
 בדבר בקשהבכתב פרסום הודעה : נוהל
 נהריההעיר עץ בתחומי  העתקת/לכריתת

 

 דברי הסבר

יה יעץ מוגשת לעיר העתקת/כיום, בקשה לכריתתית נהריה מייחסת חשיבות רבה לשמירה על העצים בתחומה. יעיר

החלטתו בנוגע  על ידי המעוניין, והעיריה מעבירה את הבקשה בצירוף התייחסותה לפקיד היערות, אשר מקבל את

 לבקשה על סמך חומר זה. 

וכיום רובם לומדים על הגשת בקשה הידיעה על הגשת הבקשה אינה מגיעה לתושבים,  הבעיה היא שבנוהל הקיים

 לכריתה רק כאשר מגיעים בפועל לכרות את העץ.

רך אחרת לפתור מידע שברשותם בנוגע לעץ, כגון להצביע על דם להביע את דעתם ולהציג את התושביך נמנע מהכ

 , או להציע מה יהיה הפיצוי הנכון לציבור אם אכן הבקשה תתקבל. העתקה/את הבעיה שבגללה מבוקשת הכריתה

מלוא אינה מבוססת על ה ה מגישה לפקיד היערות בנוגע לבקשיבמצב הנוכחי העמדה שהעיריהתוצאה מכך היא ש

זה. כך גם המידע ה עיריה את כלה להביא לידיעת תייחסויות של תושבים לבקשה תוכלהגשת ההמידע הרלוונטי. 

 .מהנוגעים בדבר, לרבות ובמיוחד מי שיכולים להיפגענשללת למעשה זכות טיעון בנוגע לבקשה יתוקן המצב שבו 

כפי שהגשת עמדת הרשות המקומית לפקיד היערות מהווה תשתית מידע נדרשת לצורך קבלת החלטתו לסיכום: 

ה מהווה תשתית י, כך קבלת התייחסויות הציבור לבקשה על ידי העיריעתקהה/ביחס לבקשה להיתר כריתה

 מידע נדרשת לצורך גיבוש עמדתה. 

לבקשה לכריתה, כך  לפקיד היערות בנוגעיה ישל העיראת הליך הגשת עמדתה ולשפר תקן הצעה זו באה ללפיכך, 

המבוקשת, וכן הזדמנות  להעתקה/תהבים הודעה בנוגע לכרימעתה ואילך עמדה זו תוגש רק לאחר שתינתן לתושש

יה ביחס לבקשה לכריתה שתוגש לפקיד היערות תכלול מעתה גם ייה. עמדת העירילהגיש את התייחסויותיהם לעיר

החלטתו תהיה מבוססת על תשתית המידע הטובה ביותר, מה שיבטיח החלטה ור. בדרך זו את התייחסויות הציב

 שהדבר נדרש באמת.ופגיעה בעצים רק כנכונה והוגנת יותר, 

, והוא נועד אך ורק לשיפור הליך מטעם קק"להאזורי פקיד היערות לא אמור להשפיע על פעולת והחלטת נוהל זה 

יצוין כי עבודת מטה שנערכת במשרד החקלאות, הרגולטור  .גיבוש עמדת העיריה המוגשת ביחס לבקשת כריתה

 ודעה על גבי העץ גם ברמה הארצית.הרלוונטי לעניין, מציעה לגבש נוהל דומה של פרסום מ

  



 :בקשות לכריתת עצים והטיפול בהןן פרסום יבעני ת מועצת העירנוסח מוצע להחלט

ת על ידי שמוג, בין שהיא בתחומי נהריה עץ העתקת/כל בקשה לכריתתגיבוש עמדת עירית נהריה ביחס ל .1

 .הל זה, תהיה בהתאם לנוה עצמהיאזרח, תאגיד, רשות שלטונית או העירי

 הנלוויםמסמכים כן , והמוגשת או מגיעה לידי העיריה לכריתת או העתקת עץ בתחומי נהריה בקשה .2

