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 4102ינואר 

 :עת לנטוע ולבנות
 מבניםועל  על עצים

 

 קרמר-אסנת רוזן
 
 
 

צפוי נתון זה  4101, ועד שנת יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת באזורים עירוניים 4102בתחילת שנת 
 . 01%-לגדול ל

, הנובע מכך בעציםהמחסור עם בד בבד בערים יתר -, הובן )בארצות הברית( כי צפיפות וצפיפות01-ה כבר במאה
רק תנאי תברואה פגיעים יותר בבנייה הסיבה אינה  מהגורמים המרכזיים בתחלואה ובהעברת מחלות מידבקות.ם ה

במידה רבה  המושגים תנאי תאורה והצללה נאותיםו הצפופה, אלא בגלל הצורך באוויר נקי, שטחים פתוחים ירוקים
 ארגון האדריכלים האמריקנילאחרונה מחקר שערכו אישש גם  את הקשר בין עיור מאסיבי ובריאות עצים.באמצעות 

(AIAוהמרכז לאורבניזם מתקדם ב )-MIT (MIT CAU) על  אלהבמטרה להצביע על דרכים למנוע ולטפל בהשפעות כ
 .נטיעת עציםידי 

 .בין הנטיעה לבנייההבריא על הקשר  נאיר מעט בסימן ט"ו בשבט, חג האילנות,

 

♣   ♣   ♣ 
 
 

 ראש השנה לאילנות .1
 

בארץ ישראל אשר  הלכתי-לאיחק הוא תאריך ראש השנה לאילנות,כ המצוין בלוח השנה העברי ,ט"ו בשבט
י ָשנִים" המיוחד   :אילןלמהווה אחד מארבעה "ָראשֵׁ

 

ָבט,  ֶאָחד ִבשְּ ִרים, ַבֲחִמָשה ָעָשר בֹו".רֹאש ַהָשנָה ָלִאיָלן"בְּ ל אֹומְּ ית ִהלֵׁ ית ַשַמאי. בֵׁ י בֵׁ רֵׁ  , כְִּדבְּ
  א, א( מסכת ראש השנה) 

 

חומר למשותפת גם  - (מילון ספיר) 'עץ'המילה אשר צומח,  הנטוע עץלק משמשת בעברית ר 'אילן' בעוד המילה
 לעשיית רהיטים, כחומר לבניין, משמש כחומר בעירהשעשויים ממנו הגזע והענפים, ( wood -)באנגלית הגלם

 . גזע קשה שאינו מסתעף בבסיסו רב שנתי גבוה בעל( tree-)באנגלית צמחולייצור נייר וגם ל
 

 העץ כאלמנט של ההשתייכות   חשיבותו לתכנון ובנייה 
 

נתפסת כסמל להתיישבות, ל"נטיעת יתד"  העצים מסמלים את הקשר שבין האדם ואדמתו, ולכן נטיעת עץ
 הנטיעה והבנייה הולכות ידי ביד.בקרקע.  להיאחז"להכות שורש" וכדי במקום של קבע, 

 
  אל הארץ כי תבואו

 מילים: מן המקורות
 לחן: עממי

  כי תבואו אל הארץ
 ונטעתם כל עץ תחילה,

  ונתן העץ פריו
 והארץ יבולה.

 
  עת לנטוע אילנות
 עת לנטוע ולבנות.

  וישבתם איש תחת גפנו
 ותחת תאנתו,

  והייתם כעץ שתול
  על פלגי מים.

 
  עת לנטוע אילנות
 עת לנטוע ולבנות.

http://www.archdaily.com/457539/design-a-long-term-preventative-medicine/#more-457539
http://www.aia.org/
http://cau.mit.edu/
http://www.milononline.net/
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ביום "אשר נועד מימי קדם בישראל לראש השנה  ,ט"ו בשבטב המדינה, טקסי נטיעות בתקופה שלפני קום
 סימלו את תחיית היישוב בארץ ישראל.  -לאילנות" 

, כאקט חינוכי לתלמידיו בזכרון יעקב, 0911בט"ו בשבט של  נטיעותיסד את חגיגת היזאב יעבץ הסופר והמורה 
על  כחג הנטיעותט"ו בשבט הוכרז ו ,עבריות נוספות במושבות זומסורת צה מאז אומ". "למען חבב את הנטעים

  .הקרן הקיימת לישראל ואומץ גם על ידי הסתדרות המורים ידי
 איכות הסביבה.  ורבים נוהגים לציין אותו בנטיעת עצים ובעיסוק בענייני ,טבע כיום מצוין ט"ו בשבט גם כמעין חג

 
 

 בחוקים ובתקנות -יער ועצים  על .2
 

 בצורתרוחות )כפי שנוכחנו בסערה האחרונה(, ו הטבע: ברד, עומס שלג אילנות חשופים לפגעיעי, טב באופן
(, החלה הקרן 4101פות. לכן, לאחר השריפה הגדולה בכרמל )דצמבר יגם לשר - ובהיות העץ חומר בעירה

 וגובשו דרכים למניעת התפשטות ,תוהכוללות נטיעות מצומצמ שיקום נזקי השריפהללישראל בפעולות הקיימת 
 .האש

 -, מעוגנים בחוק בישראל חוקים וכללים הנוגעים לעצים, ובכלל זה עליהם, ובמיוחד על עצים לשימור כדי להגן
  .)0110-ם, התשנ"זאכרזה על עצים מוגני) ותצו היערב הרשימ , לפיכל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק

