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 ז"תשע   אייר ח    כ"

 2017 מאי          24

 יערני  ממשקל ךמסמ הגשת נוהל

  221 א"תמשל מקצועית  ובקרה מעקב לוועדת

 ומטרת הנוהל רקע

נקבע, כי "לאחר אישורה של תכנית  14סעיף  4שינוי מס'  22בתכנית מתאר ארצית ליער וייעור, תמ"א 

מקומית ליער וטרם ביצועה בפועל, ייערך מסמך לממשק יערני אשר יכלול, בין השאר, פירוט המינים שיינטעו, 

בשטח ופעולות שימור  פיזור הנטיעות וצפיפותן, פעולות הכנת השטח לנטיעה, פעולות הממשק המותרות

 ."22בהתאם לצורך". בנוסף, נקבע כי "מסמך הממשק היערני יוגש לבחינת הוועדה המקצועית של תמ"א 

 כאמור.  22לתמ"א  4מטרת נוהל זה לקבוע את אופן הגשת המסמך לממשק יערני לוועדה בהמשך לשינוי 

 השיטה

ית כפי שאושרה במוסד התכנון. ב. מפות למסמך ממשק יערני תצורף: א. התכנית הסטטוטורית הרלוונט

  .GISקבצי  בצירוףו ,בפורמט דיגיטליתכנית הנטיעה שיוגשו גם 

 את כל הפרטים האלה: יכלול יערני ממשקל מסמך

 נתונים כלליים: .1

 מרחב בקק"ל, שם היער, שם האתר. כללי: .1.1

שם התכנית, מספר התכנית, ועדה סטטוטורית מאשרת, תאריך  :וייעודי השטח סטטוטריקה .1.2

מטרת היער )נופש פעיל, יער עירוני וכו'(, אישור התכנית, ייעודי השטח המאושרים על פי התכנית, 

 .שטח התכנית )דונמים(, שימושי קרקע בפועל

 לסעיף זה יש לצרף את המפות הבאות:

 .1:10,000בקנ"מ  מפת התמצאות כללית של אזור התכנית .1.2.1

  .תחום שטח התכנית על גבי תצ"א .1.2.2

 תחום שטח התכנית על גבי מפה טופוגרפית )פוליגון ללא מילוי(. .1.2.3

, תמ"מ רלוונטי, 35, תמ"א 8, תמ"א 22מפת ייעודי קרקע מאושרים )התאמה לתמ"א  .1.2.4

 ותכניות רלוונטיות נוספות(.

 רקע סביבתי על מרחב התכנית וסביבתה )טבע, נוף מורשת(:  .1.3

                                                           
 .14.9.2016הנוהל אושר בישיבת הועדה מיום  1
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 , ארכיאולוגיה ומורשת.תיאור מאפייני הנוף: מיקום במרחב, משקעים, גאוגרפירקע  .1.3.1

 קרקע וגאומורפולוגיה. ,מסלע: רקע גאומורפולוגי .1.3.2

  רקע אקולוגי: .1.3.3

התייחסות פרטנית כולל  במרחב התכנית, ת האקולוגיות הקיימותותיאור של המערכ .1.3.3.1

האופייניים  צמחים ובע"חמיני וכולל פירוט של תצורות הצומח  לבתי גידול ייחודיים,

  בשטח. קר צומח ובע"חסעל בסיס  ,מוגניםומינים  אדומים לבית הגידול, מינים

 הצמחים" בספר המינים רשימת פי על – בשטח הנמצאים פולשים מינים רשימת .1.3.3.2

 הנוי צמחי" ההמלצות מסמך וכן( 2012שנת מ המהדורה" )בישראל הפולשים

 .(שיהיו ככל ועדכוניהם)" בישראל רצויים-הלא הזרים

 .בשטח התכנית מסדרונות אקולוגיים .1.3.3.3

תיאור של משטר הרעייה בשטח, הגורם המנהל את הרעייה, סוג הבהמה והאם  .1.3.3.4

 המרעה עונתי או קבוע.

 .המערכת שירותי מתחום עתידיים וצרכים ביקושים הגדרת .1.3.3.4.1

  :הנטיעהתכנית        .2

 .הנטיעה תכניתמטרות   .2.1

 סוג היער.  .2.2

יש להציג את חלוקת שטח התכנית לפוליגונים  - על פי חלקות )פוליגונים( מפורטתנטיעה תכנית   .2.3

 השימור. לגבי כל אחד מהפוליגונים יש לציין בין השאר: או על פי סוג הטיפול

ייעוד השטח על פי תורת ניהול היער )נופש וטיילות, מורשת ותצורות נוף ייחודיות, אזורי   .2.3.1

 דיים וכו'(.חיץ, ערכי טבע ובתי גידול ייחו

 הבאים:הנושאים של ומיפוי אור ית .2.3.2

   (המלא המין שם) לנטיעה העצים מיני והתפלגות הרכבא. 

  לדונם מקסימלית צפיפותב. 

  1:10,000 מתאים מ"בקנ א"תצ גבי על השונים הפוליגונים של מפורט מיפויג. 

 .(יותר מפורט מ"בקנ, דרישה פי ועל הצורך במידת)   

 .התכנית שטח ובכלל פוליגון בכל בפועל נטיעהה שטח כ"סהד. 

 האקולוגיות המערכות על( הנטיעה מתכנית הנובעת) היערנית והפעילות התכנית השפעת הערכת  .2.4

 נטיעה. אי חלופת, הצורך במידת, ולהציע להתייחס יש ל"הנ לאור. הטבעיות

 התכנית שטח תרישמלפעולות הכנת השטח לנטיעה ופעולות ממשק  .3
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מניעת השקיה, ריסוס, תחזוקה,  ,גידור, בינויוהנטיעה: קרקע ההכשרת לנחוצות העבודות פירוט ה .3.1

 .היער ניהול תורת לפי ממשק פעולות וכיו"ב קרקע סחף

 -הדרך אופי לרבות) והתחזוקה הנטיעה לצורך התכנית בתחום הדרכים להתוויית עקרונות .3.1.1

 משוער ומספר התכנית בתחום הדרכים של משוערת להתוויה מיקום'(, וכו הליסל, מצעים

 .מפה גבי על בתכנית הדרכים של

 .)במידה ורלוונטי( טיפול בנחלים והשפעה על נחלים .3.2

 פולשים. מינים מיגורמניעת התבססות ול טווח ארוך לממשק עקרונות  .3.3

  .מערכת אקולוגיתהו נוף ערכי, מורשת ערכי על לשמירה הצעה  .3.4

   הגידור סוג, השטח גידור על פירוט כולל ,התכנית בשטח המתוכנן הרעיה לממשק עקרונות  .3.5

 .הצבתו ומשך

  במצב הקיים. הרישטחים טבעיים לשמפירוט   .3.6

 .דין כל פי על, המוסמכים הגורמים עם בתיאום בשטח הפעולות את לבצע ל"קק באחריות  .3.7

 . טרם נידון בוועדה –בנוהל הגשת מסמכי ממשק יערני   4סעיף  .4

 

 


