היתר פגיעה מכוח צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס'  ,)363תש"ל1969-
תוקף ההיתר -מיום ( 01/10/2018כ"ב תשרי תשע"ט) עד ( 30/09/2021כ"ד תשרי ,תשפ"ב)
ניתן בזה היתר כללי לפגיעה בשפן הסלע מכוח הצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס'  ,)363תש"ל:1969-

 .1אזורים מותרים:
בכל היישובים המוגדרים באזור ובשטח מאוכלס ועד חמש מאות מטר מהבית האחרון או מהשטח המאוכלס
באזור.

 .2למרות האמור לעיל ,חל איסור לפגוע בשפני סלע בשטחים הבאים:
א .בשטחים הפתוחים המרוחקים מחמש מאות מטר מהבית האחרון ביישוב או בשטח מאוכלס כאמור לעיל.
ב .בתחום שמורות טבע ופארקים כהגדרתם בצו בדבר פארקים (יהודה ושומרון) (מס'  )363תש"ל.1970-

 .3פגיעה בשפן הסלע תעשה ,בכפוף לתנאים הבאים:
א .לכידת שפן הסלע תתבצע ע"י מלכודות כלוב בלבד.
ב .בשל התחשבות בצער בעלי חיים יוצבו רק מלכודות המאפשרות לכידה ללא פגיעה שאינה הכרחית בפרטים
הנלכדים (בין היתר בשל גודל העין ברשת הכלוב או מנגנון הלכידה)
ג .מלכודות שיוצבו יבדקו לכל הפחות פעמיים ביום – בשעות הבוקר המאוחרות ולפנות ערב ע"י מציב המלכודת.
ד .המלכודות יהיו מסומנות ועליהם יופיע בכיתוב ברור הנוסח הבא ":מלכודת זו הוצבה לפי היתר של רשות הטבע
והגנים על מנת ללכוד שפני סלע כדי למנוע את התפשטות מחלת הלישמניה הפוגעת בבני האדם" .עוד יצוין על
גבי המלכודת שם המציב ומספר הטלפון שלו.
ה .הפרטים הנלכדים יומתו בכפוף למגבלות הקיימות בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד 1994-ולפי
הוראות וטרינר הרשות המקומית.
ו .חל איסור להעתיק את מקומם של פרטים שנלכדו ולשחררם במקום אחר.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  1-3לעיל על הפוגע באמצעות ירי יחולו התנאים הבאים:

 .4פגיעה בירי:
א.

הירי יבוצע על ידי ציידים בעלי רישיון צייד תקף והוא מותנה בהודעה טלפונית מראש למוקד רשות הטבע והגנים
( *3639שלוחה  .3זמין  24שעות  7ימים בשבוע) .הצייד ידווח את שמו ,ת"ז ,מספר הטלפון שלו והיישוב בו
הירי נערך .ירי ללא תאום מראש הינו חריגה מתנאי היתר זה.

ב.

ירי יעשה רק בכפוף לאישור המשטרה והצבא ובהתאם לכל דין.

ג.

הירי יבוצע בשעות היום בלבד ,משעת זריחת החמה ועד שקיעתה .חל איסור על ירי בשעות החשיכה.

ד.

עם סיום הירי והיציאה מהיישוב או מהאזור המאוכלס ,על הצייד לדווח שנית למוקד רשות הטבע והגנים על
עזיבת אזור הירי וסיום הארוע.

ה .בדרך אל אזור הירי וחזרה ממנו ,אין להחזיק ברכב ברובה שאינו ארוז בנרתיק ,או ברובה טעון.
ו.

אין לירות מתוך רכב בתנועה.

 .5הוראות כלליות:
א .בפגיעה בירי ידווח הצייד למוקד רשות הטבע והגנים על תוצאות הירי עם סיומו.
ב .בפגיעה בלכידה ידווח ווטרינר הרשות המקומית למוקד רשות הטבע והגנים על תוצאות הלכידה.
ג .בכל מקרה של פגיעה בחיית בר ממין אחר יועבר דיווח מידי למוקד רשות הטבע והגנים לקבלת הנחיות.
ד .חל איסור להשאיר בשטח פגרים של שפני סלע שהומתו במסגרת ההיתר ויש לפנותם בהתאם להנחיותיו של
ווטרינר המקומית.
ה .חל איסור להעביר או למכור את בשר שפני הסלע.
ו .על ווטרינר הרשות המקומית להעביר כל פגר חמישי וכל פגר עם לקות עור המחשידה בנגיעות במחלת
הלישמניה ,תוך התייחסות לפזור המרחבי .הפגרים יועברו למכון הווטרינרי בבית דגן ,בימים א'-ה'  ,בין השעות:
 .8:00-16:00כל פגר יועבר כשהוא ארוז בשקית נפרדת המסומנת במס' סידורי ומלווה בטבלה המציינת את
הפרטים הבאים :זוויג ,מקום הלכידה  /ירי ,תאריך הלכידה  /ירי ,סימנים חשודים מיוחדים שנראו על הפגר.
ז .במידה ונתקלת במפגע סביבתי :מלכודות ,חיות בר פצועות ,חשד לכלבת ו  /או כל מפגע אחר אנא דווח למוקד
הרשות .*3639
נפתלי כהן
קמ"ט שמירת טבע