 
 
 מעמד העצים – פקודת היערות .א 

 
אזורי יער סגורים אופן ניהולם, מגדירה מה יהיו מהו אזורים השמורים ליער וקובעת מהם פקודת היערות 

 עצים בוגרים.ובהגנה על אילנות מוגנים סקת ועו
 עץ זית, עץ חרוב או אילן המוגן לפי צו.הוא  "אילן מוגן"

סנטימטרים מעל  031מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה  4עץ בוגר" הוא עץ שגובהו ”
 .סנטימטרים לפחות 01פני הקרקע, הוא 

 
, פקודת היערותלפי  הקיימים במגרש והיכן.ש ובראשונה מהם העצים לכן, בבואנו לבנות, יש לבחון ברא

האחראי על  ,פקיד היערותמלכך  אישור קודם כל לקבל חייב ,המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו למקום אחר
פקיד שנתן רק במידה יהאזורי. אישור כריתה י האזור בו צומח העץ. כל בקשה כזו נבחנת ע"י פקיד היערות

הנופי, הסביבתי, האקולוגי  יקומו וערכונוכח שניתן לכרות אותו על אף מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מ היערות
( ושלא ניתן במיקום בו נמצאוההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר, שלא ניתן להשאירו )כי יש צורך לבנות 

 .להעתיקו
כמו כן, פקיד היערות רשאי להתנות כריתה  נתן רק כאשר לא ניתן להשאיר את העץ במקומו.יאישור העתקה י
, באותו מספר ואיכות במקום ובזמן שייקבעו סוגומעץ או עצים אחרים מעץ בוגר בכך שיינטעו של אילן מוגן או 

 ברישיון.
 

 ,עץ בוגרוממדי בחצר בית פרטי וניטע כחלק מעצי הנוי, מרגע שהגיע לנתוני נמצא יש לזכור כי גם כאשר העץ 
 רישיון כאמור. לכרות או להעתיק אותו, אלא לאחר קבלת  יהיה הוא הופך למוגן ולא ניתן

 ,כאשר בקשת ההעתקה או הכריתה מסורבת או כאשר מבקשים להתנגד לרישיון שניתן לכריתה או העתקה
 פקיד היערות הארצי/הראשי. בפניניתן לערור על ההחלטה 

 
של העצים, במקרים  (,אלפי אנשים למען בניית הפארקבשעתו ל פארק )בו פינו שלא כמו במקרה סנטר

 .(0צילום ) החוצה מהעיר "נודדים"ו ם מקום לבנייהמפניהם ש, העתקה
 
 
 1991-)אכרזה על אילנות מוגנים(, התשנ"ז צו היערות .ב 

 
מוגנים בכל שטח מדינת ישראל, במשך עשרים שנים מיום  ,על אילנות מוגנים באכרזהשמות האילנות הנקובים 

 יש לדעת לזהותם. -כדי להגן עליהם . כמובן, ש2.4.4100תחילתו של צו זה, כלומר עד יום 

http://www.kkl.org.il/?catid=%7BEE0F05E6-2373-42E2-9936-D25101C7C43B%7D
http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/yieur/tzav-hayearot.pdf
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/B4A8E32F-E082-490F-A499-9C7304E322DC/0/pkudat_yearot_meudkenet.pdf
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/forest_commissioner/
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 .4100, 6כביש  ,ציםהעתקת ע  :1 איור
 קרמר-צילום: אסנת רוזן

 
  
 חוק היער והאילנות החדש: .ג 

 
, לפיו יש לסמן בוגרים על עצים בדבר שמירה, לחוק התכנון והבנייה 91תיקון מס' אושר   0.00.4119-ב

בתחומה. שנמצאים ה, את כל העצים הבוגרים יבתשריט של תכנית מפורטת, שניתן להוציא מכוחה היתר בני
 עליהם,לפיכך, לא תאושר תכנית שבתחומה עצים בוגרים, אלא לאחר שמוסד התכנון בחן את הצורך בשמירה 

 .ולאחר שהתייעץ עם פקיד היערותבמסגרת מכלול השיקולים התכנוניים, 
  

בשמירה, בהעברה או  ותתקנות בדבר הנוהל בבקשות להיתרים הכרוכ נקבע שיובאו לאישורתיקון הבמסגרת 
ה )בקשה להיתר תנאיו ילתקנות התכנון והבניה'  06סעיף  נוסף ,בוגרים. בהתאם לכך בכריתה של עצים

אלא לאחר קבלת  ,נתן היתר הכרוך בהעברה או בכריתה של עצים בוגריםי, לפיו לא י0101–התש"ל ,רות(ואג
 .שיון לפי פקודת היערותיר
 

 

 העץ בתכנון   .3
 

החל בתכנית המתאר הארצית מס'  ,בפרט עציםול בכלל יערותת חשיבות לודענ ,מידה שונים של תכנון יבקנ
  ותכניות מפורטות. ומיותמק, תכניות מתאר מחוזיותוכלה ב, 44

 

  ולייעור יערתוכנית מתאר ארצית ל - 22תמ"א 
 

 דונם קרקע, מיליון 0.64-מקיפה כ ,(06.00.0110)בתוקף מיום  תשריטיה 04על ו , על שינוייה44תמ"א 
 :הן, העל שלה ומטרות

