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אגרונום, אהרון ברגר



חצר הגן, גן אלון-1' תמונה מס

הסרת החבלים  –רחב עליםאלמוגן



.דרומית למקלט, גן רותם-2' תמונה מס

(מביניהםהקטן )הורדה של הבד הימני –אקליפטוס המקור 



שביל בין מגרש הכדורגל , מגרש כדורסל מקורה וכדורגל-3' תמונה מס

.לכדורסל

הסרת הצינורות מסביב לגזעים–צהובהאלביציהעצי 2



שביל בין מגרש הכדורגל , מגרש כדורסל מקורה וכדורגל-4' תמונה מס

.לכדורסל

כיסוי השורשים באדמה לצורך מניעת סכנת  –צהובהאלביציהשדרת עצי 

נפילה



.חצר, מועדון נוער בנימינה-'  א5' תמונה מס

דילול ענפים והורדת משקלים מהענפים–חורשת עצי אקליפטוס המקור 



.חצר, מועדון נוער בנימינה-'  ב5' תמונה מס

הורדת ענפים יבשים ותלויים–שאר עצי החורשה 



.חצר, שבט צופים בנימינה-6' תמונה מס

הסרת החבלים  –שלטית מקומטת וסיגלון עלי מימוזה



.חצר, גן תות-7' תמונה מס

סביב העץ מפני שהדשא גורם להפחתה  הסנטטיהסרת הדשא –הדר הלימון

ומעבר חמצן לשורשי העץ, בקליטת המים



.דרומית למקלט, גן חרוב-8' תמונה מס

דילול ענפים והסרת החבלים–אקליפטוס המקור 



.כניסה לגן, גן רקפת-9' תמונה מס

כריתה–מצויה איזדרכת



.צמוד לגדר הירוקה במדשאה, גן המייסדים בנימינה-10' תמונה מס

כריתה–אורן ירושלים 



.אזור דרומי מעבר לגדר, גן המייסדים בנימינה-11' תמונה מס

הסרת החבלים מסביב לגזעים –חורשת עצי אורן ירושלים ואורן קנרי 

והורדת ענפים יבשים



.ליד הבמה, גן המייסדים בנימינה-12' תמונה מס

כריתה–אורן ירושלים 



.מאחורי הבמה, גן המייסדים בנימינה-13' תמונה מס

הורדת ענפים יבשים–שבטבטיתקזוארינה 



.אזור במת הזיכרון, גן המייסדים בנימינה-14' תמונה מס

הורדת ענפים יבשים –עצי אורן ירושלים 



.מתקני משחק, גן המייסדים בנימינה-15' תמונה מס

הקצרת הענף לצורך הפחתת העומס–אורן קנרי 



.מאחורי הבמה, גן המייסדים בנימינה-16' תמונה מס

כריתה–שבטבטיתקזוארינה 



.חצר מבנה המועצה, גן המייסדים בנימינה-17' תמונה מס

כריתה–אורן ירושלים 



.חצר מבנה המועצה, גן המייסדים בנימינה-18' תמונה מס

הורדת ענפים בעלי משקל–אורן ירושלים 



.חצר הגן, גן תמר-19' תמונה מס

פ דרישה של כיבוי  "ע–עצי אורן ירושלים-2ושבטבטיתעצי קזוארינה 4

מטר מהגן20עצים מחטניים הנמצאים במרחק של לכרותנדרש , אש



.חצר הגן, גן תמר-20' תמונה מס

הרמת נוף קלה תוך שמירה על נוף העץ-חרוב מצוי 



.חצר הגן, גן ארז-21' תמונה מס

עצים מחטניים  לכרותנדרש , פ דרישה של כיבוי אש"ע-עצי אורן ירושלים 5

מטר מהגן20הנמצאים במרחק של 



.חצר הגן, גן רימון-22' תמונה מס

עצים מחטניים  לכרותנדרש , פ דרישה של כיבוי אש"ע-עצי אורן ירושלים 4

מטר מהגן20הנמצאים במרחק של 



.גדר אחורית, גן מרים-23' תמונה מס

הורדת ענפים מעל גג הגן-פלפלון דמוי אלה  



.גדר אחורית, גן מרים-24' תמונה מס

עצים מחטניים הנמצאים  לכרותנדרש , פ דרישה של כיבוי אש"ע-ברוש מצוי 

מטר מהגן20במרחק של 



.לבוטקהגדר בצמוד לכביש מימין , ס אשכולות"ביה-25' תמונה מס

הורדת הענף במקום המסומן בתמונה-חרוב מצוי 



.מגרש כדורגל, ס אשכולות"ביה-26' תמונה מס

עצים מחטניים  לכרותנדרש , פ דרישה של כיבוי אש"ע-עצי אורן ירושלים9

מטר מהגן20הנמצאים במרחק של 



.חצר פנימית, ס אשכולות"ביה-27' תמונה מס

הסרת החבלים מסביב לגזעים-סיסם הודי 



.חצר פנימית, ס אשכולות"ביה-28' תמונה מס

כריתה-סיסם הודי 



.חצר פנימית, ס אשכולות"ביה-29' תמונה מס

עצים מחטניים הנמצאים  לכרותנדרש , פ דרישה של כיבוי אש"ע-ברוש מצוי 

מטר מהגן20במרחק של 



.חצר אחורית, גן אורנים-30' תמונה מס

הסרת החבלים מסביב לגזעים-אקליפטוס המקור 



.חורשה מזרחית, ס הנדיב"ביה-31' תמונה מס

כיסוי השורשים באדמה לצורך מניעת סכנת  -חורשת עצי אקליפטוס המקור 

נפילה


