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  93ק פר

  הברנת חיית גה
  

  )1(1955–ו"תשט, ק להגנת חיית הברחו

   —וק זה בח  .1

שמקורו , או תולדה שלו, או כל חלק ממנו, חיי�"זוחל או דו, עו!, יונק —" יית ברח"  
  ;שאי� טבעו לחיות במחיצתו של אד�, בשטח המדינה או מחוצה לו

כי גידולו ופח או פותח לצרשט, תת מי� או ז� של חיית בר, מי� —" יית בר מטופחתח"  
  ;והוכרז על ידי שר החקלאות ככזה, בשביה למטרות מסחר

  ; חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא מזיק — "זיקמ"  

  ;חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא ציד —" ידצ"  

  ;מזיק או חיית בר מטופחת, חיית בר שאינה ציד —" יית בר מוגנתח"  

בשלומה או בחירותה של חיית ,  כוונה לפגוע בחייהעשיית מעשה מתו%ת לרבו —" ידהצ"  
או של כל תולדה אחרת , או לסכ� את התפתחות� הטבעית של ביציה, התאו להדרי% את מנוח, בר

  ;שלה

  ;יבוא והכנסה מ� הי�, יצוא חוזר, יצוא, מכר, לרבות קניה —" חרס"  

""""""""""""  
  . 10' עמ) 20.1.1955(ו "טבת תשט בו" מיו� כ170' ח מס"רס� ספו  )1(

  . 143' עמ) 23.8.1974(ד "באלול תשל'  מיו� ה745' ח מס"ק� סות

  . 1990–�"תש) 2' מס(חוק  —) 127'  עמ1943' ט מס"ח תשמ"ה (180'  עמ2.8.1990 מיו� 1326' � מס"ח תש"ס

 22 את סעי! 5358'  לעיל בעמאהר; 1997–ז"תשנ) 3' מס(חוק  — 127'  עמ10.4.1997 מיו� 1621' ז מס"ח תשנ"ס
 בעני� תחילה 23כ ראה את סעי! "כ; 1997–ז"תשנ) תיקו�) (מעצרי� —סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדי� הפלילי 

  . והוראת מעבר

 בחוק להגברת הצמיחה 41סעי!  — 1998–ח"תשנ) 4' מס(חוק  — 92'  עמ15.1.1998 מיו� 1645' ח מס"ח תשנ"ס
–ח"חוק תשנ"להל�  — 1998–ח"תשנ, )תיקוני חקיקה (1998� קציב לשנת הכספיהתוהתעסוקה ולהשגת יעדי 

  . 2/20710' בעמ ראה להל�; "1998

,  לחוק גני� לאומיי�70סעי!  — 1998–ח"תשנ) 5' מס(חוק  — 217'  עמ5.4.1998 מיו� 1666' ח מס"ח תשנ"ס
ראה  — 1998–ח"תשנ, י� לאומיי�גנלהל� חוק  — 1998–ח"תשנ, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע

  . 6296' לעיל בעמ
   

 לחוק גני� 3הרשות שהוקמה על פי סעי!  —" רשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי�ה"  
�  . 1998–ח"תשנ, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע, לאומיי

  . �3 ציד או בהיתר על פי סעי! יואלא ברש,  יצוד אד� ציד או חיית בר מוגנתלא  .2

, בהיתר צידה כללי או מיוחד, ולהתיר, קלאות רשאי להעניק רשיו� לש� צידת ציד החשר  .3
, למניעת נזקי� לחקלאות, לשמירת האיזו� בטבע, לרבייה, צידת חיית בר מוגנת למטרות מדעיות

  . קות בה�בלמניעת סכנה לאד� או לחי ולמניעת מחלות מיד

� ציבורי ומבית הנמצא בתחו� מג, א יצוד אד� בתחו� חמש מאות מטר ממחנהל  )א(  .4
  . או בתחו� מאה מטר מבית אחר או מבית קברות, יישוב

  . טלפו� וטלגר!, א יצוד אד� ביריה העשויה לפגוע בחוטי רשת חשמלל  )ב(  

  דרותהג
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

–ח"תשנ)* 5' מס(ק חו
1998  

  סור צידהאי
  )2' מס(ק חו
  יו� והיתררש  1990–�"תש
  דהצי
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

  ומות אסורי!מק
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  : יצוד אד� ציד בשיטות ובאמצעי� אלהלא  .5

  ;ינוור באורותס  )1(

  ; רעלהה  )2(

  ;ימו� בסמי� משכרי�ה  )3(

  ; בורה ממונעדיפה בכלי תחר  )4(

  ; ימוש בחמרי נפ1ש  )5(

  ;ברשתות או בדבק, ימוש במלכודותש  )6(

  . יטות ואמצעי� אחרי� ששר החקלאות אסר עליה� בתקנותש  )7(

אי� רואי� בכניסתו הסגת , 3נס אד� לרשות לא לו תו% כדי שימוש בהיתר לפי סעי! נכ  .6
  . יתר שלא חרג מ� הדרוש להשגת המטרה שפורשה בהבדובל, גבול

