
מגנים על העצים, למען הדורות הבאים

אם ברור לך שעץ אינו דבר מובן מאליו ויש 
לשמור ולהגן עליו, אנו קוראים לך להצטרף 
לאחת מהתארגנויות התושבים שעוסקים 
בשמירה על עצים. אם אין התארגנות כזו 
באזור מגוריך אנו קוראים לך להקים כזו. 
פרטים על קבוצות פעילות ניתן למצוא באתר 

יח´ פקיד היערות. 



" עץ בן שבעים שנכרת - לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל 
חדש. אין תמורה לעץ עתיק. המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם. 

אין שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ איקליפטוס עבות, שקמה 

ישנה, חורש אלונים. הם שורשי האדם. בניין תוכל להקים כאן 

או שם, ולעץ בן מאה אין תמורה. אין זו רק ונדליות אלא ערעור 

העתיד. ובאיזו קלות עוקרים אצלנו. תמיד נמצא שעצים מפריעים 

למישהו או למשהו, לקו הישר של המדרכה או לחוטי החשמל או 

לאיזה כיכר קטנה שמישהו יזם בדמיונו קצר הכנפיים..." . 

ככל שהערים הופכות צפופות יותר, עולה ערכה הכלכלי של הקרקע 
וכל עץ נמצא בסכנה. יש אומנם חוקים ותקנות האוסרים על פגיעה 
בעצים, אלא שכמו בתחומים רבים בחיינו, קשה לסמוך רק על 
אכיפה קפדנית של הרשויות.  יח´ פקיד היערות במשרד החקלאות, 
רואה באנשים החיים בסמוך לעץ ונהנים ממנו את שומרי היער 
העירוני. מעורבותם הפעילה היא המפתח לשינוי אמיתי בשמירה 
על עצים וליצירת מודעות באשר לחשיבותם בסביבה האורבאנית. 

חוברת זו נועדה לסייע לאותם אנשים בפעילותם.

 
במסגרת שיתוף הפעולה בין יח´פקיד היערות לבין הציבור, כינסנו 
את עיקרי הדברים שחשוב לדעת, כדי להציל ולשמר עץ. ניתן למצוא 
כאן את לשון החוק, הנחיות למצב בו אתם עומדים מול אדם העומד 
לכרות או להשחית עץ, כתובות ומספרי טלפון שיכולים לסייע 
ולעצור מעשה בטרם יהיה מאוחר מדי וגם תשובות לשאלות של 
אנשים הרואים בעץ מפגע. אולי המידע החשוב ביותר בחוברת נוגע 
להסברה. לרשותכם מידע רב על תרומתו של העץ, חשיבותו לאיכות 
חיינו ולעצם יכולתנו לנשום. בקיצור, זהו ארגז כלים לכל אדם 
הרואה את החשיבות של העצים בחיינו ואת הבאת המידע לאנשים 
נוספים. אנו מאמינים שעצים הם מראה לאנשים החוסים בציל 
ומקווים ששיתוף פעולה בין יח´ פקיד היערות לבין הציבור, תהפוך 

את המקום בו אנחנו חיים לנעים, תרבותי וטוב יותר.

ישראל גלון וחגי שניר,

פקידי היערות הארציים במשרד החקלאות

 ציטוט מנאומו של דוד בן גוריון, 
בעת הבאת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרי לאום ואתרי 

הנצחה לקריאה ראשונה בכנסת בשנת 1962.



טיפול בעצים הינו מקצוע 

טיפול בעץ הינו מקצוע נלמד וכדי לטפל בעצים נדרשת תעודת "גוזם 
מומחה" הניתנת ע"י משרד החקלאות. לא כל בעל מסור או מזמרה 

הינו גם בעל אישור מקצועי לגיזום.
חשוב לדעת שענפים אינם איבר מת.  כל גיזום יוצר פצע בעץ דרכו 
עלולים לחדור מזיקים. למעשה, גיזום בלתי מקצועי הוא הגורם 

העיקרי לקריסתם של ענפים ולתחלואת עצים.

מעמדו החוקי של עץ

חוק פקודת היערות קובע: כל עץ שגובהו מעל שני מטרים 
 וקוטר גזעו )בגובה 130 סנטימטר( הוא מעל עשרה סנטימטרים -

הינו עץ מוגן ואסור לפגוע בו. 
לכריתה או להעתקת עץ בוגר צריך להוציא רישיון, גם אם העץ מצוי 
בשטח פרטי. כריתה ללא רישיון הינה עבירה פלילית ויש לערב את 

המשטרה או את יחידת הפיקוח של משרד החקלאות.

