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 בנווה מונוסון אורניםבית הספר עצים בשטח  תוניקת רושיא :הנדון

 . בנווה מונוסוןאורנים בית הספר נבדקו על ידי העצים בשטח  /17/71בתאריך 

 רפסה תיב חטשב יתרקיב 1/71715 ךיראתב ,נמצאו מספר עצים להם נדרש גיזום או כריתה

 .םניקית אוצמנ םיצעה לכ ,ןסונומ הוונ יםרנוא

 

 

 

 המלצה מצב עץ רמת סיכון עץ 'מ גובה עץ מ"ס קוטר עץ שם עץ מספר עץ

  תקין גבוהה 40 0/ קזוארינה 1

  תקין גבוהה 41 00 קזוארינה 1

  תקין נמוכה 1 /4 מכנף נאה 3

  תקין גבוהה 8 00 איזדרכת 4

  תקין נמוכה 1 10 איזדרכת /

  תקין נמוכה 1 10 סיגלון 0
48 
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  תקין נמוכה 1 /4 סיגלון 7

  תקין נמוכה 1 /4 סיסאם הודי 8

  תקין נמוכה 1 10 מכנף נאה 9

  תקין גבוהה / 10 אלמוגן 40

  תקין גבוהה 41 00 אורן 44

  תקין גבוהה 41 00 אורן 41

  תקין גבוהה 41 00 אורן 43

  תקין גבוהה 41 400 אקליפטוס 41

  תקין גבוהה 43 80 אורן /4

  תקין בינונית 7 30 מכנף נאה 40

  תקין גבוהה 40 10 מכנף נאה 47

  תקין גבוהה 8 30 נאהמכנף  48

  תקין גבוהה 43 10 מכנף נאה 49

  תקין גבוהה 40 0/ מכנף נאה 10

  תקין נמוכה 40 10 חרוב 14

  תקין נמוכה 44 0/ דקל 11

  תקין נמוכה 44 0/ דקל 13

  תקין נמוכה 8 30 ברכיכטון 11

  תקין נמוכה 8 30 ברכיכטון /1

  תקין נמוכה 8 10 דקל 10

  תקין נמוכה 1 /4 שלטית 17

  תקין נמוכה 40 0/ שלטית 18

  תקין נמוכה 8 /4 ברכיכטון 19

  תקין נמוכה 40 10 ברכיכטון 30

  ןיקת כהומנ 1 10 שלטית 34

 בכבוד רב
  

 יעקב שפיר
 

 אגרונום
 

 תקין   

 

 


