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 2018 דצמבר
 

 המלצת הוועדה המייעצת לשר לעניין החרגת מינים מחובת רישיון הנדון:
 

עולים בקנה אחד עם מטרות בהכרח הועדה המייעצת התמקדה בדיוניה בשלושה מקרים שאינם 

 בשל השאר לכריתתם או להעתקתם בין רישיון ציבורי בקבלת צורךבהכרח בהם  איןו, הפקודה

מפורש ע"י הפקודה  "צורך ציבורי"  זה עניין. למיקומו או הבוגר עץה או המוגן האילן סוג

 : והיסטורית אקולוגית ,סביבתית ,נופית כחשיבותוהועדה 

 :מינים פולשים .1
מיני עצים פולשים גורמים לפגיעה במערכות אקולוגיות טבעיות ובתפקודיהן. קיומם של  .א

ם המתמשכת במערכות מינים אלה בשטחים הסמוכים למערכות טבעיות מקל על הפצת

  , ומחמיר את הפגיעה בהן.אלה

. בנוסף, היערות שברוב המקרים נענית בחיובכיום, כריתת מין פולש טעונה רישיון מפקיד  .ב

נה תהליך הגשת הבקשות לכריתת המינים הפולשים מהווה נטל ציבורי שאינו עולה בק

 . םות הנובעות מהוהתועל שמירה על עצים בוגרים: אחד עם מטרות הפקודה העיקריות

, מינים המזיקים למערכת אה בחלק מהמינים הפולשים כהגדרתםהוועדה המייעצת רו .ג

האקולוגית באופן חמור כך שהצורך בקבלת רישיון כריתה למינים אלה, הופך לנטל חסר 

 היגיון גם למבקש לכרות אותם וגם לפקיד היערות האמור לטפל בבקשה.

בשטח ע"י מקלה על הטיפול בהם  ,שיון כריתהיר החרגת מיני העצים הפולשים מבקשת .ד

בכך, יוכלו המינים המוגנים  ועל צמצום השפעתם על מערכות טבעיות.גורמי המקצוע 

יקים לפלורה המקומית והעצים הבוגרים להתפתח בעוד שהטיפול במינים הפולשים המז

 חסך.יקרטיה חסרת תוחלת שיכולה להורלא יגזול בי

רשימה של הצעה לט"ג ומשרד החקלאות מקדמים מזה תקופה המשרד להגנת הסביבה, ר .ה

מינים פולשים שאינם מומלצים לגינון. הדבר נעשה מתוך הכרה של שלושת הגופים 

חלק מהרשימה הנ"ל מומלצת ע"י הועדה לפטור בסכנה הטמונה בהפצת מינים פולשים. 

 הגנה עליהם.בשל היעדר כל צורך ציבורי בהשארתם של מינים אלה ובכריתה מרישיון 

בהמלצותיה על רשימת המינים הפולשים שהוכנה בשיתוף  מסתמכתעצת יהועדה המי

 4-5המשרד להגנת הסביבה, רט"ג, ומשרד החקלאות כבסיס לעבודה. ברשימה זו נקבעו 

 קבוצות של מינים פולשים.

 קמן:למנחים בבחירת המינים הפולשים היו כד נותקרוע .ו

 ;חבי הארץרמת הפלישה של המין ותפוצתו בר (1

 ;יכולת הזיהוי של המין בעין לא מקצועית (2

 ;יכולת ההבחנה בין המין הפולש למין דומה שאינו פולש (3

 ;עליושתיגרם מהמשך ההגנה ישה לטיפול במין הפולש והמשמעות היקף הדר (4

  .וצהוראות היכולת הציבור לפעול בהתאם ל -פשטות  (5
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לקבוע את רשימת המינים ו 2014החלטתה הקודמת משנת הוועדה מבקשת לעדכן את  .ז

