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 הקדמה 

   ).19' דברים כ"(כי האדם עץ השדה " 
הכולל  מגוון עצים עשיר אשר ניטע עם השנים על ידי " טבע עירוני יער "כפר סבא התברכה ב

מעבר  ,הינם בשיעורים גבוהים,כמות העצים והשטחים הירוקים .תושביה ופרנסיה ,מקימי העיר

  . לסטנדרטים המוכרים במחוזותינו

 בהתהוותה ובניינה של ורי רביש משקל היסט, לחלק לא מבוטל מהעצים הותיקים שנטעו בעיר

ניתן למצוא קשר הדוק בין  מקימיה ותושביה הראשונים של כפר , מאז הקמתה. העיר כפר סבא

  .השזור בבניינה של העיר, סיפור משלולכל עץ . סבא לבין העצים הותיקים הנטועים ברחבי העיר

המחלקה לגנים ונוף ביצעה ,  הקשורה בעצים של כפר סבא,את ההיסטוריה שמר ולתעדעל מנת ל

מטרת הסקר היתה  לאתר ולתעד עצים . העיר ברחביסקר עצים בוגרים , באגף לאיכות הסביבה

  . וזאת על מנת לשמרם ולטפחם כערכי טבע בעלי עניין, ומיוחדיםבעלי ייחוד 

, גינות ציבוריות, שטחים פתוחים, הנמצאים ברשות הרבים בעיקר לעציםהעבודה מתייחסת 

 ,) ועודעץ עתיק, מין מיוחד באזור, מין נדיר(י חשיבות בוטנית "העצים נבחנו עפ. ותשדרות ורחוב

) ה נקודת ציון בתקומתה של העירעץ הקשור בסיפור או אירוע מיוחד המהוו(חשיבות היסטורית 

חיפוש בארכיונים , בעלי תפקידים בעירייה, לצורך כך נפגשו עורכי הסקר עם תושבים ותיקים .

תושבים ותלמידים  ,הכלל נחלת את העירוני וישמשו יפורסמו באתר הסקרממצאי .ודוע

   ).GIS(המידע אף יתועד במערכת המיפוי העירונית . מעוניינים ללמוד על הנושאה

תפיסה זו הינה .  הינה לייער  באופן מסיבי  את העיר מר יהודה בן חמו,   מדיניותו של  ראש העיר

 אשר הינו גם חלק  מהמאמץ הגלובאלי  ,מהלך, קיימאעיר מקיימת  ובת חלק מתהליך של 

 העיר ,  שבו שותפה העיר כפר סבאמאמץ,  של כדור הארץ ההתחממותתופעת ודדות עם להתמ

  .הירוקה

, יהיה זה יפה וחשוב אם התלמידים, בדומה לעבודת שורשים שתלמידים  עושים על משפחתם

דות חקר על העצים הבוגרים  יערכו עבו,במסגרת החינוך הסביבתי ולימוד על העיר כפר סבא

סבא  לבוניה של כפר , בין העיר  על הקשר יוכל התלמיד ללמוד,על ידי חקירת הנושא .בעיר

 וערכים הקשורים לתקומתה ,עירבאתרים , צמחיהעל הטבע וה, לימוד על הסביבה. ותולדותיה

  .לשמר את המורשת המקומית של העירנוכל  על ידי כך גם .של המדינה

 לחשוב על כך  וממליץ לשלב את הנושא במסגרת התוכנית על כפר אני פונה לכל מנהלי בתי הספר

  .סבא עירי ועבודות חקר אחרות

למנהל .  על העבודה מקיפה שעשה ולכל  מי שסייע בידוניר מעוזאני רוצה להודות לעורך הסקר 

אשר עושים כל השנה לטיפול אנשי המחלקה לכל   ואורן וולשטיין  ויונל שרביטגנים ונוף ' מח

  .ושימור העצים

  .כנת הסקר והמפורטים בנספח התודותהתודה מיוחדת לתושבים הותיקים אשר סייעו ב

  

  מאיר אלקיים 

  מנהל האגף לאיכות הסביבה

  

   2010פברואר , כפר סבא 
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  תודות

לב תרמו  הוכנה בעזרתם וסיועם של אלו אשר נופי העיר והיער קרובים לליבם ובחפץ עבודה זו

    .ותיהםידיעותיהם וזכרונ, מזמנם

ירדנה '  גב,שטיין מנהל מחלקת גנים ונוףול סביבה ומר אורן ו איכותמר מאיר אלקיים ראש אגף

 מר יזהר , גנים ונוףמחלקתמ  שרביט מר יונל,ייחודים בעירהעצים ההחלה בתיעוד אשר  ויזנברג

 טי מורה ומחנךארוא  צבי מר, ונופיההעיררובוסקי מוותיקי העיר מקור לא אכזב לתולדות טאוס

  .שתרם מאוסף תמונותיור רפי חלפון " ולד עצים בכל מוסד בו לימד בתבונה  אשר נטעבעיר

  

  .יבואו כולם על התודה והברכה

  

  

  

  

  צוות העבודה

   סקירה ועריכה–ניר מעוז 

  ג" מיפוי וממ–ירון כהן 



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

4 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

  תוכנן עניינים

  

  5..............................................................................................................................רקע. 1
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  24.....................................................................................................סיכום ממצאי הסקר. 8
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  6....................................................................................................אזורי הסקר: 1תרשים 
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  רקע. 1

 –בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת גישה הרואה במכלול העצים המטופחים בעיר סוג של יער 

ים במרחב העירוני  יכולה להגיע לעשרות אלפים ואף יותר ולכלול סוגים כמות העצ. יער עירוני

 כוללת מגוון גדול  תרומתם של העצים לחיים העירוניים .ומינים רבים של עצים חלקם ייחודיים

  .של היבטים החל מן הפן החזותי ועד לשיפור איכות הסביבה העירונית

 - עץ בוגר יכול לקלוט כ.ליך הפוטוסינטזההעצים משמשים כקולטי פחמן דו חמצני באמצעות תה

עצים מהווים מסננים טבעיים . ג בשנה ולפלוט כמות חמצן המספיקה לשני אנשים" ק24

בסביבת המגורים '  להורדת הטמפתורם צילםלמזהמים שונים וחלקיקים הן באוויר והן בקרקע ו

  . להפחתת צריכת האנרגיה לקירורו

הנאה וחקר בשל מגוון המינים מאזורים , ה לפעילות לימודלנדהיער העירוני מהווה מקור בלתי 

  . היופי והמורכבות של עולם העצים,מייצגים את השונותביוגיאוגרפים שונים אשר 

 והמורשת העצים הינם חולייה המקשרת בין ההווה לביין ההיסטוריה ההתיישבותית, בנוסף

 ממרקם ההוויה העירוני הקשור  וחלקעלם של הדורות הקודמיםועדות לפ בהיותם העירונית

  .סיפורים ומאורעות בחיי הישוב, לאנשים

  

  מטרת העבודה. 2

זיהוי ואפיון עצים ייחודים ברחבי העיר על מנת לשמרם ולטפחם במרקם העירוני תוך מתן דגש 

  .החינוכית וההיסטורית, הנופית, לערכיותם הסביבתית

  

  קריטריונים לעץ ייחודי. 3

ו נבחרו מספר קריטריונים אשר קיומו של אחד מהם לפחות מהווה תנאי לאור המטרות שהוגדר

  : להלן פירוט הקריטריונים,מספק לסיווגו של עץ כייחודי

  

  . עצים בעלי נוף מפותח וייחודיות חזותית–  שנה50עצים בוגרים מעל  •

התייחסות הן .  מיני עצים ייחודים שאינם מצויים ברגיל במרחב העירוני– עצים נדירים •

  .י"לעצים תרבותיים והן לעצי בר מקומיים המהווים חלק מהפלורה של א

,  עצים הממוקמים בסמוך לאתר או מבנה בעל חשיבות היסטורית– עצים היסטוריים •

עצים בעלי קשר להיסטוריית , עצים  אשר שימשו בעבר ובהווה כנקודת ציון עירונית

  .  הישוב

  .ור מקרה מעניין הנוגע לעץ כלשהו כל סיפור או תיא– עצים בעלי סיפור מיוחד •

מיקום , עץ בודד במרחב, נקודת מפגש:  עצים בעלי  ערך מוסף כגון– עצים סימליים •

  . 'חשוב וכד

 עצים בעלי חזות ייחודית ובעלי תרומה ליצירת אווירה המתייחסת – עצים פיסוליים •

 . מאפייני נוף ופריחה, לצורת הגזע
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  שיטת העבודה. 4

עבודות קודמות , גורמים ואנשים בעלי ידע רלוונטי: ורות מידע קיימים הכולליםנאסף חומר ממק

וציון יחודו של העץ ם של עצים ייחודים מהמידע כלל בעיקרו איתור מיקו. ומידע מן הספרות

  .מבחינה היסטורית ובהיבטי מורשת

סקר מפורט בוצע  אשר בכל אחד מהם ..)ראו מפה (אזורים 11 -לצורך הנוחיות חולקה העיר ל

   :י המאפיינים הבאים" עפבתחומם השטחים הציבוריים לבכל

  כיכרות, שטחי גינון לצידי דרכים, פסי ירק,  שדרות– רחובות •

  .פארקים, חורשות,  גינות ציבוריות– גנים •

  . 'מרכזים עירוניים וכד, מוסדות חינוך,  מבנים היסטורים - מוסדות ציבור •

 . בריכות מים–מתקני תשתית  •

 .  שטחים לא מבונים בתחום העיר ובשולייה–ם פתוחים שטחי •
  

  :לצורך זיהוי מיני העצים נעשה שימוש בספרות מקצועית

  .עצי נוי בישראל. 2008.נ. פינס

  .הוצאת הקיבוץ המאוחד. מגדיר לצמחי התרבות בישראל. 1998.מ.אבישי, .ד.הלר, .א.פאהן

  

 עריכת סקר לעצים בוגרים בהוצאת משרד  על בסיס טופס נתוני"כרטיס עץ" עבור כל עץ הוכן 

 במקומות בהם אותרה קבוצת עצים נאספו נתונים מייצגים עבור פרטים .החקלאות ופיתוח הכפר

