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  טבלת מצאי עצים – שמירה על עצים בוגרים
  

  
  תכנית מתאר מקומית עם הוראות של תוכנית מפורטת סוג התוכנית: 

  דונם 3716 שטח התוכנית:
  תמר :מרחב תכנון מקומי

  דרום מחוז מרחב תכנון מחוזי: 
  

  גושים וחלקות בתוכנית

 חלק / כל הגוש סוג גוש מספר גוש
מספרי חלקות 

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  1  2-3  חלק מוסדר  39176
  1  2-3  חלק מוסדר  39178
  1    חלק מוסדר  39180

  18    חלק מוסדר  100144
  12, 5,  1-2  15-16  חלק מוסדר  100145
  9, 4-7,  2    חלק מוסדר  100146
  14  15-28,  10-13  חלק מוסדר  100421
    2-54  שלם  מוסדר  100422
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16
בורסרה מינים 

שונים
Aשימורשימור/העתקה110,462גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335בינוני-

 שישה מטר מצפון ל 17  במדרכה 

פרט יפה של בורסרה ללא מספור 

במפה ובשטח. חובה להוסיפו לסקר 

ולמספרו      כ 16

-שימורשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-435גדולAתמר מצוי17

-שימורשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי21

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי22

-שימורשימור/העתקה149,838גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-280בינוניBתמר מצוי133

-שימורשימור/העתקה149,838גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-280בינוניBתמר מצוי134

-שימורשימור/העתקה163,076גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-290בינוניBתמר מצוי176

-שימורשימור/העתקה143,803גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-275בינוניBתמר מצוי177

-שימורשימור/העתקה138,157גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-270בינוניBתמר מצוי187

-כריתהכריתה11,402גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2/515בינוניBצפצפה מכסיפה194

-שימורשימור/העתקה138,157גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-270בינוניBתמר מצוי195

+++שימורשימור/העתקה12,939גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/8151010בינוניAשיטה סלילנית229

+++שימורשימור/העתקה114,469גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/1540גדולAAשיטה סלילנית230

+++שימורשימור/העתקה18,139גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/1530גדולAAשיטה סלילנית231

+העתקהשימור/העתקה12,939גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/5151010בינוניBשיטת הסוכך232

בערוץ+++שימורשימור/העתקה14,069גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/10151515גדולAשיטה סלילנית233

+++שימורשימור/העתקה14,069גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/8151515בינוניAשיטה סלילנית234
בערוץ, עוד שלושה גזעים של 10 

ס"מ

1
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בערוץ+++שימורשימור/העתקה16,104גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/102510גדולAשיטה סלילנית235

בערוץ+++שימורשימור/העתקה11,809גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/8101010בינוניAשיטה סלילנית236

בערוץ+++שימורשימור/העתקה14,069גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/8151515בינוניAשיטה סלילנית237

צמח פולש, יוצר ספיח רב-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/21510בינוניDשיטה ריסנית238

-העתקהשימור/העתקה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי239

+כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/750גדולAשיטה ריסנית240
עץ מפותח, אך צמח פולש, יוצר 

ספיח רב

צמח פולש, יוצר ספיח רב+כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/860גדולAשיטה ריסנית241

+העתקהשימור/העתקה113,816גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/950גדולAאשל הפרקים242

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי243

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-440גדולAתמר מצוי244

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-545גדולAתמר מצוי245

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-645גדולAתמר מצוי246

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-750גדולAתמר מצוי247

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-845גדולAתמר מצוי248

+כריתהשימור/כריתה111,761גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/1245גדולAאלביציה צהובה249

-כריתהשימור/כריתה17,114גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/1335גדולAאלביציה צהובה250

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי251

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי252
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-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי253

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי254

צמח פולש, יוצר ספיח רב+כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAשיטה ריסנית255

-העתקהשימור/העתקה17,154גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-335גדולAתמר מצוי256

-העתקהשימור/העתקה121,025גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-360גדולAתמר מצוי257

-העתקהשימור/העתקה121,025גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-360גדולAתמר מצוי258

-העתקהשימור/העתקה121,025גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-360גדולAתמר מצוי259

-העתקהשימור/העתקה121,025גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-360גדולAתמר מצוי260

-העתקהשימור/העתקה19,345גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-340גדולAתמר מצוי261

-העתקהשימור/העתקה114,601גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-350גדולAתמר מצוי262

-העתקהשימור/העתקה121,025גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-360גדולAתמר מצוי263

-העתקהשימור/העתקה121,025גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-360גדולAתמר מצוי264

-העתקהשימור/העתקה111,827גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-345גדולAתמר מצוי265

-העתקהשימור/העתקה111,827גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-345גדולAתמר מצוי266

-העתקהשימור/העתקה124,676גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-365גדולAתמר מצוי267

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי268

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי269

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי270
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-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי271

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי272

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי273

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי274

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי275

-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת60תמר מצוי276

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי277

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי278

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי279

-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת60תמר מצוי280

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי281

-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת60תמר מצוי282

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי283

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי284

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי285

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי286

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי287

-העתקהשימור/העתקה134,264גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-36040גדולAתמר מצוי288

4

תכנית 656-0254458 26/01/2015 15:52:33 נספח שמירה על עצים בוגרים טבלת העצים הבוגרים הינה חלק בלתי נפרד מתשריט העצים הבוגרים ושני המסמכים יחד צריכים להיקרא כמסמך אחד. המסמך נערך על ידי עליזה ברויידא ודני אלמליח



כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי289

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי290

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי291

-כריתהכריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי292

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי293

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי294

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי295

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי296

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-740גדולAתמר מצוי297

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי298

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי299

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי300

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי301

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-750גדולAתמר מצוי302

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-750גדולAתמר מצוי303

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי304

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-740גדולAתמר מצוי305

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-כריתהשימור/כריתה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי306

עצים 292 עד 306 מהווים שדירה. 