ראיתם מישהו משחית או כורת עץ? 

דרשו  תקף,  רישיון  אין  אם  כריתה.  רישיון  לראות  דרשו 
יחידת  את  או  משטרה  לערב  ורצוי  העבודה  את  לעצור 
הפיקוח של משרד החקלאות. בכל מקרה, חשוב לצלם את 
נעשה.  שכבר  והנזק  העץ  הרכב,את  מספר  את   הכורת, 

חומרים אלו חשובים לצורך הגשת תביעה.

נודע לכם על כוונה לכרות עץ? 

בררו אצל פקיד היערות המקומי אם ניתן רישיון. במידה ולא ניתן 
רישיון, דווחו לו על כך. רצוי לדווח גם לפקיד היערות הארצי 

במשרד החקלאות.

            כך מצילים עץ

מזה שנים נמצאים העצים בעיר תחת מתקפת גיזום, השחתה 
וכריתה. מאות אלפי עצים גוססים ונעלמים מהרחובות ומחצרות 
 הבתים. קיימים גורמים הרואים בעץ אויב או מטרד בייחוד בהקמת 
מתחם/שכונה חדשה. יש הפועלים מתוך תאוות בצע, מתוך חוסר 
מקצועיות או סתם מתוך בורות. גורמים אלו יכולים להיות: קבלן 
שעץ גדל לו באמצע השטח, בעל בית צמוד קרקע הרוצה לשנות את 
פני החצר, העירייה שרוצה להרחיב כביש או לפנות מקום לחנייה 
או אפילו דייר בבית משותף, שמנסה לרצות את כולם ומזמין פועל 

לכרות עץ בשטח של הבניין. 

בדרך כלל אנו רואים כריתה או הכנה לכריתת עץ כאשר אנו לא 
מוכנים לכך: בדרך לעבודה, בנסיעה במכונית או במצב הרע 
שומעים את רעש המסור של קבלני הגיזום. אנו נכנסים לדילמה, 
מה עושים? הנה העץ שהיה תושב קבע באיזור עומד להיעלם ואיננו 
יודעים למי לפנות, כדי לעצור את הפעולה הבלתי הפיכה הזאת. 

ראשית אין להיכנס לעימותים עם מבצעי הכריתה או הגיזום. רוב 
הפגיעות בעצים הינן תוצאה של בורות ולאו דווקא כוונה רעה. כל 
מה שצריך הוא מידע. זה הכלי האפקטיבי ביותר בהגנה ושמירה 
על עצים. לפניכם תמצות הפעילויות שיש לעשות כדי להציל עץ 
בסכנה. אם תזכרו אפילו חלק מהמידע המופיע כאן, הדבר ישפר 

את מצבם של העצים מן הקצה אל הקצה. 



האם ניתן לערער על רישיון כריתה?

במידה וניתן רישיון כריתה ע"י פקיד יערות עירוני או פקיד יערות 
אזורי של קק"ל,ולדעתכם אין סיבה מוצדקת לכריתת העץ, עליכם 

להגיש ערר על ההחלטה אצל פקיד היערות הארצי.

שמעתם על תוכניות בניה באיזורכם? 

את המידע ניתן לבדוק באגף ההנדסה בעירייה, אצל פקיד היערות 
העירוני, בקק"ל או דרך יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות. 
חשוב לבדוק האם העצים בשטח אכן מופיעים בתוכנית כ"עצים 
לשימור" או שמא הם נמחקו מהשרטוטים במטרה לכרות אותם. במקרה 

כזה ודאו האם ניתן רשיון כריתה או העתקה לאותם עצים.

מידע מציל עצים

רובם הגדול של העצים בעיר נמצאים בחצרות פרטיות. הבאת המידע 
על איסור כריתה והשחתה לשכנים ולמכרים שלכם, תביא להצלתם 
של עצים רבים. הסבירו להם על חשיבות העצים ותרומתם לסביבה, 

ועל החשיבות בהעסקת גנן וגוזם מקצועי. 

ספרו לאנשים על התועלות של העץ

העץ משפר את איכות החיים והסביבה. הוא מצל ומוריד את 
הטמפרטורה בסביבתו, בעל מופעי עלווה, פולט חמצן ומטהר את 

האוויר מדו-תחמוצת הפחמן ומזהמים אחרים. 
הציעו לאנשים לדמיין את רחובות העיר ללא עצים. למדו ילדים 
את שמות העצים. הראו להם את יופיים. צרו ביניהם קשר. חשוב 
שילדים ותושבים מבוגרים כאחד ידעו, שעצים אינם לוחות מודעות 

או מתקן חלופי לקשירת אופנים. 