   .ג"לי ושולבו במערכת ממאהנתונים שנאספו הומרו לבסיס נתונים דיגט. מרשימים בלבד

  :להלן תיאור מאפייני האזורים המופיעים בסקר

  ור האזגבולות  אזור'מס

' רח: מזרחמ. טשרניחובסקי' רח: מערבמ. הטייסים' רח: דרוםמ. ויצמן' רח: צפוןמ  1

  סוקולוב

  טשרניחובסקי' רח:  מזרחמ.4 כביש :מערבמ. נתיב האבות: דרוםמ. בגין' שד: צפוןמ  2

' רח: מזרחמ. טשרניחובסקי' רח: מערבמ. ויצמן' דרום רחמ.  יהודהןב' רח: צפוןמ  3

  כצנלסון

  הגליל' רח: מזרחמ. כצנלסון' רח: מערבמ. הכרמל' רחמ :דרום.  יהודהןב' רח: צפוןמ  4

  טשרניחובסקי' רח: מזרחמ. 4כביש : מערבמ. בגין 'שד :דרוםמ. גן מנשה' רח: צפוןמ  5

' רח: מזרחמ. סוקולוב' רח: מערבמ. ארלוזורוב'  רח:דרוםמ. הכרמל' רח: צפוןמ  6

  הגליל/רוטשילד

 נורדאו' רח: מזרחמ. רוטשילד' רח: מערבמ. הטייסים'  רח:דרוםמ. ויצמן' רח: צפוןמ  7

   40כביש : מזרחמ. נורדאו' רח: מערבמ. 531דרך  :דרוםמ. ויצמן' רח: צפוןמ  8

  ש"התע' רח: מזרחמ. הגליל' רח: מערבמ. ויצמן'  רח:דרוםמ.  יהודהןב' רח: צפוןמ  9

  55כביש : מזרחמ. ש"התע' רח: במערמ. ויצמן'  רח:דרוםמ.  יהודהןב' רח: צפוןמ  10

: מזרחמ. סמטת דיה: מערבמ. בן יהודה'  רח:דרוםמ. דבורה הנביאה' רח: צפוןמ  11

  55כביש 
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  גבולות: 1תרשים 
 אזורי הסקר
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  באס-רעירוני בכפהמאפייני היער . 5

 העונים על לפחות אחד הקריטריונים המוגדרים    עצים ייחודים2200 -כ במסגרת הסקר תועדו 

 מאפיינים תנמצאו הן כפרטים בודדים והן כפרטים מקבוצה בעלעצים אלו  .)2 תרשיםראה (

י ספירה מדגמית באזורים שונים מוערך מספר "בהערכה גסה עפ. גינה, חורשה,  שדרה–שונים 

  .   עצים20,000 -  ומוסדות בכינות מטופלותג, העצים במרחב הציבורי הכולל רחובות

 מיני בר 11 מיני עצים מתוכם 56 -משתייכים ל )1איור ראה (  שתועדו ברחבי העירהעצים הבוגרים

 מיני 42 - ואשחר רחב עלים, שיזף מצוי ,אורן ירושלים, אדר סורי, אלון התבור, חרוב מצוי: כגון

בינייהם גרווילאה הכוללים גם מיני מטע מסורתיים , קזוארינה, אקליפטוס, פיקוס: כגוןתרבות 

 מכלל 37% -  המהווה כ הנו פיקוס השדרותהציבורי במרחב  המין הנפוץ ביותר. תאנהותמר , זית

ס מתוארכת לשנים "נטיעה של מיני פיקוס בהיקפים משמעותיים בעיר כפ. העצים הבוגרים בעיר

יזהר אוסטרובסקי  (ס אוסישקי" משתלה ייעודית בביההחלה לפעול תקופה בה 1942 – 1941

כדוגמת אלו בשדרות הרצל ורוטשילד לפיכך גילם המשוער של עצי הפיקוס הגדולים . )פ"מידע בע

 מכלל העצים הבוגרים שתועדו ומצוי בעיקר 20% -אקליפטוס המקור מהווה כ.  שנים 70 -כהנה 

  .    חורשת פסקל וחורשת דודאים: כגון) כגינה ציבוריתסווגו (בחורשות ותיקות ברחבי העיר 

  בגינות לרובוגרים שתועדו ונפוץ  מסך העצים הב11% -אורן ירושלים מהווה כמין נפוץ נוסף הנו  

  ). בעיקר בבתי ספר(ציבוריות ובמוסדות 
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  מספר הפרטים של מיני העצים שתועדו בסקר: 1איור 

  

 על ממוצע גדול יותר ליחידת שטח  כצפויהתפלגות העצים בין אזורי העבודה השונים מצביעה

 מצאי לל את בית העירייה הכו6אזור ב ך למשלכ) 2 איורראה (בשכונות הוותיקות של העיר 

  .העצים הבוגרים הנו הגדול ביותר יחסית לאזורים האחרים
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  . מספר עצים לדונם באזורי הסקר:2איור 

  

נמצא ' גינות וכד,  רחובות– השטחים הציבורים השונים תחוםמבחינת התפלגות מספר העצים ב

למרות . )3 איורראה  (המספר הגבוה ביותר בתחום הרחוב ולאחריו בתחום הגינות הציבוריות

שלא נבחן ממוצע יחסי ליחידת שטח משום מאפייני הנטיעה השונים בשטחים ומשום היותם 

ישויות מרחביות שונות הרי שמספרם הגבוה של עצים בוגים ברחובות נובע מעדיפות לנטיעה 

  .בתחום בשנותייה הראשונות של העיר
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  . השוניםהתפלגות העצים בין השטחים הציבוריים: 3איור 
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  גיל העציםהערכת . 6

 .  סבא–ככל הידוע כלל העצים הבוגרים שתועדו בסקר מקורם בתחילת ההתישבות העברית בכפר 

בה יוסדה העיר לא היו  1903שנת למן בתחילת המאה הקודמת מן המקורות שנבחנו עולה כי 

עשבוניים וחד שנתיים שהיוו אזור בתת תחומה עצים ראויים לציון והנוף השולט לעת זו היה של ב

אשל הפרקים , יחד עם זאת לא מן הנמנע כי מספר פרטים של מיני בר כדוגמת אלון התבור. מרעה

וחרוב מצוי התקיימו בשטח אך בשל ריחוקם ממרכז הישוב לא היוו נקודת ציון נופית ולפיכך 

 עם צמחיתה של .פרטיות בעיר החלו למטרות חקלאות ונוי בחלקות ה ראשונותנטיעות. נשכחו

 נותרו נטמעו חלקן בנוף העירוני וכיום ניתן למצוא עצים ש השטח החקלאיאלהעיר והתפשטותה 

האקליפטוס הנו אחד המינים הוותיקים בעיר בו נעשה .  המוסדות והגנים,בתחומי הרחובות

ובמרכז  1904 החל משנת )אוסישקין (טעו ככל הידוע בחורשת פסקלי עצים ראשונים נ.שימוש

  יצחקי" ע1906 המופיעים בסמל העיר נטעו בשנת  ליד בניין העירייהשני עצי האקלפטוס. הישוב

ויצמן '  עצים נוספים מתקופה זו מצויים ברח,)1תמונה ראה  ( מראשוני המתיישביםןיישיינפ

 - ובבית הקברות לפליטי יפו אשר לעת פתיחתו ביבנה'  באי תנועה ברח,)סמוך לשוק העירוני(

 כבר היה מצוי בו עץ 1917

  . האקליפטוס

מרביתם של עצי האקליפטוס כמו 

גם עצי השקדייה שהיוו את הגידול 

החקלאי העיקרי בשנות ההתישבות 

הראשונות נכרתו במהלך מלחמת 

 1919העולם הראשונה כך שבשנת 

נותר מספר קטן ביותר של עצים 

 30 - וה20 - שנות ה.בתחום העיר

 של עצים בעלי התאפיינו בנטיעתם

, ברוש מצוי:  זקוף ועמודי כגוןמופע

.   ומיני קזוארינהגרווילאה חסונה

 לצורך עצים אלו שימשו כשוברי רוח

 .פרטים מרשימים של עצי ברוש נותרו כבודדים ברחבי העיר. הגנה על פרחי ההדרים בפרדסים

מרשימה במיוחד היא  ,בשולי העיר בגבול השטחים החקלאים נותרו עדיין מספר שדרות ברושים

בשנים אלו נטעו גם עצי . מערבי של העיר- שדרה שנותרה בכניסה לגן מנשה בחלקה הצפון

'  ברח נמצאתשדרה יפה:  וושינגטוניה רבים בחלקות הפרטיות אשר כיום מצויים במרחב הציבורי

 1930(דרויאן ' י משפ" שנטעה ע)2תמונה ראה  (בן גוריון

' י משפ"שנטעו עהתחיה שני פרטים ' ברח, )~

 ושלושה פרטים במרכז אהרוני )1930(אוסטרובסקי 

)1926.(   

 החלו בנטיעתם של מיני הפיקוס ברחבי 40 -למן שנות ה

ראה  (העיר בשל היותם מהירי צימוח ובעלי נוף מצל

 –ראשוני העצים נטעו ברחובות הראשיים . )3תמונה 

 ןייי יצחק שיינפ"עצי האקליפטוס  שנטעו ע: 1תמונה 

 בן גוריון' שדרת וושינגטוניות ברח: 2תמונה 
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ים במקביל להתפתחות העיר בעיקר במהלך  שדרות נוספות נטעו ברחובות ראשי.רוטשילדו, הרצל

דב ' רח, ששת הימים'  רח– 70 - שנות ה

  .בן יהודה והוז

מיני האורנים החלו להיות נפוצים בעיר 

עם הפיכתם לעצי ייעור  50 -בשנות ה

כ "האורנים נטעו בד. ל"י קק"עיקרים ע

 פרטים ,כחורשות או כריכוזים קטנים

רן  או–בוגרים ניתן למצוא בגן מנשה 

, )1936(ואורן הגלעין , אורן שחור, קנארי

) 4תמונה ראה ( אורן קנארי –בית האבן 

 אורן – ובגן הזיכרון רושליםואורן י

  .הגלעין

עצים ברחבי העיר ניתן למצוא מיני 

 נטעו באופן מכוון א אחרים שלבוגרים

תמר וחרוב אשר כפי הנראה מקורם : כגון

' מר בוגרים מצויים ברחתשני עצי . םי פועלי הפרדסי"בגלעינים שהושלכו ע

עצי חרוב גדולים מצויים .  ובגן מנשה154ויצמן ' ברח, )30 -שנות ה(גורדון 

אלוני התבור הבוגרים . התחיה' ליד הדואר ברחו) ~ 1917(בגן הזיכרון 

 ופנימיית מרכז גלר, הייםלגן מ,  בית הקברות לחללי יפו–המצויים בעיר 

מקורם אף הוא בהפצה אקראית כפי ככל הידוע  – )5ראה תמונה  (הרצוג

  .  1920הנראה לא לפני 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ר רפי חלפון"ד: תמונה . (40 - עצי פיקוס משנות ה: 3תמונה 

 אורן קנארי בית האבן: 4תמונה 

אלון תבור פנימיית הרצוג: 5תמונה 
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  ייחודיםעצים . 7

  

  עצים בעלי סיפור מיוחד 7.1

  

  האקליפטוסים בבנין העירייה

הנוטע "י יצחק שיינפיין הקרוי " ע1906נטעו בשנת . שני עצי אקליפטוס המופיעים בסמל העיר

ג גמלים "אלפי שתילים הובאו מלוד ע. אף ייסד משתלה לעצי אקליפטוס סבא ש–בכפר " הראשון

י התורכים בשלהי מלחמת "רובם של העצים מתקופה זו נכרתו ע. ונטעו ברחבי השטחים והחלקות

מסופר כי יצחק שינפיין עצמו הגן בגופו על שני עצי האקליפטוס המצויים בחצר . העולם הראשונה

  .  יתתםהעיריייה והצליח לסכל את כר
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  התחיה'  רחעצי וושינגטוניה