שמירה והגנה על היערות והחורש הטבעי המהווים חלק בלתי נפרד מנופי הארץ, שלהם חשיבות  (א )
 ;אקולוגית רבה

פיזור היערות בהתאם לפיזור האוכלוסייה, כדי לתת אפשרות לציבור הישראלי ליהנות משטחים  (ב )
 .מתאימה לשהייה ובילוי בחיק הטבע בקרבת אזורי מגורים פתוחים, ירוקים, בעלי תשתית

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/1CD9F71F-E96C-4CA9-9603-B9A8B3115976/0/tikun_89_chok_hatichnun.pdf
http://www.kkl.org.il/?catid=%7b0df71001-1883-4685-ad7b-7454b829a044%7d#{78796163-C159-4972-A39D-057E0CC2C587}


 
 4 

 
כוללים יערות נטע אדם, יער , אשר מבחינה בצורות יער וייעור: היער הקיים והשטח המיועד לייעור 44תמ"א 

 טבעי, יערות פארק, יערות פארק חופי ונטיעות בגדות נחלים. 

  שתי קבוצות של סוגי יער:נה בין אבח תוצעמ (43.2.4103-, ולנת"ע מה44תמ"א ) 0א "לקראת תמ
 הכוללת: יער טבעי לשימור, יער נטע אדם קיים, יער פארק חופי ויער פארק קיים;  קבוצת יער א' (א )
 מוצע, יער פארק מוצע, נטיעות בגדות נחלים.  הכוללת: יער טבעי לטיפוח, יער נטע אדם קבוצת יער ב'  (ב )

 מטרת התכנית ,בנייהלרבות  בשטחים המיועדים ליער, לפי סוגו, שימושים ופעולות אשר מוצע להתירבנוגע ל
ותן של יחידות תוך שמירה מיטבית על המגוון הנופי והביולוגי, ועל אופיין ודמביצוען לותנאים לקבוע הנחיות  היא

 :מוצע תוח. לפיכךהנוף והמרחב הפ

לנופש ותיירות בחיק הטבע, דרכי יער, נופש וחניונים, מחנות נוער, מתקני ספורט  : מותרים ביער שימושים א.
 .בתיאום עם קק"ל, ובכפוף לקבוע בסעיף הממשק -ה יומשחקים וכן שימוש חקלאי ורעי

 :ער פארק קיים ומוצעבתכנית מקומית ליער החלה ביער נטע אדם קיים ומוצע, יבנייה שתותר  ב.
 מ"ר. 01בשטח שלא יעלה על  -מבנים לשירותים סניטריים ומרכז מידע (0)
בתנאי ושטחי היער בתכנית מקומית ליער עולים על  -מ"ר לצרכי המבקרים 401מבנה שלא יעלה על  (4)

 דונם. 2,111
 2111-ים מללת שטחי יער הקטנבתכנית מקומית ליער הכו מ"ר, או בינוי המוצע 401בינוי העולה על  (3)

יאושר רק לאחר ששוכנע מוסד תכנון, כי היקף שטח היער ואופי הפעילות בו, מחייבים את הקמתו  ,דונם
ואין בכך כדי לפגוע ביער. התכנית תובא לאישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה או ועדת משנה 

 שמונתה לכך.

 :הפעולות המפורטות לעיל יותרו בתנאים הבאים ג.
 משתלבים ביער ובסביבה, תוך התחשבות בחזות הנופית של המרחב. ו ועיצובו,הבינוי, ממדי (0)
בכניסה ליער, במקומות נגישים המשמשים את ציבור המבקרים בתדירות  ימוקם הבינוי ,ככל הניתן (4)

 שען על תשתיות קיימות.יגבוהה וי
 ביוב וחניה. ,ובכלל זה מים הוראות הנוגעות לתשתיותהתכנית תכלול  (3)
עשה שימוש במצע י, דוגמת חניות, יהיו מצומצמים ככל האפשר, ויריצוףלועדים לסלילה או השטחים המי (2)

 שמאפשר חלחול נגר עילי.
 

  לתכנון עירכלי  -העץ? 
 

או  קשתותשל  התפתחות הסתעפויות" עבור קשיר"גרפי  לתיאור "עץ"מבנה משתמשת ב הגרפיםתורת 
תכנן אותה לח נו ,מידה האורבאניהבקנה  חדשהים עיר כאשר מתכננ גם .החל מ"השורשים" ,מצמתים"ענפים" 

שהסביבה האנושית אלא  . תפיסהללתיאור ו יותר קליותר ו מסודר מטבעו הוא עצי תכנון, כי עץבטיפולוגיה של 
 עץדווקא מאורגנות בצורה הירארכית של  לאושהמערכות -בין תת קשרי גומליןו חפיפות היא מורכבת, ומרובת

, ומוטב שתהיה (Alexander, 1965" )העיר היא לא עץריכל כריסטופר אלכסנדר טען כי "האד ,. לכןמתמטי
במצב  .לכישלוןמועדת בה תנהלות הה  -לטענתו  – אחרתכי (, semi-latticeשל סריג חלק )טיפולוגיה  בעלת
", היררכיה של בצורה שוויונית, ייווצר "עץ חברתי חלקיההפונקציות הציבוריות  של העיר לא ישרתו את כזה, 

 שכונות טובות יותר או פחות והפרדה חברתית.
 

