הנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתוכנית

הנחיות להכנת נספח עצי בוגרי לתוכנית
 .1כללי:
 .1.1הנחיות אלו נועדו "לתרג" חלק מהוראות החוק הנוגע לשמירת עצי בוגרי
לשפת המעשה ,על מנת להקל על מימוש החוק .ההנחיות כוללות הוראות בדבר
הכנת "נספח עצי בוגרי" )להל" :הנספח"( ,אשר יכלול הסברי והנחיות
בנוגע לטיפול בעצי בוגרי קיימי בתחו התכנית בעת אישורה; לשימור,
העתקה ,כריתה או נטיעה.
 .1.2הנספח יוכ על פי דרישת מוסד התכנו ופקיד היערות בכל מקרה בו התוכנית
מחויבת ע"פ חוק בחוו"ד פקיד היערות לעניי עצי בוגרי ,ויהווה בחלקו נספח
מחייב ,כחלק ממסמכי התכנית.
 .1.3הנספח יוגש להתייחסות פקיד היערות לפני קבלת החלטת מוסד תכנו על
הפקדת התכנית וישמש רקע לחוו"ד פקיד היערות לתוכנית ,כנדרש בחוק.
 .1.4הנספח יער $ע"י אדריכל נו %מורשה ,או ע"י אגרונו ,או ע"י עור $התוכנית ,על
רקע מפת מדידה קרקעית עדכנית ,וייחת ע"י עור $הנספח ומודד מוסמ.$
 .1.5אלמנטי עיקריי מתו $הנספח יוטמעו בתשריט התכנית המוצעת
ובהוראותיה.
 .1.6אי בנספח כדי לשנות הוראות הקשורות לרישיונות כריתה או העתקה של עצי
כנדרש בחוק.
 .2שלבי מוקדמי להכנת הנספח:
 .2.1טר הכנת הנספח ,יצטייד עור $התכנית במידע הבא:
• הוראות חוק התכנו והבנייה בנוגע לשמירה על עצי בוגרי.
• הוראות נוהל מבא"ת של מינהל התכנו במשרד הפני בנושא עצי בוגרי.
• מידע כללי ומפורט על נושא שמירת עצי בוגרי ( באתר האינטרנט של
משרד החקלאות ופיתוח הכפר < יחידות המשרד < פקיד היערות.
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 .2.2יוז או עור $תכנית ,רשאי להתייע +התייעצות מוקדמת ע פקיד היערות טר
הגשת נספח עצי בוגרי ,ואול התייעצות זו לא תבוא במקו חוות דעת פקיד
היערות כנדרש בחוק.
 .3התכניות החייבות בהכנת הנספח:
 .3.1כל תכנית ברמה מפורטת שנית להוציא מכוחה היתרי ,לרבות תכנית דר,$
הכוללת בתחומה עצי בוגרי ,למעט תכנית שלא נית לקבוע במדויק היכ
תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט.
 .4תחו הנספח:
 .4.1הנספח יוחל על התחו בתכנית מוצעת שבו מציעה התכנית לפחות אחד
מהבאי:
• שינויי בייעודי קרקע משטח פתוח לסוגיו )חקלאי ,שצ"פ ,שפ"פ וכו'( לשטח
לבינוי לסוגיו או לדרכי.
• תוספת זכויות המאפשרות הגדלת שיעור תכסית הקרקע המותרת לבנייה
ביחס לתכנית מאושרת קודמת.
 .4.2אי לכלול בנספח שטחי שלא עוני להגדרה הנ"ל ,למעט לצור $התמצאות.
 .4.3חוו"ד פקיד היערות לעת הכנה ואישור תכנית מוצעת הכוללת עצי בוגרי,
תינת א $ורק בנוגע לתחו הכלול בנספח.
 .5תכולת הנספח:
 .5.1פרק מילולי הכולל כדלקמ:
א .פרטי זיהוי עיקריי :ש ומספר התכנית ,מיקו ,פרטי יוז/מגיש
התכנית ,מעמד יוז/מגיש התכנית בקרקע ,פרטי עור $הנספח ,פרטי מודד
התכנית ,וכ תאור מילולי כללי של התכנית ,תו $ציו שיעור תכסית
הקרקע המוצעת.
ב .פירוט הנחות העבודה על פיה נעשה סיווג העצי בתחו התכנית.
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ג .פירוט הפעולות התכנוניות שנעשו על מנת לשמור על מירב העצי הבוגרי
באתר ,וכ פרוט האמצעי המתוכנני שינקטו על מנת לשמר עצי
בוגרי באתר ]כגו :מרחק בנייה מקצה צמרת הע ,+מניעת קירבה לגזע,
חיתו $מבוקר של שורשי ,הגנה על הגזע בתהליכי פיתות ועוד[.
