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לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית שלומי חוק  -23ו 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה המקומית שלומי;- "המועצה" 

 הסמיכו לענין חוק עזר זה;לרבות אדם שראש המועצה - "ראש המועצה" 

 כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו, בשטח ציבורי.- "עקירת עץ" 

 איסור עקירה

 לא יעקור אדם עץ אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר. . 2

 תנאים להיתר

דעתו של ראש המועצה, מתן היתר וסירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול  . 3
 המוסמך בין היתר לתבוע נטיעת עץ חדש מאותו סוג ובמקום שיקבע תמורת העץ שנעקר.

 אגרה

 בעד היתר לעקירת עץ תשולם למועצה אגרה בשיעור כמפורט להלן: . 4

 בשקלים חדשים      -כשגיל העץ שהיה לעקרו הוא 

  4.30                 שנים 5עד  
  8.60                שנים 15עד  -5למעלה מ 
  18.90                שנים 20עד  -15למעלה מ 
  28.40                שנים -20למעלה מ 

 סמכות כניסה

 ראש המועצה רשאי, בכל זמן סביר, להיכנס לכל מקום כדי לברר אם ממלאים אחר הוראות חוק עזר זה. )א( . 5

 .)א(בסמכויותיו לפי סעיף קטן  לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתמש )ב(

 ביצוע בידי המועצה

הוכח להנחת דעת המועצה כי בעל היתר לפי חוק עזר זה לא מילא אחר תנאי שהותנה באותו היתר,  )א( . 6
 רשאית המועצה לדאוג למילויו של אותו תנאי ולחייב את בעל ההיתר בהוצאות שנגרמו לה עקב כך.

 גרע מאחריותו העונשית של מקבל ההיתר.לא י )א(האמור בסעיף קטן  )ב(

 שמירת דינים

אין בהוראות חוק עזר זה כדי לפגוע בהוראות פקודת היערות או הוראות כל דין אחר הבא להסדיר את  . 7
 ההגנה על עצים, והיתר על פי חוק עזר זה לא יבוא במקום כל היתר הנדרש על פי הדינים כאמור.

 עונשין

 שקלים חדשים. 900קנס  -חוק עזר זה, דינו העובר על הוראות  . 8
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 יהודה לנקרי   

 ראש המועצה המקומית שלומי
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