העצים נטעו לרגל הולדתו של . אוסטרובסקי מראשונות המתיישבים' י משפ"שני עצים שניטעו  ע

  .1930הבן יזהר בשנת 
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  חטיבת בינים  אלון

אלון : בחצר חטיבת הביניים נטועים מיני עצים מיוחדים אשר אינם נפוצים ברחבי העיר כגון

ס "י מר צבי ארועטי מורה ביה"עצים אלו נטעו ע. אלון התבור וקיגיליה מנוצה, ן השעםאלו, אנגלי

  . 1986אשר נטעם בשנת 
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   גן מנשה

 של 20 -הגן הוקם על אדמה שנרכשה בשנות ה. גן ייחודי על גבעה חולית צפונית לשכונת עליה

. לכסנדרה שבמצריםי הברון פליקס דה מנשה מראשי הקהיליה היהודית בא"המאה הקודמת  ע

 הנוף יי אדריכל" ע1936הגן עצמו הוקם בשנת . המקום שימש כבסיס של ההגנה בשנות השלושים

במקום נטעו עשרות מיני צמחיים ייחודים שהובאו מאיטליה .  ויצחק קוטנרליפא יהלום

ורן א,  מבין העצים ניתן למצוא פרטים מרשימים של אורן הגלעין. וממצרים בינייהם עצים רבים

  . ברוש בכות וזית, טורי-טכסודיון דו, אלון הגלעין, ביתית-פיטולקה דו, קנארי
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  חורשת פסקל

. 1904חורשה ובה מאות עצי אקליפטוס אשר נטעו בימיה הראשונים של המושבה החל משנת 

י החלוצים "מקימי החורשה יצחק שיינפיין והאגרונום פרץ פסקל עודדו את נטיעתם של העצים ע

 יפו בזמן מלחמת –א "החורשה שימשה כבית ארעי למאות מגורשי ת. שונים שהגיעו למושבההרא

ס היסודי "משום סמיכותה לביה" חורשת אוסישקין "-כיום מוכרת החורשה כ. העולם הראשונה

    .  ש אוסישקין"ע, הראשון בעיר
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  10העמק  - אראקוריה רמה 

בכך .  המצווה שלוו בשבט שחל בשנת "ל בט" זי אביהו יודפת" שנה שנטעו ע71שני עצים בני 

הגשים את ערך הנתינה לעם ולמדינה שבא לידי ביטוי באותה תקופה בנטיעת עצים באדמת 

   .  )פ " עדי נבו בע(הארץ
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   בולטעצים בעלי מופע 7.2

  

העץ . מראשוני עצי הנוי שנטעו בתחילת ימי המושבה.  עץ ממוצא אוסטרלי– אקליפטוס המקור

  .ץ במרחב הציבורי בעירנפו

  

  חצר העירייה •

  154 ויצמן' רח •

   יבנה- תל חי  •

  11 יוחנן הסנדלר •

  גן הזיכרון •

  1ל "רמח' רח •

 הטייסים' רח •

  חורשת דודאים •

  

.  ריח לימוני אופייניץלעלי הע.  עץ ממצוא אוסטרלי בעל סות חלקה וייחודית– אקליפטוס לימוני

  .העץ אינו נפוץ במרחב הציבורי בעיר

  סישקיןס או"ביה •

  פ סמטת חנני"שצ •

  

משמש בתעשיית ייצור פקקי .  עץ מאזור אגן הים התיכון בעל גזע מרשים ופיסולי– אלון השעם

  .אינו נפוץ במרחב הציבורי בעיר. שעם לבקבוקי יין

  גן ציבורי מרכז גלר •

  חטיבת ביניים אלון •

  לאכ תפארת ישר"חצר ביה •

  

,  של אלון התבור אפיינו בעבר את אזור השרוןחורשים.  עץ בר מקומי בארץ ישראל– אלון התבור

כ מיוחסת כריתית העצים לתקופת השלטון התורכי "בד. הסקה וניצול העצהרובם הושמדו לצורך 

בארץ אך קיימות דעות המייחסות את תחילת השמדת היער בשרון הדרומי לתקופת השלטון 

ים מרשימה מימי התורכים  חורשת אלונ.)1982קרשון  (19 - של המאה ה30 -בשנות ה המצרי

בשטחים . כפי הנראה זהו שריד  של החורש הטבעי המקומי, נותרה באזור בריכת המים בכפר מלל

  .   פתוחים בקירבת החורשה ניתן למצוא זריעים

  להיייםוגן מ •

  גן הזיכרון •

 פנימיית הרצוג •

  ס כפר מלל"הטייסים גבול כפ' רח •



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

20 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

  

נפוץ בשטחי פארק . ול האופייני הנו של חול מיוצבגידהבית .   עץ בר ארץ ישראלי-  חרוב מצוי

  .אינו נפוץ במרחב הציבורי בעיר. השרון אך אינו שכיח בקרקעות חמרה

  7 התחיה' רח •

  גן הזיכרון •

  ס אוסישקין"גינה ליד ביה •

  

נדיר יחסית במרחב . מצוי בעיקר באזורי חולות. ערבי- סהרו  עץ בר בארץ ממוצא - אשל הפרקים

  . הציבורי בעיר

  בית האבן •

  ס אוסישקין"ביה •

  80ויצמן  •

  

  .עץ נדיר שאינו נפוץ בשטחים ציבורים בארץ. ירוק עד,  עץ מאגן הים התיכון– אלון הגלעין

  גן מנשה •

  

  .אינו נפוץ בשטחים ציבורים במרחב העירוני. ארץצפון ה עץ בר ב– אלון התולע

  שלמה יפהגן  •

  

נפוץ מאוד כעץ גינון כעץ שובר רוח . התיכוןאופייני לאגן מזרח הים ,  עץ בר בארץ– ברוש מצוי

שדרות יפות ופרטים בוגרים מראשית ההתישבות מצויות באזור השרון ומישור .  בגבול פרדסים

  .    החוף אך הן הולכות ונעלמות בשל צרכי פיתוח עירוניים

  שטח פתוח מזרחית לשכונת אליעזר •

  שדרת ברושים גן מנשה •

  בית כנסת' רח •

  

כ אינו "נדיר יחסית בארץ ובד.  שם נפוץ במקדשים בודהיסטיםץ אשר מוצאו מסין  ע- ברוש בכות

  .מצוי במרחב הציבורי

  גן מנשה •

  

הזרעים הנם הצנוברים . נפוץ בעיקר בחורשות וגינות.  עץ מחט ממוצא ים תיכוני– אורן הגלעין

  .נפוץ במרחב הציבורי בעיר. המשמשים למאכל

  גן מנשה •

  גן הזיכרון •

  גאולים' רח •

  ה פינת אבן גבירול"לה •



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

21 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

  

כיום נותרו חורשות מעטות בלבד של ,  עץ בר בארץ שבעבר כיסה אזורי הרים נרחבים– ם"אורן י

  . אחד העצים הנפוצים ביותר בייעור וגינון. אוכלוסיית הבר

  חצר מפעל המים •

  מוסד אונים •

  2אבן גבירול ' רח •

  בית האבן •

  18אזר ' רח •

  

  .נפוץ מאוד בשימוש יערני בארץ. ם הקנאריים עץ מחט שמוצאו מן האיי– אורן קנרי

  גן הזיכרון •

  בית האבן •

  

בעל ענפים אופקיים .  מוצאו מאיי נורפולק והוא נפוץ בדרום האוקיינוס השקט– וקריה רמהאאר

  . מיני אראקוריה נמנים עם הקדומים שבין עצי עצי המחט בעולם.  היוצרים  צורה חרוטית

  10העמק  •

  

 - של המאה ה30 -נפוץ בשנות ה. ב"אזורים המערביים של מכסיקו וארה עץ מן ה– וושינגטוניה

  . בעיקר כעץ שדרה20

  69תל חי  •

  התחיה' רח •

  גן יד לבנים •

  4פינס  •

  45בן גוריון  •

  164ויצמן  •

  חי- בן גוריון פינת תל •

  

   .  50 - וה40 - השימוש בו בארץ היה נפוץ בשנות ה.   עץ אוסטרלי - גרווילאה חסונה

  ס ברנר"פס ירק ליד ביה •

  חזית בניין העירייה •

  פ סמטת חנני יוסף"שצ •

  

בעל משך חיים ארוך של מאות .  עץ בר בארץ המאפיין גדות נחלים בעיקר בגליל– דולב מזרחי

אשר כיום " ערמון"שמו המקראי הוא כפי הנראה .  מטרים30העץ מגיע לגובה של עד . שנים 

  .משוייך לסוג אחר של עצים

  



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

22 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

  ס גורדון"ביה •

  

מאריך ימים . עץ ממוצא ים תיכוני הנפוץ כגידול חקלאי בכל רחבי הארץ מזה אלפי שנים - זית

  .מצוי במרחב הציבורי כעץ בודד פיסולי. ובעל צורת גזע פיסולית וייחודית

  10סולד ' רח •

  גדי- המייסדים פינת עין •

  גן מנשה •

  גן המגינים •

  שפרינצק פינת כצנלסון' רח •

  גן יד לבנים •

  ע"גן הגדנ •

  

העץ שייך למשפחה בעלת . ב שם גדל בביצות"מדרום מזרח ארה מוצאו – טורי-וטכסדיון ד

  .   ם קדומיםידניסממנים פרימיטיבים אשר היתה נפוצה בע

  גן מנשה •

  גן דוד רמז שכונת עלייה •

  

עלייו הם עלי . כ בעל מופע שיחי"בד. תיכוני- עץ בר בארץ המאפיין את החורש הים– ער אציל

  .הדפנה המשמשים כתבלין

  גן מנשה •

  

  .בעל נוף רחב ושורשים עבותים.  עץ מאמריקה הדרומית–  ביתית-פיטולקה דו

  גן מנשה •

  

 סוג המונה מספר מינים המהווים חלק נכבד מן היער העירוני באזור השרון ומישור – פיקוס

מוצא העצים מן האזורים הטרופים  . 20 - של המאה ה40 -הובאו לארץ בשנות ה. החוף

נפוץ מאוד במרחב הציבורי בעיקר . באסיה שם הם יוצרים את נופי יערות העדוהסובטרופים ש

  .  כעץ שדרה

    פיקוס השדרות

  7דוד אלעזר ' רח •

  גן יד לבנים •

  גן הזכרון •

  הרצל' רח •

  רוטשילד' רח •

  גן התחיה •

  



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

23 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

  פיקוס בנגלי

  7גרץ  •

  ח הגריאטרי" ביה–גלר ' רח •

  9הכלנית  •

  גן אנטמן •

  

  פיקוס חלוד

  גן מנשה •

  

  פיקוס קדוש

  11העבודה  •

  תל חי' רח •

  

   מעוקםפיקוס

  30ארלוזורוב  •

  

למרות . גדל לגובה רב. עץ שמוצאו מהאזורים הממוזגים של חצי הכדור הצפוני – צפצפה שחורה

  . שמהווה עץ נוי שכיח אינו נפוץ במרחב הציבורי בעיר

  9ויצמן  •

  