 ריאות ירוקות -תכנון אורבאני העץ ב 
 

כ"ריאה כמפלט מהדוחק העירוני, קצה שטחים לפארקים עירוניים, התכנון האורבאני מ ,01-אמצע המאה האז מ
-הסנטרל פארק בניו וממתכנניאדריכלות הנוף האמריקנית,  , אביפרדריק לו אולמסטד  לנשימה.ירוקה" וכאוויר 

פן משמעותי משפרים באו ,בפרט ועצים ,במטרופולינים צפופים בכלל עירוניים ציע, בין היתר, כי פארקיםה יורק
 את בריאות האוכלוסייה.

כמעין "חיסון" מבעוד נטיעת עצים, אם כן, אינה רק קישוט כתרופה בדיעבד להתחדשות עירונית, אלא כמוה 
 מועד, המוזרק כבר בשלבי התכנון, למען שיפור בריאות תושבי הערים הצפופות המתוכננות.

התייחסות קיימת  ,(00.4.0132)בתוקף מיום  441/של חיפה חפ זו, בתכניות מתאר בישראל, כמו למשל ואכן
 חובה לשתול עצים.בלהיבטים נופיים הבאה לידי ביטוי בדרישה מבעלי מגרשים לשמר עצים ו

http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/tma_nosah_meuhad/tama_22.ppsx
http://www.olmsted.org/the-olmsted-legacy/about-the-olmsted-legacy
http://www.olmsted.org/the-olmsted-legacy/about-the-olmsted-legacy
http://www.ny.com/articles/centralpark.html
http://www.ny.com/articles/centralpark.html
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 לבנייה  חומרכ -העץ  .4
 

וגשרים, וכלה ברהיטים וכלים. בבית החל מבניינים, חלקי בניינים  –העץ הוא חומר גלם המשמש לבנייה ועיצוב 
 בישול.לו להסקה, לחימוםהוא משמש גם 

 

  עץבבנייה 
 

 הגבוהה של וזמינותוהתפתחה בזכות היסטוריים, -פרהשורשיה היא שיטת בנייה אשר  ,בעץ כחומר גלםבנייה 
דירה מאוד באזורים אך נ, משופעים ביערות בעיקר באזוריםנייה מעץ נפוצה בכל רחבי העולם, בטבע. הב העץ

 ישראל.  וארץ המזרח התיכון לרבותמדבריים, 
ע"י הסוכנות היהודית, צריפים משבדיה ופינלנד והורכבו  ,התיישבות הקיבוציתלבשנות החמישים יובאו 

בישראל. הצריפים השבדיים נחשבו "לוקסוס" בגלל רמת הגימור הגבוהה והחללים המרווחים וחלקם עוברים 
שנים ה ביןגרו בו הם קיבוץ שדה בוקר )שימור )למשל, בקיבוץ בארי(. אפילו הצריף של בן גוריון ואשתו פולה ב

 ( הוא צריף שבדי, שנבנה/הורכב על ידי חברת "סולל בונה".0103-0103
 

 

 4100שדה בוקר,  גוריון,-הצריף של בן :2 איור
 קרמר-צילום: אסנת רוזן

 
 

. הגזע (3ר )איו ם העשויים מחלק מנוסר של גזע עץהעיקרון הבסיסי של בנייה בעץ הוא שימוש בקורות ובעמודי
להתמודד עם לא רק את משקלו העצמי של העץ, אלא גם מתאפיין בתכונות מבניות שנועדו במקור לשאת 

בזכות  \לכן, בשעתו, היו שכיחים עמודי טלפון מעץ, שלאחר מכן כוחות הרוח המכופפים את העץ באופן קבוע.
 קורות לבנייה.כמוחזרו לא פעם כעמודים או , איכותם
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 מכיוון  .בנייה צמודת קרקעבות הופכת הבנייה בעץ לאלטרנטיבה, בעיקר ביישובים כפריים בשנים האחרונ
, מייבאים  את חלקי המבנה כולו להרכבה. "לאינו זמין בישראל וממילא יש לייבאו מחו –עץ  –שחומר הגלם 

א שיובאו מבנים מעץ מלהוקמו פינים,  קבוצת מתנדבים ם, שהקי"יד השמונהמושב השיתופי "בלדוגמה: 
 מפינלנד.

 

 4104יד השמונה,  ,בית עץ פיני :3 איור
 קרמר-צילום: אסנת רוזן

 

מנצלים את העץ כחומר גלם  , מעץגמר ה בניית ובהמשך מגזע העץ בניית שלד בנייה בעץ נחשבת "ירוקה":
 ה וניתן למחזור.העץ הוא חומר בנייה מתכלש ,אין לשכוח וכמובן, . אינו  מזהםו רבה שייצורו לא צורך אנרגיה

 

  ולעיצוב לגימורהעץ כחומר 
 

אופי  .מאפיין מוכר של העצים הוא הטבעות השנתיות שלהם, שבהן ניתן להבחין בחתך רוחבי של הגזע
 ןלנצלהעץ ומאפשר  פי סוגול אקליםבהתאם לתנאי ה משתנה –ורוחבן  מידת כהותן או בהירותן - הטבעות

 משמרים בדרך כלל את הטבעותם טבעי, וגימור ם אחרים העשויים עץיטים ומבנירהכך,  .לעיצובים מגוונים
במקום טבעות, אלא שם המופיעים ברהיטי עץ רבים הינם )הפסיהשנתיות המאפיינות את החתך לרוחב הגזע 

  (.לאורך נוסר העץ -לרוחב
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 עצים-בתים קשרי  .5
 

