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  עצים בגינת סוקולובעצים בגינת סוקולובבעקבות בעקבות סיור סיור 

  ובסביבותיה בירושלים ובסביבותיה בירושלים 
 מרחב גן סוקולובמדריך לטיול עצמאי ב

 ישראל גלון 

 ברנר. -סוקולוב בצומת הרחובות ,גן סוקולוב נמצא בלב שכונת טלביה בירושלים

 יכנסנובה הןצילום הגן ממעוף הציפור ומהן נו "ריאה ירוקה" בלב האזור האורבני. יהגן ה

זה לדמיין גן  קשה מאודו ,את תרומת העצים לסביבה ולאדםאנו חשים בעוצמה רבה  יו,לא

 עצים.כשהוא ריק מ

כיר את העצים שבו, את מופעיהם במהלך השנה ואת תרומתם נסייר בגן וזה נדפון בעזרת 

 אדם ולסביבה.ל ,לקהילה

כמה מינים שונים של עצים  ;________________ נסו להעריך כמה עצים יש בגן? :1משימה 

 ________________________שנה? ____ 10,20,30,40,50מה גיל הגן לדעתכם?  ;_______________יש בגן? 

של  50-שהוקם בשנות ה ,גן סוקולוב הינו גן ציבורי :על הגןנספר מעט ל בסיורנו יחתנבטרם 

תהליכי כמה הגן עבר המאה הקודמת בלבו של אזור מגורים ובתים משותפים. במהלך חייו 

החלפת צמחים, הגדלה והקטנה של המדשאה, החלפת מתקני שכללו  ,שיקום ופיתוח

 משחקים וכדומה. 
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רחוב מנדלי מוכר ל ,ירוקים לכיוון מזרח שבילים ומעבריםניתן לעבור בכמה  הגינהדרך 

יציאה מול מלון ענבל. גינת סוקולוב לובוטינסקי 'זעד לרחוב  ,שלום עליכםלרחוב ספרים, 

מטפלות וילדים  ,גן הוריםסים בבשעות הבוקר מתכנ ;הומה באנשים בכל ימות השבוע

הורים, ילדים, ם ינאספ הרייםהצר אח ;שחקממו החישמ ,בצל העצים הבישמיונהנים 

וכל אנשי השכונה למשחק משפחות 

שבת ימי ב ;הזו "אה הירוקהיר"ב יבילולו

אנשים מכל גוני מהגינה הומה 

 . האוכלוסייה

 ,השמיטה תשע"השנת ערב  ,לאחרונה

ו חוהעצים הזקנים ש שודרג הגן.חודש ו

הוחלפו  ,שלגהנפגעו מזמן והפגעי את 

מתקן משחקים  נבנה ,בעצים צעירים

 ועמדההגינת כלבים והוקמה  ,חדש

 ערימת קומפוסט קהילתית. 

 -תשע"ד שנת  ראשיתה שלב ,לפני כשנה

התגייסו חלק מתושבי השכונה  ,2014

גינה בשלוחה המזרחית של הגן והקימו 

צמחי תבלין  יםטעובה נשקהילתית 

  מאכל.עצי עצי חורש ו ,ומרפא

, לו יכלו לספר, היו תיקיםועצי הגן הו

כאן, כמה פעמים  התארחמי  :ההיסטוריה של הגןבחוויותיהם מודאי ובמשתפים אותנו 

תיקים והעצים הואך  במקום ועוד;סיפורי אהבה נרקמו אילו מתקני הגן ושביליו, שוקמו 

  ..ונוצרים בלבם את הסודות והסיפורים. רואים

, ושטח גןאזור הל מיתתיקה דרוושכונת טלביה הות נראי 50-מראשית שנות האוויר  ומיבציל

 . ושרידי מטע עצי זית תיכוני-בו שרידי חורש יםששדה בור  אהועצמו הגן 

הנות יהגן מזמין לבקר בו ולקטן בעולם המודרני העירוני.  "גן עדן"מעין הוא גן סוקולוב 

  .השמיםכיווני ארבע רוחות כניסות הפונות לדרך ארבע  ומעצי

 שבו.העצים את  נכירונעבור עתה לטיול בגן ובסביבתו 

לאיכות  ,לאקלים נוי,לנוף, ללאדם ולסביבה היא רבה; הם תורמים העצים תם של חשיבו

למורשתו של עם. העץ הינו הגורם האורגני הגדול ביותר בטבע ובעל משך אף הסביבה ו

ה ותקווה וסמל ההו ,החיים הארוך ביותר. לעצים תרומה נכבדה לנוף הארץ, הם זכר לעבר

. הוא מפחית את הטמפרטורה במהלך השנההמתחלפים ומעניינים  עץ מופעים רביםללעתיד. 

