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  2010–יולי 

  
  הכנת נספח עצי� בוגרי� לתוכניתהנחיות ל

  
  :הקדמה

  

הצור� בהגנה על עצי בוגרי בישראל בעת הכנת תכניות מתאר והיתרי בנייה, הול� וגובר ככל 

 .  ששטח המדינה נהייה צפו( יותר ולחצי הפיתוח והעיור מעצימי

אקלי, לאיכות הסביבה אי� חולק על חשיבות ותרומת של העצי לנו(, לאסטטיקה, ל

ולמורשתו התרבותית של האד. בכ� ה הופכי להיות לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של 

 האר+ בהיות זכר לעבר, סמל להווה ותקווה לעתיד. העצי ה הייצור החי בעל המימדי

הגדולי ביותר ומש� החיי הארו� ביותר בטבע. במקומות רבי בעול קיימת מסורת של 

ר והגנה על עצי. בארצנו, מסורת זו היא רק בתחילת דרכה. מלחמות, כיבושי ופיתוח שימו

  מוא+ שעברו על האר+ במש� שני רבות הביאו לכריתת עצי רבי, לעיתי שלא לצור�. 

במסמ� זה הוראות האמורות להציב את השמירה על העצי כשיקול חשוב בתו� מערכת 

  תוכנית, כבר בשלב התכנו� המוקד.  השיקולי התכנוניי הנבחנת בכל 

  

  כללי .1

הנוגע  (ג),83חוק התכנו� והבניה סעי( הנחיות אלו נועדו "לתרג" חלק מהוראות  .1.1

לשמירת עצי בוגרי לשפת המעשה, על מנת להקל על מימוש החוק, בי� היתר 

  באמצעות הכנת "נספח עצי בוגרי" (להל�: "הנספח"). 

ד התכנו� ופקיד היערות בכל מקרה בו התוכנית מחויבת נספח יוכ� על פי דרישת מוסה .1.2

, ויהווה בחלקו נספח מחייב, פקיד היערות לעניי� עצי בוגרי ת דעתע"פ חוק בחוו

 . כחלק ממסמכי התכנית

נספח עצי בוגרי לתכנית יוכ� לפני קליטת תכנית בוועדה המקומית ולכל המאוחר  .1.3

מכות ועדה מחוזית), הואיל ובשלב זה (בתכניות בס לפני קליטתה בוועדה המחוזית

 התכנו� עדיי� גמיש ונית� לשנותו בהתא להערות פקיד היערות. 

למרות האמור לעיל, בתכנית לדר�, מסילת ברזל, או מתק� תשתית אחר, שבעת הכנת 

 התכנית טר נקבע מיקו המתק� או המבנה ולפיכ� לא נית� לפרט עצי המיועדי

לעת הכנת   � נספח עצי בוגרי עפ"י האמור במסמ� זה יוכ –לכריתה או העתקה 

 בקשות להיתרי בניה/סלילה/פיתוח, טר הוצאת ההיתר.

1.4.  תנאי לקליטת התכנית במוסד התכנו� המוסמ� לאשרה יהיה הגשת חוות דעת מטע

יו מיו הגשת מסמכי התכנית אליו  ולא ניתנה חוות  30פקיד היערות, או א עברו 
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חוות הדעת תוגש לאחר קליטת התכנית ובטר ההחלטה  דעתו (במקרה זה

  בדבר הפקדתה). 

הערות מתכנ� מוסד התכנו� יערכו על רקע חוות דעת פקיד היערות. החלטות והמלצות  .1.5

פקיד היערות יישקלו לפי העניי� ע"י מתכנ� מוסד התכנו�/ מוסד התכנו� וככל שיאומצו, 

בתשריט התכנית המוצעת  בשי לב למכלול השיקולי התכנוניי, יוטמעו

 ובהוראותיה.

סביבתי של תכנית, ובלבד שתכולתו  אפשר שנספח עצי בוגרי יהווה חלק מנספח נופי .1.6

 בהתא למסמ� הנחיות זה תישמר במלואה. 

הנספח יער� ע"י אדריכל נו(, או ע"י אגרונו, או ע"י עור� התוכנית, על רקע מפת  .1.7

, וייחת ע"י  עור� הנספח ומודד 1:1,250מ מדידה עדכנית של כל תחו התכנית בקנ"

  מוסמ�. 