  .ת מיםעמיד מאוד לתנאי יובש וחסכן בצריכ.  עץ מאמריקה הטרופית– פלפלון בכות

  5קלישר  •

  

במרחב . תפוצתו כוללת את האזור הסודאני והסהרו הערבי.   עץ בר הנפוץ בכל הארץ-  שיזף מצוי

העירוני מצוי בעיקר בשטחים פתוחים בלתי מטופלים ובשטחים חקלאיים שם לא נעקר בשל 

  .שורשו העמוק

  

  פ מצפון לשכונת עליה"ש •

   קדומים–פ בין הרחובות האילנות "ש •

  

עליו משמש ים מאכל להאכלת טוואי המשי . עץ תרבות שמוצאו מדרום מזרח אסיה – לבן תות

 העץ מפיץ עצמו .וכפי הנראה הוכנס לאזרונו עם התפתחות של תעשיית המשי בתקופה הביזנטית

  .בשטחי בור בלתי מבונים

  גן שלמה יפה •

  



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

24 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

ם למן התקופה עדויות לגידולו קיימות כבר מימי קד. אסיה והמזרח הקרובעץ מאזור  – תמר

  . היווה גידול חשוב לאורך התקופות ההיסטוריות השונות. הכלכוליתית

  154ויצמן  •

  69תל חי  •

  10גורדון  •

 גן מנשה •
  

מכונה גם עץ .  עץ אפרקיאי בעל פרי אופייני הדומה לכיכר לחם או נקניק– קיגליה מנוצה

  .אינו נפוץ המרחב הציבורי. הנקניקים

 חטיבת בינים אלון •
  

  ממצאי הסקרסיכום . 8

 עבור כל "כרטיס עץ"בהמשך מופיע   . מפורטים כלל העצים שנבחנו במסגרת הסקר 8.1 הטבלב

  .אחד מן העצים



  מחלקת גנים ונוף,  לאיכות הסביבההאגף -עיריית כפר סבא  
 
 
 

                                                                
 25                                                                           2010  פברואר     -     בוגריםסקר עצים     

    

 רו פירוט העצים שנסק:8.1הטבל



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

26 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

27 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

  



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

28 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

 



  מחלקת גנים ונוף, כות הסביבה לאיהאגף -עיריית כפר סבא  
 

29 2010 פברואר     -      בוגריםסקר עצים

  

  

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
30

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה40 - כ :גיל העץ

 70 - שנות ה:שנת נטיעה

  57: מספר עצים באתר
 1: זיהוי' מס

  ששת הימים' רח: מיקום העץ
 190071/675779  :צ.נ

 .עץ בוגר גדול מימדים: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
31

  
  ברוש מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

 לעת הקמת המוסד :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 2: זיהוי' מס

  ש רייזל"בית תרבות ע: מיקום העץ
 190742/675846  :צ.נ

 בעל מימדים גדולים: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
32

  
  
  

  אורן ירושלים : שם העץ
  :גיל העץ

  לעת הקמת המוסד:שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 3: זיהוי' מס

  ש רייזל"בית תרבות ע: מיקום העץ
 190725/675880  :צ.נ

 גודל וגזע העץ בעלי מימדים גדולים: ייחודיות העץ

 יבש בחלקו: מידע כללי

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
33

  
  
  
  

 סיגלון עלי מימוסה: שם העץ
  :גיל העץ

  לעת הקמת המוסד:שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 4: זיהוי' מס

  ש ריזל"בית תרבות ע: מיקום העץ
 190715/675859  :צ.נ

 תופעה בוטאנית: ייחודיות העץ

 פיקוס במופע אפיפיטי על סגלון: מידע כללי

 
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
34

  
  
  

  תמר מצוי: שם העץ
   שנה80 – 70 :גיל העץ

 30 -ת השנו :שנת נטיעה

  2:  באתרמספר עצים
 5: זיהוי' מס

  10גורדון '  רח:מיקום העץ
 190650/675900  :צ.נ

 עץ בוגר בעל גובה: ייחודיות העץ

 עטלפים: מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
35

  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה40-  כ:גיל העץ

 70 - שנות ה:שנת נטיעה

  3: מספר עצים באתר
 6: זיהוי' מס

  ששת הימים פינת גאולה: מיקום העץ
  190737/675749 :צ.נ

 עץ בוגר בעל גובה: ייחודיות העץ

 פטריות בבסיס אחד העצים: מידע כללי

  

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
36

  
  אלון אנגלי: שם העץ
  23  :גיל העץ

 1986  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 7: זיהוי' מס

  חטיבת ביניים אלון: מיקום העץ
 190444/675853  :צ.נ

 .עץ נדיר: ייחודיות העץ

 .י מורה בית הספר" ניטע ע:מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
37

  
  

  קיגליה מנוצה: שם העץ
  23 :גיל העץ

 1986: שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 8: זיהוי' מס

  חטיבת ביניים אלון: מיקום העץ
  190418/675856 :צ.נ

 לא נפוץ: ייחודיות העץ

 י מורה בית הספר"ניטע ע: מידע כללי

  
  

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
38

  
  
  

  רב פרחיםאקליפטוס : שם העץ
  23: גיל העץ

 1986 :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 9: זיהוי' מס

  חטיבת ביניים אלון: מיקום העץ
  190424/675858 :צ.נ

 לא נפוץ: ייחודיות העץ

 י מורה בית הספר"ניטע ע: מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
39

  
  

  : שם העץ
  אלון השעם
  23:גיל העץ

 1986 :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
  10: זיהוי' מס

  חטיבת ביניים אלון: מיקום העץ
  190447/675852 :צ.נ

 לא נפוץ, ייחודי: ייחודיות העץ

 י מורה בית הספר"ניטע ע: מידע כללי

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
40

  
  : שם העץ
  תבוראלון ה
  23: גיל העץ

 1986 :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 11: זיהוי' מס

  חטיבת ביניים אלון: מיקום העץ
 190443/675849  :צ.נ

 מין בר: ייחודיות העץ

 י מורה בית הספר"ניטע ע: מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
41

  
  

  : שם העץ
  גרווילאה חסונה

  :גיל העץ
  :שנת נטיעה

  5: מספר עצים באתר
 12: זיהוי' מס

  ס ברנר"ליד ביה:מיקום העץ
 190367/676076  :צ.נ

 גודל, ייחודי: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
42

  
  
  

  ס בנגליפיקו: שם העץ
   שנה40 - כ: גיל העץ

 70 -שנות ה : שנת נטיעה

  8: מספר עצים באתר
  13: זיהוי' מס

  9הכלנית : מיקום העץ
 190243/675165  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
43

  
  

  : שם העץ
  איקליפטוס המקור

   שנה100 – 80: גיל העץ
 1920 - 1904 : שנת נטיעה

  1 :מספר עצים באתר
 14: זיהוי' מס

  הטייסים: מיקום העץ
 190792/675358  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 .1904 -יתכן והיה חלק מחורשת פסקל שניטעה ב: מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
44

  
  
  

  פיקוס בנגלי: שם העץ
   שנה15 – 10: גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 15: זיהוי' מס

  1הכלנית : מיקום העץ
 190270/675862  :צ.נ

 צורה, פיסולי: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
45

  
  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  15: מספר עצים באתר
 16: זיהוי' מס

  : מיקום העץ
  ליאון בלום פינת אינשטיין

  190773/675507 :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

  : מידע כללי

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
46

  
  

  : שם העץ
 פיקוס חלוד 

  :גיל העץ
 לעת הקמת המבנה : שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 17: זיהוי' מס

   שרותי ייעוץ לנוער- גלר : מיקום העץ
 190406/675606  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
47

  
  

  אלון התבור: שם העץ
   שנה15 – 10: גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 18: זיהוי' מס

 פנימיית שטיינברג: מיקום העץ
 190626/675443  :צ.נ

 , בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
48

  
  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  20:מספר עצים באתר
 19: זיהוי' מס

  ד שילה"ס ממ"ביה: מיקום העץ
 190540/675636  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
49

  
  
  
  
  
  
  

 פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה40 - כ: גיל העץ

 70 -שנות ה : שנת נטיעה

  11: מספר עצים באתר
 20: זיהוי' מס

  הרקפת פינת כלנית: מיקום העץ
 190211/675738  :צ.נ

 גודל,בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  
  

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
50

  
  
  
  
  

  פיקוס בנגלי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  10: רמספר עצים באת
 21: זיהוי' מס

  ח גריטרי גלר"ביה: מיקום העץ
 190429/675705  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
51

  
  
  
  
  

  פיקוס בנגלי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  20: מספר עצים באתר
 22: זיהוי' מס

 ח מאיר"ביה: מיקום העץ
  190295/676333:צ.נ

 גזע,ודל ג, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
52

  
  
  

  אורן ירושלים  : שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  4: מספר עצים באתר
 23: זיהוי' מס

  ח מאיר"ביה: מיקום העץ
 190305/676316  :צ.נ

 גזע, גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
53

  
  
  

  
  
  
  

  ברוש מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 24: זיהוי' מס

  גן יקשטד: מיקום העץ
 190182/676318  :צ.נ

  בוגר: ייחודיות העץ

  גזע,גודל 

 : מידע כללי

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
54

  
  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  5: מספר עצים באתר
 25: זיהוי' מס

  גן יקשטד: מיקום העץ
 190199/676322  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 שאר העצים במצב טוב: ללימידע כ

 
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
55

  
  
  

  אלון התבור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 26: זיהוי' מס

  גן אלונים מילהיים: מיקום העץ
 189881/676213  :צ.נ

 גודל, בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
56

  
  
  

  אלון התבור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: רמספר עצים באת
 27: זיהוי' מס

  גן אלונים מילהיים: מיקום העץ
  189863/676217 :צ.נ

 שלד עץ, גזע, בר: ייחודיות העץ

 .עץ בר יבש כליל: מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
57

  
  

  אלון התבור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 28: זיהוי' מס

  רחבת סדן פנימיית הרצוג: מיקום העץ
 190439/676867  :צ.נ

 גזע, גודל, בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
58

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 29: זיהוי' מס

  ' א11' אנילביץ: מיקום העץ
 190149/676110  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
59

   איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

  :נטיעהשנת 

  40: מספר עצים באתר
 30: זיהוי' מס

  חורשת דודאים: מיקום העץ
  190635/677182 :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
60

  אלון התבור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 31: זיהוי' מס

  חורשת דודאים: מיקום העץ
 190672/677195  :צ.נ

 בר:  העץייחודיות

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
61

  
  אורן ירושלים : שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 33 + 32: זיהוי' מס

  דוד רוז, עליהגן : מיקום העץ
 190850/677560  :צ.נ

 גזע, גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
62

   טורי- טכסודיון דו: שם העץ
  :גיל העץ
  :טיעהשנת נ

  1: מספר עצים באתר
 34: זיהוי' מס

  דוד רוז, עליהגן : מיקום העץ
 190876/677531  :צ.נ

 סוג, גודל, ייחודי: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
63

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  8: מספר עצים באתר
 35: זיהוי' מס