אפקט החממה, משפר את המגוון את חמצני ו-בפחמן דובסביבתו, מקטין את הזיהום 
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 ,בקיצור ;משפר את חיי החברה ומקטין פשיעה תו,סביבשבמעלה את ערך הנכסים  ,הביולוגי

  !לטפל בו ולשמרווכדאי נכס חי שראוי 

פקודה מנדטורית שעודכנה בחקיקה חדשה  - "פקודת היערות"חוק בהעצים בישראל מוגנים 

ננסה ולכן  ,היבניממפיתוח ועלולים להיפגע כתוצאה . העצים בסביבה העירונית 2014בשנת 

ם הלשמור עליהם, לעודד את הרשות לטפל ב ,בהיברומתם לאדם ולס, להעריך את תלהכירם

 ם. תאהבלהוקרתם ול פעולולשקמם ול

  נאמני אילנות נאמני אילנות   --פעילים למען עצים פעילים למען עצים 

למיזם  ףהצטרל תםכוליב -יתר על כן, אלה המגלים עניין מעבר לפעילות שבדפון זה 

יחידת פקיד היערות תשמח לסייע  ;אתר משרד החקלאותבאמצעות "שומרים על עצים" 

 בכל פרוייקט ומיזם חינוכי שנועד לקדם שמירה על עצים. 

לקבל מענה לשאלות בנושא הגנה על עצים בוגרים, ניתן קהילתי "גינות העיר" הבמינהל 

סיוע בהגשת ערר על הכוונה והדרכה במקרים של כריתת עצים במרחב הציבורי או הפרטי ו

מודעות לנושא עצים ההעלאת אף עוסק ב. המינהל הקהילתי רישיונות לכריתת עצים

תכניות בבתי הפעלת ואילנות באמצעות 

פעילויות פנאי למשפחות בגינות ספר, 

ציבוריות ובגינות קהילתיות ואירועים 

 קהילתיים שונים.

בעיריית ירושלים פועל פקיד יערות שהנו 

ממונה הוהוא  ,מנהל אגף שפ"ע בעירייה

מתן ועל על כל נושא הגנת העצים בעיר 

 תפנוניתן לשיונות לכריתה ולהעתקה. יר

על  לדווחכדי אליו דרך המוקד העירוני 

 פגיעה בעצים. 

האם עניתם לשאלה כמה עצים יש בגן? 

אמנם זה  .עצים 120-כ מצוייםבגן  ,ובכן

 אך זו האמת. ,לא נראה

 איזה מגוון -מיני עצים שונים  30-יש בגן כ

עים שונים במהלך עונות לכל עץ מופ !עצום

]כליל  נשירים חלק מהעצים :השנה

חלקם ירוקי  ;מיש[מיני החורש, אזדרכת, 

]ברוש מצוי  ויש אפילו כמה עצים מחטניים בשולי הגן ;פיטוספורום גלוני[ ]זית אירופי,עד 

לבלוב, פריחה, יצירת פירות, נשירת עלים ועוד.  :. לכל עץ מופעים עונתיים שוניםומיני אורן[

על  פטריות הנמצאותואפילו ציפורים  ,חרקים :כל מין מושך אליו יצורים רבים ומגוונים
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 -ה ריקחו נותהתבונ, שרק מזמין גוון ביולוגי מרתקמבגן הגזע ומתחת לפני הקרקע. כך נוצר 

 בקיצור נפלאות הבריאה. ;מי חי מסביב לעץ, מי מגיע להאביק את פרחיו ומתי

כך  ,על ספסל או על הדשא, תחנות קבועות לישיבה המכבגן : בחרו 2משימה 

. צלמו את ובשעות שונות של היום השנה עונותבמופעי העצים ב ןלהתבונתוכלו 

המבקרים בגן ומה הם עושים היצורים ו אותו. הכינו טבלה לרישום העץ או צייר

תקות על רתופעות מכדי לצפות בזכוכית מגדלת ניתן להסתייע בבו. לעתים 

עונות ין בהמעקב אפשר להשוות  מצאימאת הגזע. על  ואעל הפרחים  ,העלים

 -ו פעילות דומה רכחברים שעממצאים של  ביןם השונים, ומיני העציין השנה, ב

 מרתק!

