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 כללי .1
 

חיות על שמירה על ערכי טבע,  ןמטרת, אשר חוק פקחי רשות הטבע והגנים אוכפים הוראות .1.1
 הבר ועל הסביבה )הטבעית והאנושית( שבתחום אחריות הרשות.

 

 הוראות חוק אלה מגוונות וחלקן מהווה עבירות פליליות, הנושאות עונשי קנס ואף מאסר.  .1.2

 

מוסמך  כלי אכיפה אותםתאם לכך קיים מדרג ובה ים מדרג בחומרות העבירות השונותקי .1.3
: )א( דו"ח אזהרה; )ב( הודעת קנס; )ג( העברת הפקח להטיל בהתאם לנסיבות הפרטניות

 .חומר החקירה לתובע להחלטה בדבר העמדה לדין

 

  ת הנוהלמטר .2
 

-הסנקציה המוטלת עלבבחירת  ית הפקח בהפעלת שיקול דעתוילהנחיצירת כללים מחייבים 
לאגף  או העברת חומר החקירה (ברירת משפטהטלת קנס כספי )אזהרה, דו"ח מתן ידו: 

והעברה ללשכה המשפטית על הגשת כתב אישום )החקירות והמודיעין לצורך גיבוש המלצה 
 .(להמשך הטיפול בהתאם לראיות הכלולות בתיק

 

 הגדרות .3

 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים. –"הרשות"   .3.1

 רה.דו"ח אזה –"אזהרה"   .3.2

 .1997-חוק איסור נהיגה בחוף הים, תשנ"ז –"חוק איסור נהיגה בחוף הים"  .3.3

 ותקנותיו. 1955-חוק הגנת חיית הבר, תשט"ו –"חוק הגנת חיית הבר"  .3.4

 ותקנותיו. 1988-חוק גנים לאומיים ושמורות טבע –"חוק גנים לאומיים ושמורות טבע"  .3.5

גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי  –צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס  -" התקנה/"הצו .3.6
, 1986-הגנת חיית הבר(, תשמ"ו –צו סדר הדין הפלילי )עבירת קנס , 1989-לאום(, תשמ"ט

 2001-עבירת נהיגה ברכב בחוף הים(, תשס"א –נהלי תקנות העבירות המנהליות )קנס מ

 .ת הברחוק איסור נהיגה בחוף הים או חוק הגנת חייחשוד בביצוע עבירה על  –"חשוד"  .3.7

 . לנוהל זה ב'בנספח  או' בנספח אעבירה על אחד החיקוקים המפורטים  –"עבירת קנס"  .3.8

  

 כלי האכיפה ההולםשלבים לבחינת  .4

 

מצא הפקח שיש יסוד להניח שאדם עבר עבירה של ברירת משפט, יבחן אם העבירה מנויה  .4.1
 לנוהל זה.  בנספח א'

 

יעביר ים, י חוק איסור נהיגה בחוף לפ הושאינה עביר שאינה מנויה בנספח א'בעבירה  .4.2
 .לאגף החקירות והמודיעיןהמחוז  הפקח את חומר החקירה להחלטת תובע, באמצעות

 .בהתאם למפורט להלן ושיקול דעת יפעיל הפקח את – בעבירה המנויה בנספח א'
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 בהתקיימות נסיבות מקלות אזהרהבחינת האפשרות למתן  .4.3

, יבחן האם קיימות נסיבות מקלות משפט מצא הפקח כי מדובר בעבירה של ברירת .4.3.1
ניתן להסתפק באזהרה. להלן רשימת הנסיבות  בהתקיימות כולן במצטבראשר  –

 המקלות:

 לביצוע העבירה. לא ניתנה אזהרה מפורשת של הפקח קודם .4.3.1.1

 הביע חרטה על המעשה. שיתף פעולה עם הפקח והחשוד  .4.3.1.2

       מונה הרשות, עליהם א םחיקוקיהלפי  לא הורשע בביצוע עבירההחשוד  .4.3.1.3

 .השנים שקדמו לביצוע העבירה בחמש     

 לביצוע  בשנים עשר החודשים שקדמואזהרה דו"ח  נמסרלא לחשוד  .4.3.1.4

 העבירה.     