צידת ציד , בחוקי עזר, לאסור או להגביל, באישור שר החקלאות, ות מקומית רשאיתרש  .7
  . במקו� שבתחו� שיפוטה

""""""""""""  
  . 1998–ח"תשנ,  לחוק גני� לאומיי�70 את סעי! 6296' ה לעיל בעמרא  *
   

היתר סחר א יסחר אד� בחיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בל  )1(  )א(  .8
  ;כללי או מיוחד

א יעביר אד� חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר העברה ל  )2(
  ;כללי או מיוחד

א יחזיק אד� חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר החזקה ל  )3(
ה ראו א� באה לידיו מבעל היתר סחר כללי או מיוחד או היתר העב, מיוחדו כללי א

  ). ב(או א� הנו מחזיק כדי� כאמור בסעי! קט� , כללי או מיוחד

או מי , י שהחזיק כדי� בחיית בר לפני יו� תחילתו של חוק זה והמשי% להחזיקהמ  )ב(  
בר שלא בתמורה ממחזיק כדי� ת ומי שקיבל חיי, יהא מחזיק כדי� —שקיבלה ממנו שלא בתמורה 

  . יהא מחזיק כדי� —על פי סעי! קט� זה 

העביר או סחר בחלק מחיית בר א� לא ידע כי בידיו , הא זו הגנה טובה למי שהחזיקת  )ג(  
  . חלק של חיית בר

והוא , יו� או היתר לפי חוק זה יינתנו בידי שר החקלאות לפי כללי� שנקבעו בתקנותרש  .9
  . לבטל� או לשנות� בכל עת, תנאי�בלתת אות� בהגבלות או , ת�רשאי לסרב לת

  . החקלאות רשאי למנות פקחי� לצור% חוק זה ולקבוע את תפקידיה� שר  .10

 לפקודת סדר הדי� הפלילי 32" ו25, 22סמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפי� ה  )א(  .11
, 67, )ב("ו, )ד)(5(, )3(, )2(, )1()א(23לפי סעיפי� , 1969–ט"תשכ, ]נוסח חדש) [מעצר וחיפוש(

ועל פי סעיפי� , 1996–ו"תשנ, )מעצרי� —סמכויות אכיפה  (לחוק סדר הדי� הפלילי) א(71" ו69
יהיו ג� לפקח לגבי עבירות על חוק זה ועל התקנות ) עדות(ית ל לפקודת הפרוצדורה הפלי3" ו2

הנערכי� על , יסת חפצי� וחקירהפת ,חיפוש, וההוראות והפקודות האמורות יחולו על מעצר, לפיו
  .ידיו כאילו נערכו בידי שוטר

, ]נוסח חדש) [מעצר וחיפוש( לפקודת סדר הדי� הפלילי 42 עד 33וראות הסעיפי� ה  )ב(  
וכל מקו� , מכח סמכותו על פי סעי! זה, יחולו ג� על תפיסת חפצי� בידי פקח, 1969–ט"תשכ

" ה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזוטרקצי� מש", "שוטר"בהוראות אלה שבו נאמר 
, "מנהל הרשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי�", "פקח" בו ייקרא כאילו נאמר" משטרה"ו
"�  ".הרשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי

""""""""""""  

; 1997–ז"נתש) תיקו�) (מעצרי� —סמכויות אכיפה ( לחוק סדר הדי� הפלילי 22 את סעי! 5358' ה לעיל בעמרא  *
  . בעני� תחילה והוראת מעבר23כ ראה את סעי! "כ

  .7753'  בעמה הערהרא  **

  טות אסורותשי

  יסה לרשותכנ
  ולתהז
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש
  ויות רשויותכסמ
  ומיותמק
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

  החזקה, חרמס
  עברה שלוה
  ית ברחי
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

  יונות והיתרי!רש
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

  נוי פקחי!מי
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש
יות שוטר כונקת סמהע

) 2' מס(לפקחי! חוק 
  1990–�"תש
  )*3' מס(ק חו
  1997–ז"נתש
)** 5' מס(ק חו

  1998–ח"תשנ

)** 5' מס(ק חו
  1998–ח"תשנ
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רשאי פקח לתפוס ולהחרי� , בלי לגרוע מסמכותו על פי חוק זה או על פי כל די�מ  )ג(  
המש%  לא� חיית הבר אינה בחיי� או אי� סיכוי, ולהשמידה, שבהחזקת אד� ללא היתר, חיית בר

