
 ההחלטהימים מפרסום   14להגיש ערר ללא תשלום בתוך  רשאי כל אדם 
 

 על מה מדובר? 
איסור על כריתה או העתקה של עץ    חל  פקודת היערות לפי  

בוגר עץ  או  פרטית, מוגן  בקרקע  גם  מפקיד   ,  רישיון  ללא 
בהתאם   משרד  להיערות.  של  היערות"  פקיד  "עבודת  נוהל 

פקיד  ,  החקלאות של  כאמור  על החלטה  רישיון  לתת  יערות 
 ימים מפרסום ההחלטה.  14ניתן להגיש ערר בתוך 

 

 האם זה בתשלום?  מי רשאי להגיש ערר?
כל מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של פקיד היערות לאשר  

ע  להגיש  רשאי  עץ  של  העתקה  או  אינה  כריתה  הזכות  רר. 
  די בנימוקים שקשורים למרחבמותנית ב"פגיעה אישית", אלא  

לטעון   כדי  בזה  וכיוצא  נופית  חשיבות  העץ,  מין  הציבורי, 
 הגשת ערר אינה כרוכה בתשלום אגרה.  לפגיעה.

 

 למי מגישים את ערר?
והוא   הארצי,  היערות  לפקיד  מוגש  את  טלב  רשאיהערר  ל 

לשנות  הרישיון בירור  או    אותו,  במסגרת  הערר.  את  לדחות 
נערך סיור במקום בהשתתפות נציג מקצועי של פקיד   ,הערר

הערר.   ומגישי  הרישיון  בקשת  מגישי  הארצי,  פקיד היערות 
רישיון יוקפא ההיערות הארצי רשאי לבקש השלמת מסמכים.  

 עד להכרעה בערר. 
 

 איך מגישים ערר? 
למלא ה   יש  עם    טופסאת  פרטי  המצורף  אישיים,  פרטים 

והנימוקים     ולשלוח  נפרד( במסמך  )אפשר גם    לעררהרישיון 
 . 9485526-03או בפקס:  trees@moag.gov.il:  בדוא"ל

 

 לשים לב?  כדאילמה 
הכריתה סיבת  מה  לבדוק  העץ   כדאי  של  ההעתקה    או 

בערר.    שנרשמה  לכך  ולהתייחס  הנפוצות  הברישיון  סיבות 
בנייה, תשתית, עץ חולה, בטיחות לגבי עצים בעיר   ונזק   הן: 

יכולות להיות גם   עקירת  לרכוש. בעצים מחוץ לעיר הסיבות 
פולש   חקלאיתומין  תוצרת  בטרם  החלפת  מאוד,  מומלץ   .

 הגשת הערר, לצאת אל השטח ולראות את העץ בעיניים. 
 

ס"מ לפחות.   10  קוטר גזעומ' ו  2עץ שגובהו  הוא    עץ בוגר 
. אם העץ הקרקעמ   מ'   1.3  את קוטר הגזע יש למדוד בגובה

  ס"מ.   20רק אם קוטר גזעו   –במגרש המיועד למגורים 

 
 ?מה אפשר לטעון בערר

ים,  היסטורינופיים,    ת או בערכיםאקולוגי   לפגיעה לטעון    ניתן
ככל שהטענה  בעץ.    יםהקשור  יםאו חברתי  םיי, עירונתכנוניים

העץ   של  הייחודיות  את  סיכויי מסביבתותבליט  יגברו  כך   ,
רלוונטיות  ותעשוי   הטענות  הערר. לעץ    להיות  הנטוע  גם 

, ובמיוחד ככל שהוא משפיע או נצפה מהמרחב  פרטי  מגרש ב
כמו כן, ניתן להעלות טענות ביחס לסיבה המצוינת    הציבורי.
נזק  הסיבה  אם    ברישיון.  לקבל    לבקשכדאי    רכוש להיא 

שייתרו  הנזק   נת הקטל  אמצעים אחרים ולהציע הוכחות לנזק 
כאשר מדובר בבקשה לכריתה עקב מחלה של  כריתה.  את ה

  העץ או סכנה בטיחותית, ניתן לצרף לערר חוות דעת נגדית.
סיכויי  לעניין  לטעון  ניתן  עץ,  נגד העתקת  בערר  אם מדובר 

 מא.עררים לדוג או ר  קליטתו במקום אחר בהתחשב במצבו. 
 

