


 

 

 

 מלון אסטרל ויליג' אילתלכבוד 

 הנדון:

 סקר אילנות בוגרים לפי הגדרת "פקיד היערות".

 תוכן: 

 טבלאות רישום העצים על פי מספרם במפה  .1
 דד()קובץ מוקבצי מפת שטחי המלון עם מיקום העצים ומיספורם. .2
 תמונות . .3

הסקר מכיל טבלת פרטים המכילה את מספרי העצים כפי שהגדירם המודד במפת עצים וגם :  שם 

העץ, התאמת מספר העץ למופיע בתמונות שבנספח, חישובי "ערך חלופי "  משוקלל אשר מגדירים 

את מצב העץ והמלצות לביצוע. ניתן לישם את ההמלצות באם תוכניות הפיתוח מתנגשות עם המצב 

 צים יכרתו או יועתקו רק במידה והם מתנגשים עם התוכניות  לפיתוח. הקיים. הע

 טבלאות: .1
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 טבלאת מיקום העצים )נ"צ( :
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מספרי העצים בצילום מותאמים לטור מספר "המודד" המופיע בקובץ  להלן תמונות להמחשה .

 המפות.

 המלון:חלק ראשון : עצים בדרום 
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 חלק שני : עצים בצפון המלון: 
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 סוף תמונות

תכנית תתל/ 99 27/11/2018 13:00:19 נספח שמירה על עצים בוגרים נספח אילנות בוגרים- אסטרל וילג- חוברת



תכנית תתל/ 99 27/11/2018 13:00:19 נספח שמירה על עצים בוגרים נספח אילנות בוגרים- אסטרל וילג- חוברת