 אחת )ולא מספר  על הוראת חיקוק באירוע בוצעה אך ורק עבירה .4.3.1.5

 (.שונות עבירות     

  ילאומ לשמורה/גן בלתי הפיך לדעת הפקח חמור או א נגרם נזקל .4.3.1.6

  העבירה. מעשהכתוצאה מ     

 או לחיית  ערך טבע מוגןל חמור או בלתי הפיך לדעת הפקח נגרם נזקלא  .4.3.1.7

 .בר     

 

 .הותקנו מכוחווהתקנות ש חוק הגנת חיית הבר לפי עבירות בגיןאין לרשום אזהרה  .4.3.2

 

תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע ל 7לפי תקנה עבירה  בגיןאין לרשום אזהרה  .4.3.3
כאשר מדובר בכלי  ,1968-תשכ"ח בערכי טבע מוגנים וההגנה עליהם( גיעה)איסור פ

 המונע בכוח מנוע(.  -)בעניין זה, כלי שיט מנועי  שיט מנועי

 

 עבירה לפי חוק איסור נהיגה בחוף הים. בגיןאין לרשום אזהרה  .4.3.4
 

בלין לשמורות טבע מדיניות בדבר אכיפת צמחי תבנוהל זה כדי לגרוע מאין  .4.3.5
 תוחים. שטחים הפול

 

 . במערכת תיקי החקירות, שמסרדו"ח האזהרה הפקח יקליד את פרטי  .4.3.6
 

 להעברת חומר החקירה להחלטת תובעבחינה האפשרות  .4.4

, יבחן הפקח האם 4.3.1כאמור בסעיף  מתקיימות נסיבות מקלות לאמצא הפקח כי  .4.4.1
. להלן להחלטת תובעמתקיימות נסיבות מחמירות בגינן יועבר חומר החקירה 

)יודגש, כי מספיקה נסיבה אחת לחומרה בכדי  1לדוגמאנסיבות מחמירות רשימת 
 להעביר את החומר לבחינת הצורך בהגשת כתב אישום(:

לאירוע  קודמותה חמש השנים במהלך בבית המשפט הורשעחשוד ה .4.4.1.1
 חיקוקי הרשות.אחד מעל  הבעביר

                                                           
 הרשימה המפורטת בסעיף אינה רשימה סגורה. 1
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או ו/ אקולוג ברשותבהתאם לחוות דעת  – או בלתי הפיך נגרם נזק חמור .4.4.1.2
מוגן או בשמורה או בגן  ערך טבעב ביחס לפגיעה אחרתמקצועית חוות דעת 

 לאומי.

 העבירה מצדיקה שקילת הגשת כתב אישום, בהתאם למדיניות אכיפה   .4.4.1.3

 של הרשות אשר מתעדכנת מעת לעת.      

ניסיון לשיבוש כגון: אי הזדהות, קיים חשד לביצוען של עבירות נלוות  .4.4.1.4
, השמדת ראיות העלבת עובד ציבורים, החקירה, לרבות תקיפה, איומ

 2וניסיון בריחה.