 אם יש כאלה, תפורסם באתר האינטרנט של העיריה.כמו חוות דעת אגרונומית, ה, בקשל

קבלת  לאחר השלמת בנוגע לבקשה לכריתת עץ בתחומה, אלא לפקיד היערותלא תעביר את עמדתה העיריה  .3

  .כמפורט להלן תייחסויות הציבור ביחס לבקשהה

 .מיםי 14אליו מתייחסת הבקשה במשך  על גבי העץעץ תפורסם במודעה  העתקת/בקשה לכריתת .4

המודעה יפורסם באתר האינטרנט של העירייה.  , והואלנוהל זה לפי נספח א' יהיה לתלייה נוסח המודעה .5

 .  . היא תוכן על ידי מגיש הבקשה, והוא גם אחראי לתלייתהA4תהיה בגודל 

 מהדק סיכות. יש לניילן את המודעה. על ידיפגיעה בו, רצוי המודעה תוצמד לעץ באופן שימנע ככל הניתן  .6

היא יובהר על גבי המודעה לכמה עצים  באותו מיקום במידה והבקשה מתייחסת ליותר מעץ אחד .7

 . וגודל אחיד מתייחסת, כאשר העצים הנוספים הכלולים בבקשה יסומנו על ידי סרט סימון בצבע

יה כי הבקשה מתייחסת לעץ או עצים בשטח פרטי שאינו נגיש, או במיקום שסביר שרוב ימצאה העיר .8

שלט במקום ציבורי פרסם את המודעה גם על גבי יה למגיש הבקשה ליהציבור לא יבחין בו, תורה העיר

   .המצורף לנספח ב', וזאת בהתאם סמוך

בסוף התקופה, הם באחריות  ההפרסום והסרת תלמשך כל תקופ קיןבאופן ת תליית המודעההאחריות על  .9

כי הפרסום נעשה באופן תקין  מצאהלאחר שבבקשה תדון תפקח על הפרסום וה עירימגיש הבקשה. ה

יה כי הבקשה לא פורסמה כיאות, תדרוש ממגיש הבקשה, כתנאי יבהתאם להוראותיה. מצאה העיר

  פרסום נוספת.  ת, תקופמשך הטיפול בהלה

יה בכתב עד יההתייחסויות בנוגע לבקשה יכללו את מספר הבקשה כפי שהוא מופיע במודעה, ויוגשו לעיר .10

 . , המצוינת גם היא על גבי המודעהתום תקופת הפרסום

תגבש את ויה את ההתייחסויות שהתקבלו, תסכם אותן בכתב ילאחר תום תקופת הפרסום תרכז העיר .11

להיבטים נוספים כן , והעץ העתקת/צורך בכריתתולעצם ה יחס לתוכן ההתייחסויותעמדתה הסופית ב

  הנוגעים לכך, כגון הפיצוי לציבור.

העתקי ההתייחסויות, סיכומן, התייחסות העיריה אליהן ועמדתה הסופית, יועברו יחד לפקיד היערות,  .12

שפקיד היערות הוא עצמאי  למען הסר ספק יובהר .היקבל את החלטתו ביחס לבקשבהסתמך עליהם אשר 

 בהחלטתו, אמור לקבלה אך ורק על סמך שיקול דעת מקצועי, ואינו כבול או מחויב לעמדת העיריה.

 ,בקשהו ונימוקיו של פקיד היערות בחלטתחומר שהעבירה העיריה לפקיד היערות בנוגע לבקשה, וכן הה .13

 .על ההחלטהע לזכותו לערור יה, לרבות יידוע הציבור בנוגייפורסמו באתר האינטרנט של העיר

ת עץ גם במקרים בהם לא מתבצעת כריתה מלאה או תלמען הסר ספק, מובהר כי יש צורך בבקשה לכרי .14

אף חלקית של העץ, אך מתוכנן לפגוע בו באופן שצפוי לפגוע בתפקודו כעץ מבחינת חזות וצל, כגון במקרה 

 של גיזום משמעותי.

