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  مقّدمة 
 

ي يُشّكل اجتيازه شرًطا ضروريًّا للحصول تتضّمن الكراسة التي بين يديك ماّدة مْهنيّة بُني على أساسها امتحان الصيد، الذ

 على رخصة صيد.

 .تشمل الماّدة مواضيع متنّوعة من الضروري أن يفهمها كّل من يسعى لممارسة الصيد في إسرائيل

واألنظمة ة، ومن أجل القيام بهذه الَمَهّمة تقوم بتطبيق القوانين بريّ سلطة الطبيعة والحدائق مؤتمنة على حماية الحيوانات ال
التي تّم سنّها لهذا الغرض. إّن الحفاظ على الطبيعة مهّم للحياة في أيامنا، ومن أجل األجيال القادمة. يسري واجب الحفاظ 

إلحاق  تجنّبين، إذ عليهم اتخاذ المزيد من الحذر لصيّادعلى الطبيعة، الملقى علينا جميعنا، بقّوة مضاعفة على مجتمع ال
ة، بشكل مناٍف لألنظمة والقوانين، قد يشّكل خطًرا على النظام بريّ إّن إلحاق الضرر بالحيوانات ال الضرر بطبيعة البالد.

اال تنافي دول النظام البىئيّ  ، ال سيما أنّ بأكمله البيئيّ   .صغيرة نظام هّش جدًّ

بموجب القانون وأن تطيع تحترمها، وأن تتصّرف أن و ،ممارسة الصيد، أن تحافظ على الطبيعةل سعىيُتوقّع منك، كمن ي
 .مطبّقيه

 

 

 رعيا شوركي                        يتير شمير             

 سلطة الطبيعة والحدائق  ةعامّ  ةمدير             مدير قسم المراقبة وتطبيق القانون  

 ةبريّ عن قانون حماية الحيوانات ال ةوالمسؤول                      
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 مداخل  

 سلطة الطبيعة والحدائق حول 

 سلطة الطبيعة والحدائق 

عن  سرائيليّ ة المسؤولة بموجب القانون اإلحكوميّ لطة السلطة الطبيعة والحدائق هي الس -أ

ات الطبيعيّة والحدائق محميّ إدارة البالسلطة ممتلكات الدولة. تقوم على الحفاظ على الطبيعة و

ات محميّ ة بالحفاظ على الطبيعة في المسؤولة عن فرض القوانين الخاصّ ال هيو ،ةوطنيّ ال

ها كما أنّ  ،ل الجمهورعامة تحظى باألمانة وتمثّ  ةهيئهي  الطبيعة والحدائقسلطة  .الطبيعيّة

بر ملًكا خاًصا للجيل تَ عْ ة تُ وطنيّ ات الطبيعيّة والحدائق المحميّ فال –جزء من الممتلكات العامة 

وديعة يجب الحفاظ عليها على  هو باعتبارها م تجاه هذه الممتلكاتاتزلالكما أّن ا ،الحالي

 المدى البعيد لتكون متاحة أيًضا لألجيال القادمة.

سلطة الطبيعة والحدائق هي سلطة قانونيّة تشّكل دمًجا بين هيئتين منفصلتين تم توحيدهما عام  -ب

تأّسستا  نة اللتيوطنيّ الحدائق ال ةات الطبيعيّة وسلطمحميّ في سلطة واحدة )سلطة ال 1998

(. تأّسست سلطة الطبيعة والحدائق من أجل العمل 1963ته الكنيست عام وفقًا لقانون أقرّ 

ات محميّ ة، والوطنيّ وهي قوانين الحدائق ال –ة لها سَ على تحقيق أهداف القوانين المؤّس  

الحفاظ أهداف السلطة إلى  ترتكزة. بريّ ة وقانون حماية الحيوانات الالطبيعيّة، والمواقع األثريّ 

على الطبيعة، والمواقع التراثيّة، والعناية بها للصالح العام والتوعية الجماعيّة بما يتناسب 

 مع هذه األهداف.

