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הגנת חיית הבר

תקנות להגנת חיית הבר )אזורים אסורים( ,תשל"א*1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק להגנת חיית הבר ,תשט"ו– ,1955אני מתקין תקנות
אלה:
אזורים אסורים לציד
תק' תש"ם1980-
תק' תשנ"ה1994-
איסור ציד אגמיות
וברווזי בר
תק' תשמ"ו1985-
תק' תשס"ח2008-
הוראת שעה
תשנ"ה1995-
תק' תשס"ח2008-
איסור ציד בבריכות
דגים
תק' תשמ"ו1985-
ביטול

 .1לא יצוד אדם חיית בר בתחום האזורים המסומנים במספרים  12 ,8 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1ו13-
שבתוספת.
 .2לא יצוד אדם אגמיות וברווזי בר בתחום האזורים המסומנים במספרים  11 ,10 ,9 ,7 ,6או
 14בתוספת.
 2א.

)פקעה(.

 .3לא יצוד אדם חיית בר בבריכות דגים שבאזורים המסומנים במספרים  10 ,9 ,7 ,6או 11
בתוספת ובתחום  500מטרים הנמדד מקו המים של בריכות כאמור.
 .4תקנות להגנת חיית הבר )אזורים אסורים( ,תשכ"ה– — 1965בטלות.

השם

.5

תק' תשמ"ו–1985

.1

לתקנות אלה ייקרא "תקנות להגנת חיית הבר )אזורים אסורים( ,תשל"א–."1971
תוספת
מספר האזור ;1 :שמו :אזור החולה; מקומו :עמק החולה נפת צפת; תיאורו :שמורת טבע,
הכוללת אגם מים ,ביצה ובריכות דגים;
גבולותיו —
צפון :קו רוחב  282מעין תאו במערב ועד תעלת הירדן המערבית במזרח;
דרום :קו כביש שדה-אליעזר—יסוד-המעלה )כביש מס'  (9119עד תעלת הירדן המרכזית;
מזרח :תעלת הירדן המערבית מקו רוחב  282בצפון ועד תעלת הירדן המרכזית ומשם
לאורך תעלת הירדן המרכזית עד קו כביש שדה-אליעזר—יסוד המעלה בדרום )כביש מס'
;(9119
מערב :כביש ראש פינה—קרית שמונה )כביש מס'  (90מצומת הכביש יסוד המעלה בדרום
עד עין-תאו בצפון.

* פורסמו ק"ת תשל"א מס'  2709מיום  24.6.1971עמ' .1250
תוקנו ק"ת תשל"ג מס'  2909מיום  14.9.1972עמ' .18
ק"ת תשל"ד מס'  3064מיום  4.10.1973עמ' .8
ק"ת תשל"ה מס'  3375מיום  28.7.1975עמ' .2365
ק"ת תש"ם מס'  4114מיום  24.4.1980עמ' .1412
ק"ת תשמ"ד מס'  4555מיום  10.11.1983עמ' .411
ק"ת תשמ"ו מס'  4870מיום  3.11.1985עמ'  — 150תק' תשמ"ו–.1985
ק"ת תשמ"ח מס'  5095מיום  24.3.1988עמ'  — 642הוראת שעה תשמ"ח–.1988
ק"ת תשנ"ה :מס'  5633מיום  19.10.1994עמ'  — 266תק' תשנ"ה– .1994מס'  5703מיום  7.9.1995עמ' — 1893
הוראת שעה תשנ"ה– ;1995תוקפה מיום  15.9.1995עד יום ) 15.9.2001תוקנה ק"ת תשנ"ט מס'  5930מיום
 1.10.1998עמ'  – 14הוראת שעה )תיקון( תשנ"ט ;1998-ר' תקנה  2לענין הוראת מעבר(.
ק"ת תשס"ח מס'  6643מיום  29.1.2008עמ'  – 421תק' תשס"ח ;2008-תחילתן  30ימים מיום פרסומן.
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.2