ד .פירוט מכלול השיקולי והנימוקי לבקשה לכרות ו/או להעתיק עצי
בתחו התכנית המוצעת ,וכ פירוט עקרונות התכנו לפיה מוקמו עצי
להעתקה ו/או כתוספת במקו עצי שנכרתו ,הכולל :מי הע ,+גודל הע+
וכמות העצי.
 .5.2תשריטי הכוללי כדלקמ:
א .תשריט יעודי הקרקע מוקט של התוכנית ,כולל מצב קיי ומוצע כפי
שהוגש למוסד התכנו .על גבי התשריט המוקט יסומ בקו מרוסק שחור
עבה תחו נספח עצי בוגרי.
ב .תשריט מצב מוצע בקנ"מ  1:500של תחו הנספח – קונטור יעודי קרקע
בלבד )בקו אדו( ,ללא מילוי צבע ,על גבי מפה מצבית ,בו מסומני
וממוספרי העצי הבוגרי ,בצרו %רשימה ממוספרת בצד הגיליו של
העצי הבוגרי לפי מאפייניה.
תשריט זה יהיה חלק מחייב של התכנית וייחת ע"י מודד מוסמ.$
בתשריט זה יסומנו שטחי ע הגבלות בנייה ופיתוח הנובעות מקיו
עצי בוגרי לשימור.
העצי הבוגרי יסומנו בתשריט כמפורט להל ועל פי הסיווג הבא:
 (1ע +לשימור )סמל בצבע אדו ע נקודה שחורה במרכזו( – סימו מרכז
גזע וקוטר צמרת.
 (2קבוצת עצי לשימור – סימו קונטור צמרות בקו אדו רצי.%
 (3ע +לטיפוח )סמל בצבע אדו( – סימו מרכז גזע וקוטר צמרת.
 (4קבוצת עצי לטיפוח – סימו קונטור צמרות בקו אדו מקוטע.
 (5ע/+קבוצת עצי לכריתה )סמל בצבע צהוב( – סימו מרכז גזע וקונטור
צמרת.
 (6ע +פרי במטע לכריתה – סימו קונטור צמרות.
 (7ע/+קבוצת עצי להעתקה )סמל בצבע כתו( – סימו מרכז גזע
וקונטור צמרת.
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 (8ע/+קבוצת עצי מועתקי באתר )סמל בצבע ירוק הכולל את מספר
הע +המועתק( סימו מרכז גזע וקוטר צמרת.
 (9ע +חדש מוצע )סמל בצבע כחול(
 .5.3הנספח יכלול כרטיסי זיהוי לכל אחד מהעצי המיועדי לטיפוח ,לשימור,
להעתקה או לכריתה ,ממוספרי בהתאמה לתשריט בקנ"מ  ,1:500בצרו%
תצלומי עדכניי.
א .לגבי העצי המיועדי לכריתה ,יפורט בכרטיס מידע אודות מופע הע,+
נדירותו ,חשיבותו הנופית  /היסטורית  /אקולוגית .מצבו הבריאותי /
בטיחותי ועוד.
ב .לגבי העצי המיועדי להעתקה ,יפורטו סוג ההעתקה והאמצעי
המתוכנני ,על מנת לשפר את סיכוייה של העצי המיועדי להעתקה
להיקלט במקומ החדש המוצע.
 .5.4הנספח יכלול פרק הנחיות מחייבות להטמעה בהוראות התכנית )תקנו( ,בו
כלולות הוראות בנוגע לטיפוח ושימור עצי באתר ,כריתת עצי והעתקת
עצי למקו אחר ,כולל תנאי והגבלות לבנייה ופיתוח בסמו $לצמרות עצי
שנקבעו לשימור באתר.
 .6הערות לסוגי תכניות מסוימות:
 .6.1למרות האמור לעיל ,יותרו בתכניות הבאות שינויי בהוראות מסמ $זה
כדלקמ:
א .בתכנית לדר ,$מסילת ברזל ,או מתק תשתית אחר ,שבעת הכנת התכנית
טר נקבע מיקו המתק או המבנה ולפיכ $לא נית לפרט עצי
המיועדי לכריתה או העתקה – יוכ נספח עצי בוגרי לעת הכנת
בקשות להיתרי בניה או סלילה או פיתוח ,טר הוצאת ההיתר.
ב .בתכנית לישוב כפרי של או חלק ממנו ,לא תידרש תכולת נספח עצי
בוגרי בתחו מחנה הישוב הוותיק המוגדר בתכנית מאושרת כשטח
לבינוי ,ג א תותר בתכנית המוצעת תוספת בנייה באותו שטח .במקו
זאת תוכ רשימת עצי בוגרי לשימור בשטח זה ,כולל פרוט תפישת
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השימור וההנחיות ליישומה .ביתר חלקי הישוב ,מחו +למחנה הוותיק,
תהיה תכולת הנספח עפ"י מסמ $הנחיות זה.

