8.6.14

תהליך הרישוי המלא  -מידע נדרש להיתר -פקיד היערות
עורך הבקשה למידע

פקיד היערות

רשות הרישוי
נבדקו תנאים
מקדימים תוך 3
ימים?

הגשת בקשה למידע
צרופות
תשלום

לא

כן

לא

2
הודעה על הפ קת הטיפול
בשל אי עמידת בתנאים
לרבות מה ר

הבקשה תקינה?

משלו הודעה על
ו רים בתיק
והפ קת טיפול

כן

פתי ת תיק מידע
)קליטת הבקשה(

הכנת מידע תכנוני
)דף מידע(

האם
אין עצים בוגרים במגרש,
או שהבניה המבוקשת אינה על תכ ית הקרקע,
או שהבניה המבוקשת ר וקה יותר מ 4-מטרים מגזע עץ בוגר,
או שיש דו אגרונום מומ ה שכל העצים במגרש
הם עצים פטורים?
כן

לא
משלו לפקיד היערות
בצירוף הבקשה ודף
המידע התכנוני ו קר
עצים בתוכנית או קר
שהוכן על ידי המבקש
)אם קיימים כאלו(

אין צורך בפניה לפקיד
היערות

העברת דרישה למידע
מתקדם כולל
הצרופות שיידרשו

האם מדובר במגרש למגורים
הקטן מ 600-מ"ר
או בתו פת בניה על הקרקע
הקטנה מ 100-מ"ר?
)לוגיקה במערכת(

לא

לא

האם קיים קר עצים
בתוכנית או שצורף
לבקשה למידע?

כן

A
כן
אי וף המידע מכל
הגורמים ואי ודו
בתיק מידע מתואם

 30ימים
מיום
הקליטה

A

2

קבלת תיק מידע
תוקף המידע שנה עד
יום הקליטה

משלו למבקש
המידע

 .1קביעת תנאי ה ף
לקבלת רישיון העתקה
או כריתה.
 .2הו פת תנאים
לאישור ת ילת
עבודות:
הצגת רישיון כריתה/
העתקה ו/או ביצוע
באתר לפי הנ יות
שימור /העתקה
שניתנו במידע.

 14ימים
מיום
המשלו
לגורם

מידע מתקדם -יש להודיע למבקש על הצורך להגיע לפקיד היערות עם צרופות על פי הנדרש במידע .מיום הגשת הצרופות התקינות
לפקיד היערות ,י פרו  30ימים להעברת המידע למבקש )ובהמשך גם לועדה(.
עורך הבקשה למידע ישלים בטופ את הפרטים הבאים:
 האם במגרש אין/יש עצים בוגרים )אם אין עצים בוגרים ני ו הצהרה על ידי ענבר( אם יש עצים בוגרים ניתן לצרף הצהרת אגרונום כי העצים פטורים. -אם הוכן קר עצים על ידי המבקש יש לצרפו בשלב זה.

8.6.14

תהליך הרישוי המלא -בקרת תכן -פקיד היערות
מכון הבקרה

עורך הבקשה

ב ירת מכון בקרה
והגשת הבקשה
להיתר למכון בקרה
תיק המידע
תיק הבקשה
נ פ ים
נו פים
תשלום למכון

בדיקת תנאים
מוקדמים

הבקשה עומדת בתנאים
מוקדמים?

