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 02ייעור וכריתת עצים
ענף ראשי זה כולל ייצור קורות עץ עגול עבור ענפי ייצור מוצרי עץ וייצור נייר )ענפים ראשיים 16
ו ,(17-וכן מיצוי וליקוט של צמחי יער פראיים שאינם עצים .מלבד ייצור חומרי עץ ,מספקות עבודות
הייעור מוצרים שעוברים תהליך עיבוד קל ,כגון :עצי הסקה ,פחם ,שבבי עץ ,ועץ עגול במצב גולמי
)כגון :מוטות עץ ,עץ לנייר וכד'( .אפשר לבצע פעילויות אלה הן ביערות טבעיים והן ביערות נטועים.
 021גידול עצים וטיפוחם ופעילויות ייעור אחרות
ראה תת-ענף .0210
 0210גידול עצים וטיפוחם ופעילויות ייעור אחרות
כולל:
 גידול עצים עומדים; שתילה ,שתילה מחדש ,שתילה במקום אחר ,דילול ,ושימור יערות ושמורותעצים
 גידול עצי סבך ,עצים רכים לנייר ועצי הסקה הפעלת משתלות לעצי יערפעילויות אלה נעשות הן ביערות טבעיים והן ביערות נטועים.
אינו כולל:
 גידול עצי אשוח )ראה (0129 הפעלת משתלות עצים )ראה (0130 ליקוט תוצרי יער פרט לעצים )ראה (0230 ייצור שבבי עץ ופיסות עץ )ראה (1610 022כריתת עצים
ראה תת-ענף .0220
 0220כריתת עצים
כולל:
 ייצור קורות עץ עגול עבור ענפי ייצור מוצרי עץ וייצור נייר ייצור קורות עץ עגול שמשמש בצורתו הגולמית לבניית מוטות עץ ,גדרות עץ ,ועמודי טלפון איסוף וייצור של עצי הסקה ייצור פחם באזורי יערות )תוך שימוש בשיטות מסורתיות(התוצרת של פעילות זו היא :גלילי עץ ,שבבים ועצי הסקה.
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אינו כולל:
 גידול עצי אשוח )ראה (0129 גידול עצים עומדים :שתילה ,שתילה מחדש ,שתילה במקום אחר ,דילול ,ושימור יערות ושמורותעצים )ראה (0210
 ליקוט תוצרי יער פרט לעצים )ראה (0230 ייצור שבבי עץ ופיסות עץ ,בלי קשר לכריתת עצים )ראה (1610 ייצור פחם על ידי זיקוק עצים )ראה (2011 023ליקוט תוצרי יער ,פרט לעצים
ראה תת-ענף .0230
 0230ליקוט תוצרי יער ,פרט לעצים
תת-ענף זה כולל ליקוט פטריות ,פירות יער וצמחי פרא וכן איסוף חומרים שמופקים מהיער ,פרט
לעצים.
כולל:
 ליקוט :פטריות ,כמהין ,פירות יער ,אגוזים ,שרף גומי )לטקס( וחומרים אחרים דמויי גומי ,שעם,לכה ומיני שרפים ,צמחי בשמת וצורי )שרף( ,אצטרובלים ,בלוטים וערמונים ,צמחיית אזוב ,חזזית
וכד'
אינו כולל:
 ניהול גידול של כל אחד מהתוצרים בקטגוריה הנ"ל )פרט לגידול עצי שעם( )ראה ענף ראשי (01 גידול פטריות וכמהין )ראה (0113 גידול פירות יער ואגוזים )ראה (0125 איסוף עצי הסקה )ראה (0220 024עבודות עזר בתחום הייעור
ראה תת-ענף .0240
 0240עבודות עזר בתחום הייעור
תת-ענף זה כולל ניהול של חלק מעבודות הייעור )כולל מיקור חוץ של עבודות אלו(.
כולל:
 פעילויות שירות בתחום הייעור :ניהול ספירות מלאי בתחום הייעור ,מתן ייעוץ למנהלי עבודותהייעור ,אומדן ערכם של העצים ,הדברת מזיקים ביערות
 שירותי כריתת עצים :הובלת בולי עץ בתחומי היער- 77 -
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אינו כולל:
 -הפעלת משתלות לעצי יער )ראה (0210

- 78 -

