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سلطة الطبيعة والحدائق – وحدة المراقبة وتطبيق القانون

مقّدمة. 1

أمامك ماّدة مْهنية تّم بناء امتحان الصيد على أساسها، حيث إّن اجتيازه شرط ضرورّي للحصول على رخصة صيد.

الماّدة مقّدمة لك مشتملة على مواضيع متنّوعة، حيث إّن فهمها مهّم وضرورّي لكّل من يمكن أن يعمل بالصيد في إسرائيل.

إّن سلطة الطبيعة والحدائق مؤتمنة على حماية الحيوانات البّرية، ومن أجل قيامها بهذه المهّمة الملقاة عليها تقوم بإجراء القوانين 
واألنظمة التي تّم سنّها لهذا الغرض.  إّن الحفاظ على الطبيعة مهّم للحياة اليوم ومن أجل األجيال القادمة. وإّن الواجب الملقى على 
جميعنا الخاّص بالحفاظ على الطبيعة يسري بقّوة مضاعفة على مجتمع الصيّادين، الملزم أن يحذر مّرتين لالمتناع عن إلحاق 
الضرر بالطبيعة اإلسرائيلية. إّن إلحاق الضرر بالحيوانات البّرية بخالف األنظمة والقوانين من الممكن أن يشّكل خطًرا على 

ا. النظام البيئّي، حيث هو في دولة صغيرة كدولتنا نظام هّش جّدً

يُتوقّع منك، كمن يطلب العمل بالصيد، أن تحافظ على الطبيعة وتحترمها، أن تتصّرف بموجب القانون وأن تطيع مطبّقيه.

                                                             مع تحيّات،

            روني مالكا                              شاؤول چـولدشطاين

مدير شعبة المراقبة وإجراء القانون                مدير عاّم سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية  

                         والمسؤول عن قانون حماية الحيوانات البّرية

רשות הטבע והגנים – חטיבת הפיקוח ואכיפת החוק

4

1. הקדמה

לפניך חומר מקצועי שעליו מבוססת בחינת הציד, אשר עמידה בה מהווה תנאי הכרחי לקבלת רישיון 
ציד.

החומר המוגש לך כולל נושאים מגוונים אשר הבנתם חשובה והכרחית לכל מי שעתיד לעסוק בציד 
בישראל.

החוקים  את  אוכפת  היא  זו  משימתה  מילוי  ולצורך  הבר  חיית  הגנת  על  אמונה  והגנים  הטבע  רשות 
החובה  הבאים.  הדורות  ולמען  כיום  לחיים  חשובה  הטבע  על  השמירה  כך.  לשם  שחוקקו  והתקנות 
המוטלת על כולנו לשמור על הטבע חלה ביתר שאת על ציבור הציידים, המחויב לנקוט בזהירות יתרה 
על מנת להימנע מפגיעה בטבע הישראלי. פגיעה בחיות בר שלא לפי החוק והתקנות עשויה לסכן את 

המערכת האקולוגית, שבמדינה קטנה כשלנו, היא עדינה עד מאוד. 

מצופה ממך, כמי שמבקש לעסוק בציד, לשמור ולכבד את הטבע, לנהוג על פי חוק ולהישמע לאוכפים 
אותו. 

בברכה,

שאול גולדשטיין

 מנכ”ל רשות הטבע והגנים הלאומיים
 והממונה על חוק הגנת חיית הבר

רוני מלכא

מנהל חטיבת פיקוח ואכיפה
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تمهيد. 2

حول سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية  .2.1

سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية  .2.1.1
إن سلطة الطبيعة والحدائق هي السلطة الحكومية المسؤولة بموجب القانون اإلسرائيلي عن الحفاظ على الطبيعة وممتلكات أ. 

الدولة. إن السلطة تقوم على إدارة المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية وكذلك تعتبر السلطة مسؤولة عن فرض القوانين 
الخاصة بالحفاظ على الطبيعة في المحميات الطبيعية. فالسلطة تمثل بالفعل جهة عامة تحظى باألمانة وتمثل الجمهور كما 
أنها جزء من الممتلكات العامة – فالمحميات الطبيعية والحدائق الوطنية تعتبر ملًكا خاًصا للجيل الحالي وتلتزم تجاه هذه 

الممتلكات باعتبارها وديعة يجب الحفاظ عليها على المدى البعيد لتكون متاحة أيًضا لألجيال القادمة .

كانت سلطة الطبيعة والحدائق هيئتين منفصلتين )حتى تم ضمهما عام 1998( وفقًا للقانون الذي أقرته الكنيست عام 1963 ب. 
وذلك من أجل تحقيق أهداف القوانين المنظمة لها – وهي قوانين الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع األثرية 
التذكارية والحفاظ  الطبيعة واألنصاب  للحفاظ على  إلزام  السلطة بمثابة  البّرية لتصبح أهداف  الحيوانات  وقانون حماية 

عليها للصالح العام ولتعريف العامة بهذه األهداف.

تعتبر الحيوانات البّرية أيًضا جزًءا من الممتلكات العامة ولذلك يضع قانون حماية الحيوانات البّرية قيوًدا وضوابط لحماية ت. 
الحيوانات البّرية كما يحدد القانون كيفية اصطياد الحيوانات البّرية واالتجار بها وامتالكها، بشكل يضمن بقاءها لألجيال 

القادمة.

رؤية سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية   .2.1.2
أن تكون السلطة جهة وطنية وقيمية ومهنية تعمل على الحفاظ على الطبيعة والمناظر الخالبة والممتلكات.أ. 

أن تكون السلطة جهة تعليمية من أجل حب إسرائيل وقيمها وإرثها لصالح مواطني إسرائيل والعالم في الوقت الحالي ب. 
ولألجيال القادمة.

أن تكون السلطة عاماًل أساسيًا في تشكيل سياسة الحكومة وعاماًل فاعاًل في تنفيذ هذه السياسة في ضوء واقع متغير في ت. 
مجال الطبيعة والمناظر الطبيعة ومقتنيات الدولة.

أن تكون منبًرا للمعرفة يدمج الجودة اإلنسانية العليا والمرجعية العلمية، وجهة استشارية في الطبيعة والمناظر الطبيعية 	. 
والمقتنيات، وتقّدر حالة الطبيعة في إسرائيل.

أن تكون السلطة بمثابة جهة تخدم العامة في جميع مجاالت الصناعة التنظيمية.ج. 

رسالة السلطة   .2.1.3
تنفيذ القوانين والسياسات الخاصة بحماية الطبيعة والمناظر الطبيعية والمقتنيات وأراضي الدولة، ودفع هذه القوانين في أ. 

المجاالت المدنية واألمنية بالتنسيق مع وزارات الحكومة المختلفة في الحاالت العادية وفي الطوارئ.

التنسيق والربط بين أنظمة الدولة واألنظمة الدولية في مجاالت شؤون الطبيعة والمناظر الطبيعية ومقتنيات الدولة.ب. 

أهداف السلطة   .2.1.4
وفي أ.  الطبيعية  المحميات  وفي  إسرائيل  حدائق  في  الطبيعية  والمناظر  البيئية  واألنظمة  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ 

المحميات الطبيعية المشددة.

الحفاظ على األنصاب التذكارية الموجودة في الحدائق والمحميات الطبيعية لتكون متاحة للزائرين.ب. 

اإليضاح والتعليم من أجل الحفاظ على الطبيعة والمناظر الطبيعية وممتلكات الدولة من أجل زيادة وعي الجمهور في هذه ت. 
األمور.

اإلشراف وفرض القانون على ممتلكات السلطة والطبيعة والمقتنيات وفقًا للقانون. 	. 
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سلطة الطبيعة والحدائق – وحدة المراقبة وتطبيق القانون

حول اختبارات رخصة الصيد وتصاريح الصيد  .2.2

خلفية   .2.2.1
سلطة الحفاظ على الطبيعة والحدائق الوطنية )سيرد ذكرها بشكل مختصر فيما بعد "السلطة"( وهي منظمة تم إنشاؤها أ. 

بموجب قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية واألنصاب التذكارية عام 1998.  

ومن بين مهام السلطة أنها مسؤولة عن حماية الحيوانات البّرية بموجب قانون حماية الحيوانات الصادر عام 1955. هذا ب. 
القانون يمنح السلطة حق منح تراخيص الصيد والسماح به.

ينظم قانون حماية الحيوانات البّرية الصادر عام 1955 أعمال الصيد في إسرائيل. يتيح القانون الصيد لحاملي تراخيص ت. 
الصيد أو الحاصلين على إذن بذلك. إّن القانون واللوائح الخاصة بحماية الحيوانات البّرية الصادر عام 1976 )سيرد االسم 
ا فيما يتعلق بأعمال  مختصًرا فيما بعد ليشمل كلمة اللوائح، فقط( والتي تم إعدادها بموجب القانون، تعتبر لوائح مفصلة جّدً
الصيد باستخدام تراخيص الصيد. وموّضح في هذه التشريعات قائمة باألنواع التي يمكن صيدها وقائمة باألنواع الضارة 
وموسم الصيد، والحصة اليومية المسموح بها وطرق الصيد المسموح بها أو المحظورة وساعات الصيد باإلضافة إلى 

أمور أخرى.

إن التعديل الذي حد	 للتشريع المسمى "لوائح حماية الحيوانات البّرية )تعديل(" الصادر عام 2017، يحدد أن األفراد 	. 
يستطيعون الحصول على ترخيض بالصيد أو إذن بذلك في حالة توافر الشروط الواردة بالتفصيل في اللوائح. أحد هذه 

الشروط هو اجتياز امتحان مكتوب تضعه السلطة. 

سترد فيما يلي تفاصيل حول االمتحانات.ج. 

اختبار الحصول على ترخيص صيد\إذن بالصيد  .2.2.2

هناك اختالفات من ناحية مقدار األسئلة وليس من ناحية الموضوع فيما يتعلق بامتحان الحصول على ترخيص صيد وامتحان 
إذن الصيد.

هدف االمتحان أ. 

معرفة مدى إلمام مقدم الطلب بالمعرفة المطلوب، توافرها لدى صاحب ترخيص الصيد أو إذن الصيد. ■

أن يكون هناك شرط مصنف )إضافة إلى شروط أخرى( لتحديد أحقية مقدم طلب الحصول على ترخيص صيد أو  ■
إذن الصيد.

نوع االمتحانب. 

امتحان من نوع اختيار من متعدد:  ■

تقدم األسئلة للممتحن ويختار اإلجابة الصحيحة من بين أربع إجابات مختلفة.  ■

موضوعات االمتحانت. 

إدارة شؤون الصيد  ■

القوانين واللوائح الخاصة بموضوع الصيد بترخيص  ■

التشريعات الخاصة بالحصول على رخصة صيد  ■

األسلحة والذخيرة  ■

السالمة وقواعد االستخدام  ■

األخالقيات المتبعة في أعمال الصيد وحقوق الحيوانات  ■

تحديد الحيوانات ومن ثم تحديد الحيوانات المسموح بصيدها والحيوانات المحظور صيدها  ■

إدارة القضاء على أضرار الحيوانات البّرية لألراضي الزراعية وتصاريح الصيد والمشاريع المستحقة  ■

عدد األسئلة 	. 

50 سؤااًل ■
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مدة االمتحانج. 

حتى 120 دقيقة ■

درجة اجتياز االختبارح. 

■ 80

شروط اجتياز االختبارخ. 

الحصول على 80 درجة كحد أدنى  ■

غير مسموح بأي خطأ في جميع أسئلة تحديد الحيوانات المسموح بصيدها والحيوانات المحظور صيدها  ■

نزاهة االمتحان د. 

يجب وضع الهواتف في األمانات أو إغالقها نهائيًا ■

غير مسموح بالنسخ  ■

يحظر التشويش على الممتحنين اآلخرين  ■

يحظر إدخال أي متعلقات شخصية إلى قاعة االمتحان مثل الحقائب أو الهواتف أو أدوات الكتابة أو الورق بمختلف  ■
أنواعها، حيث تُترك خارج قاعة االمتحان باستثناء قنينة الماء.

انظر نموذًجا ألسئلة امتحان في الملحق 11 في نهاية هذه الكّراسة 
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إدارة شؤون الصيد  – خلفية نظرية. 3

إدارة شؤون الصيد  .3.1

ما هي إدارة شؤون الحيوانات البّرية وكيف تعمل على ضمان استمرارية مجال الصيد؟  .3.1.1
إن إدارة الحيوانات البّرية هي نشاطات يتّم القيام بها لهدف ضمان وجود الحيوانات البّرية بصفة عاّمة، ومن جملتها حيوانات 

ا على تأثير اإلنسان على الطبيعة. الصيد أيًضا، رّدً

لماذا هناك حاجة إلى إدارة للحيوانات البّرية؟  .3.1.2
تنبع الحاجة إلى إدارة الحيوانات البّرية من النمو البشري السريع الذي يسلب العديد والعديد من الموارد الطبيعية على أ. 

عد والصيد أحد أشكال هذا اإليذاء، لكن ليس الشكل األساسي من  سطح األرض. إن إيذاء الحيوانات يتم على جميع الصُّ
أشكال إيذاء الحيوانات. 

تتزايد الحاجة إلى إدارة الحيوانات البّرية مع مرور الزمن لعدة أسباب:ب. 

تطرأ تغيرات على المحميات الطبيعية على مستوى العالم حيث تقل المناطق الخضراء وبرك المياه التي تشكل موئاًل  ■
للحيوانات.

تتيح وسائل التواصل الحديثة والتطور التكنولوجي لإلنسان أن يصل تقريبًا إلى أي مكان على وجه االرض. فحاليًا تم  ■
تمهيد طرق عديدة وتوفير وسائل نقل كثيرة مجهزة للسفر ليس على الطريق )مثل المركبات الصالحة لجميع الطرق( 
تتيح الوصول إلى األماكن التي كانت في الماضي خالية من البشر. وفي هذه الحالة تتسبب هذه األمور بتزايد مضايقة 
الحيوانات في أماكن وجودها بعد أن كانت في السابق في منأًى عن إيذاء البشر، وهي اليوم تتعرض لألذى على نحو 

لم تكن تتعرض له في الماضي.

بالطبيعة، وكلما ارتفع مستوى  ■ البّرية وتقليل األضرار  الحيوانات  هناك وعي زائد لدى الجمهور و مطالبة بحماية 
المعيشة تزايد وعي الجمهور ألعمال الصيد وحماية الحيوانات البّرية، فالمجتمع العصري البد له من أن يهتم بمناقشة 

المشكلة ووضع حلول مناسبة لها.

هناك عالقة واضحة بين قوة اإلدارة المطلوبة وبين الكثافة في الميدان. يحاول حّراس الطبيعة إدارة الحيوانات حيث تتالءم ت. 
كثافتها مع كّمية الموارد في المحيط. تُعّرف هذه الكثافة كـ"قدرة االحتمال البيئية للميدان"، ومن أجل فهم المصطلح يجب 

أن نفهم مّما تتكّون مزرعة الحيوانات البّرية.   

في الماضي غير البعيد كانت هناك حاالت غير قليلة ألعمال صيد غير مشروط، ونجم عنه فناء أنواع من الحيوانات ونقص 
حاد فيها. ففي عام 1741 – على سبيل المثال – اكتشف األوروبيون ألول مرة حيوان الُدخس - سطلر  )وهو أحد سالالت 
حيوان الُدخس الذي يعيش في مياه البحر األحمر( شمال المحيط الهادئ، وهو أحد الثديات العمالقة التي يصل طولها إلى 
ثمانية أمتار وتِزن نحو ستة أطنان. ونظًرا للمذاق الرائع للحوم هذه الحيوانات انقرضت من جميع أنحاء العالم بعد ثالثين 
عاًما من اكتشافها بسبب أعمال الصيد العشوائية، كذلك صيد الجاموس األمريكي خالل القرن التاسع عشر وصيد الحوت 
األزرق في القرن العشرين. جميعها تعتبر أمثلة ألعمال الصيد غير المقنن الذي أسفر عن انقراض أنواع معيّنة، حتى تم تنفيذ 
خطط للتعاون بين األطراف المعنية من أجل إنقاذ هذه األنواع. وفي وقتنا هذا هناك أنواع كثيرة أخرى من الحيوانات عرضة 

لالنقراض إذا ما استمرت أعمال الصيد بدون وضع خطط تعاونية لذلك. 

أماكن تربية الحيوانات البّرية   .3.2

إن مكان تربية الحيوانات هو البيئة التي توفّر كل ما يلزم الحيوانات للبقاء على قيد الحياة:  .3.2.1
آكلة كّل شيء وهناك من أ.  آكلة لحوم. وهناك حيوانات  آكلة أعشاب وحيوانات  إلى حيوانات  الحيوانات  تنقسم  الغذاء – 

الحيوانات التي تتغّذى على غذاء خاص. وحينما نقوم بفحص غذاء الحيوانات فإننا نفحص أيًضا كم هذا الطعام وكيفه. 
ا باألغذية األساسية وبالمعادن مقارنة بنباتات أخرى. وكلما  فاختيار الطعام يتأثر بجودته: حيث إن هناك نباتات غنية جّدً

كان الغذاء غنيًا كانت الحاجة أقل الكتمال حاجة الجسم.

المأوى – تحتاج الحيوانات إلى حماية حياتها مثل توفير األكل والنوم والطواف والتزاوج وتربية الصغار. وتجد الحيوانات ب. 
المأوى في بيئات توفرها لها الطبيعة، مثل األعشاب والحشائش واألشجار والصخور والشقوق والمغاور وما إلى ذلك.
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المياه – إن وجود جميع الحيوانات يرتبط بالمياه. هناك بعض الحيوانات تكتفي بالمياه الموجودة في الغذاء مثل المياه ت. 
الموجودة في النباتات. وهناك بعض الحيوانات األخرى التي تحتاج إلى المياه الموجودة في الطبيعة بشكل كامل.

بني 	.  المنطقة مع  تتقاسم  أن  أسلوب معيشتها  يتيح  فيها. وهناك حيوانات  لتكون  إلى مساحة  الحيوانات  تحتاج  األرض – 
نوعها، بينما هناك أنواع أخرى من الحيوانات تحتاج إلى أرض وهناك أنواع تعيش مع حيوانات أخرى في الرقعة نفسها 

وهناك أنواع ال تعيش مع أنواع أخرى في المنطقة نفسها.

التنافس على موارد مكان تربية الحيوانات  .3.2.2
حينما تكون هناك موارد في مكان تربية الحيوانات )غذاء ومأوى ومياه وأرض( بوفرة فإن هذه الموارد تساهم في إنقاذ أ. 

الحيوانات. وحينما يغيب أحد هذه العناصر فإن ذلك يقيّد قدرة الحيوانات على النمو واالنتشار وعندها يصبح هذا األمر 
عاماًل مقيًِّدا للحيوانات.

كلما تزايدت نسبة كثافة الحيوانات في منطقة معيّنة زادت نسبة تضاؤل العوامل الحيوية للحياة بسبب استغالل هذه العوامل ب. 
استغالاًل كبيًرا. 

قدرة األرض على استيعاب الحيوانات  .3.2.3
إن قدرة المنطقة على االستيعاب هي حالة التوازن بين المكونات الضرورية للحيوانات وبين عدد الحيوانات التي تستفيد أ. 

من هذه المكونات. فعلى سبيل المثال يكون هناك توازن بين كمية النباتات الموجودة في منطقة ما وبين عدد الحيوانات التي 
تتغذى على هذه النباتات ويقصد بذلك حدو	 توازن طبيعي بدون تدخل من عوامل بشرية ذات صلة. 

إن الكثافة الطبيعية للحيوانات لن تؤدي إلى تناقص الموارد الطبيعية نتيجة زيادة الحاجة إليها وبالتالي فإن التنافس بين ب. 
الحيوانات لن يؤثر على بقائها. ولكن حينما تتزايد كثافة الحيوانات عن قدرة المنطقة االستيعابية تتزايد معدالت الوفاة، فال 
يمكن أن تأتي الكثافة المتزايدة للحيوانات بأي خير. وعلى الجانب اآلخر إذا قلت كثافة الحيوانات عن معدل معين فإنها 
تضع الحيوانات في خطر، ألنه في وضع كهذه تتزايد المخاطر الناتجة عن أي حد	 غير متوقع أو كوار	 )مثل التغيرات 

الشديدة في حالة الطقس( مما يؤدي إلى دمار الحيوانات من النوع نفسه في هذا المكان.

وبين هذين الطرفين هناك مجال واسع للمناورة من قبل إدارة فّعالة بصورة مختلفة. هذا ومن الممكن أن نزيد من قدرة ت. 
منطقة على االستيعاب بصورة اصطناعية من خالل معالجة العامل المقيّد مثل:

إذا كان هذا العامل هو الغذاء فتمكن إضافة غذاء.  ■

إذا كان العامل المقيّد هو األرض فمن الممكن أن نتبع هذه الوسائل: أن ننقل جزًءا من الحيوانات إلى مكان آخر شبيه  ■
في ظروفه بالمكان األصلي. أن يتم إنشاء غابة صغيرة من خالل إضرام نار بعناية من أجل زيادة النباتات الموسمية 
أعمال  خالل  من  الحيوانات  من  مستقرة  نسبة  على  المحافظة  مع  لألعشاب،  اآلكلة  للحيوانات  أكبر  غذاء  وتوفير 

التعشيب.  

خفض أعداد الحيوانات   .3.2.4
إن التصديق على خفض أعداد الحيوانات يتم بعد إجراء أبحا	. ويأتي دور هذه األبحا	 لمراقبة الحيوانات وتحديد ما هو أ. 

معّدل التربية الطبيعية لهذه الحيوانات، وكذلك توضيح ما هي عوامل تزايد هذه الحيوانات وأسباب نفوقها.  وكذلك معرفة 
القدرة االستيعابية للمنطقة التي تعيش فيها الحيوانات. ومن خالل هذه المعطيات تمكن معرفة مدى وجوب أن يتم خفض 

أعداد الحيوانات البّرية خالل أعمال الصيد.

أعمال خفض ب.  فإن  الحيوانات، ولذلك  بكثافة  يرتبط بعضها  البّرية  للحيوانات  الطبيعي  النفوق  أن عوامل  افتراض  هناك 
األعداد المسبق للحيوانات سيعوض الخسائر من خالل زيادة نسبة الناجين. فعلى سبيل المثال، إذا تعرضت الحيوانات 
الصغيرة للنفوق لقلة الطعام فإن قتل الحيوانات البالغة قبل دخول فصل الشتاء سيبقى غذاء وفيًرا في المنطقة. ولذلك فإن 

هناك العديد من الحيوانات الصغيرة ستنجو على افتراض أن عدد الحيوانات مقارب لقدرة المنطقة على استيعابها. 

