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יקיויקיפ רתא  ךותמ  רכייט , ישיבא  ד"ר  םוליצ : ץראב |  רתויב  הלודגה  תרמצה  לעב  ץעה  לארשי –  הווקמב  ילגנבה  סוקיפה 

בקעמ תונש  תונקסמ מ-30  לארשיב –  תשרומ  יצע 
לארשיב םירגוב  םיצע  רחא 

בייח התא   " .וארש םיקיתעהו  םימישרמה  םיצעה  לעו  םלועב  םהילויט  לע  ןוניגה  ףנעל  םיתימעו  םירבחמ  יתעמש  םינש  ךשמב 
.ורמא ךכ  ונל ," םירפסמ  םהש  הירוטסיהה  לעו  םיצע  לע  םלועב  םירמוש  ךיא  תוארלו  עוסנל 

תירפכה תובשייתהב  םינגב  םיבר  םירויסמ  תואלקחה , דרשמב  "מ ) הש  ) עוצקמהו הכרדהה  תורישב  הדובע  לש  תובר  םינשמ 
רשא םימישרמו , םידחוימ  םיקיתוו , םירגוב  םיצע  הברה  שי  ונצראבש  הנקסמל  יתעגה  ץראה , יפונ  םע  תורכיה  ךותמו  םירעבו 

עדימ םהמ  קיפהלו  רוקחל  םהילא , הרושקה  הירוטסיהה  לעו  םהילע  דומלל  םריכהל , ונילעו  ץראה , לש  הירוטסיהה  תא  םירפסמ ' '
ףונמ קלח  תויהל  וכישמיש  ךכ  וללה  םיצעה  רומישב  עייסל  לכונ  .דועו  םהייח  ךשמ  לע  םהידממ , לע  םתמאתה , לע  יננגו  ינכטורגא 

תחא העש  הפיו  .ינוריעה  םוחה  - יא תא  ןיטקהלו  תימלועה  תוממחתהב  קבאמב  עייסל  הביבסהו , םייחה  תוכיאל  םורתלו  ץראה 
םיליחתמ םיצעהמ  קלח  ונרעצלו , םלענו , ךלוה  ונל , םירפסמ '  ' םיצעהש הירוטסיהה  ירופיסמ  קלחב  בלושמה  רודהש , ןוויכ  םדוק ;

.היינבו חותיפ  תודובע  בקע  תרכנ  םהמ  לודג  קלחו  ןוונתהל ,

םירקמבש חותיפה , תולועפ  דגנכ  חוטיב ' תדועת   ' תווהל הבר  הדימב  םייושע  םהלש  הירוטסיהה  תרכהו  םתרכה  םיצעה , דועית 
תירוטדנמה תורעיה  תדוקפ  יפ  לע  לארשיב  תמייקה  הקיקחה  תורמל  חטשב , םיצעה  לש  םמויק  תא  ןובשחב  תואיבמ  ןניא  םיבר 

.לארשי תנידמ  יחטש  לכב  םיצעה  לע  הנגהבו  תורעיב  לופיטב  תקסועה  (, 2014- בו הנכדועש ב-2008  )

םימי דעו  תנשמ 1990  תואלקחה  דרשמ  תרגסמב  תופיצרב  םייקתמש  לארשיב – ' םירגוב  םיצע  רקס   – ' רקחמ יתמזי  ךכיפל 
םיצע הנידמה , םוק  ינפל  ועטינש  םיקיתו  םיצע  תואבה : תורדגההמ  תחא  לע  םינועש  םיצע  רקיעב  ללוכ  תשרומ  יצע  רקס  .הלא 

ומוקימו ץעה  ןימ  לע  ףסונ  וללכ  רקסה  ינותנ  .תויטסיאתונומה  תותדהמ  תחאל  תוחפל  םישודקה  םיצע  וא  םירידנו  םידחוימ 
 – םיצע תוצובק  לע  אוה  עדימהמ  קלח  .רתאב  םיצעה  תומכו  ירוטסיהה  ורופיס  ולודיג , יאנת  ץעה , ידממ  לע  עדימ  םג  קיודמה ,
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ידי - לע תמוא  עדימהמ  בר  קלח  .עבט  יבהואו  םיבבוח  םיננג , םיבדנתמ –  ועציב  רקסה  בור  תא  .דדוב  ץע  אלו  הרדש  וא  השרוח 
.עוצקמ ישנא 