 .עץ-צור קשרי גומלין בין אדםקיים יחד ולילשכונה ועיר,ניתן ל – ובתים ובניית ליער, –ת עצים נטיע
 

 בית על עץ 
 

אוכלוסיות ילידים  קיימותעדיין כך,  .עצים למגורי אדםמשמשים התקופה הפרהיסטורית ועד היום אז מ
טרופיים מיוערים בדרום אמריקה, אפריקה, אסיה, ובפפואה באזורים  ,מתגוררות בבתים שניבנו על עציםה

שימוש נוסף חיות טרף. או הצפה  כגוןכהגנה מפני סכנות  ,ם הוא הגובהגינאה החדשה. היתרון במגורים על עצי
 .תוך ניצול הגובה -שוב על ידי מניעת גישה מחיות היער,מזון אחסנת הוא 

 

"בית על עץ" מזוהה יותר כמקום משחק לילדים על ענפי העץ, כאשר גישה אליו היא באמצעות בעולם המודרני, 
מקום מסתור, ובמלחמת העולם השנייה הסתתרו פרטיזנים  לשמשיכול  בית כזהסולם המחובר לגזע עץ. 

 ויהודים ביערות אירופה על "קנים" שיצרו על העצים. 
באופן קבוע  יםמחובר םבארצות הברית ובאירופה קיימות חברות המתמחות בבניית בתים על עצים, אך בהיות

 ייה לכל דבר.היתר בנ נדרש להקמתםלכאורה ש הרי ,לקרקע באמצעות גזע העץ
 

 בית בתוך עץ 
 

. הדבר תלוי כמובן גזע העץחלל הנוצר בשמאמצים מגורים בתוך עץ היא פריבילגיה השמורה לבעלי חיים 
על גודל כניסה וצורתה, עומק החלל ומידת הבידוד. גורמים אלה משפיעים גם על התדירות ו כגון: העץ נתוניב
כאתר מחסה יומי או לילי,  כך, בעלי חיים עשויים להשתמש בחלל העץ עונתיות של שימוש בעץ החלול.ה

מקום הקינון הטבעי של דבורת הדבש הוא חלל  לדוגמה:ויסות חום.  או לגידול הצאצאים, האכלתם,כמקום 
 .עץ חלול סגור עם פתח צר, כגון גזע

 

 

 4104אביב, -, תלנבובהעץ ה :4 איור
 קרמר-צילום: אסנת רוזן
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באמונה , מקורה  זל טובאו מביאה מ עין הרע עץ מרחיקה אתעל ההקשה ל אמונה הטפלה שאומרים שה

אדם ב הוא מנהגבריח רוחות רעות השוכנות בעצים. השערה אחרת היא שמקור הת פעולה זושעתיקה 
 במטרה או כדי לארגן עליו מקום לינה, מזון לפני שטיפס עליו לליקוט להקיש בענפי האילן, הקדמון, שנהג

 .נחשיםחיות המסתתרות בו ועלולות להזיק לו, כמו  להבריח
 

 בתוך בית עץ 
 

הצבת עץ הנוצרי.  לחג המולד אשוח עץ מיד עולה האסוציאציה של , עץ בתוך הבית מדברים על הצבתכאשר 
למעשה זהו עץ כרות,  רי(.ישו הנוצ לסימול נצחיותו של) חייםהאת  מסמלתבשיאו של החורף יר, ירוק, שאינו נש

  אלטרנטיבה עצים מלאכותיים, מפלסטיק.כ פעמי", ומכאן יש מי שמתנגדים להצבתו, ומציבים-לשימוש "חד
 

הונדרטוואסר  יעעליהם הצב יתרונות, –הבית משתכן בתוך הוא "דייר" של קבע, אשר כאשר  –החי אבל לעץ 
בתים לשנות צורך מה והונע הפרויקטים של הונדרטוואסר. (0103) בטריאנלה במילאנו( וב0104) בווינה

: (0110) לדבריו .על הגגותת ובתוך הדירות, במרפסובעזרת העצים: יותר לטבעיים אותם כדי לעשות , עירוניים
 חומותין התקווה חיובית ב מפיחים והם בעיר" יםהמשוחררהם השגרירים של היערות העצים הדיירים "
זוהי פיסת טבע, פיסת מולדת, פיסת  "דייר העץ נותן מעצמו. הערים.של והסטריליות  האנכיות גבוהותה

ת טבע שיכולה להתפתח ללא שליטה צמחייה ספונטנית במדבר העיר האנונימי והסטרילי, פיס
  ."הרציונליסטית של האדם והטכנולוגיה שלו

 
לשלם  שלא ניתןמה שניתן לתרגם לכסף, אך בערך רב העץ הדייר משלם את "שכר הדירה" שלו ביוצא ש

 :במטבע או המחאה

 .חמצן יםצרמיי דיירי עץ .0

יאים את הלחות הדרושה לאקלים הם מב של תושבים. איכות החייםאת אקלים העיר ו משפריםדיירי עץ  .4
 חם.ל קרהן ילח ובל בין היבשאת הניגוד  ומפחיתיםהמדברי של העיר, 

 יש פחות אבק בדירה וברחוב. ביותר. דקההרעיל וים את האבק סופגדיירי עץ  .3

 שקט.ל תורמיםוהעיר  רעשאת ההדים של  מפחיתיםהם  רעש. בולעיםדיירי עץ  .2

 .מספקים פרטיות ותחושת ביטחון.בחוץ ומ ההצצכמו וילונות ממגנים דיירי עץ  .0

 .שרוכאשר העלים נ ,בחורף ימהענאור שמש  מאפשרים חדירתדיירי עץ נותנים צל בקיץ אבל  .6

