
   

 צעד אחר צעד   –תדריך שמירת עצים בעיר  

  ומשמעותית במיוחד  ,רבה היא העצים ותרומתם לנוף, לאקלים ולאיכות הסביבה חשיבות

 בתקופה זו של משבר אקלים הולך ומחריף. 

אשר מגן על העצים, ותפקידנו כתושבים לדאוג   "(פקודת היערות)"במדינת ישראל  קיים חוק 

 ולשים לב לשמירתו. 

 כיצד נשמור על העצים בעיר? 

 טיפול בעצים ושימורם 

השקיה, דישון,    הכולל  טיפולבהם  על מנת שנוכל להנות מהעצים ומצלם לאורך שנים, נדרש  

כיצד גזע.  של הגיזום, טיפול בענפים מסוכנים ובמחלות של העץ, ולעתים אף תמיכה מכנית  

עץ שנראה    נטפל בעצים? יש  אם  לב  לא מטופחשימו  או  ביתכם  חולה  אל    ,  בקרבת  פנו 

העירייה ואגף שפ"ע עם הפרטים. השפיעו על נבחרי הציבור ועל הגורמים האחראיים בעירייה  

 בעצים במרחב הציבורי, וטפלו בעצים שבאחריותכם. במטרה לעודדם לטפל 

 

 איך החוק מגן על עצים? 

טעונה רישיון מפקיד    עץ בוגראו    אילן מוגןשל    העתקהאו  כריתה  כל    על פי 'פקודת היערות'

 .  פלילית עבירה הנה אישור  ללא  עץ כריתתהיערות, גם אם העץ מצוי בשטח פרטי. 

 

שני  ?  בוגר  עץ  מהו שגובהו  בגובה  עץ  גזעו  וקוטר  הקרקע  פני  מעל  לפחות   130מטרים 

עץ המצוי במגרש בתכנית בת תוקף למגורים יחשב    .סנטימטרים לפחות  10סנטימטרים הוא  

 .סנטימטרים לפחות 20בוגר אם קוטר גזעו  

ועץ  ?  מוגן  אילן  מהו זית  , דוגמת עץ  ב'צו היערות'  עץ המופיע ברשימת האילנות המוגנים 

 .העתקה בכל גודל, ללא קשר להיותם עץ בוגר אלו מחויבים ברישיון לכריתה אוחרוב. עצים 

וכן כל   (ענפים)  חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים? כריתה מהי

למותו של לגרום  עלולה  או  הגורמת  ריסוס, הרעלה,    פעולה  לרבות  בוגר,  או עץ  מוגן  אילן 

 .עץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתוהסרת קליפות העץ, שריפת ה

עקירה של אילן מוגן או עץ בוגר משורשיו ונטיעתו במקום אחר, באופן  ? העתקה מהי

 .צמיחתו שיבטיח את המשך 

 

 שומרים על העצים -קבוצת נאמני אילנות בירושלים 

ועידוד   העיר  עצי  על  לשמירה  הפועלת  אזרחים  קבוצת  שנים  שבע  מזה  פועלת  בירושלים 

הטיפול בהם. הקבוצה עוסקת בהגשת עררים על רשיונות כריתה, פניות לעירייה על הצורך  

 בטיפול מקצועי בעצים, והגשת תביעות לפקיד היערות הארצי על פגיעה וכריתה של עצים.  

 קבוצה וחיזוקה ע"י השתלמויות ומפגשי פעילים.  הגיבוש קרן ירושלים ירוקה פועלת ל

  nogarippin@gmail.com, 054-7820207ריפין   ע"י פניה לנגה לקבוצה להצטרף מוזמנים

 israel.galon@gmail.com, 050-6241556ולישראל גלון  

  



   

  שלב אחר שלב – עץ בסכנה  ואיםאם ר עושיםמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרסום רישיונות כריתה באתר העירייה:  

-https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/environment/improvingcity/trees

conservation/   

טופס ערר ריק להורדה:   

https://www.ginothair.org.il/files/New/2017/3/tofes_arar_rishayon_krita.pdf 

 פרטי קשר חשובים 

פקיד היערות    ,מנהל אגף יער ואילנות

ד"ר ארז  -  , משרד החקלאותהארצי 

 ברקאי 

   03-9485816: 'טל            

  052-02324592נייד:             

  Erezba@moag.gov.ilדוא"ל:             

 לוי:  יהודית המזכיר            

   YehuditL@moag.gov.il דוא"ל            

 איתן לוי  - םיערות ירושלי הפקיד 

  ,02-6297761טל':  

 053-07550088 נייד:

 lvetan@jerusalem.muni.ilדוא"ל: 

 

פיקוח תחום  במשרד   ראש  ואכיפה 

להגשת תלונות על כריתה    –  החקלאות

 בצלאל בכר - ופגיעה בעצים

 03-9485385 טל': 

 052-6675676נייד:  

 Bezalelb@moag.gov.il דוא"ל:

אגף שיפור פני העיר בעיריית  

 רושלים  י

 02-6295659טל':  

 זיווה נוקראי  - מנהלת האגף

 053-5555537נייד:  

 kziva@jerusalem.muni.ilדוא"ל:  

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/environment/improvingcity/trees-conservation/
https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/environment/improvingcity/trees-conservation/
https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/environment/improvingcity/trees-conservation/
https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/environment/improvingcity/trees-conservation/
https://www.ginothair.org.il/files/New/2017/3/tofes_arar_rishayon_krita.pdf
mailto:Erezba@moag.gov.il
mailto:YehuditL@moag.gov.il
mailto:lvetan@jerusalem.muni.il
mailto:Bezalelb@moag.gov.il


   

 