 .7נספחי
• נספח  :1כרטיס ע בוגר לשימור  /לטיפוח  /להעתקה.
• נספח  :2דוגמא לסעיפי סטנדרטיי בהוראות תכנית בנושא עצי בוגרי .
• נספח  :3תהלי #הערכת בקשה לכריתה/העתקה של ע בוגר.
• נספח  :4מפרט והוראות לשימור/העתקה של עצי בוגרי לסוגיה .
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נספח  :1כרטיס ע בוגר  /קבוצת עצי בוגרי

תמונה או תמונות של הע+

נתוני:
מספר סידורי בתשריט:
מספר פריטי:
מי הע:+
גיל משוער בשני:
תיאור הע:+
מופע ,נדירות ,חשיבות נופית(סביבתית

המלצה:
 שימור
 טיפוח
 העתקה )יש לפרט סוג העתקה(
 כריתה
תיאור השיקולי בקבלת ההחלטה:
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נספח

 – 2הערות להוראות תכנית מפורטת

הנחיות כלליות להוראות התכנית
 .1בסעי – 3 %טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית :לסמ תחת עמודה תאי שטח
כפופי – "עצי לשימור" .בעמודה זו לציי את כל תאי השטח בה סומנו עצי
לשימור.
 .2בסעי – 5 %טבלת זכויות והוראות בנייה :להוסי %כוכבית ליד הכותרת קווי בניי,
ובתחתית הטבלה להוסי" :%בנוס %להוראות הנ"ל יחולו ג הגבלות קווי בניי מע+
שסומ כע +לשימור ,כמפורט בסעי X %שבהוראות התכנית".
 .3בסעי – 6 %הוראות נוספות :להוסי %פרק שייקרא "עצי בוגרי" ,בו יירש
כדוגמת הנוסח המפורט להל.
 6.1עצים בוגרים:
 6.1.1נספח עצי בוגרי לתוכנית:
א .לתכנית זו מצור" %נספח עצי בוגרי" הכולל הסברי והנחיות בנוגע לטיפול
בעצי בוגרי קיימי בתחו התכנית בעת אישורה; לשימור ,טיפוח ,העתקה,
כריתה או נטיעה .חלקי מהנספח )תשריט מצב מוצע בקנ"מ  1:500ופרק הנחיות
להטמעה בהוראות התכנית( תחולת מחייבת.
ב .הנספח חל על התחו בתכנית שבו מוצעי שינויי בייעודי קרקע משטח פתוח
לסוגיו )חקלאי ,שצ"פ ,שפ"פ וכו'( לשטח לבינוי לסוגיו או לדרכי ,וכ על התחו
בתכנית שבו מוצעת תוספת זכויות המאפשרות הגדלת שיעור תכסית הקרקע
המותרת לבנייה ביחס לתכנית מאושרת קודמת.
 6.1.2הוראות בנוגע לעצי בוגרי לשימור:
א .ע קבלת תוק %לתכנית ,לא תותר כריתה או פגיעה בע +המסומ בתכנית כע+
לשימור.
ב .קו בניי מע +לשימור לא יקט מ(  4מטר מרדיוס צמרת הע +או כפי שייקבע ע"י
פקיד היערות .שטח זה אשר יוגבל בפיתוח ,יסומ בבקשות להיתרי בנייה ככל
שתוגשנה בתחו מרווחי בנייה אלו .בבקשה להיתרי בנייה ופיתוח בסמו $לע+
מיוחד לשימור ,יפורטו האמצעי להגנה על הע +במהל $עבודות הבנייה והפיתוח.
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ג .כל פיתוח או שימוש בסמו $לע +מיוחד לשימור ,ובכלל זה לשורשיו ,לגזעו
ולצמרתו ,ייעשו בזהירות רבה תו $התחשבות בצור $לשמר את הע +באתרו
ולטפחו.
ד .להל פרוט התנאי וההגבלות לבנייה ופיתוח בסמו $לעצי שנקבעו לשימור,
