
סידורי' מס

אישור 

חלקה/גוש מספר העצים/ סוג שם רחובכריתה

/ סיבת העקירה 

העתקה

בנייהאבוקדו קרוליני 110בן גוריון11

בטיחות12אדר אדום בן גוריון22

אחר1אבוקדו הודי בן גוריון33

14ביאליק 44

.  יח 2שסק יפני 

 יח 1גויאבה תרבותית 
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אלון ארוך .     '  יח1

בנייה6191/39.'  יח1עוקצים 
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יצחק שדה 
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17הנשיא 1818

1גרווליה חסונה  3  

בטיחות6189/886סייסם הודי
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3636
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 סיגלון 7מכנף נאה 
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בנייה166189/1050זית אירופאי זאבי

בטיחות26369/268דקל 2משה דיין 6363

6464
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בטיחות16369/273אראוקריה 10המר 

בנייה26189/135תמר מצוי 1העבודה 6565
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 1דקל וושינגטונה 

בנייה16189/2515פלפלון דמוי אלה 

6767

ברנשטיין 

בטיחות16189/624תמר מצוי דקל 4הכהן 
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בוטינסקי 'ז

מקטע 

- אמצע 

רכבת קלה

 16פנסית דו נוצתית 

  1סיגלון עלה מימוזה 
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-2בן גוריון 
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 דקל 7מכנף נאה 

 תמר מצוי 1וושינגטונה 

 3 סיסם הודי 3דקל 

 צאלון 1אלביציה ורודה 

 סיגלון עלה 1נאה 

 1 רימון מצוי 3ממוזה 

 הדר 2מייש דרומי 

בניה16189/1043אשכולית 
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בן גוריון 

מערב

 סיסם הודי 1תמר קנרי 

 2 אלמוגן הודי 1

 1קתרוסית מרובעת 

 דקל 14זית אירופאי 

 21וושינגטונה חוטית 

 1ברכיכטון הסלעים 

 אזדרכת 2צאלון נאה 

2מצויה 

6189/1046/ 

בניה1048/1050
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יצחק 

בניה16369/311איקליפטוס המקור 2שמיר 

7373
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מחלת עץ6189/2723סיגלון עלה מימוזה2

38הגפן 7474

               1סיני ' ליצי

         1הדר הלימונית 

בניה16191/30הדר התפוז 

7575

לוחמי 

בטיחות16189/926אראוריקה רמה 1הגיטאות 

7676
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הגיטאות 

מחלת עץ16189/583תמר מצוי דקל 22

7777

סמטת 
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7979

זבוטינסקי 

שביל 

בניה16369/348אורן קפריסאי אופניים

8080

יצחק 

בניה16392/53תמר מצוי דקל 26מודעי 
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ברנשטיין 

בטיחות16189/624תמר מצוי דקל 4הכהן 
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יהודה הלוי 

בטיחות16189/591אלוקזוארינה אשונה 43

עץ מת16189/224תמר מצוי דקל 35הזיתים 8383
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רחבעם 

בטיחות26189/1141ושינגטוניה חסונה 2זאבי 
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יהודה הלוי 
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 פיקוס 1הדר לימונית 

בניה16189/570הגומי 
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שטח 

פתוח בין 
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הזיתים 

ירושלים 

והגפן

 שיטה 1איזדרכת
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8787

 4כביש 

מאחורי 

בטיחות2תמר מצוי דקל בנין פניקס

8888

מקס ואנה 

ווב הצד 

של גבעת 
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8989

מגרש 

בניה26191/73,76אזדרכת מצויה 1005

בטיחות16191/37סייגרוס רומנזוף 31התאנה 9090

9191
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יצחק 
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בטיחות16185/2178סיגלון עלה מימוזה 50

בטיחות26189/469פיקוס בנימינה 4העבודה 9696

מחלת עץ16189/2159סיגלון עלה מימוזה 2פרץ 9797
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' שד

העצמאות 

בטיחות16189/663ברוש מצוי 12
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דרך 

המכבית 

מקס ואנה 

וואב

סיזיגיון 1מכנף נאה 

 1 זית אירופי 1מכבדי 
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18,362,187,188,19

בניה4,195
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