ة هي أيًضا جزء من الممتلكات العامة، ولذلك يضع قانون حماية الحيوانات بريّ الحيوانات ال -ت

قانون كيفية اصطياد الحيوانات ة، كما يحّدد البريّ ة قيوًدا وضوابط لحماية الحيوانات البريّ ال

 .ة واالتجار بها وامتالكها، بشكل يضمن بقاءها لألجيال القادمةبريّ ال

 ة وطنيّ رؤية سلطة الطبيعة والحدائق ال 

ة وقيميّة ومهنيّة تقود الحفاظ على الطبيعة والمناظر الطبيعيّة وطنيّ أن تكون السلطة هيئة  -أ

 .والتراث

البالد، وقيمها وإرثها لصالح سّكان إسرائيل والعالم، في زمننا أن تكون السلطة جهة تعلّم حب  -ب

 .ألجيال القادمةلالحالي و

ر في مجال أن تكون السلطة عاماًل أساسيّا في وضع سياسة الحكومة، وتنفيذها في واقع متغيّ  -ت

 .الطبيعة والمناظر الطبيعيّة والتراث

العليا والمرجعية العلميّة، وجهة استشاريّة ة نسانيّ أن تكون مركًزا للمعرفة، يدمج بين الجودة اإل -ث

 .في مواضيع الطبيعة والمناظر الطبيعيّة والتراث، وتقييم حالة الطبيعة في إسرائيل

 أن تكون هيئة تخدم الجمهور في جميع مجاالت العمل التنظيمّي. -ج

 

 رسالة السلطة  

ة والتراث وأراضي تطبيق القوانين والسياسات الخاصة بحماية الطبيعة والمناظر الطبيعيّ  -أ

الدولة، ودفع هذه القوانين في المجاالت المدنيّة واألمنيّة بالتنسيق مع وزارات الحكومة المختلفة 

 في الحاالت العادية وفي حاالت الطوارئ.

الدولة والهيئات الدوليّة في مجاالت شؤون الطبيعة والمناظر  مؤّسساتالتنسيق والربط بين  -ب

  .الطبيعيّة والتراث
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 اف السلطة أهد 

الحفاظ على التنّوع البيولوجّي واألنظمة البيئيّة والمناظر الطبيعيّة في حدائق البالد، وفي  -أ

 .ات الطبيعيّة وفي المناطق المفتوحةمحميّ ال

 .ات الطبيعيّة لتكون متاحة للزائرينمحميّ الحفاظ على المواقع التراثيّة الموجودة في الحدائق وال -ب

الحفاظ على الطبيعة والمناظر الطبيعيّة والتراث من أجل زيادة وعي التوعية والتعليم حول  -ت

 .الجمهور في هذه األمور

 الطبيعة والتراث، وفقًا للقانون. المراقبة وفرض القانون على أراضي السلطة وعلى قيم  -ث

 

 حول امتحانات رخصة الصيد وتصاريح بالصيد  

 خلفية  

"السلطة"( هي منظمة تم إنشاؤها، كما جاء أعاله، بموجب سلطة  الطبيعة والحدائق )فيما يلي  -أ

 .  1998ة، تذكاريّ ة والنصب الوطنيّ ات الطبيعيّة والمواقع المحميّ ة والوطنيّ قانون الحدائق ال

. 1955ة بموجب قانون حماية الحيوانات الصادر عام بريّ حماية الحيوانات ال ؛من بين مهام السلطة -ب

 .منح رخص وتصاريح الصيد يمنح هذا القانون السلطة حق

، أعمال الصيد في إسرائيل. يتيح القانون 1955ة، الصادر عام بريّ م قانون حماية الحيوانات الينظّ  -ت

ة بريّ القانون واألنظمة الخاصة بحماية الحيوانات الالصيد لحاملي رخص وتصاريح الصيد. 

لقانون، هي أنظمة مفّصلة جدًّا )فيما يلي: األنظمة( والتي تم إعدادها بموجب ا 1976الصادر عام 

فيما يتعلق بأعمال الصيد من خالل رخصة الصيد. كما تفّصل قائمة أنواع الحيوانات التي يمكن 

ة المسموح بها، ووسائل الصيد صيدها، وقائمة األنواع الضارة، وموسم الصيد، والحصة اليوميّ 

 .المسموحة والممنوعة وساعات الصيد، باإلضافة إلى أمور أخرى

، أنّه يمكن للشخص 2017ة )تعديل(" عام بريّ يحّدد تعديل القانون "أنظمة حماية الحيوانات ال -ث

الحصول على رخصة صيد أو تصريح بالصيد في حال توفّرت الشروط المفّصلة في األنظمة. 

 أحد هذه الشروط هو اجتياز امتحان خطّي تضعه السلطة. 

