטיעת עצים (קק"ל) ורוב יערות האורנים ויערות נוספים
הפזורים ברחבי הארץ הינם יערות קק"ל.
● חלק מיערות קק"ל הינם יערות זכרון ליחידים או לקהילות אשר נטעו בעזרת תרומות.
● יד ושם מנציח את חסידי אומות העולם על ידי נטיעת עצים על שמם.
איור  - 6האלה האטלנטית בקבר חנינא בן דוסא בבקעת סכנין
איור - 7עץ האלון ליד קבר נבי סבלאן ברכס הר מירון

עצי מורשת
פקיד היערות ושירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר יצרו שכבת  GISשל עצי מורשת
במטרה לחשוף את הציבור לעצים מיוחדים וותיקים ,המסמלים את התרבות הישראלית ואת ההיסטוריה של
המקום בו הם נמצאים .השכבה כוללת עצים עירוניים ועצים במרחב הפתוח ,היא פעילה ומתעדכנת בעזרת
הציבור ,והנתונים מבוססים על מדידות ועל עדות אישית או היסטורית וכן על פי הערכה מקצועית .כיום
מתועדים בשכבה כ 2,100-עצים .לכל עץ מצורף מידע בסיסי ולעתים גם תמונה .משרד החקלאות קורא לציבור
הרחב לטייל בעקבות עצים ולהתרשם מהם ומסיפוריהם וכן מזמין משפחות ,קהילות ,בתי ספר וגנים לאמץ עץ
ולעודד את הרשות המקומית בה הם מתגוררים להעריך את תרומתו של העץ ולטפחו.
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סיכום סקירה חברתית תרבותית
בשנת  2020אושרו כעשרת אלפים עצים לכריתה ברחבי הארץ .תושבים רבים מתאגדים למאבקים מקומיים
כנגד מה שמכונה "יד קלה" על רישיון כריתה .אך מגמת הכריתה של עצים וותיקים איננה מרפה.
יותר משמדובר במלחמה להצלתם של העצים מדובר במלחמה להצלתם של הערכים אותם הם מסמלים .עבור
הפרט ועבור החברה מהווים העצים עוגן של יציבות ושל שיוך ובטחון .חברה המעוניינת לחזק את חוסנה תשים
דגש על פיתוח וטיפוח עוגנים אלו.

סקירה עולמית :מגמות ,חדשנות ,מדיניות
עד שנת  2050מרבית אוכלוסיית העולם תתגור באזורים אורבניים ומציאות זו מביאה עמה מספר קשיים ,כגון
איכות האוויר ועליית אי החום העירוני ,בעיקר בקיץ .מדינות רבות מטמיעות שימור עצים בוגרים והרחבת
נטיעות במרחב האורבני כדי להתמודד עם קשיים אלו.
ארה"ב
בארצות הברית כבר ב 1968-נכתב דו"ח על ידי "איגוד התכנון האמריקאי" בדבר החשיבות בשימור עצים
בוגרים ונטיעות חדשות בערים אמריקאיות .הדו"ח סוקר את הגורמים האקולוגיים (הפחתת זיהום אוויר,
מניעת אי חום) ,האסתטיים והכלכליים לשימור עצים קיימים .נוסף על אלה ,הדו"ח בוחן את סוגי העצים
שנוטים להתקיים בצורה טובה בסביבה אורבנית ,מתאר בפירוט כיצד יש להגן עליהם (לתת מרחב צמיחה מספק
ועוד) ומעודד קהילות לקחת חלק בשמירה והגנה על עצים .ארגון "השמירה על הטבע" הבינלאומי ( the Nature
 )Conservancyהפועל רבות בתחום פרסם מחקר שבוצע על  245ערים ברחבי העולם ובו מתוארים היתרונות
של עצים במרחב האורבני כגון סינון אוויר מגו רמים מזהמים והקטנת אי החום .עוד מתוארת החשיבות של
מיקום העצים בתוך הערים לקבלת תוצאות טובות יותר .נייר עמדה של האיחוד האירופי משנת  2007העיד כי
נטיעת עצים במרחבים אורבניים יכול להפחית את זיהום האוויר ב 25%-וארגון השייך לאו"ם פרסם מחקר
בנושא שימור ופיתוח עצים עירוניים והצורך הרב בהם.
במקביל ,מדינות וערים רבות ברחבי העולם החלו משלבות בתכניות הפיתוח שלהן את השמירה על עצים בוגרים
ונטיעת עצים חדשים במרקם האורבני כחלק מהאסטרטגיה לתכנון בר קיימא.
לונדון
ב"תכנית התשתית של לונדון ( "2050הממלכה המאוחדת) אחד העקרונות המובילים הוא "תשתית ירוקה"
( ) Green infrastructureוכחלק מעקרון זה הוחלט כי פרויקטי פיתוח עתידיים בעיר יחויבו להטמיע את
הקונספט של תשתית ירוקה כבר מתחילתו וכן יתוקנן תקן חדש המחייב תוספת של עשרה אחוזים "כיסוי ירוק"
באזורים בעיר המיועדים לציפוף רב .התכנית מונה יתרונות רבים לקיום ופיתוח תשתית ירוקה בעיר (כגון הגנה
משיטפונות ומ"אי החום העירוני") ולצד אלה מעדכנת על הקמת כח משימה מיוחד שמטרתו לכמת את הצרכים
הירוקים הללו על ידי מיפוי ו יצירת מודלים של מיצוי הכיסוי הירוק האפשרי בעיר ומיפוי פתרונות ירוקים
אפשריים כ גון עצים בודדים ,שדרות ,גינות ,חורשות ופארקים עירוניים .בהמשך פרסמה עירית לונדון מסמך
"נייר אסטרטגיה לעצים" אותו היא מעדכנת בכל שנה והוא סוקר את ההיסטוריה של תכנון עירוני ביחס לעצים
בעיר ומתווה את המדיניות בנוגע לשימורם ונטיעתם.
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אטלנטה
עירית אטלנטה במדינת ג'ורג'יה (ארה"ב) הקימה את מחלקת העצים בתוך אגף התכנון ,האחראית על הגנה על
עצים וחופות עצים ( )canopyברחבי העיר וזאת מתוקף פקודת העצים העירונית ( city of Atlanta tree
 )ordinanceהאחראית על עצים בשטחים פרטיים וציבוריים .מטרת פקודה זו למסד ולשמר את הכיסוי המירבי
של עצים בשטחים פרטיים וציבוריים ,לוודא את תחזוקת העצים ושאינם גורמים לסכנת בטיחותית בסביבתם,
לדאוג לגיוון עצים עירוני (על פי תיעודם לאורך ההיסטוריה המקומית) ולקדם ניהול כלכלי יעיל של הסוגיה.
הפקודה ממשיכה ומפרטת את הקריטריונים המאפשרים כריתת עץ או העברתו וכן הסטנדרטים לשתילת עצים
חדשים (במקרה של כריתה) כולל סוג העץ ,גודלו ,גילו ,מיקומו בחלקה .עוד ניתן למצוא בפקודה את החישובים
המדויקים של מספר העצים המחויבים להיות בחלקה מסוימת בהתאם לגודלה וכמות האנשים שחיים בה.
בשנת  2008פרסמה עירית אטלנטה בשיתוף האוניברסיטה המקומית סקר עצים בשטחה כאשר מלבד רישום
העצים הקיימים ביצעה מיפוי של אזורים המיועדים לפיתוח בשנים הקרובות .כחלק מעבודה זו הוסיפו הערכות
של מספר העצים שיהיה צורך לכרות ,להעביר ולנטוע על מנת לשמר ולחזק את היחס שנקבע בין עצים ואנשים.
הסקר בוצע פעמיים נוספות ב 2014-וב ,2018-וכללו השוואות והתייחסויות לסקרים הקודמים.
עיריות רבות בעולם יוצאות ביוזמות חדשניות בנושא עצים אורבניים מתוך ההבנה כי מדובר בצורך הולך וגדל
שיש לתת לו את הדעת.
שיקאגו
עיריית שיקגו ,אשר במדינת אילינוי בארה"ב החליטה בשנת  2000להילחם בתופעת "אי החום העירוני" ובזיהום
האוויר עם תכנית חדשה על ידי הקמת גן בגג בניין העירייה (איור  .)8הקמת הגן ,הכוללת גם מערכת לאיסוף מי
גשמים ושימושם ,הסתיימה באמצע  2001ומהווה מודל לשאר העיר .בעקבות הצלחת הפרויקט החליטה העיריה
על חבילות תמריצים ליזמים ומשקיעים שיבחרו לשלב בפרויקטים שלהם גגות ירוקים כגון הנחות ומסלול
מזורז בקבלת אישורי בנייה ואכלוס .כיום יש בעיר מעל  200גגות ירוקים המכסים יותר מ 2וחצי מיליון מטר
רבוע.
איור - 8מתוך האתר הרשמי של עיריית שיקגו מתוך :גוגל .מבט ברחוב לא ידוע
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פילדלפיה
בפילדלפיה ,פנסילבניה ,תוכנן פרוייקט שנקרא "עיר ירוקה מים נקיים" ,ומטרתו להשהות מי נגר ולשמר אותם
לשימוש חוזר .הפרוייקט כולל שיפור מערכת הניקוז בעיר בין השאר על ידי ייצור "תעלות עצים לקליטת מי
גשמים" (באנגלית  .)Stormwater Tree Trenchעל פני השטח הרחוב נראה כרגיל והוא כולל שורת נטיעה של
עצים ,אך מתחת לפני השטח מתקיים נפח אגירה של מי גשם אשר משמש להשהיית נגר ולהשקיית העצים.
המיים מתנקזים לתעלת ההשהיה באופן טבעי דרך פתח הנדסי והחלל הפנימי ממולא בטוף (או כדומה) ומאפשר
חוזק מבני ודפנות החלל מרופדים בבד גיאוטכני המאפשר חלחול אל תת הקרקע.
שגנחאי מילאנו ,טוקיו
ישנן יוזמות רבות בנושא שתילת עצים במרחב העירוני כגון "פרויקט אלף העצים" בשנגחאי (סין) שנחשף לפני
שנה ובו קומפלקס משרדים ,מסחר ויח"ד ועליו  1000עצים שגדלים בתוך עציצים ענקיים הנחים על עמודי בטון,
פרויקט "מ גדלי היער האנכי" שהוקם במילאנו (איטליה) ומסייע בשימוש וחידוש אנרגיה.
תכנית מטרופולין טוקיו (יפן)  ,הכוללת "חידוש מערכות אקולוגיות וירק בשפע" בצורת "קירות וגגות ירוקים",
הכפלת מספר העצים לאורך כבישים ,הוספת שטחים ירוקים בסביבת בתי ספר ,שתילה של זנים מקומיים ואף
עתיקים ופיקוח על זנים פולשים.
איור - 9מימין :מתוך :גוגל ,תמונה מיפן
איור - 10משמאל :פרויקט אלף העצים בשנגחאי

סיכום סקירה עולמית
נראה כי בכל העולם עצים עירוניים מקבלים במה במחקרים ,ניירות עמדה ,נהלים ומדיניות ובעיקר ביישום
המסקנות הללו בשטח .עצים בוגרים במרחב האורבני מביאים לשיפור עצום באיכות החיים כמעט בכל הבט
כפי שניכר בכל היוזמות הירוקות שנסקרו.

