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לכבוד
ד"ר ארז ברקאי
פקיד היערות
משרד החקלאות
שלום רב,
הנדון :הבטחת זכות טיעון מהותית טרם כריתה או העתקת עצים
אדם טבע ודין פועלת מזה שנים רבות בענייני תכנון וסביבה ,בשטח הפתוח והעירוני גם יחד 8מתוקף
כך ,מגיעות לפתחינו פניות רבות בגין עצים בתחום העירוני המיועדים לכריתה או להעתקה8
ואולם ,פעמים רבות ,הציבור ,אשר נהנה מן העצים הסמוכים אליו -מיופים ,צילם ,והיותם נכס
תרבותי וסביבתי-מתוודע פעמים רבות לראשונה על הכוונה לכרות או להעתיק עץ בסמוך לאזור
מגוריו ,רק כאשר רעש המסור נשמע בקרבתו8
כך ,על אף שעל פי הנוהל ,רישיון כריתה נכנס לתוקפו רק  .1יום לאחר ההחלטה של פקיד היערות
המקומי ,בהם ניתן לערור על החלטה זו לפקיד היערות הארצי ,הרי שבפועל ,אין לציבור כל יכולת
אמיתית לדעת על ההחלטה לתת רישיון כריתה ,אם אינו בודק מדי יום ביומו את אתר פקיד
היערות8
מובן מאליו שהאדם הסביר אינו נוהג כך 8פועל יוצא של הדברים האמורים הוא כי זכות הטיעון
כנגד כריתה או העתקה של עץ מוגן אינה מתקיימת באופן מהותי הלכה למעשה8
לכן ,יש לתקן או לשכלל את הליך יידוע הציבור כך שניתן יהיה לממש את הזכות המינהלית
החשובה של טיעון בטרם פגיעה ,וזאת בשני מובנים :יידוע ריאלי של הציבור ע"י שלט וסימון
מתאימים ,ועיגון של זכות הטיעון גם בפני פקיד היערות המקומי ולא רק כערר על החלטה מוגמרת
בפני פקיד היערות הארצי8
הסדר דומה לזה המתבקש על ידינו ,הינו ההסדר הקיים בעת הפקדת תכנית על פי חוק התכנון
והבנייה ,הקובע בסעיף 88א (א)  ,בענין פרסום ומסירה של הודעת הפקדה ,כי:
"

(א) הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורסם על חשבון מגיש

התכנית ,על גבי שלט במקום בולט בתחום התכנית ,למשך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות;
ההודעה תכלול פרטים בהתאם להוראות סעיף  29וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים
לבין התכנית המופקדת".

על דרך ההיקש לענייננו ,נבקש לקבוע נוהל מחייב ,לפיו יפורסם על גבי העץ המיועד לכריתה או
העתקה ,כי הוגשה בקשה לרישיון כריתה עבור עץ זה ,וכי קיימת תקופה של  .1יום למי שמעוניין
לטעון את טענותיו בפני פקיד היערות המקומי ,לעשות כן ,בטרם יקבל פקיד היערות המקומי את
החלטתו ביחס לבקשת הכריתה 8במידה ויש חשש שמיקום השלט על העץ לא יהיה גלוי דיו לעין
הציבור ,יש לדרוש הצבה של שלט נוסף במקום סמוך ובולט ברשות הרבים 8טכנית ,במידה ומדובר
בקבוצה גדולה ומרוכזת של עצים ,ניתן להסתפק בשלט אחד אחד בסמוך לה ,אך שיהיה ברור שעל
כל עץ שמוצע לפגוע בו יהיה סימון ברור ובולט8
לאחר שפקיד היערות המקומי ישמע את המבקשים לטעון את טענותיהם בעניין הבקשה ,ובהתאם
להחלטה ,או באם לא תוגש כל התנגדות ,יכריע פקיד היערות המקומי בבקשה ואם יקבלנה ,ינתן
פרק זמן נוסף של  .1יום לצורך הגשת ערר לפקיד היערות הראשי 8במידה ויוגש ערר או עררים ,לא
יכנס הרישיון לתוקף עד החלטת פקיד היערות הראשי בעניין8
בצורה כזו ,יוכל הציבור לממש את זכות הטיעון כראוי 8בנוסף ,אנו מאמינים ,כי פרוצדורה כזו ,בה
יתאפשר לממש את זכות הטיעון של הציבור גם בפני פקיד היערות המקומי ,תפחית את כמות
העררים המוגשים לפקיד היערות הראשי ,ותייעל את העבודה8
לפיכך ,נבקשך לפרסם נוהל מחייב כאמור ,אשר יקבע:
 8.חובת פרסום הודעה בדבר הגשת בקשת לרישיון כריתה או העתקה; ההודעה תהיה בגודל
אחיד כפי שיקבע8
 82פרסום ההודעה יתבצע על חשבון מגיש הבקשה ,ומבצעה בפועל יחוייב בביקורת יומית
בדבר תקינות השלט שתוכח בצילום ,ובתצהיר שוידא כי ההודעה פורסמה כדין למשך כל
התקופה 8התצהיר ישמר אצל פקיד היערות המקומי8
 83פרסום ההודעה יתבצע על גבי העץ או בסמוך לו ,למשך תקופה שתקבע לצורך פניות בענין
זה לפקיד היערות המקומי 8בנוסף תפורסם הודעה באתר האינטרנט של הרשות המקומית8
 81הזכות להגשת התנגדות תפורסם אף היא על גבי העץ או בסמוך לו ,לרבות פרק הזמן שיש
להגשת התנגדות; כאשר שלט יתייחס ליותר מעץ אחד ,יסומן כל עץ הכלול בצבע ובסרט
סימון8
 85ככל שיינתן רישיון כריתה או העתקה ,תפורסם הודעה בנדון ,הן באתר האינטרנט של
הרשות והן על גבי העץ או בסמוך לו8
 86הודעה זו תכלול אף היא את הפרטים לגבי זכות הערר לפקיד היערות הראשי ,והמועד
להגשת ערר 8ברישיון ייכתב כי כניסתו לתוקף מותנית באישור נוסף בכתב של פקיד היערות
הראשי8

 87כל רישיון כריתה יכלול פירוט מדויק מספר העצים אליהם הוא מתייחס וסימון של כל
אחד מעצים אלה 8רישיון שלא יתייחס קונקרטית לעץ או עצים מסויימים – לא יהיה
בתוקף8
לנוהל זה יש לצרף הוראות מדריכות לכל פקיד יערות מקומי למי ואיך עליו לפנות ,במידה וגילה
כי נעשתה כריתה או פגיעה בעץ ללא רישיון או בניגוד לרישיון ,כדי להעמיד לדין פלילי את
המפר8
נודה להתייחסותך ,נשמח לסייע ולהסביר ,וכן לעמוד לרשותך בכל היבט הנוגע לנושא החשוב עליו
אתה מופקד8

בברכה,
טל גרנות ,עו"ד