אם אינכם בטוחים או זקוקים לעזרה, תוכלו לפנות ליח' פקיד 
 היערות במשרד החקלאות או לקבוצות נאמני העצים בסביבתכם.

Email: trees@moag.gov.il

            חוק פקודת היערות

הגדרות
"עץ בוגר"  – עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר 

גזעו בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא עשרה סנטימטרים 
לפחות.

"כריתת עץ בוגר" –  חיתוך הגזע המרכזי של העץ הבוגר ללא הותרת 

בדים, וכן כל פעולה הגורמת למותו של העץ הבוגר לרבות ריסוס, 
הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בניה 
בתוך תחום קוטר צמרתו ולמעט עקירת העץ הבוגר  משורשו במהלך 

העתקתו;  

נוסח החוק ]סעיף 15 לפקודת היערות[

15. לא יכרות אדם עץ זית או עץ חרוב או כל אילן אחר המוגן לפי 
צו שניתן עפ"י סעיף 14 מפקודה זו, וכן עץ בוגר, כהגדרתו בסעיף 
83ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בכל מקום שהם גדלים, 
ולא יעביר את עציהם של אותם אילנות אלא אם קיבל תחילה רשיון 

לכך בטופס הקבוע מפקיד היערות.

או  מוגן  אילן  לכרות  רישיון  היערות  פקיד  ייתן  ]א[ לא 
15, אלא לאחר שהונחה דעתו כי  עץ בוגר, כאמור בסעיף 
יינטעו עץ או עצים אחרים מסוג, ממספר ובאיכות, במקום 
קביעת  לעניין  הרישיון;  בתנאי  שייקבע  כפי  ובמועד 
יביא בחשבון פקיד היערות את מועדה של   מועד הנטיעה 

שנת שמיטה.

]ב[   לא ייתן פקיד היערות רישיון להעביר אילן מוגן או עץ בוגר, 
כאמור בסעיף 15, אלא לאחר שקבע תנאים להעברה, שיש בהם כדי 
 להבטיח את צמצום הפגיעה באילן המוגן או בעץ הבוגר במהלכה.

הבוגר במהלכה.

]ג[  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של פקיד היערות 
לקבוע תנאים אחרים ברישיון לפי סעיף 15.

www.moag.gov.il/trees



כיצד ניתן להוציא רישיון לכריתת או להעתקת עץ?

הוצאת רישיון לכריתת או העתקת עץ נעשית מול פקיד היערות 
העירוני או האזורי . הגשת הבקשה תיעשה באמצעות טופס בקשה 
הנמצא באתר האינטרנט של משרד החקלאות,  באתר  האינטרנט של 

הרשות המקומית, בקק"ל ובמשרדיה.
הבקשה תוגש על ידי המבקש למשרד פקיד היערות העירוני/האזורי, 
שבתחום אחריותו השטח שבו גדלים האילנות, בצירוף המסמכים 

הנדרשים כמפורט בטופס. 

תהליך מתן הרישיון: בחינת הבקשות והערכת האילנות

קיים נוהל לבחינת בקשות באתר פקיד היערות של משרד החקלאות. 
הנוהל מסביר כיצד ניתן ניקוד לעץ או קבוצת עצים ועל פי זה 
מה סיכוייו לקבל היתר כריתה ומה עשוי להיות הערך החליפי 
שיקבע. בחינת הבקשה תיעשה על ידי פקיד היערות או אגרונום 
מטעמו, ותכלול סיור באתר בו גדלים האילנות, ובדיקות נוספות 
ככל  שיידרש. הבחינה תסוכם בטופס בחינת בקשת כריתה/העתקה, 

שאליו יצורפו צילומים דיגיטאליים של האילן/ות. 
לאחר שיקול דעת שיתבסס על פרטי הבקשה, המסמכים הנלווים, 
טופס בחינת הבקשה ובמידת הנדרש גם חוות דעת מומחה, ייתן 

פקיד היערות העירוני את החלטתו.
תשובה לבקשה תוצא ע"י פקיד היערות בתוך 21 יום מהיום בו 

הומצאו כל המסמכים.

קריטריונים לפיהם תישקל הבקשה: 
בכל מקרה תינתן עדיפות לשימור העץ, לרבות העדפת אופציה של 

מתן רישיון העתקה על אופציה של מתן רישיון כריתה.  