 .سترد فيما يلي تفاصيل حول االمتحانات -ج

 تحان الحصول على رخصة صيد/تصريح بالصيد ام 

يُرجى االنتباه! قد يكون هناك اختالف بين امتحان رخصة الصيد وامتحان التصريح بالصيد بمقدار األسئلة لكن ليس في 

مواضيعها. المتقّدمون لالمتحان من أجل الحصول على تصاريح في إطار المشاريع المستحقة، سيتم امتحانهم في الفصول 

، ولن يتم امتحانهم في الفصول المتعّلقة بالفصل المسموح الصيد به. رخصة صيد وامتحان زراعيّ المتعْلقة بالصيد ال

 تصريح الصيد.

 أهداف االمتحان .أ

م طلب الحصول على رخصة صيد أو تصريح بالصيد بالمعرفة المطلوبة. ▪  فحص مدى إلمام مقّد 

ى( لتحديد أحقية مقدم طلب بالحصول على رخصة صيد أن يكون شرًطا مصنّ فًا )إضافة إلى شروط أخر ▪

 .أو تصريح بالصيد

 نوع االمتحان .ب

 (امتحان من نوع اختيار إجابة من بين عّدة إجابات )امتحان أمريكيّ  ▪

 . ن اإلجابة الصحيحة من بين أربع إجابات مختلفةيختار الممتحَ  ▪

 مواضيع االمتحان .ت

  .إدارة شؤون الصيد ▪
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 .القانونيّة الخاصة بموضوع الصيد برخصةالقوانين واألنظمة  ▪

  .األنظمة القانونيّة الخاصة بالحصول على رخصة صيد ▪

 األسلحة والذخيرة.  ▪

 السالمة وقواعد السلوك. ▪

 أخالقيات الصيد والرفق بالحيوان.  ▪

 الحيوانات المسموح بصيدها والحيوانات الممنوع صيدها.  تشخيص الحيوانات، وتشخيص ▪

 المستحقة.  نّظماتة، التصاريح والمزراعيّ ة التي تسبّب أضراًرا لألراضي البريّ لمكافحة الحيوانات ا ▪

 عدد األسئلة .ث

 سؤاالً  50 ▪

 مّدة االمتحان .ج

 ةقدقي 120 حتى ▪

 عالمة النجاح .ح

▪ 80 

 شروط النجاح .خ

 أدنى  كحدّ  80الحصول على عالمة  ▪

 عدم وجود أخطاء في جميع أسئلة تشخيص الحيوانات المسموح بصيدها والحيوانات الممنوع صيدها  ▪

 عدم وجود أخطاء في أسئلة أمان السالح  ▪

 نزاهة االمتحان .د

 في األمانات. والساعات الذكيّة في بداية االمتحان، يجب وضع الهواتف ▪

 النسخ ممنوع. ▪

  .ممنوع إزعاج الممتحنين اآلخرين ▪

بمختلف . األغراض، إدخال أي أغراض شخصيّة إلى قاعة االمتحان، باستثناء قنينة الماءممنوع  ▪

 أنواعها؛ الحقائب، الهواتف، أو أدوات الكتابة األوراق، يجب أن تُوضع خارج قاعة االمتحان. 

 

 

 في نهاية الكّراسة 11يمكنك االطالع على نموذج من أسئلة االمتحان في فصل 
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 إدارة الصيد 

 العمليّات البيئيّة وتأثيرها على الحيوانات 

 األنظمة البيئيّة  

تبادلة: نظاًما يُسّمى ُمجمل هذه الحياة الم لكتتأثّر الحيوانات والنباتات من البيئة التي تعيش فيها، وتؤثّ ر بها، لذ .أ

 بيئيًّا.  

األنظمة البيئيّة. فاألحراش ال باقي وهو مختلف عن  الخاَصْين به يتّم تعريف كّل نظام بيئّي بالمكان والزمان .ب

ال تشبه بدورها األنظمة البيئيّة داخل البحر. مع ذلك، بإمكان فروق بسيطة  األخيرةتشبه الكثبان الرمليّة، و

ب مجتمع النباتات فيه من أشجار الذي يتركّ  الحرشمثاًل، ف .أن تؤّدي إلى اختالف بين األنظمة البيئيّة

ف مكّون باألساس من شجيرات ونباتات عشبيّة، كما أّن أعماق البحر تختلالحرش الوشجيرات يختلف عن 

 عن شاطئه.

