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  נספח ד : 
  מפרט והוראות לשימור והעתקה של עצי� בוגרי�

  
  

  

  שיטות להעתקת עצי נוי

במקרי� בה� מגיש התוכנית מבקש במסגרת הפרויקט להעתיק את הע' יש לאשר 

  רק העתקה משמעותית אשר תשמר את מירב נופו של הע'.

צ"ב, המ 41משרדי לביצוע גני� בהוצאת משרד הביטחו� פרק  על פי המפרט הבינ

  אנו מבחיני� בשלוש שיטות להעתקת עצי�.

ע' בוגר קיי� בשטח או בנו+ המועתק למקו� החדש, בזמ� קצר ללא הכנה  .1

העתקה זו מוכרת כהעתקה "חפוזה" ואינה מומלצת לחלוטי�.   מוקדמת

העתקה כזו כמוה ככריתה מאחר והיא פוגעת ברוב מבנה שלד הע'. העתקה 

  ב בפיצוי נופי משמעותי.כזו לא תאושר, אלא א� כ� תחוי

ע' בוגר קיי� בשטח או בנו+ המועתק למקו� החדש, בזמ� קצר, של  .2

חודשיי� עד  שלושה חודשי� מההחלטה על ההעברה, ע� גוש אדמה או 

העתקה כזו הנעשית בהכנה של כשלושה חדשי� מאפשרת  –חשו+ שורש 

  העברת הע' ע� חלק משמעותי משלד הע' ומערכת שורשיו. 

הקיי� בשטח או בנו+ המועתק לאחר הכנה מיוחדת הנמשכת כשנה ע' בוגר  .3

העתקה כזו מאפשרת העברת הע'  –עד שנתיי� (לפחות שני קיצי�) 

בשלמותו ממקומו לאתר אחר בקרבת האתר הקיי�. זה פיצוי משמעותי 

 מבחינה נופית, סביבתית ורגשית. 

  
עצי�, הגנה ושימור  להבטחת איכות העבודה המקצועית [ העתקת –ליווי אגרונומי 

על עצי� בתהליכי פיוח, גיזו� נו+ ושורשי� ועל פי הצור� ידרוש פקיד היערות ליווי 

אגרונומי בתהלי� שימור עצי�, העתקה וכ� במקרי� בה� בקשת הכריתה נבעה 

נית אמטענה שהע' מסוכ�. במקרי� רבי� נית� ע"י גיזו� מקצועי או תמיכה מכ

נפילת ענפי�. רשימת אגרונומי� לייעו' תופיע באתר למנוע סיכו� לקריסת הע' או 

 המשרד.  

  

  – שימור עצי�
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. 4בנספח יעשה על פי תרשי� קריטריוני� לקבלת אישור כריתה שהוצגו  

בכל מקרה של ע' לשימור יפרט מגיש הבקשה את צורת השימור של הע' 

�, מכניהגזע באמצעי� מרחק התקרבות לצמרת ולגזע, הגנה על  –במהל� העבודות 

לי, הכנת מערכת השורשי� בהדרגה באמצעות השקיה אחיתו� שורשי� מינימ

  .ודישו� לקראת חיתו� שורשי�

 
  

  

  מפרט כללי לעבודות גינון והשקייה מתוך  
 

   
  

41.04.07  
  תהעתק

  או
  העברת
  עצי� 
  גדולי�

  

    
41.04.07.00  

  כללי
  

וזה. עובי גזע פי הנדרש במסמכי הח ת או העברת עצי� גדולי� תעשה עלהעתק
  מטר מפני הקרקע. העצי� יהיו מאחד המקורות הבאי�: 1.3נמדד, בגובה 

גוש אדמה או חשו+ ממשתלה המועבר ממנה ע� ומעלה)  7גדול (מגודל ע'  .א
  שורש (ללא גוש אדמה);

ע' בוגר קיי� בשטח או בנו+ המועתק למקו� החדש, בזמ� קצר, עד שלושה  .ב
  ש אדמה או חשו+ שורש;חודשי� מההחלטה על ההעברה, ע� גו

ע' בוגר הקיי� בשטח או בנו+ המועתק לאחר הכנה מיוחדת הנמשכת  .ג
 כשנתיי� (לפחות שני קייצי�). 