18 / 59

 - 20210324תמא עצים  -מסמך מסכם docx. -

סקירה כלכלית :העצים במרקם העירוני
הערכת שווי הוא נושא מרכזי בחברה של ימינו והיא מבוצעת על בסיס תמונת השוק המקיפה של המשאב
המוערך ומהווה כלי מרכזי בעת גיבוש מדיניות ציבורית .טיבן הקשה לאמידה של התועלות השונות של העצים
ועובדת היותו של המשאב "שוק בחיתוליו" ,אשר טרם זכה למלוא ההכרה הראויה לו ,מקשים מאוד על הערכת
השווי.
מטרת עבודה זו בין השאר הינה להציף ערך זה לתודעה מקבלי ההחלטות.
עצים עירוניים וערכי קרקע
עשרות שנים של ממצאי מחקרים מצביעים על כך שערכי הנכסים גבוהים יותר באופן עקבי עם הימצאותם של
עצים בסביבה .ישנם מספ ר מחקרים המראים תוצאות "צנועות" או ללא תוצאות אך פחות מחקרים המראים
השפעה שלילית כלשהי של עצי העיר .מחקרים שכללו מדידת מרחק של נכסי נדל"ן מפארקים טבעיים ואל
מרחב ירוק הציגו כי לנכסים הקרובים ביותר למשאבים הירוקים יש את הערך הרב ביותר ( .)2007 ,Wolfעליית
ערכי הנכסים מביאה עימה עלייה בהכנסות ממסים ,עלייה ברמות ההכנסה ,שיעורי תפוקה מהירים יותר
במכירות נדל"ן ,גיוס רוכשים מוגבר ,משרות מוגברות ,תפוקת עובדים מוגברת וכדומה.
על פי דוח של :Food and Agriculture Organization of the United Nations
● השפעה על ערכם הכלכלי של נכסים :עלייה של  19%בערכי הנכסים עם עצים.
● שווי מכירה גבוה ב 9,500$-עקב כיסוי עצים.
● שווי מכירה גבוה ב 4%-עם חמישה עצים בחצר הקדמית.
● עלייה של  2,675$במחיר המכירה כאשר הנכס צמוד לשטח ירוק עם עצים בהשוואה לבתים דומים
במרחק של  200מ' מהשטח הירוק ,וירידה במחיר המכירה למגורים ככל שהמרחק מהשטח הירוק
עולה.
היער העירוני  -השפעות סביבתיות בעלות משמעות כלכלית
הטבע העירוני על כל צורותיו  -יערות עירוניים ,פארקים ,חגורות ירוקות מספק מגוון יתרונות ושירותים לחברה.
כלכלנים מחשבים ערך כאשר ניתן להחליף סחורות מוחשיות במחירי שוק .דברים שאינם סחורה כדוגמת
שימוש בטבע ובמערכות אקולוגיות מהווים "בעיה" כלכלית מורכבת יותר .כיצד לחשב ערך אשר יבטא את כל
השירותים והתועלות אותם העצים מספקים לעיר ולהבטיח שמקבלי ההחלטות יקחו אותם בחשבון בעת קבלת
החלטות ולא יניחו שערכי הקניין הם התרומה הכלכלית היחידה של עצים.
מחקר שנערך בארצות הברית מציג תרומה אקולוגית שנתית ממוצעת של  270דולר לעץ ( .)2011 ,Coderהמחקר
איגד בתוכו מגוון פרויקטים מחקריים בודדים ולהלן דוגמאות.
טמפרטורה שימוש באנרגיה והפחתת אי החום:
במדינת אלבמה בחודשי הקייץ הביא צל עצים שכיסה כ 20%-ממעטפת הבית ,לחיסכון ממוצע של כ-
 21דולר או  10%מעלויות החשמל בהשוואה לביניין ללא צל .כיסוי של  50%יכול להניב חיסכון של כ-
 32דולר בחודש או  14.4%בחודשי קיץ .)2010,Pandit, Laband( .חיסכון של  242דולר לשנה בעלויות
קירור בית נמדד במחקר אחר שמצא כי הצללת הקיר המערבי הוא המרכיב הטוב ביותר לחיסכון
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בעלויות הקירור .עצי צל בצד הדרומי חסכו כ 38 -דולר לבית בשנה .ניתן לתכנן את צורת נוף העץ ואת
כמות האור העוברת בו על ידי גיזום ודילול .שווי שטחי הצל שנוצרו על ידי עצים הינו כ 2.75-דולר
למ"ר.
בקרת רוח:
הפחתת מהירות הרוח הפוגעת בבתים ב 50% -על ידי עצים בעלי נוף רחב הניבה ירידה של  7%ו8% -
חיסכון באנרגיית חימום בחורף( ,שונות לפי סוגי עצים).
איכות אוויר:
מזהמים המסוננים בחלקם על ידי עצים כוללים תחמוצות חנקן ,דו תחמוצות גופרית ,חד תחמוצת
הפחמן ,פחמן דו חמצני ,אוזון וחלקיקים הקטנים מ 10-מיקרון .כמות החלקיקים המסוננת הינה כ-
 9%על ידי עצים נשירים וכ 13%-על ידי עצים ירוקי עד .בפארק עירוני ששטחו כ 212-דונם נמצא כי
תכסית עצים מסננת כ 48 -ק"ג חלקיקים מדי יום מהם  9ק"ג חנקן דו חמצני 6 ,ק"ג דו תחמוצת
הגופרית ו 1-ק"ג פחמן חד חמצני( .ערך של  136דולר ליום מבוסס על טכנולוגיית ניטור זיהום) .עץ יחיד
אוגר בממוצע  13קילו פחמן בשנה.
נגר עילי:
כל  5%של שטח כיסוי עצים בעיר הביא להפחתת נגר של כ .2%-עבור עיר אמריקאית בינונית חושבה
הפחתת נגר מסערה של שתים עשרה שעות בכ 17%-השווים לכ 11.3-מיליון ליטרים ומוערכים בשווי
כספי של כ $ 226,000 -מתוך עלויות הטיפול בנגר.
סחף קרקע איכות מי תהום:
אחיזת העצים בקרקע מפחיתה את סחיפת הקרקע 10,886 .טון אדמה נחסכים מדי שנה על ידי כיסוי
עצים בעיר בינונית בארה"ב .עצים מהווים אף סננים עבור המיים המחלחלים לשכבת מי התהום.
הפחתת רעש:
הפחתת  7דציבלים לכל  100מטר עצים עקב החזרות קול וספיגת אנרגיית קול (קירות מוצקים
מפחיתים את הצליל ב 15-דציבלים) .כמו כן עצים מספקים "רעש לבן" ,רעש העלים והענפים ברוח
וצלילים טבעיים נלווים ,המסווה רעשים שונים לא רצויים ורעש של אנשים אחרים ומייצר תחושת
פרטיות.
הפחתת סינוור:
עצים עוזרים לשלוט בפיזור האור ,בעוצמת האור ובשינוי אורכי הגל המשפיעים על תאורת אתר .עצים
חוסמים אור שמש ואורות מלאכותיים כדי למזער את עומס העין וממסגרים אזורים מוארים במידת
הצורך להדגשה אדריכלית ,בטיחות ונראות.
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עץ כחומר גלם
המילה עץ משמשת בעברית הן את תאור העץ הנטוע ,החי ,בעל איכויות שונות ומגוונות כפי שתואר למעלה ,והן
את חומר הגלם המשמש לתעשיות שונות .השפה האנגלית מבחינה בין  ,treeשהוא עץ חיי בעוד שהמילה wood
מתייחסת לחומר הגלם המשמש בתעשיה( .המילה  woodsמתייחסת לחורש או יער).
העץ כחומר גלם משמש ליישומים מגוונים אם בצורתו הגולמית ואם לאחר עיבודו לעיסת נייר ,לפורניר ולחומרי
גלם מישניים נוספים .שוק העץ כחומר גלם מהווה בסיס כלכלי מרכזי למדינות סביב יער האמזונס ,ובעבר גם
למדינות סקנדינביה ורוסיה .הכרה עולמית בהבטים האקולוגיים הקשים של תעשיה זו השפיעה ומשפיעה על
השוק.בישראל העץ כחומר גלם מקורו בעיקר ביבוא.
קיים שוק מקומי מצומצם ביותר של יער גידול עץ לחומר גלם אשר מפוקח גם הוא על ידי פקיד היערות ומחייב
רשיונות כריתה .המקור המשמעותי לגזעי עצים לתעשית עיצוב הבניה הם עצים הנכרתים על ידי קק"ל ביערות
קק"ל וכן עצי נוי הנכרתים בערים או לאורך צירי תשתיות.
לא הצלחנו להשיג מידע מספרי על שוק זה ,אך ניתן להניח כי קיים קשר כלכלי בין כריתת עצים ותועלת כלכלית.
הוצאות טיפוח ותחזוקה
תיעוד העצים בכרטיס העץ באופן מדוייק ממועד הנטיעה ועד מועד עקירת/כריתת העץ מאפשר להעריך עת
ערכם התחזוקתי המלא .תחזוקת העץ כוללת בין השאר גיזומים עונתיים למניעת פגיעה במערכות תשתית
כדוגמת קווי חשמל ותקשורת וחיזוק או כריתה של ענפים המהווים סכנה עבור העוברים ושווים .הוצאה
תשתיתית נוספת היא פגיעת שורשים במערכות תת קרקעיות כדוגמת קווי ביוב ,מיים וניקוז.
משרד החקלאות הגדיר ערך חליפי לעצים ,ובאתר המשרד מוצג מחשבון ערך .תמורתו של ערך זה בעת כריתת
העץ מיועדת לנטיעה של עצים חדשים באתר הכריתה או בסביבתו ,ופקיד היערות במשרד החקלאות אף מאשר
שימוש בכספי הערך החליפי לנושאים נוספים הקשורים ישירות לעצים כדוגמת יצירת בתי גידול לעצים ,הכנת
סקר עצים עירוני ,שיקום וטיפול בעצים עתיקים ,חידוש ושדרוג מערכות השקיה לעצים וכד'.
פנאי ונופש ,בריאות ,איכות חיים וחוסן קהילתי
נמצא כי הערך הנופי של נוכחות עצים באתר פנאי המבוסס על מדשאה בהשוואה לאתר מקביל הכולל מדשאה
בלבד ללא עצים הינו  1.6דולר .מחקר רפואי הציג ממצאים כי אנשים לחוצים שהסתכלו בנופים מלאי עצים
צמצמו רגשות שליליים ודיווחו על עלייה ברגשות חיוביים בייחס למבט על סצינות עירוניות ללא עצים .אנשים
לחוצים מתאוששים מהר יותר בעת צפייה בתמונות מלאות בעצים .חולים בבתי חולים עם נוף טבעי הנשקף
מחדריהם התאוששו בזמן קצר יותר באופן משמעותי ,נזקקו לפחות תרופות נגד כאבים וסבלו מפחות סיבוכים
לאחר הניתוח .חולים פסיכיאטרים נוטים להיות חברותיים יותר ופחות לחוצים כאשר עצים ירוקים חשופים
לעיניהם .אסירים בכלא חיפשו פחות שירותי בריאות כשהיה להם נוף ירוק .לנתונים אלו משמעויות כלכליות
ישירות על תקציבים ציבוריים בסעיפי אישפוז רפואי ,אובדן ימי עבודה למשק ,עלויות ביטוחים שונים וכדומה.
יש לזכו ר כי קיימים עצים אשר האבקנים שלהם מהווים גורם לאלרגיה אביבית ,ואף עצים בעלי חלקי עץ
רעילים או קוצניים.
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מגפת הקורונה הוציאה יחידים משפחות וקהילות אל הגינות ,החורשות והמדשאות ,אשר היוו עבורם מפלט מן
הדחק הביתי והמשפחתי .קרנו של המרחב הציבורי העירוני הפתוח עלתה ,ואיתו מחקרים אודות תרומתן של
הגינות והחורשות העירוניות לבריאות הגוף והנפש.
עצי בוגרים במרחב העירוני זוהו כאינדיקטור חשוב לאטרקטיביות של קהילה .נכסי המורשת הנופית
התרבותית ,כפי שהוגדרו על ידי אונסקו ,ובכללם העצים הבוגרים ,מהווים עוגן וחוסן חברתי עבור קהילות,
וחוסן זה הוכח כבעל ערך קיומי משמעותי במצבי משבר קשים כדוגמת גל החום שפקד את שיקגו ב  1986בו
נמדדה שרידות גבוהה משמעותית של קשישים בודדים בקרב קהילות חסונות (.(Eric Klinenberg
במסגרת עבודה זו לא נבחן תרגומם של תועלות נפשיות ובריאותיות ושל חוסן חברתי לערכים כספיים.
סיכום סקירה כלכלית
ערכם של העצים כולל מדדים רבים אשר חלקם הוצגו למעלה ,וניכר כי אומדן כספי שלהם הוא מורכב וקשה
מאוד לביצוע .כוחות השוק ומחירי הנדל"ן מוכיחים בעד עצמם את עצם קיומם וחשיבותם של חלק מן המדדים
שהוזכרו.
תועלות נוספות כדוגמת איכויות סביתיות מקיימות ,השפעה על בריאות הגוף והנפש וחיזוק חוסן קהילתי
מהוות תרומה חשובה של העצים למערכת האורבאנית גם אם תימחורם הכספי אינו מגובש דיו עדיין ,והצפיה
הינה כי מקבלי ההחלטות יקחו אותם בחשבון בעת קביעת מדיניות.

