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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 פקיד היערות

 2015יוני 
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 ?!!!!!ימי שמש בשנה 300איך מתכננים מרחב ציבורי במדינה עם  



 :התשובה
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פקיד היערות פועל בסמכות שני כובעי  

 :חקיקה

 פקודת היערות  

 .וחוק התכנון והבניה 



 תיקוני חקיקה אחרונים בתחום

בין עצים בוגרים הבחנה : תיקון הגדרת עץ בוגר1.

 בשטחים ביעוד מגורים לאחרים

 הוספת שיקולי עלות תועלת לשיקולים למתן רישיון2.

חליפית במקרים קבועים פטור או הנחה מנטיעה 3.

 מראש

עם פקיד היערות בשלב  חובת ההתייעצות ביטול 4.

 התכנית למעט מקרים שיקבעו מראש
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 תיקון הגדרת עץ בוגר

עץ שגובהו שני  –" עץ בוגר"•

, מטרים לפחות מעל פני הקרקע

  130הנמדד בגובה , וקוטר גזעו

הוא  , מעל פני הקרקעסנטימטרים 

ולעניין עץ   ;לפחותסנטימטרים  10

במגרש שייעודו בתכנית בת תוקף  

  20קוטר גזעו הוא  –הוא מגורים 

 ;סנטימטרים לפחות
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 תיקון הגדרת עץ בוגר    

 !!!העתקה בלבד/התיקון נוגע לבקשה לרישיון כריתה•

 

בהכנת מדידות וסקרים   –בחוק התכנון והבניה •

 מ"ס 10 -לתכניות מתאר נשארת ההגדרה המקורית
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 לחוק התכנון והבניה 101תיקון . 2

 הגדרת המושג עץ בוגר•

 תכנית בתשריטחובת סימון •

 חובת התייעצות במקרים שייקבעו •
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רשאי לקבוע סוגי , שר הפנים בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר"
כהגדרתו  , תכניות אשר לגביהן יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד היערות

 ".טרם קבלת החלטתו לפי סעיף זה,   בפקודת היערות

 :מתוך תקנות התכנון והבניה

תכנית מפורטת שיש בכוחה להוציא היתר בכל 
 דונם  35-גדול מששטחה 

חייב   – עצים בוגרים  50ומצויים בה לפחות 
 . עם פקיד היערות מוסד תכנון בהתייעצות 



 התכניתחובת ההתייעצות בשלב ביטול 

 משמעויות

את המפגש הראשון עם פקיד היערות לשלב הרישוי  מחזיר  -ברוב המקרים•

 .היתר הבניה  -

למוסד התכנון את הסמכות להחליט על גורל העצים בשלב התכנון  מעניק •

 .בלא חובה להתייעץ עם גורם מקצועי כלשהו

 מחייב הגשת המידע על העצים באופן ברור ואחיד•

 .מחייב את מוסד התכנון לקבל החלטות מקצועיות ולדון בנושא •

 .מחייב את נציגי הסביבה והציבור במוסד התכנון למעורבות גבוהה יותר•

 מחייב מעורבות ציבורית גבוהה יותר בשלב ההפקדה להתנגדויות•
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 תפיסה ורציונל -היער העירוני

 יעד מקומי    -חשיבות ההגנה על עצים בוגרים •

 :התפיסה חייבת להתבסס על •
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גיבוי  
 ממשלתי

מדיניות  
 והסברה

לקיחת  
אחריות 
 עירונית



 אימוץ עקרונות לקבלת החלטות -שינוי בתפיסה

 יצירת גישה חדשה לעצים ברשות המקומית1.

הטמעת עקרונות לניהול היער העירוני כמשאב ולא 2.

 כמטרד

ניהול העצים היער העירוני כמכלול על מנת להשיא 3.

 את יתרונותיו

 קידום מיזמים בנוגעים לשמירה על עצים בעיר4.
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דע את משאב 

 העצים שלך

שלב עצים 

 כמדיניות

הפעל אסטרטגית 

 עצים כוללנית 

הקפד על 

 מקצועיות ואיכות

היה מודע  

 לסיכונים

התאם ניהול 

 לצרכים

צור בעלי עניין  

 ושותפים

צור מקומות  

 לעצים ידידותיים

 אמץ גישת ניהול 



 סיכום

 העצים בעיר הינם משאב ציבורי חשוב1.

 הרשויות צריכות לפעול ללקיחת אחריות2.

 חקיקה ותקינה לטווח הקצר3.

 חינוך ושיתוף פעולה לטווח הארוך, הסברה4.
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 תודה
 

 ..."כי האדם עץ השדה"...



 מינוף העצים כמשאב
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 אפשר גם אחרת
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 שימור עצים בעבודות
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 ל"בחו
 בישראל



 עצים גם ברחובות צרים
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 שוק צריך צל
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