העתקת עצי� גדולי� הינה עבודה הכרוכה בעבודות נוספות כגו�: ניתוק קווי 

תאום נתיבי חשמל, פגיעה בשבילי�, כבישי�, צנרת מי� ומערכות ביוב 
וכד'. התאו� והביצוע יהיו כנדרש  רישות החוקנסיעה וליווי לפי ד

  במסמכי החוזה.

לטיפול בכל הנושאי� הנ"ל, לרבות קבלת אישורי� מהרשויות הקבל� אחראי 
   העתקה.ל המוסמכות

יבוצעו  –הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה  –כל עבודות העתקת עצי� גדולי� 
שולי�, ממקו� בזהירות מירבית. הקבל� יתא� ויכי� דר� גישה פנויה ממכ

  הוצאת כל ע' למקו� שתילתו.

בכל השיטות יבקרו הקבל� והמפקח באתר ההוצאה (משתלה, ג�, או נו+) 
 . מועד ההוצאה,כנדרש במסמכי החוזה המיועדי� להעברהויסמנו את העצי� 

מועד ההעברה וזמ� השתילה יהיו כמפורט ו שיטת העתקה, מש� ההכנה
  במסמכי החוזה. 

והעברת� יוודא הקבל� שהוצאו העצי� שנבחרו וסומנו.  בזמ� הוצאת העצי�
יש להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשי� ובנו+ הע'. בעצי� חשופי שורש יש 
לבדוק את תקינות מערכת השורשי� ובריאותה, שלא תכלול שורשי� מעוקלי� 
  או סלילניי�. השורשי� יהיו בריאי� בעלי קליפה שלמה, ללא גידולי� ועפצי�.
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בית  היק+חיתו� שורשי� או חפירת תעלה ב באמצעות' תעשה הוצאת הע
  השורשי�  כפי שיצויי� בהמש� לכל שיטה.

בעת הוצאת ונטיעת עצי� גדולי� יור� הע' במנו+ לגובה הדרוש, תו� ניתוק 
קריעת�. הרמת הע' תעשה איטי של השורשי� במזמרה או במסור ללא 

ממשקל הע' ומערכת  פחותל 1.5באמצעות רצועות הרמה המסוגלות לשאת פי 
יש להימנע מפגיעה בע', בגזע, או בשורשי� ותו� התחשבות מלאה  שורשיו.

  בסביבה (בני אד�, מבני�, קווי חשמל, שאר צמחי הג� וכו').

בכל עבודות העברת עצי� גדולי� יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת הע' בזמ� 
ברצועות  העמסה והפריקה באמצעות שפשו+ או קילו+. ייעשה שימוש

  מחומרי� סינתטיי� בלבד.  

התחתוני� של  2/3 ב 10% במקרה של פגיעה בקליפת הגזע בשטח שמעל ל
הגזע, הע' ייפסל לשתילה. הקבל� יביא ע' אחר במקומו, זהה לנדרש במסמכי 

  החוזה.

בשתילה שעומק השורשי� וצוואר השורש  יש להקפיד נאמר אחרת א� לא
דולו. תמיכה תיעשה לפי דרישה במסמכי יהיה זהה לגובה שהיה בבית גי

  .41.04.10החוזה. התמיכה תבוצע כמפורט להל� בסעי+ 

א� לא נאמר אחרת, נטיעת העצי� תהיה ברטוב (במי�). יש להכניס את 
מערכת השורשי� / גוש לבור ולמלא את חציו במי�. לאחר מכ� להוסי+ את 

  הקרקע עד שעיסת הבו' שנוצרה תתקשה.

