היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו 1955 -
תוקף ההיתר -מיום ( 01/09/2019א' אלול תשע"ט) עד ( 31/01/2020ה' שבט תש"פ)
.1

ניתן בזה היתר כללי לציידים בעלי רישיון צייד תקף לכל סוגי הציד ,ואשר אין להם הגבלה ברישיונם ,לצוד ברווזים
ממין יאורית מצרית בכל האזורים המותרים לציד בכפוף לתקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים) ,תשל"א-
.1971

.2

הציד יערך בהתאם לחוק להגנת חיית הבר ,תשט"ו  1955 -והתקנות שהותקנו על פיו .ניתן יהיה לצוד בהתאם
להיתר זה חצי שעה לאחר שקיעת החמה ומחצי שעה לפני זריחתה.

.3

הציד יעשה בכפוף לתנאים הבאים:
א .היציאה לציד מותנית בהודעה טלפונית למוקד רשות הטבע והגנים ( *3639שלוחה  )3או בכל דרך אחרת
שתמסר על ידי רשות הטבע והגנים .הצייד ידווח את שמו ,ת"ז ,מקום מגוריו ,היישוב הסמוך לאזור הציד
ושיטת הציד .ציד ללא תאום מראש הינו חריגה מתנאי היתר זה.
ב .עם היציאה מהשטח וסיום הציד יש לדווח שנית למוקד רשות הטבע והגנים (או בכל דרך אחרת שתמסר) ,בכלל
זה על שלל הציד ומיקום הציד.
ג .חל איסור לצוד ביום הכיפורים ,יום שלישי ה ,08.10.2019-החל מהשעה  11:00בבוקר ועד ליום רביעי
 09.10.2019בחצות.
ד .ביום מפקד עופות המים ,שיתקיים ביום ה ,17.01.2020-אסור לצוד במרחק של  500מטר מכל מקווי המים.

.4

תנאי ההיתר:
א .באזורי הציד תיתכן פעילות אזרחים ,שוטטות מטיילים ואימוני צבא .משכך ,חובה על הציד לגלות זהירות ועירנות
מירבית ביחס לסביבת פעילות הציד.
ב .חל איסור למכור את בשר הציד .העברת בשר הציד מותנית באישור מנהל השירותים הוטרינריים באזור וזאת
בהתאם להוראת תקנה 12ד לתקנות להגנת חיית הבר ,תשל"ו.1976-
ג .חל איסור להשאיר בשטח הציד פגרים ברווזים שנצדו במסגרת ההיתר .חובת פינוי הפגרים חלה על הצייד בהתאם
לתנאי זה ולפי הוראת כל דין.
ד .חובה להישמר ממתקנים ומקווי תשתיות כמו :גז ,נפט ,חשמל ,תקשורת שילוט ואחרים.
ה .במידה ונתקלת במפגע סביבתי :מלכודות ,חיות בר פצועות ,חשד לכלבת ו/או כל מפגע אחר אנא דווח למוקד
הרשות .*3639

שאול גולדשטיין,
הממונה על חיות הבר,
מנהל רשות הטבע והגנים