  .להשתכן ולהחיות את סביבת הבית והעיר חוזריםנמשכים לדיירי עץ, ופרפרים וציפורים  .0

 .הזוע איכות חיים משתפרת על ידי פיסת הטב .חוזריםיופי ושמחת החיים  .9

לטבע פיסה זעירה של  מחזיריםאנו  .לעין דייר העץ הוא סמל של פיצוי כלפי הטבע שהוא מאוד גלוי .1
 האדם מן הטבע באופן בלתי חוקי. אותם לקחהשטחים עצומים ש

 
מים לבני האדם, מטהרים את האוויר וה דיירי עץקוסמוס הכולל טובות הנאה הדדיות: -קיום במיקרו-נוצר דו

 דם מספקים תזונה לצמחים באמצעות שירותי קומפוסט.בני האבעוד 
 

הונדרטוואסר עיצב כרזה שעליה נכתב  ,באמצעות עצים דםלבית לא)עירוני ובכלל( של הפיכת מדבר  ,ברוח זו
 את ההכנסות ממכירותיה תרם לפרויקטו(; Among trees you are at home" )בין עצים אתה בבית"

 .ישראלב נגבה ייעור קק"ל
 
 

http://khetibazaar.files.wordpress.com/2013/06/tree-as-tenants.jpg
http://khetibazaar.files.wordpress.com/2013/06/tree-as-tenants.jpg
http://www.kunsthauswien.com/en/museum/hundertwasser-architecture
http://www.jnf-kkl.de/d/friedensreich_hundertwasser.htm
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המתגוררים  עץ-ריה הדדית בין אדםקיום והפ-דו: חתך ופרטים למערכת העץ כדייר :5 איור
  .0106, , הונדרטוואסרבאותו המיקרוקוסמוס

 Joram Harel, Chairman of the board, THE HUNDERTWASSER FOUNDATION  :באדיבות
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 על בית עץ 
 

"האופקי שייך , שכן והאדמה בה הוא מושרש עץכלפי ה מחויבותעקרונותיו של הונדרטוואסר, לאדם לפי 
גגות צריכים " . לכןידי הבית ממנו על נלקח ונתפסעל הגג יש להחזיר לטבע את השטח ש -, ולכןלטבע"

 .של תכסית פני השטח נטועה בעצים וירק 011%-בבניינים שתכנן, יותר מואכן,  להפוך ליערות".
 

 .הבנייה בעץפנה חדשה. גגות ירוקים היו חלק מבתים שניבנו על טהרת וצמחיה על גגות אינה א
תוך הבניין, בגלל המסה בהטמפרטורה משפרים את שכאשר הם "ירוקים" הם  הוא של גגות מסוג זה יתרונם

 .   קירורהטרמית של מבנה הגג ותוספת אפקט בידוד החום שלו. כך יורדות העלויות לחימום ול
 

 

 .4101 שבדיה, -עם גג ירוקמסורתי, בית עץ   :6 איור
 קרמר-צילום: אסנת רוזן

 
 

גדולה ע"י הטלת צל וצינון העיר ה גגות עם עצים משפרים את האקלים החם והיבש של, בקנה המידה האורבאני
 ויר העיר המזוהם.  ועלים, ושכבת האדמה מסננים אבק מאהפני השטח הגדולים של הציפוי של הגגות החמים. 

שר לצנרת השפכים. ישל המשקעים הטבעיים הי 10%מתעלים עד פני שטח עירוניים האטומים כמעט לגמרי, 
המים הטבעי של העיר. לעומת זה, גגות שעליהם מגדלים עצים היוצר מחסור במאזן  נמנע חלחול טבעיבכך, 

מהמשקעים הטבעיים, אשר  01% -ל 41%עובדים כמו ספוג, ובהתאם לעובי שכבת האדמה, ואוגרים בין 
תורמים אז לטובת מעגל המים המקומי, דרך אידוי )בתוספת השפעת הלוואי של צינון מאידוי(.  תודות ליכולת 

גגות כאלה עוצרים שיטפונות הנגרמים מפריצת מים מבעד לתעלות ניקוז העולות על אגירת המים בתוכם, 
 גדותיהן. כך נוצרת אפשרות לצנרת תיעול קטנה בהרבה. 

http://khetibazaar.files.wordpress.com/2013/06/tree-as-tenants.jpg
http://khetibazaar.files.wordpress.com/2013/06/tree-as-tenants.jpg
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מתוך הרציונל הזה, בגרמניה גובים סכומים קטנים יותר עבור מערכת הביוב והתיעול לבתים עם גגות ירוקים, 

זה: ההכרה בפונקציות החיוביות הנגזרות מגגות 'ירוקים', הובילה לכך ויותר ממאשר לאלה בלי צמחיה על הגג. 
 ערים גדולות, צמחייה כזו נדרשת בפרויקט כדי להפוך אותו לזכאי למענק ממשלתי.  חמש עשרהשבכ

 
 על ידיהטבע  בו מקום לייצוגאימצו את עיצוב הגג  ,, יותר ויותר מתכננים בארץ ובעולם0101-מאמצע שנות ה

עד כי גינות גג וגגות גן נעשו אלמנטים קבועים בתכנון  עצים,ריצוף במרבדי גינון ונטיעת  בונות,אדניות מ
 העכשווי.     

