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 העיר תלשכת מהנדס - אגף הנדסה 

 7.12.2020תאריך: 
 

 נוהל פיצוי נופי 
  

  אגף תכנון – שלב קבלת מידע .א

 ,העצים על גבי מפת המדידהי נית מדידה עם סימון העצים ומספרעורך הבקשה מגיש תכ
 טבלה עם מספור העצים וקוטרם.התכנית כוללת 

מ' מחוץ  5עצים הנמצאים , כולל החלקהיש לסמן על גבי מפת המדידה עצים בתחום 
 לגבולות החלקה.

 יימסרו למבקש.  הנחיות פקיד היערות לשלב המידע
)יצוין כי בשלב זה  שלח כחלק מתיק המידע לעורך הבקשהיהיערות תתשובת פקיד 

 .התייחסות פקיד היערות הינה עקרונית לפרויקט( 
 
  מחלקת רישוי בניה –להיתר  קליטת תיק הבקשה –שלב תנאי סף  .ב

 : פנימיתלקליטת תיק הבקשה במערכת רישוי  תנאי סף
עץ ומספור העצים בתכנית תמונות לכל  2עצים או  5-סקר עצים במקרה של יותר מ (1

 עצים. 5 -המדידה במקרה של פחות מ
מיום  "כללים להכנת סקר עציםסקר העצים ייערך בהתאם לנוהל פקיד היערות "

 . מצ"ב כנספח לנוהל זה.  22.7.2018
 . חוות דעת של אגרנום העירייה (2

 
  מחלקת רישוי בניה – שלב בקרה מרחבית והחלטת וועדה .ג

ערה הבהערות הבדיקה  /ת הבקשה לצייןבודקבעת הכנת הבקשה לדיון בוועדה באחריות 
 . של האגרונום חוות דעתהכוללת את 

 לחוו"ד שהתקבלה בהתאם  לעניין הכריתה והעתקה העציםהמלצת מהנדס הוועדה        
  ריתה יירשם תנאי לקבלת היתר בניהבמידה והוועדה תאשר את הבקשה לכ  .מהאגרונום       
 פקיד היערות לפני מתן היתר". חוות דעת של קבלת "  להלן:       

 
  בניה , מחלקת רישויאגף גזברות – קבלת רישיון כריתה –השלמת תנאי הוועדה  .ד

 מבקש ההיתר יפקיד במשרדי הוועדה המקומית ערבות בנקאית בשווי כריתת העצים כפי       
 שמופיע בסקר העצים או עפ"י חוות דעת של פקיד היערות במקרים אשר בחלקה יש פחות       
  עצים.  5 -מ      
 עורך מבקש/וקבלת אישור על כך.  גזברותבאגף  ערבות הבנקאית הלאחר הפקדת       
 כריתה. יפנה לפקיד היערות לקבלת רישיון הבקשה      

 
  מחלקת רישוי בניה – יתר בניה לאחר קבלת רישיון כריתהקבלת ה .ה

 יום וזאת על מנת  14ינתן לאחר  בניה היתר. יגיש לוועדה את רישיון הכריתה  מבקש ההיתר             
 לאפשר ערעור על רישיון הכריתה.               
 שנים. 3 -רישיון הכריתה תקף ל. היתר הבניהרישיון ייכנס לתוקף עם קבלת       

 
 מחלקת גנים ונוף , מחלקת פיקוח על הבניה – 4קבלת טופס  .ו

של  לנטוע עצים בשווי פיצוי הנופי שנקבע בסקר העצים או ע"פ חוו"דמבקש ההיתר על 
, היתרה התקציבית נטיעותבמידה וישנה יתרה כספית בגין אי מימוש ה פקיד היערות. 

לשימוש בכספי תב"ר  לפי נוהל פקיד היערות , לעצים העירייה בתב"ר יעודיקופת יכנס לת
 . 22.8.2018ודיווח מיום 

      אשר מבקשגף הכנסות עם ערך הכספי שלח הוראת תשלום  לאימחלקת גנים ונוף ת             
 ההיתר יפקיד, לאחר הפקדת הכסף תוחזר למבקש הערבות הבנקאית.             

 
 

 נספחים לנוהל :          
 משרד החקלאות  –כללים להכנת סקר עצים  .א
 משרד החקלאות–הנחיות פקיד יערות לשלב המידע  .ב
 משרד החקלאות  -נוהל שימוש בכספי תב"ר ודיווחים .ג

http://archive.gis-net.co.il/ksaba/files/handasasite/הנחיות%20פקיד%20היערות%20לשלב%20המידע.pdf
http://archive.gis-net.co.il/ksaba/files/handasasite/כללים%20להכנת%20סקר%20עצים%20-%20משרד%20החלקאות.pdf