שיקולים לאי מתן רישיון כריתה/העתקה:
נדירות העץ: מין שיש בארץ פחות ממאה פרטים ממנו או מין 

שהפסיקו לנטעו ויש חשיבות לשמרו.
חשיבות היסטורית:  קשר לאירוע היסטורי, למבנה, לאדם, לתקופה, 

קשר אישי ועוד.

חשיבות נופית: העץ משפיע לטובה במראהו ונוכחותו מבחינה 
אדריכלית ותיכנונית. 

חשיבות סביבתית: העץ משפיע לטובה על סביבתו, בין השאר, 
ביצירת מיקרו-אקלים, הצללה, הפחתת טמפרטורה, הפחתת זיהום 

ובית גידול לבע"ח.

שיקולים למתן רישיון כריתה/העתקה:

עץ מנוון או מת ואולם, לא יינתן רישיון אם יש חשד סביר כי 
האילנות הומתו במכוון לצורך קבלת רישיון כריתה, עד להשלמת 

התיעוד וחקירת המקרה.

 אילנות שיוצרים סכנה בטיחותית מוכחת לאנשים, למבנים
ו/או למתקנים שונים. תבחן האפשרות למניעת הסיכון באמצעים 
אגרו–טכניים מבלי להידרש לכריתה או העתקה. אישור כריתה או 
העתקה במקרה כזה, יינתן רק לאחר קבלת חוות דעת מקצועית של 

אגרונום מומחה או מהנדס חוזק.

אילנות חולים שלא ניתן להבריאם.

אילנות שיוצרים סכנה בריאותית לתושבים הגרים בצמידות להם; 

 אילן המצוי בשטח המיועד לפיתוח עירוני
)לתשתיות, קניין פרטי, ציבורי וכד'(. 

אילן המצוי בשטח המיועד להכשרה חקלאית.

עץ יער משקי, עצים במשתלה ועצי פרי במטע.

עצים פולשניים על פי רשימה באתר משרד החקלאות.  

פקיד היערות מחוייב להתנות את מתן רישיון הכריתה בנטיעת עצים 
חלופיים בערך השווה לערך העץ הנכרת, ולעניין מתן רישיון העתקה 

- לקבוע תנאים להעברה על מנת לצמצם את הפגיעה בעץ.   



ערר על החלטה של פקיד יערות עירוני או אזורי

על החלטה של פקיד היערות ניתן להגיש ערר, לפקיד היערות של 
קק"ל או לפקיד היערות הממשלתי, בתוך 14 יום מקבלת אישור 

הכריתה או העתקה.

מען הגשת העררים:

יוגש  ערר   - עירוני  יערות  פקיד  מונה  בהם  הערים   בכל 

לפקיד היערות הממשלתי במשרד החקלאות.

בכל הארץ מלבד בשטחי הערים בהם מונה פקיד יערות עירוני, 

יוגש ערר לפקיד היערות הראשי של קק"ל.

ערר ניתן להגיש על ידי המחזיקים בקרקע כחוק, הרשות המקומית 

או גורם אחר הרואה עצמו נפגע באופן חמור מהחלטה של פקיד 

היערות העירוני. 

הערר יוגש לפקיד היערות על גבי טופס המצוי באתר האינטרנט 

של פקיד היערות במשרד החקלאות ובאתר קק"ל, ויצורפו לו כל 

המסמכים הנלווים לבקשה המקורית וכן החלטת פקיד היערות 

העירוני. 

ערר על החלטת פקיד היערות יידון ע"י פקיד היערות הממשלתי.

ככלל, החלטה  בערר תינתן בתוך 21 יום מקבלתו.

החלטת פקיד יערות בערר תשלח למגיש הערר וליישום לפקיד היערות  

העירוני/אזורי. 

מען לעררים:

פקיד היערות הראשי של קק"ל - מר דוד ברנד

טל: 02-9905566 | פקס: 02-9915517 |סססססססססס

פקיד יערות ממשלתי - ישראל גלון

טל: 03-9485816 | פקס: 03-9485264 | ססססססססססס

25°

H2O
H2O

H2O

CO2

תראו מה עץ יכול לעשות

 העץ משמש כ"חיק טבע" למתגוררים בעיר. הוא מקשר אותנו 

לעונות השנה בדרכו המופלאה: פריחה, לבלוב ושלכת.

עץ אחד יכול לספוג בשנה 20 ק"ג אבק ו"לבלוע" 80 ק"ג תרחיפים, 

המכילים מתכות רעילות ככספית, ליתיום, עופרת וכדומה.