وبحسب ذلك، تنبع الفروق بين األنظمة البيئيّة من المزيج بين مكّوناتها. تتّوزع المكّونات إلى مكّونات حيّة  .ت

والفطريات والكائنات الدقيقة، ومكونات جماد )"الحيويّة"( مثل  ،والنباتات ،)"حيويّة"(، تشمل الكائنات الحيّة

ختلف األنظمة البيئيّة عن بعضها البعض أيًضا في العالقات بين الماء وضوء الشمس. توالتربة، والهواء، 

 المركبات الحيويّة والالحيويّة فيها.

تتشّكل األنظمة البيئيّة الطبيعيّة من العالقات ومن دينامكيّة العمليات التي تحدث فيها. ال يوجد عامل واحد  .ث

نه من تأدية وظيفته.  الجارية فيه العملياتالتوازن بين مختلف كما أّن يقوم بتشكيل النظام البيئّي،  هو ما يمّك 

ت يؤثّر على يعود النظام البيئّي السليم إلى حالة توازنه الفريدة حتّى بعد أن يتعّرض الضطراب خارجّي مؤقّ 

العالقات وعلى ديناميكيّة العمليات فيه، لكن قد يؤّدي اضطراب طويل األمد أو واسع األثر إلى زعزعة 

مليات الطبيعيّة في النظام البيئّي وتغييرها. التغيير الجذرّي في النظام البيئّي قد يؤّدي حتّى إلى شديدة للع

 انهياره تماًما.

 "الشبكة الغذائيّة" 

 في األنظمة البيئيّة هناك عالقات تغذية معقّدة بين المكّونات الحيوّية.  .أ

جة، وإلى كائنات حيّة نباتيّة ومفترسة، المعّرفة على هذه المكّونات إلى نباتات، المعّرفة على أنّها منتتتوّزع  .ب

 أنّها مستهلكة.

ق الغذاء لنظام، وتُعرض فيها عن طريق تدفّ ل ئيّةغذاالشبكة الالعالقات بين هذه المكّونات الحيويّة تُسّمى  .ت

اك كائنات والطاقة بين الكائنات المنتجة والمستهلكة. بين المستهلكين هناك عالقات مفترس وفريسة. كذلك هن

 ُمَحلّ لة داخل الشبكة الغذائيّة.

الكائنات المحلّ لة تنتمي للبكتيريا والفطريات، التي تتغذّى من مخلّفات الكائنات المنتجة والمستهلكة. أهمية  .ث

 الكائنات المحلّ لة في النظام هي بإعادة المواد إلى البيئة من خالل إعادة التدوير. 

 حيّة الديناميكيّة بين الكائنات ال 

في األنظمة البيئيّة هناك عالقات معقّدة بين الظروف الالحيويّة وبين كمية النباتات، وعدد الكائنات آكالت  .أ

 األعشاب والكائنات المفترسة. 

رغم ذلك، فإّن عدد الكائنات المفترسة في النظام البيئّي غير ثابت، وهو متعلّق بكمية الغذاء المتوفّر في  .ب

 الكائنات المفترسة والفرائس دائم التغيّر.أبعاد تذبذب في العالقات بين فإن ال ،المكان. لذلك

تمنع هذه الديناميكيّة في الشبكة الغذائيّة، ذات الصلة بالعالقة بين أبعاد الكائنات المفترسة والفرائس، الكثير  .ت

  من التغييرات البيئيّة الطبيعيّة وتحدث في نظام بيئّي سليم.
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 يكيّة بين الكائنات الحيّة االضطرابات في الدينام 

في األنظمة البيئيّة، قد تحدث تغييرات جذريّة في الظروف البيئيّة. قد يحدث التغيير من مسبّ ب طبيعّي مثل  .أ

أو من تأثير اإلنسان، مثل الصيد الزائد عند حّده. على أثر التغيير الجذرّي في الظروف البيئيّة،  ،حريق

 وخصوًصا إذا كان التغيير طويل األمد، يتم اإلخالل بتوازن النظام البيئّي وقد ال يعود إلى وضعه الطبيعّي.