 קיים חשד לתכנון מוקדם של העבירה.  .4.4.1.5

 .חיקוק שונות הוראות ארבע לפחות עלעבר החשוד האירוע במהלך  .4.4.1.6

 

 

התייחסות ספציפית לעבירה של החזקת חיית בר  –בחינת האפשרות להגשת כתב אישום  .4.5
 1955-הבר, תשט"ולהגנת חיית לחוק  8מוגנת, עבירה לפי סעיף 

יבחן  ,החזקת חיית בר מוגנת של עבירה יש יסוד להניח שאדם עברמצא הפקח כי  .4.5.1
. להחלטת תובעהפקח האם מתקיימות נסיבות מחמירות בגינן יועבר חומר החקירה 

)יודגש, כי מספיקה נסיבה אחת לחומרה  3לדוגמאלהלן רשימת נסיבות מחמירות 
 (:עלהחלטת תובבכדי להעביר את החומר 

השנים חמש במהלך  עבר פלילי רלוונטי בעבירה מסוג זה חשודל .4.5.1.1
 האחרונות. 

והחיה בסכנת הכחדה )מין  בחלק מחיהמה או להחזיק בחיה שהחשוד  .4.5.1.2
 אדום(.

החשוד החזיק מספר פרטים או מספר חלקי חיות בר מוגנות שונות  .4.5.1.3
 (.  2 )לפחות 

והפקת החשוד החזיק חית בר מוגנת או בחלק החיה למטרות מסחר  .4.5.1.4
 )להבדיל מהחזקה למטרת נוי או הנאה אישית(. רווח כלכלי

החיה אינה מין מקומי והחזקתה בישראל אסורה בהתאם למדיניות  .4.5.1.5
 ממין מוגן באמנת סייטס. שהחיההרשות או  

החזקה התנאי כאשר עצם ההחזקה או החשוד החזיק חית בר מוגנת  .4.5.1.6
התפתחותה או ל, ם לפגיעה בשלומה של החיהעלולים לגרוואינם נאותים 

או אדישות חייה או בתנאים שיש בהם משום התאכזרות בחיה,  לסכן את
 לשלומה ולרווחתה. 

שהחזקתה מהווה סכנה לציבור או שנשקפת החשוד החזיק חית בר   .4.5.1.7
 סכנה אקולוגית מהחזקתה. 

פרטים של חוגלה או חוחית או פרט אחד של דורבן  2חשוד החזיק ה .4.5.1.8
 .(4)למעט קוצי דרבן

 

 

                                                           
 במקרה של ביצוע עבירה המנויה בסעיף, חובת הפקח להגיש תלונה למשטרת ישראל.   2
 הרשימה המפורטת בסעיף אינה רשימה סגורה. 3
 .יש להתייעץ עם הלשכה המשפטית( -בו יש עבר לחשוד או שמדובר בכמות יוצאת דופן של קוצי דרבן במקום 4
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 :קנס כפל .4.6

ימסור בנסיבות המפורטות מטה, מסוג ברירת משפט, של עבירות בוצעו הפרות  .4.6.1
. בדו"ח הנ"ל יפרט הפקח את שבו יינתן כפל קנס אחדהפקח דו"ח ברירת משפט 

הוראות החיקוק שנעברו ויציין, כי בגין הוראת החיקוק הראשונה יינתן קנס 
  ת )די בהתקיים אחת מהן(: ואלה הנסיבו ובגין השנייה, יינתן כפל קנס. המקורי
כאשר חלף פרק זמן ניכר בין ביצוע פעולות, אשר כל אחת מהן מהווה  .4.6.1.1

 עבירה בפני עצמה. 

 המעשים המהווים עבירה נעשים במיקום שונה, האחד מהשני. .4.6.1.2

כאשר ישנה הוראת פקח לחדול ממעשה המהווה עבירה אחת, אשר  .4.6.1.3
 נוספת.  לאחריה החשוד ממשיך בביצוע פעולות המהוות עבירה

 שוני בגורם הנפגע.  .4.6.1.4

 שוני באמצעים לביצוע העבירה.  .4.6.1.5

 עבירות המגנות על ערכים מוגנים שונים. .4.6.1.6

 כאשר בוצעו שלוש עבירות קנס יטיל הפקח כפל קנס.  .4.6.1.7

 