יש סימני פגיעה של חדקונית הדקל 

האדומה בכל השדרה, ליד מלון 

"ליאונרדו קלאב"

-שימורשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי307

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי308

6

תכנית 656-0254458 26/01/2015 15:52:33 נספח שמירה על עצים בוגרים טבלת העצים הבוגרים הינה חלק בלתי נפרד מתשריט העצים הבוגרים ושני המסמכים יחד צריכים להיקרא כמסמך אחד. המסמך נערך על ידי עליזה ברויידא ודני אלמליח



כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי309

-שימורשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי310

גזע נקי 1 מ'-העתקהשימור/העתקה16,421גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב230קטןCושינגטוניה חסונה311

גזע נקי 1 מ'-העתקהשימור/העתקה16,421גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב130קטןCושינגטוניה חסונה312

צמח פולש, ספיח רב-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/950גדולAצחר כחלחל313

גזע נקי 3 מ'-העתקהשימור/העתקה16,421גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב330בינוניBושינגטוניה חסונה314

-העתקהשימור/העתקה19,785גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/535בינוניAצאלון נאה315

מבנה  "פטרייה" פיסולי ביותר+העתקהשימור/העתקה124,778גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/960גדולAינבוט לבן316

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי317

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי318

צמח פולש, ספיח רב-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/735גדולAצחר כחלחל319

צמח פולש, ספיח רב-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/750גדולAצחר כחלחל320

-העתקהשימור/העתקה114,447גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב745גדולAושינגטוניה חסונה321

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי322

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי323

-העתקהשימור/העתקה117,835גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב450בינוניBושינגטוניה חסונה324

+++כריתהשימור/כריתה129,080גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/1565גדולAינבוט לבן325

+++כריתהשימור/כריתה133,726גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/1570גדולAינבוט לבן326

7

תכנית 656-0254458 26/01/2015 15:52:33 נספח שמירה על עצים בוגרים טבלת העצים הבוגרים הינה חלק בלתי נפרד מתשריט העצים הבוגרים ושני המסמכים יחד צריכים להיקרא כמסמך אחד. המסמך נערך על ידי עליזה ברויידא ודני אלמליח



כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-העתקהשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3.535קטןBושינגטוניה חסונה327

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.540גדולAושינגטוניה חסונה328

-העתקהשימור/העתקה11,605גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב815גדולAושינגטוניה חסונה329

סכנת קריסה, ענפי שלד בזווית צרה.+++כריתהשימור/כריתה144,050גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/1280גדולAינבוט לבן330

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-245בינוניBתמר מצוי331

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב340בינוניBושינגטוניה חסונה332

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב640גדולAושינגטוניה חסונה333

צמח פולש, יוצר ספיח רב+כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/465גדולAשיטה ריסנית334

+++העתקהשימור/העתקה130,747גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/560גדולAשיזף מצוי335

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב540גדולAושינגטוניה חסונה336

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב540גדולAושינגטוניה חסונה337

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי338

-כריתהשימור/כריתה1799גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/110קטןDצאלון נאה339

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב540גדולAושינגטוניה חסונה340

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330בינוניBתמר מצוי341

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/745גדולAתמר מצוי342

+העתקהשימור/העתקה17,189גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/530בינוניBצאלון נאה343

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335בינוניBתמר מצוי344
בטבלה המקורית הופיע כ- 346 (עץ 

דרומי)

8

תכנית 656-0254458 26/01/2015 15:52:33 נספח שמירה על עצים בוגרים טבלת העצים הבוגרים הינה חלק בלתי נפרד מתשריט העצים הבוגרים ושני המסמכים יחד צריכים להיקרא כמסמך אחד. המסמך נערך על ידי עליזה ברויידא ודני אלמליח



כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335בינוניBתמר מצוי345
בטבלה המקורית הופיע כ-346  (עץ 

אמצעי )

עץ צפוני (מבין שלושת ה- 346)-העתקהשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב835גדולAושינגטוניה חסונה346

-העתקהשימור/העתקה11,797גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/315קטןBצאלון נאה347

+העתקהשימור/העתקה17,189גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/430בינוניBצאלון נאה348

-העתקהשימור/העתקה1799גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/310קטןCצאלון נאה349

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי350

+העתקהשימור/העתקה17,189גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/430בינוניBצאלון נאה351

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-750גדולAתמר מצוי352

+העתקהשימור/העתקה113,816גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/850גדולAאשל הפרקים353
סכנת שבר, התפצלות ענפי שלד 

בגובה רב

+כריתהשימור/כריתה127,079גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/870גדולAאשל הפרקים354