םירמאמב רקחמ  , "ח  ודב המסרופו  הדעותש  דע 2019 , םינשב 1990  העצובש  הדובעב  םייזכרמ  םיאצממ  תראתמ  וז  העידי 
. םיצע ' תובקעב  םילויט   ' תורבוחבו תיעוצקמה   תונותיעב 

ןולג לארשי  םוליצ : לארשיב |  רתויב  קיתעה  ץעה  ראותל  ליבומה  דמעומה  םינש –  וליגש 600–2,000  הבצח , ןיעב  יוצמ  ףזיש 

םיאצממ

תוברתה יצע  ינימ  םה  ימ  דומלל  ןתינ  םיצע , תנשל 2020 כ-2,400  ןוכנ  ללוכה  תשרומ , יצע  לש  עדימה  רגאמב  םימייקה  םינותנהמ 
רויא  ) האמה ה-20 לש  תונש ה-80  דעו  האמה ה-19  תישארמ  םיחותפה  םיחטשבו  םינגב  ץראב  ההובג  תוחיכשב  ועטינש  רבהו 

(. 1

[2]
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רויא 1
םתוחיכשב םיליבומה  תשרומה  יצע  ינימ 

.הנתשמ רתא  לכב  םיצעה  רפסמ  םינשב 1990–2019 . וכרענש  םיצע  ירקסב  ופסאנ  םינותנה 

לכב תידוהיה  תובשייתהה  תא  הווילו  האמה ה-18  ףוסמ  לתשנש  רוקמה , סוטפילקיא  אוה  ץראה  יבחרב  ותצופתב  רתויב  טלובה 
תיב תרזעב  ץראל  ואבוה  םינושארה  םיצעה  םידוהיה ." ץע   " םיברעה ץראה  יבשות  יפב  ץעה  הנוכמ  ידכב  אל  ןכ , םא  .ץראה  יקלח 

ןגה הכאוב  רפסה , תיב  רצח  תא  הנושארה  םיסוטפילקיאה  תשרוח  תראפמ  םויה  דע  תנשב 1898 . לארשי ' הווקמ   ' יאלקחה רפסה 
.ינטובה

םג תונשב ה-40 . םיינוריעה  םיבושייה  לכב  דואמ  םילודג  םיפקיהב  בוחר  ץעכ  לתשנש  תורדשה , סוקיפ  ותצופתב  טלוב  וירחא 
.רקסב םיליבומה  םיצעה  ןיב  םיעיפומ  םקועמ  סוקיפו  שודק  סוקיפ 

, ןוניג יחטשב  םיעוטנ  םבורו  םיחותפ , םיחטשמ  חוודמ  םהמ  ןטק  קלח  קר  ךא  םיבושח , רב  יצע  םה  המישרב  םיאבה  םיצעה  תעברא 
.יוצמ בורחו  יוצמ  שורב  המקשה , סוקיפ  רובתה , ןולא  םה : הלאו 

לעמ הבוגבש 130 ס"מ  םיצע  רובע  םיצע : ליג  תכרעהל  עבצא  ללכ  עובקל  עייסש  רבד  ץעה , ליגל  עזגה  רטוק  ןיב  בוט  םאתמ  אצמנ 
ועזג 80 ס"מ רטוקש  ץע  לשמל , .םינשב  ץעה  ליגל  הבוט  הכרעה  אוה  "מ  סב רטוקה  אוה 20–100 ס"מ , םהלש  עזגה  רטוק  עקרקה 