إذا كانت نسبة الحيوانات بعيدة عن قدرة المنطقة على االستيعاب فإن نفوقها ال يتأثر بكثافة الحيوانات. ولذلك فقتل بعض ت. 
هذه الحيوانات لن يؤتي بثمار مأمولة. ولذلك فإن الحيوانات القريبة من القدرة االستيعابية للمنطقة تمكننا من تقدير عدد 
الحيوانات التي يمكن خفض أعدادها بدون خرق المجال الذي تنمو فيه الحيوانات. ومن هذه الناحية فإن المواليد تمثل 
تعويًضا عن الخسائر ووفقًا لذلك يمكن تحديد عدد الحيوانات الضرورية للصيد من أجل الحفاظ على التوازن. هذا ويتم 

تحديد عدد تراخيص الصيد الموزعة على الصيادين بالتبعية. 
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سلطة الطبيعة والحدائق – وحدة المراقبة وتطبيق القانون

من المعلوم أن التقديرات ال يكون من السهل تحديدها نظًرا ألننا يجب أن نضع في االعتبار أن هناك ظروفًا طبيعية يطرأ 	. 
ا، ففصل الشتاء، مثاًل، في سنة ما، مغاير لفصل الشتاء في عام آخر، كما تُعتبر كمية الغذاء أحد  عليها تباين كبير جّدً
العوامل المتغيرة من عام إلى آخر. فكل مجتمع طبيعي يمر بعملية تغيير تدريجية. فإن النباتات ومن بعدها الحيوانات 
تتغير بشكل تدريجي في إطار مرحلة طبيعية تسّمى التعاقب البيئي، وخالل هذه العملية تتطور النباتات لتصبح المجموعة 

ا وتؤثر تدريجيًا على ديناميكية الحيوانات في أماكن وجودها. األعلى. فهذه العملية تعتبر مرحلة بطيئة جّدً

أحيانًا تطرأ أحدا	 استثنائية مثل الحرائق والفيضانات وهي عوامل تغيّر مواطن الحيوانات بشكل مفاجئ، وأي حد	 طارئ 
من شأنه أن يعيد مواطن الحيوانات إلى الوضع األّولي الذي كانت عليه في بداية المرحلة. هذه المراحل تعتبر من عوامل 

اختفاء أنواع حيوانات واختفاء أنواع أخرى أو تغير الكميات النسبية لألنواع. 

نماذج للتكهن بهذه المراحل في منطقة تربية الحيوانات   .3.2.5
يهدف الباحثون إلعداد نموذج يُتكهن من خالله بالمراحل المتوقعة في هذه المنطقة. ووفقًا لهذه الوضع المتوقع فإن الباحثين أ. 

بمقدورهم أن يعرفوا ما هو عدد الحيوانات األمثل التي يُسمح بصيدها في هذه المنطقة حتى يُضمن للحيوانات الموجودة 
النجاة.  

عندما يتّم التطّرق إلى إدارة شؤون الصيد من خالل الصيد، يجب فحص عّدة مسائل:ب. 

المخزون الجيني – هذا المخزون الذي تحمله الحيوانات يؤثر على سمات النوع ويجعله مالئًما للبيئة التي يعيش فيها.  ■
وتعتبر سمات أي كائن مزيًجا من سمات آبائه التي انتقلت إليه بالوراثة. ثم تغيرت ظروف البيئة من جيل إلى آخر 
وبقيت الحيوانات التي ورثت عن آبائها صفات تؤهلها ألن تتكيف مع ظروف البيئة الجديدة، وولدت ُسالالت لها. 
تُسّمى هذه المرحلة االنتخاب الطبيعي، وكلما كان هناك تنوع كبير للصفات المختلفة من ناحية جينية للنوع الواحد 

زادت احتمالية أن تنجو هذه الحيوانات في الظروف المتقلبة أو االستثنائية، 

وحتى نفهم هذه الظاهرة سنأتي بمثال نظري: نفترض أن البيئة أصبحت أكثر سخونة وإذا كان هناك ساللتان من الحيوانات 
إحداهما قادرة على تحمل الحرارة واألخرى ال تقوى على ذلك فسنجد أن الحيوان القادر على تحمل الحرارة سينجو بينما 
اآلخر سينفق أو ينمو بصعوبة. وحينما يخرج من هذه الساللة حيوانات أخرى فإنها ستر	 عنها القدرة على تحمل الحرارة 
هذه  فإن  البرودة  مختفية من شدة  تبقى  التي  السالالت  بعض  هناك  كان  إذا  ولكن  الحرارة.  ارتفاع  النجاة وقت  وستستطيع 
الحيوانات تحل محل األخرى حينما يصبح الطقس قارًسا مّرة أخرى، حيث تستطيع البقاء في البيئة المتغيرة. ولكن إذا اختفت 
جميع الحيوانات التي تتحمل الطقس البارد فإن هذه الحيوانات سوف تفنى مع برودة الجو. ولذلك فإن دور اإلدارة هو تحقيق 
أمرين وهما ضمان أن تبقى الحيوانات بعدد كبير للحفاظ على التفاوت الجيني، وأيًضا منع صيدها بصورة غير مراقبة لكون 

هذا الصيد سيقلل من التفاوت الجيني لدى الحيوانات.

كبر حجم الحيوان – الحيوان هو مخلوق يأكل كل ما يحتاجه ويصل إلى كامل الوزن المحتمل. فالحيوان بكامل وزنه يتزود ت. 
بالمزيد من اللحوم وهو األمر المهم بالنسبة للصيادين. ومن خالل تكوين اإلدارة المعنية بشؤون الحيوانات فإن ذلك من 

الممكن أن يضمن حمايتها بكثافة تحول دون تعرضها للجوع أو توطن األمراض بينها.

قبل سنوات اعتقد الباحثون أن الحفاظ على الطبيعة يتم من خالل عدم الفعل، على افتراض أن عدم التدخل سيحافظ على 	. 
الحيوانات والنباتات وسيتم الحفاظ على األشياء كما هي. ولكن نظًرا إلى أن تدخل اإلنسان يعتبر أمًرا قائًما وملموًسا في 

أي مكان فإن الحيوانات والنباتات تعتبر جزًءا من تدخل اإلنسان.

في بعض البلدان مثل إنـچـلترا والواليات المتحدة ونيوزلندا كان هناك في الماضي إدارة ذات صلة بحيوانات الصيد، من ج. 
خالل إضافة حيوانات تّمت تربيتها ثم خرجت إلى البّرية وكانت الفكرة من وراء ذلك هي زيادة حصة الصيد المقررة. 
فمثاًل صيد اإلوّز )وخصوًصا طائر البركة الذي يعتبر النوع المفضل لدى الصيادين( قام باألساس على حيوانات تّمت 
البّرية  الحيوانات  أنواع  بين  فيه  مرغوب  غير  تهجين  إلى  أّدى  األمر  هذا  ولكّن  الطبيعة.  فضاء  في  أطلقت  ثم  تربيتها 
والحيوانات التي تّمت تربيتها. وقد تلّو	 المخزون الجيني ألنواع الحيوانات البّرية بخصال الحيوانات التي تّمت تربيتها.

تأثير وجود إدارة ذات صلة على أعمال الصيد والصيادين   .3.2.6
كان متداواًل في الماضي بين الصيادين اتجاه أن قيمة الحيوان الذي يتم صيده في الطبيعة تعلو على قيمة الحيوان الذي يتم أ. 

صيده في منطقة فيها إدارة ذات صلة باألمر.

يتطلع الصياد إلى الخروج إلى الطبيعة واالستمتاع بكّل ما يتعلق بأعمال الصيد. ولكن هذه التجربة أصبحت متاحة للصياد ب. 
من خالل تدخل فّعال من أشخاص مسؤولين عن الحفاظ على الطبيعة. 
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إن القوانين الكثيرة التي تكبل الصيادين تثير حفيظتهم أكثر من مرة، ولكن الواقع يوضح لنا أن هناك ضرورة لتحديد ت. 
األماكن التي يسمح فيها بالصيد واألنواع التي يمكن صيدها والكميات المتاحة من كل نوع يُسمح بصيده. وعلى الصياد 
أن يدرك أن الحفاظ على الطبيعة بشكل عام والحفاظ عليها بسبب أعمال الصيد بشكل خاص يعتبر شكاًل ضروريًا للحياة 
العصرية. ولذلك فإن الصياد ال يستطيع الخروج للصيد مادام يرغب في ذلك أو الصيد في أي مكان. وعليه أن يغير من 
عادته: كأن يتخلى عن بعض الحيوانات التي اعتاد على صيدها في الماضي وأحيانًا أن يقوم بتغيير األماكن التي اعتاد 

على الصيد فيها.

إدارة الصيد والحفاظ على الطبيعة   .3.3
بأعمال  تتعلق  التي  البشرية  اإلدارة  خطط  مع  يتشابه  الطبيعة  على  للحفاظ  العامة  الخطط  أهداف  أحد  إن  بالفعل،   .3.3.1 

الصيد: من خالل الحفاظ على وجود مواطن للحيوانات والحفاظ على تنوع كبير لألنواع  القائمة.    

إن إدارة الحفاظ على الطبيعة تسعى ليس إلى الحفاظ على عدد الحيوانات فقط، بل أيًضا الحفاظ على موطن مناسب لكل   .3.3.2 
نوع.   

أجريت أبحا	 على بعض أنواع الحيوانات البّرية ويجب إجراء أبحا	 على أنواع أخرى وتعلّم الكثير من أجل معرفة   .3.3.3 
كيفية حمايتها. وبذلك يكون من الممكن أن يتم العمل من أجل أن تصل الحيوانات إلى أكبر عدد ممكن لها. وإاّل تختفي      

في أعقاب النشاطات العديدة التي يقوم بها اإلنسان والتي يمثل نشاط الصيد واحًدا منها.   

إصابة الحيوان بدون ترخيص    .3.4
ا مقارنة بالصيد بترخيص.  يُعتبر مقدار الحيوانات التي تم صيدها بدون ترخيص قلياًل جّدً  .3.4.1

رغم ذلك فإن الصيد بدون ترخيص من الممكن أن يكون له تأثير مدمر على الطبيعة:   .3.4.2
إّن فقدان الحيوانات البّرية الذي لم نعلم به أو غير المخطط له من الممكن أن يؤدي على المدى البعيد إلى حدو	 تباين أ. 

تدميري للمعطيات التي تعتمد عليها اإلدارة المختصة بالحيوانات البّرية.

بالطبيعة ويزيد من ب.  فالصيد يضر  الطبيعة.  بالضرر وهو:  نعيش عليه  الذي  المصدر  بدون ترخيص يصيب  الصيد  إن 
مخاطر اختفاء معالمها.

إّن قانون حماية الحيوانات البّرية يحظر بشكل صريح وبدون مواربة االتجار بلحوم الحيوانات التي تم صيدها. ولذلك   .3.4.3 
على الصيادين أن يتنصلوا من الصيادين الذين ال يحملون تراخيص ومن التجار، ألنهم يضرون – في األساس –      

بالصيادين أنفسهم.   

استخدام أعمال الصيد كوسيلة لحماية الطبيعة   .3.5
رياضة  وجود  باستمرار  يسمح  مّما  للحيوانات  التكاثر  من  قدر  أكبر  ضمان  أجل  من  البّرية  الحيوانات  إدارة  تشّكلت   .3.5.1 

الصيد. ولكن هذا األمر ال يعتبر الهدف الوحيد.     

الهدف األساسي من إنشاء إدارة للحيوانات البّرية هو الحفاظ على الطبيعة. وأحد وسائل تحقيق ذلك هو التدخل البشري   .3.5.2 
الفعال من خالل وجود إدارة ذات صلة تعمل بديناميكية لصالح الحيوانات البّرية من خالل االشتراك في أعمال تكاثرها     

ونفوقها.     
خالل فترة زمنية طويلة هذه اإلدارة يمكنها أن تتدخل في إحدى مراحل الطبيعة وأن تغير من التوازن القائم بين المواليد     

والوفيات.   

إن قتل الحيوانات البّرية بغرض الحفاظ على الطبيعة يثير اختالفًا واسًعا في أوساط محبي الطبيعة وخصوصا نظًرا إلى   .3.5.3 
أن السلطة التنفيذية تحّصل مبالغ مالية )رسوم الصيد أو بيع اللحوم( وعلى ضوء هذا هناك تعارض بين الحفاظ على      

الطبيعة وبين قتل الحيوانات. ولكن تظهر لنا التجارب أنه ال مانع من القتل بغرض الحفاظ على الحيوانات البّرية بكثافة     
مناسبة مستقباًل، وبدون حدو	 أضرار ناجمة عن الكثافة الزائدة للحيوانات مثل المجاعة أو تفشي األمراض.     

وللتمثيل على إدارة المحميات الطبيعية التي تشتمل على حيوانات فإننا سنشبه هذه اإلدارة بإدارة مزارع األبقار.  .3.5.4 
ففي المزرعة يقوم المزارع بإرسال القطيع الزائد إلى المجزرة من أجل الحفاظ على القطيع بقدر يناسب قدرة مزرعته على    

االستيعاب.   
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فتعتبر هذه الطريقة الطبيعية للحيوانات من أجل مواجهة الكثافة الزائدة ولكن في العالم الحديث تكون أغلب الحيوانات منفصلة، 
بين أماكن وجودها وبين البنيات التي أسسها اإلنسان. هذه الحيوانات بمثابة جزر منعزلة؛ فنظًرا للتباعد القائم ال يتّم االنتقال 
من مجموعة حيوانات إلى أخرى ويكون هناك مجموعة صغيرة من الحيوانات ليس لها مصدر خارجي. هنا تتشّكل مخاطر 

تفّشي األمراض التي تقلّل من عدد الحيوانات عن الحد األدنى الذي يسمح لها بأن تعيش.  

الحيوانية  الثروة  على   – القالعية  الحّمى  مثل مرض   – البّرية  الحيوانات  تصيب  أمراض  لعدة  تأثيرات خطيرة  هناك   .3.5.5 
تفشي  بمنع  خاّص  بشكل  تهتّم  جنب  إلى  جنبًا  والحيوان  اإلنسان  فيها  يعيش  التي  المتقّدمة  الدول  فإن  ولذلك  لإلنسان.    
للتفشي.  قاباًل  مرًضا  تحمل  التي  للحيوانات  المفحوص  األعداد  خفض  هو  الضرر  لتقليل  والسبيل  األمراض.    
ونظًرا إلى أّن هناك بعض األنواع من األيائل والظباء المعرضة لحمل أمراض، وهي حيوانات يسعى الصيادون لصيدها،    

يمثّل ذلك فرصة لتنظيم الحيوانات من خالل منح تراخيص لصيد بعض من هذه الحيوانات.  

يهتم جانب من إدارة الحيوانات البّرية بإجراء محاوالت إلعادة الحيوانات البّرية المنقرضة إلى مواطن وجودها. وال تكون 
هذا  ويكون  البيئة  في  الطبيعية  التغيرات  نتيجة  النوع  انقراض  يحد	  فأحيانًا  دائًما،  معلومة  بّرية  أنواع  انقراض  أسباب 
االنقراض جزًءا من سلسلة تغيرات تضرب أنواع الحيوانات. وأحيانًا يحد	 انقراض الحيوانات نتيجة النشاط العشوائي غير 
المدروس لإلنسان في فترات لم تكن فيها عملية حماية الطبيعة متطورة. وكذلك المعرفة بإدارة خاصة للحيوانات البّرية لم تكن 
كبيرة. وحتى يتم تعديل هذا الوضع تُجرى محاوالت إلعادة الحيوانات التي انقرضت إلى مواطنها التي كانت تعيش فيها في 
السابق. وكما هو معلوم فإن عملية كهذه ليست بالسهلة بل إنّها تمّر بصعوبات بالغة. أولى هذه الصعوبات هو إيجاد الحيوانات 
التي انقرضت، والصعوبة األخرى هي أن جزًءا كبيًرا من مواطن الحيوانات تغيّرت بمرور الوقت لتغيرات طبيعية أو بتأثير 

من اإلنسان. ولذلك فإن استعادة الحيوانات ال تتكلّل دائًما بالنجاح أو ال تكون مناسبة دائًما.

إدارة الصيد في إسرائيل   .3.6

موسم الصيد   .3.6.1
يتّم تحديد موسم للصيد من أجل تجنّب القيام بأعمال صيد خالل فترات تساقط الريش )لدى العصافير( وكذلك لتجنب فترات أ. 

التكاثر عند الحيوانات. 

تتحدد فترة الصيد خالل الفترة التي تأتي بعد موسم التكاثر لدى أكبر قدر من الحيوانات، حتى تستطيع األنواع المختلفة أن ب. 
تستغّل كامل قدرتها المحتملة للتكاثر، مّما يجعل تأثير الصيد على عدد الحيوانات في أقّل مستوياته قْدر اإلمكان. 

من المهم أن نؤكد أّن موسم التكاثر يُمنع فيه الصيد منًعا باتًّا.  ت. 

هناك أهمية أخرى لحظر الصيد خالل موسم التزاوج: فالصيادون يخرجون إلى الطبيعة ويتنقلون ويتجولون فيها. تقليل 	. 
هذه الحركة خالل مواسم التعشيش والتزاوج يمنع مضايقة أنواع الحيوانات التي يكون بعض منها نادًرا ونجاح التزاوج 

ا في موطنها وللنوع. مهّم جّدً

وفقًا لهذه االعتبارات فقد تّم تحديد موسم للصيد في إسرائيل خالل الفترة من األول من أيلول حتى 31 كانون الثاني فقط، ج. 
أي أّن الفترة من 1 ُشباط إلى 31 آب يحظر فيها الصيد لكونها موسم التعشيش ألغلب الطيور التي تعشش في إسرائيل. 
خالل هذه الفترة تنتقل أنواع كثيرة مثل )حيوان صخرة الحجل( للعيش في شكل أزواج وتضع أعشاشها. وبعد ذلك توّسع 
من ساللتها. تعتبر إصابة أحد الزوجين مانًعا للطرف اآلخر أن يجد شريًكا له جديًدا، كما أّن وضع البيض سيتأثّر سلبًا 

خالل هذا العام. كما أّن هذا الموسم يُعتبر موسم والدة جنين الحيوانات وتكاثر السالالت للثديات بمختلف أنواعها. 

من األهمية بمكان أن نعلم أن صيد نوع واحد يؤثّر على األنواع األخرى، فمثاًل صيد حيوان حجل الصخر ال يؤثّر على 
حيوانات من نوعه فحْسب، بل، أيًضا، على الحيوانات المفترسة التي تتغذى على هذا النوع.

أماكن الصيد  .3.6.2
إّن األماكن المحظور الصيد فيها ترد تفصيليًا في لوائح قانون حماية الحيوانات البّرية وقيود أعمال الصيد.  أ. 

يحّدد الوزير المختص القيود الخاصة بأعمال الصيد وتتغير هذه القيود من وقت إلى آخر، وفقًا لقرارات متخصصة كجزء ب. 
من إدارة الحيوانات البّرية.

حينما يكون هناك منطقة مغلقة أو مفتوحة للصيد تصدر لوائح قانونية بغرض إعالم جمهور الصيادين من خالل رسالة ت. 
مكتوب مرفقة بترخيص الصيد. أّما عن األماكن المحددة المحظور فيها الصيد بشكل دائم فهي المحميات الطبيعة والمناطق 
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المأهولة والمناطق العسكرية بما في ذلك منطقة يهودا والسامرة )انظر، أيًضا، القانون واللوائح الخاصة بحماية الحيوانات 
البّرية التي تتعلق بالمناطق السكنية(.

من أجل منع االلتباس يتم التأكيد على أن جميع المناطق المحظور الصيد فيها تمثّل مصدًرا لتكاثر الحيوانات البّرية بدون 	. 
حدو	 التشويش الذي يسبّبه الصيد. إن مناطق الصيد من شأنها أن تجذب إليها الحيوانات البّرية من المناطق المحظور 
كان  التي  المناطق  هذه  المناطق.  لهذه  االستيعابية  القدرة  تتجاوز  مناطق محمية  في  الحيوانات  تكون  الصيد حينما  فيها 
يسمح فيها الصيد في الماضي تم حظر الصيد فيها في السنوات األخيرة من أجل السماح للحيوانات البّرية التي عانت من 
أعمال الصيد الزائد بأن تلتقط أنفاسها. وباإلضافة إلى األماكن الثابتة فإنّه من الممكن السماح بين الحين واآلخر بالصيد 
في األماكن الخاصة التي تعاني من األضرار التي تلحق باألرض الزراعية. يجب االنتباه إلى أن جميع المحميات الطبيعية 

المعلنة وغير المعلنة يحظر الصيد فيها. 

أنواع ترافق اإلنسان  .3.6.3
كما أسلفنا فإن العصر الذي يكون فيه لإلنسان تأثير واضح على النظم البيئية ال يمكن فيه أن نتخيّل توازنًا من أجل الحفاظ أ. 

على الطبيعة بدون تدخل بشري. 

إن تدخل اإلنسان من الممكن أن يكون بدافع الحفاظ على توازن مناسب أو العكس، كأن يكون التدخل نتيجة عدم االنتباه ب. 
أو عدم الحرص.

الحيوانات ت.  القريبة من  المناسبة للمزارعين مثل األراضي الزراعية  الوقاية الصحية  انعدام  مثال على عدم االهتمام هو 
البّرية أو عدم إخالء المنطقة من ِجيَف الطيور أو البقر أو األغنام. 

تقليل 	.  حتى  أو  بها  الخاصة  المساحة  تقليل  أو  الحيوانات  تكاثر  منع  من خالل  يتم  أن  الممكن  من  قصد  التدخل عن  إن 
الحيوانات نفسها، العتبارات صحية ولألضرار التي تسبّبها.

هناك أنواع من الحيوانات البّرية التي تعرف جيًّدا كيفية استغالل سهو اإلنسان. هذه األنواع تعرف بأنها أنواع الحيوانات ج. 
المالزمة لإلنسان نظًرا إلى أنّها – مع مرور السنين – تعلّمت كيفية االستعانة باإلنتاج الثانوي الذي يتركه اإلنسان، وخير 

مثال على ذلك هو ابن آوى األصفر والثعلب والخنزير البري.