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי355

+העתקהשימור/העתקה123,349גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/565גדולAאשל הפרקים356

+העתקהשימור/העתקה116,717גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/555גדולAאשל הפרקים357

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי358

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי359

-כריתהשימור/כריתה1581גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/310קטןCאלביציה צהובה360

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי361

-כריתהשימור/כריתה1581גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/210קטןCאלביציה צהובה362
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-כריתהשימור/כריתה1581גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/210קטןCאלביציה צהובה363

ליד חוף דתיים גברים-כריתהשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/215בינוניBאלביציה צהובה364

ליד חוף דתיים גברים-כריתהשימור/כריתה1581גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/210קטןCאלביציה צהובה365

חוסר התאמה אזורית ונופית-כריתהשימור/כריתה1402גינה/נוף/בודד/ציבוריגרוע2/110קטןDמיש בונגה366

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב340בינוניBושינגטוניה חסונה367

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי368

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.540בינוניBושינגטוניה חסונה369

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.540בינוניBושינגטוניה חסונה370

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.540בינוניBושינגטוניה חסונה371

-שימורשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.535בינוניBושינגטוניה חסונה372

-שימורשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.535בינוניBושינגטוניה חסונה373

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.540בינוניBושינגטוניה חסונה374

קומפקטי+++שימורשימור/כריתה124,778גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/760גדולAינבוט לבן375

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי376

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-450גדולAתמר מצוי377

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי378

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי379

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי380
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מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי381

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי382

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי383

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי384

-כריתהשימור/כריתה1581גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/210קטןCאלביציה צהובה385

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי386

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי387

-שימורשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב335בינוניBושינגטוניה חסונה388

-שימורשימור/העתקה117,835גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב350בינוניBושינגטוניה חסונה389

+++שימורשימור/כריתה124,778גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/860גדולAינבוט לבן390

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב440בינוניBושינגטוניה חסונה391

-שימורשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי392

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי393

-שימורשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-320בינוניBאלביציה צהובה395

-שימורשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/1.515בינוניBאלביציה צהובה396

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי397

-שימורשימור/כריתה15,227גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/730גדולBאלביציה צהובה398

-שימורשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-730גדולAתמר מצוי399
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-740גדולAתמר מצוי400

-העתקהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/520בינוניBאלביציה צהובה401

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי402

-שימורשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-320בינוניBאלביציה צהובה403

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי404

-כריתהשימור/כריתה1170גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/255קטןCגוניים מגובבים405

-שימורשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/315בינוניBאלביציה צהובה406

-כריתהשימור/כריתה1565גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב1/1.51055קטןCגוניים מגובבים407

+++העתקהשימור/העתקה120,096גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/550גדולAמורינגה רותמית408

-כריתהשימור/כריתה1226גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/2555קטןCגוניים מגובבים409

-כריתהשימור/כריתה1452גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/310קטןCגוניים מגובבים410

-כריתהשימור/כריתה1170גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/255קטןCגוניים מגובבים411

צמוד לצחר כחלחל צעיר-כריתהשימור/כריתה1565גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/21055קטןCגוניים מגובבים412

-כריתהשימור/כריתה1170גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/255קטןCגוניים מגובבים413

+העתקהשימור/העתקה116,278גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב345גדולAמורינגה רותמית414
העץ גורדם לאחרונה, גזע נקי ללא 

נוף

415
אדנסוניה 

מאוצבעת
Bשימורשימור/העתקה11,696גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/2.515קטן-

+שימורשימור/כריתה15,227גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/830גדולBאלביציה צהובה416

+שימורשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/415גדולAאלביציה צהובה417
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-כריתהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/420בינוניBאלביציה צהובה418

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי419

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי420

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי421

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-740גדולAתמר מצוי422

-שימורשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב435בינוניBושינגטוניה חסונה423

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב440בינוניBושינגטוניה חסונה424

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב440בינוניBושינגטוניה חסונה425

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי426

-שימורשימור/העתקה16,421גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב230קטןCושינגטוניה חסונה427

428
אדנסוניה 

מאוצבעת
Bשימורשימור/העתקה15,087גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני5/130בינוני+

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/215קטןCקליסטמון אשון429

430.sp טרמינליהCכריתהשימור/כריתה1622גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3.5105קטן-

431.sp טרמינליהCכריתהשימור/כריתה1622גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3.6105קטן-

-שימורשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב435בינוניBושינגטוניה חסונה432

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי433

צמח פולש, ספיח רב-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/72020גדולBצחר כחלחל434

-העתקהשימור/העתקה14,459גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב325בינוניCושינגטוניה חסונה435
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-כריתהשימור/כריתה14,459גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב125קטןDושינגטוניה חסונה436

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב340בינוניCושינגטוניה חסונה437

צמח פולש, ספיח רב-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/73025גדולBצחר כחלחל438

צמח פולש, ספיח רב-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/820גדולBצחר כחלחל439

צמח פולש, ספיח רב-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/925גדולBצחר כחלחל440

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב740גדולAושינגטוניה חסונה441

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-740גדולAתמר מצוי442

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב340בינוניBושינגטוניה חסונה443

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב340בינוניBושינגטוניה חסונה444

-העתקהשימור/העתקה118,991גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.550בינוניBסבל פלמטו445