המדובר . גע בצומחופ טבע מוכרזת לשמורהעם רכבו החשוד נכנס  - לדוגמא
ם שונים, כמפורט עבירות אשר מגנות על ערכים מוגני 2במקום בו התבצעו 

 .4.6.1.6בסעיף 
 : דו"ח אחד הכולל דבגין אירוע זה יקבל החשו

לתקנות שמורות הטבע )סדרים  2סעיף  הפרת הוראתבגין  קנס .א
 .)להלן: "התקנות"( 1979-תשל"ט והתנהגות(, 

 . לתקנות 5סעיף  הפרת הוראתב. כפל קנס בגין 
 בשיעור הקנס בצידהאשר  הפרת הוראת החיקוק* כפל הקנס יוטל בגין 

נספח נספח התקנות ושיעור הקנסות מצורף לנוהל זה ב)הסבר  נמוך יותרה
 (.ג'
, ביחס לעבירה אחרת 15הפרה של אי ציות להוראות הפקח, לפי סעיף * 

במקרה  .לא תהווה עבירה נוספת לצורך הטלת כפל קנס בתקנות ההקבוע
 .זה, יוטל הקנס לפי שיעור העבירה האחרתכ

חקירת החשוד/ים בטרם רישום  מחייב* יובהר כי רישום ברירת משפט לא 
 . וזאת בתנאי שהפקח ראה בעיניו את ביצוע העבירה הקנס

 

ל, יש בוצעו הפרות של עבירות מסוג ברירות משפט שלא בנסיבות הנ" .4.6.1.8
לראות באלו אירוע אחד ובגינו תינתן הודעת קנס אחת בגין העבירה החמורה 
יותר. במקרים אלו, על הפקח לציין בטופס הודעת הקנס את העבירות 
הנוספות בגינן לא הוטל הקנס ולפרט את עובדות המקרה בסעיף פירוט 

 העבירות. 

 

 כפל קנס בעבירות חוזרות: .4.6.2
הורשע בעבירה מסוג ברירת ד אשר בוצעה הפרה נוספת על ידי חשו .4.6.2.1
, בעבירה הזהה לזו שנעברה בשנה שקדמה לביצוע העבירה הנוכחית, משפט

 יינתן למפר כפל קנס.   
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תהא  עבירה חוזרת -לעניין עבירות על חוק איסור נהיגה בחוף הים  .4.6.2.2
)להלן: הקודמות לביצוע העבירה הנוכחית שנים השלוש בעבירה שנעברה 

( החשוד 1: )אחד מאלהוהתקיים לגבי העבירה הקודמת "העבירה הקודמת"(, 

( חלפו המועדים להגשת בקשה 2) ;שילם בגינה קנס מינהלי או הורשע בגינה
לביטול הקנס או להגשת בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשות כאמור או 

כפל הקנס -)שעור הקנס קשתו לביטול ההודעה על הטלת הקנסשנדחתה ב
 הקצוב(.

 

 ות נמשכות:כפל קנס בעביר .4.6.3
 

לתקנות שמורות  11-ו 5, 3עבירה לפי סעיפים  -נמשכת בוצעה עבירה .4.6.3.1
שעות  12, כאשר זו בוצעה בשנית  לאחר 1979תשל"ט  -(טבע )סדרים והתנהגות

 .ממועד הטלת הודעת הקנס האחרונה

, שעות לאחר מכן 12-לתקנות ו 5רכב אשר חנה במקום אסור, לפי סעיף  – לדוגמה         

 נמצא כשהוא עדיין חונה באותו המקום. 

 בגין אירוע זה יקבל החשוד דו"ח אחד הכולל: 
 לתקנות. 5א. קנס בגין עבירה על סעיף 

 ב. כפל קנס בגין אותה העבירה. 
 