נטיעת/ העתקת עצי� בוגרי� יש לשמור לאחר הנטיעה על בכל המקרי� של 
השקיית  באמצעותרטיבות בית השורשי� ומניעת עודפי מי�. יש לעשות זאת 

. אחת של הע', במש� שלושה חודשי� וצמיחההנחתה (הגמאה). עד לליבלוב 
  תעשה בדיקת רטיבות לקביעת נחיצות תוספת השקייה. לשבוע

    
41.04.07.01  
העתקת    

' גדול  ע
 7מגודל (

ומעלה) 
שגדל 

  במשתלה 

ומעלה) שגדל במשתלה למטרות שתילה בג� ומועבר  7מגודל (העתקת ע' גדול  
  ממנה ע� גוש אדמה או חשו+ שורש  יבוצעו ג� הדברי� הבאי�:

בעת ההוצאה של עצי� ע� גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהל� 
תוסר הרשת במלואה  ,הגוש ברשת הוצאת הע'  והשתילה. במקרה של קשירת

ותסולק לאחר הנחת גוש השורשי� בגובה המתאי� בבור הנטיעה. כאשר גוש 
השורשי� עטו+ ביריעה שאינה מתפרקת בקרקע, תוסר היריעה לחלוטי� 

תוסר תחתית כאשר לא נית� להסיר את היריעה, ותסולק מבור הנטיעה. 
  .ס"מ 10כל  היריעהויבוצע חירו' לאור� היריעה 

להכי� בור בגודל המתאי� לגוש ולבית השורשי� ולהקפיד על  לפני הנטיעה יש
פריקת הע' לתו� הבור. שאר כללי השתילה כמו בשתילה ע� גוש אדמה או 

  שתילת חשופי שורש כמפורט לעיל.
    

41.04.07.02  
ע' העתקת 

שגדל בג� או 
בשטח פתוח 

, ללא אחר
הכנה 

   מוקדמת

ח פתוח אחר ומועבר בזמ� קצר, ללא הכנה העתקת ע' שגדל בג� או בשט
  מוקדמת של גוש השורשי� יבוצעו ג� הדברי� הבאי�:

שאושרו להעברה יש להקפיד על גיזו� שיותא� ו שסומנו לפני העברת העצי�
שארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפי� ולסוג הע' ולעונה. לאחר הגיזו� י

זו שיישאר ענ+ מרכזי גבוה ה כממנו כשה� מקוצרי� ביחס לגודל הע' בצור
להשאיר בקצה הענפי� הגזומי�  יש ושאר הענפי� סביבו בגבהי� שוני�.

א� זה יחייב  ,. נית� להשאיר זרועות ארוכות יותרי�מעט על ענפוני� ע�
   הפחתת מספר הענפי�.

מימדי גוש השורשי�  פי עלכמות הנו+ שנשאר והענפי� הנגזמי� תקבע 
יהיה גדול יותר סיכויי הקליטה טובי� יותר. יש שיועבר. ככל שגודל הגוש 

  לפחות.בהתאמה  1:2/שורש של )נו+( חלק על קרקעי להקפיד על יחס
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יש למרוח את פצעי הגיזו� במשחת עצי� שאינה מתבקעת  ,לאחר הגיזו�מייד 
בעצי�  .למניעת התאדות ונזקי קרינהבסיד,   את שלד הע' והענפי� צבועול

אחר יש להמתי� לפני המריחה עד להתיבשות המפרישי� שר+ או מוהל 
  ההפרשה.

פי הנחיות נוספות במסמכי  הרגישי� לקרינה או לקור יהיו על העברת עצי�
   החוזה.

מטר מפני הקרקע אינו עולה  1.3עבור עצי� שקוטר הגזע/גזעי� שלה� בגובה 
הכנת הגוש תיעשה בחפירת תעלה מסביב לע' ויצירת גוש שורשי� ס"מ,  30על 
מטר לפחות. עבור עצי�  1.0מקוטר הגזע ועומקו יהיה  6וטרו לא יפחת מפי שק

   שקוטר גזע� גדול יותר יבוצע הגוש כנדרש במסמכי חוזה.