לרשימה ולתיאור של העצים ים פנמספרים המ מופיעים מפה המצורפתבהכרת עצי הגן: 

או להוריד מאתר יחידת פקיד  לקבל]ניתן זיהוים  תקללהלטים ושמ. חלק מהעצים לןהשל

ליחידת פקיד יפנו  המעוניינים  ".מדריך לזיהוי עצים -עצי ארצנו "את החוברת היערות 

 .["גינות העיר"או למינהל הקהילתי   trees@moag.gov.ilת היערו

  עץעץההגיל גיל 

 ס"מ 1-0.5כל  רובל .תלוי כמובן בתנאי הגידול ,מעיד על גילושל העץ בדרך כלל קוטר הגזע 

 בן חמישים שנה לפחות.  היהס"מ י 50שעץ שקוטר גזעו  כאן,מ .שווה ערך לשנה

  הערכת גובה העץ וקוטר הצמרתהערכת גובה העץ וקוטר הצמרת

. את גובהו של העץ על הקרקע או צעדיםבאמצעות סרט מדידה את קוטר הצמרת נמדוד 

במבט ו ,ילד או אדם מבוגרלצדו נעמיד שאו  ,נים הסמוכים אליויינעריך בהשוואה לבנ

 העץ.לצמרת עד האדם  "נכנס"מרחוק נעריך כמה פעמים 

  תיאור מיני העצים בגן ובסביבתו תיאור מיני העצים בגן ובסביבתו 

מוצאו מאזור הים התיכון. גזעו  .זיתיים. בר בארץממשפחת הירוק עד עץ  - זית אירופי. 1

הפרי ענבות  ,לאלרגיה וםגרועלולה למחורץ ומפותל, עליו אפורים, פריחתו לבנה באביב 

ניתן  ,החגיםתקופת לאחר  ,פעילות: בסתיו. עץ מאריך חיים. ןמשחירות בהבשלתהירוקות 

 זית או לכבוש את הזיתים לאכילה. הכין שמןמסיק זיתים ול רוךלע

מוצאו מסין הרחוקה. העץ הגיע לארץ  .עץ נשיר ממשפחת הסימרוביים - אילנתה בלוטית. 2

עץ שמפיץ עצמו באופן בלתי נשלט ע"י זרעים  –]עץ פולשני הוא פולשני  .בשנות החמישים

. הפריחה הלימומלץ לשתאינו ונפוץ בכל רחבי העיר. ופוגע במאזן האקולוגי בסביבה[ 

 הפרי מקשט  ;באשכולות גדולים בצבע ירוק בראשית הקיץ

במקרה שפוגשים  .כנפיות מקופלות צהובות וחומות וצורתו ,את העץ חודשים רבים

  .עם השורש עקרםכדאי ל בהם, רצויים ינםאשהעץ במקומות שתילים צעירים של ב

mailto:trees@moag.gov.il
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 ,דרום אסיה. נפוץ מאוד בארץבוצאו מ .עץ נשיר ממשפחת האזדרכיים - אזדרכת מצויה .3

הפרי  ;פולשני ומפיץ עצמו מזרעים בקלות רבה. פריחתו באביב באשכולות ריחניים וסגולים

ובסתיו רעיל. העץ שביר ואפשר לראות פצעים וחורים בגזע המעידים על  ,צהוב בקיץוכדורי 

 חולשתו. 