-העתקהשימור/העתקה14,459גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב325בינוניBושינגטוניה חסונה446

-העתקהשימור/העתקה114,447גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב745גדולAושינגטוניה חסונה447

-העתקהשימור/העתקה117,835גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב750גדולAושינגטוניה חסונה448

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב740גדולAושינגטוניה חסונה449

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי450

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי451

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי452

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי453
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי454

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-450גדולAתמר מצוי455

 -שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-550גדולAתמר מצוי456

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-650גדולAתמר מצוי457

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6/31010בינוניBלא מזוהה458
עץ לא מזוהה, סתמי, לא מרשים 

במיוחד, פרי כדורי מעוצה

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6/315בינוניBלא מזוהה459
עץ לא מזוהה, סתמי, לא מרשים 

במיוחד, פרי כדורי מעוצה

+++שימורשימור/כריתה133,726גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/2070ג. מאדAAינבוט לבן460

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6/315בינונילא מזוהה461
עץ לא מזוהה, סתמי, לא מרשים 

במיוחד, פרי כדורי מעוצה

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6/3151510בינונילא מזוהה462
עץ לא מזוהה, סתמי, לא מרשים 

במיוחד, פרי כדורי מעוצה

+כריתהשימור/כריתה16,969גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/73015גדולAינבוט לבן463

מסתעף מפני הקרקע,+כריתהשימור/כריתה17,055גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/7252020גדולAינבוט לבן464

נוטה על צידו+כריתהשימור/כריתה117,207גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/750גדולAינבוט לבן465

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב1040גדולAושינגטוניה חסונה466

-שימורשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי467

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי468

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי469

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי470

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי471
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב840גדולAושינגטוניה חסונה472

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי473

-שימורשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי474

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי475

-שימורשימור/העתקה117,835גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב850גדולAושינגטוניה חסונה476

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי477

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-250בינוניBתמר מצוי478

שיח לא רלוונטי-N/A#גינה/נוף/בודד/ציבורי47910

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-250בינוניBתמר מצוי480

גזע שרוע+כריתהשימור/כריתה16,453גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/72525בינוניAינבוט לבן481

-העתקהשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב335בינוניBושינגטוניה חסונה482

-העתקהשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב1.535בינוניBושינגטוניה חסונה483

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי484

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי485

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי486

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350בינוניBתמר מצוי487

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350בינוניBתמר מצוי488

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי489
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב640גדולAושינגטוניה חסונה490

-שימורשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-235בינוניBתמר מצוי491

-שימורשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב235בינוניBושינגטוניה חסונה492

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340בינוניBתמר מצוי493

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי494

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי495

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי496

-כריתהשימור/כריתה1581גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/310קטןCאלביציה צהובה497

-כריתהשימור/כריתה1581גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/310קטןCאלביציה צהובה498

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי499

+++שימורשימור/כריתה113,938גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/1245גדולAינבוט לבן500

-שימורשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/415בינוניBאלביציה צהובה501

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי502

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי503

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי504

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי505

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי506

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי507
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-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי509

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי510

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי511

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330גדולAתמר מצוי512

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330גדולAתמר מצוי513

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי514

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330גדולAתמר מצוי515

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי516

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330גדולAתמר מצוי517

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330גדולAתמר מצוי518

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי519

-העתקהשימור/העתקה123,556גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-355גדולAתמר מצוי520

-העתקהשימור/העתקה123,556גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-355גדולAתמר מצוי521

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי522

-העתקהשימור/העתקה123,556גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-355גדולAתמר מצוי523

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי524

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי525

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי526
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-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330גדולAתמר מצוי527

-העתקהשימור/העתקה13,115גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-320גדולAתמר מצוי528

-העתקהשימור/העתקה14,867גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-325גדולAתמר מצוי529

-העתקהשימור/העתקה13,115גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-320גדולAתמר מצוי530

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי531

-העתקהשימור/העתקה130,141גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב765גדולAושינגטוניה חסונה532

-העתקהשימור/העתקה130,141גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב765גדולAושינגטוניה חסונה533

-העתקהשימור/העתקה114,447גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב745גדולAושינגטוניה חסונה534

שרוע+כריתהשימור/כריתה124,778גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/860גדולAינבוט לבן535

-שימורשימור/העתקה113,109גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב33535בינוניBושינגטוניה חסונה536

-שימורשימור/העתקה149,838גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-380גדולAתמר מצוי537

-שימורשימור/העתקה18,739גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב735גדולAושינגטוניה חסונה538

+++כריתהשימור/כריתה30גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/103530ג. מאדAAשיטה ריסנית545
צמח פולש, שני עצים נוספים 

בשכנות העץ, נוף שרוע

+++שימורשימור/כריתה114,519גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/1250גדולAAאלביציה צהובה549

-העתקהשימור/העתקה117,835גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב350בינוניBושינגטוניה חסונה550

+++שימורשימור/כריתה110,668גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/15303020גדולAינבוט לבן551

+++שימורשימור/כריתה129,080גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/2065ג. מאדAAינבוט לבן552

+++שימורשימור/כריתה133,726גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10/2070ג. מאדAAינבוט לבן553
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554
ביסמרקיה 