לגזו� את כל השורשי� החורגי� מהגוש שיועבר וכ� שורשי�  בזמ� החפירה יש
  שנשברו, או נקרעו בזמ� העקירה ולמרח� במשחת גיזו�.

העתקה בקרקע יבשה יחסית. האת עבודות  יש לבצע התפוררות הגוש יעתלמנ
  ביוטה קשורה בחוטי סיזל מתכלי�.  א� לא צויי� אחרת יש להג� על הגוש

במהל� ההעברה יש להרטיב קלות את נו+ הע' ולשמור על לחות קבועה בנו+ 
הע'. בעצי� חשופי שורש יש לשמור על לחות ג� בבית השורשי�, למניעת 

  התאדות והתייבשות.

ירוססו צול)  ½( מ"מ 12 ל פצעי הגיזו� הגדולי� בשורשי� שקוטר� מעלכ
  בחומר חיטוי נגד מחלות ויימרחו במשחת עצי�.

במהל� הנטיעה, תו� כדי מילוי הבור בקרקע, יושקה הבור כדי למנוע היווצרות 
כיסי אוויר בי� האדמה והשורשי�. כ� יש להוסי+ קרקע סביב הע' עד לגובה 

  תילה יושקה הע' השקייה גדושה להנחתה.הסופי. בגמר הש
    

41.04.07.03  
העברת ע' 

לאחר הכנה 
קצרה של 

גוש 
  השורשי�

ומועבר לאחר תקופת הכנה קצרה של גוש  ,או בשטח פתוח אחר ,ע' שגדל בג�
דות הכנה שנמשכות שלושה חודשי� לפחות לפני לבצע עבו, יש השורשי�
  הנטיעה.

ו תעשה רק כאשר הכנת הע' תעשה א� לא נאמר אחרת, העתקה בצורה ז
  חודשי הסתיו המוקדמי�. בחודשי האביב המוקד� או 

, ההיקפית לצמצ� את היק+ מערכת השורשי� הפעילי� ינהמטרת ההכנה ה
  גזע. לולקרב� 

מהצמרת. בכל מקרה יש  30%  גיזו� הנו+ והקצרתו בהתאמה בהיק+ של כ .א
  לשמור על הגזע המרכזי וזרועות השלד.

חיתו� בשני שלבי�.  באמצעותב המחיה של השורשי� יעשה צמצו� מרח .ב
לפחות מקוטר  6הגוש בקוטר פי  בשלב הראשו� יחתכו השורשי� בהיק+

. יש ס"מ 40ס"מ עד  30מטר), החיתו� ייעשה לעומק  3 הגזע (א� לא יותר מ
להקפיד על חיתו� עדי� ככל האפשר. שורשי� שנקרעו יחתכו מחדש 

ירוססו בחומר  מ"מ ומעלה 12שורשי� בקוטר  .משור או מזמרה באמצעות
  ימרחו במשחת גיזו�. חיטוי נגד מחלות, ו

לעידוד צמיחת שורשי� בקרבת הגזע יש להשקות את הע' במערכת השקייה  .ג
מ"מ אחת לשבועיי� וכ� לדש�  20או התזה) בכמות של  טפטו+זמנית (

  .  20:12:20  למ"ר בדש� משולב שהרכבו כ ר�ג 80בכמות של 

נוס+ באותו ההיק+ ובאותו המקו�  חר חודש וחצי יעשה חיתו� שורשי�לא .ד
  של כוגיזו� נו+ נוס+  מטר לפחות 1.5שנעשה החיתו� הקוד�, לעומק של 

  בהתאמה.מהצמרת  20%
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אזור הע' יגודר וישולט למניעת נפילה לתעלה שנחפרה. כאשר לא נית� לגדר  .ה
בחומר ולא את השטח, התעלה שנחשפה במהל� חיתו� השורשי� תמ

 אינרטי שלא יעודד צמיחת שורשי� לתוכו.