סקירה סטטוטורית
הקדמה
הסטטוטוריקה של ההגנה על האילנות בישראל מקורה בתחיקה המנדטורית .חוק שמירה על עצים בוגרים תוקן
עם השנים ופקודת היערות אף בוטלה כליל בשל התייתרותה לאור התפתחות התחיקה הראשית .עם זאת ,ואף
כי קיימת חקיקה ראשית המגנה על העצים הבוגרים נדמה כי הנוהל למימוש החוק מהווה לעיתים חותמת גומי
בלבד ,ועצים יקרי ערך ומרשימים נידונים לכליה .בנוסף ,טרם הוטמעה דייה מתודולוגיית התכנון בר קימא
המוצאת חשיבות רבה לשילובם של עצים בוגרים ברקמה העירונית.
הנוהל הקיים כולל חובת עריכת סקר עצים וחוות דעת של אגרונום המתייחס למצבו הבוטני בלבד של העץ ,ללא
התייחסות לערכים נוספים כדוגמת נוף ,תרבות ,היסטוריה ,חברה ,כלכלה ,סביבה או אקלים .הסקר מהווה
תנאי להגשת תכנית ,אך בפועל הוא מהווה "השלמת דרישות" בלבד ואינו ממלא את תפקידו כ"מידע תכנוני"
בעת התכנון ובחינת החלופות.
על פי נוהל מבא"ת מעמד הסקר החתום על ידי אגרונום ופקיד היערות הינו מסמך מחייב כחלק ממסמכי
התכנית.
חקיקה ראשית
"חוק שמירה על עצים בוגרים" מופיע בסעיף 83ג' לחוק התכנון והבניה ,תיקון  2008 ,89וכן תיקון 2014 ,101
ותיקון  .2015 ,103חוק זה חל על כלל העצים במדינת ישראל.
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החוק מטיל חובה לציין עצים בוגרים בתוכנית ,וכי לא תאושר התוכנית אלא לאחר התייעצות עם פקיד היערות
באשר לצורך בשימור העצים .ס"ק ד מתייחס לתנאים לנטיעות .יצויין כי נוסח החוק מעט תמוהה ומשתמע
ממנו כי יש להתיעץ אם צריך לשמור עצים ,או כיצד לטעת עצים ,ולא אם צריך לכרות עצים.
ההיסטוריה של הסטטוטוריקה
חוק הגנה ראשון על עצים נחקק בשנת  1920וקבע כי עצי זית וחרוב הם צים מוגנים מתוך מניע חקלאי-כלכלי.
ב 1926-קבעה פקודת היערות (הבריטית) את רשימת "אילנות מוגנים ועצים בוגרים" .פקודת היערות ובהתאמה
רשימת אילנות מוגנים התפרסמה לראשונה ע"י ממשלת המנדט בשנת  1926ומשמשת עד היום (חוקי ארץ
ישראל ,כרך א' (ע) עמ' ( ,600א)  ,710ס"ח התשס"ח ,עמ'  .)858הרשימה התעדכנה עם השנים בהתאם לשינוי
יעדי הגנת האילנות (צבי אבני  .)2006ראשיתו הייתה חיזוק הכלכלה ע"י הגנה על עצי פרי ,ועם השנים נוספו
טיפוח הנוף הטבעי ע"י שימור עצי חורש מקומיים ומניעת סחף ע"י שימור מיני שיחים יחודיים בעיקר באזור
טבריה .עם הרחבת פעילות קק"ל נוספו עצי יערות נטועים לרשימה ,עצים נדירים (שחלקם הוסרו אח"כ שכן
אינם מקומיים) ועצי נוי .ה רשימה כוללת החרגה של עצי פרי נטע אדם .ב 2017-הוחלט על אי חידוש האכרזה,
מאחר וחוק השמירה על עצים בוגרים הוחל באופן גורף על כל העצים הבוגרים (למעט עצי פרי).
תמ"אות שעסקו ביער ושמורות טבע ,והוטמעו בתמ"א  1הן תמ"א  )12/1995( 22ליער ויעור ותמ"א )10/1981( 8
לגנים לאומיים ,שמורות טבע ושמורות נוף .תוכניות אלו לא כללו התייחסות ממוקדת בעצים במרחב העירוני,
והיא עדיין חסרה בתמ".1
הנחיות והמלצות
משרד החקלאות הוציא לאורך השנים מספר רב של מדריכים מקצועיים בנושא שימור עצים בוגרים ,נטיעות,
העתקת עצים ,מדריכים לבחירת מינים ,והימנעות ממינים שאינם מומלצים וכדומה .גם מינהל התכנון ,וועדות
התכנון השונות ,משרד הבינוי והשיכון וגופים נוספים הוציאו התייחסות במסמכים שונים לנושא.
סקר עצים
חובת סימון המצויינת בחקיקה הראשית מקבלת ביטוי מעשי בנוהל "כללים להכנת סקר עצים" ,משרד
החקלאות  2018מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר אגף יער ואילנות .הנוהל כולל כ 30 -עמודי הוראות
ומתאר את התכנים הנדרשים על פי הסקר ,את שלבי הכנתו ואת בעלי התפקידים הנוטלים בו חלק ואחריותם.
במקור מתייחס הנוהל לתהליך של הוצאת היתר בנייה ובפועל משמש גם עבור תוכניות מתאר.
הסקר כולל שלושה שלבים ושלושה בעלי תפקידים :מדידה וסימון העצים בתוכנית המדידה על ידי מודד
מוסמך ,הערכת ערכיותם על ידי מי שהוסמך לכך על ידי פקיד היערות ותכנון תוך התחשבות בנתוני ערכיות
העצים על ידי עורך התוכנית או הבקשה .עורך התוכנית או הבקשה ממליץ בסוף התהליך ,ע"י הפניית בקשה
לפקיד היערות ,לקביעת לסטטוס העץ לשימור ,העתקה או כריתה.
ציטוט( :ההדגשות במקור)
"תפקידם ותוצר עבודתם של המודד ושל הסוקר הינם לתת למתכנן /עורך הבקשה כלים לביצוע עבודת
התכנון /שינוי תכנון קיים ,תוך התחשבות בנתוני ערכיות העצים הבודדים /קבוצות העצים הנמצאים
בשטח וזאת בטרם החל את עבודת התכנון המפורט".
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איור  - 11כללים להכנת סקר עצים ,משרד החקלאות

הגדרת עץ בוגר
על פי ס"ק א לחוק הנ"ל ,עץ בוגר הינו עץ שגובהו  2מטרים לפחות וקוטר הגזע הנמדד בגובה  130ס"מ הוא 10
ס"מ לפחות) .קיימת החרגה בנוהלים כי במגרש שייעודו מגורים ,עץ בוגר הינו עץ שקוטר גזעו בגובה  1.3מטר
מעל  20ס"מ.
ערכיות העץ
ערכיות העץ נקבעת על פי מדדים שונים כגון מצב בריאותי ,קוטר הנוף ,ערך מין העץ ומיקום העץ ומהווה סוג
של המלצה עבור המתכנן לתעדוף עצים לצורך שילובם בתוכנית המוצעת ולקביעת הסטטוס של העץ.
קביעת סטטוס העץ
בקשת המתכנן לקביעת הסטטוס מועברת לפקיד היערות לבקרה ובסמכותו שלא לאשר או לדרוש הסברים עבור
קביעת סטטוס מסויים לעץ מסויים .עץ ,ניתן שיקבע הסטטוס שלו לשימור ,להעתקה או לכריתה .עצי פרי או
עצים שאינם בוגרים אינם מסומנים בסטטוס.
רשיון כריתה  -תיאוריה
ככל שנקבע סטטוס של עץ לכריתה נדרשת בעבורו נטיעה חלופית או תשלום ערך חלופי על פי קביעת פקיד
היערות והיתר בנייה יאושר לאחר תשלום הערך החלופי .הרישיון אמור להיות מפורסם בטרם כניסתם לתוקף
ולאפשר הגשת התנגדות וכן נדרש משרד החקלאות לפרסם על בסיס שנתי דו"ח מפורט של היתרי כריתה ,שזהו
פרסום בדיאבד.
רשיונות כריתה  -בפועל
המידע אודות רשיונות הכריתה המבוקשים אינו כפוף לנוהל פרסום מסודר (במתכונת פרסומים של תוכנית או
בקשה להקלה על פי חוק התכנון והבניה) ולפיכך אינו זמין או מונגש לציבור .המידע הזמין מוצנע בדפים פנימיים
של אתרי רשויות מקומיות או פקיד היערות ,לא בהכרח מעודכן וחלקי בלבד .גם הדוחות השנתיים לא זמינים
לציבור ואלו שזמינים כוללים מידע חלקי בלבד.
רבות הבקשות אשר נחתמות בחותמת גומי ללא כל שיקול דעת המתכלל את טובתו הרחבה של הציבור ,וערכיות
העץ משמשת ככלי לחישוב "ערך החלופי" בלבד .נטיעות חלופיות לא נדרשות או נדרשות ולא מבוצעת כל בקרה
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באשר לביצוען או באשר לערך העץ החלופי של העץ החדש .תשלום ערך חלופי אינו מייצג את ערכו האמיתי של
העץ לציבור הרחב ,ולעיתים אף לא את ערכו החלופי של העץ.
מודעות הציבור ורגישותו לנושא מתעצמת והולכת וכיום מתנהל מאבק ציבורי וולונטרי להנגשת המידע ולזכות
הציבור לה תנגד לכריתת עצים ,ובהתאמה גדל מספר הקבוצות הקהילתיות והסביבתיות העוסקות בתחום.
מסמכי הנוהל הקיים
באיורים הבאים מוצגים מסמכים המלווים חלק משלבי הסקר .באיור  12מוצגת דוגמא לטבלה מסכמת של
ערכיות העצים שנערכה על ידי הסוקר ומקרא צבעוניות הערך (איור  .)13באיור  14מוצגת הדוגמא מן הנוהל של
טבלת הסטטוסים המבוקשים עבור כל עץ או פוליגון עצים ,תוך ציון הערך החלופי של כל אחד ומקרא צבעוניות
הסטטוס (איור  .)15יש לשים לב כי צבעים זהים משמשים בטבלאות שונות עבור משמעויות שונות .לטבלאות
מצורף מקרא הצבעים הרלוונטי עבור כל טבלה .באיור  16מוצג קטע תשריט לדוגמא הכולל סימון עצים קיימים
והסטטוס שלהם.
איור  – 12דוגמא לטבלת סקר עצים וסך ערכיות העץ

איור  - 13מקרא צבעים למדרג ערכיות העצים
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איור  – 14דוגמא לטבלה לקביעת סטטוס העצים

איור  - 15מקרא צבעים לסטטוס

איור  - 16תשריט לדוגמא ,ומקרא לתשריט
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סקר העצים – מסלול כריתה ממוסד
באיורים הבאים דוגמאות למימוש (עגום) של הנוהל .איור  17מציג עצים הקיימים במרחב התכנון של תוכנית
תמ"ל  ,1047בה נקבעו  75%מן העצים לכריתה בערך חלופי כולל של מעל  3מיליון 3,249,932( ₪ש"ח) (איור .)17
ערך חלופי של פוליגון  18בלבד (איור  17שמאל) הינו מעל  325,000ש"ח.
איור - 17תמ"ל  1047אשקלון ,שדרות ברושים לכריתה :מימין פוליגון  ,14משמאל פוליגון 18

איור  - 18תמ"ל  – 1047פוליגונים  14,15,16כולם נקבעו לכריתה

איור  - 19דוגמא לטבלא מסכמת של עצים לעקירה מתוך תמ"ל 1047
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סיכום סטטוטוריקה
סעיף 83ג' לחוק התו"ב מחייב התייחסות תכנונית לעצים קיימים ובהתאם נקבעו הוראות מפורטות בנושא
(נוהל כללים להכנת סקר עצים ,משרד החקלאות .)2018 ,בפועל ,הנוהל המוכר בשם "סקר עצים בוגרים" ואשר
אמור היה לשמש חומר רקע בידי המתכנן ,משמש כחותמת גומי לצורך לכריתת רוב העצים בתחום קו כחול של
תוכנית.
הלקונה המרכזית הינה כי הסקר נערך רגע לפני העלאת מסמכים למערכת הרישוי ורק כדי לצאת ידי חובת
הנוהל .המתכנן עורך את התוכנית ללא מודעות וללא ידיעה היכן העצים הקיימים נמצאים ומה ערכיותם וכך
נקבעים לכריתה עצים רבים אשר ניתן היה לנצל את ערכם לטובת תושבי העיר והמערכת האורבנית.