 ?פשר לערור למרות שסיבת הרישיון היא בניההאם א 
בניה הלבדוק  כדאי  כן.   היתר  התקבל  מכוחה  התכנית  אם 

.  םומה החליט מוסד התכנון לגביה  כללה נספח שימור עצים 
כריתה ומביאים    לא מאשריםישנם מקרים בהם פקידי היערות  

להציע   מומלץ  אפשרי,  שהדבר  ככל  הבניה.  בתכנית  לשינוי 
ם שלא יצריכו את עקירת העץ. יחד עם זאת,  ישינויים אדריכלי

במקרים כאלו רצוי להגיש התנגדות במסגרת הליכי התכנון 
  המתפרסמים על פי חוק וגם במערכת "מעירים",  המקדימים

 במסגרת הערר. התייחס לכך ול
 

 אפשר לעשות מלבד הגשת הערר?מה 
בכל החלטה על מתן רישיון לכריתת או להעתקת עץ נדרשת  

פקיד היערות.  ל  חוות דעתה של הרשות המקומית המוגשת
עם   אחד  בקנה  עולה  שאינה  כריתה  על  לכם  ידוע  אם 

הציבורי,   מאד  האינטרס  המקומית  חשוב  בזירת  גם  לפעול 
 . ברשותנבחרי הציבור מול ו
 

 מה אפשר לעשות?  –הערר נדחה 
על דחיית הערר ניתן להגיש עתירה מנהלית. מומלץ לפנות  

 לייעוץ משפטי לפני הגשת עתירה. 
 

 . כריתת עץ בוגר ללא רישיון היא עבירה פלילית
למשרד  ו 106ניתן לדווח למוקד על כריתה ללא רישיון 

  trees@moag.gov.ilאו  03-9485816החקלאות בטל'  
 

 
 בכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחיי, התמשפטי או חוות דעת ילייעוץ משפט או תחליף ייעוץ משפט לעיל בכדי להוות משום ראין באמו
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 17/12/2018 תאריך עדכון: 1.0 גרסה: 013.003.001.001 מס' נוהל:

 

 66מתוך  64ד עמו

.ilhttp://www.moag.gov 

 

 אינספח 

 לכריתת/העתקת אילן/ות מוגן/ים טופס השגה על החלטה לגבי רישיון

 
 אל: פקיד היערות

trees@moag.gov.il   
  03-9485264פקס   : 

 
 

 וגן/יםמ________לכריתת/העתקת אילן/ות לגבי מתן רישיון מספר _______בקשה לעיון חוזר בהחלטה הנידון: 
 

   תאריך הפנייה:

 
 

 ההשגהפרטי מגיש 

 

  :שם

  :ת.ז

  :כתובת

  :מס' טלפון

  :דואר אלקטרוני

 
 השטח לגביו הוגשה בקשת הכריתה/העתקה

 

  כתובת:

  גוש:

  חלקה:

 

 

 האילנות המוגנים שאושרו או לא אושרו לכריתה/העתקה

 

 כריתה או העתקה מספר אילנות שם

   

   

   

   

 
 

 שנדחתה, להוצאת רישיון כריתה/העתקה הסיבה שבשלה הוגשה הבקשה,

 

  סכנה בטיחותית

  אילנות חולים או מנוונים

  סכנה בריאותית

צומחים צורכי בנייה/פיתוח בשטח שעליו 
 האילנות

 

  הכשרה חקלאית

  אחר, פרט



 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר –מדינת ישראל 
 

 עבודת פקיד יערותנוהל 
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על דחיית בקשה, מפורטים להלן הנימוקים לדחיית הבקשה על ידי מורשה מתן  במקרה שההשגה מוגשת
אם ניתן, יש לצרף את התשובה שהתקבלה ואת המסמכים הקשורים  הרישיונות העירוני או פקיד היערות של קק"ל:

 .בבקשה שנדחתה

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לפקיד היערות הארצי  של משרד החקלאות:  להשגה המוגשתהנימוקים 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :שם

  חתימה

 
 



 עררים לדוגמא
 פרטי. ובמגרש במרחב הציבורי  ת עצים  כרית רישיונות  כנגד  דוגמאות לעררים שהוגשופניכם ל

 . יש להתאים כל מקרה לגופו. נה מסוימתהמלצה לטעון טעלהוות ייעוץ משפטי או להלן  ין בדוגמאות  יודגש כי א
 

 : רחב הציבוריעצים במלכריתת רישיון  –ערר לדוגמא 
 
 קוסים ששתולים בו.  יוהרחוב הוא נוף ילדותי על הפ xyz-ב xyzשדרות בית מגורי מצוי בסמיכות ל  •
, והאם נבחנו חלופות לטיפול בעצים ללא  ית הבטיחות שהיא הבסיס לבקשת הכריתהלא ניתן להבין מה בעי •