בר בארץ. מצטיין ובולט  .מוצאו ים תיכוני .ורדייםועץ נשיר ממשפחת ה - שקד מצוי .4

ו "טל מוךבעיקר בפריחתו השופעת בצבע לבן או ורוד בסוף החורף ובאביב המוקדם ]ס

פעילות: עקבו אחר . במרכז הגן עץ שקד ותיק ומרשים. בשבט[. פריו בית גלעין קשה ואכיל

אספו פירות  ;ו בשבט"תמיד בטמתרחשת העץ פריחת אם אכן ובדקו  העץ מועד פריחת

 . עטיפה קשהבובדקו כיצד הפרי מוגן 

בר  .מוצאו באגן הים התיכון .תיים[יעץ נשיר ממשפחת הכליליים ]קטני - כליל החורש .5

הפרי העלים דמויי כליה או לב. רודה. ובארץ. לעץ מופע מרשים באביב המוקדם בפריחתו הו

שחור בקיץ. תופעה מעניינת בעץ זה היא הפריחה על הענפים -תרמיל המבשיל בצבע חוםהוא 

כאמור,  . פעילות:חלקם ותיקים וחלקם צעיריםרבים, עצי כליל החורש פזורים והגזע. בגן 

אבקה בפרחי הכליל מעניין הם. מנגנון הנולסמ םנסו לזהותיש בגן עצים רבים מסוג זה, 

לחיצה עדינה על המשוטים  ;משוטים ומפרש 2 בעלתסירה  מזכירפרח ראו כי הבמיוחד, 

 חושפת את מנגנון האבקה. עקבו 

ף זרעים אחר הדבורים המאביקות. אפשר לאסוף פירות בשלים ולהוציא את הזרעים לאוס

בוהיניה  , זהו העץשונה וגדולה תואך פריח ,עליובדומה לכליל החורש עץ הבגן  ולריבוי.

בין כליל ניהם ליההבדלים באת  צואמולפרטים כאלה בגן  שנינסו לזהות  .[10מגוונת ]

 החורש.

עץ נשיר וחסון ממשפחת  - מיש דרומי .6

 ןתיכוהים מאזור המוצאו  .המישיים

 .נדיר מאוד .בר בארץ .הדרומיתפה ואירמו

-חוםבצבע ופירותיו  ,ירוקה בקיץהעץ  תפריח

ל פצלות עב - שחור בקיץ ובסתיו. גזעו מיוחד

אפורות. הפרי מושך ציפורים. בגן -לבנות

אך ברחוב ז'בוטינסקי  ,יש רק פרט אחדאמנם 

 90 שגילהותיקה מיש דרומי  תשדר הסמוך יש

 שנה. 

 .עץ נשיר ממשפחת המישיים - מיש בונגה .7

מוצאו ממזרח אסיה. דומה למיש הדרומי 

בארץ רבות נשתל בשנים האחרונות במופעיו. 

ניטע גם לאחרונה ו ,חוסנו ומופעיו הנאים שלב

 כדי להחליף בגן 
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את העצים הנשירים המתנוונים. שלכתו צהובה בסתיו ויוצרת מופע מעניין בסתיו ובראשית 

 . ףהחור

מזרח אוסטרליה. -מוצאו בצפוןעץ ירוק עד ממשפחת הפיטוספוריים.  - פיטוספורום גלוני .8

]גלוניים[.  ותיהםמסולסלים בקצומבריקים  ,לעתים נראה כשיח גדול מאוד. העלים ירוקים

הפרי  .באשכולות קטנים בקצות ענפים ,חנית מאודילבנה ורמתרחשת באביב, היא הפריחה 

לעקוב[. יש בגן  כדאי] ופתחבהימיוחד ויפה  ,יץ עד סוף החורףכתום מסוף הק-בצבע צהוב

 החורף.  ותהגן בימשל ק וירצבעו העל  הרימסייעים לשמהכמה פרטים יפים 

בינוני בגודלו. -קטןבר בארץ.  .. מוצאו ים תיכוניממשפחת? עץ נשיר - אלה ארץ ישראלית .9