إلى تغييرات جذريّة في الظروف البيئيّة،  لإلنسان في عصرنا تأثير كبير جًدا على المنظومات البيئيّة، يؤّدي .ب

والتي بسببها ال تعود األنظمة البيئيّة إلى وضعها الطبيعّي في الكثير من الحاالت. ينعكس تأثير اإلنسان في 

، وأغذية، تسبّب انتشار أنواع غازيةعّدة أعمال، مثل الصيد، وقطع األشجار، وتدمير الموائل، وإضافة أنواع 

 وتلويث. 

 -ر عدد الكائنات الحيّة في نظام بيئّي معيّن وعلى أثره تتغيّر العالقات بين الكائنات فيهذلك، قد يتغيّ ضمن  .ت

بل حتّى يختفي. العالقة بين عدد الكائنات المفترسة والفرائس قد يتغيّر  ،جزء منه يزداد عدده وآخر يقلّ 

لفرائس. وهناك أنواع لم تكن في المنظومة ا حيواناتويؤّدي إلى ضغوط افتراس، والتي ستؤثّر بدورها على ال

 ألول مّرة. وتغزوها صل إليها تبشكل طبيعّي و

 انقراض أنواع واحتمال انقراض حيوانات قليلة العدد 

في الكرة األرضيّة، هناك أنواع تنقرض بسيرورة طبيعيّة. في أيامنا، وفي الماضي كذلك، أّدت التغييرات  .أ

 إلى انقراض أنواع، وكذلك إلى انقراض شامل. التي تحّدث تدريجيًا في البيئة 

تُعتبر المتحجرات الكثيرة في طبقات الصخور حول العالم شهادة على األنواع التي كانت موجودة في فترات  .ب

جيولوجيّة قديمة واختفت من الوجود. لكن في أيامنا، وإلى جانب التغيرات الطبيعيّة في أعداد الكائنات الحيّة، 

سع النطاق وغير طبيعّي سببه أعمال اإلنسان، وخصوًصا هدم مناطق طبيعيّة وإيذاء الموائل، هناك انقراض وا

 ة ويتناقص عددها، بشكل كبير جًدا أحيانًا.بريّ ص بسبب ذلك الحيوانات الحيث تتقلّ 

ة عشوائيّة، مثل نسبة والدة منخفضة أو زياد عواملالقليلة العدد معّرضة لخطر االنقراض بسبب  حيواناتال .ت

في عدد حاالت الموت قد يؤدي إلى انقراض الكائنات، كما أّن الكائنات القليلة العدد قد تنقرض ألسباب 

 وراثيّة.

التنّوع الوراثّي للكائنات القليلة العدد بإيقاع سريع، بسبب عمليات عشوائيّة وبسبب تزاوج األقارب. ينخفض  .ث

ليه بالوراثة، ولذلك فجينات الكائنات الحيّة تؤثّر صفات كل كائن هي خليط من صفات والديه التي انتقلت إ

على صفات الجنس وتمنح كائناته مالءمة للبيئة التي تعيش فيها. في ظروف بيئة تتغيّر كل الوقت، ال يصمد 

 يتكاثر سوى الكائنات التي ورثت عن والديها الصفات التي تجعلها تالئم نفسها لظروف البيئة الجديدة.ال و

من ناحية وراثيّة، كلما كان احتمال صمود الصفات في تنّوع أكبر  هناك ن جنس معيّن، كلما كانعند كائنات م .ج

 هذه الكائنات في ظروف متغيّرة أو متطرفة أكبر. 
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 منظومة إدارة الحيوانات  

 ة" للمنطقة "القدرة االستيعابيّ  

عدد الكائنات التي إّن ف ،البيئة محدودة، لذلكتحتاج الكائنات الحيّة إلى غذاء ومكان للعيش. كمية هذه الموارد في  .أ

 يمكن للبيئة أن تدعمها من ناحية كمية الغذاء ومساحة العيش محدود أيًضا. 

هذه العالقة بين عدد الكائنات وكمية الموارد في نظام بيئّي معيّن تُسّمى القدرة االستيعابيّة. في النظام البيئّي السليم  .ب

 حالة توازن، أي توازن بين عدد الكائنات وكمية الموارد في النظام البيئّي.تكون القدرة االستيعابيّة ب

أحد أسس إدارة منطقة طبيعيّة يرتكز إلى السعي للحفاظ على القدرة االستيعابيّة بحالة توازن أو جعلها كذلك. لكن  .ت

موجودة فيها وللنقص في عمليًا، ال يمكن حساب القدرة االستيعابيّة لمنطقة بسبب صعوبة قياس كمية الموارد ال

 معرفة الطرق المتنّوعة التي تقوم من خاللها الكائنات الحيّة باستخدام هذه الموارد.