אצילית
Dשימורשימור/העתקה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב225קטן-

555
פטיכוספרמת 

מקארתור
Dשימורשימור/העתקה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב1.515קטן-

כלורוטי-כריתהשימור/כריתה12,035גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני3/330בינוניCשיטה מחטנית556

כלורוטי-כריתהשימור/כריתה11,413גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני3/325בינוניCשיטה מחטנית557

-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב540גדולAושינגטוניה חסונה558

כנראה נרשם בתסריט בטעות כ 652-שימורשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב640גדולAושינגטוניה חסונה559

-העתקהשימור/העתקה114,447גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב345בינוניBושינגטוניה חסונה560

-שימורשימור/העתקה117,835גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב750גדולAושינגטוניה חסונה561

-שימורשימור/העתקה16,421גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב730גדולAושינגטוניה חסונה562

-כריתהשימור/כריתה111,013גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/440בינוניBינבוט לבן563
עץ פיסולי, גזע קרוע הנשען על 

הקרקע

+++שימורשימור/כריתה117,207גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/950גדולAינבוט לבן564

+שימורשימור/כריתה129,080גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/665גדולAינבוט לבן565

+++שימורשימור/כריתה113,938גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/1045גדולAינבוט לבן566

+שימורשימור/כריתה12,826גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2525בינוניBשיטה מחטנית567

-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת40אלביציה צהובה568

-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת65אלביציה צהובה569

-כריתהכריתה17,260גינה/נוף/בודד/ציבוריגרוע50גדולDאלביציה צהובה570

-כריתהכריתה17,260גינה/נוף/בודד/ציבוריגרוע50גדולDאלביציה צהובה571

20

תכנית 656-0254458 26/01/2015 15:52:33 נספח שמירה על עצים בוגרים טבלת העצים הבוגרים הינה חלק בלתי נפרד מתשריט העצים הבוגרים ושני המסמכים יחד צריכים להיקרא כמסמך אחד. המסמך נערך על ידי עליזה ברויידא ודני אלמליח



כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-140בינוניBתמר מצוי572

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי573

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי574

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי575

+++העתקהשימור/העתקה19,847גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-235גדולAמורינגה רותמית576

+העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-235בינוניBתמר מצוי577

+העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי578

+העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי579

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי580

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי581

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי582

שרוע+++העתקהשימור/העתקה118,312גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/845גדולAשיטה סלילנית583

+העתקהשימור/העתקה11,356גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/41010קטןBשיטה סלילנית584

+העתקהשימור/העתקה11,356גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/41010קטןBשיטה סלילנית585

-העתקהשימור/העתקה17,235גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/5202020בינוניBשיטת הסוכך586

עם שני עצים קטנים בסמוך+העתקהשימור/העתקה35,426גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.5/2.5101010קטןBשיטת הסוכך588

+++העתקהשימור/העתקה111,078גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/635גדולAשיטה סלילנית589

+++שימורשימור/העתקה18,139גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/630גדולAשיטה סלילנית590
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גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

שיחי-כריתהשימור/כריתה1967גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/41510בינוניCאשל היאור592

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345בינוניBתמר מצוי593

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340בינוניBתמר מצוי594

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335בינוניBתמר מצוי595

קרע גדול בחלק נמוך של הגזע+שימורשימור/כריתה13,052גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני5/5151515בינוניAשיטת הסוכך596

+++שימורשימור/העתקה110,965גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/123025גדולAAשיטה סלילנית597

+שימורשימור/העתקה11,356גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2/31010קטןBשיטה סלילנית598

גזע ראשי שרוע+++שימורשימור/העתקה111,304גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/6252525גדולAשיטת הסוכך599

מערכת שורשים גלויה מסועפת+שימורשימור/העתקה13,052גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/41515בינוניAשיטת הסוכך600

+++שימורשימור/העתקה122,608גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/1050גדולAשיטה סלילנית601

+שימורשימור/העתקה1904גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/61010בינוניAשיטת הסוכך601.1

ענף שלד שבור, רקבונות בגזע+++שימורשימור/העתקה116,956גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6/950גדולAשיטה סלילנית602

רב-גזעי, מסתעף מפני הקרקע+++שימורשימור/העתקה12,939גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/5151010בינוניAשיטת הסוכך603

+++שימורשימור/העתקה11,356גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2/31010קטןBשיטת הסוכך604

+שימורשימור/העתקה18,139גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.5/430בינוניBשיטת הסוכך605

+++שימורשימור/העתקה18,139גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/530גדולAשיטה סלילנית606
חלק גדול ממערכת השורשים חשוף, 

העץ נפל על צידו

+++שימורשימור/העתקה110,965גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/123025גדולAשיטה סלילנית607

+++שימורשימור/העתקה18,478גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/152525גדולAשיטה סלילנית608
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 צמרת 
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המלצת 

הערותשימור

שיחי, נוף א-סימטרי+שימורשימור/העתקה11,356גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.5/31010קטןBשיטת הסוכך609

+++שימורשימור/העתקה113,665גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/440בינוניAשיזף מצוי610
גזע מעובה בבסיסו, נוף מכוסח, 

מערכת שורשים חשופה בחלקה

לא נמצא במפה+שימורשימור/העתקה13,052גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/51515בינוניAשיטה סלילנית611

