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 לשיקום ושמירה על עצי האלון ממשיכים לפעול

 במסגרת זו :

 לדיווח על עצי מורשתבישוב אפליקציה  וחשוב חדששירות חדש 

פקיד  -החקלאותבמסגרת שיקום ופיתוח טבע עירוני, מחלקת איכות הסביבה במועצה, בשיתוף משרד 
היערות, פועלים לשיקום ושימור עצים עתיקים הנמצאים בסכנה ברחבי המושבה. במסגרת פעולות 

השיקום מטופלים העצים נגד מזיקים ופטריות בגזעי העצים, ענפים יבשים ומסוכנים נחתכים, מתבצע 
גוזם, שניהם בעלי  קיבוע של ענפים בעייתיים ועוד. העבודה מפוקחת ע"י אגרונום מוסמך בעזרתו של

 אישור של משרד החקלאות.

תלמידי ביה"ס אלונים ותלמידי חטיבת הביניים התרשם לאחרונה יחד עם ראש המועצה , חיים געש
האגרונום איתן הסביר לנוכחים  בחקלאי מעבודות שיקום אלונים עתיקים המתבצעות ברחבי המושבה.

-ין כשביל התלמיד ורח' חרובים הוא ב ובהעצים המשוקמים כעת בין רח 3של  בית השורשיםבמפגש כי  
פעמים ועבר שריפות סופות ומפגעים אך בכל פעם גדל וצמח מחדש ובית  פרשנה, העץ אמנם נכרת מס 2000

 השורשים שלו עתיק מאוד.

שיקום העצים נועד ראש המועצה, געש סיפר כי עצי האלון הוותיקים היו חלק מנוף ילדותו וכי פרויקט 
עצים  5לשמור על האופי הייחודי של המושבה בהם עצי האלון העתיקים.  לדברי געש : "לאחרונה שיקמנו 

 והכוונה להמשיך ולהרחיב את הפרויקט."נוספים 

במסגרת זו ממשיכה המועצה להרחיב את השירותים הקיימים ומציעה אפליקציה חדשה לדיווח על עצי 
אשר פותחה ע"י משרד החקלאות, ניתן  אפליקצייה/ תוכנה "מפת עצי מורשת",  בעזרתמורשת בישוב. 

למקם כל עץ בשטח פרטי או ציבורי, להוסיף פרטים על העצים, לצרף תמונה וכך ליצור מפה הכוללת עצים 
 עתיקים ברחבי המושבה.

יווח שלכם, מציגה המפה שנוצרת בעזרת דלדברי מנהל מחלקת איכות הסביבה פיקוח ואכיפה, אייל שני :"
לאורך מאות   עצים מיוחדים וותיקים. עצים אלו מסמלים את הקשר לתרבות הישראלית, לארץ ישראל

תיקים, מרשימים, ייחודיים ובעלי והשנים האחרונות. במפה עצים מעניינים וחשובים, עצים היסטוריים,ו
 סיפור מיוחד.

מיקומו של העץ. יתרה מכך, בעזרת תיאורו כדי שנוכל לבצע פעולות לשיקום עצים, נדרש לדעת את 
וצילומו של העץ, ניתן לאתר מחלות או העקות שמהן סובל העץ. מידע זה יעזור לנו לאתר ולנסות לטפל 

 "בעץ.

ניתן ורצוי להעלות מידע חדש על עצים חדשים שלא ממופים בשכבה באמצעות משלוח עוד הוסיף שני כי :"
 "הרשאה מיוחדת לשימוש באפליקציה סלולרית לעדכון השכבה. המידע הרלוונטי או באמצעות קבלת

 להלן קישור לאפליקציה/ תוכנה:

http://moag.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=56ecc5b7946842139677d0

0edd805225 
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