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חלופית או מתשלום היטל כספי או סוגי מקרים שבהם יוטל חיוב בנטיעה של עץ 
או של עצים אחרים בערך נמוך מערך העץ הבוגר או האילן המוגן כפי שחושב 
לפי סעיף קטן )ה()1( )בסעיף זה - נטיעה חלופית מופחתת( או בתשלום היטל 

כספי מופחת ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "שנוכח, כי על אף" יבוא "ששקל, בין השאר, את תכלית   )3(
הבקשה ואת" ובמקום "לא ניתן" יבוא "ונוכח כי אין" 

26)ה()1( לפקודה, במקום "וכן - באישור ועדת הפנים של הכנסת - " יבוא 3 תיקון סעיף 26 בסעיף 
"וכן" ובסופו יבוא "תקנות לפי פסקה זו ייקבעו באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה 

של הכנסת" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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