עץ אחד מנקה, מסנן ומטהר 100,000 מ"ק אוויר מזוהם, מייצר 700 

ק"ג חמצן, וקולט 20 טון פחמן דו-חמצני.

 העצים מייצרים חלק גדול מהחמצן אותו אנחנו נושמים. 

במילים אחרות, ללא עצים לא היינו יכולים לנשום.

 עץ אחד יכול להוריד את הטמפרטורה בסביבתו בקיץ בכ-5 מעלות. 

זהו ההבדל בין 30 ל-25 מעלות.

 עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי - 

הוא בולם רעשים ומפחית את עוצמת הרעש.

 עץ בוגר, שקוטר גזעו כחצי מטר, נאמד ב- 20,000 ₪ לפחות.

שווי העצים בעיר כמו תל אביב או חיפה מגיע למיליארדי ₪. 

עץ בוגר בסמוך לנכס יכול להעלות את ערכו הכלכלי ב-15%.

 

עץ אחד יכול לשמש בית לעשרות ואף למאות ציפורים. 

 מערכת שורשים של עצים בוגרים עשויה להיות גורם ממתן

באופן משמעותי ברעידות אדמה.



שאלות ותשובות בנושא עצים 

מה הבעיה עם "תספורת" לראשי העצים, זה בריא לשיער 

אז למה לא לעצים?

בניגוד לשיער שהוא ריקמה מתה, העץ הוא אורגניזם חי. 

כל חיתוך בעץ יוצר פצע דרכו נכנסים לתוך העץ פגעים 

ופטריות העלולים לפגוע בעץ ואף להרוג אותו. בנוסף, 

העץ שאנו רואים מעל האדמה אינו העץ כולו. מתחת לפני 

הקרקע נמצאים השורשים. כאשר נגזמים ענפי העץ כמות 

העלים קטנה ואינה יכולה להזין את השורשים שמתנוונים. 

במקרים רבים ה"תספורת" אינה משאירה כמעט עלים על 

העץ. גם האנרגיה הנדרשת מהעץ כדי להוציא שוב עלים 

רבה מאד, מקצרת את חייו בהדרגה או הורגת אותו. 

אז מה עם חוטי חשמל?

ישראל אינה המקום היחיד בעולם שעצים נשתלו מתחת 

חוטי חשמל. יש שיטות המאפשרות יצירת מעבר של כבלי 

חשמל דרך העץ - מעין מנהרה דרכה יכולים כבלי החשמל 

לעבור. אין צורך להנמיך את העץ כולו. מעבר לכך חשוב 

לזכור שיותר הגיוני להטמין את כבלי החשמל באדמה ולא 

להוריד את ראשי העצים. חברת חשמל עושה את מה שנוח 

וזול בשבילה ובמקרים רבים אינה  לוקחת בחשבון את הנזק 

שנגרם. אסור להתבלבל - כבלי החשמל התלויים באוויר הם 

הבעיה. העצים בסדר, הם עושים את חלקם ופשוט מנסים 

לצמוח. כדאי לדעת שכאשר חברת חשמל מגיעה לגזום היא 

חייבת לתאם את הגיזום ורמתו המקצועית עם אנשי המקצוע 

ברשות המקומית. 

?

?

?

?



 למה אתה מוריד את המודעה מהעץ? 

עץ אינו לוח מודעות. זהו אורגניזם חי וצריך לנהוג בו 

בכבוד – זהו עניין תרבותי וחינוכי. 

כמה עולה עץ?

שלא כמו מכונית, שערכה יורד עם השנים, ערכו של 

העץ עולה. ערכו הכלכלי של עץ ממוצע בן 20 שנה הוא 

כ-20,000 ₪. סכום זה אינו כולל את ערכו האקולוגי 

בספיחת זיהום אויר, הורדת הטמפרטורה, תרומה לנוף ועוד.

מי מוסמך לטפל או לגזום עץ?

יש לעבור הסמכה כדי  עץ הינו אורגניזם מורכב. 

דרגות שונות של  יש  לטפל בעץ. כמו בכל מקצוע 

 מומחיות. הגנן הקבוע שלך ברוב המקרים לא למד 

ק  ר ך  מ ס ו מ ן  כ ל ו ץ  ע ה ל  ו ד י ג ת  ר ו ת ת  א

! ו ת ו א ם  ו ז ג ל א  ל  - ץ ע ה ת  א ת  ו ק ש ה  ל

בעיה  לתקן  מזמין  אתה  אותו  שהחשמלאי  כפי 

מוסמך'  'חשמלאי  בתעודת  להחזיק  צריך  בביתך 

 . ץ ע ב ל  פ ט מ ה ם  ד א מ ת  א ז ש  ו ר ד ל ך  י ל ע ך   כ

 בארץ יש קורסים לגננות בהן ניתנת תעודת 'גנן 1',

'גנן 2',  'גנן 3', הנדסאי נוף, טכנאי נוף, ואגרונום. 