  בית לזרוס, דוד רמז: מיקום העץ
 190455/677606  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
64

  חרוב מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 36: זיהוי' מס

  שלום עליכם' רח: מיקום העץ
 191689/677307  :צ.נ

 סוג, בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
65

  
   שיזף מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: ספר עצים באתרמ
 37: זיהוי' מס

   שכונה ירוקה בהקמה-פ"ש: מיקום העץ
 190138/678040  :צ.נ

 . מין בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
66

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 38: זיהוי' מס

  בית האבן: מיקום העץ
 194547/676342  :צ.נ

 סוג, בוגר:  העץייחודיות

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
67

  
  אשל הפרקים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 39: זיהוי' מס

  בית האבן: מיקום העץ
 194549/676314  :צ.נ

 גזע, גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
68

   אורן קנרי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: תרמספר עצים בא
 40: זיהוי' מס

  בית האבן: מיקום העץ
 194574/676346  :צ.נ

 צורה, גזע, גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
69

  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  12: מספר עצים באתר
 41: זיהוי' מס

  השקמה: מיקום העץ
 194350/676196  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
70

  אורן ירושלים: שם העץ
   שנה50 - כ: גיל העץ

 60 -שנות ה : שנת נטיעה

  6: מספר עצים באתר
 42: זיהוי' מס

  ס רמז"ביה: מיקום העץ
 194178/676150  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
71

  חרוב מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: אתרמספר עצים ב
 43: זיהוי' מס

  קדומים: מיקום העץ
 194172/676453  :צ.נ

 גודל, בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
72

  
  תות שחור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 44: זיהוי' מס

  קדומים- האילנות : מיקום העץ
 194215/676452  :צ.נ

 סוג, בוגר: ייחודיות העץ

 :  כללימידע

 

  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
73

  
  

  תאנה: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 45: זיהוי' מס

   קדומים- האילנות : מיקום העץ
 194257/676514  :צ.נ

 סוג, ייחודי: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
74

  
  
  

  שיזף מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 46: זיהוי' מס

  קדומים- האילנות : מיקום העץ
 194189/676554  :צ.נ

 סוג, בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
75

  
  
  
  

  פיקוס בנימינה: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  5: מספר עצים באתר
 47: זיהוי' מס

  גן מרכז גלר: מיקום העץ
 19449/676573  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
76

  אלון התבור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 48: זיהוי' מס

  גן גלר: מיקום העץ
 194360/676595  :צ.נ

 בוגר, גזע, גודל, בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
77

  
  
  

  מכנף נאה: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 49: זיהוי' מס

   גן מרכז גלר:מיקום העץ
 194346/676546  :צ.נ

 פיסולי- צורת גזע, פיסולי: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
78

  
  

  אלון השעם: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  9: מספר עצים באתר
 50: זיהוי' מס

  גן גלר: מיקום העץ
 194326/676511  :צ.נ

 צורה, גזע, גודל: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
79

  
  
  

  ברוש מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 51: זיהוי' מס

  הטייסים מול פנימית שטיינברג: מיקום העץ
 190635/675399  :צ.נ

 סוג, בוגר: ייחודיות העץ

  בחלקוכרות: מידע כללי

 

  
  
  
  

  2: מספר עצים באתר  פיקוס צר עלים: שם העץ



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
80

  26: גיל העץ
 1986 שנת נטיעה

 52: זיהוי' מס

  חטיבת ביניים אלון: מיקום העץ
 190433/675855  :צ.נ

 סוג, בוגר: ייחודיות העץ

 פרט אחד כרות: מידע כללי

 
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
81

  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  37: מספר עצים באתר
 53: זיהוי' מס

  חנה סנש- ויצמן : מיקום העץ
  190456/676136 :צ.נ

 גודל, בוגר: העץייחודיות 

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
82

  
  אורן הגלעין: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  23: מספר עצים באתר
 54: זיהוי' מס

  80טשרניחובסקי : מיקום העץ
 190898/676816  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  

  22: ר עצים באתרמספ  עלים- אלמגן רחב: שם העץ



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
83

  :גיל העץ
  :שנת נטיעה

 55: זיהוי' מס

  כצנלסון: מיקום העץ
 191238/676916  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
84

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  13: מספר עצים באתר
 56: זיהוי' מס

  ס בן גוריון"בי: מיקום העץ
 191026/676520  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
85

  
  גרווילאה חסונה: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  35: מספר עצים באתר
 57: זיהוי' מס

  16המעפילים : מיקום העץ
  190726/676187 :צ.נ

 גודל, נוף: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  

  14: מספר עצים באתר   פיקוס בנגלי: שם העץ



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
86

  :גיל העץ
 לעת הקמת הגן : שנת נטיעה

 58: זיהוי' מס

  גן המגינים: מיקום העץ
 190653/676165  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  

  13: מספר עצים באתר  זית אירופי: שם העץ



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
87

  :גיל העץ
  :שנת נטיעה

 59: זיהוי' מס

  גן המגינים: מיקום העץ
 190609/676191  :צ.נ

  נוף,בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
88

  
  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה40 - כ: גיל העץ

 70 -שנות ה : שנת נטיעה

  37: מספר עצים באתר
 60: זיהוי' מס

  13דב הוז : מיקום העץ
 190010/676240  :צ.נ

 נוף: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
89

  
  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה40 - כ: גיל העץ

 70 - שנות ה :שנת נטיעה

  31: מספר עצים באתר
 61: זיהוי' מס

  כצנלסון: מיקום העץ
 191142/676554  :צ.נ

 נוף: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
90

  
  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

 לעת הקמת הגן : שנת נטיעה

  4: מספר עצים באתר
 62: זיהוי' מס

  גן נפגעי הטרור: מיקום העץ
 190903/676336  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
91

  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה60 - כ: גיל העץ

 40 -שנות ה : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 63: זיהוי' מס

   פינת בלינסון36גולומב : מיקום העץ
 190889/676169  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
92

  
  

  רן ירושליםאו: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 64: זיהוי' מס

  18אזר : מיקום העץ
 191239/676852  :צ.נ

 גודל, בןגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
93

  
  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 65: זיהוי' מס

  2אלישבע : מיקום העץ
 190465/676219  :צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
94

  
  
  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  5: מספר עצים באתר
 66: זיהוי' מס

  4תורה ועבודה : מיקום העץ
 191562/676511  :צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
95

  
  
  

  פלפלון בכות: שם העץ
  36:גיל העץ

 1973:  נטיעהשנת

  1: מספר עצים באתר
  67: זיהוי' מס

  5קלישר : מיקום העץ
 191977/676135  :צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
96

  
  
  
  
  
  

  ושינגטוניה חסונה: שם העץ
   שנה80 - כ: גיל העץ

 30 -שנות ה : שנת נטיעה

  3: מספר עצים באתר
 68: זיהוי' מס

  4פינס : מיקום העץ
 191952/676497  :צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
97

  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה20 – 10: גיל העץ

  :שנת נטיעה

  11: מספר עצים באתר
 69: זיהוי' מס

   היכל הספורט היובל34אזר : מיקום העץ
 191701/676835  :צ.נ

 נוף: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
98

  
  
  
  
  

   קזוארינה שבטבטית :שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  15: מספר עצים באתר
 70: זיהוי' מס

  ס סאלד" בי63אזר : מיקום העץ
 192008/676657  :צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
99

  
  
  
  
  
  

  פיקוס בנגלי: שם העץ
  :גיל העץ

 לעת הקמת הגן : שנת נטיעה

  40: מספר עצים באתר
 71: זיהוי' מס

  גן אלימלך אנטמן: מיקום העץ
 192054/676180: צ.נ

 צורה, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
100

  
  
  

  ברוש מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 73: זיהוי' מס

  18שחל : מיקום העץ
 192123/676169: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
101

  
  
  

  ברוש מצוי: ץשם הע
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2:מספר עצים באתר
 74: זיהוי' מס

  י"השחר פינת רש: מיקום העץ
 191680/676414: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
102

  
  
  
  

  זית אירופי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 75: זיהוי' מס

  לסוןשפרינצק פינת כצנ: מיקום העץ
 191129/676490:צ.נ

 סוג, נוף: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
103

  
  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  47:מספר עצים באתר
 76: זיהוי' מס

   ב62הכרמל : מיקום העץ
 192253/675925:צ.נ

 : ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
104

  
  
  
  
  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  7:מספר עצים באתר
 77: זיהוי' מס

  6בר אילן : מיקום העץ
 191885/676108:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
105

  
  
  

  זית אירופי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 78: זיהוי' מס

  10סולד: מיקום העץ
 191280/676664:צ.נ

 נוף, גרבו: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
106

  
  
  

  )חסון(איקליפטוס : שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2:מספר עצים באתר
 79: זיהוי' מס

  49חי -תל: מיקום העץ
 192103/675820:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
107

  
  
  
  
  

   איקליפטוס המקור: שם העץ
   שנה100 – 90: גיל העץ

  1920 – 1905 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 80: זיהוי' מס

  תל חי פינת יבנה: מיקום העץ
 192275/676426: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
108

  
  

  ושינגטוניה חוטית: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 81: זיהוי' מס

  גן אלתרמן: מיקום העץ
 192009/675933:צ.נ

 נוף: יות העץייחוד

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
109

  
  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  3: מספר עצים באתר
 82: זיהוי' מס

  מוסד אונים: מיקום העץ
 191339/676666: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
110

  
  
  
  

  פיקוס קדוש: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  8 :מספר עצים באתר
 83: זיהוי' מס

  43הגליל : מיקום העץ
 192498/676187: צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
111

  
  
  
  
  

  ברוש מצוי : שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  19: מספר עצים באתר
 84: זיהוי' מס

  39הגליל : מיקום העץ
 192460/676081: צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
112

  
  
  
  
  
  

  בוהיניה: שם העץ
   שנים10  - כ: גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 85: זיהוי' מס

  37הגליל : מיקום העץ
 192447/676015: צ.נ

 פיסולי: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
113

  
  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 86: זיהוי' מס

  פנימיית נעורים: ם העץמיקו
 192614/675997:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
114

  
  
  
  
  

  ברוש מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 87: זיהוי' מס

  פנימיית נעורים: מיקום העץ
 192185/675899: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
115

  
  
  

  איקליפטוס המקור: ץשם הע
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  5:מספר עצים באתר
 88: זיהוי' מס

  פנימיית נעורים: מיקום העץ
 192663/675907:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
116

  
  
  
  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2:מספר עצים באתר
 89: זיהוי' מס

  נעוריםפנימיית : מיקום העץ
 192520/675896:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
117

  
  
  
  

  תמר מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 90: זיהוי' מס

  69תל חי : מיקום העץ
 192176/676072:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
118

  
  
  

  וושינגטוניה: שם העץ
   שנה80 – 70: ץגיל הע

 30 -שנות ה : שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 91: זיהוי' מס

  69תל חי : מיקום העץ
 192176/676072: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
119

  
  
  
  

  פיקוס קדוש: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 92: זיהוי' מס

  11עבודה : מיקום העץ
 191518/676254: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
120