סקירה אדריכלית
השימוש האדריכלי בעצים בעת התכנון האדריכלי מגוון והוא נכון הן בעת שימוש בעצים קיימים והן עבור נטיעת
עצים חדשים .עם זאת המצאות של עצים קיימים מגבילה את מידת חופש התכנון.
התכנון אדריכלי – מצב קיים
תכנון בר קיימא היא גישה תכנונית אשר שמה את הדגש התכנוני על מיזעור טביעת הרגל האקולוגית של העיר
על ידי שילוב מערכות שימוש מושכל במשאבים ,והזנה הדדית .שימוש בעצים כחלק מן המערך העירוני משלב
באובייקט אחד את מירב התועלות האפשריות :סביבתיות (דוג' הפחתת אי החום) בטיחותיות (דוג' האטת
תנועה) ,חברתיות ,בריאותיות ,תרבותיות ,תוך שילוב ערכים אסטטיים וכלכליים.
העירוניות החדשה בת זמננו היא תנועה תכנונית אשר מדגישה את ערכו של המרחב העירוני כמרחב מוטה
אנשים ואת החוויה העירונית של חלל רחוב ועירוניות השוקקת .ב"שכונה  360°הנחיות בדיקה למדדי סביבה"
מוקדש פרק לרשת העצים העירונית ,וקבועים בו מדדים מומלצים לצפיפות נטיעה במגרשים שונים.
שיקולים אקלימית הם מניע מרכזי בשילוב הוראות לנטיעת עצים לאורך מדרכות ובשצ"פ בתקנון של תוכניות.
יודגש כי בזכות המופע העונתי של העצים הנשירים בחורף ,גם ההצלה היא עונתית וכך בחורף ניתן להנות
מקרינת השמש.
העצים משמשים להגדרת החלל העירוני הפתוח באופן דומה לעמודים וקשתות המגדירים כיכר או ארקדה.
סידורים אייקוניים :נטיעה בשורה יוצרת שדרה (שד' רוטשילד תל אביב) נטיעה בסידור גיאומטרי מייצרת
כיכר (מרכז סוזן דלאל יפו) ונטיעה מפוזרת מאפיינת גינות ופארקים (גן סאקר ירושלים וגינות שעשועים רבות).
העץ הבודד מוצא את מקומו כמו פסל בכיכר העיר (רחבת מוזיאון תל אביב) .בחירת מיני עצים וניהול חופת
העצים משמשים גם בתכנון וניהול קווי מבט .כלי תכנון נופי זה רלוונטי במיוחד בעת תכנון בצפיפויות גבוהות
הנגזר ממדיניות התכנון המוגדרת על ידי תמ"א .1 /35
הבטים עיצוביים בעת בבחירת מיני העצים כוללים את המופע העונתי כגון צבעוניות הפריחה ,צבעוניות העלווה
והשלכת ,גובה העץ וצורת החופה וכד'.
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ההיבט האסתטי נדל"ני הוא עדיין השיקול המכריע בעת שילוב עצים בתוכניות .אנו מוצאים תוכניות
אדריכליות מוצפות בעצים ,כי "ירוק בתוכניות מוכר" .ייצויין כי קיים פער בין המוצג בתוכנית לביצוע.
שיקולים נוספים בתכנון אדריכלי יהיו בין השאר מגבלות אלרגניים ועלווה רעילה ,המגוון ביולוגי השפעה על
ומשיכת ציפורים ופרפרים ,וכן שיקולי גידול ותחזוקה כדוגמת גודל בית השורשים הנדרש ,תכיפות הטיפול וכד'.
הנחיות תכנוניות קיימות  -לאורך השנים יצאו מספר חוזרי מנכ"ל ,הנחיות ומדריכים המתייחסים להטמעה של
רעיונות תכנון בר קימא בתכנון ,ומתייחסים בין השאר לשילוב עצי צל במרחב העירוני .הנחיות לתכנון הרחובות
בערים ,שכונה  360כאמור למעלה ועוד ,מעמדם מהווה המלצה לתכנון מיטבי ,ואינו מחייב את עורכי התוכנית
או היזם .צמצום שטחי הקרקע ה"ירוקה" במרחב העירוני עורר פיתוח פתרונות רבים ויצירתיים לנטיעות על
מצעים מנותקים בעיקר מעל גגות של חניונים וגגות מבנים .הנחיות חדשות של מינהל תכנון ( )2021הביאו בפועל
לדחיפה משמעותית בהטמעת פתרונות של נטיעה על מצעים מנותקים בתוכניות.
איור  - 20הגדרת חלל עירוני ע"י גזעים וחופת עצים .שדרות רוטשילד ת"א

הביצוע הפיזי – מצב קיים
בניגוד לתכנון המתארי הנעדר הנחיה כוללנית לגבי עקרונות לשימור עצים ושילובם ולגבי הגדלת מאגר העצים
במרחב העירוני ,הרי עבודות הביצוע הפיזי זכו למגוון רחב של מדריכים והנחיות לתכנון מפורט .בסיס הידע
המרכזי בנושא נטיעות ויערנות פותח בעיקר על ידי אגף היעור של קק"ל והוא מהוום מקור מידע אגרונומי
מקצועי רחב ועמוק .רשויות שונות וגופי ניהול שונים משלבים בעת ניסוח מדיניות נטיעה ותחזוקה בתחום
שיפוטן הפניה למסמכי הידע של קק"ל ,אשר זמינים גם לקהל הרחב באתר של קק"ל.
בעבודה זו לא נרחיב את הדיון אודות סוגיות ביצוע עם זאת נציין כי לעיתים תכופות ניכר העדר תאימות מוחלט
בין המוצג בתשריט והממומש בפועל .שפע העצים המוצג בתוכנית לא הגיע לכדי מימוש במציאות.
גורם עיקרי לפער בין המוצג בתוכנית ובין המציאות הוא אי הקצאה של נפח האדמה הנדרש להתפתחות בית
השורשים של העץ .התופעה חוזרת בעיקר לאורך מדרכות ,וברחבות עירוניות פתוחות מעל מרתפי חניה .גם
בשצ"פים או מגרשים למבני צ יבור אנו מוצאים חיפוי קרקע קשיח או חיפוי קרקע סינטטי ("דשא סינטטי"
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וכדומה) המונעים את התפתחות השורשים ולפיכך את התפתחות העץ .הצללת מבנים סמוכים מגבילה גם היא
את התפתחות העץ בשל מחסור בשעות קרינה ישירה של שמש.
איור  - 21דוגמא להנחיות פיזיות מתוך מת /תל אביב-מחוזי /גלילי 2015

שימור עצים בוגרים – מצב קיים
"עץ האקליפטוס ,ראשו ברקיע ,השורש במאה שעברה ,ברוש אל הדקל לוחש ומרגיע ,נו ,כך העולם נברא" (ריח
הדרים ,שלמה ארצי ,מילים :מיכה אבני ,לחן :סשה ארגוב) .השיר נכתב במאה ה 20-ו"במאה שעברה" הכוונה
למאה ה .19 -העצים ,בחלקם ,אלו שלא נכרתו ,עדיין איתנו כיום.
העץ הבוגר ,מיקומו הפיזי במרחב ומאפייניו הבוטניים נתונים וקבועים וגם המופע המרחבי שלו נתון :לעיתים
כעץ בודד ("על אם הדרך עץ עמד" נתן אלתרמן ,נעמי שמר) ,לעיתים במקבצים ("חורשת האקליפטוס" נעמי
שמר) ולעיתים בשורות כמו לאורך צירי דרכים ותיקות (העיירה שדרות קיבלה את שמה לציון האקליפטוסים
שנטעו על ידי הקרן הקיימת לאורך כבישי הנגב) .עם זאת ,היתרון המובהק של עץ זה הינה העובדה כי הוא כבר
נקלט ,התפתח והתבסס ,והתועלות הסביבתיות שלו כבר באות לידי ביטוי ומשפיעות על הסביבה.
שילוב נטיעות חדשות עם עצים בוגרים קיימים יתבצע תוך הענקת הערך היחסי המתאים לעצים הוותיקים
בתוך המרחב הציבורי השלם.
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איור  - 22פיקוס בוגר ,מימי ראשית המושבה ,במרכז העיר הרצליה – אייקון עירוני

חשיבות מפת המדידה לצורך השימור
כדי לשמר עץ קיים ולשלבו בתכנון של תוכנית חדשה נדרשים שני תנאים :מידע אודות מיקום העץ ,מוטיבציה
לשלבו בתכנון.
שילוב עצים בוגרים בתכנון האדריכלי מאתגר בשל הצורך להתייחס למיקום העצים במרחב כבר מטיוטת
התכנון הראשונה ,ואכן מידע אודות מיקום העצים בתחום הקו הכחול אמור להופיע במפה המצבית ,וכך ניתן
להעמיד מבנים ולהתוות כבישים תוך ניצול העצים הקיימים לפיתוח הרקמה החדשה .נוהל מבא"ת "הנחיות
מפרט המדידה" של מינהל תכנון מנחה להצגת כל העצים (על פי הגדרת "עץ בוגר") בשטח הנמדד תוך ציון גובה
הקרקע בבסיס העץ ,קוטר הגזע והיקף נוף העץ .בהמשך נדרש להעלות את קובץ המדידה למבא"ת ,לקראת
הדיון בועדה ,עם כלל מסמכי התוכנית.
מגבלות הנוהל הקיים
בפועל ,לעיתים תכופות מועברת לידי האדריכלים והמהנדסים מדידה כ"מדידה ראשונית" בלבד ,ללא סימון
העצים ,ורק בשלב מתקדם של התכנון לקראת ההעלאה למבא"ת (כאשר התכנון כבר מגובש ולא ניתן לשנותו)
מתקבלת מדידה כולל עצים ,כדי יציאת ידי חובת העמידה בדרישות הנוהל .תהליך לקוי זה יוצר מצב של תכנון
אדריכלי והנדסי ללא מידע על מיקום העצים בשטח ,מה שאינו מאפשר את שילובם בתכנון המוצע.
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וכך ,אם בשל העדר סימון עצים במדידה ראשונית כמתואר למעלה ,ואם בשל העדר מוטיבציה של המתכננים,
אנו מוצאים כיום בתוכניות רבות ,במגוון היקפים ,התעלמות כמעט מוחלטת מן העצים הקיימים בשטח ,מה
שגורר בהמשך את קביעת הסטטוס שלהם "לכריתה".
דוגמא לאי שילוב עצים בתכנון וכריתה של עצים ערכיים
דוגמא כואבת במיוחד של תוכנית המתעלמת לחלוטין מעצים קיימים שיכולים היו לתרום לשכונה איכויות
מקיימות רבות ואף להגדיר לשכונה את אופיה הינה תת"ל  1047מ 6-אשקלון .בתוכנית זו הותוו רחובות חדשים
לאורך דרכי עפר חקלאיות קיימות אך תוך התעלמות מהעצים הקיימים לאורכן .כתוצאה מכך כל העצים לאורך
דרכים חקלאיות אלו יועדו לכריתה על אף הערכיות הגבוהה שנקבעה להם על ידי הסוקר בדו"ח העצים הבוגרים
(בהמשך קטע תשריט ותמונות העצים).
דוגמאות לשימור ושילוב בתכנון
שימור נקודתי התורם רבות לאיכויות הנופיות והאקלימיות של המקום אף ללא עיסוק ממוקד בערכם התרבותי
של העצים הנשמרים ניתן לראות ברחוב קינג ג'ורג בתל אביב ,בדרך קיבוץ גלויות בתל אביב ,ביישוב במזכרת
בתיה ,ובמקומות רבים נוספים שם שומרו עצים היסטוריים כמיפרדה בין מסלולי נסיעה בכביש ועתה הם
מזוהים עם הדימויים השונים של המקום (צילום בהמשך).
שימור ברמה מקומית וניצול תועלות קיימות של עצים בוגרים בעלי ערכיות גבוהה על ידי התאמת מיקום הגינה
הציבורית למיקומם העצים הקיימים היא תוכנית התחדשות עירונית מוהליבר ביהוד (קטע תשריט בהמשך).
שימור תוך הענקת ערך אורבני אנו מוצאים בגן יעקב בתל אביב ,הלא הוא "גן השקמים" משירו של אריק סיני,
שם שומרו השקמים המספרות את הנרטיב של ראשיתה של העיר .הגן פותח כגן המחבר את היכל התרבות,
ביתן הלנה רובינשטיין של מוזיאון תל אביב והתיאטרון הלאומי הבימה (צילום בהמשך).
שימור ברמה מתארית היא תוכנית המתאר הכוללנית של אשקלון ( , )0382333-604שם נשמרה שדרת השיקמים
ההיסטורית שמשתרעת בין עזה והשרון וחוצה את תחומי העיר,והיא שולבה ברקמת החיים היומיומית של
הישוב ומהווה שדרה עירונית מרכזית עליה נסמכים שלל מבני ציבור ושצ"פים ,ומהווה אף ציר תנועה ראשי
להליכה לרכיבה ולנסיעה (קטע תשריט בהמשך).
סיכום סקירה אדריכלית
שימור עצים בוגרים כיום ,ערכיים ככל שיהיו ,הוא פונקציה של עיירנות פרטית של המתכנן ורצונו הטוב של
היזם ,והכל בהינתן קיומו של המידע הנדרש לצורך כך במדידה טרם תחילת התכנון .מבחינה תכנונית שילוב
עצים קיימים באדריכלות נע על הסקלה בין שימור לשם השימור ,כדוגמת שימור עץ על אי תנועה ,ובין שימור
תוך הענקת ערך מוסף חברתי תרבותי לחלל העירוני בעזרת נוכחותם של העצים.
בעמודים הבאים צילומים הממחישים כל אחת מן הדוגמאות שהובאו למעלה.
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איור  - 23כריתת מאות עצים בשכונה מתוכננת (דוגמא )1

