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( )1בפסקה ( ,)4בסופה יבוא "תוך הימנעות ,ככל האפשר ,מפגיעה בצמחיה ,בערכי
טבע ,בנוף ובמורשת;";
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אחרי פסקה ( )4יבוא:
"( )5ייחוד שטחים ציבוריים פתוחים ,לרבות לפארקים ,לגנים ולגינות ,הנותנים
מענה לצורכי האוכלוסיה החזויה במרחב התכנון המקומי באופן הולם".
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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.
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הנוגעים
בתנאיםעצים
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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
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בכריתה של
בהעברה או
"( )34הנוהל בבקשות
עצים בכריתה של עצים
בהעברה או
בשמירה,
בשמירה ,הכרוכים
הכרוכים להיתרים
להיתרים בבקשות
"( )34הנוהל
כאמור ,חידושם ,ביטולם
היתריםביטולם
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תוקפםר,של
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תקופת
כהגדרתם
בוגרים83ג ,וכן
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בהם,
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תנאים
או הנוהל בקביעת או
הסביבה של הכנסת".
הכנסת".
שלוהגנת
הפנים
הסביבה
והגנתועדת
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טעונות את
אישור ועדת
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דעתו כי
שהונחהאלא
בסעיף ,15
לאחר
כאמור
,15ר,אלא
בוגר ,כאמור בסעיףבוג
ובאיכות ,במקום ובמועד
ממספרובמועד
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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
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