  דולב מזרחי: שם העץ
   שנה56: גיל העץ

  ?1953 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 93: זיהוי' מס

  ס גורדון"ביה: מיקום העץ
 192524/676050: צ.נ

 גודל, נדיר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
121

  
  אורן ירושלים: שם העץ

  : העץגיל
  :שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 94: זיהוי' מס

  ס גורדון"ביה: מיקום העץ
 192485/676040: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
122

  
  

   ביתית-פיטולקה דו : שם העץ
   שנה73 - כ: גיל העץ

 1936 : שנת נטיעה

  3: מספר עצים באתר
 95: זיהוי' מס

  נשהגן מ: מיקום העץ
 190594/678029: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
123

  
  
  

  אורן הגלעין: שם העץ
   שנה73 - כ: גיל העץ

 1936 : שנת נטיעה

  9:מספר עצים באתר
 96: זיהוי' מס

  גן מנשה: מיקום העץ
 190587/678061: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
124

  
  
  

   טורי- ודיון דוטכס: שם העץ
   שנה73 - כ: גיל העץ

 1936 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
  97: זיהוי' מס

  גן מנשה: מיקום העץ
 190545/678101: צ.נ

 גודל, ייחודי: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
125

  
  
  
  
  

  זית אירופי: שם העץ
   שנה73 - כ: גיל העץ

 1936 : שנת נטיעה

  5: מספר עצים באתר
 98: זיהוי' מס

  גן מנשה: מיקום העץ
 190540/678086: צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
126

  
  
  

  אלון הגלעין: שם העץ
   שנה73 - כ: גיל העץ

 1936 : שנת נטיעה

  2:מספר עצים באתר
 99: זיהוי' מס

  גן מנשה: מיקום העץ
 190546/678071: צ.נ

 נדיר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
127

  
  
  

   פיקוס חלוד:  העץשם
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 100: זיהוי' מס

  גן מנשה: מיקום העץ
 190549/678036: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
128

  
  
  

  תמר מצוי: שם העץ
   שנה73 - כ: גיל העץ

 1936 : שנת נטיעה

  8: מספר עצים באתר
 101: זיהוי' מס

   מנשהגן: מיקום העץ
 190602/678051: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
129

  
  
  
  

  ער אציל: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 102: זיהוי' מס

  גן מנשה: מיקום העץ
 190574/678016: צ.נ

 נדיר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
130

  
  
  

  ברוש מצוי: שם העץ
  :גיל העץ
  :יעהשנת נט

  1: מספר עצים באתר
 103: זיהוי' מס

  1אוסטישנסקי : מיקום העץ
 191123/675324: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
131

  
  
  
  

  תמר מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 104: זיהוי' מס

  1אוסטישנסקי : מיקום העץ
 191117/675322: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
132

  
  
  

  איקליפטוס המקור: שם העץ
   שנה100 – 90: גיל העץ

  1920 – 1904 :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 105: זיהוי' מס

  הטיסים ארלוזורוב: מיקום העץ
 191390/675143:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 1904 - יתכן וחלק מחורשת פבקל שניעה ב: מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
133

  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה40 - כ: גיל העץ

 70 -שנות ה : שנת נטיעה

  16:מספר עצים באתר
 106: זיהוי' מס

  סוקולוב: מיקום העץ
 190963/675827: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
134

  
  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

 לעת הקמת הגן : שנת נטיעה

  5:  עצים באתרמספר
 107: זיהוי' מס

  גן התחייה: מיקום העץ
 191086/675757: צ.נ

 צורה, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
135

  
  
  
  
  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  4: מספר עצים באתר
 108: זיהוי' מס

  גן התחייה: מיקום העץ
 191073/675701: צ.נ

  גודל,בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
136

  
  
  
  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה70 – 60: גיל העץ

 40 -שנות ה : שנת נטיעה

  112: מספר עצים באתר
 109: זיהוי' מס

   טיסים- רוטשילד ויצמן : מיקום העץ
 191612/676033: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  )ר רפי חלפון"ד: תמונה(

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
137

  
  
  
  
  
  
  
  

   זית אירופי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 110: זיהוי' מס

  כיכר בן גוריון רוטשילד: מיקום העץ
 191465/675489: צ.נ

 נוף: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
138

  
  
  

  אראוקריה רמה: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 111: זיהוי' מס

  10עמק ה: מיקום העץ
 192247/675774: צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
139

  
  
  
  
  

  זית אירופי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 112: זיהוי' מס

  המייסדים פינת עין גדי: מיקום העץ
 191522/675925: צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
140

  
  
  

   אירופיזית: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  11: מספר עצים באתר
 113: זיהוי' מס

  גן יד לבנים: מיקום העץ
 191269/675997: צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
141

  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה70 – 60: גיל העץ

 40 -שנות ה : שנת נטיעה

  10: מספר עצים באתר
 114: זיהוי' מס

  גן יד לבנים: העץמיקום 
 191267/675909: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
142

  
  
  

  גרווילאה חסונה: שם העץ
   שנה73: גיל העץ

 1936 : שנת נטיעה

  6: מספר עצים באתר
 115: זיהוי' מס

  בניין העירייה: מיקום העץ
 191910/675709: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
143

  
  
  

  תמר מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 116: זיהוי' מס

  154ויצמן : מיקום העץ
 191984/675704: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
144

  
  
  

  ושינגטוניה חסונה: שם העץ
   שנה80 – 70: גיל העץ

  30 -שנות ה : שנת נטיעה

  3: מספר עצים באתר
 117: זיהוי' מס

  54הכרמל : מיקום העץ
 191934/676009: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
145

  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה70 – 60: גיל העץ

 40 -שנות ה : שנת נטיעה

  42: מספר עצים באתר
 118: זיהוי' מס

   ויצמן-הרצל הכרמל : מיקום העץ
 191814/675797: צ.נ

 גודל, בוגר:  העץייחודיות

 ו בשבט"נטיעות ט: מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
146

  
  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  63: מספר עצים באתר
 119: זיהוי' מס

  34ויצמן : מיקום העץ
 191458/675807: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
147

  
  
  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה70 – 60: גיל העץ

 40 -שנות ה : שנת נטיעה

  13: מספר עצים באתר
 120: זיהוי' מס

   ויצמן-רוטשילד הכרמל : מיקום העץ
 191581/675918: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 ו בשבט"נטיעות ט: מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
148

  
  
  

  ברוש מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  6: מספר עצים באתר
 121: זיהוי' מס

  40העמק : מיקום העץ
 192248/675778: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
149

  
  
  
  
  

  אורן קנרי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  5:מספר עצים באתר
 122: זיהוי' מס

  36העמק : מיקום העץ
 192237/675738: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
150

  
  
  
  

  אירופיזית : שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 123: זיהוי' מס

  ע"גן הגדנ: מיקום העץ
 192330/675856:צ.נ

 צורה, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
151

  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 124: זיהוי' מס

  7דוד אלעזר : מיקום העץ
 191243/676169:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
152

  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  22:מספר עצים באתר
 125: זיהוי' מס

  גן אלתרמן: מיקום העץ
 191957/675850:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
153

  
  
  

  קזוארינה שבטבטית: שם העץ
  :גיל העץ

  : נטיעהשנת

  4:מספר עצים באתר
 126: זיהוי' מס

  בית כנסת חצר העירייה: מיקום העץ
 191849/675752:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
154

  
  

  אשל הפרקים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 127: זיהוי' מס

  80ויצמן : מיקום העץ
 191289/675878:צ.נ

 גודל , בוגר:העץייחודיות 

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
155

  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
   שנה60- 50: גיל העץ

 50 -שנות ה : שנת נטיעה

  5:מספר עצים באתר
 128: זיהוי' מס

  חצר מפעל המים: מיקום העץ
 191917/675769:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 גם אורן ברוטיה: מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
156

  
  
  

   קוראיקליפטוס המ :שם העץ
  103: גיל העץ

 1906 : שנת נטיעה

  2:מספר עצים באתר
 129: זיהוי' מס

  חצר העירייה: מיקום העץ
 191873/675736: צ.נ

 בוגר, גדול: ייחודיות העץ

קיימת שונות רבה בגודל בין . י יצחק שיינפמן שאף הגן עליהם מפני הכורת התורכי"ניטעו ע: מידע כללי

 .שני העצים

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
157

  
  
  
  

  ) חסון(איקליפטוס : ץשם הע
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  2:מספר עצים באתר
 130: זיהוי' מס

  41תל חי : מיקום העץ
 192125/675874: צ.נ

 סוג, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
158

  
  

  מנגו: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 131: זיהוי' מס

  154ויצמן : מיקום העץ
 191999/675702:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
159

  
  

  צייבה מחומשת: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  :מספר עצים באתר
 132: זיהוי' מס

  מדרחוב ירושלים: מיקום העץ
 191328/676042:צ.נ

 גודל, נדיר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
160

  
  
  

  פיקוס מעוקם: שם העץ
   שנה60 – 50: גיל העץ

  50 -שנות ה : שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 133: זיהוי' מס

  30ארלוזרוב : מיקום העץ
 191153/675302:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
161

  
  

  קזוארינה אשונה: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 134: זיהוי' מס

  ויצמן: מיקום העץ
 191450/675826:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
162

  
  

  איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 135: זיהוי' מס

  הטיסים ליד ברכיות המים: מיקום העץ
 191749/675201:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
163

  
  
  

  חרוב מצוי: שם העץ
   שנה80 – 70: גיל העץ

  30 -שנות ה : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 136: זיהוי' מס

  45בן גוריון : מיקום העץ
 191592/675459: צ.נ

 גודל, בר: ייחודיות העץ

 1930 -שטארק שהוקמה ב' אזור משתלת משפ: מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
164

  
  

  סונהושינגטוניה ח: שם העץ
   שנה80 – 70: גיל העץ

 30 -ות השנ : שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 137: זיהוי' מס

  45בן גוריון : מיקום העץ
 191608/675456: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 1930 -שטארק שהוקמה ב' אזור משתלת משפ: מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
165

  
  
  
  

  ברוש קירח: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1:מספר עצים באתר
 138: זיהוי' מס

  16שרת : מיקום העץ
 191646/675592:צ.נ

 גודל, סוג: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
166

  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  12: מספר עצים באתר
 139: זיהוי' מס

  הבנים: מיקום העץ
 191938/675568: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
167

  
  
  

  אורן הגלעין: שם העץ
  :עץגיל ה

  :שנת נטיעה

  12: מספר עצים באתר
 140: זיהוי' מס

  גן הבנים: מיקום העץ
 191914/675527: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 גם אורן ירושלים ואורן ברוטיה: מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
168

  
  
  
  

  זית אירופי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  8:מספר עצים באתר
 141: זיהוי' מס

  הבניםגן : מיקום העץ
 191888/675522: צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
169

  
  
  

  אראוקריה רמה: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  3:מספר עצים באתר
 142: זיהוי' מס

  גן הבנים: מיקום העץ
 191876/675524: צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
170