 - מסוג ברירת משפט באותו אירוע הפרות של הוראות חיקוק שונות ארבעבוצעו  .4.6.4
 .לחשוד דו"ח מסוג ברירת משפטירשם יולא  להחלטת תובעיועבר חומר החקירה 

 

 עבירה לפי חוק איסור נהיגה בחוף ים .4.7

 ימסור, יםחוק איסור נהיגה בחוף לפי מצא הפקח כי יש יסוד סביר להניח שעבר אדם עבירה 
עבירת נהיגה ברכב  –תקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי הפקח דו"ח קנס בהתאם ללו 

 .2001-בחוף הים(, תשס"א

שנים מיום  שבעעבירה שעבר אדם בתוך ) עבירה שלישיתובר במצא הפקח שמד .4.7.1
יימנע ממסירת דו"ח  –ואילך את העבירה הראשונה בסדרת שלושת העבירות(  שעבר

 קנס ויעביר את חומר החקירה להחלטת תובע. 

אדם נהג ברכב בניגוד להוראות חוק איסור כי יש יסוד סביר להניח ש מצא הפקח .4.7.2
ש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום לפגיעה ניכרת בסביבה, נהיגה בחוף הים באופן שי

נוהל השבתת רכב לפי בוינהג בהתאם להנחיות הקבועות  יפתח בחקירת האירוע
  .חוק איסור נהיגה בחוף הים

 

ימסור הפקח את הדו"ח בהתאם לאמור  1985-לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ובהתאם  .4.8
 :להלן

 רשום את שם הנקנס ומענו.י .4.8.1

 תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה. רשוםי .4.8.2

 המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה ואפשר לבררם.יציין את  .4.8.3

 .עליהן עבר החשודהוראות החיקוק  יציין את .4.8.4

 .ימים ממועד המצאת הקנס לעובר העבירה 60 –מועד לתשלום הקנס יציין את ה .4.8.5
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 הודעות ברירת משפט הנפקתאופן  .5
 

 בשטח, במעמד האירוע.   פקח את הדו"ח לידי החשודככל, ימסור ה .5.1

 

על הפקח לתאר את עובדות המקרה תוך שימוש בלשון הסעיף או התקנה המתאימים,  .5.2
: "לאדם שנכנס עם רכב לשמורה שלא בדרך המותרת או החנה רכב במקום שלא נקבע למשל

 )סדרים והתנהגות(. 5לכך" יש לרשום את תקנה 
 

 2כלל העבירות שבוצעו על ידי החשוד/ים בסעיף מפורש את על הפקח לפרט ולרשום ב .5.3
  .לדו"ח

 

צומח או לדומם שבשמורה, )לגבי גנים לאומיים, ראה ניסוח לאם הרכב גרם נזק לחי,  .5.4
 .לצלמו(ככל הניתן, יש לציין מהו הנזק ) על הפקחהמתייחסות להם בנפרד(,  התקנות

 

בטופס לפי  3בחלק מספר  לום הקנסצורך תשלהימים  90תאריך תום את על הפקח לרשום  .5.5
 חישוב סתמי.לערוך יומן תאריכים ולא 

 

הינו שבת או חג, ייקבע המועד האחרון  90-היום ה –במידה והמועד האחרון לתשלום, קרי  .5.6
 לתשלום הקנס ליום החול העוקב.

  

  באזהרהגביית עדות קבלת תגובת החשוד / הגשת דו"ח אירוע מפורט ו .6
 

 . בנוסף, על הפקחיתעד אותה טרם מסירת הודעת הקנסו ת החשודאת תגוב יבקשהפקח  .6.1
 וטופס ברירת המשפט ודו"ח הפעולה יועבר העתק )דו"ח פעולה(. למלא דו"ח אירוע ברור

   לממונה אכיפה מחוזי. 