רק בעלי תעודה יכולים לבצע פעולות דישון, טיפול 

לשתילה  המתאים  העץ  סוג  על  המלצה  במזיקים, 

וגיזום. לגיזום מקצועי של עצים נדרש לפחות אדם 

 שיש לו תעודת 'גוזם מומחה' מטעם משרד החקלאות.

אין ספק שאם לגוזם זה יש גם תעודה נוספת ממקצועות 

 הגינון אז יש סיכוי שהוא יעשה עבודה טובה יותר.

בנוסף חייב הגוזם לעבוד על פי כללי הבטיחות המתחייבים 

בעבודת גובה. למרבה הצער חלק מהרשויות עדיין אינן 

מודעות לכך, שיש הכרח לתת טיפול מקצועי לעצים ולכן 

 בחלק מהישובים העצים מטופלים באופן לא מקצועי.

 ודא שלפחות בעץ שבגינת ביתך יטפל איש מקצוע.

זה עולה מעט יותר אבל שווה כל גרוש.

מה נותן לי העץ?

העץ הוא ידידו הטוב ביותר של האדם – אפילו יותר 

מהכלב. העץ נותן לנו צל בימי הקיץ הלוהטים, העץ 

 סופח פיח, פולט חמצן ומשפר את איכות האוויר.

ת  ו ס י נ כ מ ש ם  י ר ו פ י צ ל ת  י ב ש  מ ש מ ץ  ע ה

. ר בעי ם  י החי ך  לתו ת  ו מי פטי או ו טבע   קצת 

בקיץ, העץ מוריד את הטמפרטורה בסביבתו ב -5 מעלות. 

העץ צובע את הרחובות בירוק ומכסה גם את הטיח המתקלף. 

העץ מאפשר קצת פרטיות לך ולשכן שנמצא בדיוק במרפסת 

ממול. למה עוד אתה יכול לצפות מידיד?!

אני דווקא רואה שהעיריה שותלת הרבה עצים.

האמת היא שהעיריות כורתות מדי שנה הרבה עצים בוגרים. 

העצים שהעירייה שותלת הם קטנים ויתנו צל רק עוד 20 

שנים. עדיף לטפל בעצים הבוגרים, לשמרם ולהנות מהם 

כבר עכשיו.



אני דווקא חושב שהעיריה מטפלת בעצים. כל הזמן אני 

רואה גוזמים שיהיה יפה.

על פי חוות דעת של מומחי משרד החקלאות בארץ 

גיזום העצים כפי שהוא נעשה  ומומחים מהעולם, 

, אלא  בישראל במקרים רבים אינו טיפול מקצועי 

ונדליזם. הוא מנוגד לכל כללי הטיפול בעץ, מזיק 

 לו, מקצר את חייו ולעיתים מביא למותו של העץ.

גיזום אינו צריך להיות טיפול קבוע אלא להיעשות רק כאשר 

מתעורר הצורך בכך.

מי קבע איך צריך לטפל בעצים?

ת  החקלאו ד  במשר ע  והמקצו רכה  ההד ת  ו ר שי

בעצים,  לטיפול  הנכונה  לדרך  הנחיות  המוציא 

נכון בעצים  טיפול  גיזום,  לענין שיטות  המלצות 

קיימא. בר  גינון  לשיטות  עצים  מיני   והתאמות 

למרות זאת, מסיבות של לחץ נדל"ני המשולב בחוסר 

מקצועיות, המדיניות היא להתייחס לעץ כאל מפגע או 

מטרד. מחקרים הוכיחו שגיזום "חזק" ובלתי מקצועי מעוות 

את העץ, מקצר את חייו, מחליש את ענפיו, מעודד שבר 

ענפים והופך את העץ פגיע ביותר למזיקים ופטריות. על 

פי כל קנה מידה מקצועי, על פי הספרות המקצועית בתחום 

ולפי מאות מחקרים שפורסמו בנושא, אופן הטיפול בעצי 

העיר אינו מקצועי, פוגע קשות בעצים ובסביבה, וגורם 

לבזבוז אדיר של כספי ציבור.

אז מה עושים עם עץ שגדל קרוב מידי לחלון?