לרבות פירוט האמצעי המתוכנני שינקטו על מנת לשמר עצי בוגרי באתר
]לדוגמא :מרחק בנייה מקצה צמרת הע ,+מניעת קירבה לגזע ,חיתו $מבוקר של
שורשי ,הגנה על הגזע בתהליכי פיתות ועוד[.
 6.1.3הוראות בנוגע לעצי המסומני כעצי לטיפוח:
א .ע +בוגר המסומ כע +לטיפוח ישולב בתכנו הכולל של האתר.
ב .לא תותר פגיעה ,העתקה או כריתה של ע +בוגר המסומ כע +לטיפוח ,אלא לאחר
הגשת עדכו לנספח עצי בוגרי לאישור ועדה מקומית ,לאחר תאו וקבלת חוו"ד
בכתב מפקיד היערות.
 6.1.4הוראות בנוגע לעצי המסומני להעתקה:
א .בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומ ע +להעתקה,
תצור %לבקשה תכנית בקנ"מ  1:500בה יסומ המיקו המדויק אליו יועתק הע+
המיועדי להעתקה ,בצרו %דפי הסבר בנוגע לשיטת ההעתקה והאמצעי
המתוכנני שיש לנקוט על מנת להבטיח קליטה של הע +הבוגר באתרו החדש,
מאושרי ע"י אגרונו מומחה.
ב .יוז הבקשה להיתר יתחייב לבצע בקרה ופיקוח על אופ העתקת הע +באמצעות
אגרונו מומחה .תנאי לקבלת טופס  4למבנה המחייב העתקת ע +בוגר יהיה הגשת
דו"ח של האגרונו שפיקח על העתקת הע.+
 6.1.5הוראות בנוגע לעצי לכריתה:
א .בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומ ע +לכריתה ,יש
לצר %לבקשה להיתר ( דברי הסבר אודות הע +המיועד לכריתה ,הכוללי את סוג
הע ,+גילו ,גודלו וסיבת הכריתה ,בצרו %תכנית המפרטת את הע +או העצי
שיינטעו במקו הע +או העצי המיועדי לכריתה :מספר ,סוג ,מיקומ.
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ב .לבקשה להיתר יצור %ג העתק כרטיס המידע הכלול בנספח עצי בוגרי של
התכנית ,ובו מידע אודות מופע הע ,+נדירותו ,חשיבותו הנופית  /היסטורית /
אקולוגית .מצבו הבריאותי  /בטיחותי ועוד.
ג .יוז הבקשה להיתר יתחייב לטעת עצי חדשי במקו העצי שכרת ,בהתא
למפורט בבקשה להיתר בנייה .תנאי לקבלת טופס  4למבנה המחייב כריתת ע +בוגר
יהיה הגשת מפת מדידה של האתר בו ניטע הע +החדש ,ערוכה בידי מודד מוסמ.$
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נספח  : 3תהלי #הערכת בקשה לכריתה/העתקת ע בוגר
הגדרות:
בבואו לבחו את העצי הממוקמי בשטח התוכנית ייעזר עור $התוכנית בשיקולי ובמושגי
המפורטי:
מופע הע = גודל צמרתו ,גודל גזעו ,מופעי עלווה פריחה ועוד
חשיבות היסטורית = קשר לאירוע היסטורי ,למבנה ,לאד ,לתקופה ועוד
נדירות הע = מי שיש באר +פחות ממאה פרטי ,או מי שהפסיקו לנטעו ויש חשיבות לשמרו.
חשיבות נופית = הע +משפיע במראהו ונוכחותו לטובה על הסביבה מבחינה אדריכלית ותכנונית.
חשיבות אקולוגית = הע +משפיע לטובה על סביבתו ,בי השאר ,ביצירת מיקרו(אקלי ,הצללה,
הקטנת טמפרטורה והקטנת זיהו במיוחד באזורי צפופי ואורבאניי .