-מבשיל בסתיו באשכולות אדומיםפרי לת צבעי שלכת אדומים בסתיו. העהעלווה עדינה וב

נסו  ;יש כמה פרטים יפיםבכל חלקי הגן פעילות: מושך מאוד ציפורים לגן. ושחורים 

 םה"פירות" אלה . אותובדקו  ,על העץ "פרי" דמוי בננהמופיע לעתים  :שימו לב .לזהותם

 אדמדם נאה.  םבבשלותם צבעשעפצים ]בית גידול לחרקים ולאקריות[ 

 ;קשקשיים קטנים ועליעץ מחטני זקוף. ירוק עד ממשפחת הברושיים. עץ  -ברוש מצוי  .10

העלולה לגרום רבה ירקרק. פורח באביב ומפזר אבקה  הצבעוהפריחה זכרית ונקבית בנפרד 

פעילות: אספו נמצא על העץ כל השנה. הבל קשקשי עגול ואצטרהוא אלרגיה. הפרי 

שיש אצטרובלים הבחנתם בכך האם  ,אצטרובלים של ברוש בשלבי התפתחות שונים

המסייע להפצת ]החום מה גורם להם להיפתח?  ם?פתוחיאצטרובלים סגורים ויש 

  ?איזה הוא – אצטרובלים אשנובסביבה נוסף [ עץ הזרעים

מזרח -יים[. מוצאו מדרוםיתיים ]פרפרניעץ נשיר ממשפחת הקטנ - רוביניה בת שיטה. 11

בצורת הפרי בקיץ  ;באביב באשכולות לבנים וריחנייםהעלים מנוצים. הפריחה אמריקה. 

אולם  רבים, עצי רוביניהבכלל, ובירושלים בפרט, שחור. בעבר היו בגן -תרמיל קטן חום

נשברו הוחלפו בעצים אחרים ]מיש שחלק מהעצים  ,העץ רגיש לשבריםמשום היותו של 

היכר הסימן ו להסתייע בתוכל ;תיקים בגןופעילות: מצאו את כל עצי הרוביניה הובונגה[. 

  .ועל חולשת יםהמעיד ,על הגזערבים, שברים ופצעים קוצים על הענפים וחורים  הואש
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פריחה ה ;עלווה מנוצה פעמייםה .ממשפחת הסבונניםעץ נשיר  - נוצתית-פנסית דו. 12

אשכולות ורודים דמויי פנסים  הכוללו יולאחריה מופע פרי מתמשך בסת ,צהובה בסוף הקיץ

 ,אך בירושלים נשתלו מאות עצים ,קטן ןוהוא עדיי ,רק עץ אחד כזהאמנם סיניים. בגינה יש 

הפרי דומה לפנס סיני רות בבשלותם, יפעילות: אספו את הפולכן תוכלו לזהותו במהירות. 

אספו את  ;זרעים 2 בכל תא ,זרעים שחורים קטנים 8-4בתוכם תגלו תאים.  3-המחולק ל

 בהם לריבוי עצי פנסית חדשים.תוכלו להשתמש והזרעים לאוסף הזרעים שלכם 

ותיק בארץ  .מוצאו באוסטרליהעץ ירוק עד ממשפחת ההדסיים.  - אקליפטוס המקור. 13

 ;פריחתו בסתיו בצבע לבן ]מושכת דבורים[העץ גדול וגבוה; ישבות. יההתתקופת מראשית 

גזע חלק ומתקלף פעם בשנה. האקליפטוס נשתל בארץ ה ;הלקט קשה בקיץהוא הפרי 

שהוא מסייע בייבוש ביצות. מתוך הנחה מוטעית ביישובים החדשים באזור מישור החוף 

פעילות: אספו עלים מהקרקע והריחו . רבים שבירושלים אין עצי אקליפטוסלכך שימו לב 

 . של האקליפטוס את ריחו האופייני

בר בארץ.  .תיים ]כליליים[. מוצאו ים תיכונייממשפחת הקטניעץ ירוק עד  - חרוב מצוי .14

הפריחה בראשית הקיץ בצבע  ;ביתי, יש עצי זכר ועצי נקבה-עלווה מורכבת, העץ דוה

עצי חרוב ממין פעילות: נסו לזהות חום כהה בבשלותו. הפרי תרמיל פחוס בצבע  ;ירקרק

 -פרי החרוב טעים בבשלותו  ;]פרי על העץ או שרידי פרי על הקרקע[נקבה וממין זכר 

 ניתן לאסוף זרעים לאוסף הזרעים ולהנביטם ליצירת שתילי חרוב. וכחו בכך;ויטעמו ות

העלים מכסיפים העץ גבוה וזקוף; עץ נשיר ממשפחת הערבתיים.  - צפצפה מכסיפה .15

הזרעים עטופים בקיץ, פיץ זרעים מ ,הפרי הלקט ;פריחה באביב בצבע ירקרקה ;ואפורים

ע ק בצבוהבולטים למרח רבים רות דמויות צמר גפן. בירושלים יש עצי צפצפה מכסיפהבשע

  עליהם. הגזע מרשים בצבעו הלבן.