في حاالت كثيرة، يكون عدد الكائنات الحيّة التي تعيش في النظام البيئّي غير معروف. التغييرات الطبيعيّة وغير  .ث

ؤّدي إلى تغييرات في الموارد التي في المنطقة من ناحية الوقت، المتوقّعة في البيئة، مثل كمية األمطار السنويّة، ت

وتصعّب بذلك على حساب الموارد. لذلك، واستناًدا على ما جاء أعاله، فإّن القدرة االستيعابيّة لمنطقة تفّسر نظريًا 

متّبع السماح بالصيد  في مناطق الصيدففقط العالقة بين كمية الموارد في البيئة وحاجة الكائنات الحيّة لها، ولذلك 

 بمستوى استغالل منخفض لتقليل احتمال انقراض الكائنات.  

 منظومة إدارة الحيوانات  

ي في أيامنا هذه، تؤّدي أعمال اإلنسان إلى تغييرات جذريّة في األنظمة البيئيّة، وخصوًصا هدم الموائل، ما يؤدّ  .أ

 إلى تغييرات في عدد النباتات والحيوانات. 

جزء من األنواع لدرجة االنقراض، ويحدث انتهاك للعالقات بين المفترسات والفرائس، أي تتغيّر يقّل عدد  .ب

الديناميكيّة بين األنواع. بسبب هذه العملية، فإّن أغلب المناطق في إسرائيل اليوم هي مناطق ُمدارة. اإلدارة مطلوبة 

 ة قدرته على القيام بوظيفته.من أجل الحفاظ على نظام بيئّي يقوم بوظيفته أو من أجل استعاد

في بدًءا من عدم القيام بأي عمل،  -إدارة المناطق الطبيعيّة وحراستها يكون من خالل أعمال إداريّة مختلفة القّوة .ت

السبيل األفضل للحفاظ عليها، مروًرا بإعادة التأهيل أو بتغيير الموئل.  على ما هي عليه هوكان إبقاء المنطقة  حالة

 وهدفها الحفاظ على األنواع التي تعيش في المنطقة الُمدارة.  حيواناتاإلداريّة موّجهة إلدارة ال أغلب األعمال

 ات الطبيعيّة وإدارة األنواع محميّ إدارة ال 

ي ؤدّ يات الطبيعيّة من أجل حماية الكائنات الحيّة والنباتات في األنظمة البيئيّة من تأثير اإلنسان، الذي محميّ أُعّدت ال .أ

 مات وعلى األنواع التي تعيش فيها، تقومحميّ جل الحفاظ على الأذاء كائنات واختفاء أنواع من البالد. من إلى إي

جمع معلومات، تحديد أهداف تنفيذيّة ومعالجة مناسبة ومراقبة لفحص  :سلطة الطبيعة والحدائق بأعمال إداريّة، منها

حولها، تُجرى األبحاث واالستطالعات من أجل تحديد نجاح المعالجة. في المواضيع التي هناك نقص في المعرفة 

 أهداف أو فحص نجاعة وسيلة اإلدارة. 

ات، عموًما، هو إنتاج تنّوع في محميّ ات وإدارة األنواع هناك عالقات وثيقة. الهدف من إدارة المحميّ بين إدارة ال .ب

ع نحن نشّخص األنواع التي من المهم وجود األنواع المالئمة للمنطقة. في إدارة األنوامن الموائل التي تمّكن 

الحفاظ عليها في المنطقة ونوّجه اإلدارة للحفاظ على وجودها. هذه األنواع هي أنواع مستهدفة. األنواع المستهدفة 

هي إشارة لسالمة النظام البيئّي ومالءمته لكّل األنواع التي يجب الحفاظ عليها فيه. بهذا الشكل، وبمساعدة التركيز 

وحيد أو عدد قليل من األنواع المستهدفة، نوّجه إلى الحفاظ على كّل الموئل بكّل مكّوناته، ومن خالل  على جنس

 المراقبة المنهجيّة لألنواع المستهدفة نتعلّم عن نجاح اإلدارة ونغّير فيها بحسب بيانات المراقبة.