אי� בנספח כדי לשנות הוראות הקשורות לרישיונות כריתה או העתקה של עצי כנדרש  .1.8

 חוק.לפי כל 

שינויי� בסיווג העצי� הבוגרי� (לשימור, לכריתה ולהעתקה) בנספח עצי� בוגרי�  .1.9

יחשב כסטייה ניכרת , באישור פקיד היערות, מבלי לה10%יותרו בהיק  של עד 

 ה' לחוק התכנו$ והבנייה.  151מתכנית, כמשמעה בסעי  

  

  שלבי� מוקדמי� להכנת הנספח: .2

  טר הכנת הנספח, יצטייד עור� התכנית במידע הבא: .2.1

•  . הוראות חוק התכנו� והבנייה בנוגע לשמירה על עצי בוגרי

  וגרי.הוראות נוהל מבא"ת של מינהל התכנו� במשרד הפני בנושא עצי ב •

•  באתר האינטרנט של משרד   מידע כללי ומפורט על נושא שמירת עצי בוגרי

ובאתר קק"ל  www.moag.gov.il/treesהחקלאות ופיתוח הכפר בכתובת :  

  www.kkl.org.ilבכתובת: 

  וקדמת:התייעצות מ .2.2

•  יוז או עור� תכנית, רשאי להתייע+ התייעצות מוקדמת ע פקיד היערות טר

הגשת נספח עצי בוגרי, על מנת לצמצ פערי בי� ציפיות יוז התכנית לבי� 

עמדת פקיד היערות. התייעצות זו לא תבוא במקו חוות דעת פקיד היערות כנדרש 

  בחוק. 

אוגרפית באחריות מופיעה באתר פקיד פרטי פקידי היערות וחלוקת השטח הגי

   www.moag.gov.il/treesהיערות בכתובת: 
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  התכניות החייבות בהכנת הנספח: .3

להוציא מכוחה היתרי, לרבות תכנית כל תכנית ברמה מפורטת שנית�  .3.1

נית� לקבוע במדויק היכ�  למעט תכנית שלאהכוללת בתחומה עצי בוגרי, דר�, 

 .  תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט

שלהל�, רשאי לקבוע פקיד היערות, על פי  4בסעי(  במקרי מיוחדי, ולמרות האמור .3.2

שיקוליו המקצועיי, כי תכנית כאמור לעיל, או חלק ממנה, פטורי מהכנת נספח 

 כאמור, או שנית� לצמצ את תכולת הנספח הנדרש לה, ויודיע על כ� בכתב ליוז

שת התכנית ולמוסד תכנו� מיד לאחר ההתייעצות המוקדמת ע פקיד היערות טר הג

 . נספח עצי בוגרי

  

  : � הנספחתחו .4

4.1. :  הנספח יחול על התחו בתכנית מוצעת, שבו מציעה התכנית לפחות אחד מהבאי

י ובשימושי קרקע, בקווי בניי� ו/או בתכסית קרקע המתירי ייעודב ישינוי .א

 בנייה לסוגיה בכל שטח שבתכנית תקפה קודמת לא הותרה בו בנייה.  

קע, לרבות שינוי מפלס פיתוח, לכל מטרה שהיא, שינוי צפוי של פני הקר .ב

המשפיעי על עצי בוגרי: סלילת דרכי, מילוי עפר, חפירה וחציבה, הטמנת 

 תשתיות בתת הקרקע, העברת תשתיות על קרקעיות וכו'.

  התחו בו מוצעי עצי בוגרי לכריתה/העתקה כתוצאה מאישור התכנית  .ג

שהיק( הפיתוח   נופש ופנאי ושטחי פתוחי בתוכניות יער, שמורות טבע, אזורי 

והבניה בה מצומצ או אפסי, ומאפייניה הבולטי ה שטח פתוח אינטנסיבי 

 או אקסטנסיבי. 

תחו מחנה וותיק של ישוב כפרי או חלק ממנו, המאושר לבינוי בתכנית תקפה  .ד

מנה והכולל בתחומו מאות עצי בוגרי, לא ייכלל בתחו הנספח, ג א הוא נ

על מקרה המפורט בסעי( א שלעיל, למעט בתחו דרכי או רצועות מעבר לכלי 

רכב המוצעות בתכנית. ביתר חלקי הישוב שמחו+ למחנה הוותיק, תהיה תכולת 

 הנספח עפ"י מסמ� הנחיות זה.