שיקולי נוספי
א .אילנות שיוצרי סכנה בטיחותית לאנשי ,למבני ו/או למתקני שוני .תבח
האפשרות למניעת הסיכו באמצעי אגרו – טכניי מבלי להידרש לכריתה או העתקה.
אישור כריתה או העתקה ,במקרה כזה ,יינת רק לאחר קבלת חוות דעת מקצועית של
אגרונו מומחה או מהנדס חוזק.
ב .אילנות חולי שלא נית להבריא וצפויי למות ממילא.
ג .אילנות שיוצרי סכנה בריאותית לתושבי הגרי בצמידות לה ] אלרגניי ,רעילי
ועוד[.
ד .אילנות פולשניי המופיעי ברשימה של משרד החקלאות.
ה .אילנות מתי .לא יינת רישיו כל עוד עולה חשד שהאילנות הומתו במכוו לצור$
קבלת רישיו כריתה ,ועד להשלמת התיעוד וחקירת המקרה לסיבת המוות.
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קריטריוני לשיקול בקשה:
רשימה ותשריט של אילנות בתוכנית
סיור בשטח
לא

המלצה
לכריתה/העתק
ה ללא רישיו$

ע בוגר לפי

חוק
ואינו בעל חשיבות
כ$

כ$

ע פרי
במטע
לא

כ$

יער משקי

המלצה
לכריתה

ע מנוו$

גודל הע ביחס לסוגו הבוטני
ע מפותח

) (1נדירות הע
) (2חשיבות היסטורית
) (3חשיבות נופית
) (4חשיבות אקולוגית
) (5שיקולי נוספי ) *(
מרשימי הע וחשיבותו הנופית
נדירות
ע נפו מאוד
חסר חשיבות היסטורית
/או נופית
ו/או
אינו נית להעתקה מהירה

ע נפו מאוד
חסר חשיבות
/או נופית
היסטורית ו/או
נית להעתקה מהירה

המלצה להעתקה

היסטורית/
ע חשוב היסטורית/
אקולוגית ונופית שאי
באתר,
אפשרות לשימורו באתר,
הע נית להעתקהע כל

המלצה להעתקה
ע כל הנו

טיוטה מיום  – 23/11/2009הערות אילן איזן
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נספח : 4מפרט והוראות לשימור והעתקה של עצי בוגרי
שיטות להעתקת עצי נוי
במקרי בה מגיש התוכנית מבקש במסגרת הפרויקט להעתיק את הע +יש לאשר רק
העתקה משמעותית אשר תשמר את מירב נופו של הע.+
על פי המפרט הבינ(משרדי לביצוע גני בהוצאת משרד הביטחו פרק  ,41אנו מבחיני
בשלוש שיטות להעתקת עצי.
 .1ע +בוגר קיי בשטח או בנו %המועתק למקו החדש ,בזמ קצר ללא הכנה
מוקדמת( העתקה זו מוכרת כהעתקה "חפוזה" ואינה מומלצת לחלוטי .העתקה
כזו כמוה ככריתה מאחר והיא פוגעת ברוב מבנה שלד הע .+העתקה כזו לא תאושר,
אלא א כ תחויב בפיצוי נופי משמעותי.
 .2ע +בוגר קיי בשטח או בנו %המועתק למקו החדש ,בזמ קצר ,של חודשיי עד
שלושה חודשי מההחלטה על ההעברה ,ע גוש אדמה או חשו %שורש – העתקה
כזו הנעשית בהכנה של כשלושה חדשי מאפשרת העברת הע +ע חלק משמעותי
משלד הע +ומערכת שורשיו .עלות העתקה כזו הינה כ( 200,000 – 20,000תלוי
בגודל הע ,+במיקומו ובמרחק העברה.
 .3ע +בוגר הקיי בשטח או בנו %המועתק לאחר הכנה מיוחדת הנמשכת כשנה עד
שנתיי )לפחות שני קיצי( – העתקה כזו מאפשרת העברת הע +בשלמותו ממקומו
לאתר אחר בקרבת האתר הקיי .זה פיצוי משמעותי מבחינה נופית ,סביבתית
ורגשית.
ליווי אגרונומי – להבטחת איכות העבודה המקצועית ] העתקת עצי ,הגנה ושימור על
עצי בתהליכי פיוח ,גיזו נו %ושורשי ועל פי הצור $ידרוש פקיד היערות ליווי אגרונומי
בתהלי $שימור עצי ,העתקה וכ במקרי בה בקשת הכריתה נבעה מטענה שהע+
מסוכ .במקרי רבי נית ע"י גיזו מקצועי או תמיכה מכאנית למנוע סיכו לקריסת
הע +או נפילת ענפי .רשימת אגרונומי לייעו +תופיע באתר המשרד.
שימור עצי –
יעשה על פי תרשי קריטריוני לקבלת אישור כריתה שהוצגו בנספח  .4בכל מקרה של ע+
לשימור יפרט מגיש הבקשה את צורת השימור של הע +במהל $העבודות – מרחק
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התקרבות לצמרת ולגזע ,הגנה על הגזע באמצעי מכני ,חיתו $שורשי מינימאלי ,הכנת
מערכת השורשי בהדרגה באמצעות השקיה ודישו לקראת חיתו $שורשי.
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חוק התכנון והבניה (תיקון מס'  ,)88התשס"ט*2008-
תיקון סעיף 61