ة. مثال على ذلك المراقبة لفحص نجاعة وطنيّ ات طبيعيّة أو حدائق محميّ تراقب السلطة أيًضا مناطق مفتوحة ليست  .ت

 :1ة من العبور فوق شارع رقم بريّ الممر العلوّي الذي بُني قبل عّدة سنوات خصيًصا لكي تتمّكن الحيوانات ال
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ة. الكاميرات التي رّكبتها السلطة على جانبي بريّ تين تشّكالن موئلين للحيوانات المحميّ يربط الشارع بين منطقتين 

ة جبال يهودا. التقطت قوميّ ة تستخدمه لكي تخلق تواصاًل بين طرفّي الحديقة البريّ ظهرت أّن الحيوانات الالجسر أ

 .بريّ الكاميرات حيوانات كثيرة، منها غزال، ضبع مخّطط، واوي، نيص، ُغَرْير، ثعلب شائع، وخنزير 

 

 "األنواع الُمْقتَِحَمة" واإلدارة بواسطة النظافة الصحيّة 

كثيرة من البالد، يتم وضع بقايا الطعام الذي يتركه البشر في المكان. مثال على ذلك، بقايا النفايات في في مناطق  .أ

ة وفي مكبّات النفايات غير القانونيّة، زراعيّ مناطق االستجمام أو في الحظائر المفتوحة، أو بقايا الثمار في المناطق ال

رمي النفايات في هذه المناطق يُعتبر  أنّ  بجدران. وعلى الرغم منوفي مكبّات النفايات المنّظمة لكن غير المحاطة 

 مخالفة لقانون النظافة، إاّل أّن بقايا الطعام في المناطق المفتوحة ما زالت ظاهرة شائعة في إسرائيل، لألسف الشديد.

اع معّينة من الحيوانات ة، بسببها يحدث نمو سريع ألنوبريّ ا، بقايا الطعام هي مصدر كبير ومتوفّر للحيوانات الإذً  .ب

ة التي تتغذّى عليها وتتعلّم كيف تعتمد عليها، وتطّور بهذا تعّلقًا باإلنسان ينتج عنه لقاءات غير مرغوب فيها بريّ ال

واإلنسان. في إسرائيل، تتغذّى عشرات األنواع من بقايا الطعام المتوفّرة، منها حيوانات مفترسة  بريّ بين الحيوان ال

والواويات والذئاب، ومنها القوارت )الكائنات الحيّة التي تتغذى على المواد الحيوانّية والنباتيّة( مثل مثل الثعالب، 

 ة. بريّ الخنازير ال

والذئاب، بسبب الطعام المتوفّر، يزداد عددها كثيًرا  (بنات آوىالواويات )عندما تتكاثر األنواع المفترسة، مثل  .ت

ونحن نسميها األنواع ، فتقتحمها بأعداد أكبر وآخذة بالتزايد، بيعيّة للمنطقةبشكل يفوق القدرة االستيعابيّة الط

مة.   المقتح 

الفرائس. مثاًل، في السابق، وجدت األبحاث أّن  حيواناتفي هذه الحالة، تزداد نسبة االفتراس ويتقلّص عدد ال .ث

يعتمد على مصادر من اإلنسان. كذلك، وجدت األبحاث أنّه في البلدات  نخمسين بالمئة من طعام الذئاب في الجوال

وتُرمى الفضالت فيها بمكان يمكن الوصول إليه تكون كثافة الثعالب خمسين ضعفًا أكثر  طيورالتي تُربى فيها ال

وللبنيّة  زراعيّ ج الة أضرار هائلة لإلنتابريّ للحيوانات ال من المناطق الطبيعيّة. تنجم عن التكاثر الزائد عن الحدّ 

ة تهّدد بنشر أمراض مثل داء بريّ التحتيّة للزراعة والبستنة، كما أّن أعداًدا كبيرة من أنواع معيّنة من الحيوانات ال

 ب.لَ الكَ 

ة هي النظافة الصحيّة، أي إبقاء المناطق نظيفة من مَ ح  تَ قْ لذلك، فالطريقة األفضل لضبط عدد كائنات األنواع المُ  .ج

 النفايات. 