קטע מתוך תת"ל  1047מ 6-אשקלון .ההדגשות (כאן) בירוק הן רצועות העצים לכריתה ,ולידן בצהוב מספור
הפוליגונים בסקר העצים .ערך חלופי של פוליגון  18מעל  325,000ש"ח .תמונות למטה צילומי פוליגונים.
איור  - 24תמ"ל  1047אשקלון .שדרות ברושים לכריתה :מימין פוליגון  ,14משמאל פוליגון .18
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איור  - 25שימור ברמה נקודתית  -דרך קיבוץ גלויות בתל אביב ,עצים לשימור כמפרדה (שמאל)

איור  - 26שימור ברמה מקומית  -התחדשות עירונית יהוד ,רן בלנדר אדריכלים (ימין)
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איור  – 27שימור תוך הענקת ערך אורבני ,גן יעקב בתל אביב אודותיו נכתב השיר "גן השיקמים"

תוכנית הבינוי של אגף הלנה רובינשטיין של מוזיאון תל אביב הותאמה במיוחד למיקום העצים הקיימים
צילוםVan Der Poll 1964 :
איור - 28שימור ברמה מתארית  -שדרת השקמים כשלד עירוני ,כוללנית אשקלון ,ברוידא (ימין)
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מיפוי בעלי עניין וקונפליקטים
לאחר דיון בהשפעות הסביבתיות הרבות של העצים על הסביבה העירונית ואופן שילובם האפשרי בתכנון ,ניתן
לומר כי בעלי העניין הראשונים לקיומם של העצים בעיר הינם כלל הציבור .זוהי כמובן אמירה גורפת שעל אף
נכונותה דורשת ביאור ומיפוי בשל העובדה כי במקביל לבעלי העניין בשימור העצים הבוגרים ובעיבוי הנטיעות
בעיר קיים מערך רחב של קונפליקטים הנגזר מנוכחותם בישוב.
מיצוי התועלות וההנאות מן היתרונות מותנה במתן מענה לקונפליקטים או לחילופין קבל החלטה מעדיפה,
לכאן או לכאן ,על בסיס מכלול השיקולים הרלוונטיים באופן מושכל ומאזן.

בעלי עניין

תופעה  /השפעה

מעלה  /טענה  /קונפליקט  /הערות

כלל הציבור

נוכחות העצים
בשכונה

שימור המאזן האקולוגי ושימור וטיפוח ערכי מורשת
עליית ערך נכסים

משתמשי המרחב
הציבורי ,דיירים
סמוכים ועסקים
סמוכים

חופה

הגנה מהקרינה
הורדת טמפרטורה
נוף

משתמשי המרחב
הציבורי ,דיירים
סמוכים ועסקים
סמוכים

גזע
חופה

הגדרת חלל עירוני (כמו קירות ,עמודים וגג של בניין)

הולכי רגל ,רוכבי
אופניים

גזע

גדר בטיחות כנגד מכוניות
מונע תופעה של חניה על המדרכה

נהגים  -בנסיעה

גזע

הורדת מהירות נסיעה

נהגים  -חניה

גזע
חופה

צינון המכונית בקיץ
תפיסת מקום חניה (גם חיובי וגם שלילי)
לכלוך על המכונית :לשלשת של ציפורים ועלים
צל בחניה שומר על צבע המכונית

משתמשי המרחב
הציבורי ,דיירים
סמוכים ועסקים
סמוכים

פריחה עונתית

יופי

משתמשי המרחב

פריחה עונתית

דוגמא :עץ זית  -אלרגיה לפריחה

משתמשי המרחב
הציבורי ,דיירים
סמוכים ועסקים
סמוכים

עלווה

צל
הסתרה של השמש (הנושא מוגדר ב"זכויות שמש" ונדרש להופיע בדוח
הסביבתי של פרויקטים צפופים במיוחד).

משתמשי המרחב
הציבורי ,דיירים

עלווה

יופי
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סמוכים ועסקים
סמוכים
משתמשי המרחב
הציבורי ,דיירים
סמוכים ועסקים
סמוכים

פרי

פירות העץ מהווים חלק חשוב מן התפריט ,ולעיתים משמש גם כנוי
נושרים על המדרכות ומלכלכים
מהווים סיכון החלקה להולכי רגל.
מטרד מאחר ומושכים זבובים או עטלפים

השקעה ראשונית

נטיעות ,השקיה ,דישון ,בקרה

תחזוקה קבועה

גיזום ,פינוי גזם ,בריאות ,מזיקים  -דאגה לבריאות העץ .כמו כל
תחזוקה אחרת (צביעת גדרות ,החלפת שילוט)..

תחזוקה עונתית

ענפים

נשברים  -מסוכן ,חברת חשמל
שריפות

תחזוקה

שורשים

מרימים את המדרכה .זוהי בעיקר תוצאה של בית גידול קטן מידי -
כיום יש תקנים לגודל בית גידול ויש פתרונות הנדסיים
או עץ "מועד" (פיקוס)

תחזוקה

שורשים

חודרים למערכת ניקוז /ביוב.
עץ "מועד" :פיקוס.
(בעיה קשה ביותר וכיום יש פתרונות הנדסיים)

תחזוקה

עלים

שטחי עלים על המדרכה ,מראה אירופאי.
סתימה של תעלות הניקוז (הקדשת משאבים לפינוי לקראת הגשמים).
מהירות צימוח וטיפול נדרש עד הגעת העץ לבגרות ועצמאות.
הידלדלות הנוף של עצים זקנים במיוחד ,הצורך להחליפם לשם שמירה
על רצף המופע העירוני.

איור  - 29פריחה של עץ שילטית מקומטת על המדרכות ,שטיח של פרחים או לכלוך?
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עקרונות תכנון התמ"א
מטרת העל של תוכנית מתאר זו הינה שיפור הסביבה העירונית ע"י שימוש בעצים .מאגר העצים לצורך יישום
מטרה זו כולל שני מקורות :א .עצים בוגרים הנמצאים בתחום תוכנית מוצעת ב .עצים אשר ישולבו במסגרת
התכנון המפורט .עצים בוגרים  -ככל שיעקרו ,לא יהיו להם תחליפים תרבותיים היסטוריים ערכיים והתחליפים
הסביבתיים שלהם יהיו דלים יחסית למקור .לפיכך באה תוכנית זו בראש ובראשונה להגן על העצים הבוגרים
הקיימים.
עקרון זה עולה בקנה אחד עם חוק השמירה על העצים הבוגרים (סעיף  83חוק התו"ב שינוי  ,)89ולוקח את
התכנון אל מעבר להליך הבירוקרטי אותו מכתיב החוק ,אל הערכים התרבותיים ואל התכנון המקיים .במערך
השי קולים של איזונים ובלמים וחשיבה כוללנית תפקיד החוק הינו להוות מנגנון בלימה .תוכנית זו היא הצעד
אשר יחייב חשיבה כוללנית ומקיימת בכל הקשור לשקילת ערכו של עץ בוגר קיים.
ייחודה של התוכנית בהיותה דנה ומנחה אודות אובייקטים אשר קיומם ו מיקומם במרחב כלל אינו ידוע ,ועם
זאת היא תחייב התייחסות תכנונית אליהם ואף תנחה לשימורם .כמו כן ,תכלול התוכנית הארצית הנחיות
באשר להגדלת מאג ר העצים על ידי נטיעות חדשות .להלן עקרונות התכנון של תכנית המתאר:
הגדרת האחריות הערכית למימוש הרעיון :שאלת יסוד שעלתה היתה אם ועד כמה האחריות והסמכויות
נשארות כמטלה של הריבון בלבד ,ובאיזה אופן יש לשלב את המתכנן ואת היזם של התוכניות המפורטות
בלקיחת אחריות על מימוש רעיון העל .עם התקדמות העבודה גובש העיקרון כי האחריות מוטלת על עורך
התוכנית וכן על היזם וסמכות הועדה לבקר את התכנון ולכוון אותו בכלים שונים.
חופש התכנון :עקרון יסודי המלווה אחריות זו הוא שמירה על חופש החשיבה התכנונית של עורך התוכנית וצוות
התכנון מתוך הבנה כי רק חופש מלא במרחב התכנון יאפשר למתכננים לייצר את המוצר המיטבי והמקיים.
בחינת מגוון אפשרויות שימור :התוכנית תחייב עריכת חלופות משמרות בשלב התכנון המוקדם ואמידתן
מבחינת שימור העצים ותרומת השימור לתכנון המוצע ,וכן תדרוש חשיבה מתכללת שתאפשר ניצול מירבי של
תועלות ושילוב ביניהן ,וכן דרכי פעולה לשיתוף ציבור.
הבטחת מלאי עצים עתידי :בהינתן משך הזמן הנדרש להתפתחותו של עץ עד להגיעו למלוא ביטוי הפוטנציאל
המקיים הטמון בו כפי שתואר למעלה ,ומיתוך חשיבה על הדורות הבאים ,תכלול התוכנית התייחסות לפיתוח
כלים שיאפשרו המשכיות מלאי העצים במרחב.
בניה וניהול מאגר נתונים דינמי הכולל איסוף ועדכון המידע אודות קיומם של עצים בוגרים במרחב והכללת
נתונים שונים אודות העצים הנדרשים לצורך קבלת החלטה על שימור או למצער ויתור הכרחי .תכולת המידע
אודות העצים במאגר הנתונים באופן שיאפשר אמידת ערכיות משוקללת :ערכים מקיימים ,כלכליים ,חברתיים,
תרבותיים וזאת בנוסף למידע האגרונומי הנדרש על פי חוק השימור הקיים כיום.
פשטות :כמו כן נדרשת התוכנית להיות פשוטה ונוחה למימוש ,באופן שתעודד הטמעה של הרעיונות ולא טיפול
בירוקרטי או חשיבה טכנוקרטית .ההוראות מצופות להיות ברורות ,סדורות וניתנות למימוש במסגרת מנגנוני
מינהל קיימים ,ובאופן שיתאימו למגוון מצבי תכנון שונים מאוד (תכנית מתאר ,תכנית מפורטת ,תוכניות קטנות
או גדולות ,התחדשות עירונית ו , in fillתשתיות ,הרחבות ישובים וכדומה).
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סיכום סקירת רקע
ניכר כי נוכחותם של העצים לאיכות סביבת החיים העירונית כוללת תועלות רבות ומגוונות כגון סביבתיות,
כלכליות ,חברתיות ,אסתטיות ועוד .ככל שהעץ בוגר תרומתו לסביבה גדולה יותר ותפקידו בשימור המאזן
הסביבתי והאקולוגי גדול יותר .עצים בוגרים טומנים בחובם גם ערכים היסטוריים ,תרבותיים ואסתטיים
שקיימים פחות בעצים שניטעו מזה מכבר .הם גם מהווים זכרון מן הסביבה הטבעית ומתקופות התיישבות
ותרבויות שונות.
תנופת הפיתוח ועוצמתה מאיימות על העצים הבוגרים הקיימים ובמקביל לא מאפשרות חידוש מספק של מאגר
הנטיעות .מאגר העצים הבוגרים הקיימים כיום בישראל מוגבל ומגוון הסוגים כולל עצים שכבר לא נוטעים.
עצים אלו שגדלו והבשילו לדרגת עצים בוגרים ,זכו לצמוח על קרקע פוריה וללא הפרעות או מגבלות פיתוח ,וכך
הגיעו למימדים ולמופעים נדירי מראה .ככל שמאגר עצים זה לא יישמר או יחודש ,יעלמו איתם נכסי נוף מורשת
ותרבות שלא ניתן לשחזר.
תוכנית מתאר זו באה לפעול הן לשימור העצים הבוגרים הקיימים ולשילובם בתוכניות הפיתוח והן להרחבת
מאגר העצים העירוני העתידי על ידי נטיעות.
לאור העובדה כי התוכנית נושאת בחובה שינוי תודעתי בגישה לשילוב עצים בתכנון העירוני ,ושימור עצים בפרט,
התוכנית תלווה במסמך מדיניות שיציע תוכנית להטמעת השינוי התודעתי בכלל הציבור ובתרבות התכנון בכלל.
איור  - 30רמת השרון ,רגישות תכנונית ,הפעלת שיקול דעת ,בחירת המתכננים בשימור
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מסמך 2