 
 

 מגדלי יער ל –ג'ונגל בטון מרפרזנטציה:  .6
  

הצגה 'המודעות לחשיבות נוכחות העצים בסביבת מגורי האדם, מובילה מתכננים אורבאניים ואדריכלים ל
תוצאת העיור והציפוף המואצים, לקראת בינוי שישנה  -אנונימיים  מג'ונגל מגדלי בטון: של הבינוי בעיר 'מחדש

 .ליער של מגדלים ירוקיםפניו 
 

בנוסף ליתרונות הישירים, תוצר לוואי של צמחיה על חלקים גדולים של הגג עשוי להוות שיפור ויזואלי על פני 
 גגות מונוטוניים 'נטולי חיים' או נוף אפור ומדכא. 

כך, בעזרת "ייעור הבתים" ניתן בקלות להעביר שטחי מגורים סתמיים טרנספורמציה, לשפר את תדמיתם 
י פלטֵׁ ה זמינה הרחוקה מרעש התנועה ועשן מַ יולהפכם לשטחי מגורים יקרים מאוד במרכז העיר, עבור בני

 המכוניות.     
 

)ע"י אדריכל העיר דאז, יוסף קולודני(,  0106גם בארץ, בכפר סבא, תכניות בנין העיר המפורטות שהוכנו משנת 
לרבות נספחי הבינוי המחייבים )בעלי תוקף סטטוטורי, כחלק בלתי נפרד מהתכניות(, דורשות: דרוג הקומות 

קרקעית(, -עבור אדניות ירק מבונות בקצה הפונה לרחוב, כאשר בקומת הקרקע דירות גן )מעל חניה תת
ר מרפסת גג עם אפשרות נרחבת לגינון. יש לציין, כי בחלק גדול מהבניינים ובמפלס העליון קומת גג נסוגה עבו

שאושרו לבנייה על סמך תכניות אלה, ניתן היום לראות מסכי צמחיה ירוקים בחזית הקדמית, צמחיה "נשפכת" 
יה מדורגת שתאפשר צמחיה, נקבעה יבנעל מרפסות השמש ומרפסות הגג.  ועצים בוגריםמהגגות והמרפסות 

דירות יקרות  הייתה התוצאהכלומר:  "מגדילה את ערך הדירות ומחירן", כ (401/99)ע"א ק דין "פרי הארץ"פסב
 ויוקרתיות יותר.

 
תמורת על הגג או המרפסת(  )גינון ממדי-דו "השבה" של שטחל בנוסף ,אלא, שבעיצובים מהשנים האחרונות

-בתלתבכמה קומות ואף המיוערים השטחים שכפול גם יש  ,)שנלקח ע"י הבניין מאדמת היער הטבעי( שטח
על  ירוקים נוספים שטחיםאלא גם קורי על "החזית החמישית" )הגג(, . כך לא רק נשמר שטח הגידול המממד

 בניין מכל עבריו, ואף ב"קומות". של ה החזיתות האנכיות
 

 ( יער אנכיBosco Verticale)  
 

פינוי שטח  הערים הגדולות ו/או הצפופות בעולם. ברובלהיות קשה  עלולהקרקע לפארקים חדשים  איתור
מלבד זה, יש הכיר .  , עד כדי בלתי אפשרי01-מאה הממה שהיה בקשה יותר  הוא לפרויקט כמו סנטרל פארק

מוקנות לגורדי שחקים על ידי ) 'זכויות האוויר', בזכות מגה מגדלים ההולכים ונבנים בערים הגדולותבעובדה כי 
ההצללה העצומה שהם מטילים על חלקי ידי על  ב'זכות לשמש' יםיורק(, פוגע-בניו , למשליהחוקי התכנון והבני

חלקים נרחבים בצדו צל המגדלים, הארוך במיוחד בחורף, מפחית חדירת אור יום לכך, . העיר הנמוכים יותר
  וימים בשנה.  ,יותר ויותר שעות ביום מוצלל שנותר פארק הסנטרל הדרומי של

 
נכי, א( greenspace"מרחב ירוק" ) -בניו יורק( הגבוה'  'הקו - NY High Line כמוליים )ילכן, מלבד פארקים ע
 עשוי לתת תשובה אחת לבעיה הזאת. שמנצל את הבניינים, 

 

http://www.nydailynews.com/life-style/real-estate/central-park-central-dark-article-1.1557621#ixzz2ozwCVQqS
http://www.thehighline.org/
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 ,BOERISTUDIO- Stefano Boeriהאדריכלים מהסטודיו של בוריי )במילאנו, איטליה,  תכננופתרון כזה 
Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra )מגדלי היוקרה ב– BOSCO VERTICALE  היער

מחליפים את ג'ונגל הבטון האורבאני. קומות כל אחד,  40בני  ,מגדלים של עציםש הואהרעיון  .הוורטיקאלי
נבחרו  ,העצים, אגב. עצים 111-בית לכמשמשים לא רק בתי יוקרה "ירוקים" לאנשים, אלא גם הם  המגדלים
למען הבטיחות ולמזעור סיכונים של עצים  –לאחר בדיקת עמידותם לרוחות חזקות בטורבינת רוח  -בקפידה 

 גובה רב ברוח.שיקרסו ויעופו מ
. דרך חידוש לחידוש יער מטרופוליןפרויקט  , אלאהתחדשות עירוניתלא סתם פרויקט ל ואה היער הוורטיקאלי