]יש לחצות פעמיים כביש, זהירות![  ונצא מהגן לכיוון מזרחנפנה : 3משימה 

 ,הרבה עצים מרשימיםנפגוש ו בדרך זב הפונה למלון ענבל. ולמשעול סוקול

שימו לב לכמות הנבטים הרבה  ;עצי אילתנה בלוטית בולטים מאוד יניהםב

דאי אך קודם לכן, כל השתילים הללו, ש םו לכריתתמתהירלאורך הדרך. 

שמאלכם ממיד בעוברכם את הכביש תראו עם אגף הגנים בעירייה. זאת לתאם 

ניהם עץ גבוה ונחבא של אורן קנרי ]אורן יבו ;[ גדולים10עצי ברוש מצוי ]

עץ מחטני גבוה, בעל עלים ארוכים ואצטרובל גדול[. בצד ימין בגן הוא י קנר

שיטה זוהי  – עלים נוקשים מעט וארוכיםבעל עץ ירוק עד נמצא המשעול 

מרשימה[. לכו עד סוף המשעול צהובה ו תופריחשלשני מאוד ולה ]עץ פחכחל

נסו לזהות לכם, מוכרים  ינםאשלאורכו. עצים שונסו לזהות את העצים 

לגן  בושכדאי לכעת . זה דפוןהמצורפת ל מגדירי העצים שברשימהבאמצעות 

 . שבה יצאתם ממנו סוקולוב באותה דרך
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בזהירות דרומה לרחוב מהגן צאו  -בוטינסקי 'רחוב זבקצר ביקור : 4משימה 

כנסו היספר בתים משותפים. חצר פנימית של מתראו מטר  50-לאחר כ .סוקולוב

[ נאים 10עצי ברוש מצוי ]עם  [חלל פנימי מגונןותגלו פטיו ] זולחצר 

עץ במרכז החצר נמצא  ,מיוחדמרהיב ומראה לגינה ים המשוו ,ומרשימים

אספו גזע. העל פי קוטר  לונסו לנחש מה גי -[ 12אקליפטוס המקור גדול ]

בחצר מוללו אותם ביד והריחו את ריחם האופייני.  ,עלי אקליפטוס מהקרקע

עצי חרוב מצוי, עצי זית אירופי ועצי מכנף נאה ]עץ נשיר מותנה  שניתראו גם 

בעל פריחה צהובה בקיץ ופרי דמוי כנף בחורף ובסתיו[.  ,עם עלים מורכבים

בוטינסקי. הגעתם לשדרה מרשימה של 'מעץ האקליפטוס פנו דרומה לרחוב ז

 האם אתם מזהים את העץ? -[ 1926] 30-עצי רחוב שנטעו הבריטים בשנות ה

תוכנן כרחוב ראשי כבר ע"י בוטינסקי 'רחוב זמיש דרומי שנשתלו כעצי רחוב.  אלו עצי

שורשיהם  ,טעו בבורות קטניםיהם נשאף  והם נטעו בו את שדרת עצי המיש. ,טיםירבה

שנה  80הם כבר  –ים לחצרות הבתים הפרטיים והמשותפים והם ניזונים ממי הגינות פולש

צל מלא. בסתיו העלים המעניק לרחוב ע העצים בקיץ שימו לב למופנמצאים במקום. 

רבים ן צהבהב ונכנסים לשלכת. על הענפים מצויים פירות קטנים וסגולים ומקבלים גו

 ת. התבוננושוב ובאביב העץ מלבלב ,מושכים ציפורים. בחורף נחשף שלד יפה של ענפי העץה

לאורך רחוב  לעץ. חודריםה ןקבויהפצעים והר מעידה עלבענפים שנגזמו או נשברו 

 בוטינסקי נטועים גם מספר עצי חרוב וזית. 'ז

כר אורד יכר סלמה ]כימערב עד כלכיוון במעלה הרחוב  פסועלמומלץ 

[ הנטועה ברחוב מרכוס 14וינגייט[ ולראות את שדרת עצי החרוב המצוי ]

 . כריובכ
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עצי החרוב שבורים  יתרבמש טעו ע"י הבריטים באותה תקופה. אפשר לראותיגם עצים אלו נ