השלמת ו רים

קבלת הודעה מנומקת
על אי עמידה בתנאים
מוקדמים

תיקון הבקשה על פי
דרישות מכון הבקרה

5
ימים

לא

כן

שלי ת הודעה על אי
עמידה בתנאים
המוקדמים

קליטת הבקשה

נערכה בקרת תכן?
לרבות תכן פרטי העתקה ושימור על פי הנ יות
פקיד היערות

עד  30ימים מיום קליטת הבקשה

כן
שלי ת דרישה
לתיקונים

קבלת ה לטה
שהבקשה מ ורבת

קבלת ה לטה שהבקשה
עומדת בתכן הבניין תוך ציון
נערכו בה שינויים מר ביים

קבלת ה לטה
שהבקשה עומדת
בתכן הבניין

קבלת ה לטה
שהבקשה נ שבת
למ ורבת בגלל שלא
נבדקה

לא

יכום הבקשה-
הבקשה אינה עומדת
בתכן הבניין

יכום הבקשה-
הבקשה עומדת בתכן
הבניין תוך ציון
השינויים המר ביים

עברו  30ימים
ממועד קליטת
הבקשה?

הבקשה תקינה?

לא

30
ימים

כן
כן
לא נבדקה
בתום  30ימים

נערכו שינויים
מר ביים?

כן

יכום הבקשה-
שהבקשה עומדת
בתכן הבניין

לא

המערכת מוציאה הודעה
על כך שהבקשה נ שבת
שאינה עומדת בתכן הבנין

8.6.14

אישור ת ילת עבודות באתר -פקיד היערות
א ראי על הביצוע

מכון הבקרה

הגשת בקשה לת ילת
עבודות:
אישור אגרונום
·
על ביצוע
העתקה.
רישיון כריתה
·
ציון מ פרי
·
העצים ומעמדם
בתוכנית ארגון
האתר
ביצוע בפועל של
·
עבודות הגנה
על עצים
לשימור על פי
המפרט שאושר

האם הבקשה
תקינה ,והאתר מוכן
לת ילת עבודות?

10
ימים

כן

שלי ת הודעה לרשות
הרישוי
שהבקשה תקינה

תיקון והשלמות

רשות הרישוי

כן

בדיקת מר בית
בקשה לת ילת
עבודות ,לרבות תאום
אתר העתקה עם
מ לקת גנים ונוף/
שפ"ע

האם יש הערות
לרשות רישוי?

לא ,או שרשות הרישוי לא הגיבה תוך  3ימים

הפקת אישור ת ילת
עבודות -העברה
לבעל ההיתר ,א ראי
על המיצוע ,מכון
הבקרה ועורך
הבקשה ,רשם
הקבלנים ,בטי ות
בעבודה ,ברת
שמל ,תאגיד המים
והביוב.

3
ימים

8.6.14

תהליך הרישוי המלא -הגשת בקשה להיתר -פקיד היערות
רשות הרישוי

עורך הבקשה

הגשת בקשה להיתר
לרבות תוכניות פיתו
בהן מוטמעות דרישות
פקיד היערות
נבדקו תנאים
מוקדמים תוך 10
ימים?

צירוף תנאי ף
לקבלת רישיון
העתקה/כריתה או
אישור שימור

כן

לא

לא

הבקשה עומדת בתנאים
מוקדמים?
כן

קבלת הודעה מנומקת
על אי עמידה בתנאים
מוקדמים

שלי ת הודעה על אי
עמידה בתנאים
המוקדמים

קליטת הבקשה

קבלת הודעה על
קליטת הבקשה
הבקשה נבדקה מר בית ,לרבות
תוכנית פיתו בה מצויינים
מפרטי ופרטי העתקה ו/או פרטי ומפרטי
שימור עצים כפי שנדרש במידע
45
ימים
כן

הבקשה תקינה?

כן

קבלת ה לטה לאשר היתר בתנאים
 .1אישור מכון הבקרה
 .2תשלומים
 .3הצהרת עורך הבקשה על השינויים
שנערכו
 .4תנאי פקיד היערות לת ילת עבודות
כפי שצוינו במידע או במידע המתקדם.

קבלת ה לטה
שהבקשה נ שבת
מ ורבת
)אוטומטית(

תיאום עם מ לקות
גנים ונוף/שפע

ה לטה לאשר
בתנאים

המערכת מוציאה
הודעה על כך
שהבקשה נ שבת
מ ורבת

כן

לא נבדקה
בתום  45ימים