 ! עצים  12-קשה להאמין שקיימת בעיית בטיחות אקוטית ב , על פניוצורך בכריתתם. 
 . עצים  12כריתה של להמלצה על ת בחינה מקצועית חוזרת  גש ערר זה ומתבקשמוכך, לפי •
מינוי   • דעתאובייקטיבי  מומחה  אבקש  חוות  לקבלת  הממשלתי  היערות  פקיד  בעיית    מטעם  לגבי  נוספת 

עצים שנכלל  יתכן שקיימת בעיה בעץ אחד או שניים, אך המספר הרב של  ת.  הבטיחות בעצים אם אכן קיימ
 יון הכריתה מעורר חשד.בריש

 . אבקש להקפיא תוקף הרישיונות עד למתן החלטה בערר על ידי פקיד היערות הממשלתי •
 

 עצים במגרש פרטי:  כריתתלרישיון  – ערר לדוגמא
 
במקום.   • שהעצים  ביקרתי  פינתי  בבית  ניתמדובר  הכריתה ן  לגביהם  המגרש.  בגבו  נטועים   רישיון    לעצים ל 

 .  מקוםמהמרחב הציבורי ב שהיא חלקמעותית משויוצרים פינה מוצלת  בריאים העצים  נראות ציבורית גבוהה.
כס להשקיע  עדר רצון של בעל הנה.  זמן רבטופלו  לא  מוזנחים ועצים  ניכר שהעם זאת,    העצים לא מסוכנים. •

קש לגלח  ס מבשבעל הנכתיע  בהקשר זה אציין שמפ   כריתה.ה  ישיוןרקת לסיבה מוצדינו  א  טיפול בעציםב
 רמים נזק?  . היתכן שכל העצים גו את כל הגינה מעצים

בין העצים לבין  סיבתי לקשר הוכחות   ציגאבקש להק. גרימת נז היא ברישיון הכריתה נרשם כי סיבת הכריתה •
טעון שיפוץ  עצים. יתכן שהבית  לא ראיתי נזקים בקירות הבית שניתן לשייכם לבביקורי במקום    .נטעןהנזק  

 .  קשר לעציםוללא   מצב תחזוקה כללי ירודר לאו את ך זא
של   • בשיקולים  העצים בהתחשב  המגרש,  ב  מיקום  משמעותית,  נגבול  נופית  הבריאותוכחות  התקין  מצבם  י 

   תה.  י ישיון הכררמתבקש ביטול   –מוכח העדר נזק ו
  ה עיריילבין בעל הנכס  הגיע להסדר  ל יה מתאים  הלאור הנראות הגבוהה של העצים במרחב הציבורי  שאציין   •

 .  בשטח  אודה לכם על זימון גם נציג העירייה לסיורך את הבקשה לכריתה.  כס ימשובעל הנוזום העצים  גשת
 

 רישיון כריתה מסיבת בנייה: לדוגמא לגבי ערר 
 
  . 2012מופיעים מסמכי התוכנית. כל המסמכים הם משנת    XXXבאתר המידע התכנוני של ועדה מקומית   •

, אך אין גישה לחוות הדעת האגרונומית שהוגשה כחלק בלתי  2012נספח נופי מחייב משנת  המסמכים  בין  
 נפרד מהמסמך.  

לבין    2012בסיור בשטח התגלתה חוסר התאמה בין מספרי העצים שהומלצו לכריתה בנספח הנופי משנת   •
 עצים מיועדים כעת לכריתה.  המצב בשטח. לא ניתן להבין אלו  

זה לא מופיע    סקר .  2016-בשימור עצים מעודכן    סקר  שהתבצעבבירור מול עורך הנספח הנופי, התברר   •
 . עצים מיועדים לכריתה 47  אילוהתכנוני של הועדה המקומית ולפיכך לא ניתן לדעת באתר המידע 

מספר   • הכריתה  רישיון  ביטול  על  להורות  בזאת  מתבקש  היערות  פקיד  האמור,  כל  ולהורות    14609לאור 
מקומית   משנת    XXXלועדה  והמעודכן  המחייב  העצים  סקר  כולל  המעודכנים  המסמכים  כל  את  לפרסם 

התכנונ  2016 המידע  שיתבצע  י.  באתר  יותרראוי  רחב  פרסום  פעולה  .  גם  על  לדעת  זכאי  בעיר  הציבור 
 דרמטית של כריתה מסיבית. 

היע • פקיד  בפני  הוצגו  אדריכליותלא  חלופות  המקומית  ובוועדה  שיביאו    רות  מסלבינוי  העצים  לצמצום  פר 
 והבנייה.  יחד עם הפיתוחצים הקיימים שלב את העעשות מאמץ להמבוקשים לכריתה. יש ל 