+שימורשימור/העתקה12,035גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/615בינוניAשיטת הסוכך612

+שימורשימור/העתקה13,617גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/620בינוניAשיטת הסוכך613

+שימורשימור/העתקה12,035גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/515בינוניBשיטת הסוכך614

קבור בדרדרת+שימורשימור/העתקה11,526גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני4/515בינוניBשיטת הסוכך615

מערכת השורשים חשופה בחלקה+++שימורשימור/העתקה15,652גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/625גדולAשיטה סלילנית616

+++שימורשימור/העתקה18,478גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/10252015גדולAשיטה סלילנית617

מעובה בבסיסו+++שימורשימור/העתקה18,478גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/102525גדולAשיטת הסוכך618

+שימורשימור/העתקה11,922גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/615בינוניAשיזף מצוי619

+++שימורשימור/העתקה114,469גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב8/1240גדולAAשיטה סלילנית620

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-230בינוניBתמר מצוי621

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330גדולAתמר מצוי622

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי623

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי624

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי625

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי626
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-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי627

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי628

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי628.1

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי629

-העתקהשימור/העתקה110,513גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-33030גדולAתמר מצוי630

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי631

+העתקהשימור/העתקה110,852גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/43030גדולAמורינגה רותמית632

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי633

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי634

+העתקהשימור/העתקה128,938גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/460גדולAמורינגה רותמית635

+העתקהשימור/העתקה17,536גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/42525גדולAמורינגה רותמית636

+העתקהשימור/העתקה124,316גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/455גדולAמורינגה רותמית637

+העתקהשימור/העתקה11,809גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/415בינוניAמורינגה רותמית638

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי639

+העתקהשימור/העתקה19,847גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/535גדולAמורינגה רותמית640

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי641

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי642

+העתקהשימור/העתקה121,704גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/55020גדולAמורינגה רותמית643
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-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי644

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי645

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי646

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי647

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי648

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי649

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי650

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת60אלביציה צהובה651

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-250בינוניBתמר מצוי652

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת60אלביציה צהובה653

-כריתהשימור/כריתה12,713גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/530בינוניBשיטה מחטנית654

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת30אלביציה צהובה655

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת30ינבוט לבן656

-כריתהכריתה12,613גינה/נוף/בודד/ציבוריגרוע3/230קטןDאלביציה צהובה657

-כריתהכריתה15,336גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני7/535גדולBאלביציה צהובה658

+שימורשימור/כריתה16,195גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/730בינוניBינבוט לבן659

עצים 659-663 ממוספרים בטעות 

בצורה שגויה במפה, נוף מתפצל 

בגובה נמוך

+שימורשימור/כריתה16,195גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/730בינוניBינבוט לבן660
עצים 659-663 ממוספרים בטעות 

בצורה שגויה במפה

+שימורשימור/כריתה16,195גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/730בינוניBינבוט לבן661
עצים 659-663 ממוספרים בטעות 

בצורה שגויה במפה
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+שימורשימור/כריתה16,195גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/730בינוניBינבוט לבן662
עצים 659-663 ממוספרים בטעות 

בצורה שגויה במפה

+שימורשימור/כריתה16,195גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/730בינוניBינבוט לבן663
עצים 659-663 ממוספרים בטעות 

בצורה שגויה במפה

+כריתהשימור/כריתה16,969גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6/440גדולBאלביציה צהובה664

+כריתהשימור/כריתה16,969גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני8/640גדולBאלביציה צהובה665

-כריתהשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת8/640אלביציה צהובה666

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי667

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי668

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי669

-העתקהשימור/העתקה114,447גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345בינוניBושינגטוניה חסונה670

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי671

+העתקהשימור/העתקה11,356גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/51010בינוניBשיטה סלילנית672

-כריתהשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/315בינוניBאלביציה צהובה673

-כריתהכריתה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת25אלביציה צהובה674

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי675

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי676

+כריתהשימור/כריתה19,292גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/740גדולAאלביציה צהובה677

-כריתהשימור/כריתה15,336גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני4/535בינוניBאלביציה צהובה678

-כריתהשימור/כריתה13,630גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/425בינוניBאלביציה צהובה679

26

תכנית 656-0254458 26/01/2015 15:52:33 נספח שמירה על עצים בוגרים טבלת העצים הבוגרים הינה חלק בלתי נפרד מתשריט העצים הבוגרים ושני המסמכים יחד צריכים להיקרא כמסמך אחד. המסמך נערך על ידי עליזה ברויידא ודני אלמליח



כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 
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-כריתהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/420בינוניBאלביציה צהובה680

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי681

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי682

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי683

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי684

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי685

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי686

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי687

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי688

סכנת קריסה מריקבון בגזע-כריתהכריתה12,613גינה/נוף/בודד/ציבוריגרוע4/430גדולBאלביציה צהובה689

+כריתהשימור/כריתה18,821גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני5/845גדולAאלביציה צהובה690

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי691

שיחי-כריתהשימור/כריתה1678גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/2.515בינוניBשיטה מחטנית692

שיחי-כריתהשימור/כריתה11,884גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/2.525בינוניBשיטה מחטנית693

+כריתהשימור/כריתה113,938גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/945גדולAינבוט לבן694