מינים חדשים )מסומנים בצהוב(,  ן. רשימה זו כוללת תוספת של שישההפטורים מרישיו

, אשר זוהה בטעות מהרשימה Acacia longifoliaהמין שיטה ארוכת עלים ת דהורוכן 

 Acaciaכמין שקיים בישראל, אך לא זה המצב, ומדובר בזיהוי שגוי של שיטת עלי ערבה 

salicina 

 :סיכום והמלצת הועדה בנושא פטור מרישיון כריתה למינים פולשים

 הערות שם עברי שם מדעי

Acacia 
salicina 

 ערבה-שיטת עלי
 

Acacia 
saligna 

 שיטה כחלחלה
 

Acacia 
victoriae 

 שיטת ויקטוריה
 

Leucaena 
leucocephala 

 צחר כחלחל
 

Parkinsonia 
aculeata 

 פרקינסוניה שיכנית
 

Acacia 
cyclops 

 הזרעים-שיטה עגולת
 

Acacia 
pycnantha 

 פרחים-שיטה רבת
 

Acacia 
paradoxa 

 שיטה דוקרנית
 

Ailanthus 
altissima 

 אילנתה בלוטית
 

Ficus 
benghalensis 

 בנגלי פיקוס
 בבקעת פתוחים בשטחים

 המלח וים הערבה ,הירדן

Ficus 
benjamina 

 בנימינה פיקוס
 בבקעת פתוחים בשטחים

 המלח וים הערבה ,ירדןה

Ficus retusa השדרות פיקוס 
 בבקעת פתוחים בשטחים

 המלח וים הערבה ,הירדן

Ficus religiosa קדוש פיקוס 
 בבקעת פתוחים בשטחים

 המלח וים הערבה ,הירדן

Ficus 
rubiginosa 

 פיקוס חלוד
 בבקעת פתוחים בשטחים

 ,הירדן
 המלח וים הערבה
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מרישיון כריתה, כמו גם מדרישה לנטיעה חליפית או היטל הרשימה לעיל תהיה פטורה  .ח

שו להביא הצעה כי עצי הפיקוס במרחב המבונה י. נציגי חלה"ט ורט"ג בוועדה ביקכספ

, יהיו פטורים גם מהערך החליפי )אך לא פטורים של בקעת הירדן, הערבה וים המלח

 :הבאמרישיון הכריתה(. הצעה זו נדחתה ע"י רוב הוועדה לפי הפירוט 

  )מתנגד –ארז ברקאי )יו"ר 

  מתנגדת –אביגיל הלר 

  מתנגדת –תמר רביב 

  בעד –מרגרטה וולצ'אק 

  מתנגד –סוהייל זידאן 

  מתנגד –אביב אייזנבנד 

  בעד –אלון רוטשילד 

  מתנגד  -ז'וזה גרינצוויג 

בנוסף, קבעה הוועדה את רשימת המינים הפולשים, אשר יהיו חייבים ברישיון כריתה,  .ט

 פטור מתשלום הערך החליפי. יקבלו

למינים  , אך פטורים מערך חליפירישיון כריתהסיכום והמלצת הועדה בנושא חובת 

 :פולשים

 בו יינתן הפטור אזור גיאוגרפי שם עברי שם מדעי

Melia azedarach אזדרכת מצויה   

Prosopis glandulosa ינבוט בלוטי   

Prosopis juliflora ינבוט המסקיטו   

Prosopis pallida ינבוט חיוור   

Prosopis velutina קטיפתי ינבוט   

Robinia 
pseudoacacia 

   שיטה-רוביניה בת

Salix fragilis ערבה שבירה   

Schinus lentiscifolius פלפלון מכונף   

Schinus molle פלפלון בכות   

Schinus 
terebinthifolius 

   אלה-פלפלון דמוי

Sesbania sesban ססבניה מצרית 
 

Syzygium jambos סיזיגיון ימבוס   

Tamarix gallica אשל צרפתי   

Tamarix 
ramosissima 

   אשל

Tetraclinis articulata טטרקליניס מפריק   

Washingtonia 
robusta 

 בשטחים פתוחים ושינגטוניה חסונה

Washingtonia filifera יםבשטחים פתוח ושינגטוניה חוטית 

Acacia baileyana שיטת ביילי   
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Acacia daelbata שיטה לבנה   

Acacia farnesiana שפלת החוף שיטת המשוכות 

Acacia karroo ים תיכוני והספר קרנית-שיטה חד 

Acacia melanoxylon עצה-שיטה שחורת   

Acacia podalyriifolia שפלת החוף שיטה ביצנית 

Paraserianthes 
(=Albizia) lophantha 

   אלביציה משובלת

Acacia elata שיטה רמה   

Acacia implexa אין שם בעברית   

Acacia mearnsii אין שם בעברית   

 

 - דקל בחצר פרטית ציע .2

עצי דקל הגדלים בחצר פרטית מרישיון כריתה תואם את הרציונל העיקרי  נושא החרגת .א

ם בהם אין צורך ציבורי בקבלת הרישיון. אליו נדרשת הוועדה והוא קביעת סוגי המקרי

 . תרומתם למרחב העירוניפסיגיים-מעצים דו עצי דקל הם בעלי ערך סביבתי נמוך ביותר

אינם תורמים צל, אינם  . עצים אלושולית עד זניחה ברמה הסביבתית והאקולוגית

ת החום העירוני. תרומתם במניעת רעשים, רוחות והסתר-תורמים להפחתת תופעת אי

 אלו, הנטועים בחצר פרטית הם בעלי . מכאן נובע כי עציםחזיתות מבנים נמוכה ביותר

 . נמוכה מאוד חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית

הנפקת רישיונות כריתה או העתקה לפיכך, לדעת הועדה, הצורך הציבורי ברגולציה על  .ב

ל עצים אלו, היא ממליצה כי אינו קיים, ולאור תרומתם הסביבתית הנמוכה שלעצי דקל 

  עצים אלו יהיו פטורים מרישיון כריתה או העתקה.