חלופות התכנון
מטרת התוכנית ועקרונות התכנון
מטרת התוכנית
•

שיפור מצב שימור עצים בוגרים

•

מימוש פוטנציאל הקיימות של העצים

•

הגדלת מאגר העצים ברקמה מפותחת

•

שימור עצים בתוכניות של תשתיות

עקרונות התכנון
•

שמירה על חופש התכנון

•

מגוון אפשרויות שימור

•

פשטות ההוראות

•

השתלבות במערכת סטטוטורית קיימת והשתלבות במנגנון מימוש קיים

•

תאימות למגוון מצבים תכנוניים (מתאר ,מפורטת ,קטנה ,גדולה ,התחדשות עירונית ו , in fillתשתיות,
הרחבות ישובים)

תנאי סף לבחירת חלופה
 .1שמירה על חופש התכנון:
למתכנן התוכנית מרחב פעולה מירבי ,ללא הנחיות כיצד לשלב עצים קיימים בתוכנית מוצעת.
 .2פשטות ההוראות:
הוראות התוכנית צריכות להיות ברורות וישימות גם למתכננים שאינם בקיעים ביערנות ,ולהשתמש
בכלים חישוביים של יחידות מידה ואופני חישוב פשוטים.
 .3מענה למגוון מצבים תכנוניים:
הוראות התוכנית צריכות להתאים לכל מגוון התוכניות המטופלות:
•

תוכניות מתאריות ותוכניות מפורטות
40 / 59

 - 20210324תמא עצים  -מסמך מסכם docx. -
•

תוכניות גדולות ותוכניות קטנות

•

תוכניות במתחמים חדשים רחבי היקף (דוגמא תוכניות ותמ"ליות ,הרחבת ישובים)

•

תכנון בתחום עירוני in-fill :התחדשות עירונית

•

תכניות תשתית בין עירוניות ,דרכים מסילות וכדומה (ברמה ארצית ומחוזית גם בתוך רקמה
קיימת ,דוגמא תת"ל )102

•

תוכניות עם יעודי קרקע מגוונים (תשתיות  /שטח למבני ציבור  /מגורים ושטחים אחרים
מניבים)

•

תכנון נקודתי כמו מגרשים בודדים :ביניין מגורים ,הרחבת בית ספר וכו'

הערה :שונות גיאוגרפית ,אקלימית וכדומה נכללת בערכים מקיימים ונמדדת לפיכך במדד 4

מדדים להערכת החלופות
עצים
 .1פיתוח בסיס מידע ארצי
 .2דוח עצים בוגרים משוקלל וערך חלופי משוקלל
 .3כמות העצים היחסית שתשמר
 .4כמות עצים לשימור לאורך צירי תשתיות
 .5כמות עצים כוללת בתוכנית
 .6קליטה ותחזוקה
נוהלים
 .7השתלבות במערכת סטטוטורית קיימת ובמערכות מימוש ופיקוח קיימות
תכנון סטטוטורי ותכנון אדריכלי
 .8הצגת חלופות תכנון משמרות עצים
 .9מימוש רכיבים מקיימים בזכות שילוב העצים בתכנון
תרומת העצים בתוכנית למגוון איכויות תכנוניות :חלל עירוני ,השהיית נגר וכמובן צל ואסטתיקה ועוד
 .10פוטנציאל מימוש ערכים חברתיים ,היסטוריים תרבותיים
דוגמאות :עץ לשימור עם היסטוריה של מסורת חקלאית ,נטיעת עצים כחלק מארוע חינוכי
 .11חובת שילוב מתכנן נוף ואגרונום בכל תוכנית
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חלופות התכנון
להלן מוצעות שש חלופות תכנון .לאור מטרת התוכנית שהינה שימור עצים קיימים וביסוס יער עירוני היתה
שאלת היסוד כיצד למדוד את כמות העצים בתוכנית ומה תהיה יחידת המידה על פיה תקבענה דרישות היעור.
תאור כל חלופה להלן פותח בהגדרת עקרון זה ,ואחר כך אף מוסבר תהליך החישוב.

חלופה א -חלופת תכסית  -חובת שימור
● עקרון מנחה :כמות העצים תיקבע כאחוז קבוע משטח התוכנית
● סקר עצים :במתכונת הקיים כיום ,כלומר סקר אגרונומי
● יחס לעצים קיימים :חובת שימור
● יחידות מידה :שטח צל של עצים מכלל שטח התוכנית
● מפתח :נדרשת תכסית צל של  15%משטח התוכנית (עצים קיימים  +נטיעות חדשות)
● השלמת נטיעות ל 15% -משטח התוכנית בעזרת נטיעות חדשות.
תהליך העבודה:
מדידת שטח התוכנית והכפלתו ב 15% -לצורך קבלת שטח תכסית הצל הנדרש .אחר כך שילוב עצים קיימים
וחדשים בתכנון על פי שיקול הדעת של עורך התוכנית לצורך השלמת מכסת הצל הנדרשת.

חלופה ב – חלופת תכסית  -עדיפות שימור
כמופיע בחלופה א ,ובנוסף:
● ייקבע ערך חליפי משוקלל על פי סקר עצים משוקלל
● אם עורך התוכנית בחר בכריתה של חלק מן העצים הקיימים בשטח ,יידרש כי השלמת הנטיעות ל-
 15%תהיה על ידי עצים בעלי ערך חלופי זהה לעצים שנכרתו.
● אם תכסית העצים הקיימת גדולה מ 15% -הנדרשים ,ועורך התוכנית בוחר שלא לשמרם ,יחוייב תשלום
ערך חלופי משוקלל עבור כריתת עצים אלו( .כבר כיום נדרש תשלום ערך חליפי עבור כריתת עצים)
● תידרש תחזוקת העצים עד קליטתם במתכונת ערבות קליטת העץ עבור כל נטיעה

חלופה ג – חלופת תכסית  -שימור עם תמריץ
כמופיע בחלופה ב ,ובנוסף:
● תחוייב הצגת חלופות תכנון משמרות עצים קיימים והערכת החלופות.
● יוענק תמריץ על שימור מעל ( 15%יחסי לערך החלופי).

חלופה ד – מספר משתמשים
● עקרון מנחה :כמות העצים הנדרשת בתוכנית תקבע ביחס למספר המשתמשים
● יחס לעצים קיימים :אין חובת שימור
● דוח עצים בוגרים וערך חלופי על פי הקיים כיום
● יחידות מידה :עצים ,משתמשים
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● מפתח" :יחידת עץ למשתמש" –  0.2עץ למשתמש
● תוצר :סה"כ עצים בתוכנית ,לתכנון ע"י אדריכל  /עורך התוכנית
● יחס ל"עצים עודפים" :חובת שימור או ערך חלופי בנטיעות
תהליך העבודה:
יבוצע אומדן של כמות המשתמשים בתחום התוכנית ,כדוגמת דיירים ,עובדים באזור תעסוקה ,תיירים וכדומה,
ע"י שימוש במדדי פרוגרמה קיימים כגון :נפ"ש ליח"ד ,שטח לעובד בתעסוקה ,תלמידים לכיתה ,משתמשים
בשטחי מסחר ,עומס משתמשים בתחבורה וכד .כמות המשתמשים תוכפל במפתח לנפש וזו תהיה כמות העצים
הנדרשת לתכנון.
המיקוד של חלופה זו הוא בפיתוח היער העירוני ,ללא דגש על שימור עצים קיימים.

חלופה ה – קיימות
● עקרון מנחה :איכות העצים .ככל שהעצים הקיים או החדשים יותר איכותיים (כלומר הציון בסקר
העצים ,או הציון על בחירת העץ החדש יותר גבוה) כך נדרשים פחות נטיעות עצים.
● יחידות מידה :סה"כ ערך חלופי משוקלל ושטח תוכנית .כמות העצים הנדרשת תקבע לפי היחס בין
סה"כ ערך חלופי משוקלל של העצים ובין שטח התוכנית.
● נדרש דוח עצים משוקלל וערך חלופי משוקלל .עצים חדשים מקבלים ציון לפי אותה שיטת הניקוד
● יחס לעצים קיימים :אין חובת שימור ,אולם לעץ לשימור יש יתרון משמעותי בחישוב ,לדוגמא :שטח
הצל שלו גדול פי  10או  20מעץ צעיר וירוד ,כלומר ציון יותר גבוה בסקר העצים.
● מפתח :יש לספק בתכנון  120נקודות ערך חלופי משוקלל עבור כל דונם תוכנית .דוגמת ערכים :טווח
איכות של עצים יכול לנוע בין כ 50 -נקודות עבור עץ בוגר איכותי במיוחד וכ 10 -נק' לעץ צעיר מאוד.
כלומר כדי להגיע לתכסית עצים של  120נקודות נדרשים כ 3 -או  4עצים טובים לדונם.
● יחס לעצים שמבוקשים לכריתה מכל סיבה :נטיעה במקום אחר בתוכנית של עץ בעל ערך חלופי זהה
תהליך העבודה:
חישוב שטח כולל של תוכנית והכפלת השטח במפתח ( 120נק') .התוצאה היא סה"כ העצים הנדרשים בתוכנית,
אם על ידי עצים קיימים ואם על ידי עצים חדשים.
המיקוד של חלופה זו הוא בפיתוח היער העירוני ,אך לעצים קיימים יש יתרון גדול בתחשיב וזה המניע לשמור
אותם.

