


 ההרים היו חשופים לחלוטין. עם העלייה להתיישבות במעלה החמישה 1938בשנת 



 :מטרת המיזם
 
 , האורןצמצום נזקי עצי  

 אחריםבעצים מומלצים והחלפתם 
 
 



 :האורןהסיכונים המיוחדים של עצי  
 (בחורףובסערות , בקיץבשריפות ) 



 .השרף של עצי האורן דליק באופן מיוחד והאש מגיעה לטמפרטורות גבוהות מאד    1



 עפים לגובה ומשם עם כיוון הרוח למרחקים, מתפוצצים, האצטרובלים על העץ נדלקים .    2

 .והתפשטותה מהירה מאד, מעץ לעץ, השריפה היא עילית. ומציתים אורנים נוספים



 לכן הם קורסים בשלג וסערה, עץ האורן הם שטחיים ואינם חודרים לעומק הקרקע שורשי .  3



 2013בסופת השלגים שפקדה את הרי ירושלים בשנת 

 קרסו מאות עצים ואלפי ענפים נשברו



 מפנים ומוציאים את האורנים שקרסו  ל.ק.הקאנשי 



 נובטים, נפתחים האצטרובלים הסגורים והזרעים מתפזרים , שריפת עצי האורן בזמן   . 4
 לכן אין צורך בנטיעה חוזרת. ומשתלטים על השטח שנשרף

 



 אבישיר מיכאל "המלצת ד
 :  המדעי היוצא של הגן הבוטני האוניברסיטאי המנהל 

 
 5.11.12ב 

אני ממליץ בכל לשון על נטיעת אלון  , עמוס , בתשובה לשאלתך 
 .התולע בהר הגבוה

 
 
 

 11.11.12וכן ב 

כי אין בו טרפנטין ושרף דליק , האלון הרבה פחות דליק מהאורן 
 ....אחר 



 פעילות הנבטת בלוטים



 משתלה ביתית



 פינוי עצים מסוכנים

 פינוי אורנים שקרסו בקיבוץ מעלה החמישה



 שתילת אלונים תוצרת עצמית





 אחריםמיזם צמצום נזקי עצי האורן והחלפתם בעצים מומלצים 
 :סיכום

 .ובסערות בחורף, המיוחדים של עצי האורן בשריפות בקיץהסיכונים 

 
 .של עצי האורן דליק באופן מיוחד והאש מגיעה לטמפרטורות גבוהות מאדהשרף     1
 

 עפים לגובה ומשם עם כיוון הרוח למרחקים, מתפוצצים, על העץ נדלקים האצטרובלים     2

 .והתפשטותה מהירה מאד, מעץ לעץ, השריפה היא עילית. ומציתים אורנים נוספים
 

 .  לכן הם קורסים בשלג וסערה, עץ האורן הם שטחיים ואינם חודרים לעומק הקרקע שורשי    3
 

 נובטים, הסגורים והזרעים מתפזרים האצטרובלים נפתחים , שריפת עצי האורן בזמן    4

 .לכן אין צורך בנטיעה חוזרת. ומשתלטים על השטח שנשרף
 

 5.11.12ב   :המנהל המדעי היוצא של הגן הבוטני האוניברסיטאי  -ר מיכאל אבישי "המלצת ד

 .אני ממליץ בכל לשון על נטיעת אלון התולע בהר הגבוה, עמוס , בתשובה לשאלתך 
 

 11.11.12וכן ב 

 ....כי אין בו טרפנטין ושרף דליק אחר , האלון הרבה פחות דליק מהאורן 



 כדי להאיץ את תוצאותיו. ה.במהמיזם פעילות       
 

 .בקבוץ מעלה החמישה ל.ק.הקהאורנים המסוכנים בהסכמת ובעזרת כריתת . 1

 :  באמצעים הבאים המומלצים ועצים נוספים תנאי הגידול של האלונים שיפור . 2

 

 גדוליםחפירת בורות נטיעה . א

 הנטיעהחפירת תעלות ניקוז מי גשמים לבורות . ב

   -שיפור תנאי הגידול בשנות הגידול הראשונות  . ג
   ...שמירה מפני מחלות ומזיקים  ועוד , גיזום ,  השקייה

 בשטח הנטיעה בעצים ושיחים מתאימים הצמחיהגיוון . ד



 עצי אורן מסוכנים בשטחי  150נכרתו כ  2013מאז שנת 
 אורנים  200כרתו לבקשתנו כ ל "הקקכן כמו  . המגורים 
 . מסוכנים

 

מסוכניםעצי אורן  350נכרתו בשטחי הקבוץ כ ה "ס , 
 .חלופייםעצים  100כ וניטעו 

 

 הטיפול כולל  . ותיקיםעצים  100אנו מטפלים ב , בנוסף 
 והרחקת צמחים  , כריתת ענפים שבורים , הגזע חשיפת 
 (קיסוס ועוד ) טפילים 

 

 י "אלה א, בעיקר אלון מצוי , הםהמטופלים העצים  , 
 .בשטחשקדים וזיתים שנמצאים , וחרובים, אלת המסטיק

 

 55על כ   2017ב ולעמוס נבט ומשתרעת היזמות משותפת לקבוץ 
 .המגוריםלגדר ומעבר , דונם בתוך משבצת הקבוץ

 שנים של פעילות 5 -ועד היום  2013מ , בינייםסיכום 

 פעילות בתחום קיבוץ מעלה החמישה  



 שנים של פעילות 5 -ועד היום  2013מ , סיכום ביניים

 הכניסה לחניה  בכיכר עצי אלון מסוגים שונים   8ספר אלון ניטעו בבית  2014באוגוסט
 .מזרחוליד אולם הספורט בצד 

 

 עצי אלון התולע ואלון ארוך עוקצים ליד בית   10כ (  2014)אשתקד אילן נטעו בנוה
 .עצי אלון 15בשדרת המושב  כ נטעו  והשנה , העלמין 

 

  המקומיתנמסרו שתילי אלונים לגידול בחממה , " כרם עין "לבית הספר החקלאי 

 הקרוב   באיזורפעילות 



 שנים של פעילות 5 -ועד היום  2013מ , סיכום ביניים
 

 כדי לאפשר לנו ולישובים נוספים  , שלוש  -שתילי אלון בני שנתיים  100אנו מגדלים מעל
 .לפרויקט לקבל שתילים בוגריםשיהיו מעוניינים להצטרף 

 

 הישובים שיהיו מעוניינים להצטרףעם , במיזםהידע שצברנו שיתוף. 

 פעילות עתידית