במהל� כל תקופת ההכנה יש לעקוב אחר מצב הנו+ וחיוניותו. במקרה של  .ו
למניעת והתייבשויות ענפי� בצמרת הע' יש לבצע גיזו� נוס+ להקטנת הנו+ 

  התייבשות ולאיזו� טוב בי� נו+ לשורש.נזקי ה

עת שבר בענפיו. א� לא נאמר בהרמת הע' יש להקפיד על שלמות הגוש ומני .ז
  קשר בחוט סיזל מתכלה.יאחרת, גוש השורשי� יעט+ ביוטה וי

הדרגתי תחתו�  ניתוקהנפת הע' וניתוק שורשי� תחתוני� תעשה באמצעות  .ח
  מנו+.  באמצעותשל השורשי�, באמצעות כ+ הטרקטור, בשילוב הרמת הע' 

    
41.04.07.04  
העברת ע' 

לאחר הכנה 
ממושכת של 

גוש 
  ורשי�הש

ע' קיי� בשטח או בנו+ והעברתו ע� כל נופו, לאחר תקופת הכנה ממושכת 
. במקרה של העברה מתוכננת, יש להקפיד על עבודות הכנה (כשנתיי�)

לפני הנטיעה. הכנות אלה גורמות לע'  (לפחות שני קייצי�),שנמשכות כשנתיי� 
צמצו� לפתח מערכת שורשי� קומפקטית בתו� גוש, סביב הגזע, באמצעות 

  מרחב המחיה של השורשי�, בהדרגה מסביב לגזע.

  צמצו� מרחב המחיה של השורשי� יבוצע באחת משתי השיטות:

 4X4הע' (מידות הגוש לא יעלו על פעמי� גזע  8סימו� גוש אדמה בקוטר של  .א
יחולק לשישה קטעי�.  מטר). תחפר תעלה בשולי הגוש. היק+ התעלה

הראשונה. שלושה קטעי� יחפרו  שלושה קטעי� לסירוגי� יחפרו בשנה
 כעבור שנה;

פעמי� קוטר הע' מדופ� גזע  4סימו� גוש אדמה מרובע שדפנותיו מרוחקות  .ב
צלעות  2 לת צמיחת השורשי� בגבהע'. החפירה תבוצע לסרוגי�, לש� ה

 נגדיות ובשנה לאחר מכ� חפירת תעלה בשתי הצלעות האחרות.

 גמרמטר. ב 1 לא פחות מהתעלה תחפר בעומק מתאי� לשורשי הע', א� 
שורשי� שקוטר� פצעי החפירה ייחתכו כל השורשי� החורגי� מהיק+ התעלה. 

  מ"מ ירוססו בחומר חיטוי וימרחו במשחת גיזו�.  20מעל 

התעלה שנחפרה תמולא בחומר אינרטי שלא יעודד צמיחת שורשי� לתוכו 
 באבני�  או בצרורות אב� לגובה פני הקרקע. 

שי� בגוש שנותר, בהעדר גש�, יש להשקות את הגוש לעידוד צמיחת שור
או  טפטו+ספטמבר במערכת השקייה זמנית ( –באחידות בחודשי� אפריל 

למ"ר  �גר 40מ"מ אחת לשבועיי�. וכ� לדש� בכמות של  40התזה) בכמות של 
  בראשית אפריל ובסו+ אוגוסט. 12:20:20  בדש� משולב מסיס שהרכבו כ

ציה יעשה שבועיי� לפני טלדילול הצמרת ולסני) 30%גיזו� נו+ קל (עד 
בסיו� הגיזו�, כל פצעי הגיזו� יימרחו במשחת גיזו�. העצי� יולבנו  העתקתו.

 בתמיסת סיד.

העברת ע' כזה בתו� כשנתיי� נעשית ע� כל נופו. ההעברה והשתילה נעשית 
  כמו במקרה של העברת ע' גדול ע� גוש אדמה. 