يستغّل الخنزير البري لصالحه الموارد الزراعية. في الطبيعة الخالية من المنتجات البشرية يتطلّب األمر من الخنزير البري 
البحث عن غذائه، ولذلك فإن هذه الخنازير تخصص طاقة هائلة من طاقتها لذلك، نظًرا إلى أّن كمية الغذاء محدودة وكذلك 
قدرة الخنازير على تكوين جيل مكّمل: فبشكل عام تلد الخنازير عدًدا قلياًل من صغارها خالل العام، في حين أّن الخنزير 
البري الموجود في بيئة زراعية يمكنه الوصول إلى المحاصيل بدون عناء )أو بسبب البيئة السكنية التي يكون الغذاء فيها متاًحا 
في صناديق القمامة( وعندها تكون الخنازير البّرية قادرة على والدة الكثير من الصغار خالل فترتي التزاوج خالل العام. 
والمقصود هو أّن أعداد صغار الخنازير التي ستصل إلى سّن البلوغ في بيئة زراعية أو بيئة إنسانية تزيد كثيًرا عن أعداد 
ا، أي أّن الخنازير البّرية لن تنمو بشكل كامل فحْسب بل إّن العالقة  الصغار التي وصلت إلى سّن البلوغ في بيئة طبيعية جّدً

بينها وبين سائر الحيوانات البّرية )والبيئة بشكل عاّم( ستتغير وتؤثر على الطبيعة وعلى اإلنسان ومحيطه الذي يعيش فيه.

أعمال اإلدارة ذات الصلة بالحيوانات تتم من أجل منع هذا الوضع ومع ذلك فإنه يجب – قبل اتخاذ خطوات تتعلق بإدارة ح. 
الصيد – قياس كيفية تقليل تأثير اإلنسان على األنواع التي تأتي برفقته. والطريقة المثلى لذلك هي الوقاية الطبية من خالل 

إبعاد الغذاء عن األنواع التي ترافق اإلنسان. هذه الطريقة سوف تحّل المشكلة قبل وجودها من األساس.

ما القدر المسموح بصيده من كّل نوع؟  .3.6.4
هناك أنواع من الحيوانات المسموح صيدها يكون فيها عدد الحيوانات المسموح صيدها غير محدد، نظًرا إلى أّن هذه أ. 

الحيوانات تتكاثر بسرعة. 

بالنسبة للحيوانات التي تتكاثر بشكل كبير يتم خفض أعداد هذه الحيوانات بدون مّس قدرة الحيوانات على التكاثر.ب. 

ألنواع ت.  الدقيقة  المعطيات  غياب  فمع  تقديري؛  بشكل  يتم  الصيد  أعمال  في  بعينها  أنواع  من  الحيوانات  عدد  تحديد  إّن 
الحيوانات التي تم صيدها ونظًرا إلى أنّه من غير الجائز أن يتم عد جميع الحيوانات، ونظًرا إلى أنّه من الصعب حراستها 

بشكل دائم، فإنّه ال يبقى إاّل تقدير حجم الحيوانات في المناطق المسموح فيها الصيد. 

المدى يضع في 	.  المنطقة، مع إضافة عامل األمان. هذا  التكاثر في  الحيوانات على  قدرة  لتقدير  يتم تحديد األعداد وفقًا 
الحسبان إمكانية حدو	 نفوق طبيعي بين الحيوانات.

يستعين متخذو القرارات، أيًضا، بتقديرات المشرفين والصيادين في المنطقة. كما أنّهم يعتمدون على شكوى المزارعين ج. 
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من وجود أضرار تصيب األراضي الزراعية. 

يتم اتخاذ القرارات في وحدة المعلومات في سلطة الطبيعة والحدائق بالتشاور مع رؤساء المنظمات الخاصة بالصيادين؛ ح. 
عندما يشير هؤالء إلى وجود مشكلة في الميدان.

األساس القانوني للصيد في إسرائيل  – وفقًا لقانون   .4 
حماية الحيوانات البّرية ولوائحه   

قانون حماية الحيوانات البّرية الصادر عام 1955 – بنود أساسية في موضوع الصيد   .4.1

ما الذي يتناوله هذا القانون  .4.1.1
يتناول قانون حماية الحيوانات البّرية الصادر عام 1955 جميع الموضوعات المتعلقة بالصيد وبالحيوانات البّرية. أ. 

القانون السلطة األدوات والصالحيات الكاملة ب.  القانون ويعطي  البّرية وفقًا لتعريفها في  القانون حماية الحيوانات  يتناول 
إلدارة الحيوانات البّرية، بما في ذلك أسرها أو االتّجار بها، وكذلك تصدير واستيراد الحيوانات البّرية المحمية وفقًا لميثاق 

سايتس )تصاريح(.

بقاء هذه ت.  يتم اصطياد بعض منها، لضمان  التي  البّرية  الحيوانات  الدفاع عن  إلى  البّرية  الحيوانات  قانون حماية  يهدف 
الحيوانات وعدم فنائها.

إن حيوانات الصيد هي حيوانات محمية باستثناء بعض الحيوانات التي يسمح بصيدها في بعض الحاالت التي يحّددها 	. 
القانون. وعليه فإّن حماية الحيوانات البّرية تتم بموجب هذا القانون.

وفقًا لقانون الحدائق الوطنية والمحميّات الطبيعية والمواقع القومية واألنصاب التذكارية الصادر عام 1998، فإّن حيوانات ج. 
كثيرة ونباتات تعتبر عناصر طبيعية يحظر االتّجار بها أو امتالكها أو اإلضرار بها بدون وجود تصريح خاّص من إدارة 

سلطة الطبيعة والحدائق.

قانون حماية الحيوانات البّرية الصادر عام 1955 – مواّد أساسية في موضوع الصيد   .4.1.2
 الماّدة 2. حظر الصيدأ. 

يحظر أن يقوم شخص ما بصيد حيوان بري محمّي إاّل إذا كان يحمل ترخيص صيد أو إذنًا بموجب الماّدة 3.

 الماّدة 3. تراخيص وتصاريح الصيدب. 
يحق لوزير الزراعة منح تراخيص صيد وأن يعطي تصريًحا بالصيد العاّم أو الخاّص وصيد الحيوانات البّرية المحمية 

ألغراض بحثية، أو لتربيتها، أو للحفاظ على توازن الطبيعة، أو لمنع أضرار الزراعة، أو لدرء خطر قد يصيب اإلنسان 
أو الحيوان، أو لمنع حدو	 أمراض ُمعدية.

الماّدة 4. أماكن يحظر فيها الصيدت. 

يحظر أن يقوم شخص بالصيد في مساحة 500 متر من معسكر أو حديقة عاّمة أو منزل في محيط المكان، أو على . 1
بعد 100 متر من منزل آخر أو مقبرة.

ال يسمح بأن يستخدم الشخص أعيرة نارية تؤّدي إلى إتالف أسالك شبكة الكهرباء أو الهاتف أو التلغراف أثناء الصيد.. 2

 الماّدة 5. طرق محظورة في الصيد  ت. 
يحظر على الشخص أن يصطاد بالطرق والوسائل التالية: 

اإلبهار باألنوار . 1

دس السّم . 2

التدويخ باستخدام السموم البيضاء . 3

مالحقة الحيوانات في وسائل المواصالت المزّودة بمحّرك . 4

استخدام متفجرات . 5

استخدام األلغام أو الشباك أو الصمغ. 6



15

اتباع طرق ووسائل أخرى يحظر وزير الزراعة اتباعها في اإلرشادات.. 7

الماّدة 8. تنظيم االتّجار واإلمساك بالحيوانات البّرية د. 

غير مسموح للشخص االتّجار بالحيوانات البّرية غير الضاّرة وبحيوان غير ُمربًّى إاّل بعد الحصول على إذن عاّم أو . 1
خاّص باالتّجار بها.

يحظر نقل حيوان بّري غير ضاّر أو غير ُمربًّى إاّل بعد الحصول على إذن عاّم أو خاّص بنقله.. 2

تُحظر حيازة حيوان بّري غير ضاّر أو غير ُمربًّى إاّل بعد الحصول على إذن عاّم أو خاّص بحيازته، أو إذا وصل . 3
ا لنقله أو في حالة حيازة  ا أو خاّصً ا لالتّجار به أو إذنًا عاّمً ا أو خاّصً إليه هذا الحيوان عن طريق شخص يحمل إذنًا عاّمً

الحيوان بشكل قانونّي كما هو موّضح في الماّدة الصغرى )ب(.

كّل شخص قي حيازته حيوان بشكل قانونّي قبل بداية هذا القانون واستمّر في امتالك هذا الحيوان أو حصل عليه بدون . 4
طريقة التبادل يُعتبر شخًصا ذا حيازة قانونية للحيوان. وكّل شخص في حيازته حيوان بغير أسلوب المقايضة يُعتبر 

موقفه القانوني صحيًحا وفقًا لهذه الماّدة.

يكون ذلك بمثابة حماية جيّدة لكّل من يمتلك أو ينقل أو يتاجر ببعض الحيوانات البّرية بدون أن يعلم ذلك.. 5

لوائح حماية الحيوانات البّرية الصادرة عام 1976 )تشريع ثانوي(   .4.2 
– مواّد أساسية في أعمال الصيد    

يخّص  فيما  بها  والمسموح  المحظورة  لألعمال  مفّصلة  لوائح  هي   1976 عام  الصادرة  البّرية  الحيوانات  حماية  لوائح  إّن 
الحيوانات البّرية. كما أنّها تحّدد قوائم باألنواع المحمية واألنواع غير المحمية. كما يرد بالتفصيل في هذه اللوائح المسموح به 
والمحظور فيما يتعلق باألماكن المحظور الصيد فيها وفقًا لما يحّدده القانون. كما أّن هذه اللوائح تحّدد شروط الحصول على 

ترخيص صيد أو إذن صيد من عدمه. 

الماّدة 1 أ . تحديد حيوانات الصيد   .4.2.1
حيوانات الصيد هي:

الُغّرةأ. 

اإلوّز البّرّي بأنواعه المختلفة:ب. 

■ Anas P. Platyrhynchos البطّ البّرّي

■ Anas C. Crecca طائر الحذف الشتوّي

■ Anas Querquedula الشرشير الصيفّي

■ Spatula Clypeata طويل المنقار

■ Aythya )Nyroca( F. Ferina  البطة الحديدية

■ Aythya )Nyroca( Fuligula بط الزرقاي

الزرزورت. 

الحمام	. 

السّمانج. 

اليمامح. 

الماّدة 2. تحديد الحيوانات الضاّرة   .4.2.2
تعتبر الحيوانات التالية حيوانات ضاّرة:

طائر الدوري أ. 

الجرذانب. 
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القواضمت. 

القبّرة	. 

القبّرة المتّوجةج. 

حيوان الكيب ح. 

الغراب الهندي خ. 

الخفافيش آكلة الفاكهة د. 

الفئران  ذ. 

قوارض المريون ر. 

العكبرز. 

البلبلس. 

الغراب المقنّع	. 

الماّدة 3. موسم حظر الصيد  .4.2.3
يحظر صيد األنواع التي سترد تفصيليًّا فيما يلي، خالل الفترة التي تبدأ من األّول من ُشباط وتنتهي في 31 آب:

الُغّرةأ. 

الكيبب. 

السّمانت. 

الحمام 	. 

اإلوّز ج. 

اليمامح. 

الماّدة 4. تحديد الكّم  .4.2.4
غير مسموح أن يقوم الشخص بصيد أكثر من عشر إوّزات خالل اليوم الواحد.

الماّدة 5. حظر الصيد لياًل   .4.2.5
يُحظر على الشخص الصيد من غروب الشمس حتّى إشراقها، إاّل إذا حصل على التالي: أ. 

)1( إذن مكتوب صادر عن اإلدارة  ■

)2( إذن الموّكل الحفاظ على الحيوانات وفقًا لقانون السلطات المحلية )تنظيم أعمال الحماية(، الصادر عام 1961. ■

)3( اتّفاق مكتوب بتوقيع صاحب العقارات التي تقع في مجال أعمال الصيد المقّررة. ■

)4( إذن مكتوب بتوقيع الشرطي الموجود في أقرب نقطة شرطة من مكان الصيد أو المسؤول عن نقطة الشرطة – إذا  ■
كانت العقارات الواقعة في نطاق أعمال الصيد على بعد كيلو مترين من الحّد.

الشمس وقبل نصف ساعة من ب.  بعد نصف ساعة من غروب  يُسمح بصيد اإلوّز  )أ(  الثانوية  الالئحة  المذكور في  رغم 
إشراقها، بدون الحصول على إذن مكتوب من اإلدارة. 

الماّدة 6. طرق وأساليب محظورة   .4.2.6
تعمل برفّاص فقط، حيث تكون أ.  بندقية  أو  ببندقية تطلق طلقات رصاص صغيرة  إاّل  نارّي  الصيد بسالح  غير مسموح 

السبطانة  غير لولبية، إاّل إذا تّم الحصول على إذن مكتوب من اإلدارة.

يُحظر على أّي شخص تهييج كلب على حيوان لصيده، إاّل إذا كان يحمل رخصة صياد أو إذن صيد بأن يستعين بكلب ب. 
لتحديد الحيوانات البّرية من األنواع التالية: حجل الصخر، الخنزير البري، الشيهم المتّوج، أو جمع بقايا الصيد بعد أعمال 

الصيد.
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ملحوظة: يستطيع حامل الترخيص أن يستعين – في أثناء الصيد – بكلب الصطياد الحيوانات إذا كانت هذه طيوًرا مائية. ولكن 
ا، فقط، يحّق له وحده أن يستعين بالكالب في تحديد مكان الخنازير البّرية. من يحمل إذنًا خاّصً

يُحظر أن يقوم الشخص بالصيد باستخدام القوس والنّشاب إاّل بعد الحصول على إذن خطّّي من اإلدارة بذلك.ت. 

يُحظر أن يقوم الشخص بالصيد من داخل عربة ذات محركات، إاّل إذا حصل على إذن صيد من أجل الحفاظ على توازن 	. 
الطبيعة ومنع األضرار التي تلحق بالزراعة أو األمراض المعدية التي تصيب اإلنسان أو الحيوان. وكما أسلفنا، ال يتّم منح 

إذن للصيد من مركبة في حالة حركة.

يُحظر أن يكون في سيارة الصياد بندقية صيد إاّل إذا كانت داخل جراب وفارغة من الرصاص، إاّل إذا حصل على تصديق ج. 
بذلك وفقًا لالئحة الثانوية 6)د(.

حول األسلحة وتعليمات السالمة انظر فصل السالح والذخيرة واألمان وقواعد التصّرف في أثناء أعمال الصيد )الفصل 7(.

ال يمكن لحامل ترخيص صيد أن يشارك في أعمال صيد أو أن يذهب إلى موقع الصيد أو يعود منه برفقة أّي شخص في ح. 
حيازته أدوات صيد، لكنّه ال يحمل رخصة صيد في هذا الوقت.

الرقابة، تطبيق القانون، والعقوبة حَسب القانون واللوائح المنظمة   .4.3

الماّدة 10. تعيين مشرفين )تطابق الماّدة 58 من قانون الحدائق والمحميّات(   .4.3.1
خّول وزير الزراعة بتعيين مشرفين بموجب هذا القانون وتحديد اختصاصاتهم.

الماّدة 11. صالحيات اإلشراف )تطابق الماّدة 59 من قانون الحدائق والمحميّات(  .4.3.2
تتناول هذه الماّدة صالحيات المشرف لفرض هذا القانون ومن بين ما تحّدده هذه الماّدة ما يلي:  

للمشرف الصالحيات المخّولة للشرطي، والتعليمات واألوامر المذكورة تسري على:أ. 

التأخير ■

االعتقال ■

البحث والتفتيش  ■

التحفظ على األغراض   ■

التحقيق مع المشتبه فيهم  ■

والتي تتّم بمعرفة المشرف كما لو كان الشرطي هو من قام بذلك.

يخّول المشرف أن يمسك أو يحظر حيوانًا يقع في حيازة شخص ال يحمل إذنًا أو القضاء على هذا الحيوان، إذا كان هذا ب. 
الحيوان ميّتًا أو ليس هناك أّي احتمال ألن تستمّر عملية نمّوه الطبيعّي.

الماّدة 12. سلطات نزع الملكية    .4.3.3
تتناول هذه الماّدة صالحيات المشرف في التحفّظ على األغراض وصالحية المحكمة في مصادرة أدوات الصيد التي تمثّل وسيلة 

الرتكاب مخالفة للقانون:

إّن أدوات الصيد أو أّي وسيلة كانت للصيد باستثناء المركبات المزّودة بالمحّركات، والتي يتّم استخدامها الرتكاب مخالفات أ. 
للقانون أو للوائح الخاصة بالقانون، أو أّي حيوان تّم اصطياده بصورة كهذه مخالفة للقانون، عندها تصبح المحكمة مخّولة 
مناقشة هذه المخالفة واألمر بمصادرة هذه األدوات وإعادتها إلى خزانة الدولة. ولكن لن تأمر المحكمة بمصادرة أّي أدوات 
صيد أو أدوات أخرى إذا تبيّن أّن أصحابها غير متّهمين بهذه المخالفة. هذه األوامر ال تنتقص من صالحية المحكمة إصدار 

أمر آخر في الشأن نفسه، وفقًا لطبيعة أّي قضية أخرى.

إذا مّرت ستة أشهر من تاريخ التحفّظ على الشيء الوارد في الماّدة المصّغرة )أ( وإذا لم تقّدم في حقّه شكوى على هذه ب. 
المخالفة، وإذا لم يتبيّن امتالك الشخص للشيء المتحفظ عليه، فإنّه يحّق لوزير الزراعة أن يأمر بمصادرة هذه األشياء 

ووضعها في خزانة الدولة جملة وتفصياًل.
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الماّدة 13. عدم حمل إثبات   .4.3.4 
)هذه الماّدة تتوافق مع الماّدة 34 من قانون الحدائق الوطنية والمحميّات الطبيعية(  

الشخص الذي في حيازته أو تحت تصّرفه أو في مركبته الخاّصة به أو التي تقع تحت تصّرفه حيوان محمّي أو حيوان تّم صيده – 
عليه أن يثبت أنّه يتملك هذا الحيوان بشكل ال ينافي القانون. 

الماّدة 14. العقوبات )وهي توافق الماّدة 57 من قانون الحدائق والمحميّات(  .4.3.5
التعديل رقم 6 لعام 2008: الذي يرتكب مخالفة وفقًا لنّص المواّد 2 - 3 - 4 يتّم سجنه لمّدة عامين أو مضاعفة الغرامة أ. 

المقّررة في الماّدة 61)أ()3( من قانون العقوبات لعام 1977.

التعديل رقم 6 لعام 2008 )ب1( : كّل شخص يتجاوز الاّلئحة التي تّم وضعها وفقًا للماّدة 16)2( تكون عقوبته السجن ب. 
لمّدة عامين أو دفع كفالة مالية.

التعديل رقم 6 لعام 2008 )ج(: إذا استمّر ارتكاب المخالفة فإّن المحكمة مخّولة – باإلضافة إلى العقوبة المقّررة وفقًا ت. 
للماّدتين )أ( أو )ب( – أن تفرض غرامة بنّص 61)ج( من قانون العقوبات الصادر عام 1977 أو السجن يومين عن كّل 
يوم إضافّي يمّر على ارتكاب المخالفة، اعتباًرا من يوم تلقّي المتّهم إخطاًرا مكتوبًا من سلطة المحّميات الطبيعية أو من 

يوم إدانته.
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خارطة أماكن الصيد:  .4.4

�الحدائق الطبيعة سلطة
الصيد مناطق خا�طة

المچنطقة المچنطقة�قم اسم

الحولة منطقة
�سكا� �اموت
الكرمل شاطئ
الجنوبيًّ النقب

با��� كفا� بحيرة
الكرمل

الجوال� ��ضبة الجوال� �ضبة منحد�ات
شيكف

الغربية (الضفًّة �السامرة �هو�ا
بيسا� غو�

�بولو� غو�
الخضيرة حرش بركة
الشرقيًّ األعلى الجليل

�ا� لـچـوش المچجا�� عات مجمچًّ
الخليل �ا�� عات مجمچًّ

القاهنو� بحد�� الصيد فيها مسمچو� منطقة

(

الخا�طة :مفتا�

مطلقًءا المچنطقة �ذ� في ممچنوع الصيد

السمچك برك في �ة البرًّ الحيواهنات صيد ��مُچنع المچنطقة٬ إطا� في ًّ� البرًّ �البطًّ ة الُغرًّ صيد �مُچنع

قاهنوهنًءا مسمچو� الصيد
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عملية الحصول على تراخيص وإذن بالصيد وفقًا للقانون واللوائح  .5

رخصة الصيد    .5.1

عملية الحصول على إذن بالصيد   – رسم تخطيطي  .5.1.1

  

تراخيص وإذن بالصيد وفًقا للقانون واللوائح عملية الحصول ع�� .5 



 ترخيص الصيد  .5.1



5.1.1. بالصيدإذن��عالحصولعملية  –تخطيطيرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ر بنحو إجراء اختبار الصيد ودفع مقابل يقّد
 .ج.ش 300

سالح  �� حيازتهملن (استخراج رخصة صيد 
صمرّخ(

ق سبّديم طلب الحصول ع�� إذن أحقية متق
للسلطة ودفع مبلغ  ل���و�ّ�من املوقع اإل
ج.ش 175ر بنحو يقّد. 

 حقيةقباأل إعطاءتصديقمسبّ 

��حالةماإذاكانعددهؤالء(�نقرعةلألشخاصاملستحّق جراءإ
 )رصدهاللصيادين���القدامىاألشخاصيزيدعنال��اخيصال��تّم 

 

زمةمنأجلالحصولع��إذنفحصالشروطالاّل 
 قاستحقاقمسبّ 

الفحصمراكز��إامل�اسب�ناألشخاصتوجيه 

ةالداخليةالستخراج�نإ��وزار إحالةاملستحّق 
 ترخيصسالح

سالحرخصةاستخراج  
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 يُوّضح أّن إصدار رخصة صيد مشروط بالحصول على رخصة لحمل سالح ألهداف الصيد. ■

أسس إجراءات الترخيص ومضامينها   .5.1.2 
)وفقًا للتعديل الذي أجري للوائح حماية الحيوانات البّرية الصادرة عام 2017(   

تّم إعداد تعديل لوائح حماية الحيوانات البّرية عام 1976 من أجل قبول الصيادين الجدد ضمن الحاصلين على تراخيص صيد، 
بعد الفحص وبصورة ال تشكل خطًرا على الحيوانات البّرية.