.3

.4

.5

.6

מספר האזור ;2 :שמו :רמות יששכר; מקומו :רמות יששכר ,נפת יזרעאל; תיאורו :רמות
יששכר ,מורדות הרמות ושדות;
גבולותיו —
צפון :מקיבוץ גזית במערב בקו מערב-מזרח החוצה את נחל תבור במקביל לאפיק נחל
תבור ,במרחק  1000מטרים צפונית לו ,עד כביש עמק הירדן )כביש מספר ;(90
דרום :כביש עפולה—צומת בית שאן )כביש מספר  (71בהצטלבות כביש עמק הירדן
במזרח עד הסתעפות דרך העפר המובילה לקיבוץ גזית שבין שדה נחום ובין בית-השיטה
במערב;
מזרח :כביש עמק הירדן )כביש מספר  (90מנקודה הנמצאת  1000מטרים צפונית לאפיק
נחל תבור בצפון עד להצטלבות כביש עפולה —בית שאן בדרום )כביש מספר ;(71
מערב :דרך העפר מקיבוץ גזית בצפון ,ממזרח לטייבה ומולדת עד לכביש עפולה—בית
שאן )כביש מספר  ,(71בין שדה נחום לבית-השיטה.
מספר האזור ;3 :שמו :חוף הכרמל; מקומו :נפת חדרה; תיאורו :בריכות דגים ושדות;
גבולותיו —
צפון :כביש דור ,מדור במערב עד כביש חיפה–תל-אביב במזרח )כביש מספר ;(4
דרום :נחל התנינים ,מקו המים בחוף הים במערב עד כביש חיפה — תל-אביב במזרח
)כביש מספר ;(4
מזרח :כביש חיפה–תל-אביב מגשר נחל התנינים בדרום עד הסתעפות כביש דור בצפון
)כביש מספר ;(4
מערב :קו המים בחוף הים משפך נחל התנינים בדרום ועד דור בצפון.
מספר האזור ;4 :שמו :הנגב הדרומי; מקומו :נפת באר שבע;
גבולותיו —
צפון :מים המלח במזרח לאורך קו הרוחב  100עד להצטלבותו עם כביש חברון—באר
שבע )כביש מספר  ,(60משם לאורך כביש חברון—באר שבע עד באר שבע ,משם לאורך
כביש באר שבע— חצרים )כביש מספר  ,(233משם כביש חצרים—אופקים עד כביש
אופקים—צומת מעון )כביש מספר  ,(241משם כביש צומת מעון —צומת גבולות )כביש
מספר  ,(232משם בקו ישר לצומת כביש המערכת ליד ניר עוז ומשם לאורך כביש המערכת
מערבה עד הגבול ליד כרם שלום;
דרום :מפרץ אילת;
מזרח :מקו הרוחב  100לחוף ים המלח בצפון ,לאורך חוף ים המלח ובריכות מפעל
האשלג עד נחל ערבה ,לאורך הגבול עד מפרץ אילת בדרום;
מערב :לאורך הגבול מכרם שלום בצפון ועד טאבה ומפרץ אילת בדרום.
מספר האזור ;5 :שמו :אגם כפר ברוך; מקומו :כפר ברוך ,נפת-יזרעאל; תיאורו :אגם מים
ושדות;
גבולותיו —
הקו המקיף את האגם במרחק  500מטרים מקו מי האגם.
מספר האזור ;6 :שמו :עמק בית שאן; מקומו :נפת כנרת; תיאורו :בריכות דגים ושדות;
גבולותיו —
צפון :כביש בית שאן—מעוז חיים )כביש מספר  (71ומשם עד לירדן;
דרום :קו רוחב  200מהירדן במזרח עד כביש בית שאן—יריחו )כביש מספר ;(90
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.7