ןולא המקשה , סוקיפ  םינימהמ : םלוכ  םה  םינש , האממ  רתויב  ךרעוה  םליגש  םיצעה , .הנש  אוה כ-80  רעושמה  וליג  הז , הבוגב 
.יוצמ שורבו  יוצמ  בורח  יוצמ , ףזיש  תיטנלטא , הלא  יוצמ , ןולא  רוקמה , סוטפילקיא  רובתה ,

רתוי םיריעצ  ראשהו  הנש , ינב 70–100  םה  לעמ 70%  הנש , האממ  רתוי  ינב  םה  םיצעהמ   20%- כש דומלל  רשפא  רקסה  ינותנמ 
.םירידנו םיירוטסיה  םידחוימ , םיצע  – 
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ןולג לארשי  םוליצ : לארשיב |  בחרה  עזגה  לעב  ץעה  ידג –  ןיעב  בבואב )  ) תעבצואמ הינוסנדא 
: םעפ אל  םכמצע  תא  םתלאש  יאדוובש  תולאש  לע  הנוע  רקסה 

ןיע ץוביקב  בבואבה ) ץע   ) תעבצואמ הינוסנדא  לש  עזגה  ףקיה  והז  .רטמ  כ-10  ץראב ? רתויב  בחרה  עזגה  ףקיה  המ 
תנשב 1960. הלתשנש  ידג 

אריפש בוחרב  םינש  ינפל כ-100  עטינש  ינומיל  סוטפילקיאב  רבודמ  .רטמ  כ-50  ץראב ? הובגה  ץעה  לש  והבוג  המ 
.הווקת חתפב   8

הווקמב תנשב 1888  לתשנש  ילגנב  סוקיפל  תכייש  איה  .םנודכ  ץראב ? רתויב  הלודגה  תרמצה  העיגמ  לדוג  הזיאל 
.לארשי

םידמעומה םיצעה  הלודג  . תקולחמ  תמייק  וז  הלאשל  הבושתה  לע  .לארשיב  רתויב  קיתעה  ץעה  והימ  איה  תולאשה  תלאש 
וליגש ןותחתה  לילגב  המאר  תמוצ  יעטמב  יפוריא  תיז  םינש ; ךרעומ ב-600–2,000  וליגש  הבצח  ןיעב  יוצמ  ףזיש  םה : ראותל 

ליג אתידקב –  תיטנלטא  הלאו  םינמש  תג  תייסנכב  יפוריא  תיז  שדק , תעקבב  תיטנלטא  הלא  םינש ; ךרעומ ב-600–900 
דלאח םואב  המקשה  סוקיפ  םינש ;  700–500 ןויצע –  שוגב  דדובה )" ןולאה   )" יוצמ ןולא  םינש ; ךרעומ ב-600–800  םתשולש 

.םינש  600 הינתנ – 

"ל. אוד יילא ב תונפל  םיצעה  יופימב  עייסלו  םידחוימו  םיקיתע  םיצע  לע  חוודל  םיניינועמל  ארוק  ינא 

תורוקמ

.37–35 ףונו ו :' ןג  .לארשיב  םירידנו  םיירוטסיה  םיצע  .י 1995 . ןולג   .1

לארשיב 1990–2020. םירגוב  םיצע  רחא  בקעמ  תונש   30 לארשיב –  תשרומ  יצע  .י 2020 . ןולג   .2
.רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ  תאצוהב 

[2]
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דרשמ "מ , הש תאצוהב  םיצע . תובקעב  םילויט  . 2014 , 2013 , 2012 .א 2010 , רלהו  רחש י  ןב  ןולג י ,  .3
.רפכה חותיפו  תואלקחה 

רבמבונב 2020. הפצנ ב-10  .רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמ  רתא  תשרומ . יצע   .4

https://magazine.isees.org.il/?p=22440

https://moag.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=02ebd60726684e5abfe6a1028300f73f
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Heritage_trees.aspx

	עצי מורשת בישראל – מסקנות מ-30 שנות מעקב אחר עצים בוגרים בישראל
	ממצאים
	איור 1
	מיני עצי המורשת המובילים בשכיחותם
	מקורות