صياد قديم وصياد جديد أ. 

يميز التعديل الذي أجري بين "الصياد القديم" وبين "الصياد الجديد":

الصياد القديم – هو كّل شخص حصل على رخصة صيد يوم 1\8\2017 )ملحوظة: وتنتفي صفة الصياد القديم عن كّل  ■
شخص تبيّن إلدارة سلطة الطبيعة والحدائق أنّه قد أُدين بمخالفة، نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها. وعندها 

ال يستحّق هذا الشخص حمل رخصة صيد وال يُعتبر صياًدا قديًما.

الصياد الجديد – وهو الشخص الذي ال يمتلك رخصة صيد من يوم 1\8\2017. ■

حصة التراخيص ب. 

تحّدد إدارة السلطة من عام إلى ثالثة أعوام في األّول من شهر أيلول حصة تراخيص صيد شاملة وحصة أخرى خاّصة  ■
.www.parks.org.il بالصيادين الجدد. ويتّم نشر هذه الحصة على الموقع اإللكترونّي للسلطة وهو

مّدة الترخيص ت. 

تستمّر مدة سريان الترخيص نحو 3 سنوات من األّول من أيلول بعد عام من نشر حّصة تراخيص الصيد. فمثاًل سيتّم  ■
نشر حّصة التراخيص في 1\9\2017 من العام 2017 وتبدأ فترة الترخيص األّول من يوم 1\9\2018 وتنتهي في 

.2021\8\31

يتم تجديد رخصة الصيد سنويًّا خالل مّدة الرخصة )ثال	 سنوات( مع دفع رسوم سنوية تبلغ نحو 1,340 	.ج.. ■

اإلجراءات الخاّصة بترخيص الصيد التي يتّم تطبيقها على الصيادين الجدد 	. 

يُطلب من الشخص غير القديم المعنّي بالحصول على رخصة صيد أن يقّدم طلبًا للتصديق على األحقية المسبّقة له.  ■
ويمكن تقديم هذا الطلب على الموقع اإللكترونّي للسلطة خالل الفترة الواقعة بين 1\9\2017 و 1\10\2017 فقط. وال 

يمكن تقديم طلبات بعد هذه القترة.

يُعتبر تقديم طلب التصديق على األحقية المسبّقة مرهونًا بدفع رسوم قدرها 175 	.ج.. ■

يتم التصديق على األحقية المسبّقة لكّل شخص تتوافر فيه الشروط التالية: ■

أن يكون قد بلغ سن 21 عاًما. . 1

أن يكون مواطنًا أو مقيًما بشكل دائم في إسرائيل.. 2

أاّل يكون قد أجري معه تحقيق جنائّي ولم قُّدمت في حقّه الئحة اتّهام، وأاّل يكون قد أُدين بمخالفة، نظًرا إلى طبيعتها . 3
أو خطورتها أو ظروفها ترى إدارة السلطة أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة صيد.

أاّل يكون قد تلقّى إخطاًرا بدفع غرامة مالية لمخالفة قانون حماية الحيوانات البّرية أو قانون الحدائق والمحميّات، . 4
نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ترى إدارة السلطة أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة 

صيد.

أن يكون الشخص قد اجتاز اختبار الصيد بنجاح. ويُعفى من االمتحان كّل شخص يحمل رخصة صيد سارية عند . 5
تقديم طلب تصديق األحقيّة المسبّقة، أو كّل شخص يحمل رخصة صيد سارية طوال فترة الترخيص السابقة لذلك.

يتّم إبالغ األشخاص الذين استوفوا الشروط التفصيلية في المواّد 1 إلى 4 فيما يلي فيما يتعلق بإجراء االختبارات ومكانها.   
التسجيل الختبار الصيد مشروط بدفع رسوم بقْدر 300 	.ج..

القرعةح. 

إذا كان عدد الفائزين أكبر من حّصة التراخيص التي تم رصدها للصيادين الجدد تُجرى بينهم قرعة.  ■
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أّما إذا كان عدد الفائزين أقّل من حّصة التراخيص المخّصصة للصيادين الجدد ال يتّم إجراء قرعة. ■

شروط حصول الناجحين على رخصة صيد  خ. 

أن يكونوا مؤّمنين في إحدى شركات التأمين ضّد األضرار الجسمانية التي تأتي من طرف ثالث، نتيجة أعمال الصيد  ■
خالل مّدة سريان الرخصة.

تقديم تصديق السلطة الموكلة وفقًا لقانون األسلحة النارية، وأن يظهر في هذا التصديق أّن حامله مؤهّل واجتاز التأهيل  ■
للحصول على رخصة حمل سالح نارّي، وفقًا لقانون األسلحة النارية الصادر عام 1949. 

الشخص الذي ال يستوفي الشروط المفّصلة في الماّدة )و( خالل 4 أشهر من موعد تصديق األحقيّة المسبّق، أو في حالة ما 
إذا أُجريت قرعة وتلقّى إخطاًرا من السلطة يفيد بنجاحه في القرعة – ال يُعتبر هذا الشخص مستحقًّا الحصول على رخصة 
صيد خالل فترة الرخصة نفسها، كما يتّم شطب اسمه من حّصة تراخيص الصيد بعد إجراء القرعة. ويحّل الشخص الذي يليه 
محلّه من بين قائمة الفائزين في القرعة. ويُطلب من الفائز الجديد استيفاء الشروط المذكورة خالل فترة زمنية معقولة بدون 

أن يتأّخر عن بداية فترة الترخيص. 

منح رخصة صيد للصيادين القدامى د. 

يحصل الصياد القديم على رخصة صيد بدون أن يُطلب منه تقديم طلب للتصديق على األحقيّة المسبّقة أو االشتراك في  ■
القرعة، شريطة أن يستوفي الشروط التالية:

أن يكون مواطنًا أو مقيًما في إسرائيل.. 1

 أاّل يكون قد أجري معه تحقيق جنائّي أو قُّدمت في حقّه الئحة اتّهام، وأاّل يكون قد أُدين في مخالفة، نظًرا إلى . 2
طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ترى إدارة السلطة أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة صيد.

 أاّل يكون قد تلقّى إخطاًرا بدفع غرامة مالية لمخالفة قانون حماية الحيوانات البّرية أو قانون الحدائق والمحميّات، . 3
 نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ترى إدارة السلطة أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة 

صيد.

 أن يكون مؤّمنًا في إحدى شركات التأمين ضّد األضرار الجسمانية التي تأتي من طرف ثالث، نتيجة أعمال الصيد . 4
خالل مّدة سريان الرخصة.

 أن يقوم بتقديم تصديق السلطة الموكلة وفقًا لقانون األسلحة النارية، وأن يظهر في هذا التصديق أّن حامله مؤهّل . 5
واجتاز التأهيل للحصول على رخصة حمل سالح نارّي وفقًا لقانون األسلحة النارية.

أن يقوم بدفع رسوم ترخيص الصيد السنوية بمقدار 1,340 	.ج... 6

إذا لم يقم الصياد القديم بتجديد رخصة الصيد لمّدة عامين أو أكثر فإنّه سيُطلب منه اجتياز اختبار صيد.. 7

رفض أو تعليق أو إلغاء رخصة أو إذن صيد يمكن أن يحد	 في حاالت معيّنة. هذه الحاالت ترد مفّصلة في اللوائح الواردة 
في الفصل التالي.

إصدار رخصة صيد  – الجانب القانونّي    .5.1.3
بالصيد أ.  المتعلّقة  الموضوعات  جميع  يناقش  الذي  القانون  هو   1955 عام  الصادر  البّرية  الحيوانات  حماية  قانون  إّن 

وبالحيوانات البّرية. 

الماّدة 9 من هذا القانون تتطّرق إلى إصدار تراخيص وإذن بالصيد، فنّص الماّدة هو : "ينّص هذا القانون أّن الترخيص ب. 
أو إذن الصيد يتّم إصداره بمعرفة وزير الزراعة ووفقًا للقواعد المحّددة في مواّد هذا القانون. كما يحّق للوزير رفض منح 

هذه التراخيص أو إصدارها بقيود معيّنة أو بشروط مسبّقة أو إلغاؤها أو تغييرها في أّي وقت كان".

قانون الحدائق الوطنية والمحميّات الطبيعية واألماكن القومية ومواقع األنصاب التذكارية الصادر عام 1998 هو قانون ت. 
يتناول جميع النشاطات التي تتعلق بإقامة السلطة وأهدافها ومهاّمها وصالحيتها ونشاطاتها.

قوانين حماية الحيوانات البّرية الصادرة عام 1976 )تشريع ثانوّي(   .5.1.4 
– مواّد قانونية أساسية فيما يتعلّق بتراخيص الصيد    

حصة تراخيص الصيد  – الئحة 2017 أ. 
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المحترفين على  ■ بالصيادين غير  6ب. )أ(: ستتولّى اإلدارة نشر حّصة تراخيص الصيد والتي تشمل حّصة خاّصة 
الموقع اإللكترونّي للسلطة كّل ثال	 سنوات، في األّول من شهر أيلول. وتحّدد اإلدارة عدًدا من تراخيص الصيد أقّل 
من 1,200، أو أن تكون حّصة تراخيص الصيد تشتمل على عدد أقّل من 300 ترخيص. ويتحّدد ذلك بتصديق من 

الوزير.

 6ب. )ب(: يراعى في حّصة تراخيص الصيد أن تتوافق مع اعتبارات الحفاظ على الطبيعة في ضوء حالة الحيوانات  ■
البّرية في إسرائيل، مع التنبيه باألعمال المتطلّبة من أجل تنفيذ التعليمات وفرضها وفقًا للقانون. 

 تصديق أحقيّة مسبّق – الئحة 2017 ب. 

6 ج. )أ(: على المتقّدم للحصول على رخصة صيد أن يقّدم لإلدارة طلبًا للتصديق على أحقيّته المسبّقة، وسيتّم تقديم  ■
الطلب – كما أسلفنا – في الفترة الواقعة بين يوم نشر حّصة تراخيص الصيد وبين األّول من تشرين األّول من العام 

نفسه.

6 ج. )ب(: يتم منح تصديق األحقيّة المسبّقة لمقّدم الطلب الذي تتوافر فيه جميع الشروط التالية: ■

أن يبلغ من العمر 21 عاًما.. 1

أن يكون مواطنًا أو مقيًما بشكل دائم في إسرائيل.. 2

أن يكون المتقّدم قد اجتاز اختبار الصيد بنجاح. ولكن إذا كانت في حيازته رخصة صيد سارية وقت تقديم الطلب، . 3
أو كان معه رخصة صيد سارية طول فترة الرخصة التي سبقت ذلك، فإنّه – في هذه الحالة – ال يُطلب منه اجتياز 

اختبار الصيد.

 أاّل يكون قد أجري معه تحقيق جنائّي أو قُّدمت في حقّه الئحة اتّهام، وأاّل يكون قد     أُدين في مخالفة، نظًرا إلى . 4
طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ترى إدارة السلطة أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة صيد.

أاّل يكون قد تلقّى إخطاًرا بدفع غرامة مالية لمخالفة قانون حماية الحيوانات البّرية أو قانون الحدائق والمحميّات، . 5
نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ترى إدارة السلطة أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة 

صيد.

إجراء قرعة – الئحة 2017 ت. 

فإّن . 1 الجدد،  لتراخيص الصيد لألشخاص  المقّررة  الحّصة  6 ج عن  المستحقّين وفقًا لالئحة  إذا زاد عدد  . )أ(:  6 د 
المستحقّين ينقسمون إلى مجموعتين وهما:

مستحقّون كان في حيازتهم رخصة صيد سارية طوال مّدة الرخصة الحالية؛. 2

مستحقّون ال يتوافر فيهم الشرط الموجود في الفقرة )1(. ■

الثانوية )أ( للمستحقّين  ■ الاّلئحة  6 د. )ب(: ستجري اإلدارة قرعة وسيخّصص نحو %60 من الحّصة المقّررة في 
الواردين تفصيليًّا في الاّلئحة الثانوية )أ( )1( و %4 للمستحقّين في الاّلئحة )أ( )2(.

6 د. )ج(: تقوم اإلدارة على الموقع اإللكترونّي لسلطة الطبيعة www.parks.org.il بنشر طريقة إجراء القرعة  ■
وكذلك التعليمات المتعلّقة بالمسئولين الذين سيشرفون على تنفيذ هذه القرعة. كما سيتّم نشر موعد إجراء القرعة قبل 

شهر من موعد إجرائها على أقّل تقدير.

6 د. )د(: ما إن تُجرى القرعة تقوم اإلدارة بإبالغ المشاركين فيها بالنتائج خالل شهر من موعد إجراء القرعة. ■

قواعد منح تراخيص الصيد –  الئحة 2017 	. 

7. )أ(: ال يُمنح الشخص رخصة صيد إاّل في حال توافرت فيه الشروط التالية: ■

أن يكون مستحقًّا وفقًا لاّلئحة 6 ج وبعد إجراء القرعة وفقًا لاّلئحة 6 د. عندها يكون قد فاز بالقرعة.. 1

أن يكون الشخص مؤّمنًا في شركة تأمين ضّد األضرار الجسمانية من طرف ثالث، نتيجة الصيد خالل فترة سريان . 2
الترخيص.

أن يقّدم الشخص تصديق السلطة المفّوضة وفقًا لقانون األسلحة النارية، ويظهر هذا التصديق أّن هذا الشخص مؤهّل . 3
واجتاز التأهيل للحصول على رخصة حمل سالح نارّي وفقًا لقانون األسلحة النارية المذكور.

7. )ب(: إذا لم تتوافر الشروط التفصيلية المذكورة في الاّلئحة الثانوية )أ( في مقّدم طلب الحصول على رخصة خالل  ■
مّدة أربعة أشهر من تاريخ تصديق األحقيّة المسبّقة وفقًا لاّلئحة 4 ج )ب(، أو إذا لم يتّم إجراء قرعة وفقًا لاّلئحة 6 
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د )ب( بدًءا من يوم تلقّيه إخطاًرا من اإلدارة بنجاحه في القرعة، فإّن هذا الشخص ال يُعتبر مستحقًّا الحصول على 
رخصة صيد طوال فترة الرخصة. وإذا أُجريت القرعة فإنّه يتّم شطب اسم مقّدم الطلب من حّصة تراخيص الصيد. 
ويأتي مكانه الشخص الذي يليه في قائمة الفائزين في القرعة من بين إجمالّي مجموعة المستحقّين التي تّم شطب اسم 
مقّدم الطلب منها  وفقًا لاّلئحة 6 د )أ( )في هذه الاّلئحة الثانوية – الفائز الجديد( سيُطلب من الفائز الجديد استيفاء 
الشروط المذكورة في الاّلئحة الثانوية )أ( خالل فترة زمنية جيّدة بدون أن يتخلّف عن بداية فترة الترخيص. وإذا لم 

يستوِف الفائز الجديد الشروط المذكورة فلن يأتي مكانه فائز آخر.

7)ج(: إّن اإلعالن عن تصديق األحقيّة المسبّق أو الفوز في القرعة في الاّلئحة الثانوية )ب( سيتّم النظر فيه على أنّه  ■
أُعّد خصوًصا لصالح المتلقّي حتّى بدون التوقيع على تصديق اإلرسال إذا مّر نحو خمسة عشر يوًما من تاريخ إرسال 

هذا اإلعالن بالبريد المسجّل، إاّل إذا أثبت المتلقّي أنّه لم يستقبل أّي إخطار ألسباب ال تتعلّق به.

الرخصة رسوم  ■ الرخصة وبعد سداد صاحب  فترة  تجديدها سنويًّا خالل  لمّدة عام ويتّم  الصيد  تُمنح رخصة  7)د(: 
ترخيص الصيد المذكورة في الاّلئخة 8 )أ( )3( والتي يتّم سدادها كّل عام. ولكن إذا لم تتوافر في صاحب الرخصة 
انتهت مّدة سريانها وفقًا لاّلئحة  ألغيت رخصة حمل السالح أو  الثانوية )أ( )2(  أو  الاّلئحة  المذكورة في  الشروط 
الثانوية )أ( )3( فإّن رخصة الصيد ال تعود صالحة. أو إذا تّم تأجيل مّدة رخصة حمل السالح فإّن رخصة الصيد يتّم 

إرجاؤها للفترة الزمنية نفسها التي تأّجلت فيها رخصة السالح.

  رفض أو إرجاء أو إلغاء رخصة الصيد أو إذن الصيد – الئحة 2017 ج. 

7 ب. )أ(: يحّق لإلدارة أن ترفض منح رخص صيد أو تصريح بالصيد أو أن تؤّجل إصدارها أو أن تلغي الرخصة،  ■
بعد أن تمنح اإلدارة الفرصة لصاحب الرخصة أو التصريح أن يدلي بمزاعمه إذا تحقّق فيه أحد الشروط التالية:

أن يكون قد حصل على الرخصة أو التصريح باالستناد إلى معلومة مزيّفة أو مغلوطة.. 1

أن يكون قد أخّل بشرط أساسّي من شروط الحصول على رخصة أو تصريح.. 2

أن يكون قد أخّل بأحد التعليمات الجوهرية وفقًا للقانون، أو قانون الحدائق والمحميّات أو وفقًا لهذه اللّوائح.. 3

أن يكون قد أُدين بمخالفة، نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ال يعود الشخص جديًرا بحيازة رخصة أو . 4
تصريح صيد.

7ب  )ب(: يحّق لإلدارة – بدون التعّرض لتعليمات الاّلئحة الثانوية )أ( – أن تؤّجل إصدار رخصة أو تصريح صيد  ■
بعد أن تسمح لصاحب الرخصة أو التصريح بسرد مزاعمه، إذا كان قد أُجري معه تحقيق جنائّي أو قُّدمت ضّده الئحة 

اتّهام أو أُدين بارتكاب مخالفة كما سبق وأشرنا في الاّلئحة )أ( )4(.

أو أن يكون قد تلقّى إخطاًرا بسداد غرامة مالية الرتكابه مخالفة قانونية أو مخالفة لقانون الحدائق والمحميّات، نظًرا إلى 
طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ال يحّق لهذا الشخص أن يمتلك رخصة أو تصريح صيد، إاّل بعد استكمال اإلجراءات 

القانونية ضّده أو سداد الغرامة  المقّررة.

7ب )ج(: يحّق لإلدارة أن تصدر تعليمات فيما يتعلّق بقرار إرجاء منح الرخصة وفقًا لاّلئحة الثانوية )أ( أو )ب( تفيد  ■
أّن شرط إنهاء إرجاء الترخيص هو أن يجتاز الشخص اختبار الصيد بنجاح. كما يحّق لإلدارة أن تضع شروطًا إضافية 

متى تطلّب األمر ذلك، لضمان تنفيذ التعليمات وفقًا للقانون أو لقانون الحدائق والمحميّات.

رسوم رخصة الصيد  – الئحة 2017ح. 

8 )أ(: يتّم دفع رسوم بالمبالغ والمواعيد المقّررة فيما يلي من أجل الحصول على رخصة صيد: ■

عند تقديم طلب تصديق األحقيّة المسبّق يتّم دفع مبلغ 175 	.ج... 1

عند إجراء اختبار الصيد يتم سداد مبلغ 300 	.ج... 2

عند الحصول على رخصة صيد يتم دفع مبلغ 1,340 	.ج.. وبعدها يصبح الترخيص معمواًل به.. 3

وفي  ■ نيسان  من  األّول  في  ويتغير  األسعار  بجدول  مقرونًا  )أ(  الثانوية  الاّلئحة  في  المحّدد  المبلغ  يُعتبر  8 )ب(: 
األّول من تشرين األّول كّل عام )فيما يلي – يوم التغيير ( وفقًا لمعّدل تغيير جدول األسعار الجديد مقارنة بالجدول 

األساسّي.

8 )ج(: الرسوم التي تغيّرت في الاّلئحة الثانوية )ب( يتّم تقريبها إلى الشاقل، فمبلغ 50 أغورة يتّم تقريبه إلى قيمة  ■
أعلى.

في هذه الاّلئحة  – ■ 8 )د(: 
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"جدول األسعار" – هو جدول أسعار خاّص بالمستهلك تقوم دائرة اإلحصاء المرَكزية بنشره.

"جدول األسعار الجديد" – هو الجدول الذي تّم نشره مؤّخًرا قبل يوم التغيير.

"جدول األسعار االساسي " – هو الجدول الذي نُشر قبل يوم التغيير الماضي وفيما يتعلّق بيوم التغيير األّول بعد 
بداية هذه اللّوائح – وهو جدول أسعار نُشر في شهر أيّار 1997.

تصريح الصيد   .5.2

الصيد بإذن – خلفية   .5.2.1
إّن صيد األنواع التي ال تصنّف دون األنواع المسموح بصيدها أو الصيد في غير الموسم المخّصص لذلك يتّم من خالل أ. 

الحصول على إذن تصدره السلطة، وينقسم اإلذن إلى نوعين أساسيّين، وهما:

إذن عاّم   ■

إذن خاّص  ■

اإلذن العاّم:ب. 

اإلذن العاّم هو اإلذن المنشور على عاّمة الصيادين بصورة علنية وفيه يُسمح بصيد نوع معيّن العتبارات إدارية.  ■

تصبح أعمال الصيد مقيّدة وفقًا للتعليمات الصادرة عن اإلدارة. هذه التعليمات من الممكن أن تشمل مكان الصيد وطرق  ■
الصيد وتحديد عدد الحيوانات المسموح بصيدها، وغير ذلك من التعليمات. 

للتعليمات  ■ الرخصة أن يزاول نشاطه وفقًا  لكّل من يحمل رخصة صيد سارية وعلى حامل  العاّم  يتم إصدار اإلذن 
والقيود الموضحة في اإلذن.

اإلذن الخاّص:ت. 

يصدر المشرف الخاّص بسلطة الطبيعة والحدائق إذنًا خاًصا، حيث يمكن لكّل من يحمل رخصة أو كّل شخص مفّوض  ■
من قبل مشروع جدير بحمل رخصة سالح )المشروع الجدير هو هيئة مدنية يحّق لها الحصول على سالح ألغراض 

التأمين أو القضاء على األضرار التي تلحق بالزراعة( الصيد بشكل شخصّي.

