
 

 

  

  *2008–ט"התשס, )89' תיקו� מס(חוק התכנו� והבניה 

  

1965–ה"התשכ, בחוק התכנו� והבניה .1 ג83הוספת סעי� 
1

 אחרי סעי� ,) החוק העיקרי–להל�  (

 :ב יבוא83

שמירה על עצי# "  

 בוגרי#

 –בסעי� זה   )א( .ג83

פני  מעל י# לפחות מטר2גובהו שע'  –" ע' בוגר"      

 130בגובה הנמדד , טר גזעוקוהקרקע ו

 10 הוא ,י# מעל פני הקרקעמטרסנטי

 ;י# לפחותסנטימטר

 תכנית או חלק מתכנית שנית� להוציא –" תכנית"      

למעט , לרבות תכנית דר-, מכוחה היתרי#

תכנית שלא נית� לקבוע במדויק היכ� 

תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה 

 .83חובת הגשת תשריט לפי סעי� 

בתשריט תכנית יסומנו העצי# הבוגרי#   )ב(      

 .באופ� שיקבע שר הפני#המצויי# בתחומה 

 
 

לא , היו בתחו# התכנית עצי# בוגרי#  )ג(    

יאשר מוסד התכנו� את התכנית אלא לאחר שבח� 

את הצור- בשמירה עליה# במסגרת מכלול 

השיקולי# התכנוניי# ולאחר שהתייע' ע# פקיד 

היערותו בפקודת כהגדרת, היערות
2

בחוות דעתו  ;

 פקיד היערות ג# לאפשרות ידרשי, לפי סעי� זה

 ,כול# או חלק#, צי# הבוגרי# העברתשל הע

 .צי#למיקו# חלופי ולסיכוני# הכרוכי# מכ- לע

                                                      

  הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ; )2008 בנובמבר 5(ט "בחשוו� התשס'  התקבל בכנסת ביו# ז*
 .34' עמ, )2008  באוקטובר28(ט "ט בתשרי התשס"מיו# כ, 261  – הכנסת

 .840' עמ, ח"התשס; 307' עמ, ה"ח התשכ" ס1
 .710) א(, 600) ע(' עמ', כר- א,  חוקי אר' ישראל2
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אי� בסעי� זה כדי לגרוע מסמכותו של   )ד(    

 בתנאי# הנוגעי# התנות מת� היתרמוסד תכנו� ל

 ".לנטיעת עצי# לפי כל די�

 :יבוא) ד(אחרי סעי� קט� ,  לחוק העיקרי151בסעי�  .2 151תיקו� סעי� 

שינוי מהוראות שנקבעו בתכנית לעניי� עצי# בוגרי# כהגדרת# בסעי�   )ה"(  

 ." ייחשב כסטייה ניכרת לעניי� סעי� זה–ג או לעניי� נטיעת עצי# 83

 :יבוא) 33(אחרי פסקה ,  לחוק העיקרי265בסעי�  . 3  265קו� סעי� תי

בהעברה או בכריתה של , הנוהל בבקשות להיתרי# הכרוכי# בשמירה  )34"(  

,  כאמורוכ� תקופת תקפ# של היתרי#, ג83עצי# בוגרי# כהגדרת# בסעי� 

לרבות תנאי# שנדרשו לפי ,  או הנוהל בקביעת תנאי# בה#ביטול#, חידוש#

תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור ועדת הפני# והגנת ; פקודת היערות

 ."הסביבה של הכנסת

תיקו� פקודת 

  היערות

 ]4' מס[

בפקודת היערות .4
3
 –  

ג 83תו בסעי� כהגדר, וכ� ע' בוגר"יבוא " מפקודה זו"אחרי , 15בסעי�   )1(  

1965–ה"התשכ, לחוק התכנו� והבניה
4

"; 

 : יבוא15אחרי סעי�   )2(  

לכרות איל� לא ית� פקיד היערות רישיו�   )א( .א15 התניית רישיו�"  

 אלא לאחר, 15כאמור בסעי� , מוג� או ע' בוגר

,  מסוגי#אחראו עצי#  ע' והונחה דעתו כי יינטעש

 כפי שיקבעובמועד במקו# , איכותממספר וב

לעניי� קביעת מועד הנטיעה יביא ; בתנאי הרישיו�

א# ביקש זאת מבקש , בחשבו� פקיד היערות

  .את מועדה של שנת שמיטה, הרישיו�

להעביר איל�  ית� פקיד היערות רישיו� לא  )ב(      

אלא לאחר , 15כאמור בסעי� , מוג� או ע' בוגר

יש בה# כדי להבטיח את ש, שקבע תנאי# להעברה

צמצו# הפגיעה באיל� המוג� או בע' הבוגר 

 .במהלכה

                                                      

 .858' עמ, ח"ח התשס"ס; 710) א(, 600) ע(' עמ', כר- א,  חוקי אר' ישראל3
 .307' עמ, ה"ח התשכ" ס4
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אי� בהוראות סעי� זה כדי לגרוע מסמכותו   )ג(      

של פקיד היערות לקבוע תנאי# אחרי# ברישיו� 

 ;."15לפי סעי� 

 : יבוא25אחרי סעי�   )3(  

מדי , מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרס# .א25 פרסו# ודיווח"  

די� וחשבו� בדבר ,  במרס31לא יאוחר מיו# , שנה

שניתנו , רשיונות לכריתת אילנות ועצי# בוגרי#

מספר , בי� היתר, ויפורטו בו, 115  ו5לפי סעיפי# 

, האילנות והעצי# הבוגרי# שכריתת# הורשתה

זהות מקבלי הרישיו� והסיבות להתרת , מיקומ#

רנט הדי� וחשבו� יפורס# באתר האינט; הכריתה

של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ויהיה פתוח 

 ."לעיו� הציבור במשרד הראשי של המשרד

 .תחילתו של חוק זה שישה חודשי# מיו# פרסומו . 5 תחילה

,  לחוק זה3כנוסחו בסעי� , לחוק העיקרי) 34(265תקנות ראשונות לפי סעי�  .6 תקנות ראשונות

ל הכנסת בתו- שישה חודשי# יובאו לאישור ועדת הפני# והגנת הסביבה ש

 .מיו# פרסומו של חוק זה

  

  

  

  

  אהוד אולמרט 

 ראש הממשלה

  מאיר שטרית 

 פני#השר 

  

 

    

 

  שמעו� פרס

 נשיא המדינה

  דליה איציק 

 יושבת ראש הכנסת

 

  


