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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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הסביבה

פקיד היערות העירוני

הנדון :תכנית עבודה שנתית פקיד היערות העירוני לשנת  - 2016רשימת פרויקטים חב' ה.ל.ר
לאחר שקיבלתי לידי את תכניות העבודה שהכנו ע"י אגרונום ניסים פינס ואגרונום צביקה פרליס בהתאם לחומרים שנמסרו מהרשות המקומית ולאחר עיון בדוח,
הריני מאשר את הפרויקטים המופיעים ברשימה המצ"ב כמופרט להלן:

התניות לביצוע עבודות וקידום תכנית העובדה השנתית:
•

חלק מהפרויקטים אושרו בהתניות  /תוספות המהווים חלק מתנאי הרשיון (כמפורט לעיל והמצ"ב).

•

עצים שנקבעו לשימור  /העתקה יש לפעול בהתאם למפרט טכני מתאים שאושר ע"י פקיד היערות העירוני.

•

כריתת עצים והעתקתם תבוצע אך ורק לאחר קבלת רישיונות כריתה  /העתקה מפקיד היערות העירוני.

•

פרויקטים עירוניים עבורם לא הועברו תכניות ו/או הועברו תכניות חלקיות לא נדונו כלל על ידי.

•

אין לבצע עבודות חפירה ובנייה או עבודות בסמוך למערכת השורשים ו/או הנוף ו/או הגזע סביב לעצים .עבודה בקרבת עצים שנקבעו לשימור ,תעשה בכפוף למפרט
שימור אגרונומי שיאושר ע"י פקיד היערות ונוהל הנחיות לעבודה בקרבת עצים  2015של משרד החקלאות.

•

בעת חפירות ,חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים ,אין לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי .קריעת שורשים או כל פגיעה בהם תיחשב
השחתת עץ  /כריתה והינה מעשה פלילי על פי חוק ותביא לביטול הרשיון !

•

גיזומים ,עיצוב עצים ,חיתוך שורשים ,סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ שנקבע לשימור תבוצע על ידי צוות עובדים מוסמך ומקצועי ובפיקוח אגף גנים ועיצוב הסביבה.

•

יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם למפרט שימור שיינתן עם סקר העצים המורחב ,לפני תחילת העבודות בפועל.

•

כריתת עץ ללא רישיון כריתה  ,חגורו ,פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו.

•

ככלל :יש לשאוף ככל הניתן כי הפיצוי הנופי ייושם באותו אזור אשר אושרו בו הכריתות.

•

תקופת אחריות העתקה הינה לשנה!

תאריך _____________ :שם המאשר :יוסי כפיר_ תפקיד :פקיד היערות העירוני ,רחובות

חתימה.___________________________ :
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פקיד היערות

רשימת פרויקטים חב' ה.ל.ר
שם הפרויקט

1

גן ילדים רח' טלר גוש  3703חלקות ( 356 ,1390חלק)

2

גן ילדים רח' שוהם גוש  3700חלקה 573

3

ביה"ס "אור לציון" רח' הרב זכריה מדאר גוש  3698חלקה 416

4

מכון שאיבה רח' המדע ,פארק ת.מ.ר גוש  3695חלקה ( 188חלק) גוש  3851חלקה ( 23חלק)

5

 10כיתות גן פינת הרחובות יוסף קרוננברג ויצחק בן ארי ,שכ' רחובות החדשה גוש  3797חלקה ( 453חלק)

6

ביה"ס "תלמוד תורה" ו"בית יעקב" רח' נורדאו גוש  3704חלקות ( 574 ,573חלק)727 ,709 ,

7

מרכז פדגוגי פסג"ה רח' קלמן גבריאלוב ,שכ' קרית משה גוש  3653חלקות ( 135חלק)( 199 ,חלק)( 200 ,חלק)

8

רח' בן ציון פוגל (קטע שבין רח' שמעון דובנוב לרח' שמשון צור)

9

רח' ששת הימים (קטע שבין רח' קלמן גבריאלוב לרח' יום הכיפורים)

10

רח' פקיעין ,שכ' כפר גבירול

11

רח' חיים הולצמן ורח' דוד פייקס פארק ת.מ.ר
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העתק:
מר רחמים מלול – ראש עיריית רחובות.
מר גיא עידו – מנכ"ל חב' ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע”מ.
אגר' ישראל גלון – פקיד היערות הממשלתי ,משרד החקלאות.
אגר' חגי שניר – מנהל אגף יער ואילנות ,משרד החקלאות.
אגר' ניסים פינס.
אגר' צביקה פרליס.
מר רז מיכלוביץ – מנהל מח' פיקוח ואחזקת גנים ,רחובות.
מר דוד גפני – מפקח אגף גנים ועיצוב הסביבה ,רחובות.
מר יובל גאהירי – מרכז יחידת פקיד היערות העירוני ,רחובות.

רח' ביל"ו  ,2ת.ד ,1111 .רחובות  ,76442טל 08-9392393 :פקס 08-9392360 :דוא"לpkid_yaarot@rehovot.muni.il :

