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חייבים לעצור
את הגיזום השגוי!

קבלני הגינון בעיריות 
ורשויות רבות מחוייבים 

להפעיל גוזם מורשה. 
אולם מלחמת המחירים 

הקשה מביאה לכך 
שבסוף מתקיימים 

גיזומים זולים ולא 
מקצועיים ואף כאלה 
שהורסים את הקיים

״

״

כתב וצילם: אגר' רן מרגולין

טעות של הקבלן הזוכה שביצע גיזום 
עצי סיסם בשדרה לאורך כביש המכללה 

האקדמית רופין ובית הספרס רופין - 
בן גוריון, לכיוון בית הלוי. עץ הסיסם 

שבתמונה גזום בצורה עקומה ולא 
מאוזנת, שהפכה אותו למעוות לחלוטין. 

כתוצאה מכך העץ עלול לצמוח לא 
נכון ואפילו לקרוס. עצוב לראות עצים 
הגזומים בצורה עגומה ומכוערת כזו - 

עצוב מאוד.

היו צריכים לחשוב על זה קודם

התחרות הפרועה בשוק קבלני הגינון והגיזום עבור עיריות ורשויות, 
והמחוייבות לבחור במחיר הזול ביותר, מוביל לתוצאה עגומה שכולנו 
רואים ברחובות הערים והיישובים שלנו. רן מרגולין הוא בין המנסים 

להוביל לשינוי מגמה בענף. בינתיים הוא פסימי

ובערים  ציבוריים  במקומות  מהעצים  בים 
הפרמטרים  בין  נכון.  לא  באופן  שתולים 
באופן  נעשתה  שהשתילה  כך  על  המצביעים 

שגוי:

נפח האדמה / כמות של קוב/מ"ר פר עץ - משפיע על   .1
גידול העץ והתפתחותו בעתיד.

הגיזומים  רוב  )לצערנו,  נכון  לא  שבוצעו  גיזומים   .2
מבוצעים עם ליקויים(. בין ליקויי הגיזום הנפוצים:

טעויות בגיזום עצמו.  f
הגיזום מתבצע ללא מריחה של חומר נגד פצעים "נט-  f

טק" / תפוזיל.
מניעת טיפול במשחה לעצים גורמת לכניסת מזיקים   f

ומחלות לעץ.
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משטר השקיה לא נכון.  .3

מתאים  שאינו  באופן  עצים  של  נכון  לא  מיקום   .4
לסביבה או לאזור הגיאוגרפי בו הם נשתלים.

ומועצות,  עיריות  וכן  פרטיות  חברות  הרב  לצערינו   .5
לעיתים קרובות בוחרות את הקבלן "הזול" ביותר. 

מחוייבים  רבות  ורשויות  בעיריות  הגינון  קבלני   .6
המחירים  מלחמת  אולם  מורשה.  גוזם  להפעיל 
הקשה מביאה לכך שבסוף מתקיימים גיזומים זולים 
הקיים.  את  שהורסים  כאלה  ואף  מקצועיים  ולא 
לא  שגוי,  באופן  עצים  את  חותכים  ה"משקמים" 
מטפלים בחתכי העצים ובנוסף לא מעצבים את העץ 

באופן שיאפשר לו גידול בריא בהתאם לטבעו.

למרות שבשנים האחרונות אנו מנסים להוביל מגמת   .7

כדאי שעיריות ורשויות 
יפנימו: בכדי לגדל 
עץ בגובה 3-4 מ' 

עם ענף מוביל, בעל 
פוטנציאל להגיע אף 

לגודל של 2.5 4- 
צול, אנו משקיעים 

זמן רב וכסף, בעלות 
המוערכת ב--200

160 ₪ לעץ )וכ-50 
₪ לשנה(. מחיר זה 

חייב לבוא לידי ביטוי 
במחירו הסופי של 

העץ

״

״
כתב וצילם: אגר' רן מרגולין

לצערי תופעה רווחת בארץ: מגדלי העצים במידות קטנות 
עצים של 2-4 צול, כולל במשתלות ידועות ו"מפוארות", 

בהם המוצר הסופי יוצא כעץ שגודל ונגזם בצורה לא נכונה, 
ללא עיצוב וכיוון, וללא ענף מוביל או איזון.

מילה סורית הגזומה באופן נכוןעץ צעיר הגזום בצורה נכונה

עץ זית שנחתך בצורה שניתן לכנותה פושעת.
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"ענף  בהם  כך שיהיה  לגידול העצים הצעירים,  שינוי 
מוביל" ומרחק "ענפים ובדים" נכון, וכן גובה עץ נכון 
המחיר  לצערנו,  אך  הנכון.  )"צולאז'"(  הגזע  ועובי 

מוכנים  העירייה  או  שהקבלן  הגיוני  והלא  הנמוך 
ולכן  כלכליים,  לא   - הצעירים  העצים  עבור  לשלם 
לרוב  הערים  ברחובות  שנשתלים  הצעירים  העצים 

גזומים ומגודלים באיכות נמוכה.

כדאי שעיריות ורשויות יפנימו: בכדי לגדל עץ בגובה   .8
אף  להגיע  פוטנציאל  בעל  מוביל,  ענף  עם  מ'   3-4
וכסף,  רב  זמן  משקיעים  אנו  צול,   -4  2.5 של  לגודל 
 ₪ )וכ-50  לעץ   ₪ ב-200-160  המוערכת  בעלות 
לשנה(. מחיר זה חייב לבוא לידי ביטוי במחירו הסופי 
של העץ. גם כך עלות הגידול עוברת את ה- 400 ₪, 
וביקורת  למוצר  הובלה, אחריות  לזכך  מוסיפים  ואם 
טיב - אנו אמורים למסור לקבלן מוצר שעלותו  750 
קבלני  רווח  להוסיף  חייבים  זה  מחיר  על   .950₪  -
הגיוני. כל תשלום שהוא פחות מכך יניב גינון שבסופו 

של דבר יפגע בעיר/ברשות ובתושבים!

המשמעות האמיתית של כל זה היא: עץ ממוצע צריך   .9
)פלוס/מינוס(.   ₪ בכ-1,500  הסופי  ללקוח  להימכר 
אלון,  קופיניון,  כגון  מסויימים,  עצים  קיימים  בנוסף 
חרוב, לוגיסטרמיה וכדומה, שזמן גידולם ארוך, או אף 
כפול מכך, ותמחורם ההגיוני הוא כ- 2,500 ₪ ויותר.

בשוק,  שינוי  של  מגמה  להוביל  מנסים  אנו  לסיכום:   .10
התחרות  של  והמגמה  היום  של  התחרותי  במצב  אך 
גבוהים  סף  תנאי  להציב  יכולת  אין  ללקוח  הפרועה, 
והוא נאלץ להתפשר על המחיר  ולקבלנים,  למגדלים 
להוביל  נצליח  לא  כך  בהתאם.  תוצאות  ולקבל  הזול 

את השינוי המיוחל. 

עץ ממוצע צריך להימכר 
ללקוח הסופי בכ-1,500 
₪ )פלוס/מינוס(. בנוסף 

קיימים עצים מסויימים, 
כגון קופיניון, אלון, חרוב, 

לוגיסטרמיה וכדומה, 
שזמן גידולם ארוך, או 

אף כפול מכך, ותמחורם 
ההגיוני הוא כ- 2,500 ₪ 

ויותר

״

״
עץ פקאן שנגזם באופן לא נכון, פצעיו לא טופלו 

וכתוצאה מכך חדרו תולעים 