  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה70 – 60: העץגיל 

 40 -שנות ה : שנת נטיעה

  85:מספר עצים באתר
 143: זיהוי' מס

   הטיסים- הרצל ויצמן : מיקום העץ
 191774/675627: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 ו בשבט"נטיעות ט: מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
171

  
  
  

  איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  3: מספר עצים באתר
 144: זיהוי' מס

  33תל חי : מיקום העץ
 192048/675621:צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
172

  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  7: מספר עצים באתר
 145: זיהוי' מס

  סימטת תל חי: מיקום העץ
 191982/675610:צ.נ

 נוף, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
173

  
  
  

  ושינגטוניה חסונה: שם העץ
   שנה80 – 70: גיל העץ

 30 -שנות ה : שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 :146 זיהוי' מס 

  תל חי פינת הבנים: מיקום העץ
 192021/675540: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 אוסטרובסקי' י משפ"נטעו ע: מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
174

  
  

  ברוש מצוי: שם העץ
  ה שנ80 – 70: גיל העץ

 30 -שנות ה : שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 147: זיהוי' מס

  תל חי פינת הבנים: מיקום העץ
 192022/675541: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 .אוסטרובסקי' י משפ"נטעו ע: מידע כללי

  

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
175

  
  

  פיקוס קדוש: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  22: מספר עצים באתר
 148: זיהוי' מס 

  תל חי: ום העץמיק
 192021/675514: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
176

  
  
  

  ושינגטוניה חסונה: שם העץ
   שנה80 – 70: גיל העץ

 30 -שנות ה : שנת נטיעה

  19: מספר עצים באתר
 149: זיהוי' מס

  בן גוריון פינת תל חי: מיקום העץ
 191939/675362: צ.נ

 גודל, רבוג: ייחודיות העץ

 דרויאן' י משפ"ניטעו ע: מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
177

  
  
  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  5: מספר עצים באתר
 150: זיהוי' מס

   בריכות המים2הרצל : מיקום העץ
 191685/675233: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
178

  
  
  
  
  

  זית אירופי: שם העץ
  :ץגיל הע

  :שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 151: זיהוי' מס

   גן דלפט :מיקום העץ
 191748/675263: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
179

  
  
  

  חרוב מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 152: זיהוי' מס

  ס אוסישקין"גן ליד בי: מיקום העץ
 191439/675346: צ.נ

 גודל, בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
180

  
  
  
  
  

  איקליפטוס לימוני: שם העץ
   שנה70 – 60: גיל העץ

 40 -שנות ה : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 153: זיהוי' מס

  ס אוסישקין"ביה: מיקום העץ
 191466/675252: צ.נ

 גודל, נדיר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

  

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
181

  
  רקיםאשל הפ: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 154: זיהוי' מס

  ס אוסישקין"ביה: מיקום העץ
 191462/675240: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
182

  
  

  אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  3: מספר עצים באתר
 155: זיהוי' מס

  ס אוסישקין"ביה: מיקום העץ
 191491/675277: צ.נ

 גודל,בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
183

  
  
  

  פיקוס קדוש: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  15: מספר עצים באתר
 156: זיהוי' מס

  ס אוסישקין"ביה: מיקום העץ
 191452/675276: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
184

  
  
  
  

  פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה70 – 60:  העץגיל

 40 -שנות ה : שנת נטיעה

  10: מספר עצים באתר
 157: זיהוי' מס

  גן הזיכרון: מיקום העץ
 192315/675406: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 .רוטשילד'  מרח1952 -הועתקו אל הגן ב: מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
185

  
  
  

  אורן הגלעין: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 158: זיהוי' מס

  גן הזיכרון: מיקום העץ
 192233/675435: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
186

  
  
  

  אורן קנרי: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  6: מספר עצים באתר
 159: זיהוי' מס

  גן הזיכרון: מיקום העץ
 192309/675503: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

  :מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
187

  
  
  
  

  חרוב מצוי: שם העץ
   שנה90 – 80: גיל העץ

 ?1917 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 160: זיהוי' מס

  גן הזיכרון: מיקום העץ
 192299/675564: צ.נ

 גודל, בר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
188

  
  
  

  איקליפטוס המקור: שם העץ
   שנה90 – 80: גיל העץ

 ?1917 : שנת נטיעה

  1:  עצים באתרמספר
 161: זיהוי' מס

  בית עלמין גן הזיכרון: מיקום העץ
 192239/675532: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 : מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
189

  
  
  
  

  אלון התבור: שם העץ
  :גיל העץ

  :שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 162: זיהוי' מס

  בית עלמין גן הזיכרון: מיקום העץ
 192268/675537: צ.נ

 גודל, בר: דיות העץייחו

 : מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
190

  
  
  

    אורן ברוטיה: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

  1:  מספר עצים באתר
 163: זיהוי' מס

  בית עלמין גן הזיכרון: מיקום העץ
 192278/675523: צ.נ

 גודל, בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
191

  
  

    אורן קנרי: שם העץ
   שנה60 – 50: גיל העץ

      50 -שנות ה: שנת נטיעה

  60: מספר עצים באתר
 164: זיהוי' מס

  גן הזיכרון: מיקום העץ
 192285/675548: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
192

  
  
  

    ושינגטוניה חוטית: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   1: מספר עצים באתר
 165: זיהוי' מס

  164ויצמן : ץמיקום הע
 192097/675632: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
193

  
  
  

    סיסם הודי: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   2: מספר עצים באתר
 166: זיהוי' מס

  168ויצמן : מיקום העץ
 192134/675610:  צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
194

  
  
  

    כוריזיה בקבוקית: שם העץ
   שנה20 - כ: גיל העץ

 :      שנת נטיעה

  10: מספר עצים באתר
 167: זיהוי' מס

  נורדאו הטייסים: מיקום העץ
 192392/675031:  צ.נ

 צורה, פיסולי:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
195

  
  
  

    אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

  43: מספר עצים באתר
 168:  זיהוי'מס

  יד לגיבורי קלקיליה: מיקום העץ
 193033/675283: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
196

  
  
  

    ברוש מצוי: שם העץ
   שנה80 – 70: גיל העץ

       30 -שנות ה: שנת נטיעה

  2:  מספר עצים באתר
 169: זיהוי' מס

  יד לגיבורי קלקיליה: מיקום העץ
 193021/675311:  צ.נ

 גודל, בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
197

  
  
  

   אורן הגלעין: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

  15:  מספר עצים באתר
 170: זיהוי' מס

  6נורדאו : מיקום העץ
 192530/675398: צ.נ

 גודל,בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
198

  
  
  

   אורן הגלעין:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      ת נטיעהשנ

  10:  מספר עצים באתר
 171: זיהוי' מס

  גאולים: מיקום העץ
 193037/675083:  צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
199

  
  

    איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   1: מספר עצים באתר
 172: זיהוי' מס

  1ל "רמח: מיקום העץ
 193118/675037:  צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
200

  
  
  

    אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   8: מספר עצים באתר
 173: זיהוי' מס

  ה"גן הל: מיקום העץ
 193098/674888:  צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
201

  
  
  
  

    אורן הגלעין: שם העץ
  :גיל העץ

 :      נת נטיעהש

   4: מספר עצים באתר
 174: זיהוי' מס

  ה פינת אבן גבירול"הל: מיקום העץ
 193256/675183: צ.נ

 גודל, בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

  

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
202

  
  
  

    אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 175: זיהוי' מס

  2רול אבן גבי: מיקום העץ
     1934009/675138: צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
203

  
  
  
  

    אשל הפרקים: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 176: זיהוי' מס

  1הרעות : מיקום העץ
    192831/675038:  צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
204

  
  
  
  
  
  

  תות לבן  : שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
  177: זיהוי' מס

  הרעות פינת הראשונים: מיקום העץ
     192748/675038: צ.נ

 גודל  , ייחודי:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
205

  
  
  

   זית אירופי:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1 :מספר עצים באתר
 178: זיהוי' מס

   הדר- כיכר משה דיין : מיקום העץ
    192634/675796:  צ.נ

 נוף  : ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
206

  
  
  

    ושינגטוניה חוטית: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    2: מספר עצים באתר
 179: זיהוי' מס

  הדר: מיקום העץ
     192780/675795: צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
207

  
  
  

   אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 180: זיהוי' מס

  גן המחתרות: מיקום העץ
     192627/676228: צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
208

  
  
  

    חרוב מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

     :  שנת נטיעה

    2: מספר עצים באתר
 181: זיהוי' מס

  גן המחתרות: מיקום העץ
     192622/676249: צ.נ

 גודל  , בר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
209

  
  
  

    פיקוס בנגלי: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 182: זיהוי' מס

   מחסן חירום7גרץ : מיקום העץ
     192584/676204: צ.נ

 גודל    , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
210

  
  
  
  

    אורן הגלעין: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   8:  מספר עצים באתר
 183: זיהוי' מס

   מחסן חירום7גרץ : מיקום העץ
     193128/676204: צ.נ

 גודל      , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

  

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
211

  
  
  

    איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

     4:מספר עצים באתר
 184: זיהוי' מס

  משה דיין פינת הר חזון: מיקום העץ
     192658/6759116: צ.נ

 גודל      , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
212

  
  
  

    איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    3: צים באתרמספר ע
 185: זיהוי' מס

  11יוחנן הסנדלר : מיקום העץ
     193448/675778: צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
213

  
  
  
  

    איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    3: מספר עצים באתר
 186: זיהוי' מס

   השיקמה: מיקום העץ
     193749/675653: צ.נ

 גודל    , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

  

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
214

  
  
  

    איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   1:  מספר עצים באתר
 187: זיהוי' מס

  ש" תע-יוחנן הסנדל  : מיקום העץ
     193274/675810: צ.נ

 גודל      , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
215

  
  
  

   ברוש מצוי:  עץשם ה
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 188: זיהוי' מס

   א34ישעיהו : מיקום העץ
    194221/677408:  צ.נ

 גודל        , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
216

  
  
  

    פיקוס השדרות: שם העץ
   שנה70 – 60: גיל העץ

       40 -שנות ה: שנת נטיעה

   48: עצים באתרמספר 
 189: זיהוי' מס

  שאול המלך: מיקום העץ
     194889/676855: צ.נ

 גודל          , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
217

  
  
  

    פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    66: מספר עצים באתר
 190: זיהוי' מס

  דרך בן יהודה: מיקום העץ
     194265/676683: צ.נ

 גודל            , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
218

  
  
  
  
  

    פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    45: מספר עצים באתר
  191: זיהוי' מס

  שלמה המלך: מיקום העץ
    194796/676701:  צ.נ

 גודל              , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
219

  
  
  

    אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    40: מספר עצים באתר
 192: זיהוי' מס

  גן התשעה: מיקום העץ
    194742/676796:  צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
220

  
  
  

    אלון התולע: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   5:  מספר עצים באתר
 193: זיהוי' מס

  גן שלמה יפה: מיקום העץ
     194186/677052: צ.נ

 נוף , בר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
221

  
  
  
  