, ערך Hyphaene thebaica יחד עם זאת, הוועדה סבורה כי מתן פטור למין דום מצרי .ג

טבע מוגן בסכנת הכחדה, המצוי בדרום הערבה ואילת, עלול לפגוע במספר הפרטים 

 .רג מהפטורהמצומצם הקיים בישראל. על כן, מין זה יוח

 

 :דקל בוגרים בחצר פרטית עצי בנושאסיכום והמלצת הועדה 

 כריתה או העתקהיבו ברישיון לא יחו Arecaceaeממשפחת הדיקליים עצים בוגרים 

 בהתאם להגדרות הבאות:

במגרש הנמצאים בוגרים  עצי דקל – (Arecaceaeממשפחת הדיקליים ) עצי דקל בוגרים

מגורים יהיו פטורים מרישיון כריתה או העתקה, למעט  תוקף הוא-שייעודו בתכנית בת

 ., המוגדר גם כערך טבע מוגן(Hyphaene thebaicaעצים בוגרים מהמין דום מצרי  )
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  - עצים בוגרים בבתי קברות .3

חברי הוועדה קיבלו לידיהם את פניות הרבנות הראשית בפתח תקוה ואת פניות  .א

ן כריתה עצים בוגרים הנטועים בבתי משרד הדתות בבקשה להחריג מהצורך ברישיו

 עלמין ברחבי הארץ.

של הוועדה לדון באפשרותה חברי הוועדה תמימי דעים, כי אין זה בסמכותה או  .ב

החלטת הוועדה והמלצותיה  יובהר כי לפיכךלכתיות אשר הוצגו בפניהם. בסוגיות הה

, ומסתמכות על המנדט ותה המקצועיתמצומצמות למומחילשר החקלאות בנושא זה 

 שניתן לוועדה בפקודת היערות.

הוועדה סבורה כי עצים בבתי עלמין הם בעלי משמעות וחשיבות סביבתית ונופית מן  .ג

נעדרי צל, והצורך בעצים רבים ככל  , ברובם,ה הראשונה. בתי העלמין בישראלהמעל

 על מנת לספק צל, קירור ת. כל זאהכרח של ממשעולה כדי הניתן באזורים אלו 

 .אסתטיתאקלים ורווחה -המיקרו

, כמו כל תחום ציבורי אחר, של שימור עצים בבתי עלמין הוועדה סבורה כי תחום זה .ד

לא תחת השגחתו של פקיד היערות. והרלוונטיות, שייבחן בעיניים המקצועיות ראוי 

ווקא רב כל כך, לאור אופי נכון יהיה לתת פטור גורף לאזור שבו הצורך בעצים הוא ד

 האזור.

, ולכן, מהטעמים שפורטו לעיל, עצים תמיד היוו, ולעד יהוו מטרד לגורם כזה או אחר .ה

. , מקבלת רישיונות כריתהבתי עלמיןלהוועדה סבורה כי אין זה נכון לתת פטור גורף 

מים תחולבקשת פטורים בפטור שכזה עלול לתת פתח מה גם, שבראייה רוחבית, 

 מטרדי לכלוך, רעש והסתרת נוף אחרים.כגון בניה ופיתוח,  ,רבים ואחרים

לסיכום, מכיוון שעצים בוגרים בבתי עלמין הינם בעלי חשיבות נופית, סביבתית  .ו

ואקולוגית רבה, הרי שאין הוועדה יכולה להמליץ על מתן פטור שכזה. סמכותה 

בקבלת הרישיון, והוועדה לקבוע פטור, הוא במקרים בהם נעדר הצורך הציבורי 

 .בסבורה שלא כך המצ

 :בנושא עצים בוגרים בבתי עלמין המלצת הועדהסיכום ו

עתקה לעצים בוגרים הנטועים הכי לא יינתן פטור מרישיון כריתה או הועדה ממליצה 

בקשה כאשר מוגשת בבתי עלמין. יחד עם זאת, הוועדה ממליצה לבחון מסלול הקלות 

לפטור במקרה כזה אף מוכנה של בן/בת זוג, ו עבור עץ הנטוע בחלקת קברון כריתה לרישי

במקרים אלו, הרציונל הוא שימים.  14ה מחובת פרסום והמתנה של את מגיש הבקש

ימי פרסום  14לא ניתן להשהות את ההחלטה ל לאור הצורך בביצוע הקבורה באופן מידי, 

  .היערות כמתחייב בפקודה

)ג( לפקודה, 15בצו הפטור מתוקף סעיף  תלהיות מוסדר היכול האינ הקלה זומכיוון ש

 הוא יקבל מענה במסגרת תקנות היערות, הנמצאות בהכנה.
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 _________________________משרד החקלאות ופיתוח הכפר –אביגיל הלר 

 _________________________קק"ל –סוהיל זידאן 

 _________________________קק"ל –אביב אייזנבנד 

 _________________________המשרד להגנת הסביבה –תמר רביב 

 _________________________רשות הטבע והגנים –מרגרטה וולצ'אק 

 _________________________נציג האקדמיה –ז'זה גרינצוויג 

 _________________________יג הציבורנצ –אלון רוטשילד 

 