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי695

+++כריתהשימור/כריתה124,778גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב9/1260גדולAAינבוט לבן696

סימני התייבשות מרובים-כריתהשימור/כריתה110,453גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני8/645גדולAינבוט לבן697
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סימני התייבשות בנוף+כריתהשימור/כריתה118,584גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני10/1060גדולAינבוט לבן698

+++כריתהשימור/כריתה129,080גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב9/1265גדולAAינבוט לבן699

לא מופיע במפה.-כריתהשימור/כריתה1678גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/315בינוניBשיטה מחטנית700

בשטח ממוספר בטעות כ- 700+כריתהשימור/כריתה14,302גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/1025גדולAינבוט לבן701

+כריתהשימור/כריתה11,206גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/420גדולBשיטה מחטנית702

+כריתהשימור/כריתה16,324גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני7/535גדולAינבוט לבן703

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי704

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי705

פרט מצטיין+כריתהשימור/כריתה1678גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/415גדולBשיטה מחטנית706

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולBתמר מצוי707

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולBתמר מצוי708

יובש חלקי בצמרת+כריתהשימור/כריתה19,292גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/1040גדולAאלביציה צהובה709

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי710

-כריתהכריתה112,269גינה/נוף/בודד/ציבוריגרוע65גדולBאלביציה צהובה711

שיחי-כריתהשימור/כריתה1678גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/315גדולBשיטה מחטנית712

שיחי-כריתהשימור/כריתה1678גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/315גדולBשיטה מחטנית713

-כריתהשימור/כריתה18,821גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני10/45גדולAאלביציה צהובה714

שיחי-כריתהשימור/כריתה1678גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/315גדולBשיטה מחטנית715
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+כריתהשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/515בינוניBאלביציה צהובה716

+כריתהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/520בינוניBאלביציה צהובה717

+כריתהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/520בינוניBאלביציה צהובה718

+כריתהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/520בינוניBאלביציה צהובה719

+כריתהשימור/כריתה13,630גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/525בינוניBאלביציה צהובה720

+כריתהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/520בינוניBאלביציה צהובה721

+כריתהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/520בינוניBאלביציה צהובה722

+כריתהשימור/כריתה12,323גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/520בינוניBאלביציה צהובה723

+כריתהשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/515בינוניBאלביציה צהובה724

+כריתהשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/515בינוניBאלביציה צהובה725

+העתקהשימור/העתקה12,211גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/320בינוניBאשל הפרקים726

+העתקהשימור/העתקה19,269גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/8252020בינוניAשיטת הסוכך727

+העתקהשימור/העתקה14,069גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/7151515בינוניAשיטה סלילנית728

+שימורשימור/העתקה11,356גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב2.5/31010בינוניBשיטה סלילנית729
ליד העץ יש שיטה קטנה שאיננה 

מסומנת

-העתקהשימור/העתקה11,356גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/31010בינוניBשיטה סלילנית730

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי731

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי732

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי733
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-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי734

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי735

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-330גדולAתמר מצוי736

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-245בינוניBתמר מצוי737

שיחי, מקובץ-כריתהשימור/כריתה11,143גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/8151010גדולBאשל היאור738

סכנת קריסה של הגזעים+++שימורשימור/כריתה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב9/94040גדולAAשיטה ריסנית739

-העתקהשימור/העתקה111,415גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב240בינוניBושינגטוניה חסונה740
התחלת שורה בת 6 דקלים. שניים 

מהם (43,44) מתים.

סוף שורת הדקלים-העתקהשימור/העתקה114,447גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב245בינוניBושינגטוניה חסונה745

-שימורשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי746

-שימורשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי747

-שימורשימור/כריתה11,307גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/515בינוניBאלביציה צהובה748

-שימורשימור/כריתה13,630גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/525בינוניBאלביציה צהובה749

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי750

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי751

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי752

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-250בינוניBתמר מצוי753

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי754

-העתקהשימור/העתקה123,556גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-355בינוניBתמר מצוי755

30

תכנית 656-0254458 26/01/2015 15:52:33 נספח שמירה על עצים בוגרים טבלת העצים הבוגרים הינה חלק בלתי נפרד מתשריט העצים הבוגרים ושני המסמכים יחד צריכים להיקרא כמסמך אחד. המסמך נערך על ידי עליזה ברויידא ודני אלמליח



כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

+העתקהשימור/כריתה17,114גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6/735בינוניBאלביציה צהובה756

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי757

פצע גדול בגזע-העתקהשימור/כריתה19,345גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני6-340גדולAתמר מצוי758

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי759

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי760

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי761

-העתקהשימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי762

-העתקהשימור/העתקה10גינה/נוף/בודד/ציבורימת5/415בינוניBהיביסקוס טילייתי763

-העתקהשימור/העתקה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/415בינוניBהיביסקוס טילייתי764

-העתקהשימור/העתקה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/415בינוניBהיביסקוס טילייתי765

-העתקהשימור/העתקה10גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/520בינוניBהיביסקוס טילייתי766

-שימורשימור/העתקה11,854גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/415בינוניBבומבק צייבה [הודי767

+שימורשימור/העתקה11,809גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/5101010בינוניBפיקוס בנגלי768