ת הגוש ומניעת שבר בענפיו. גוש השורשי� בהרמת הע' יש להקפיד על שלמו
יעט+ ביוטה ויקשר בחוט סיזל מתכלה. הנפת הע' וניתוק שורשי� תחתוני� 
תעשה באמצעות ניתוק הדרגתי תחתו� של השורשי�, בשילוב הנפת הע' 

מנו+. בגלל גודל הנו+ יש להיער� לפתיחת ציר תנועה מתאי� לפני  באמצעות
  ולתאו� הסדרי תנועה. העתקה

41.04.08  
  דקלי�
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41.04.08.00  

  כללי
  

העתקת דקלי� מהשטח וממטעי דקלי� תבוצע כנדרש במסמכי החוזה וכאמור 
  כמפורט להל�:

מ' מפני הקרקע עד תחילת מקו� צמיחת הכפה  2דקלי� ע� גזע בגובה עד  .א
 הראשונה;

 דקלי� גדולי� ממשתלה; .ב

  .נטיעת דקלי� מחוטרי� .ג
    

41.04.08.01  
העתקת 
 דקלי�

 2בגובה עד 
מטר מפני 

  הקרקע 

מטר מפני הקרקע לתחילת מקו� צמיחת  2ע� גזע בגובה עד  העתקת דקלי�
  כללי הנטיעה יהיו כמו נטיעת שתילי� בגוש, או חשופי שורש – הכפה הראשונה

    
41.04.08.02  

העתקת 
 דקלי�

בגובה מעל 
מטר מפני  2

  הקרקע 

מעל גובה שבסעי+  – �דקלי� גדולי� ממשתלה, ממטעי דקלי�, או מהג
מטר וגובה גזע הע' יהיה  1.5לעיל: עומק גוש האדמה וקוטרו יהיו  41.04.08.01

פי  פי הנדרש במסמכי החוזה. הקבל� יביא אישור מהמגדל לאישור הז� על על
  התוכניות. וכ� אישור מדרי� הגנת הצומח לבריאות עצי הדקל מפגעי�.

� תהיה בקי' מראשית אפריל ועד א� לא נאמר אחרת, העתקת דקלי� גדולי
 למחצית ספטמבר.

לפני העתקה, יש להקטי� את כמות הכפות (העלי�). הכפות הנותרות ייקשרו 
  מ"מ. 4בחבל סיזל דק בקוטר 

חופרי� מסביב למערכת השורשי� ומוציאי� את הע' ע� גוש שורשי� ואדמה 
ולב והשורשי� מטר. יש לרסס את הל 1.5  מ' לפחות ובקוטר כ 1.5 בעומק של כ

בקוטל פטריות כללי למניעת פטריות. יש להג� על בית השורשי� בפני התיבשות 
  .בזמ� ההעברה. בזמ� ההעברה יש להג� על גזע הע' בפני פגיעות מיכניות

  
שעות מזמ� הוצאת� מהמשתלה. יש להימנע מהעברה  48נטעו תו� יהעצי� י

על העברה בלילה.  בהעברה למרחקי� ארוכי� יש להקפיד בשעות החמות.
, א� נדרש תמר קנרי ואחרי� קליטה כגו� מיני� של דקלי סבל,בדקלי� קשי 

להרטיב את הנו+ מספר פעמי� ביו� במש� כששה שבועות  ישבמסמכי החוזה, 
  לאחר השתילה.

 באמצעותבבית השורשי�  ואיוורור לאחר הנטיעה יש להקפיד על לחות
  דל הע'.בהתא� לסוג הקרקע וגו מבוקרת, השקייה

בגידול  עשה ע� הופעת ליבלוב חדשית ה של העלי�ריפתיחת הקש
  משמעותי ולא בחודשי החורף הקרים

    
41.04.08.03  

נטיעת 
דקלי� 

  מחוטרי�

  , יהיו כנדרש במסמכי החוזה.גודל החוטר, רמת השרשתו, ומקורו

  
  

  