.1

בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965- ,1בסעיף - 61
( )1בפסקה ( ,)4בסופה יבוא "תוך הימנעות ,ככל האפשר ,מפגיעה בצמחיה ,בערכי
טבע ,בנוף ובמורשת;";
()2

אחרי פסקה ( )4יבוא:
"( )5ייחוד שטחים ציבוריים פתוחים ,לרבות לפארקים ,לגנים ולגינות ,הנותנים
מענה לצורכי האוכלוסיה החזויה במרחב התכנון המקומי באופן הולם".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1

מאיר שטרית
שר הפנים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט ( 5בנובמבר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,232 -מיום ט"ז באייר התשס"ח ( 21במאי  ,)2008עמ' .314
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .840

חוק התכנון והבניה (תיקון מס'  ,)89התשס"ט*2008-
הוספת סעיף 83ג

.1

בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף 83ב יבוא:
"שמירה על עצים
בוגרים

83ג( .א)

בסעיף זה -

"עץ בוגר"  -עץ שגובהו  2מטרים לפחות מעל פני הקרקע
וקוטר גזעו ,הנמדד בגובה  130סנטימטרים מעל פני
הקרקע ,הוא  10סנטימטרים לפחות;
"תכנית"  -תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה
היתרים ,לרבות תכנית דרך ,למעט תכנית שלא ניתן
לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה
לגביה חובת הגשת תשריט לפי סעיף .83
(ב) בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים
בתחומה באופן שיקבע שר הפנים.
(ג) היו בתחום התכנית עצים בוגרים ,לא יאשר מוסד התכנון
את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם
במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים ולאחר שהתייעץ עם
פקיד היערות ,כהגדרתו בפקודת היערות ;3בחוות דעתו לפי
סעיף זה ,יידרש פקיד היערות גם לאפשרות של העברת
העצים הבוגרים ,כולם או חלקם ,למיקום חלופי ולסיכונים
הכרוכים מכך לעצים.

*
1
2

82

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט ( 5בנובמבר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,261 -מיום כ"ט בתשרי התשס"ט ( 28באוקטובר  ,)2008עמ' .34
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .840
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' (ע) ( ,600א) .710

מסמכותו של מוסד תכנון
מוסד תכנון
לגרוע
כדישל
מסמכותו
בסעיף זה
לגרוע
(ד) אין בסעיף זה(ד)כדיאין
לנטיעת עצים לפי כל
לפי כל
הנוגעים
בתנאיםעצים
היתרלנטיעת
הנוגעים
בתנאיםמתן
להתנות מתן היתרלהתנות
דין".
דין".
תיקון סעיף
יבוא :סעיף קטן (ד) יבוא:
(ד) אחרי
העיקרי,
סעיף קטן
אחרילחוק
בסעיף 151
לחוק העיקרי,
בסעיף
.2 151 151
.2