 

מהחשוד  הפקח עדות באזהרה יגבהבמקרים בהם העבירה לא בוצעה לנגד עיני הפקח,  .6.2
 חד עם יתר המסמכים הרלוונטיים לממונה אכיפה במחוז.בשטח. העדות תשלח ע"י הפקח י

 

אם למעט  לא לנוסע/ים, אך לנהג יימסראם העבירה בוצעה עם רכב )בשמורה/גן(, הדו"ח  .6.3
או מסייעים עים הינם שותפים לביצוע העבירה קיימת אינדיקציה בחומר החקירה כי הנוס

 למקרה)ברכב הנוסעים חובה לרשום את פרטיהם המלאים של כל  בכל מקרה לביצועה.
 ישמשו כעדים(.ו
 

עם ממונה האכיפה לשם בחינת  , הפקח יתייעץאם קיים חשד לביצוע עבירה בצוותא .6.4
  .מעורבותם של החשודים הנוספים
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הנו צד לעבירה, שנכח עם עובר העבירה באירוע  שאדם לכך השאין אינדיקציהפקח  מצא  .6.5
אולם, הפקח יציין את פרטיו המלאים של יימנע מלמסור לו דו"ח ומלחקור אותו באזהרה. 

  אותו אדם בדו"ח הפעולה. 

 

או עדים לאירוע יהיו מלאים ויכללו: )א( את כל הפרטים שניתן  שותפופרטי מבצע העבירה,  .6.6
למצות מתעודת זהות או מתעודה מזהה אחרת; )ב( פרטים נוספים, כגון: כתובת מגורים 

 .משנית, מקום עבודה, מספרי טלפון וכיו"ב
 

מצא פקח שאדם המוביל קבוצה חשוד בעבירה בכך שליווה קבוצה למקום אסור, יגבה  .6.7
: )א( וכן ימלא דו"ח פעולה שיכלול התייחסות לאמון להלן ממנו עדות באזהרה כמתחייב,

תיאור התנהלות החשוד, לרבות נוכחותו בזירת העבירה; )ב( תיאור אופי הקבוצה, לרבות 
 בגירים(.קטינים ל)הבחנה בין  הערכה של מספר חבריה וגילם

 

את כל העובדות נשוא  בטופס ברירת המשפט לפרט על הפקח -נעברו מספר עבירות ו במידה .6.8
הפקח חייב לפרט את שהתביעה תגיש כתב אישום בגין כל סעיפי האישום  על מנת)האירוע 

 . (מחמירותהנסיבות כולל הכל העובדות 
 
 

 ח אזהרה"מתן דולסייגים  .7
 

. דוגמת דו"ח אזהרה בכתב בלבד, ויתעד את מסירתו במערכת הממוחשבתפקח ימסור  .7.1
 לנוהל זה.  'דנספח כ מצורפתטופס אזהרה 

 

כי המוזהר עבר עבירה  יתברר, ואם במערכת הממוחשבתח האזהרה "דוהפקח יזין את  .7.2
לאגף חקירות  יעביר הפקח את דו"ח האזהרה, לה הקודמיםקודמת בשנים עשר החודשים 

בהעברת חומר החקירה להחלטת או בהודעת קנס  צורך בחינת המרת האזהרהומודיעין ל
 . התובע, בהתאם לנסיבות

 

נדגיש,  הודעת קנס בגין אותו אירוע. למסורסמכות  אם אין לודו"ח אזהרה פקח לא ימסור  .7.3
ובהתבסס על נספח התקנות  דו"ח אזהרה רק לעבירה שהיא עבירת קנס למסורפקח יכול 

  .('גנספח ) מצורף לנוהל זההושיעור הקנסות 

 
 

  דו"ח אזהרה הנפקתאופן  .8

 

 אמתם באמצעות תעודה מזהה של עובר העבירה. הפקח ימלא את כל פרטי עובר העבירה וי .8.1

 

 באופן ברור את מועד ביצוע העבירה ומיקום ביצועה, לרבות נ"צ.וציין במפורש הפקח י .8.2

 

