תדריך קצר להגנת עצים בירושלים
א .סקר עצים עתיקים וייחודיים בירושלים
קהילת החברה להגנת הטבע בירושלים עורכת סקר עצים עתיקים וייחודיים בירושלים ,ככלי לשימור עצים במרקם העיר הבנויה.
הסקר נערך בשיתוף יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר תוך שילוב כוחות מהקהילה.
הסקר מתעד את העצים העתיקים והייחודיים לשימור בעיר ,בהתייחס לגיל העץ (עץ עתיק הוגדר כעץ שגילו  50שנה ומעלה),
נדירות ,חשיבות בוטאנית ,היסטוריה ,תרבות וצורה ייחודית.

ניתן לראות את ממצאי הסקר באתר המפה הירוקה של החברה להגנת הטבע בירושלים www.greenmap.org.il
ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר*.
ב .איך החוק מגן על עצים?
כל כריתה או העתקה של אילן מוגן או עץ בוגר טעונה רישיון
מפקיד היערות העירוני/אזורי ,גם אם העץ מצוי בשטח פרטי.
כריתת עץ או העתקתו ללא רישיון הנה עבירה פלילית על פי
פקודת היערות [פקודה מנדטורית שעברה תיקון בינואר ]2012
ותיקון  89לחוק התיכנון והבנייה.
מהו עץ בוגר? עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע,
וקוטר גזעו ,הנמדד בגובה  130סנטימטרים מעל פני הקרקע
[גובה החזה] ,הוא  10סנטימטרים לפחות .עץ זה מוגדר כעץ
לשימור.

מהו אילן מוגן? עץ זית ,עץ חרוב או אילן המוגן לפי צו המופיע
ברשימת עצים מעודכנת על פי פקודת היערות.
עצים אלה מחויבים ברישיון לכריתה או העתקה בכל גודל ללא
קשר להיותם עץ בוגר.
מהי כריתה? מתוך הפקודה :חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן
או עץ בוגר בלא הותרת בדים (ענפים) ,וכן כל פעולה הגורמת או
העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר ,לרבות ריסוס,
הרעלה ,הסרת קליפת העץ ,שריפת העץ ,חיתוך שורשיו או בנייה
בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה ,למעט עקירה במהלך העתקה.
*יעודכן במהלך מאי 2013

ג .כיצד לפעול במקרה של כריתת עץ בירושלים?
 .1דווחו על האירוע למוקד העירוני  .106ניתן לברר במקביל באגף שפ"ע בעירייה ,אצל פקיד היערות העירוני האם יש רשיון לכריתה.
ניתן לבדוק באתר העירייה ,www.jerusalem.muni.il :תחת הקטגוריה :מחלקת שפ”ע.
 .2אם הגוזם בקרבתכם ,דרשו לראות אישור כריתה .אם יש רשיון תקף אין כרגע מה לעשות .אם אין רישיון תקף ,דרשו לעצור את העבודה.
ניתן לערב את המוקד העירוני ולבקש שישלחו פקח ,וכן את המשטרה או את הסיירת הירוקה המופעלת באמצעות יחידת פקיד היערות
במשרד החקלאות ( .)03-9485816רצוי לצלם את הכורת רצוי בצרוף תאריך של התמונה ,מספר רכבו ואת העץ (הצילום והמידע
חשובים ביותר לצורך חקירה ופתיחת תיק על כריתה לא חוקית).
 .3על החלטות פקיד היערות בנושא כריתת עצים ,המתפרסמות על פי חוק באתר העירייה ,ניתן להגיש ערר (אם הדבר רלוונטי) תוך  14יום.
 .4מה עושים כאשר רואים אתר בו מתוכננת בניה או פיתוח בקרבת עצים? כדאי לבדוק ביחידת פקיד היערות בעירייה האם העצים באתר
מיועדים לשימור,לכריתה או להעתקה .ניתן לפנות לפקיד היערות לפני מתן רישיון ולהביע דעה והתנגדות ,יתכן ודעתכם תתקבל.
במקרה של עצים לשימור ,ניתנות הנחיות לשימור לקבלן ,כגון :שלא יתקרבו לעץ ,לנופו או לשורשיו ,ושלא יחתכו שורשים.
 .5לייעוץ ולשאלות בנושא כריתה בירושלים ,יש לפנות לבוטנאית של עיריית ירושלים באגף שפ"ע ,ד"ר רקפת גבאי.
 .6ניתן יהיה לברר אם העץ כלול בסקר העצים העתיקים והייחודיים של החברה להגנת הטבע בירושלים ,אשר מטרתו לחזק את ההגנה על
עצים אלה בעיר .הסקר יתפרסם במפה הירוקה של ירושלים (.)www.greenmap.org.il
אם העץ לא מופיע ,ניתן יהיה לפנות אלינו על מנת לשלבוjerusalem@spni.org.il :

ד .פרטי קשר לתושבי ירושלים

 .1פקיד היערות בירושלים (מתן רשיונות כריתה)
מר דוד אמסלם ,פקיד היערות ,עיריית ירושלים
טל02-6297761 :
פקס02-6296787 :
מיילamdavid@jerusalem.muni.il :
כתובת :אגף שפ”ע ,ככר ספרא  ,1ירושלים

 .3בוטנאית ,רכזת תכנון הצמחייה בעיריית ירושלים
ד”ר רקפת גבאי (ייעוץ ושאלות)
טל02-6297292 :
מיילgbrakefet@jerusalem.muni.il :
כתובת :אגף שפ”ע ,ככר ספרא  ,1ירושלים

 .2מתאמת פרויקטים גננות בעיריית ירושלים
גב’ פלורה כהן (טופס עקירת עצים ,פניות ציבור וכו’)
טל02-6296815 :
כתובת :אגף שפ”ע ,ככר ספרא  ,1ירושלים

 .4משרד פקיד היערות ,משרד החקלאות
טל03-9485816 :
פקס03-9485264 :
מיילtrees@moag.gov.il :
למידע מקצועי וחוקיםwww.moag.gov.il/trees :

 .5מוקד טלעץ לדיווח על אירועי כריתה ללא רישיון של משרד החקלאות
טל03-9485816 :

מידע רב בנושא הגנה על עצים קיים באתר משרד החקלאותwww.moag.gov.il/trees :
למידע ועדכונים על גינון קהילתי ,שמירת טבע ,פעילות נאמני עצים וטבע עירוני ולהצטרפות לרשימת התפוצה
של החברה להגנת הטבע בירושליםteva.org.il/jerusalem | jerusalem@spni.org.il :