פטריות חדירת ים אפשרמהאו שחלקם נעלמו. עצי החרוב רגישים מאוד לפצעי גיזום גדולים 

משימה מקצועית ביותר  אשעיצוב וגיזום עץ הו הדבר מלמדתמותה ושברים.  מותרוגש

גוזם שעבר הכשרה ומבחן "גוזם מומחה" ] - מיומןוע"י איש מקצועי אך ורק ע וציבניתנת לש

להימנע ככל האפשר מיצירת פצעי גיזום גדולים בקורס מקצועי במשרד החקלאות[. יש 

 משחת גיזום. בנטפל בו  -בעץ פצע ל בשוגג נוגרמגם כאשר ו ,בעצים

 מכאן נשוב לגן סוקולוב.

צא בזהירות מערבה מהגן נ –: ביקור בארז ההימלאי ברחוב אחד העם 5משימה 

בשולי הגינה. על המדרכה שהזית הנמצא עץ ליד  חלוףנוחוב ברנר לכיוון ר

 נו שרידאנו מניחים שהעץ היצמוד לכביש? בהמדרכה נמצא על  עץ זהמדוע 

ו ניס ,בשנות החמישיםהגן וכאשר הקימו את  ,למטעי זיתים שהיו כאן בעבר

מתבקש  ,טבעיאך . הזית יודע לשרוד גם בקרבת מדרכה. זה נראה תוואלשמר 

מעט בעיה ביציאה מהגן מהווה הוא כשם ג ,חשוב להמשיך לשמור עליוו

 המדרכה. שטח ובצמצום 

עצי  .מרשימים[ 10כאשר משמאלנו עצי ברוש מצוי ] ,רחוב ברנרלמערבה נמשיך 

ה קוטר גזעם נראעל פי ו ,גובהםהצמודים לחצר הבית מרשימים בהברוש המצוי 

ובולטים כולה הסביבה של  מראה נאהלים תורמשנה. הם  70-60-כ שגילם

 למרחק רב. יפה עשו דיירי הבית ששמרו אותם ולא פגעו בהם במהלך הבנייה. 

עצי מחט בחצר  2עלה הכביש עד רחוב אחד העם. מימיננו נראה נמשיך במ

הבית המשותף. אלו עצי אורן ירושלים בוגרים שעברו גיזום חזק עקב שברים 

בו עצי שונלך ברחוב  [דרומה]נפנה שמאלה סופות החורף. נגרמו להם מש

ימין מ. אלון ארוך עוקצים ועצי ברכיכיטון צפצפתירבים, [ 15צפצפה מכסיפה ]

של גובה , הבולט למרחקים, בנראה עץ גדול ממדים ,20בחצר בית מספר  ,לנו

 ,30-הובא ע"י בעל הבית בשנות ה עץ. הארז הימלאי זהו -בערך  מטר 35

נהנה מאוד ה, זה עץ חסון ומרשים , אך שרד רקיםשתל במקום שני עצש

מצמרתו הצריפית, מעליו המחטניים המופיעים ניהנה גם י. מירושלהמהאקלים 

 מרשימים. והאפורים ה ואצטרובלימואולי גם  ,בקבוצות צפופות

לדעת  כחנווננחזור לגן סוקולוב להמשך משחק ומנוחה.  .סיורנו הלימודי תם

יש מגוון גדול של עצים  ,דלו פחות מק"מ מרובעשגו ,בשטח קטן מאודכי 

. "עשו עלייה"חלקם וממינים וממשפחות שונות, חלקם מקומיים ]צמחי בר[ 

בהתאם לעונות השנה, הם מקשטים את האזור במופעים מעניינים ומשתנים 

; מגוון ביולוגי[]ליהם מגוון בעלי חיים אלסביבה ומושכים והם תורמים לנוף 

לנו לא נותר אלא להמשיך לשמור עליהם, לדאוג שיטפלו בהם במסירות ולהגן 

 דורות הבאים. מען הלנו ול –עליהם בכל רחבי העיר 
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 :ספרים להכרת עצים 

 עצי ארצנו, מדריך לזיהוי עצים, בהוצאת משרד החקלאות 

 מדריך העצים בישראל לילדים ולנוער, בהוצאת מודן 

 פינס  עצי נוי בישראל בהוצאת משתלת 
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