.8

.9

.10

מזרח :לאורך הירדן מגשר חוסיין בצפון עד קו רוחב  200בדרום;
מערב :כביש מספר  90מבית שאן בצפון עד עין מלקוח בדרום.
מספר האזור ;7 :שמו :עמק זבולון; מקומו :עמק זבולון ,נפת עכו; תיאורו :בריכות דגים
ושדות;
גבולותיו —
צפון :כביש עכו—צפת )כביש מספר  (85מצומת עכו—חיפה במערב עד צומת אחיהוד
במזרח;
דרום :כביש צור-שלום—אפק )כביש מספר  (7911ומשם דרך השדה עד כביש אחיהוד—
קרית אתא ,בצומת שפרעם;
מזרח :כביש אחיהוד—כפר אתא )כביש מספר  ,(70מצומת אחיהוד בצפון עד צומת
שפרעם בדרום;
מערב :כביש עכו—חיפה )כביש מספר  ,(4מצומת עכו—צפת בצפון ועד צומת צור שלום
בדרום.
מספר האזור ;8 :שמו :הכרמל; מקומו :נפת חדרה;
גבולותיו —
צפון-מזרח :כביש חיפה—יקנעם )כבישים מס'  4ו ,(70-מחיפה בצפון לצומת העמקים
וצומת יקנעם במזרח;
דרום-מזרח :כביש יקנעם—פרדיס )כביש מס'  (70מצומת יקנעם במזרח עד צומת פרדיס
במערב;
מערב :כביש חיפה—פרדיס )כביש מס'  (4מחיפה בצפון ועד צומת פרדיס בדרום.
מספר האזור ;9 :שמו :בית יער חדרה; מקומו :נפת חדרה;
גבולותיו —
צפון :כביש חדרה—גבעת אולגה ,מתחנת משטרת חדרה במזרח עד צומת גבעת אולגה
במערב;
דרום :כביש אלישיב—כפר ויתקין—בית ינאי )כביש מס'  ,(5720מצומת כפר ויתקין
בכביש חיפה—פתח תקוה )כביש מס'  (4במזרח עד חיבורו לכביש החוף )כביש מס' ,(2
ליד בית ינאי במערב;
מזרח :כביש חיפה—פתח תקוה )כביש מס'  (4מתחנת המשטרה בחדרה בצפון עד צומת
כפר ויתקין בדרום;
מערב :כביש החוף חיפה—תל-אביב )כביש מס'  (2מצומת גבעת אולגה בצפון עד צומת
כפר ויתקין ,ליד בית ינאי ,בדרום.
מספר האזור ;10 :שמו :הגליל העליון המזרחי; מקומו :מחוז הצפון — גליל עליון;
תיאורו :אזור משופע בבריכות דגים ומקווי מים;
גבולותיו —
צפון :גבול המדינה ממטולה במערב לרג'אר ,מכביש רג'אר צומת שיאון )כביש מספר
 (999לבניאס במזרח;
מזרח :מהבניאס בצפון לאורך דרך הפטרולים מזרחית לכפר סאלד ושמיר עד גונן ,כביש
גונן—גדות )כביש מספר  (918עד הירדן ולארכו עד גשר בנות יעקב בדרום;
דרום :מגשר בנות יעקב במזרח לאורך הכביש למחניים )כביש מספר  (91עד צומת מחניים
במערב;
מערב :כביש ראש פינה—מטולה )כביש מספר  (90מצומת מחניים בדרום עד מטולה
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.11

.12

תק' תשנ"ה–1994

.13

תק' תשס"ח2008-

.14

בצפון.
מספר האזור ;11 :שמו :מאגרי ביוב של גוש דן; מקומו :חולות ראשון לציון; נפת
רחובות; תיאורו :מאגרים ובריכות ביוב;
גבולותיו —
צפון :מכביש ראשון לציון במזרח לשפת הים במערב )כביש מספר ;(441
מזרח :הכביש המהיר גנות—אשדוד )כביש מספר  (4ממחלף ראשון לציון בצפון עד גשר
פלמחים )כביש מספר  ,(4311בדרום;
דרום :כביש פלמחים מגשר פלמחים במזרח עד פלמחים במערב )כביש מספר ;(4311
מערב :חוף הים התיכון מפלמחים בדרום עד חוף ראשון לציון בצפון.
מספר האזור ;12 :שמו :מדרוני רמת הגולן ורמת הגולן; מקומו :מזרחית לירדן ולכנרת;
גבולותיו —
גבול המדינה מכביש רג'אר—צומת שיאון )כביש מספר  (999בצפון; מזרחה ,דרומה
ומערבה עד חמת גדר;
דרום :כביש חמת גדר—צמח )כביש מספר  (98מחמת גדר במזרח עד חוף הכנרת במערב;
מערב :לאורך חופה המזרחי של הכנרת ממעגן בדרום שפך הירדן ,הירדן ,כביש גדות—
גונן )כביש מספר  ,(918דרך הפטרולים מזרחית לכפר סאלד ושמיר ,בניאס ,כביש
בניאס—רג'אר )כביש מספר  (999עד גבול המדינה בצפון.
מספר האזור ;13 :שמו :שקף .מקומו בחבל לכיש;
גבולותיו —
במזרח :גבול המדינה;
בצפון ,במערב ובדרום :קו המקיף את הישוב שקף במרחק  1000מטרים מגדר הישוב.
מספר האזור ;14 :שמו :מאגרי שפלת יהודה; מקומו :שפלת יהודה; גבולותיו –
צפון :ממחלף שער הגיא לאורך כביש  1לכיוון צפון-מערב עד מחלף בן-שמן ,ומשם
לאורך כביש  6לכיוון דרום-מערב עד מחלף שורק ,ומשם לאורך כביש  7מערבה עד צומת
גדרה.
מערב :מצומת גדרה לאורך כביש  40עד צומת קוממיות.
דרום :מצומת קוממיות לאורך כביש  353מזרחה עד ההצטלבות שלו עם כביש  38ליד
היישוב גבעת ישעיהו )להלן – ההצטלבות(.
מזרח :מההצטלבות לאורך כביש  38עד מחלף שער הגיא.

חיים גבתי

א' בסיון תשל"א ) 25במאי (1971

שר החקלאות
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