   חרוב מצוי:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 194: זיהוי' מס

  גן שלמה יפה: מיקום העץ
     194184/677118: צ.נ

 נוף   , בר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
222

  
  
  
  
  

   תות לבן:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 195: זיהוי' מס

  גן שלמה יפה: מיקום העץ
     194184/677060: צ.נ

 נוף  , ייחודי: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
223

  
  
  
  
  
  

    איקליפטוס המקור: שם העץ
  :גיל העץ

 :      ת נטיעהשנ

    1: מספר עצים באתר
 196: זיהוי' מס

  נחליאלי: מיקום העץ
    193624/677067:  צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
224

  
  
  

    מכנף נאה: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 197: זיהוי' מס

   ב16דבורה הנביאה : מיקום העץ
     194425/677671: צ.נ

 פיסולי  : ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
225

  
  
  

    ברוש מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    12: מספר עצים באתר
  198: זיהוי' מס

   דבורה הנביאה-גד הנביא : מיקום העץ
     194650/677255: צ.נ

 גודל , בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
226

  
  
  
  

   אלון השעם:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   3:  מספר עצים באתר
 199: זיהוי' מס

  גן הושע בית כנסת תפארת ישראל: מיקום העץ
    194190/677128:  צ.נ

 נוף  , בר: ייחודיות העץ

  מעט פייחת:  מידע כללי

 

  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
227

  
  
  
  
  

   אדר סורי:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   1:  ר עצים באתרמספ
 200: זיהוי' מס

  גן הושע בית כנסת תפארת ישראל: מיקום העץ
    194209/677128:  צ.נ

 נוף , בר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
228

  
  

    ברוש מצוי: שם העץ
  57: גיל העץ

      1952: שנת נטיעה

   1:  מספר עצים באתר
 201: זיהוי' מס

  ' ב9יונה : מיקום העץ
     194240/677135: צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
229

  
  

    זית אירופי: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   1:  מספר עצים באתר
 202: זיהוי' מס

  גן הושע בית כנסת תפארת ישראל: מיקום העץ
    194187/677103:  צ.נ

 נוף :  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
230

    זית אירופי: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    7: מספר עצים באתר
 203: זיהוי' מס

  גן הושע: מיקום העץ
     194195/676976: צ.נ

 נוף :  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
231

  
    אורן ירושלים: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    7: מספר עצים באתר
 204: זיהוי' מס

  גן הושע: מיקום העץ
    194224/676824:  צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

  גם אורן ברוטיה:  מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
232

  
  

    פיקוס השדרות: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   6:  מספר עצים באתר
 205: זיהוי' מס

  34הנביאים : מיקום העץ
    194368/676762:  צ.נ

 גודל  , בוגר:   העץייחודיות

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
233

  
  
  

   ושינגטוניה חוטית:  שם העץ
   שנה90 – 80: גיל העץ

      20 -שנות ה: שנת נטיעה

     2: מספר עצים באתר
 206:זיהוי' מס

  4פינס : מיקום העץ
    191952/676497:  צ.נ

 גודל, בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
234

  
    איקליפטוס המקור: ץשם הע
   שנה100 – 90: גיל העץ

      1920 - 1906: שנת נטיעה

   1:  מספר עצים באתר
 207: זיהוי' מס

  127ויצמן : מיקום העץ
    191746/675755:  צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

מוך למרכז אחד העצים הראשונים שניטעו במרכז העיר בראשית ההתיישבות ניצב בעבר בס: מידע כללי

 .  הנוטרים

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
235

  
  

    צפצפה שחורה: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   1:  מספר עצים באתר
 208: זיהוי' מס

  80ויצמן : מיקום העץ
     190345/676115: צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
236

  
  

   אלמוגן כרבלתי:  שם העץ
  :גיל העץ

   :    שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 209: זיהוי' מס

  ס גורדון"ביה: מיקום העץ
     192478/676094: צ.נ

 נוף  : ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
237

  
  
  

   איקליפטוס המקור:  שם העץ
   שנה60 – 50: גיל העץ

      50 -שנות ה:  שנת נטיעה

   55:  מספר עצים באתר
 210: זיהוי' מס

  תעשרח ה: מיקום העץ
     193128/675493: צ.נ

 נוף  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
238

  
  

   איקליפטוס המקור:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   1:  מספר עצים באתר
 211: זיהוי' מס

  חורשת דודאים: מיקום העץ
    190709/677246:  צ.נ

 גודל , בוגר:  ייחודיות העץ

  ל שרוף בבסיס הגזעחל:  מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
239

  
  

   גרווילאה חסונה:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

   4:  מספר עצים באתר
 212: זיהוי' מס

  סמטת חנני יוסף: מיקום העץ
     191645/677118: צ.נ

 גודל , בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
240

  
  
  
  

  )אדום(אקליפטוס : שם העץ
  :גיל העץ

       :שנת נטיעה

   5:  מספר עצים באתר
 213: זיהוי' מס

  סמטת חנני יוסף: מיקום העץ
     191639/677112: צ.נ

 גודל  , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

  

  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
241

  
  

    אקליפטוס לימוני: שם העץ
  :גיל העץ

 :       שנת נטיעה

    5: מספר עצים באתר
 214: זיהוי' מס

  ףסמטת חנני יוס: מיקום העץ
     191631/677108: צ.נ

 גודל  , ייחודי: ייחודיות העץ

   י רכבים"חלק מן הגזעים נפגעו ע: מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
242

  
  
  

   ברוש מצוי:  שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 215: זיהוי' מס

  שטח חקלאי מזרחית לשכונת אליעזר: מיקום העץ
     191825/677121: צ.נ

 גודל  , בוגר: ודיות העץייח

 :   מידע כללי

 

  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
243

  
  

    חרוב מצוי: שם העץ
  :גיל העץ

 :      שנת נטיעה

    1: מספר עצים באתר
 216: זיהוי' מס

  התחיה ליד הדואר: מיקום העץ
     191142/675790: צ.נ

 גודל , בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
244

  
  

    וושינגטוניה חסונה: שם העץ
  79: גיל העץ

      1930:  שנת נטיעה

    2: מספר עצים באתר
 217: זיהוי' מס

  התחיה מול הדואר: מיקום העץ
     191140/6758277: צ.נ

 גודל , בוגר:  ייחודיות העץ

 .אוסטרובסקי לרגל הולדת הבן' י משפ"נטע ע:   מידע כללי

  

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
245

  
  תמר מצוי: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

   2: ספר עצים באתרמ
 218: זיהוי' מס

   בית שרה- ויצמן : מיקום העץ
 191180/675937: צ.נ

 גודל , בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

  

  
  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
246

  
  

  גרווילאה חסונה: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  3: מספר עצים באתר
 219: זיהוי' מס

   בית שרה- ויצמן : מיקום העץ
 191177/675924: צ.נ

 גודל , בוגר: ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
247

  
  תמר מצוי: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 220: זיהוי' מס

  ויצמן גן יד לבנים: מיקום העץ
 191276/675887: צ.נ

 גודל, בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

  

  
  
  
  
  
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
248

  
  וושינגטוניה חסונה: שם העץ
  83: עץגיל ה

 1926: שנת נטיעה

  4: מספר עצים באתר
 221: זיהוי' מס

  ויצמן גן יד לבנים: מיקום העץ
 191283/675885: צ.נ

 גודל, בוגר:  ייחודיות העץ

 ) שרה-בית(חלק מגן טרופי שהוקם במרכז אהרוני :   מידע כללי

  

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
249

  
  .מ.שיטיים ב' משפ: שם העץ
   שנה80 – 70: גיל העץ

  30 -ת השנו: שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 222: זיהוי' מס

  בן גוריון פינת שרת: מיקום העץ
 191563/675470: צ.נ

 גודל, בוגר:  ייחודיות העץ

 שטארק' חלק ממשתלת משפ:   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
250

  
  ברוש מצוי: שם העץ
   שנה73: גיל העץ

  1936: שנת נטיעה

  ~100: מספר עצים באתר
 223: זיהוי' מס

  גן מנשה: עץמיקום ה
  190629/678118: צ.נ

 שדרה:  ייחודיות העץ

  עצים נטועים בשדרה לאורך דרך הגישה לגן300 -כ:   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
251

  
  ברוש בכות: שם העץ
   שנה73: גיל העץ

  1936: שנת נטיעה

  2: מספר עצים באתר
 224: זיהוי' מס

  גן מנשה: מיקום העץ
 190629/678118: צ.נ

 נדיר, גרבו:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

  

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
252

  
  שיח אברהם מצוי: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
  225: זיהוי' מס

  531 תוואי כביש –דרך הטייסים : מיקום העץ
  189919/675500: צ.נ

 מין בר, בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
253

  
 סופורה יפנית:  שם העץ

  
  : גיל העץ

 :  נטיעהשנת

  1: מספר עצים באתר
  226: זיהוי' מס

  531 תוואי כביש –דרך הטייסים : מיקום העץ
 189921/675508: צ.נ

 לא נפוץ, בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
254

  
  זית אירופי: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
  227: זיהוי' מס

  531ואי כביש  תו–דרך הטייסים : מיקום העץ
  189899/675504: צ.נ

 בוגר :  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
255

  
  אורן ירושלים: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  5: מספר עצים באתר
  228: זיהוי' מס

  531 תוואי כביש –דרך הטייסים : מיקום העץ
  189921/675502: צ.נ

 נוף, בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 
  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
256

  
  אלון תבור: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  15: מספר עצים באתר
  229: זיהוי' מס

  531 תוואי כביש –דרך הטייסים : מיקום העץ
  189950/675531: צ.נ

 מין בר, בוגר:  ייחודיות העץ

 התחדשות משרידי חורשה עתיקה שנותרה כפי הנראה מיער השרון בכפר מלל : מידע כללי

 

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
257

  
  תות דולבני: העץשם 

  : גיל העץ
 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 230: זיהוי' מס

  531 תוואי כביש –דרך הטייסים : מיקום העץ
  189952/675522: צ.נ

 לא נפוץ , בוגר:  ייחודיות העץ

 :   מידע כללי

 

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
258

  
  פיקוס השדרות: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 231: זיהוי' מס

  הצנחנים' רח: מיקום העץ
 189965/675430: צ.נ

 גודל, נוף, בוגר:  ייחודיות העץ

 בתחום מוסד נטוש :  מידע כללי

 

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
259

  
  אשחר רחב עלים: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 230: זיהוי' מס

  גן הזיכרון: מיקום העץ
 192230/675442: צ.נ

 ין ברמ, בוגר:  ייחודיות העץ

 .ישראל-מין בר מעצי ארץ:  מידע כללי

  

  



  .מחלקת גנים ונוף, האגף לאיכות הסביבה, עיריית כפר סבא
 
 

  
 2009     מרץ -סקר עצים    

 
260

  
  מנגו הודי: שם העץ
  : גיל העץ

 : שנת נטיעה

  1: מספר עצים באתר
 231: זיהוי' מס

  7סוקולוב ' רח: מיקום העץ
 190988/675865: צ.נ

 נוף, בוגר:  ייחודיות העץ

 עץ פרי:  מידע כללי

  

  
  