وبصورة مشابهة لما هو قائم في اإلذن العاّم يقوم المشرف بتسجيل القيود المختلفة أثناء أعمال الصيد على ظهر اإلذن.  ■

يجب على العّمال الحاصلين على إذن خاّص أن تكون أسماؤهم وأرقام بطاقات هُويّاتهم مسّجلة على ظهر اإلذن، وكّل  ■
شخص ال يظهر اسمه على اإلذن الخاّص ال يستطيع القيام بأعمال صيد.

انظر، أيًضا، الفصل الثامن فيما يلي حول إدارة مكافحة أضرار الحيوانات البّرية لألراضي الزراعية، وإذن الصيد الذي يتّم 
الحصول عليه من أجل ذلك.
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مرحلة الحصول على إذن بالصيد   .5.2.2
مرحلة استخراج إذن بالصيد للصيادين الحاملين تراخيص  أ. 

 

 صولع��إذنبالصيدمرحلةالح .5.2.2

  

    تراخيص�نحاملالستخراجإذنبالصيدللصيادينامرحلة  -أ

معيتوافقبمامناسببشكلالصيادرعاية
إذن��عالحصولشروط 

 

   غالصيادبنتائجأعمالالصيدأنيبلّ 

أوالزراعةلحقت��الباألضرارطلبتقديم
البشريةاألضرار 

 ملعالجةاألضرارمنحإذنخاّص 
 

ضمنسلطةالطبيعةوالحدائقملفوّ يقوماملشرفا
دمناستيفاءجميعالشروطبفحصالطلبوالتأّك 

 وائحالقانونيةدهاللّ املطلوبةوفًقاملاتحّد 

يخرذآمصدرتوجيهالصيادللتنسيقمعمزارعأوأّي 
الشأنا���صلة   



27

مرحلة إصدار إذن صيد لألشخاص المفّوضين في المشاريع الجديرة بالحصول على رخصة سالح ب. 

  

إصدارإذنصيدلأل  - ب رخصةشخاصاملفوّ مرحلة بالحصولع�� الجديرة املشاريع ��ض�ن

سالح  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   غالصيادبنتائجأعمالالصيدأنيبلّ 
 

بمامناسببشكلالصيادرعايةمعيتوافق
إذن��عالحصولشروط 

 

أوالزراعةلحقت��الباألضرارطلبتقديم
البشريةاألضرار 

 

 ملعالجةاألضرارمنحإذنخاّص 
 

ضمنسلطةالطبيعةوالحدائقفحصاملشرفاملفوّ 
ددونصيدوالتأّك بمواستيفاءالحلولالبديلةللطلباملقّد 

 .وائحالقانونيةلّ منتنفيذالشروطاملطلوبةوفًقال
 

يخرذآمصدرلللتنسيقمعمزارعأوأّيتوجيهاملوكّ 
 صلة��ذاالشأن

 
لشروطاإخراجسالحمناملشروعوفًق 
إذن��عالحصول 

 : إجراءمبدئّي 
للحصولع��رخصةسالحإقامةمشروعمستحّق 

 ل��هذااملشروعاملزارعهواملوكّ أواإلقراربأّن \و

لسالحإ��املشروعالجديربالحصولإعادةا
أعمالاستكمالمعسالحرخصة��ع

بذلكإلذنوفًقاالصيد 
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قوانين حماية الحيوانات البّرية الصادرة عام 1976 )تشريع ثانوّي(   .5.2.3 
– مواّد أساسية فيما يتعلّق بتراخيص الصيد    

قواعد منح إذن الصيد  – القوانين الصادرة عام 2017 أ. 

ال يتّم منح أّي شخص إذن الصيد إاّل إذا توافرت فيه األمور التالية:

أن يكون قد بلغ سّن 21 عاًما.  )1(

أن يكون مواطنًا أو شخًصا مقيًما في إسرائيل.  )2(

أاّل يكون قد تّم التحقيق معه في قضايا جنائية أو أن تكون قد قُّدمت ضّده الئحة اتّهام، وأاّل يكون قد أُدين بمخالفة. فكّل    )3( 
هذه األمور تجعل اإلدارة ترى أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على إذن صيد.       

أاّل يكون الشخص قد تلقّى إخطاًرا بدفع غرامة بسبب اقترافه مخالفة قانونية أو وفقًا لقانون الحدائق والمحميّات، نظًرا    )4( 
إلى طبيعة المخالفة وخطورتها والظروف المرتبطة بها فإّن هذا الشخص ال يحّق له – وفقًا لما تراه اإلدارة – أن          

يحصل على إذن صيد.       

في موضوع اإلذن الذي يسمح باستخدام األسلحة النارية –  )5(

يقوم الصياد بإظهار تصديق السلطة المفّوضة وفقًا لقانون األسلحة النارية الذي ينّص أن يكون الشخص  ■
مؤهاًّل وحصل على تأهيل للحصول على ترخيص حمل سالح أو ترخيص بحمل سالح نارّي وفقًا للقانون 
نفسه، وكذلك الحصول على تصديق بأنّه اجتاز التأهيل وفقًا لقانون األسلحة النارية الصادر عن السلطة 
الذي يحمل رخصة  للشخص  المذكور أعاله  القانون  10 )ج( من  للماّدة  أو وجود شهادة وفقًا  المفّوضة، 
خاّصة، وفي حيازته الرخصة المذكورة ألهداف محّددة في الماّدة 3 من القانون. ولكن إذا أُلغي أو انتهت مّدة 
ترخيص حمل السالح أو أُلغي اإلذن بذلك فإّن إذن الصيد يُعتبر الغيًا. وإذا تّم تأجيل سريان مفعول رخصة 
حمل السالح أو التصريح فإّن إذن الصيد يتّم تأجيله للفترة نفسها التي تأّجل فيها سريان الرخصة أو اإلذن.

الرسوم  ■ ودفع  المطلوب  اإلذن  للحصول على  المناسب  الصيد  اختبار  بنجاح  اجتاز  قد  الشخص  يكون  أن 
يجتاز  الذي  الطلب  مقّدم  بينما  سارية،  حاماًل رخصة صيد  يكون  أن  أو   )2( )أ(   8 القانون  في  المحّددة 
االمتحان المذكور بنجاح خالل أربع سنوات سبقت إعطاء إذن بذلك يصبح ُمعفًى من إجراء االمتحان أو 

دفع الرسوم المذكورة.

ى أو إلغاء رخصة الصيد أو إذن الصيد – بموجب قانون عام 2017  ب.  رفض التأجيل ألجل غير مسّمً

انظر الماّدة 4.1 أعاله.
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التعريف بالحيوانات البّرية وتحديدها   .6

حيوانات الصيد   .6.1
وفقًا لقانون حماية الحيوانات البّرية فإن حيوانات الصيد هى أّي حيوانات بّرية اعتبرها وزير الزراعة حيوانات صيد.

يمكن صيد الحيوانات البّرية في موسم الصيد وتبًعا للقيود الخاصة بمناطق الصيد وأوقاته، وطرق الصيد المتبعة وفقًا للقانون 
والضوابط.

هذه هي حيوانات الصيد:

طائر الغرة   .6.1.1

Anas P. Platyrhynchos 6.1.2.     طائر البط البري 
    ذكر طائر البط البري 

       أنثى طائر البط البري 
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Anas C. Crecca 6.1.3.        الحذف الشتوي 
           ذكر طائر الحذف الشتوي

أنثى طائر الحذف الشتوي

Anas Querquedula طائر الشرشير الصيفي  .6.1.4 
ذكر طائر الشرشير الصيفي
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 )تابع( طائر الشرشير الصيفي 
أنثى طائر الشرشير الصيفي 

 Spatula Clypeata 6.1.5.     الطائر أبو مجرفة طويل المنقار 
    ذكر الطائر أبو مجرفة طويل المنقار

       أنثى الطائر أبو مجرفة طويل المنقار
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Aythya )Nyroca( F. Ferina 6.1.6     الطائر  الحمراوي 
    ذكر الطائر الحمراوي

أنثى الطائر الحمراوي

Aythya )Nyroca( Fuligula 6.1.7     الطائر  الزرقاوي 
    ذكر الطائر الزرقاوي
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Aythya )Nyroca( Fuligula الطائر الزرقاوي )تابع( 
أنثى الطائر الزرقاوي

طائر الزرزيخ  6.1.8

الحمام البري  6.1.9
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السّمان الشائع  6.1.10

اليمامة المطوقة  6.1.11
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6.2  الحيوانات الضاّرة  
وفقًا لقانون حماية الحيوانات البّرية فإن الحيوان الضار هو حيوان بري اعتبره وزير الزراعة حيوانًا مؤذيًا.

شخص  ألّي  يُسمح  ولذلك  الحيوانات،  من  النوع  لهذا  البّرية  الحيوانات  حماية  لقانون  وفقًا  قانونية  حماية  أي  هناك  ليس 
موجودة  غير  الحيوانات  هذه  أن  طالما  بذلك،  إذن  على  الحصول  إلى  الحاجة  دون  وإصابتها  الحيوانات  هذه  باصطياد 
األخرى. القوانين  يخترق  ال  الحيوانات  هذه  باصطياد  يقوم  الذي  والشخص  قومية،  حديقة  أو  طبيعية  محمية   داخل 

هذه هي األنواع المؤذية:

طائر الدوري  6.2.1 
      ذكر طائر الدوري              أنثى طائر الدوري

   

الجرذان  6.2.2

القواضم   6.2.3
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قبّرة الحقول  6.2.4

القبّرة المتّوجة   6.2.5

حيوان الكيب   6.2.6
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الغراب الهندي  6.2.7

  

الغراب الُمقَنَّع   6.2.8
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السالح، الذخيرة، األمان، وقواعد السلوك في الصيد. 7  

األساس القانونّي وتعليمات تأمين السالح    7.1

الخلفية القانونية فيما يتعلق باألسلحة النارية  7.1.1
إن األساس القانوني لحيازة األسلحة واستخدامها يتبع قانون األسلحة النارية الصادر عام 1949.أ. 

يقصد باألسلحة النارية كل آلة مزّودة بسبطانة )بماسورة( تستخدم خصوًصا إلطالق رصاص أو قذائف أو قنابل وما إلى ب. 
ذلك، والتي من شأنها أن تؤّدي إلى القتل. وتشتمل هذه اآللة على قطعة وأداة وتسليح، كذلك كّل سالح أُعّد إلطالق ماّدة 
من شأنها أن تضّر باإلنسان، بما في ذلك أّي قطعة أو أّي أداة أو أّي ذخيرة ألّي سالح، بما في ذلك أّي سالح يحتوي على 

أو أُعّد ليشتمل على ماّدة نارية كما أسلفنا، باستثناء القنابل المسيلة للدموع.

القانون، أيًضا، يعتبر قطع األسلحة أو األدوات المكونة والذخيرة أسلحةً، وعليه إّن جميع القوانين والضوابط والتوجيهات ت. 
التي تنطبق على األسلحة تنطبق، أيًضا، على مثل هذه األشياء.

يحّدد القانون األسلحة الممكن استخدامها في أعمال الصيد لغرض إصابة الحيوانات البّرية. 	. 

أمان و حفظ األسلحة النارية   7.1.2
قواعد تحذيرية عامة أ. 

دائًما ما يتم التعامل مع األسلحة النارية على أنها أسلحة مزودة بالرصاص. ■

من  ■ فارغ  السالح  أن  واثقًا  كنت  إذا  حتى  تصيبه،  أن  تنوي  ال  أو شيء  ناحية شخص  السالح  توجيه  يتم  أاّل  يجب 
الرصاص.

ال تضع إصبعك في قنطرة الزناد إاّل عندما تكون سبطانة السالح موجهة في اتجاه آمن وعند ضرورة إطالق النار.  ■

تأكد من تحديد الهدف والمحيط به في أوقات التدريب وإطالق النيران. ■

التوجيهات الخاصة بالتأمين في استخدام األسلحة النارية ب. 

البد أن يكون السالح دائًما سليًما ومجهًزا بصورة جيدة.  ■

احرص على معرفة السالح الذي في حيازتك. ■

ال يُسمح بحمل سالح إاّل بعد معرفتك الجيدة به. ■

أّي تدريب باستخدام أسلحة بما في ذلك التدريب الجاف )بدون إطالق نار( يُجرى في ميادين الرماية المسموح بها. ■

احرص عند وجودك في ميدان الرماية على اتباع تعليمات السالمة وأوامر قائد الميدان والمدرب الخاص بإطالق  ■
النار.

غير مسموح بإطالق النيران تجاه أجسام صلبة غير قابلة للنفاذ مخافة وقوع أضرار من جراء الشظايا. ■

احرص على متابعة الذخيرة التي في حيازتك أّواًل بأّول. ■

ال يمكن – في أّي حال من األحوال – استخدام ذخيرة فاسدة )سواء أكان هذا الفساد في الخرطوشة أم في وجود تأكل  ■
فيها، أو أن تكون الخرطوشة غير مثبتة بإحكام( كذلك ال يمكن استخدام أّي ذخيرة اختلط بها سمن أو ماء. 

يمنع منًعا باتًا استخدام ذخيرة التدريبات خارج ميدان الرماية. ■

تنظيف األسلحة ت. 

إن الحفاظ على نظافة السالح وصيانته مهم جًدا من أجل الحفاظ على كفاءته. ■

يجب أن يسبق عملية تنظيف األسلحة تفريغ خزينة الذخيرة مع فحص السالح قبل تفكيكه، مع االلتزام باتباع قواعد  ■
تفريغ األسلحة الموضحة في الكتيب اإلرشادي. 

يجب فحص مدى إحكام السالح بأكمله عند تنظيف أجزائه وعند إعادة تركيبها. ■

في حالة وجود خلل أو شكوك حول عدم إحكام ما في السالح يجب التوجه إلى الوكيل المعتمد لألسلحة، من أجل توكيل  ■
إصالح السالح وفحصه.
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خزن األسلحة 	. 

يجب الحرص على وضع األسلحة عند خزنها في مكان مغلق، بعيًدا عن متناول األشخاص كباًرا كانوا أو صغاًرا. ■

يُنصح باقتناء خزنة حديدية في المنزل لخزن السالح فيها مع وضعها في مكان سّري. ■

يجب تفريغ السالح من الذخيرة قبل خزنه. ■

يجب خزن األسلحة والذخيرة والخزائن في أماكن مختلفة حتى يصبح من الصعب إعادة تركيبها مرة أخرى. ■

ال يُسمح – في أّي حال من األحوال – بترك السالح أو الذخيرة في السيارة، ففعل كهذا يعتبر مخالفة جنائية. ■

السالح والذخيرة الخاصة بأعمال الصيد   7.2

األسلحة المرخصة في أعمال الصيد   7.2.1
إّن قواعد الصيد تقّر بأن السالح الوحيد المسموح استخدامه في الصيد هو بندقية الصيد ذات السبطانة الملساء. أ. 

الصيد ممنوع إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة سلطة الطبيعة والحدائق:ب. 

يحظر استخدام جميع األسلحة األخرى )بما في ذلك بندقية هوائية أو البندقية الصغيرة أو البندقية الحلزونية أو المسدس  ■
النوع  البندقية من  أو  أو غيره  النوع  أشكال حلزونية من هذا  ذات  فيه مواسير  أّي سالح  أو  العسكرية،  البندقية  أو 
المثقوب )drilling gun( أو البندقية مزدوجة السبطانة والتي تكون إحدى سبطاناتها حلزونية الشكل، أو استخدام أّي 

جهاز يوصل بفراغ السبطانة وال يكون الصمام ذا سبطانة ملساء. 

يحظر استخدام وسائل مختلفة مثل بندقية القوس المستعرض والسهام أو استخدام ماسورة النفخ )blowgun( وغير  ■
ذلك من الوسائل. 

بندقية الصيد ذات السبطانة الملساء )الشوزن(ت. 

األجهزة المكونة لبنادق الصيد 	. 

بندقية الكسر )break action( وهذا النوع من البنادق يتكّون من سبطانة مزدوجة، والبنية األساسية لهذا النوع هي  ■
over-( أو أن تكون إحدى السبطانتين تعلو األخرى )side-by-side( عبارة عن سبطانتين واحدة بجانب األخرى

under(. في هذا الجهاز يتم تعمير الخرطوشة بالمغالق الخاص بالبندقية بصورة يدوية. 

بندقية الضخ )pump action( هذا النوع من البنادق يحتوي على مخزن يشتمل على عدة خراطيش ويتم تعمير هذه  ■
الخراطيش بالمغالق، من خالل سحب ممسكة البندقية للخلف ثم تركها. 

يتم  ■ خراطيش  عدة  على  البنادق  من  النوع  هذا  يحتوي   )semi-automatic, self-loading( آلية  نصف  بندقية 
تعميرها بالمغالق بشكل يدوي، وهناك أنواع مختلفة من أجهزة البنادق منها التي تعمل من خالل سحب السالح للخلف 
ومنها ما يتم تشغيله من خالل غاز التفجير  أو من خالل قوة الجذب وما إلى ذلك من أشكال أخرى للتشغيل.                                                           

هناك أنظمة مختلفة إضافية للبندقية مثل النظام المزود بالترباس أو النظام المزود بالرافعة أو النظام اآللي، ولكن هذه  ■
األنواع غير شائعة.

 المهداف األمامّي
الضلع

 فتحة اإلطالق
مام الصِّ

 األخمص

 الزناد
ضابط التزليق

 المبيض

 السَّبَطانة أو القصبة
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القطر في بنادق الصيد "جايج" ج. 

ال يتم قياس قطر بنادق الصيد بالمليمتر أو باإلنشات ولكن بوحدة )الجايج(. ■

في الماضي كان يقوم صناع األسلحة بتحديد قطر بندقية الصيد )الجايج( من خالل استخدام ليبرة الرصاص )التي تقدر بنحو 
نصف كيلو(. وكانت هناك كرات رصاص في محيط السبطانة، فإذا كونت ليبرة الرصاص نحو 12 كرة فإن قطر البندقية يُقدر 

بنحو 12 جايج، وكلما كان قطر البندقية كبيًرا قّل عدد كرات الرصاص التي يمكن وضعها من ليبرة الرصاص.  

جدول بأرقام مقياس جايج والقطر بالمليمترات  ■

القطر باإلنشالقطر بالمليمترات رقم مقياس جايج
623.30.92
1019.70.77
1218.50.73
140.6917.6
160.6616.8
200.61515.6
240.5814.7
280.5514
320.5213.4

القطر الوحيد الذي ال يعتبر جايج ولكنه قطر بالمعنى المتعارف لدينا هو 140 وقطره 0.410 إنش. ■

األغلبية العظمى من بنادق الصيد في إسرائيل يقدر قطرها بنحو 12 جايج ولكن من األهمية بمكان أن نشير إلى أن  ■
هناك بنادق أخرى بقطر مختلف عن هذا. إن استحدام الذخيرة في قطر غير مناسب للسالح من الممكن أن يشكل خطًرا 

على من مستخدمه. 

مدى األسلحة النارية    7.2.2
عند استخدام السالح الناري يجب األخذ في االعتبار أقصى مدى يمكن أن تصل إليه القذيفة )وفقًا إلحصائيات NSSF/SAAMI(. كما يجب 
األخذ في االعتبار أن هناك متغيرات كثيرة تؤثر على الوصول إلى أقصى مدى للرصاصة، فهناك حاالت معينة يمكن للسالح الناري فيها أن 

يصل إلى مدى أبعد مما توضحه البيانات هنا.  

نوع القذيفة  
)رصاص(

أقصى مدى بمستوى المقدار
البحر )متر(

أقصى مدى بارتفاع يقدر 
بنحو 4,000 متر

رصاصة 
صغيرة

9220290
7.5250340
6260360
5275430
4300460
2340480
0550800
00610820

11501,600بوزن األونصة 1قذيفة 

أنواع الذخيرة المستخدمة في الصيد   7.2.3
خلفيةأ. 

الصيد  ■ بنادق  أن  بقذيفة واحدة في حين  الهدف  إلى إصابة  تهدف  الحلزونية والتي  البنادق  الصيد عن  بنادق  تختلف 
تهدف إلى إحدا	 انتشار أمثل لألقراص، مما يضمن إصابة الهدف بكفاءة. هذا االنتشار )أو ما يسمى بالوتر في لغة 
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التخصص }string{( وهي سحابة ثالثية األبعاد مكونة من حبيبات. إن إصابة هذه السلسلة من الحبيبات لهدف صلب 
الحيوانات المستهدفة للصيد أو هدف ورقي أو طبق فخار تسمى شكاًل أو قالبًا. 

الوتر هو  رصاص صيد يطلق خرطوشة مصحوبة بحبيبات على شكل سحب واألبعاد المختلفة للوتر تحدد )مع متغيرات 
أخرى( قدرة الخرطوشة على إصابة الحيوان المستهدف صيده وقتله برفق، أي أنه يحد	 تفريق ثالثي األبعاد للحبيبات في 

الفضاء. إن الوتر الطويل يزيد من إمكانية إصابة الهدف المتحرك ولكته يقلل من عدد الحبيبات التي تصيب الهدف.  

النمط أو القالب هو التشتيت الثالثي األبعاد للحبيبات في الهدف لدى إصابته. كبر حجم هذا النمط يزيد من احتمالية إصابة 
الهدف ولكنه يقلل من عدد الطلقات الصغيرة التي تصيب هذا الهدف. في هذا القالب النوعي يتم تشتيت الحبيبات بصورة 

متساوية بدون وجود ثقوب تسمح للحيوانات المستهدف صيدها أن تهرب. 

هناك هدف مزدوج من إطالق النار لغرض الصيد وهو أن يوضع على الهدف أو الحيوان المرجو صيده شكل مفتوح  ■
بصورة كافية لتالفي أخطائنا في التصويب. كما أن هذا الشكل يعج بالحبيبات من أجل زيادة إمكانية إصابة الهدف.

تجدر اإلشارة إلى أننا كلما ابتعدنا عن فراغ السبطانة كان الشكل مفتوًحا أكثر فأكثر، فمثاًل الشكل المثالي من 20 متًرا  ■
يصبح شكاًل متفرقًا بداية من 50 متًرا.