תיקון סעיף 151

כהגדרתם בסעיף 83ג או
בוגרים83ג או
עציםבסעיף
כהגדרתם
בוגריםלעניין
בתכנית
עצים
שנקבעו
מהוראותלעניין
שינוי בתכנית
"(ה) שנקבעו
"(ה) שינוי מהוראות
ניכרת לעניין סעיף זה".
סעיף זה".
כסטייה
לעניין
ייחשב
ניכרת
עצים -
כסטייה
נטיעת
ייחשב
לעניין
לעניין נטיעת עצים -
תיקון סעיף
אחרי פסקה ( )33יבוא:
העיקרי,יבוא:
פסקה ()33
אחרילחוק
בסעיף 265
לחוק העיקרי,
בסעיף
.3 265265
.3

תיקון סעיף 265

בכריתה של
בהעברה או
"( )34הנוהל בבקשות
עצים בכריתה של עצים
בהעברה או
בשמירה,
בשמירה ,הכרוכים
הכרוכים להיתרים
להיתרים בבקשות
"( )34הנוהל
כאמור ,חידושם ,ביטולם
היתריםביטולם
חידושם,
תוקפםר,של
היתרים כאמו
של תקופת
83ג ,וכן
תוקפם
בסעיף
תקופת
כהגדרתם
בוגרים83ג ,וכן
בוגרים כהגדרתם בסעיף
לפיהיערות; תקנות לפי
פקודת
תקנות
היערות;לפי
פקודתשנדרשו
לפיתנאים
לרבות
שנדרשו
תנאיםבהם,
לרבותתנאים
בקביעת
בהם,
הנוהל
תנאים
או הנוהל בקביעת או
הסביבה של הכנסת".
הכנסת".
שלוהגנת
הפנים
הסביבה
והגנתועדת
הפניםאישור
טעונות את
אישור ועדת
פסקה זו טעונות אתפסקה זו
תיקון פקודת
היערות- 3בפקודת היערות- 3
בפקודת .4
.4
היערות  -מס' 4

תיקון פקודת
היערות  -מס' 4

בסעיף 83ג לחוק התכנון
התכנון
כהגדרתו
83ג לחוק
בוגר,
בסעיף
"וכן עץ
כהגדרתו
זו" יבוא
בוגר,
"מפקודה
אחרי"וכן עץ
 ,15יבוא
בסעיף זו"
(")1מפקודה
( )1בסעיף  ,15אחרי
4
4
והבניה ,התשכ"ה1965- ";
והבניה ,התשכ"ה1965- ";
()2

יבוא:אחרי סעיף  15יבוא:
אחרי סעיף )2(15

"התניית רישיון

רישיון
לכרות אילן מוגן או עץ
רישיוןאו עץ
אילן מוגן
היערות
לכרות
פקיד
רישיון
היערות ייתן
פקיד(א) לא
לא ייתן15א.
"התניית(א)
15א.
שהונחה דעתו כי יינטעו
לאחר יינטעו
דעתו כי
שהונחהאלא
בסעיף ,15
לאחר
כאמור
,15ר,אלא
בוגר ,כאמור בסעיףבוג
ובאיכות ,במקום ובמועד
ממספרובמועד
מסוג,במקום
ובאיכות,
אחרים
ממספר
מסוג,עצים
עץ או עצים אחריםעץ או
קביעת מועד הנטיעה
הנטיעה
מועדלעניין
הרישיון;
בתנאיקביעת
שייקבעלעניין
הרישיון;
כפי שייקבע בתנאיכפי
זאת מבקש הרישיון,
הרישיון,
אם ביקש
מבקש
היערות,
ביקש זאת
אם פקיד
בחשבון
היערות,
יביא בחשבון פקידיביא
מועדה של שנת שמיטה.
שמיטה.
את מועדה של שנתאת