ה יש צורך, מסיבה של בטיחות, מניעת סכנה או ירמי מקצוע בעיריבמקרים בהם לדעת פקיד היערות או גו .15

כי ניתן במקרה זה  , תוך פירוט הסיבה לכך,כורח אחר, במתן אישור מהיר, רשאית העיריה לאשר בכתב

 .עירייהה שיקול דעתין ויבהתאם לנסיבות הענלוותר על ביצוע נוהל הפרסום או לבצעו באופן מקוצר, 

באתר הוא, יחד עם פרטי העץ בו מדובר,  יפורסם גם מפרסום מודעה על פי סעיף זה פטוראישור בדבר מתן 

 יה.יהאינטרנט של העיר

  



 נספח א'

 על בקשה לכריתה/העתקה הודעה
 

ברצוני להביא לידיעת הציבור כי עץ זה כלול בבקשה לקבלת 
 העתקה./היתר כריתה

 
 כריתה / העתקה מסוג:  ______________ מס' הבקשה:

 (י את המיותר/מחק)                                                                            
 

 ___ עצים סמוכים נוספים /עץ זה בלבד  הבקשה חלה על:
 (מחק/י את המיותר)                                                                                                                              

 
 ___________________ מגיש הבקשה:

 לא(משם )                                                                     
 

 ()נא לסמן את הסיבה ולהשלים את המידע הנדרש :סיבת הכריתה המבוקשת
 'בניה חדשה מתוקף תכנית מס   ______________________________ 
 'בניה חדשה מתוקף היתר בניה מס  ____________________________ 
 פירוט(  מחלת העץ( _______________________________________ 
 פירוט(  הפרעה לציבור( ____________________________________ 

 _____________________ :סיבה אחרת______________________ 
 

 יום(: 14תקופת הפרסום להתייחסות הציבור )

 _____/_____/_____  עד יום: _____/_____/___מיום: __

 

כל המעוניין להגיש התייחסות להיתר המבוקש יכול לעשות 
 :תברואהמחלקת עיריית נהריה, זאת בפניה למשרדי 

 moshe_bsh@nahariya.muni.ilאו בדוא"ל: , שושן-משה בן
 

הבקשה אליה מתייחסים וכן את  'יש לציין את מס*** בהתייחסות 
ה יייחסויות יועברו על ידי העירי. ההתהנימוקים להתנגדות לכריתה

 במרוכז לידיעת פקיד היערות האחראי על מתן ההיתר. ***



 'בנספח 

 תהעתק/תעל בקשה לכרית הודעה
 עץ בקרבת מקום

 

_________ __וני להביא לידיעת הציבור כי עץ מסוג ____ברצ
 _______________________-ב)תיאור מקום וכתובת( המצוי בסמוך 

 העתקה./כריתהכלול בבקשה לקבלת היתר 
 

 כריתה / העתקה מסוג:  ______________ מס' הבקשה:
 (י את המיותר/מחק)                                                                            

 

 ___ עצים סמוכים נוספים /עץ זה בלבד  הבקשה חלה על:
 (מחק/י את המיותר)                                                                                                                              

 

 ___________________ מגיש הבקשה:
 לא(משם )                                                                     

 

 ()נא לסמן את הסיבה ולהשלים את המידע הנדרש :סיבת הכריתה המבוקשת
 'בניה חדשה מתוקף תכנית מס   ______________________________ 
 'בניה חדשה מתוקף היתר בניה מס  ____________________________ 
 פירוט(  מחלת העץ( _______________________________________ 
 פירוט(  הפרעה לציבור( ____________________________________ 

 _____________________ :סיבה אחרת______________________ 
 

 יום(: 14תקופת הפרסום להתייחסות הציבור )

 _____/_____/_____  עד יום: _____/_____/___מיום: __
 

כל המעוניין להגיש התייחסות להיתר המבוקש יכול לעשות 
 :תברואהמחלקת עיריית נהריה, זאת בפניה למשרדי 

 moshe_bsh@nahariya.muni.ilאו בדוא"ל: , שושן-משה בן
 

הבקשה אליה מתייחסים וכן את  'יש לציין את מס*** בהתייחסות 
ה יייחסויות יועברו על ידי העירי. ההתהנימוקים להתנגדות לכריתה

 במרוכז לידיעת פקיד היערות האחראי על מתן ההיתר. ***

 