769
בומבק צייבה 

[הודי]
Bשימורשימור/העתקה15,150גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/425בינוני-

-העתקהשימור/העתקה16,421גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב230קטןCושינגטוניה חסונה770

-העתקהשימור/העתקה1919גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/31010בינוניBפיקוס קדוש771

-העתקהשימור/העתקה12,069גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/31515בינוניBפיקוס קדוש 772

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-235בינוניBתמר מצוי773
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-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-230בינוניBתמר מצוי774

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי775

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-230בינוניBתמר מצוי776

-העתקהשימור/העתקה123,556גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-355בינוניAתמר מצוי777

-העתקהשימור/העתקה17,008גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-230בינוניBתמר מצוי778

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-260בינוניBתמר מצוי779

-העתקהשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-240בינוניBתמר מצוי780

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-235גדולAתמר מצוי781

פצע מוארך בגזע העץ+כריתהשימור/כריתה12,722גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני5/525בינוניBאלביציה צהובה782

-כריתהשימור/כריתה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי783

-כריתהשימור/כריתה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי784

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי785

+כריתהשימור/כריתה13,630גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/525בינוניBאלביציה צהובה786

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי787

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335גדולAתמר מצוי788

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-335בינוניBתמר מצוי789

-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-235בינוניBתמר מצוי790

+כריתהשימור/כריתה16,195גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב4/730בינוניAינבוט לבן791
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-העתקהשימור/העתקה19,539גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-235בינוניBתמר מצוי792

התבקעות קלה בצוואר השורש+++כריתהשימור/כריתה137,170גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב12/1280גדולAאלביציה צהובה793

+כריתהשימור/כריתה18,821גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני7/845גדולAאלביציה צהובה794

התחלת שורה של  עצים-שימורשימור/העתקה11,797גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/215קטןBצאלון נאה795

אמצע שורה-שימורשימור/העתקה11,797גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/215קטןBצאלון נאה796

סוף שורת הצאלונים-שימורשימור/העתקה1526,960גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3/215קטןBצאלון נאה797

-העתקהשימור/העתקה138,157גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-370גדולAתמר מצוי799

-העתקהשימור/העתקה138,157גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-270בינוניBתמר מצוי800

-העתקהשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-265בינוניBתמר מצוי801

-העתקהשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-260בינוניBתמר מצוי802

-העתקהשימור/העתקה114,017גינה/נוף/בודד/ציבוריגרוע3-260בינוניBתמר מצוי803

-שימורשימור/העתקה124,676גינה/נוף/בודד/ציבוריבינוני3-265בינוניBתמר מצוי804

-שימורשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-265בינוניBתמר מצוי805

-שימורשימור/העתקה116,450גינה/נוף/בודד/ציבוריגרוע3-265בינוניBתמר מצוי807

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-260בינוניBתמר מצוי808

-שימורשימור/העתקה123,556גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-255בינוניBתמר מצוי809

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-260בינוניBתמר מצוי810

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-250בינוניBתמר מצוי811

33

תכנית 656-0254458 26/01/2015 15:52:33 נספח שמירה על עצים בוגרים טבלת העצים הבוגרים הינה חלק בלתי נפרד מתשריט העצים הבוגרים ושני המסמכים יחד צריכים להיקרא כמסמך אחד. המסמך נערך על ידי עליזה ברויידא ודני אלמליח



כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-שימורשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-265בינוניBתמר מצוי812

-שימורשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-265בינוניBתמר מצוי813

-שימורשימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-260בינוניBתמר מצוי815

-העתקהשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-250בינוניBתמר מצוי816

-כריתהשימור/כריתה1623גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב5/210בינוניBצפצפה מכסיפה817

-שימורשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי818

-שימורשימור/העתקה132,901גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-365גדולAתמר מצוי819

-שימורשימור/העתקה138,157גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-370גדולAתמר מצוי820

-שימורשימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי821

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי822

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי823

-שימורשימור/העתקה112,460גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-340גדולAתמר מצוי824

+שימורשימור/העתקה12,349גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב7/51510בינוניAשיזף מצוי825

-שימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי826

-שימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-345גדולAתמר מצוי827

-שימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי828

-שימור/העתקה115,769גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב10-745גדולAתמר מצוי829

-שימור/העתקה128,034גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-360גדולAתמר מצוי830
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כללי - סקר מצאי עצים, מתחם התיירות ים המלח, אוגוסט 2014 עדכון לסטטוס מתכנן 26.01.15  הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון

מפתח הסימנים: ערכיות יוצאת דופן ,AAA ערכיות AA גבוהה ביותר....D נמוכה, +++ חובת שימור, + המלצה לשימור, - אין חובת שימור

גודלערכיותשם העץמס' עץ

גובה/קוטר

 צמרת 

(בדקלים 

גזע נקי)

קוטר 

1

קוטר 

2

קוטר 

3

מצב 

כמותמקוםעץ

ערך חלופי 

₪

סטטוס 

אגרונום

סטטוס 

מתכנן

המלצת 

הערותשימור

-שימור/העתקה119,468גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב6-350גדולAתמר מצוי831

-שימור/העתקה123,556גינה/נוף/בודד/ציבוריטוב3-255בינוניBתמר מצוי832
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