צריך לגזום רק את הענפים הקרובים לבית ולהסיח את 

גידול הענפים למרחק מהבית, ולא לכרות או להוריד את 

ראשו של העץ. צריך להבין שעץ הינו אורגניזם חי ודורש 

טיפול. פחות מאשר כלב, פחות מאשר המכונית – אבל דורש 

טיפול וגם אהבה. צריך לטפל בעץ במידות קטנות. הורדה 

אגרסיבית של העץ פעם בשנה אינה הדרך. נכון, טיפול 

של פעם בכמה חודשים הוא מעט יקר יותר בטווח הצר אבל 

ריווחי מאד בטווח הארוך. העץ מעלה את שווי הדירה, עושה 

ירוק בעיניים, נותן צל ואפילו קצת פרטיות מהשכן. כל מה 

שהוא צריך בתמורה זה טיפול מקצועי ותשומת לב. 

מה עם פירות הפיקוסים?

כדאי לדעת שפעם הפיקוס לא נתן פירות. לפני כמה עשרות 

שנים הגיעה לארץ צרעה מזן שלא היה כאן, הפרתה את 

פריחת העץ ומאז יש לו פירות. לעצם העניין, חשוב 

לזכור שהפיקוס נותן פירות רק כשלושה חודשים בשנה. 

כמו כן כל אחד מבין,  שלפעמים כדי להנות ממשהו צריך 

להשלים עם אי נוחות מסויימת. מה לעשות – לעצים יש 

גם עלים שצריך לטאטא אז נוריד את כל העצים כדי שלא 

יהיו עלים לנקות? אפשר להחליף הכל בצמחיית פלסטיק 

ולחסוך מיליונים בניקוי וטיפול. ציפורים העומדות על 

חוטי החשמל מטילות לשלשת על המכוניות, האם מישהו 

מעלה על דעתו להרוג את כל הציפורים? מכוניות פולטות 



עשן, האם מישהו מציע להוריד לאלתר את כל המכוניות 

מהכביש? צריך לזכור לעץ את כל הדברים הטובים שהוא 

עושה למעננו. ועוד דבר, הפיקוס הוא העץ היחיד המסוגל 

לשרוד את ההתעללות השיטתית בו. ללא עצי הפיקוס, ערים 

רבות בישראל היו חשופות וצחיחות כמו מדבר. 

מה לעשות כשעומדים לכרות לי עץ בגינה או ברחוב?

על פי פקודת היערות כל כריתה של עץ מוגן מחייבת רשיון 

בכתב מאת פקיד היערות. העדר מסמך הופך את הכריתה 

לבלתי חוקית והינה מעשה פלילי. יש לדרוש מהכורתים 

להציג אישור. במקרה ואין בידם אישור יש לפנות מיידית 

למשטרה ולא לאפשר את הכריתה עד שיגיעו פקחי פקיד 

היערות. עץ שנכרת אי אפשר להשיב.  

האם מותר לי לכרות עץ בחצר שלי?

התשובה היא חד משמעית לא! גם אם אתה זה שנטעת את 

העץ, ואפילו זו וילה פרטית אסור על פי החוק לכרות עץ. 

קודם עליך להשיג רשיון מפקיד היערות של העיר. אולי 

תחשוב פעמיים אם תדע שעל פי הערכת מתווכים, ערך 

דירה מוקפת עצים גבוה יותר בכ-15% וקל יותר למכור 

אותה. עץ שנעלם מחלון הדירה מוריד את ערכה ומקשה על 

מכירתה. אם לא די בכך, כדאי לזכור שזו עבירה פלילית 

שיש גם קנס כספי בצידה.  כמו כן אפשר גם לקרוא ליחידת 

הפיקוח העירוני ולפנות למשרד החקלאות כדי שישלחו את 

הסיירת ]יחידת פיקוח ארצית[.

איזה עץ לשתול בגינה?

 שתילת עץ בעיר, הינה דבר הדורש מחשבה תחילה. 

כאשר נוטעים עץ קטן בגינה, לא תמיד חושבים על כך 

שבעוד 20 שנה הוא יהפוך לייצור אדיר מימדים. כאשר 

שותלים עץ באזור מגורים יש לקחת בחשבון את אופן 

התפשטות השורשים, צורת הנוף ועוד מרכיבים רבים. יש 

להתייעץ עם איש מקצוע שימליץ על העץ הנכון במקום 

הנכון. זה יחסוך גיזומים מיותרים, מצב של חדירת שורשים 

לצנרת הביוב, בזבוז מים ועוד.