  . התפתחותה הטבעית

ה עבירה על חוק שעששימשו למ, פרט לכלי רכב ממונע, לי ציד או אמצעי ציד אחרכ  )א(  .12
רשאי בית המשפט הד� בעבירה לצוות , בר שניצודה בעבירה כזאת"וכ� חיית, זה או על תקנה לפיו

 אמצעי אחר כאמור אואול� לא יצווה בית המשפט על חילוט כלי ציד ; על חילוט� לאוצר המדינה
 בית לשהוראה זו אינה גורעת מסמכותו ; א� נוכח שבעליה� לא היו אשמי� באותה עבירה

  .המשפט להורות הוראה אחרת בעני� זה לפי כל די� אחר

ולא נתבע אד� לדי� על ) א(ברו ששה חדשי� מיו� שנתפס דבר האמור בסעי! קט� ע  )ב(  
רשאי שר החקלאות לצוות על חילוטו לאוצר , פוסהתולא הוכחה בעלותו של אד� על , העבירה
  .ואי� אחר החילוט ולא כלו�, המדינה

ציד או חיית בר , או בכלי הרכב שבבעלותו או בחזקתו, ברשותו,  בחזקתו של אד�צאונמ  .13
  . עליו הראיה שהוא מחזיק בה כדי�, מוגנת

 למעט על פי פסקה 16עי!  סעובר עבירה על פי חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיה  )א(  .14
א� אי� הוראה אחרת , נודי, או העובר על תנאי מתנאי רשיו� או היתר שנית� על פי חוק זה, )2(

  .מאסר שנה אחת או קנס, בחוק זה

, )2(16 או על תקנה שהותקנה לפי סעי! 4" ו3, 2עובר עבירה לפי הוראות הסעיפי� ה  )ב(  
  . דינו מאסר שנתיי� או קנס

בנוס! על העונש לפי סעיפי� ,  בית המשפטירשא, עבירה עבירה נמשכת היתהה  )ג(  
 �או מאסר נוס! , 1977–ז"תשל, לחוק העונשי�) ג(61ס כאמור בסעי! להטיל קנ, )ב(או ) א(קטני

וזאת מ� היו� שבו קיבל הנאש� הודעה בכתב מרשות , של יומיי� לכל יו� שבו נמשכת העבירה
  . י�דב שמורות הטבע או מיו� הרשעתו

למנהל הרשות לשמירת הטבע ,  החקלאות רשאי להעביר את סמכויותיו לפי חוק זהשר  .15
� הלאומיי�והגני , � ורשאי הוא להטיל בצו על הרשות לשמירת 16" ו1פרט לסמכויותיו לפי סעיפי

�  . די� לביצוע הוראות חוק זה והתקנות על פיויתפק, הטבע והגני� הלאומיי

""""""""""""  
  .7753' ערה בעמ ההרא  *
   

 הנוגע והוא רשאי להתקי� תקנות בכל עני�,  החקלאות ממונה על ביצוע חוק זהשר  .16

   —לרבות תקנות בדבר , לביצועו

גשת דיני� וחשבונות על ידי בעלי רשיונות או בעלי היתרי� בקשר לצידה ה  )1(
�  ;ובקשר לחיית הבר שברשות

הצלתה , עידוד רבייתה או מניעתה, שמירה על קיומה, בר"חייתל גנתה שה  )2(
  ; משריפה או מפורענות טבע אחרת

, בר או של סוג מסוגיה בתקופה מסויימת"תה של חייתיסור או הגבלה על צידא  )3(
  ;באיזור מסויי� או בשיטות ובאמצעי� מסויימי�, בשעות מסויימות

  ;דרי צידת� או השמדת� של מזיקי�ס  )4(

  ; בר או במקו� אחר"בחוות לגידול חיות, בר בגני חיות"חזקת חייתה  )5(

לוק� ילהשמדת� או לס, צודובר שני"נאי� סניטריי� לקבורת גויותיה� של חיותת  )6(
  ; בדר% אחרת

  ;בר"לאכת מילוי עור של חייתמ  )7(

  ;ובות ביטוח מפני נזקי צידהח  )8(

  ; ביטוח ורשיו� ירי, ת לקבלת רשיו�נולרבות בדבר בחי, נאי� לקבלת רשיו� צידת  )9(

למעקב אחר יעילות� של  ו  הליצוע בדיקות ותבחיני� לצור% איתור מוקדי מחב  )10(
  . ולי�טיפ

  לוט דברחי
  עברה בושנ
  ירהעב

  ל הראיהנט
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

  נשי�עו
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

  ברת סמכויותהע
  )2' מס (קחו
  1990–�"תש
–ח"נתש) 4' מס(ק חו

1998  
–ח"תשנ)* 5' מס(ק חו

1998  

  צוע ותקנותבי

  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש

  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש
  )2' מס(ק חו
  1990–�"תש
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