חלופה ו – יעודי קרקע
● עקרון מנחה :חובת העצים תקבע ביחס לייעודי הקרקע ,ללא תלות בזכויות או צפיפות
● יחס לעצים קיימים :חובת שימור .דוח עצים משוקלל וערך חלופי משוקלל .עצים חדשים מקבלים ציון
לפי אותה שיטת ניקוד
● יחידות מידה :סה"כ ערך חלופי משוקלל ,שטח תוכנית
● מפתח :לכל יעוד קרקע מפתח שונה :תעשיה –  240נקודות לדונם יעוד .מגורים –  140נק' .משרדים,
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תעסוקה ,תיירות ,מסחר –  100נק' .תחבורה –  140נק' .שצ"פ –  320נק' לדונם
● תוצר :סה"כ נקודות מתורגמות לסה"כ עצים באיכות מוגדרת שנדרשים לשילוב בכל יעוד בתוכנית
● יחס לעצים שמבוקשים לכריתה מכל סיבה :נטיעה במקום אחר בתוכנית של עץ בעל ערך חלופי זהה
תהליך העבודה:
חישוב שטח כל יעוד בתוכנית ,הכפלת השטח של היעוד במפתח של היעוד וחישוב סה"כ לכלל התוכנית .תכנון
העצים באופן שימלא את סך הנקודות הנדרשות תוך שילוב עצים קיימים וחדשים לפי שיקול דעת המתכנן.
מימוש הנקודות בתחומי היעודים .כמו בחלופה  5לעץ ותיק יש יתרון בזכות הערך החליפי הגבוה שלו ,וזהו
העידוד לשמור על עצים קיימים.
החלופה שמה דגש על פיתוח מקבצי יעור עירוני באזורי יעוד שונים של התוכנית.
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טבלת תיעדוף החלופות
ד

א

ב

ג

תכסית:
שימור

תכסית:
עדיפות
שימור

מספר
תכסית:
שימור עם משתמשי
ם
תמריץ

ה

ו

ערך
חלופי
משוקלל

יעודי
קרקע

תנאי סף
שמירת חופש התכנון

0

2

3

0

1

2

פשטות ההוראות
(יחידות מידה ,אופן
חישוב)

3

3

3

1

0

0

התאמה למצבים
תכנוניים שונים

1

1

3

2

2

2

מדדים
עצים
פיתוח בסיס מידע
ארצי

1

3

3

1

3

3

סקר עצים בוגרים
משוקלל וערך חלופי
משוקלל

0

1

1

0

1

1

עצים קיימים לשימור

3

1

1

1

1

3

עצים קיימים לשימור
לאורך צירי תשתיות

3

1

1

1

1

2

כמות העצים הכוללת
בתוכנית

3

3

3

3

3

4

קליטה ותחזוקה

0

3

3

3

3

3

נהלים
45 / 59

 - 20210324תמא עצים  -מסמך מסכם docx. -

השתלבות במערכת
קיימת (סטטוטוריקה,
פיקוח ומימוש)

2

2

2

2

0

1

תכנון
הצגת חלופות תכנון
משמרות עצים

0

0

4

0

0

0

מימוש רכיבים
מקיימים כתוצאה
משילוב עצים

1

1

3

0

2

1

פוטנציאל מימוש
ערכים חברתיים,
היסטוריים תרבותיים

0

0

3

0

3

3

חובת שילוב מתכנן נוף 0
ואגרונום בכל תוכנית

3

3

3

3

3

24

36

20
לא עמדה
בתנאי סף

29
25
לא עמדה לא עמדה
בתנאי סף בתנאי סף

סה"כ

17

נבחרת

חלופה נבחרת
חלופות התכנון כללו שתי קבוצות עיקריות ,חלופות א ,ב ,ו-ג' על קביעת שטח יחסי מכלל שטח התכנון המחוייב
בתכסית עצים ("יער עירוני") ,וחלופות ד' ,ה' ,ו -ו' המגדירה את כמות השימור והנטיעה בעזרת חישוב המבוסס
על משתני תכנון שונים :מספר משתמשים ,ערך חלופי משוקלל ויעודי קרקע בהתאמה .פשטות ההוראות
ושמירת חופש התכנון שנדרשו כתנאי סף פסלו את חלופות ד ,ה ,ו ,וכך לחלופות התכסית נודע יתרון ברור על
פי תנאים אלו.
חלופה ג' נבחרה כמועדפת מבין חלופות התכסית ,שכן היא נותנת מענה מיטבי הן לתנאי הסף והן למגוון מדדים
אחרים .החלופה מאפשרת תכנון המשלב שימור ערכים ומעוף יצירתי וכך פיתוח וטיפוח של היער העירוני.
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מסמך 3

הוראות התכנית
הקדמה
מטרתה העליונה של תוכנית מתאר זו הינה שיפור הסביבה העירונית ע"י שימוש בעצים .מאגר העצים לצורך יישום
מטרה זו כולל שני מקורות :א .עצים בוגרים הנמצאים בתחום תוכנית מוצעת ב .עצים אשר ישולבו במסגרת התכנון
המפורט .עצים בוגרים ,ככל שיעקרו ,לא יהיו להם תחליפים תרבותיים ,היסטוריים וערכיים והתחליפים
הסביבתיים שלהם יהיו דלים יחסית למקור .לפיכך באה תו כנית זו בראש ובראשונה להגן על העצים הבוגרים
הקיימים .עקרון זה עולה בקנה אחד עם חוק השמירה על העצים הבוגרים (סעיף  83חוק התו"ב שינוי  )89במערך
השיקולים של איזונים ובלמים וחשיבה כוללנית תפקיד החוק הינו להוות מנגנון בלימה.
תוכנית זו היא הצעד לקראת חשיבה כוללנית ומקיימת בכל הקשור לשקילת ערכו של עץ בוגר קיים ושילוב עצים
בכלל התכנון .התוכנית פותחת את התכנון אל הערכים התרבותיים ,חברתיים ואיכותניים אשר נמצאים מעבר
להליך הבירוקרטי אותו מכתיב החוק .מתוך שכך גם האתגר במימושה .בהקשר זה נדונה גם השאלה האם ועד כמה
מוטלת האחריות של שימור העצים על הריבון בלבד ובאיזה אופן יש לשלב את המתכנן ואף את היזם בתוכניות
מפורטות בלקיחת אחריות על מימוש רעיון העל.
ייחוד נוסף של התוכנית הינו בהיותה דנה ומנחה באובייקטים אשר קיומם ומיקומם במרחב כלל אינו ידוע ,ועם
זאת היא מחייבת את המתכנן בה תייחסות תכנונית אליהם ואף מנחה לשימורם .עיסוק באובייקטים אשר קיומם
ומיקומם במרחב אינו ידוע ,וע ם זאת הגדרת הוראות לשימורם או שילובם בתכנון הציף את נושא מאגר המידע
והנתונים על העצים אל תוך הוראות התמ"א .מאגר זה מטבעו הינו מאגר

מבנה התוכנית – השתלבות במבנה של תמ"א 1
תכנית מתאר ארצית זו ערוכה להנחות הן תוכנית מתאר והן תוכניות מפורטות .התוכנית כוללת שלשה פרקים:
הפרק ה ראשון נקרא "הוראות עבור תוכניות מתאר" ומעביר במסגרת ההוראות את רעיון התמ"א .הפרק השני
נקרא "הוראות עבור תוכנית מפורטת" וכולל את סדרי התכנון היחודי שיבטיח מימוש הרעיונות המוצגים בתוכניות
המתאר .פרק שלישי מיועד להוראות בנושא עודף עצים ביחס למחוייב ותמריצים לשמור על עצים אלו.
מוצע לשלב תוכנית מתאר זו במערך התוכניות של תמ"א  1באופן הבא:
•

חלק ראשון של תמ"א  - 1סדרי התכנון:
לשלב מנגנון שיבטיח זיהוי העצים לשימור ועיגון מעמדם ככאלו בעת עריכת כל תוכנית ,כלומר ,סקר
העצים הכוללני כמפורט בתוכנית זו.

•

חלק שני של תמ"א  - 1חטיבות התכנון :חטיבת שטחים פתוחים
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•

קבוצות :שטחים פתוחים ,שטחים מערכתיים.
להגדיר קבוצה חדשה :קבוצת אובייקטים נקודתיים

•

להגדיר פרק חדש :עצים בוגרים

ההערות בירוק בהמשך תוכנית זו הינן לנוחות הקריאה וההבנה ,ואינן מהוות חלק מהוראות התמ"א.

הגדרות
ההגדרות להלן מובאות ברצף רעיוני ולא ברצף אלפא-ביתי כמקובל.
סקר עצים כוללני

סקר עצים הכולל התייחסות לכל ההבטים הערכיים של העצים השטח התוכנית וכולל התייחסות בין השאר
לכל הנושאים הבאים :אגרונומי ,סביבתי ,נופי ,חברתי ,תרבותי ,הסטורי ,כלכלי ,וכד' ולמטרדים.
ערך חלופי כוללני

נקבע על פי כלל הערכים המפורטים בסקר העצים הכוללני ועל פי מפתחות קבועים.
כדוגמת המפתחות הקבועים בהוראות לעריכת סקר עצים של משרד החקלאות
ערך חליפי מצטבר

סך ערך חליפי כוללני של כלל העצים הקיימים בתחום הקו הכחול של התוכנית.
גוף מאשר

משרד החקלאות (פקיד היערות)  /קק"ל  .לא נקבע במסגרת תוכנית זו אך יש לקבוע לצורך מימוש התוכנית
בקרת איכות סקר עצים

בקרה על ידי גוף מאשר
חלופה משמרת

חלופת תכנון המשמרת עצים קיימים בערך של  90%לפחות מן הערך החליפי המצטבר של העצים הקיימים
באתר.
מכסת יעור

אחוז קבוע משטח התוכנית המחוייב ביעור ,ועומד על  15%משטח כל תוכנית .השטח מחושב על פני כלל
שטח הקו הכחול.
שטח היער העירוני

שטח צל רציף הנוצר על ידי חופת עצים והסביבה העצית.
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צפיפות העצים תאפשר יצירת תכסית צל בשיעור המהווה  90%צל בקייץ ו 40% -צל בחורף על פני השטח
הנמדד בתום שנה מיום הנטיעה .מין העצים וגילם יקבעו על ידי אגרונום.
הסבר :סעיף זה מבטיח נטיעת עצים איכותיים ובכמות שתייצר מסה מתאימה ליצירת היער העירוני ,ומונעת מצב של
נטיעת "מקלות" במקום עצים.
רצף יעור בין דורי

המשכיות לאורך השנים של היער העירוני ,בהתחשב במשך הזמן הנדרש להתפתחות של עץ עד להגיעו
למלוא ביטוי הפוטנציאל המקיים הטמון בו ,ובהזדקנות או הפגעות של עצים המונעים את מימוש
הפוטנציאל.
מתוך חשיבה על הדורות הבאים ,כוללת התוכנית התייחסות לשימוש בכלים שונים שיאפשרו המשכיות מלאי העצים
במרחב.
פרשה ירוקה ופרוגרמת עצים

תערך על ידי מתכנן הנוף של התוכנית ותכלול בין השאר התייחסות לתכנית האב העירונית לייעור אם
קיימת ,לרצף היער העירוני ביחס לתאי שטח שכנים ו למצב הקיים בתחום הקו הכחול .המסמך יכלול
פרוגרמת עצים לתכנון ושלד יעור לתוכנית וכן ראיה והתייחסות ארוכת טווח לאבטחת רצף ייעור בין דורי.
כמו כן תכלול הפרשה התייחסות לחסמים והנחיות מקצועיות לצוות התכנון לעיניין הדרישות למימוש
הפרוגרמה.
בהשוואה  -כדוגמת כדוגמת פרשה טכנית לניקוז ,פרשה טכנית לביוב ,פרשה טכנית לחשמל ,פרוגרמה לשטחי ציבור,
פרוגרמה לשטחי תיירות ,פרוגרמת שטחים פתוחים ,וכדומה.
בהשוואה – כמו שמתכנן חשמל מנחה את הצוות להקצות שטח למתקן טרנספורמציה במימדים ובמרחק נדרשים בתחום
התוכנית.
עודף שטח יער עירוני

שטח יער עירוני המשתרע על יותר מ 15% -משטח התוכנית.
ערבות קליטה
הסבר :על משקל ערבות חוק המכר.

ערבות היזם למשך  24חודשים מיום מסירת השטחים המיוערים לידי הרשות המקומית או הלקוח הפרטי,
גם עבור עצים לשימור וביחס לערכם המכליל.

הוראות עבור תוכניות מתאר
כללי :הטקסט בירוק אינו מהווה חלק מהוראות התוכנית והוא נועד כדי להבהיר את הסיבות לקיומו של כל סעיף וכדי
לעקוב אחרי קו המחשבה התכנוני.

● תוכנית מתאר הערוכה על פי תוכנית זו תטמיעה חשיבה מקיימת עצים בעקרונות התכנון המתארי על ידי
שילוב שיקולי הערכיות המשולבת של העצים בתכנון העירוני הכוללת.
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● יערך סקר עצים מקדים לתוכנית המתאר במטרה לאתר נכסים ירוקים בעלי ערך מתארי כדוגמת מקבצי
עצים ,רצועות נטיעה בעלות נוכחות במרחב ואובייקטים נקודתיים ייחודיים וכדומה .הסקר יערך על בסיס
המדידה של תוכנית המתאר ,בה יצויינו העצים כנדרש.
הסבר :במדידה עבור תוכנית מתאר לא נדרש פירוט העצים מעבר לציון מיקומם.