מעוגלצריפיפירמידלי

מאונה מורכב מנוצה פעם אחת מורכב מנוצה פעמיים

פשוט משונן מחטני קשקשי

י נ כ כ ו  ס

דקלשיחיפירמידלי

בכותסגלגלה

 צורת הצמרת
לעלים צורות שונות ומגוונות. אנו מבחינים בין עלה פשוט 
לעלה המורכב ממספר עלעלים ]מנוצה פעם אחת[ או עלה 
שעלעליו מחולקים פעמיים ]מנוצה פעמיים[. העלה או העלעל 
יכול להיות בעל צורות שונות: עלה עגול, עלה ביצתי, עלה דמוי 
 לב ועלה מחטני. קצה העלה יכול להיות חלק, משונן או מאונה.
 מצב העלווה על העץ יכול להיות במספר צורות /עונות: 

ירוק עד, נשיר ונשיר מותנה.

עונתיות 
העץ )בעיקר העץ הנשיר( משנה את מופעיו במהלך השנה ומספק לנו 
תפאורה המחברת אותנו לטבע ולעונות השנה. בצמרת העץ מתרחשים 
תהליכי יצירת חיים חדשים – פריחה המושכת חרקים וציפורים, ויצירת 
פרות חדשים לתועלת העץ והאדם. לקראת הסתיו העץ מתכונן לחורף 
ומשיר עליו לקרקע. העלים הנושרים מגיעים לקרקע, מתפרקים 
באיטיות וכך מוחזר חלק מהחומר האורגני לקרקע. גיזום העץ שלא 
בעיתו משבש את תהליכים אלו ופוגע בתהליכים שמאפשרים שרשרת 

חיים שלמה.

 לצמרת העץ בבגרותו צורות שונות. צורת הצמרת הינה גנטית 
לכל עץ.  הצורות העיקריות הנפוצות הן: כדורי מעוגל, סגלגל, 
פירמידלי, צריפי, סוכך, בכותי, שיחי וצורת דקל.  בעצים ירוקי 
עד נראה במשך כל השנה את צללית הצמרת ואילו בעצים נשירים, 

בתקופת הנשירה בחורף, נחשף שלד ענפי העץ.

צורת העלה



NOTESהערות: :



דוד ברנד | יערן ראשי
 ד.נ. שמשון, אשתאול 99775

טל' 02-9905566

גליל עליון- גולן
אבירם צוק | מנהל אזור
ת.ד.2257 צפת 13111

טל' 04-6909008

גליל מערבי -כרמל
מיכאל וינברגר | מנהל אזור

ת.ד.213 נהריה  22100
טל' 04-9950102

גליל תחתון-גלבוע
גיל עצמון | מנהל אזור

ת.ד. 3420 טבריה 14137
טל' 04-6621500

מנשה - שרון
שלמה ברנד | מנהל אזור

ת.ד. 19 יוקנעם
טל' 04-9090101

 
שפלה- חוף

גלעד מסטאי | מנהל אזור
בית נחמיה ד.נ. מרכז 73140

טל' 03-9728500

ההר –גבעת ישעיהו
חנוך צורף | מנהל אזור

אשתאול ,ד.נ. שמשון 99775
טל' 02-9969222

נגב צפוני מערבי
אלישע מזרחי | מנהל אזור

ת.ד. 522  קרית-גת
טל' 08-6859111
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תל-אביב
שמואל קצ'לניק | מנהל אגף שפע

פילון 5, 645185 תל-אביב
טל' 03-5217102

ירושלים
דוד אמסלם | מנהל אגף שפע

אגף שפע, ככר ספרא 1 ירושלים
טל' 02-6297761

חיפה
אלי אלקבץ | מנהל אגף שפע

אגף שפע, השומר 9 עירית חיפה
טל' 04-8357738

רחובות
יוסי כפיר | מנהל אגף גנים ועיצוב הסביבה

רח' בילו 2, ת.ד. 1111 עירית רחובות 76442
טל' 08-9392356

פתח תקוה
ישראל דרורי | מנהל אגף גנים ונוף

רח' העליה השניה 1, ת.ד. 1 פ"ת  49100
טל' 03-9052736-7

רמת-גן
רחל אסף | אדריכלית אגף גנים ונוף

גנים ונוף , רוקח 145 רמת-גן
טל' 03-6753889
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ישראל גלון וחגי שניר | פקידי היערות, משרד החקלאות

דרך המכבים ראשון לציון , ת.ד 30  בית דגן 50200
trees@moag.gov.il :טל' 03-9485816  דוא"ל