להעביר אילן מוגן או עץ
רישיון או עץ
אילן מוגן
היערות
להעביר
פקיד
רישיון
לא ייתן
היערות
(ב) לא ייתן פקיד (ב)
שקבע תנאים להעברה,
להעברה,
תנאיםלאחר
שקבע אלא
בסעיף ,15
לאחר
כאמור
,15ר ,אלא
בוגר ,כאמור בסעיףבוג
הפגיעה באילן המוגן או
המוגן או
צמצום
באילן
הפגיעהאת
צמצוםלהבטיח
בהם כדי
שיש את
שיש בהם כדי להבטיח
בעץ הבוגר במהלכה.
בעץ הבוגר במהלכה.
פקידמסמכותו של פקיד
לגרוע
כדישל
מסמכותו
לגרועסעיף זה
בהוראות
זה כדי
סעיףאין
(ג) אין בהוראות (ג)
ברישיון לפי סעיף ;".15
אחרים ;".15
לפי סעיף
תנאים
ברישיון
לקבוע
אחרים
היערות
היערות לקבוע תנאים
יבוא:אחרי סעיף  25יבוא:
( )3אחרי סעיף )3(25
"פרסום ודיווח

יפרסם ,מדי שנה ,לא
הכפר לא
מדי שנה,
ופיתוח
יפרסם,
החקלאות
משרד הכפר
מנהלופיתוח
החקלאות
ודיווח משרד 25א.
"פרסוםמנהל
25א.
לכריתת רישיונות לכריתת
וחשבון בדבר
רישיונות
במרס ,דין
וחשבון בדבר
דיןמיום 31
יאוחר
יאוחר מיום  31במרס,
סעיפים  5ו– ,15ויפורטו
ויפורטו
ו–,15לפי
שניתנו
סעיפים 5
לפיבוגרים,
ועצים
שניתנו
אילנות
אילנות ועצים בוגרים,
שכריתתםהבוגרים שכריתתם
האילנות והעצים
מספר הבוגרים
והעצים
השאר,
האילנות
בו ,בין
בו ,בין השאר ,מספר
הרישיון והסיבות להתרת
מקבלי להתרת
זהותוהסיבות
הרישיון
מיקומם,
מקבלי
הורשתה,
הורשתה ,מיקומם ,זהות
האינטרנט של משרד
משרד
באתר
יפורסםשל
האינטרנט
וחשבון
באתר
הדין
יפורסם
הכריתה;
הכריתה; הדין וחשבון
לעיון הציבור במשרד
במשרד
הציבורפתוח
לעיון ויהיה
פתוח הכפר
ויהיהופיתוח
החקלאות
החקלאות ופיתוח הכפר
הראשי של המשרד".
הראשי של המשרד".

חודשים מיום פרסומו.
פרסומו.
שישה
מיום
חודשים זה
תחילתו של חוק
חוק זה שישה
תחילה תחילתו של .5
.5

3
4

תחילה

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' (ע) ( ,600א)  ;710ס"ח התשס"ח ,עמ' .858
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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תקנות ראשונות

.6

תקנות ראשונות לפי סעיף  )34(265לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,יובאו
לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו
של חוק זה.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

מאיר שטרית
שר הפנים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה)
(הוראות שעה) (תיקון) (הארכת תוקף הוראות שעה) ,התשס"ט*2008-
תיקון סעיף 3

.1

בחוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות
שעה) ,התשס"ח2007-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  3המתקן את חוק התקשורת
(בזק ושידורים) (תיקון מס'  ,)35התשס"ז2006- ,2במקום "ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר
 ")2008יבוא "ח' בתמוז התשס"ט ( 30ביוני .")2009

תיקון סעיף 4

.2

בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום "ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר  ")2008יבוא "ח' בתמוז
התשס"ט ( 30ביוני .")2009
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1
2

אריאל אטיאס
שר התקשורת
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט ( 5בנובמבר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,263 -מיום ל' בתשרי התשס"ט ( 29באוקטובר  ,)2008עמ' .43
ס"ח התשס"ח ,עמ' .70
ס"ח התשס"ז ,עמ' .26

חוק ערי ואזורי פיתוח (תיקון מס'  ,)9התשס"ט*2008-
תיקון סעיף 24

.1

בחוק ערי ואזורי פיתוח ,התשמ"ח1988- ,1בסעיף  ,24במקום "בשנת הכספים  "2009יבוא
"ביום י"א באב התשס"ט ( 1באוגוסט .")2009
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1
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ר ו ני ב ר – א ו ן
שר האוצר
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט ( 5בנובמבר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,283 -מיום ט' באדר התשס"ז ( 27בפברואר  ,)2007עמ' .256
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;98התשס"ח ,עמ' .100
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