● הסקר אשר ישמש את צוות התכנון בעת הכנת חלופות התכנון ,יכלול פרק אגרונומי אשר יערך על ידי
אגרונום ,פרק נופי אשר יערך על ידי אדריכל נוף ,פרק סביבתי אשר יערך על ידי יועץ הסביבה ופרק חברתי
אשר יערך על ידי עורך התוכנית או אדריכל השימור או המלווה החברתי של התוכנית.
● מסמכי התוכנית יכללו מסמך "פרשה ירוקה" אשר יכלול בין השאר רשימת של נכסים ירוקים ברמה
מתארית והוראה לאיתור נכסים ירוקים נוספים ברמה מפורטת.
● הוראות תוכנית המתאר יכללו הוראות מחייבות לאיתור נכסים ירוקים בתוכניות מפורטות ולשילובם
בתכנון.
● תוכנית מתאר הערוכה על פי תוכנית זו תנחה להכללת הוראות תוכנית זו כמופיעות בפרק "הוראות עבור
תוכנית מפורטת" .

הוראות עבור תוכנית מפורטת (שניתן מכוחה להוציא היתרי בניה)
● תוכנית מפורטת המתוכננת על פי תוכנית זו ו/או תכנית המטופלת במערכת תכנון זמין תכלול מענה
במסמכיה לכל הדרישות.
דיון בתוכנית
תפקיד סקר העצים המכליל הוא להיות כלי תכנוני בידי הצו ות ,ולכן הוא חייב להיות בידי הצוות עם תחילת עבודת
התכנון ,כדי למנוע שני מצבים הקיימים כיום .א .הפצת סקר עצים אשר חסרים בו נתונים .ב .העלאת סקר יום לפני הדיון
בועדה או רק כהשלמת דרישות לאחר הדיון

● לא יפתח תיק על פי נוהל מבא"ת אלא אם הועלה סקר עצים מכליל למערכת אשר עבר בקרת איכות על ידי
משרד החקלאות ואושר בחתימת המשרד.
● לא יפתח תיק במבא"ת אלא אם נקבע מתכנן נוף כחבר צוות התכנון.
● לא יפתח תיק במבא"ת אלא אם נקבע אגרונום כחבר צוות התכנון.
כדי לאפשר זמן תכנון והכנת חלופות משמרות ,לא רק למראית עיין:

● לא יתקיים כל דיון בכל ועדה בעיניין התוכנית אלא אם הועלה סקר עצים למערכת  120ימים לפחות לפני
הדיון
● לא יתקיים דיון בועדה אלא אם הוצגה פרשה ירוקה ופרוגרמת עצים על כל מרכיביה.
אישור תוכנית
● בנוסף לאמור למעלה לא תאושר תוכנית אלא אם התקיימו בה התנאים שלהלן:
● אושרה על ידי הועדה פרשה ירוקה ופרוגרמת עצים לתוכנית
כדי לאפשר בחינת חלופות משמרות עצים המשפיעות על כלל שיקולי התכנון בתוכנית:

50 / 59

 - 20210324תמא עצים  -מסמך מסכם docx. -
● הוצגו לועדה לפחות שלוש חלופות משמרות עצים השומרות כל אחת על ערך כולל של  90%מערך חלופי
כולל של תחום התכנון
כדי לאפשר לועדה לאמוד את השפעת השימור על החלופות השונות:

● וכן הוצגה לועדה טבלת השוואת חלופות על פי מדדים שמקובלים על הועדה וכוללים ערכים המתייחסים
להשפעת היער העירוני על כלל התכנון.
● לא תאושר תוכנית אלא אם הוקצתה מכסת היעור הנדרשת עבור היער העירוני.
● ניתן ששטח זה יכלול עצים קיימים לשימור וכן עצים חדשים.
● העצים יהיו מסוג ,בצפיפות ,בגיל ושאר מדדים אשר ינחה מתכנן הנוף או האגרונום של התוכנית.
● ניתן לשלב חלקים ממכסת היער העירוני בשטחים ביעוד מבני ציבור ,דרכים ,מגורים ,תעסוקה ,תיירות
וכדומה.
● שטח היעור לצורך חישוב שטח היער העירוני יכול להקבע בכל ייעוד ושימוש בתחום התוכנית למעט
המגבלות שלהלן:
הסבר :יש עיניין ציבורי שהעצים יאצילו מערכם בכל תחומי השכונה לא רק בשצ"פ

● ניתן שעד  50%משטח זה יהיה חופף ליעוד שצ"פ או יהיה חופף לשטח השהיית הנגר הנדרש בתוכנית ובלבד
שיתאימו תנאי הגידול בתחום ההשהיה לתנאי הגידול הנדרשים עבור מיני העצים המוצעים במקום.
הסבר :יש עצים שלא יכולים לעמוד בתנאי הצפה בחורף וימותו אחרי הצפה אחת

● לא ניתן ששטח זה יהיה חופף לתחום שטחים פתוחים
● ככל שקיימים עצים לשימור בשטח ביעוד שטחים פתוחים יישמרו העצים בנוסף לשטח היער העירוני
הנדרש.
● לא תאושר תוכנית אלא אם הובטח קיומם של העצים על ידי ערבות קליטה.
● לא תאושר תוכנית אלא אם הובטח בתקנות רצף היער הבין דורי.
כריתת עץ
● לא תותר כרית עץ על פי תוכנית זו אלא לאחר שמוצתה בחינת אפשרויות השימור על פי הערכת חלופות
תכנון משמרות כמפורט למעלה ,והשתכנעה הועדה בהכרח של פעולה זו.
● והיה ותותר כריתת עץ בכ פוף למותנה למעלה ,יחוייב היזם בנטיעת עץ חלופי בערך חלופי מכליל זהה לעץ
המיועד לכריתה.
● לא תותר כריתת עצים מעודף העצים (מעל מכסת היעור הנדרשת) אלא לאחר תשלום ערך חלופי מכליל של
כל עץ מבוקש לכריתה.

שימור עודף שטח עצים ותמריצים
● בסמכות הועדה להעניק תמריץ עבור שימור עצים מעבר למכסת היער העירוני הנדרשת על פי תוכנית זו.
● לא יוענק תמריץ בגין שימור עצים בתחומים המוגדרים מוגנים על פי תמ"א .1
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● גובה התמריץ יקבע יחסית לערך משוקלל ממוצע של כלל העצים לשימור בתוכנית.
במסגרת עבודה אקדמית זו לא פיתחנו את ערך התמריץ באופן כמותי .השיטה המוצגת בס"ק  ,1,2להלן נותנת מענה
לסוגיית מקורות המימון של התמריץ .השיטה במוצגת בס"ק  3מחייבת מקור מימון חיצוני.

● התמריץ ניתן שיגזר כהקלות על הזכויות והחובות הכרוכות במימוש התוכנית כדוגמת זכויות בניה ,קווי
בניין ,מספר מרתפים והקפם ,אגרות והטלי פיתוח וכדומה.
● התמריץ ניתן שיפותח ככלי כדוגמת הקיים בתוכנית השימור של תל אביב הכוללת אפשרות לניוד זכויות
בניה במקרה שהשימור מונע מיצוי זכויות ואף שימור הזכויות בבנק זכויות בניה.
● בתוכנית בסמכות הועדה המחוזית ,ניתן שיוענק תמריץ לרשות המוניציפלית על שמירת העצים.
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מסמך 4

נושאים למסמך מדיניות
הקדמה למסמך מדיניות
עריכת תוכנית מתאר ארצית המוקדשת לשילוב העצים במערך התכנוני מהווה ביטוי להטמעה של תפיסת התכנון
המקיימת הרואה בעצים שכבה חשובה והכרחית במארג הרב שכבתי של המרקם האורבני .ראיה זו מצטרפת למגמה
של הכרה ושימור ערכי תרבות ומורשת כמו גם השקעה באסתטיקה של המרחב הציבורי העירוני .עיגון מעמדם של
העצים והעצים הבוגרים בפרט ופיתוח הסביבה העצית בעיר מהווים שינוי תפיסתי עבור חלק מציבור המתכננים
ומקבלי ההחלטות ,ולפיכך מלווה התוכנית במספר המלצות והצעות שאינן נכללות במסגרת או בסמכות התמ"א.
להלן המלצותינו לגיבוש מדיניות בתחומים שונים וגופי מינהל וחברה שונים .במסגרת עבודה אקדמית זו מוצגות
ההצעות כראשי פרקים בלבד.
מדיניות שימור ארצית
שילוב העצים לשימור בתוכניות שימור
שילוב העצים בכרטסת הנכסים לשימור בישוב
חוק התכנון והבניה
בעת פרסום תוכנית להוסיף בנוסח הפרסום לעיון הציבור ציון של העצים שהומלצו ל"כריתה" בדו"ח עצים
בוגרים.
בהמשך לסעיף הקודם :עיגון הזכות להגשת התנגדות או ערר.
קביעה בחוק כי דין בקשה להיתר כריתה כדין בקשה להקלה ,ולפיכך נדרש פירסום וכל המשתמע ,כולל
זכות להגשת התנגדות הכל על פי חוק התו"ב.
הפרת חוק שימור עצים (סעיף  )83כלומר כריתה בלתי חוקית מאפשר תביעה על פי חוק העונשין.
ועדות התכנון
המלצה לשילוב מתכנן נוף בעת איוש בעלי התפקידים בוועדות שונות עם דגש מיוחד על בועדות המאשרות
תכניות תשתית קוויות.
קבלת החלטות בתהליכי תכנון
שילוב סולם ערכי בעת תיעדוף שימושים בתחום זכות הדרך
 .1קיימות וחברה
 .2שבילי הליכה
 .3נתיבי רכיבה
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 .4תחבורה ציבורית ותשתיות
 .5רכב פרטי
 .6חניה פרטית
נספח נופי סביבתי
להוסיף חובת התייחסות לעצים בוגרים בנספח נופי סביבתי המוגדר בתמ"א  35ובתמ"א .1
רשות מקומית
המלצה למינוי אדריכל נוף בכל רשות מקומית ,והגדרת תפקידו כאחראי על פיתוח הסביבה העצית.
המלצה למינוי אגרונום (בחלק מן הרשויות כבר יש).
עריכת תוכנית אב עירונית לסביבה עצית ולשימור עצים
שילוב הוראות יעודיות בהנחיות המרחביות של הרשות
המלצה לפיתוח תוכנית חינוכית וקהילתית כולל פרויקטים כדוגמת אמץ עץ ושילוט הסבר על כל עץ ותיק.
פיתוח וניהול בסיס נתונים ארצי
קביעת גוף אחד מרכזי לניהול בסיס הנתונים( .כדוגמת הטבו ורשות מקרקעי ישראל לניהול הקרקעות,
אולי קק"ל ,גם עבור העצים האורבניים).
קליטת כלל המידע המתקבל מסקרי עצים קיימים ,ומסקרי עצים העתידים להתקבל מתוכניות עתידיות,
אשר יהיו כולם מבוססים על אמות מידה אחידות.
שקיפות המידע וזמינותו לציבור
ייחוד תקציב
ייעוד כספי "ערך חליפי" (= רשיון כריתה) לטובת העצמת הסביבה העצית.
מוסדות חינוך חברה וקהילה
פיתוח תוכניות חינוכיות כדוגמת שנת העץ ,אמץ עץ
שיתוף ציבור ותכנון נטיעות עירוניות על ידי הציבור ,שיש להן ערך אורבני משמעותי ,כולל לימוד מקיף של
הנושא וכולל המשכיות הטיפוח.

סיכום התייחסות למסמך מדיניות
הטמעת תוכנית מתאר ארצית לשימור וטיפוח הסביבה העצית הינה תהליך של שינוי תודעתי בכל רבדי החברה
ו הקהילה .כשם שמרבדי פרגים וכלניות כיום הם תולדה של פרוייקט הפרחים המוגנים בשנות השישים ,כך יהיה
היער העירוני של הדורות הבאים תולדה של מדיניות שימור העצים וטיפוחם בדורנו אנו.
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