 ף הספציפי בתקנה או בחוק.ציין את הסעיהפקח יסמן את התקנה או החוק שנעברו וי .8.3

 

 חתימם על דו"ח האזהרה.עמם, וי רשום את פרטי העד/ים, לרבות פרטי התקשרותהפקח י .8.4



 רשות הטבע והגנים  
  00.00.00נוהל מספר:        אכיפהחטיבת : הפרקשם  

                מדור חקירותפרק משנה:              

 )עבירות קנס( נוהל אכיפה שם הנוהל:

                    
 16מתוך  8עמוד         2021פברואר  תאריך העדכון: 

 
 
 

 8 

 

 חתום עליו. ברור במקומות הרלוונטיים בדו"ח ויכתוב את שמו באופן הפקח י .8.5

 

 מלא באופן מדויק וברור את תגובת המוזהר.הפקח י .8.6

 

 דו"ח עיכוב .9

 

 דו"ח עיכוב.ב יתעד זאתדקות,  20 לה עלעיכב הפקח חשוד לפרק זמן העו .9.1

 

 פתיחת תיק חקירה .10

 

ירה שנעברה כל עבבגין  בתוכנת החקירות )תכנת "כוורת"( תיק חקירה הפקח יפתח .10.1
 . וושנחקרה על ידי

 

 ,אזהרה בהודעת קנסדו"ח  להמירכי יש  הסתברמקרה בו ב, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .10.2
  )נספח ה'(.האזהרה ח דו"יתייק בו את תיק חקירה והפקח ייפתח 

 
 

 נוהל זה מבטל כל נוהל קודם לעניין אזהרות וברירת משפט. .11
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 רשימת עבירות קנס/ברירת משפט – נספח א'
 

 סעיף העבירה החיקוק המקורי הצו הקובע
צו סדר הדין הפלילי )עבירות 

גנים לאומיים ושמורות  –קנס 
-טבע ואתרי לאום(, תשמ"ט

1989 

חוק עזר לגנים לאומיים 
 1967-ושמורות טבע, תשכ"ז

)א( 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3)ב(,  –)א( 2
)א( 15, 14, 13, 12, 11, 10)ב(,  –
 19)ג(,  –)א( 18, 17, 16)ב(,  –

תקנות שמורות הטבע )סדרים 
 1979-והתנהגות(, תשל"ט

)ב(,  –)א( 7, 6, 5)ד(,  –)א( 4, 3, 2
, 12, 11(, )ב –א)א( 10, 10, 9, 8

 )ה( –)א( 17, 15, 14, 13
תקנות גנים לאומיים, שמורות 

טבע ואתרי לאום )איסור פגיעה 
בערכי טבע מוגנים וההגנה 

 1968-עליהם(, תשכ"ח

, 8)ב(,  –)א( 7, 5)ב(,  –)א( 4, 3, 2
9 ,10 

תקנות גנים לאומיים, שמורות 
עה טבע ואתרי לאום )איסור פגי

-"ד(, תשמבערכי טבע מוגנים
1983 

 )א(3)ב(,  –)א( 2
 

צו סדר הדין הפלילי )עבירות 
הגנת חיית הבר(,  –קנס 

 1986-תשמ"ו

-חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו
1955 

 (3) –( 2)א()8)ב(,  –)א( 4

-תקנות הגנת חיית הבר, תשל"ו
1976 

 
 

א, 6)ה(,  –)ב( 6)ב(,  –)א( 5, 4
 א10)ב(, 10
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  המנהליות תקנות העבירות –נספח ב' 
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 תקנות ושעורי הקנסות -נספח ג'
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 דוגמא לאזהרה חסד"פ -נספח ד'
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 הבניית שיקול דעת הפקח –תרשים זרימה  –' הנספח 
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 חסד"פ להודעת תשלום קנסדוגמא  –' ונספח  
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 מינהלי להודעת תשלום קנסדוגמא  –' זנספח   