ת העיר על ורחבתללא המשמעות של ה ,עירוניהמגוון הביולוגי התורם להתחדשות של הסביבה והוא היער 
. בו של הטבע בתוך העירמגורים, אלא זה מודל של ציפוף, אבל לא של יחידות . הפתוחים השטחיםחשבון 

 שטח הערים של אירופה בת זמננו.בתוך  ,וצרים שני מצבים של בניית קישורים בין הטבע והעירזמנית, נ
אקלים ובסינון חלקיקי -יקרומומייצרת אנרגיה. העצים מסייעים ביצירת  שמייעלתהוא מערכת היער האנכי 

 ואבק, לייצור חמצן, להגנה CO2חלקיקי  תטור לחות, לקלילייצורם תהאבק שבסביבה העירונית. מגוון הצמחים 
 תיעשה יית העציםחיים וחיסכון באנרגיה. השקורווחת שיפור איכות ובסך הכול: למפני קרינה וזיהום אקוסטי, 

 . וסינונם במידה רבה דרך השימוש החוזר של המים האפורים המיוצרים על ידי הבניין
 

 . , אלא גם למשרדיםמגוריםבאירופה ול חוצה גבולות ויבשות, ומיושם לא רק םבניין העצי יישום מודל
את הקשר שלהם  איבדוואנשים  ועל רקע הפיתוח והעיור המהיר בווייטנאם ולאחר שעצים רבים נכרת ,לדוגמה

על ידי את האדמות הירוקות, להחזיר  מנסים ,(Vo Trong Nghia Architects) אדריכליםוו טרונג ניייגה  ,לטבע
 טבע שופע.בין עיצוב "עצי בניין" ושואפים ליצור דו קיום בין הפיתוח המואץ ל

  
  .לוקח בחשבון את ממדי העציםם, דאנאנג, וייטנא בעיר החוף ABBANK עבורננו כשתמבנה משרדים 

עומס אלא י לא רק כאלמנטים נושאמשמשים חזיתו של הבניין מורכבת משורות של עמודים בגובה עצום, אשר 
עצים צריכים להיות הבדאנאנג,  ות חזקותרוחעמוד מול כדי ל .בראשםעצים גדולים  לשתילת כלי קיבולגם כ

לשמור על שכבה עמוקה של שיאפשר בגודל חלל פנימי כך שיכילו תוכננו ים לכן, העמודים עמוקים. בעלי שורש
 ם.לעצימינימאלי שטח רצפה ולהקצות אדמה, 

כל העצים מספיק מקום לצמוח כלפי ל, כך שיש וקומות ארבע שכבותפני על נבנו בהזזה העמודים הענקיים 
מאפשר לאנשים בכל מקום בבניין ליהנות מנוף מעין יער אנכי, אשר המדורג יוצר חזית של עצים ה . סידורמעלה

מציע לכן הבניין בניין ניתן לראות מהרחוב והעצי את , שטוחהבניגוד לגינת גג . עציםהעירוני מבעד לעלים של 
החתך של הבניין יאפשר לשתול עוד יותר עצים מאשר על קרקע שטוחה )לפחות הנאת הציבור. ל ירוק מרחב

001%). 
 

 
♣   ♣   ♣ 

 
 

ציור עצים על כל "הביקורות יוצאות כנגד למרות שיש הרואים במאמצי הייעור של העיר מאמץ רומנטי ומוגזם, ו
 של בנייני עציםבעל הדימוי החיובי לא ניתן להתעלם מהטרנד , (De Chant,  21.3.2013) "גורד שחקים

 -.ויתרונותיו
 

 , עת לנטוע ו/אובין עת לבנות  , והובחןמשלו אם פעם לכל דבר הוקצה זמן
 לנטוע. וגםניתן לבנות עתה, בו זמנית, 

 
  ,מקום ליעראו לכל שימוש: מקום לעיר ונפרד ה מקום מובחן יאם פעם ה

 עץ.-לבית גם, יער-לעיר גםהמקום אפשרי במשותף: כיום, בעידן של עירוב שימושים, 
 
 

♣   ♣   ♣ 
 
 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=207
http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=207
http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=207
http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=207
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2054135/Green-apartments-vertical-forests-sky-called-Bosco-Verticale.html
http://votrongnghia.com/
http://www.archdaily.com/335675/trees-building-for-abbank-proposal-vo-trong-nghia-architects/
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 -לקריאה נוספת
 

 .4119 –( התשס"ט 91תיקון מס' ) חוק התכנון והבנייה
http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/yieur/tikun89.pdf  

 
 הוצאה לאור.איתאב הד ארצי /  ,בשיטת ההווהמרוכז עברי -מילון עברי -מילון ספיר. 0110אבניאון, איתן )עורך(, 

 
סבא: הכפר -ימי כפר ". בתוך: דן גלעדי )עורך(. סבא-התפתחות התכנון והבנייה בכפר. " 4100קרמר, אסנת, -רוזן

 . 203-304. ירושלים: הוצאת אריאל. ע' שהיה לעיר
 

פקיד היערות, ". בוגרים עצים - לחוק התכנון והבניה 99הוראות ליישום תיקון  - התכנון בראי עצים. "4100שניר, חגי, 
 .31-34. עמ'  העץ בגינון בר קיימא, 4100משרד החקלאות ופיתוח הכפר.בתוך:  גינון 
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