هناك عدة طرق تؤثر على زيادة حجم القالب وعلى هيئته وعلى كثافته وعلى طول الوتر الخاص بالحبيبات، ولكن  ■
.)choke( الوسيلة األكثر مرونة وفائدة هي الصمام

يجب على من يقوم بعملية الصيد أن يعرف األشكال التي تتكون من دمج البندقية والصمام والخرطو	 وتتشكل على  ■
أبعاد مختلفة، فيجب على الصياد أن يكون قادًرا على تقدير المدى وأن يخمن التشتيت الواقع على الهدف في كل مدى. 

الخرطو	 ب. 

إن الخرطو	 الخاص ببندقية الصيد هو خرطو	 ذو شكل حلزوني ويتكون من المكونات التالية: الجزء السفلي من  ■
الرصاصة وإطار البندقية والخرطو	 ومتفجرات للصيد وصمام ورصاص صغير أو قذيفة ومغالق. وباإلضافة إلى 

هذه المكونات أحيانًا ما يقوم المصنعون بإضافة مكونات أخرى مثل كأس صغيرة أو ممتص صدمات. 

بصفة عامة يُطبع على الخرطوشة البالستيكية اسم المنتج والتفاصيل التقنية الخاصة بالخرطوشة، مثل قطرها وطولها  ■
ومقدار الحبيبات وكمية المتفجرات وأحيانًا تفاصيل أخرى.

كتابة عدد  ■ وتتم  والقنابل.  الصغيرة  الطلقات  بينها  والمشهورة من  أنواع مختلفة  قذائف من  الخرطوشة على  تشتمل 
الطلقات الصغيرة في الخرطوشة على الغالف.
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طول الخرطوشة ت. 

يتم تصنيع الخراطيش ذات القطر الواحد مثل الخراطيش التي تقاس بـ ـ12 جايج بأطوال مختلفة  ■

التسميةالطول بالمليمتر الطول باإلنش
2 1/265
عادي3/470 2

مـچـنوم376
سوپـر مـچـنوم1/289 3

الخراطيش األطول بمقدورها أن تحتوي على متفجرات أكثر وطلقات صغيرة أكثر، ولكن ال بد أن نأخذ في الحسبان  ■
أنه ليس هناك توافق مباشر بين طول الخرطو	 ونوعية الشكل في المدى المطلوب، ولذلك يجب فحص كل حالة 

على حدة.

إلى  ■ لإلشارة  المعطيات بصورة عامة  وتُستخدم هذه  التي في حيازته.  البندقية  مقياس مغالق  يحدد  أن  الرامي  على 
السبطانة القريبة من ربط كامل النظام الخاص بالبندقية. 

يمنع منًعا باتًّا إطالق خراطيش أطول من الطول الطبيعي للمغالق.  ■

كمية الذخيرة التي يمكن حيازتها سنويًا	. 

إن مقدار الذخيرة المسموح للصيادين المعتمدين حيازتها نحو 700 طلقة. ■

يستطيع الصياد عند نفاد الذخيرة االحتياطية أن يوقع على إقرار مكتوب مقدم إلى الموظف المسؤول على ترخيص  ■
األسلحة، يطلب فيه السماح بالحصول على ذخيرة إضافية وفقًا لتوصية سلطة الطبيعة والحدائق.

تجدر اإلشارة إلى أن هذه البيانات من الممكن أن تتغير بمرور السنين وعليه فإنه يجب على الصياد أن يتحقق من أنه ال يخرق 
التعليمات السارية.

قواعد إطالق النار باستخدام بندقية الصيد   7.2.4
تنقسم عملية إطالق النار من خالل بندقية الصيد ذات السبطانة الملساء إلى نوعين: أ. 

إطالق قذيفة واحدة وتتشابه قواعد إطالق القذائف بصورة كبيرة مع قواعد إطالق النار من بندقية حلزونية.  ■

فائقة  ■ براعة  النوع  هذا  ويتطلب  وأرًضا،  جًوا  السرعة  أهداف شديدة  الصغيرة على  الطلقات  من  كبير  إطالق عدد 
وخصوًصا سرعة رد الفعل والتناسق و المرونة.

قواعد إطالق النار من بندقية صيد:ب. 

الوقوف بالقرب من جسد الهدف من خالل الوقوف وثني جزئي للركبتين. ■

اإلشارة. نظًرا إلى كون األهداف شديدة السرعة ليس هناك وقت للوصول إلى تصويب أمثل، ولذلك نكتفي باإلشارة  ■
إلى الهدف، ويقصد بصورة التوجيه توجيه الجزء األمامي وجزء من الضلع  وهى صورة خاطفة. 

حمل السالح على الكتف. فمن المهم الحرص على رفع السالح إلى منطقة اللحية وليس العكس. واللحية دائًما ما تالمس  ■
دبشك البندقية قبل أن يدخل الدبشك في تجويف الكتف والهدف هو جعل نقاط التحكم في اللحية والكتف متساوية. 

الضغط على الزناد. تختلف بندقية الصيد عن إطالق النار من خالل البندقية الحلزونية التي تقوم على السحب التدريجي  ■
للزناد، إال أننا نقوم بالضغط بسرعة على الزناد في بندقية الصيد    

إطالق النار على أهداف متحركة:  ت. 

لضمان إصابة األهداف المتحركة علينا أن نتصور موقع وجود الهدف بعد ثوان معدودة وعليه نطلق النار مكان الهدف  ■
المقدر. 

هناك صعوبة أخرى في تقدير مدى بعد األهداف الموجودة في الجو فعندما يكون الهدف موجوًدا على األرض فإن  ■
هناك نقاطًا نستطيع اللجوء إليها، ولكن في الجو هناك نقطة واحدة وهى حجم الهدف في زاوية التصويب لدينا.
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قواعد مطابقة السالح الناري ومكّوناته تبًعا لنوع الحيوان المراد صيده   7.2.5
الهدف وتحليل شروط تحقيقه أ. 

هدف الصياد هو قتل الفريسة بطريقة إنسانية. ■

هناك أهمية بالغة الختيار الذخيرة المناسبة إلصابة الفريسة بعدد من الطلقات الصغيرة ذات قطر يضمن قتلها بصورة  ■
إنسانية.

إصابة الفريسة بوابل من الرصاصات الصغيرة يضمن قتلها بصورة إنسانية والسبيل لتحقيق ذلك هو االنتشار النوعي  ■
على المدى الخاص بإطالق النار. ولذلك هناك أهمية كبيرة تتعلق بالقدرة على قياس المسافة وقياس درجة االنتشار 

بأبعاد مختلفة. 

االنتشار  ■ المتحركة، وأن يكون هذا  الفريسة  الرصاص على نطاق واسع بصورة كافية إلصابة  انتشار  العمل على 
مضبوطًا بصورة كافية حتى يتم األمر بدون وجود ثقوب، فانتشار الرصاصات بشكل غير جيد وغير متناسق سيؤدي 
إلى إصابة الفريسة بعدد قليل من الرصاصات الصغيرة وإصابة الفريسة. ومن أجل منع حدو	 ذلك يجب علينا أن 

نعرف األنماط التي تكون مدار البندقية والصمام الخاص بها والذخيرة.

اختيار الذخيرة  ب. 

نطالب عند اختيار الذخيرة بموازنة الضروريات: ■

يجب اختيار الرصاصات الكبيرة لضمان قتل الفريسة بصورة إنسانية. ■

يجب اختيار رصاصات صغيرة بما يكفي حتى يكون لدينا عدة رصاصات في الخرطوشة تكفي لتكوين نشر نوعي  ■
للطلقات وبالمدى الذي نطالب به.

يجب اختيار ذخيرة ذات ارتداد ضعيف قدر اإلمكان بالتوافق مع الضروريات األخرى، فارتداد الرصاص بشكل ال  ■
يستطيع الصياد مقاومته وقت إطالق النار سيحول عملية الصيد إلى تجربة مؤلمة وقاسية.

جدول أساسي للمعاير الموصى بها ألنواع حيوانات الصيد المختلفة: ■

الطلقة )رصاص فقط(الحيوان المراد اصطياده
2 – 4بط كبير

4 – 7بط صغير
6 – 8حمام في الحقل
7 – 9بالبل وزرازير

00/000 أو سالچخنزير بري

المطالبون باستخدام ذخيرة ليست من الرصاص ملزمون بفحص داللة اختيار الذخيرة، فالرصاص الصغير المصنوع من الفوالذ - وهو 
النوع األشهر من بين الطلقات غير المصنوعة من الرصاص- أسهل في االستخدام من الطلقات المصنوعة من الرصاص وهذا األمر يلزم 

الصياد باستخدام رصاصات ذات قطر أكبر.  

الخراطيش ذات مواصفات  ■ أن  إلى  أبعاد مختلفة. تجدر اإلشارة  الذي نستخدمه في  الخرطو	  انتشار  يجب فحص 
متشابهة للصناع المختلفين، وتكون بانتشار وتوزيع مختلف للرصاص؛ فالخرطوشة نفسها ينتج عنها توزيع مختلف 

عند إطالق النيران من بنادق مختلفة. 

اختيار صمام السالح ت. 

بعد تحديد الفريسة والذخيرة المستخدمة وكذلك التوزيع األساسي للذخيرة يجب في ذلك الوقت تقدير المدى الخاص عند  ■
إطالق النار. وقرار كهذا يعتمد بصورة عامة على سمات المنطقة وموقع الوقوف وما إلى ذلك. 

إن مالئمة صمام البندقية لذلك يسمح بتحديد أكبر قدر النتشار الطلقات في أبعاد مختلفة ومن الممكن – على سبيل  ■
المثال – أن نضع الصمام على البنادق مزدوجة السبطانة في األعمال قصيرة المدى مع إضافة صمام آخر في أعمال 

الصيد بعيدة المدى. 
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قياس المدى 	. 

إن القدرة على قياس مدى الرصاص مهم من الناحية العملية ومن الناحية األخالقية.  ■

يجب على الصياد أن يعرف الحدود المسموح له بها وأن يحدد ما هي الحاالت التي ال يستطيع فيها ضمان قتل الفريسة  ■
بصورة إنسانية.  

طرق الصيد  7.3

طرق الصيد  7.3.1

صيد من وضع الثبات   7.3.2
حيث يكون الصياد في وضع الثبات ويسمح للفريسة تقترب منه. أ. 

الوقوف الطبيعي – وفيه يستغل الصياد البيانات الخاصة بمعالم المكان ومخابئه.ب. 

وقوف على األرض – وفيه يكون هناك عناصر اصطناعية مثل شبكات التمويه.ت. 

الوقوف في األماكن العليا مثل الوقوف على األشجار أو األبراج أو أي نقطة عالية ويمكن، أيًضا، أن يكون هناك في عملية 	. 
كهذه عناصر اصطناعية. 

الصيد من الحركة    7.3.3
يتحرك الصياد راجاًل أو راكبًا من أجل الوصول إلى المدى المناسب إلطالق النار على الفريسة. أ. 

الصيد من خالل التمشيط وهو السير بهدوء مصحوب بالوقوف الوقتي لمراقبة المكان وتعقب الفريسة.ب. 

المشي من خالل تعقب خطوات الفريسة. وهى طريقة مشابهة لطريق الصيد من خالل التمشيط ولكن يضاف إليها السير ت. 
في أعقاب حيوان أو حيوانات بّرية.  

الصيد باستخدام عربة. من خالل تمشيط المنطقة باستخدام عربة نقل )تجدر اإلشارة إلى أن القانون واللوائح تحّرم هذا 	. 
النوع من الصيد باستثناء إعطاء إذن للصيد في بعض الحاالت الخاصة( وفي الصيد من خالل العربة تتم عملية إطالق 

النيران على الفريسة في حالة وقوف تام للعربة. 

طرق متداخلة   .7.3.4
وهى طرق الصيد التي تشمل الطريقتين المذكورتين آنفًا، مثل الصيد من خالل طرد الحيوانات.  ■

الذين  ■ الصيادين  الفريسة جهة  يحرك  الكلب(  يكون  ما  )عادة  متحرك  هناك عنصر  يكون  الصيد  النوع من  هذا  في 
ينتظرون قدوم الفريسة وهم واقفون في وضعية ثبات تام.  

الصيد لياًل والصيد نهاًرا   .7.3.5
إن الصيد خالل ساعات الليل ثم االنتقال بين الصيد نهاًرا والصيد مرة أخرى لياًل يضع الصياد أمام تحديات من نوع 

خاص:

الفريسة أكثر صعوبة مما هو عليه  ■ اإلرشاد في المنطقة خالل ساعات الظالم. تكون فرص االهتداء وتحديد موقع 
خالل ساعات النهار، فيجب أاّل يتّم اصطياد الفريسة لياًل إذا لم يتجول الصياد في هذه المنطقة ويدرسها جيًّدا خالل 

ساعات النهار. 

التحديد الذاتي – إن طرق التحديد خالل ساعات النهار ال تتوافق مع ساعات الليل، والمشكلة تزداد تأزًما حينما يكون  ■
الصياد أن يوضح من  نفسها. ولذلك يجب على  المنطقة  يعملون في  الصيادين  أو مجموعة من  هناك عدة صيادين 
هم مرتادو هذه المنطقة وأن يتواصل معهم قبل بدء عملية الصيد، ويجب أن يتم االتفاق حول قرار الصيد مع تحديد 
الحدود التي تتم هذه العملية في نطاقها، وكذلك يجب على الصياد اختيار وسيلة تحديد ناجعة لساعات العمل ونوع 

منطقة الصيد. 

تحديد  الفريسة – إن الحاجة إلى تحديد دقيق للفريسة يلزم الصياد أن يستخدم وسائل إضاءة جيّدة تتوافق مع ظروف  ■
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البيئة، ووفقًا للقانون واللوائح التي تقضي بحظر التأثير على مجال رؤية الفريسة.

سيتم التأكيد على أن الساعات المسموح بها بالصيد في الموسم الخاص بالصيد هي ساعات النهار فحسب، أّما الصيد  ■
خالل ساعات الليل فيتم بعد الحصول على إذن خاص. 

صياد واحد في مقابل الصيد في مجموعات    .7.3.6
إن الصياد الذي يعمل بمفرده يجب عليه أن يتخذ وسائل احترازية وكذلك تقدير المخاطر الممكنة. ■

الصيد من خالل فريق يلزم معه تحديد قواعد العمل ألعضاء الفريق، بالنسبة إلى كّل ما يتعلق بالحركة وقرارات  ■
إطالق النار وما إلى ذلك.

استخدام وسائل خاصة   .7.3.7
يحظر استخدام وسائل خاصة مساعدة في الصيد مثل كشافات اإلنارة لياًل أو استخدام الليزر أو أجهزة كشف الحرارة  ■

وغيرها من الوسائل، إذا لم يتم الحصول على إذن مفصل وفردي من سلطة الطبيعة والحدائق.  

قواعد السلوك في أثناء أعمال الصيد    .7.4

حمل السالح خالل الصيد   .7.4.1
وفقًا لقانون حمل السالح في العربة أو في حالة الحركة خارج نطاق عملية الصيد فإن السالح ال بد أن يتم تفكيكه ووضعه أ. 

في الجراب الخاص به، هذا الجراب يحمي البندقية ويتيح حمل السالح بشكل آمن.

بعد شرب الكحوليات يحظر حمل السالح وبالتأكيد ال تمكن محاولة إطالق النار.ب. 

يحظر لمس سالح أو تجريب سالح غير سالحك الخاص، فالقانون يحدد أن السالح هو ملكية شخصية وال يمكن أن يتم ت. 
نقله من شخص إلى آخر. 

مالءمة السالح والذخيرة ألعمال الصيد   .7.4.2
يجب أن تتم عملية الصيد باستخدام بندقية أو باستخدام طلقات مناسبة ألعمال الصيد المخطط لها. أ. 

يجب أن يتم استخدام ذخيرة مناسبة للسالح المستخدم أثناء الصيد.  ب. 

يجب وضع الطلقات في حزام خاص بها هذا الحزام يحفظها ويمنع إتالفها.ت. 

التصويب ثم إطالق النار  .7.4.3
يجب فحص حالة السالح قبل الخروج للصيد، فال بد من فحص البندقية وتوجيهها إلى الهدف المراد وفي ميدان الرماية أ. 

فقط، فال يمكن تجريب السالح من خالل التصويب أو إطالق النار على حيوانات.  

يجب التأكد من أن الذخيرة تتناسب مع قطر البندقية.ب. 

يحظر وضع اإلصبع على الزناد إال عند إطالق النيران.ت. 

يجب عدم توجيه السالح إاّل ناحية الهدف، وفي حالة التأكد من تحديد الهدف.	. 

 يجب التأكد من عدم وجود أشخاص أو حيوانات بجانب الهدف حتى ال تتعّرض ألًذى، فالقانون يحظر الصيد على بعد ج. 
500 متر من أقرب بيت سكني.

عند التصويب تجاه الهدف ال يمكن وضع البندقية على دعامة غير مستقرة أو على سيارة، حتى ال يسقط السالح، ولمنع ح. 
حدو	 إطالق نار عشوائي.

عند اصطياد الطيور يجب التأكد من مسار إطالق النار أّواًل قبل اإلطالق.خ. 

يحظر إطالق النار من ماسورتي البندقية في حالة كون البندقية مزدوجة السبطانة. د. 

يحظر إطالق النيران في أرض منبسطة أو وعرة أو إطالق النار في المياه. ذ. 



57

تفريغ السالح وتعميره  .7.4.4
حفظ السالحأ. 

يجب قفل السالح بعد تعميره وقبل إطالق النار. ■

أّي سالح هو سالح معّمر. في الوقت الحالي مازال هناك استخدام لألسلحة بدون وجود سقاطة األمان.  ■

يجب عدم االعتماد على وجود سقاطة أمان فهي تمنع الضغط على الزناد وليس على إبرة إطالق النار.   ■

هناك صيادون كثيرون ال يستخدمون سقاطة األمان ألن فتحها يشتت انتباه الصياد عند تصويب السالح جهة الفريسة،  ■
ولكن البد أن نؤكد أن سالمة الصياد قبل كل شيء.

تعمير السالحب. 

تجب مراعاة أن تتم عملية تعمير السالح عند وقت إطالق النار.  ■

عند تعمير السالح يجب أن تكون البندقية مكسورة أو أن يكون ترباس البندقية مفتوًحا ومشدوًدا للخلف في البندقية  ■
نصف اآللية. 

البندقية تجاه شخص أو شيء نظًرا  ■ لعدم توجيه  اتجاه آمن، فيجب االنتباه  يتم وضعها في  البندقية عندما  يتم تعمير 
الحتمالية سقوط طلقة وقت تعمير البندقية.

تفريغ البندقية ت. 

عند االنتهاء من إطالق النار وقبل القيام بأّي فعل آخر يجب تفريغ البندقية والتأكد من أنها غير معّمرة. ■

يتم تفريغ السالح من خالل وضع البندقية في اتجاه آمن.  ■

نقل السالح	. 

إن نقل السالح من شخص آلخر )لغرض الصيانة فقط، فالسالح يعتبر ملكية شخصية( يتم خالله توجيه سبطانة البندقية  ■
إلى أعلى ويكون السالح مفّكًكا.

بندقية الصيد مزدوجة السبطانة سيتم نقلها مفتوحة وستترك المغاليق الخاصة بها فارغة.  ■

تنقل بندقية الصيد نصف اآللية بدون طلقات في داخلها ويترك ترباس البندقية مفتوًحا. ■

استخدام السالح من خالل العربة  .7.4.5
ال يمكن استخدام البندقية وقت السفر. أ. 

يحظر حمل البندقية وهى معّمرة بالطلقات وقت السفر، فالحركات التي تحد	 في السيارة من الممكن أن تؤدي إلى سقوط ب. 
طلقة من البندقية. 

يحظر تعمير أو تفريغ البندقية داخل العربة. ت. 

يحظر إطالق النار من داخل العربة إال بعد الحصول على إذن خاص ويكون إطالق النار في حالة توقف العربة.	. 

وفقًا للقانون يجب أن يتم حفظ السالح الموجود في العربة داخل جراب خاص  )وضع السالح في جراب ممزق يسمح ج. 
باستخدام السالح وهو في داخله يُعتبر بمثابة استخدام الصياد للسالح بدون جراب(.

قواعد التعامل عند حمل البندقية سيًرا على األقدام   .7.4.6
كما أسلفنا – يجب حفظ البندقية في جراب بالعربة وحتى الوصول إلى موقع الصيد.أ. 

إذا كان هناك حزام في البندقية تجب إزالته في منطقة الصيد حتى ال يعلق باألغصان أو يزحزح البندقية بصورة مفاجئة. ب. 

عند السير في منطقة الصيد يجب توجيه سبطانة البندقية في اتجاه آمن، ويوصى بحمل البندقية هكذا: المغالق في راحة ت. 
اليد مع وضع البندقية وثني المرفق وتكون السبطانة موجهة إلى األعلى.

عند تخطّي عقبة مثل جدار أو قناة:	. 

يجب تفكيك السالح ثم اجتياز العقبات حيث العقب إلى األمام.  ■

إذا كان هناك أكثر من شخص واحد يتخطى العقبة فإنه على األول أن يمر أواًل بدون سالح، وعند اجتيازه العقبة يأخذ  ■



58

سلطة الطبيعة والحدائق – وحدة المراقبة وتطبيق القانون

السالح من أصدقائه الذين يقفون خلفه وبعدها يمرون هم، أيًضا.  

في حالة سقوط السالحج. 

أواًل يجب التأكد من أن السالح ليس موجهًا تجاه إنسان أو حيوان، بعد ذلك يجب رفع السالح بحذر والتأكد من أنه  ■
مفكك، ثم الوقوف على درجة فاعليته مع توخي الحيطة والحذر. 

ا التأكد من حالة سبطانة السالح بعد سقوطه ومعرفة ما إذا كانت السبطانة قد اعوجت من جراء السقوط،  ■ من المهم جّدً
والتأكد من نظافتها وعدم وجود شيء غريب داخلها.

قواعد الصيد في نطاق الفريق   .7.4.7
يجب عدم حمل البنادق في أثناء السير بشكل متواٍل، فإذا تعثر أحد الصيادين ال تخرج بندقيته النارية طلقة في اتجاه الصياد أ. 

الذي يسبقه.

عند السير بشكل متواٍل يجب عدم إطالق النار على أهداف في الداخل أو الخلف. ب. 

يمنع إطالق النار على طائر أو حيوان من ذوات الثديات التي تمر بجوار الصيادين، وذلك لعدم إصابة الصيادين اآلخرين.ت. 

يجب عدم إطالق النيران من فوق رؤوس صيادين آخرين.	. 