 .הנ"ל, למעט לצור� התמצאות ותאי� לכלול בנספח שטחי שלא עוני להגדר

עצי בוגרי כמשמעה בחוק, המתייחסת לתחו הכלול חוו"ד פקיד היערות לעניי�  .4.2

  בנספח עצי בוגרי, תחשב כחוות דעת לכל תחו התכנית.  

  

 :תכולת הנספח .5

 פרק מילולי הכולל כדלקמ�: .5.1

פרטי זיהוי עיקריי: ש ומספר התכנית, מיקו, פרטי יוז/מגיש התכנית,  .א

 מודד התכנית.מעמד יוז/מגיש התכנית בקרקע, פרטי עור� הנספח, פרטי 
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הנחיות מחייבות להטמעה בהוראות התכנית (ראה נספח ב'),  .ב

הכוללות הוראות בנוגע לשימור עצי באתר, כריתת עצי והעתקת 

עצי למקו אחר במועדי שייקבע, הנחיות להכנת העצי לפני ביצוע העתקה 

ו או שימור, כולל תנאי והגבלות לבנייה ופיתוח בסמו� לצמרות עצי שנקבע

לשימור באתר, מעל הקרקע ובתת הקרקע ועוד, בהתא לתנאי השטח ואיכות 

. העצי

 תשריטי הכוללי כדלקמ�:  .5.2

, ובו סימו� מוצעבמצב מצב קיי וב ,של התוכנית מוקט$תשריט יעודי קרקע  .א

 תחו נספח עצי בוגרי בקו מרוסק שחור עבה. 

שה התכנית לאישור בו הוגמצב מוצע בקנ"מ תחו הנספח, ע פרוט תשריט  .ב

 קונטור יעודי קרקע בלבדבאמצעות  – 1:1,250מוסדות התכנו� ולא פחות מקנ"מ 

( והכולל:, ללא מילוי צבע, על גבי מפה מצבית, (בקו אדו

1(  סימו� מספר לכל ע+ בוגר או קבוצת עצי בוגרי, וכ� סימו� העצי הבוגרי

לקבוצת עצי,   תור צמרקונטוקו ולע+ בודד,  מרכז גזעבאמצעות עיגול סביב 

 עפ"י הסיווג הבא: 

•    ירוק.  בצבע    לשימורע+/קבוצת עצי

•    .בצבע צהוב   לכריתהע+/קבוצת עצי

•    . בצבע כתו   להעתקהע+/קבוצת עצי

2(  מי� וסיווג   רשימה ממוספרת תואמת בצד הגיליו�, לפי מאפייני העצי

 רפת בנספח א.מבוקש (שימור, העתקה, כריתה) על בסיס הדוגמא המצו

 צי בוגרי סימו� שטחי ע הגבלות בנייה ופיתוח הנובעות מקיו ע )3

, לרבות קווי בניי� עליי ותת קרקעיי ונתוני בינוי נוספי ככל שה לשימור

 חיוניי להגנה על עצי אלו.  

4( . סימו� קווי תשתית ידועי שיש לה השפעה על העצי

  ל התכנית וייחת ע"י מודד מוסמ�. תשריט תחו הנספח יהיה חלק מחייב ש

  

עפ"י שיקול דעת מוסד תכנו�, נית� יהיה לכלול את תכולת תשריט תחו הנספח  .5.3

בתשריט יעודי הקרקע של התכנית, א כל המידע הנדרש בו מוטמע  בצורה בהירה 

 ומובנת.  

  

5.4.  צילומי עדכניי (בקוב+ ממוחשב בלבד) של כל העצי הכלולי ברשימת העצי

שריט תחו הנספח. ש קוב+ של ע+ או קבוצת עצי יהיה זהה לכינוי המצוי� שבת

 ברשימה. 
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 נספחי� .6

 נספח א: טבלת מידע להטמעה בתשריט תחו� נספח עצי� בוגרי�. •

 נספח ב: הערות להטמעה בהוראות תכנית מפורטת.  •

 נספח ג: תהלי, הערכת בקשה לכריתה/העתקה של ע* בוגר. •

  לשימור/העתקה של עצי� בוגרי� לסוגיה�.נספח ד: מפרט והוראות  •

  

  
  
   