السير في صف في الواجهة ج. 

يجب الحفاظ على التواصل بالعين مع الصيادين اآلخرين والتأكد من أن خط السير مباشر.  ■

أثناء السير يجب توجيه البنادق إلى األمام. ■

يجب االمتناع عن تالمس سبطانة بأخرى. ■

تالؤم الصيد  .7.4.8
والمناطق أ.  الغابات  في  الصيد  فيتم  لذلك،  مخصصة  أماكن  في  النيران  إطالق  بعكس  المفتوحة  المناطق  في  الصيد  يتم 

الزراعية وميادين إطالق النار ومناطق أخرى. 

على الصيادين ان يأخذوا بعين االعتبار أن هذه األماكن يرتادها أشخاص آخرون مثل الجوالة والزراع والجنود وغيرهم. ب. 

آخرين ت.  وجود صيادين  مثل  نفسه  الصياد  غير  أخرى  عناصر  هناك  أن  االعتبار  في  األخذ  يجب  الصيد  عمليات  أثناء 
واألشخاص الذين يقومون باالستجمام في المنطقة، والجوالة وأفراد قوات األمن. كل هذه العناصر من الممكن أن تكون 

موجودة في موقع الصيد. 

ولذلك قبل الخروج في رحلة الصيد ال بّد أن يتم التنسيق واإلعالن عن الصيد للمسؤول عن عمليات التأمين في المنطقة، 	. 
ففي إسرائيل يعتبر ملف األمن من الملفات الحساسة ويجب إبالغ المسؤولين في المكان عن عمليات إطالق النار. 

إن الدخول إلى ساحة إطالق النار يتطلب تنسيقًا مع الجيش على مدار األسبوع. وتجدر اإلشارة إلى أنه أحيانًا ما تكون ج. 
النار، ولذلك يجب األخذ في عين االعتبار العمليات العسكرية عند  التدريبات الخاصة بالجيش خاصة بساحات إطالق 

الخروج إلى الصيد.

التي وقعت على األرض ح.  أثناء معالجة األضرار  بها  المزارعين  إلى مناطق الصيد وإبالغ  الدخول  يجب تنسيق عملية 
الزراعية، أو القيام بأعمال الصيد في المناطق الزراعية. 

اإلعالن والتنسيق يمنع وقوع هذه االحتماالت:خ. 

عدم وجود تناسب بين خطط العمل الخاصة بالمزارعين وبين تحركات الصيادين. ■

قد يكون هناك خطر بالغ في حالة وجود أكثر من مجموعة واحدة للصيادين تطوق المكان نفسه.  ■

من األهمية بمكان أن نؤكد أن استخدام بندقية الصيد يقع تحت مسؤولية الصياد دون غيره، ويجب أن يتم إطالق النار بعد تحديد 
دقيق للفريسة وللطريق الذي ال يمثل خطًرا على األشخاص أو الممتلكات أو الحيوانات األخرى .
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الحاجة إلى وجود عالمة كاشفة خالل عملية الصيد     .7.4.9

رغم أن التشريع في إسرائيل غير ملزم يجب أن يأخذ الصياد في الحسبان التوصيات التي سترد تفصيليًا فيما يلي:

هذه أ.  مرتادي  األشخاص  وكثرة  األمني  الوضع  بسبب  واضحة،  بصورة  وسالحه  الصياد  لتحديد  ملحة  ضرورة  هناك 
ّزاًل.  المناطق، سواء أكانوا مسلحين أم أشخاًصا عُّ

طرق تمييز الصيادين عن غيرهم كثيرة مثل ارتداء قبعات خاصة أو ارتداء كنزات خاصة المعة أو وضع عالمة ورقية ب. 
المعة على السالح وغير ذلك من الطرق األخرى، ومن المهم أن نؤكد أنه ليس هناك طريقة بعينها أكثر مناسبة ألي 

ظرف، ولكن على الصياد أن يختار الطريقة التي تميزه عن غيره من مرتادي المنطقة اآلخرين. 

تجدر اإلشارة إلى أن طرق تمييز الصيادين المتداولة تقلل من قدرة الصياد على إخفاء نفسه، وعليه تقدير الضروريات ت. 
المختلفة.

قيم ومعايير أخالقية في الصيد   .7.5

القيم األخالقية المتبعة أثناء عملية صيد الحيوانات  .7.5.1
المسؤولية الملقاة على الصياد  – يعتبر الصياد مسؤوال عن الحفاظ على اإلنسان والطبيعة والبيئة، ومسؤواًل عن عملية أ. 

إطالق النار واستخدام كالب الصيد وركوب العربات الموجودة في المنطقة وأّي وسائل أخرى تخدمه.

االحترام واإلنسانية – في التعامل مع الحيوان أو البيئة أو في تعامله مع صياد آخر أو متجول في المنطقة أو مزارع، ب. 
وكذلك الحفاظ على الممتلكات والبنى التحتية، وتعامله مع مراقب المنطقة ومرتادي هذه المنطقة من األشخاص اآلخرين. 

النزاهة والنقاء والتطوع عند وقت الصيد وعند استخدام الغنائم. ت. 

معايير أخالقية في عملية الصيد   .7.5.2
معايير أخالقية على الصياد اتباعها عند الصيد في الطبيعة أ. 

حافظ على الطبيعة والبيئة. ■

ضع في االعتبار القيود والحدود الضابطة فإن لم تكن على ثقة بقدرتك خالل الصيد على الحفاظ على القيم األخالقية  ■
بشكل تام فعليك أن تتوقف عن الصيد.

اعمل على تقليل األلم الذي يصيب الحيوان المراد صيده بقدر اإلمكان. ■

احترم القانون والقواعد. ■

ساعد المراقب في أداء مهمته. ■

قم باإلبالغ عن األضرار والمخالفات التي يتم ارتكابها خالل الصيد.  ■

 أسس أخالقية في التعامل بين الصياد واآلخر وبين الصياد والعامة ب. 

احرص على سالمة السالح فال تمثّل خطًرا على المحيطين بك باستخدام هذا السالح. ■

توقف عن مضايقة األشخاص اآلخرين بصورة عامة والصيادين اآلخرين بصورة خاصة. ■

شارك اآلخرين بالمعرفة وتجربتك وقم بتعليم الصيادين الجدد وحافظ عليهم.  ■

تعامل مع الممتلكات الموجودة في المنطقة عامة أو خاصة كما لو كانت ممتلكاتك الشخصية. ■

احترم مشاعر األشخاص اآلخرين الذين ال يعنيهم الصيد في شيء. ■

تواضع في مشيتك وابتعد عن إبراز الفريسة أو السالح بشكل علني.  ■

امتنع عن تصوير أو نشر صور أو أفالم قصيرة من شأنها أن تؤذي مشاعر اآلخرين. ■
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قانون القسوة على الحيوانات ومدلوالته في أعمال الصيد   .7.6

تقوم العالقة بين قانون الحيوانات )حماية الحيوانات(   .7.6.1 
الصادر عام 1994 وبين أعمال الصيد فيما يلي:    

حدد المشّرع في قانون حماية الحيوانات المحظورات والحدود الفاصلة فيما يتعلق بإيذاء اإلنسان للحيوانات.أ. 

إن صيد الحيوانات بموجب ترخيص بذلك أو حصول على إذن هو فعل يؤدي إلى إلحاق األلم واإليذاء بصورة تخالف ما ب. 
جاء في القانون. 

حماية ت.  لقانون  وفقًا  لذلك  المخصصة  واألماكن  الصيد  وساعات  الصيد  ومواسم  المحظورة  الصيد  طرق  معرفة  تجب 
الحيوانات البّرية )اُنظر الفصول التالية(.

من المقرر أن تنتهي عملية الصيد بقتل الحيوان المراد صيده ولكن يجب على الصياد أن يراعي أن تتم عملية الصيد بشكل 	. 
إنساني وعدم تعرض الحيوان الذي تم اصطياده لأللم.

باإلضافة إلى ما ذكرناه سالفًا يجب على الصيادين الذين يستعينون بكالب أن يهتموا بأن تتم عملية رعاية الكالب وتشغيلها ج. 
بشكل قانوني. 

المادة الثانية لقانون حماية الحيوانات – منع التنكيل بالحيوانات   .7.6.2
2 )أ(  ال يسمح للشخص بتعذيب حيوان أو معاملته بقسوة أو التنكيل به بأي طريقة كانت.أ. 

)ب(  ال يسمح بأن يقوم شخص بإثارة حيوان تجاه اآلخر.ب. 

)ج(  غير مسموح بأن يقوم شخص ما بإجراء منافسات قتالية بين الحيوانات وبعضها.ت. 

)د(  ال يقوم الشخص بتقطيع نسيج حي في الحيوان أو وضع وشم أو تلوين باستخدام وسائل تؤذي نسيًجا من أنسجة جسم 	. 
الحيوان، أو تتوغل داخل هذا النسيج من أجل أهداف تجميلية.

)هـ( يجب أاّل يقوم أّي شخص بتشغيل حيوان غير قادر على العمل نتيجة حالته الجسمانية، كما ال يسمح أن يقوم شخص ج. 
ما بتكليف حيوان بعمل يفوق طاقته.

المادة الثانية أ من قانون حماية الحيوانات  – حظر التخلي عن الحيوانات   .7.6.3
)أ(  ال يسمح ألصحاب الحيوانات أو من في حيازته حيوان أن يتخلى عنه. أ. 

)ب(  إن تم العثور على حيوان مشرد فعلى أصحابه ومن يقع في حيازته أن يقدم ما يثبت أنه لم يتخّل عن الحيوان.ب. 

المادة الثانية 2 أ 1 من قانون حماية الحيوانات  – يجب على أصحاب الحيوانات أو من يملكها أن   .7.6.4
يراعيها ويمنع التنكيل بها 

)أ(  على أصحاب الحيوانات أو من يتولى رعايتها أن يقدم لها احتياجاتها في المعيشة واالهتمام بصحتها ومنع أّي تنكيل أ. 
بها.

)ب(  رغم ما ورد في المادة القصيرة )أ( وبدون التقليل من التعليمات الصادرة عن حكم ما ال يمكن النظر إلى عملية القتل ب. 
التي تتم من أجل منع إلحاق األلم الزائد بالحيوان على أنّها خرق للقانون وفقًا لهذه المادة.

المادة الرابعة من قانون حماية الحيوانات – حظر قتل الحيوانات بدس السم   .7.6.5
ال يسمح بقتل الحيوانات باستخدام مادة األستريكنين السامة أو دس أّي سم آخر تضعه إدارة سلطة الطبيعة والحدائق ضمن قوائم 

المحظورات، إال إذا أعطت اإلدارة إذنًا بذلك.
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إدارة القضاء على األضرار التي تصيب الزراعة بفعل الحيوانات البّرية   .8

أضرار الحيوانات البّرية للزراعة – خلفية  .8.1

الزراعة في إسرائيل  .8.1.1
تعتبر الزراعة احد أهم العوامل في االقتصاد اإلسرائيلي، فهي تمثيل واضح لعالقة اإلنسان بأرضه ووطنه. أ. 

تتجلى الزراعة في إسرائيل من خالل اإلمكانات التكنولوجية والعلمية التي تتطور باستمرار وتضع الدولة في مصاف ب. 
الدول الرائدة في هذا المجال.

تظهر اإلحصائيات الصادرة عن دائرة اإلحصاء المركزية أن األراضي الزراعية تمثل نحو %18.3 من إجمالي األراضي ت. 
في إسرائيل، وتشمل مزارع وبساتين وأشجار الزيتون وأراضي مفلوحة أخرى.

العالقة القائمة بين الطبيعة والزراعة   .8.1.2
تنشأ الزراعة والطبيعة جنبًا إلى جنب وأحيانًا بمساعدة إحداهما لألخرى، ولكن ليس دائًما يكون هناك تناغم بينهما، والدليل أ. 

على ذلك األضرار التي تلحقها الحيوانات البّرية باألراضي الزراعية.

إن العالقة المشتركة بين الطبيعة والزراعة عالقة مركبة ولها أوجه إيجابية وأخرى سلبية.  ب. 

األوجه اإليجابية: 

إن الطبيعة تقدم لألراضي الزراعية خدمات مثل التلقيح ومكافحة اآلفات الزراعية. ■

هناك عوامل طبيعية موجودة في األراضي الزراعية. ■

إن الزراعة تقدم الغذاء والماء للحيوانات البّرية. ■

تمثل األراضي الزراعية ممرات بيئية. ■

األوجه السلبية:

إن الزراعة تضر بالطبيعة مثل تسوير األراضي المفتوحة بالجدران وبناء مستنبتات وشبكات.  ■

مواد إبادة اآلفات التي تضر بالطبيعة.  ■

تخصيص مياه للزراعة من مصادر طبيعية يضر بالطبيعة. ■

األضرار الزراعية بفعل الحيوانات البّرية الموجودة في الطبيعة   .8.2

تأكل الحيوانات البّرية المحاصيل الزراعية.  .8.2.1

تضر الحيوانات البّرية بمنظومة الري والمنشآت الزراعية .  .8.2.2

إن الحيوانات البّرية تفترس الحيوانات األليفة والمزارع.  .8.2.3

تقتحم الحيوانات البّرية المزارع والمستودعات الغذائية.    .8.2.4

تدوس الحيوانات البّرية الشتائل واألشجار والمحاصيل.  .8.2.5

طرق مكافحة األضرار التي تلحق باألراضي الزراعية بفعل الحيوانات البّرية   .8.3

خلفية  .8.3.1
إن األضرار البالغة التي تلحقها الحيوانات البّرية تجعل المزارعين يلجأون إلى اتخاذ وسائل احترازية إال أن أغلب هذه أ. 



62

سلطة الطبيعة والحدائق – وحدة المراقبة وتطبيق القانون

الوسائل غير مجدية على المدى البعيد، وبعضها اآلخر محظور اتباعه وفقًا للقانون.

التسميم من الممكن أن ب.  الذين يلجأون إلى طرق محظور استخدامها مثل االصطياد بصورة عشوائية أو  إن المزارعين 
يتسبّبوا بزيادة قدرة المنطقة على استيعاب حيوانات وزيادة األنواع الغازية من الحيوانات في نهاية األمر، ما قد يشكل 

خطًرا بالًغا عل الطبيعة والحياة في المنطقة.   

الشغل ت.  كانت  الزراعية –  البّرية لألراضي  الحيوانات  تسببها  التي  المتالحقة  الثابت – من خالل األضرار  الوضع  هذا 
الشاغل لسنوات عديدة في سلطة الطبيعة والحدائق وكذلك لدى المزارعين. وقد بحثوا عن حلول تسمح بإقامة الحيوانات 

البّرية في األراضي الزراعية مع الحفاظ على وجود توازن منطقي في الحياة المشتركة فيما بينها.

التدخل في مسار الطبيعة  – الزراعة من خالل الحصول على إذن   .8.3.2
إن الفجوة الحاصلة بين احتياجات المزارعين وبين ما تقوم به الحيوانات البّرية من أفعال أحيانًا يلزم معه تدخل لتنظيم أ. 

المراقبون  الطبيعة والحدائق وكذلك  العلمي في سلطة  فالقسم  الزراعية،  التي لحقت باألرض  األمر ومكافحة األضرار 
التي  النتائج  أساس  على  التنظيم  عملية  وتُبنى  وفحوصات،  دراسات  بإجراء  يقومون  الزراعية  اآلفات  بإبادة  المعنيون 

توصلوا إليها ثم بعدها يتم اتخاذ إجراءات استباقية من أجل تقليل األضرار بما ال يضر بالحيوانات البّرية.

الردعب. 

لمنع وقوع  ■ المناسبة  الوسائل  استخدام  أي  الردع  قبل كل شيء سياسة  للزراعة هى  إن سياسة منع حدو	 أضرار 
أضرار، بدون أن تؤدي هذه الوسائل إلى قتل الحيوانات.

إن استخدام أساليب الردع مثل مدافع الغاز أو المتفجرات أو كالب الحراسة أو مواد لطرد الحيوانات وما إلى ذلك  ■
مسموح به في األراضي الزراعية فقط، مثل البساتين والحقول وأحواض السمك وما إلى ذلك.

إّن أّي تفعيل لوسيلة ردع يستلزم الحصول على تصريح من سلطة الطبيعة والحدائق. ■

قتل الحيوانات )إذن الصيد(ت. 

كما أسلفنا، أّي استهداف لحيوانات بّرية ال بد معه من الحصول على إذن مكتوب من سلطة الطبيعة والحدائق وأن  ■
تتم عملية الصيد كجزء من مشروع إداري، فاإلذن بالصيد بمثابة وثيقة رسمية تشمل شروطًا وقيوًدا وأوامر في هذا 

المجال.

عند الحصول على إذن باستخدام وسائل قتل الحيوانات يتم، مسبّقًا، تحديد األنواع المسموح باصطيادها وكذلك الشروط  ■
الخاصة بكل منطقة ومعدل الضرر فيها.

يتم تحديد عدد أنواع الحيوانات التي سيتم اصطيادها بعد التشاور مع ممثل البيئة في المنطقة أو مع المسؤول المختص  ■
في الفريق العلمي التابع لسلطة الطبيعة. 

في جميع األحوال تتم اإلشارة بشكل علني إلى العدد األقصى للحيوانات المسموح صيدها.  ■

كانت طريقة  ■ إذا  ما  حالة  في  هذا  ولكن  الواحد،  اإلذن  في  الحيوانات  من  نوع  من  أكثر  تسجيل  يتم  أن  الممكن  من 
االستهداف التي تم إقرارها هي الطريقة نفسها التي تجري على سائر الحيوانات األخرى. 

وفقًا للقانون يجب الحصول على إذن لكل عملية من أعمال صيد حيوان أو أي شيء آخر محصن داخل محمية طبيعية  ■
أو حديقة قومية، حتى األنواع التي يعّرفها القانون بأنها ضارة. وذلك ألن المحميات الطبيعية والحدائق تشتمل على 
جميع الكائنات الطبيعية بما في ذلك الحيوانات وهى جميعها محمية بموجب القانون ويحظر القيام بأّي فعل من شأنه 

اإلضرار بها، أو أن يكون سببًا في ذلك. 

ا يسمح باستهداف الحيوانات البّرية المحمية )مثل الخنازير  ■ بين الحين واآلخر تصدر سلطة الطبيعة والحدائق إذنًا عاّمً
البّرية(. 

ليس هناك حاجة إلى حمل إذن شخصي بالصيد الذي يتم وفقًا للشروط والقيود الموجودة في اإلذن العام.  ■

يجب الحصول على إذن خاص باستخدام الكالب لتحديد مكان الخنازير البّرية وكذلك الحصول على إذن إلطالق النار  ■
من داخل مركبة.

ويتم ذكر المعلومات اآلتية في إذن الصيد: اسم الحيوان وطريقة إصابته أو صيده وما هى األماكن المسموح فيها باستهداف 
هذا الحيوان أو صيده ومدة سريان هذا اإلذن، ومعلومات إضافية حول هذا الحيوان. 
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معالجة األضرار التي أصابت األراضي الزراعية بفعل األنواع المجتاحة    .8.3.3

تستغل  كيف  تعرف  األنواع  هذه  وأغلب  الطبيعة  على  اإلنسان  تأثير  بعد  الطبيعية  بيئته  عن  نوع خرج  هو  الغازي  النوع 
التأثيرات التي يفعلها اإلنسان لصالحها.

األنواع الغازية هي أيًضا أنواع نباتية أو حيوانية التي تنمو في موطنها ولكنها تتزايد وتشغل أماكن بكثافات كبيرة تتخطى أ. 
العدد الطبيعي في مكان ما، وتتعلق أسباب ذلك إما بالنوع نفسه أو بالتغيرات البيئية.

إن التغير البيئي بشكل عام هو توافر مورد ذي كم محدود في البيئة وتتزايد األنواع التي تستجيب بسرعة لهذا التغير، ب. 
الطعام  بقايا  في غذائه على  يعتمد   – المثال  الذهبي – على سبيل  آوى  فابن  أخرى،  أنواع  الخناق على  وأحيانًا يضيق 
والفضالت في األماكن الزراعية والساحات، ويزيد مقدار غنائمه عن أقصى عدد من األشياء التي سيغتنمها في مكان معين 
ال يوجد فيه بقايا طعام، وعليه فمن الممكن أن يضر ابن آوى بالحيوانات األخرى أو يلحق ضرًرا بالمحصول الزراعي 
واإلنسان. وهناك مثال على صعيد النباتات وهى أنواع النباتات التي تسمى رورالي )خاّصة بأطراف الطرقات( وكذلك 
أعمال إنشاء الطرق أو الطريق الممتلئ باألتربة – تؤّدي إلى مضايقة هذه األنواع. وهناك أنواع من هذه النباتات تتجاوب 
مع هذه المضايقات بسرعة مثل نبات الطيون الدبق. وهناك أنواع أخرى تتسم بالبطء في ردة فعلها مثل نبات السعتر 

البري.

هناك أنواع غازية كثيرة تعتبر حيوانات بّرية محمية ولذلك ال يمكن التعامل معها على أنها حيوانات ضارة، فالنوع الضار ت. 
له تعريف قانوني محدد في قانون حماية الحيوانات البّرية.

يجب الحصول على إذن من سلطة الطبيعة والحدائق يفيد بإمكانية استهداف نوع غازي محمي من الناحية القانونية.	. 

استهداف الحيوانات البّرية الضارة بالزراعة المعّرفة بأنها “حيوانات ضارة” في اللوائح   .8.3.4

بين  من  بأنه  الزراعة  وزير  يقره  الذي  البري  الحيوان  ذلك  هو  الضار  الحيوان  فإن  البّرية  الحيوانات  حماية  لقانون  وفقًا 
الحيوانات الضارة.

ليس هناك أي حماية بموجب قانون حماية الحيوانات البّرية لتلك الحيوانات التي يتم تحديدها بأنها حيوانات ضارة، ولذلك أ. 
يسمح لألشخاص أن يصطادوا هذا النوع من الحيوانات وأن يصيبوه بدون الحاجة إلى الحصول على إذن بذلك طالما أن 
هذه الحيوانات ال توجد في نطاق محمية طبيعية أو حديقة قومية، وأيًضا إذا لم يخترق الصياد القوانين األخرى مثل القانون 

الخاص باالستخدام الخاص لوسائل إبادة اآلفات أو قانون حماية الحيوانات. 

تتطلب إصابة األنواع الضارة وفقًا للقانون الحصول على إذن من سلطة الطبيعة في حالتين ال ثالث لهما:ب. 

إذا تم استخدام شبكات للتعتيم من أجل اصطيادها ويتم هذا من أجل منع إصابة الحيوانات البّرية المحمية بهذه الطريقة.  ■

إذا تمت عملية الصيد أو إصابة الحيوانات في نطاق محمية طبيعية أو حديقة قومية )نظًرا إلى كون جميع الكائنات  ■
الموجودة فيها محمية بموجب القانون حتى األنواع الضارة( فإن اإلذن يشتمل على ذكر أي األنواع المسموح صيدها 

وكذلك المحظور صيدها. 

إصابة الحيوانات البّرية الضارة لألراضي الزراعية والتي يتم تعريفها في القانون بأنها أنواع غازية    .8.3.5

النوع الغازي هو النوع الذي ال يعيش في المنطقة الجغرافية إلسرائيل، فهذه األنواع تنتشر بحثًا عن سد احتياجاتها من الغذاء، 
وترتحل هذه األنواع بشكل خفي في البنيات التي بناها اإلنسان وفي الطرق األخرى.

إن األنواع الغازية التي تنجح في التأقلم والتكاثر في محيط انتشارها في موقع غذائها الجديد من شأنها أن تسبب أضراًرا أ. 
من ناحية انتشار الحيوانات الجديدة، فمعدل االنتقال واالستقرار لألنواع الغازية ومعدل هذه الظاهرة يزيد بشكل كبير عن 

ما يقوم به اإلنسان من أنشطة يدوية، كما أنه يخلق موجة هجرة غير مسبوقة لهذه األنواع.

األنشطة اإلدارية الموجهة لمنع وحماية األنواع الغازية تتم على عدة مستويات، فهذه األنشطة تشترك في لجان تشرف ب. 
على استقدام أنواع جديدة من النباتات والحيوانات إلى إسرائيل وكذلك اإلشراف على الحدائق الخاصة بالحيوانات وتكوين 
فرق عمل تهدف إلى القضاء على األنواع الغازية بالتعاون مع هيئات البنية التحتية وإدارة المناطق المفتوحة، ويتم كل هذا 
من أجل التقليل من إصابة األنواع الغازية ومنع انتشارها في المستقبل. كما تقام فعاليات توضيحية بجانب هذه األنشطة 

وتعليم مواطني إسرائيل بصورة عامة والجمهور الهدف بصورة خاصة.

تلتزم دولة إسرائيل التزاًما دوليًّا بالحفاظ على األنواع الغازية، فهذه األنواع تعتبر – في وقتنا هذا – السبب الثاني من ناحية ت. 
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سلطة الطبيعة والحدائق – وحدة المراقبة وتطبيق القانون

األهمية في إبادة أنواع مختلفة )بعد تدمير أماكن وجودها( وبذلك تشكل هذه األنواع خطورة حقيقية على التنوع البيولوجي 
على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

ورد في المادة الثامنة من ميثاق ريو التي تتعلق بالتنوع البيولوجي: “كلما كان األمر ممكنًا ومناسبًا فإن جميع أطراف 	. 
الميثاق سوف تمنع دخول أنواع غريبة تهدد النظام البيئي واألنواع األخرى، وسيسيطر الحلف على هذه األنواع أو يقوم 

بإبادتها”. 

وقد وقّعت إسرائيل على هذا الميثاق كما أنها ملزمة بتنفيذ مبادئه. وفي البلدان المتقدمة والتي فيها وعي كبير لشؤون البيئة 
مثل الواليات المتحدة األمريكية وجنوب إفريقيا وأستراليا – يقومون بتخصيص ميزانيات ضخمة للقضاء على األنواع 

الغازية وإصالح األضرار الناجمة.

إن األنواع الغازية – كما أسلفنا – هي تلك األنواع التي تنجح في االستقرار والتكاثر وزيادة رقعة انتشارها في مواقع ج. 
غذائها الجديدة وهى أنواع من الممكن أن تلحق أضراًرا في هذه المنطقة. إن أغلب الحيوانات الغازية تعبر القارات أو 
تمر بين الدول التي ليس لها حدود مشتركة )على افتراض أن الحدود الدولية ال تعتبر حدوًدا فاصلة بين األمور البيئية( 
ولعدة أسباب لعل من بينها التنظيم الصارم لنقل أنواع من النباتات من دولة ألخرى – فإن هذه األنواع تأتي بدون أن تكون 
محملة بعناصر متطفلة محلية وبدون حيوانات قادمة من أرض المنشأ ما بين االصطياد أو التضاد البيوكيميائي أو التطفل. 
ومع غياب العوامل الضابطة في البلد الهدف فإن األنواع القادمة من الممكن أن تخرج عن النطاق الذي رسم لها وقت 
نقلها – الزينة وتزيين الحدائق وتنظيم انتقال الرمال والتنمية الزراعية وما إلى ذلك – كما أنها من الممكن أن تضيق الخناق 
على األنواع المحلية. تقتحم األنواع الغازية المواطن الطبيعية وتحد	 فيها تغيرات كبيرة، فبعد اإلصابة في المنافسة بين 

األنواع النباتية المختلفة من الممكن أن يتغير، أيًضا، التنوع الخاص بالحيوانات المحلية.

إن انتقال هذه األنواع من مكان إلى آخر واالستقرار في مواطن جديدة لها يُعتبران أمًرا طبيعيًّا ذا وظيفة متطورة. ومع ح. 
ذلك فإن تدخل اإلنسان في معدل انتقال هذه األنواع ومقدارها وقدرة اإلنسان على إبعاد الحواجز الطبيعية كانت سببًا في 
قدوم موجات هجرة غير مسبوقة لهذه األنواع. إن الهجرة الجماعية تؤدي إلى إحدا	 ضرر متعدد األبعاد في هذه األنواع 

وفي النظام البيئي والطبيعة، وعلى مستوى اقتصاد اإلنسان وصّحته.

األضرار األساسية من جّراء استقرار األنواع الغازية: خ. 

أضرار للبيئة: من خالل التقليل من التنوع البيولوجي بسبب التنافس وفناء األنواع المحلية الطبيعية. ■

اإلضرار بالتنوع الجيني ومخاطر تغير النظام البيئي من ناحية األنواع. ■

اإلضرار بطبقات المياه الجوفية وجودة المياه.  ■

السمكية والصناعات  ■ الغابات والثروة  التشجير وأعمال  للزراعة وفي  الباهظة  التكلفة  اقتصادية: من خالل  أضرار 
األخرى.

أضرار صحية: من خالل اإلضرار بصحة اإلنسان. ■

عملية غزو نوع أجنبي هى عملية تدريجية فدخول نوع أجنبي إلى منطقة جديدة من الممكن أن يتم بشكل مقصود )مثل جلب د. 
أشجار غريبة للتشجير وأقلمة نباتات الزينة الغريبة للحدائق( أو بصورة غير مقصودة )مثل انتقال األمراض والحشرات 
الضارة عبر النباتات أو الحيوانات التي تم جلبها من الخارج( ولكن ليس كل جنس أجنبي يتحول إلى جنس غاٍز، ولكن 
يكمن في داخل كل جنس خطورة أن يتحول إلى جنس غاٍز، كما أن أغلب األنواع الغازية تحمل سمات بيولوجية مشتركة 
مثل معدل تكاثر كبير والقدرة الفائقة على البقاء في ظروف مناخية متقلبة وفي مواطن مختلفة. ولكن ليس هناك وسيلة 

دقيقة للتنبؤ وفقًا لهذه السمات بمدى خطورة جنس بعينه وتحوله إلى جنس غاٍز.

إن اقتحام جنس معيّن لمنطقة جغرافية ما أو لعدة مناطق بمثابة تحذير ومن الممكن أن يدل على قدرة توغل جنس بعينه ذ. 
في المناطق األخرى ذات المناخ المتشابه.

يقترح االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وسيلتين من أجل محاربة األنواع الغازية: ر. 

منع دخولها: وهى تعتبر الطريقة األكثر فائدة لمحاربة األنواع الغازية.  ■

اتخاذ اجراءات احترازية: يجب االمتناع عن استقدام أّي أنواع أجنبية إذا كان هناك مخاوف من أن يضر هذا الجنس  ■
بالتنوع البيولوجي المحلي، حتى إن لم يكن هناك أساس علمي تقوم عليه هذه المخاوف. 

إن تاريخ األنواع الغازية يوضح لنا أن عملية اقتحام عدد كبير من هذه األنواع حد	 بعد فترة طويلة من توغلها في منطقة ز. 
جديدة وخالل هذه الفترة المسماة فترة اإلقامة  )lag-phase( ال يكون هناك عالمات مسبقة لهذا التوغل )مثل التكاثر 
بمعدل كبير أو زيادة رقعة انتشارها( وخالل مرحلة ما من حياة هذه األنواع وألسباب ال تكون واضحة دائًما فإن النوع يبدأ 
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بالتكاثر وإنتاج عدد كبير من السالالت ونشرها في أماكن متباعدة. وفي وضع كهذه يكون من الصعب أو من غير الممكن 
التحكم باقتحام هذه األنواع، فديناميكية اإلقامة تضلل متخذي القرار الذين يستنتجون أن النوع الذي كون هذه األنواع خارج 
مجال انتشارها الطبيعي ولم يتسبب بمشاكل بيئية ليس من المتوقع أن يقتحم المكان ويمكن االستمرار في استخدام هذا 

النوع في الحدائق والتشجير  وفي تكوين المناظر الطبيعية وما إلى ذلك.

إن سياسة سلطة الطبيعة هي خفض أعداد والقضاء على األنواع الغازية من الحيوانات البّرية باعتبار ذلك هدفًا أساسيًا. س. 
وتجدر اإلشارة إلى أنه من السهل وغير المكلف مراقبة األنواع الغازية حينما يصل عدد قليل من هذا النوع إلى نطاق 

الطبيعة.

 رغم أن الحيوانات البّرية هي أنواع أجنبية فالحيوانات البّرية التي ال تعتبر حيوانات محلية يتم اعتبارها حيوانات محمية 	. 
وفقًا لقانون حماية الحيوانات البّرية طالما أنها ال تميل إلى الحياة مع اإلنسان. وهذه الحيوانات تنتمي إلى فصيلة الثديات 
والزواحف والطيور والحيوانات البرمائية ولهذا السبب يحظر إلحاق الضرر باألنواع الغازية من الحيوانات البّرية أو 

صيدها بدون الحصول على إذن مسبق. 

وهناك نوعان من األنواع الغازية يتم تعريفهما في قانون حماية الحيوانات البّرية بأنهما ضاّران:  ص. 

الكيب ■

الغراب الهندي  ■

استهداف الحيوانات البّرية الضاّرة بالزراعة المعّرفة كحيوانات صيد   .8.3.6

وفقًا لقانون حماية الحيوانات البّرية فإن حيوان الصيد هو ذلك الحيوان الذي أقره وزير الزراعة بأنه حيوان صيد.

كما أسلفنا هناك جانب من الحيوانات البّرية يتم تصنيفها على أنها حيوانات للصيد وفقًا لقانون حماية الحيوانات البّرية، أ. 
ومن يحمل تراخيص بالصيد يسمح له أن يصطاد هذه الحيوانات بما يتوافق مع القانون واللوائح الخاصة بحماية الحيوانات 
البّرية، ووفقًا للشروط والقواعد المحددة للصيد مثل: موسم الصيد ومناطق الصيد والطرق المتبعة في الصيد والكميات 

المسموح صيدها.  

وفقًا للقانون فإن جميع حيوانات الصيد هي من الطيور وجميع الطيور يعتبرها قانون آخر بأنها كائنات طبيعية محمية، ب. 
ولذلك يخول لسلطة الطبيعة الحدائق أن تعطي إذنًا بإصابة حيوانات الصيد حينما يكون هناك ضرورة لذلك من أجل حماية 
الطبيعة )ويكون الصيد بداًل من تقليل أضرار الحيوانات البّرية على األراضي الزراعية من خالل طرق التسميم غير 

القانوني واإلضرار بشكل بالغ وعشوائي بالطبيعة(. 

بدون إصابة ت.  المشكلة  أواًل حل  يحاول  أن  المراقب  الزراعية على  باألراضي  باإلضرار  الصيد  تتسبب حيوانات  حينما 
الحيوانات، مثل االستعانة بالوسائل الوقائية وطرق الردع. وإذا وقع الضرر خالل موسم الصيد وفي منطقة مسموح فيها 
الصيد فإن المراقب يستطيع أن يوجه الصيادين في منطقة معينة حتى يتمكن من صيد هذه الحيوانات الضارة، ولكن ال يتم 

ذلك إال من خالل الطرق المسموح اتباعها للصيادين وبالكميات المسموح بها.

مشاريع فّعالة في إدارة أعمال الصيد   .8.3.7
الحصول على إذن صيد لكل من في حيازته رخصة صيد مشروط بالحصول على رخصة صادرة في مشروع يتطلب أ. 

حمل السالح الناري.

ينتهي سريان رخصة حمل السالح في المشروع بمجرد انتهاء تاريخ إذن الصيد الخاص. ب. 
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قائمة المصادر  .9
דולב יעל, המדריך לציד, רשות הטבע והגנים, 1996  9.1

דולב, חובריו, סניטציה – השפעת פסולת חקלאית על הטבע,   9.2 
רשות הטבע והגנים חטיבת המדע, 2016   

ורבר מ. מנחם, ספר הצייד, תל אביב, 1974  9.3

לוריא אבינועם )עורך(, חיות בר ויבולים חקלאיים חיים בצוותא?!,   9.4 
רשות הטבע והגנים,   

נמצוב סיימון )ד"ר(, הנחיות למתן היתרים לציד/פגיעה בחיות בר, למניעת נזקים   9.5 
לחקלאות ולממשק אוכלוסיות של מינים מתפרצים ופולשים, רשות הטבע והגנים, 2009  

פרגסון פטר, מדריך ליונקי ארצנו, רשות הטבע והגנים,  9.6

שחטר ערן, אריאלי גל, פלד אלדד, פיקוח ואכיפת חוק ברשות הטבע והגנים:   9.7 
הנחיות מקצועיות לפיקוח ולאכיפה, רשות הטבע והגנים, 2012  

שקדי, נמצוב, טבע וחקלאות, רשות הטבע והגנים חטיבת המדע, 2016  9.8

איגרת לצייד לעונת ציד 2018-2017, רשות הטבע והגנים,   9.9 
חטיבת הפיקוח והאכיפה, 2017  

חוברת לזיהוי ברווזים, רשות הטבע והגנים, 2017  9.10

מפות אזורי הציד – אתר רשות הטבע והגנים  9.11

מצגת ללימוד להסמכת בעל רישיון מיוחד ומ"מ בחברה פרטית מדינת ישראל,   9.12 
המשרד לביטחון פנים, האגף לרישוי כלי ירייה 2017  

נייר הבהרה בנושא ציד וההיתרים על מרכיביהם, רשות הטבע והגנים,   9.13 
חטיבת הפיקוח והאכיפה, 2014  

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998  9.14

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה   9.15

חוק הגנת חיית הבר, תשט"ו-1955  9.16

תקנות להגנת חיית הבר תשל"ו-1976  9.17

תקנות להגנת חיית הבר )תיקון( תשע"ז-2017  9.18

חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"ד-1994  9.19

חוק כלי הירייה, תש"ט-1949  9.20
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ملحقات  .10
جدول الملحقات   10.1

الصفحةملحقرقم 
رابطقانون الحدائق الوطنية، المحّميات الطبيعية، المواقع الوطنية، ومواقع األنصاب التذكارية، 1998 أ

رابطلوائح المحّميات الطبيعية )األنظمة والسلوك(، 1979ب 

إعالن الحدائق الوطنية، المحّميات الطبيعية، المواقع الوطنية، ومواقع األنصاب التذكارية )قيم ج
طبيعة محّمية(، 2004\2005

رابط

رابطقانون حماية الحيوانات البّرية، 1955د

رابطلوائح حماية الحيوانات البّرية، 1976هـ

رابطلوائح لحماية الحيوانات البّرية )مناطق محظورة(، 1971و

رابطقانون منع التنكيل بالحيوانات البّرية )حماية الحيوانات(، 1994ز

رابطقانون سالح الصيد، 1949ح

71رخصة الصيد - نموذجط

72تصريح بالصيد - نموذجي

73نموذج أسئلة امتحانك

מצורפים הקישורים:

http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/parksOrgIl.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/takanot1979.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/ganim2005.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/bar1955.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/barTakanot1976.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/barTakanot1971.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/ani1994.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/Weapon1949.pdf
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الملحق 11. أسئلة نموذج امتحان
1. ما هي إدارة الشؤون االقتصادية الخاصة بالصيد؟

إدارة الصيد هي وسيلة لضمان وجود الحيوانات البّرية بصفة عامة وحيوانات الصيد بصفة خاصة.أ. 

إدارة الصيد هي لحظة التقاء الصياد بالمؤونة.ب. 

إدارة الصيد هي الوقت ما بين موسم الصيد وموسم حظر الصيد المذكور في الضوابط القانونية.ج. 

اإلدارة القائمة بين سلطات الرقابة وبين الصيد والمكونات العامة في هذه اإلدارة.د. 

2. قدرة استيعاب منطقة للحيوانات هي:
 المعدل المسموح به للصيد في منطقة معينة بشكل ال ينجم عنه فناء أنواع من هذه الحيوانات.أ. 

العالقة بين كمية األمطار الموسمية وبين كمية النباتات التي تنمو في منطقة معينة.ب. 

حالة التوازن بين المكونات الضرورية للحيوانات في منطقة معينة وبين الحيوانات التي تستغل هذه المكونات لصالحها.ج. 

درجة قدرة منطقة معينة على استيعاب توسعات زراعية خالل وقت محدد.د. 

3. وفقًا للقانون ما هي الحيوانات البّرية؟
هي حيوانات من فصيلة الثديات و الطيور و الزواحف و الحيوانات البرمائية أو أي نوع من هذه األنواع أو أي حيوان أ. 

يولد من جميع هذه األنواع.

ن.ب.  هو أي حيوان موجود في الطبيعة وغير ُمهَجَّ

الحيوانات ذوات الثديات التي تعيش في الطبيعة.ج. 

اإلجابتان  ب و ج هما اإلجابتان الصحيحتان.د. 

 4. وفقًا للوائح القانونية ما هو عدد طيور السّمان المسموح للصياد اصطيادها في اليوم الواحد خالل 
موسم الصيد؟  

خمسة طيور كحد أقصى.أ. 

يحظر صيد طيور السّمان فهي من الحيوانات الممنوع صيدها.ب. 

ليس هناك عدد معين.ج. 

عشرة طيور بأقصى تقدير.د. 

5. ما هو الشرط الذي ال يعتبر شرطًا ضروريًا من الشروط التالية للحصول على إذن بالصيد؟
أن يبلغ الصياد 21 عاًما.أ. 

أن يكون مواطنًا إسرائيليًا.ب. 

أن يكون حاصاًل على إذن طبي.ج. 

أن يجتاز اختبار الحصول على ترخيص صيد.د. 

6. ما هو إذن الصيد العاّم؟
إذن يتم منحه بصورة علنية للصيادين ويتيح لهم صياد نوع معين من الحيوانات العتبارات إدارية.أ. 

إذن جماعي مقيد بالمكان والزمان يُمنح لمجموعات من الصيادين تعمل مًعا في منطقة معينة.ب. 

إذن دولي يُمنح للصيادين وفقًا لشروط الميثاق الدولي للصيد.ج. 

ا أو صياد معتمد من د.  إذن فردي خاص يعطيه الموظف المسؤول في سلطة الطبيعة والحدائق لصياد يحمل ترخيًصا خاّصً
قبل مشروع. 
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7. ما هي فصيلة الطائر الموجود في هذه الصورة؟

الصفردأ. 

حجل الصخرب. 

طائر السّمانج. 

الُحبارى د. 

8. ما هو الحيوان الموجود في هذه الصورة؟

الُخلدأ. 

الكيبب. 

قنفدج. 

شيهمد. 

9. طائر الرزقاوي هو حيوان:

محصن وال يمكن صيده.أ. 

يُحظر صيده في الفترة من 1 ُشباط حتى 31 آب من كل عام.ب. 

يُسمح بصيد هذا الطائر على مدار العام.ج. 

هذا الحيوان ال يعيش في بالدنا ولذلك هذا السؤال ليس ذا أهمية.د. 
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10. أرنب الحقل هو حيوان:

محّصن ويحظر صيده.أ. 

يسمح بصيده في مواسم الصيد، فقط.ب. 

يسمح باصطياده على مدار العام.ج. 

يعتبر من فصيلة الحيوانات الضاّرة ولذلك يمكن اصطياده بدون الرجوع إلى قانون حماية الحيوانات البّرية.د. 

11. يسمح بصيد مجموعة من الحيوانات الرحالة في حالة:
اتباع جميع التدابير األمنية لمنع أّي خطر.أ. 

مالحقة حيوان هارب في أثناء عمليات الصيد.ب. 

وجود إذن خاص من سلطة الطبيعة والحدائق.ج. 

غير مسموح بأّي حال من األحوال.  د. 

12. أّي طريقة من طرق الصيد التالية محظورة؟ 
التسميم أ. 

حجب الرؤية ب. 

نصب كمائن ج. 

جميع اإلجابات صحيحة د. 

 13. كونك تحمل إذنًا يسمح لك بطرد البجع من بركة أسماك، ما هو عدد البجع المسموح لك بأن تطلق 
     عليه النار في يوم واحد؟ 

10 بجعات في أقصى تقدير طوال عملية الصيد.أ. 

يُحظر إطالق النار على البجع بل يُسمح بطردها ومضايقتها، فقط.ب. 

ليس هناك سقف لعدد البجعات فاألمر يتعلق بحيوان يضر بالزراعة.ج. 

5 بجعات في أقصى تقدير وذلك من أجل إخافة الطيور األخرى.د. 

14. ما هو السبب وراء السماح بالصيد؟ 
 اإلضرار بالزراعة.أ. 

عدم وجود توزيع في عدد الحيوانات البّرية في منطقة واحدة.ب. 

منع األمراض.ج. 

جميع اإلجابات السابقة صحيحة.د. 

    اإلجابات : 1 أ. 2 ج. 3أ. 4ج. 5ج. 6أ. 7ب. 8د. 9ب. 10أ. 11د. 12د. 13ب. 14د.