ة نمًوا محليًا في عدد الحيوانات من األنواع ذات القدرة بريّ كما ذكرنا، قد تسبّب بقايا الطعام المتوفّرة للحيوانات ال .ح

ة والغربان بريّ ة. أبرزها: الواويات، والثعالب، والذئاب، والخنازير المَ ح  على النمو السريع، أي األنواع المقتَ 

 زية( تكاثرت واقتحمت البالد مثل الدّرة والَمْينا. الرماديّة وأنوع غير محليّة )أنواع غا

 ما الذي يجمع إدارة الحيوانات والصيد؟  

. الموارد لمنطقة ماسبّب اقتحام نوع معيّن ي سببل وفّر حاًل مسبقًاالمحافظة على منطقة نظيفة من النفايات ت .أ

غذائيّة، لكّن اإلنسان أضافها للمنطقة، الزائدة التي دفعت تلك الحيوانات لالقتحام يمكنها أن تكون موارد غير 

ها تجذب إليها مثل الصخور واألحراش. الصخور في البلدات هي جزء من تصميم المنظر العاّم فيها، لكنّ 

 الوبر الصخرّي الذي يسكن ويتكاثر فيها، كما أّن أحراش الكينا هي مناطق بناء أعشاش للببغاوات والدّرة. 

حافظة على النظافة الصحيّة، التي تقوم بها سلطة الطبيعة والحدائق أو المزارعون مع ذلك، وبموازاة أعمال الم .ب

أو السلطة المحليّة، تدمج سلطة الطبيعة والحدائق عند الحاجة صيًدا مراقبًا لحيوانات من النوع المقتحم، إليجاد 

 حل فورّي للمزارع أو للسلطة التي تعاني من المخاطر.

نواع مفترسة من أجل حماية أنواع مهّددة باالنقراض يتم افتراسها بالطبيعة بنسبة أحيانًا، يستخدم الصيد أل .ت

، قد تحدث هذه الظاهرة عندما تنمو أنواع مفترسة بشكل كبير بسبب ناذكرسبق و. كما غير عاديةعالية و

 طعام متوفّر في المنطقة فتقوم حيواناتها بممارسة ضغط افتراس أكبر من المعتاد.
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ى، تستخدم السلطة صيد األنواع المفترسة من أجل تقليص افتراس الماشية واألغنام. يُستخدم في حاالت أخر .ث

ؤّدي في الكثير من الحاالت إلى قتل أنواع أخرى يي ذالصيد لمنع التسميم غير القانونّي للحيوانات المفترسة، ال

ى على المخلّفات المسّممة. من التسميم، مثل النسور والطيور الجارحة األخرى التي تتغذّ  مستهدفة منليست 

 المهم اإلشارة إلى القضايا التالية: 

محّدد فقط، وال يمكنه أن يكون  الصيد هو أحد أدوات ضبط نمو الحيوانات التي تشّكل خطًرا، لكنها حلّ  ▪

 ة. بريّ أداة وحيدة إلدارة الحيوانات ال

للنظام البيئّي،  ةإضافة غذائيّة غير طبيعيّ  تشّكل جيفة الحيوان الذي تّم اصطياده، أو بقاياه في المنطقة، ▪

أن يقوم بعمليات التنظيف الصحّي، أي أن يُخلي من المنطقة الحيوانات  صيّادفمن مسؤولية ال ،لذلك

الحيوانات  التي تّم اصطيادها حتّى لو لم يكن ينوي أن يستخدمها، ألّن فيها احتماالت تسميم: جيفات

، وآكالت الجيف قد صيّادالتي تم اصطيادها والتي تبقى في المنطقة قد يكون فيه ذخيرة من سالح ال

تُدخل لجسدها المعدن بهذه الطريقة، وتعاني من تّسمم بالرّصاص مع تحلّله في جسمها. لذلك، نوضح 

الء الحيوانات التي تم اصطيادها مجّدًدا أّن مسؤولية الحفاظ على النظافة الصحيّة في منطقة الصيد وإخ

 الصيد. عاتق ملقاة على

 "األنواع الغازية" وتأثيرها على الطبيعة  

 األنواع الغازية هي أنواع قام اإلنسان بنقل منطقة سكناها الطبيعيّة إلى مكان جديد. .أ

ال يوجد يمكن للنقل أن يكون متعّمًدا، مثل االستيراد، أو عشوائيًا، كمسافرين مخفيين في السفن والطائرات.  .ب

لهذه األنواع أعداء طبيعيّين في المكان الجديد فتتكاثر من دون أي إزعاج. يسبّب جزء منها أضراًرا كبيرة 

ظمة البيئيّة المحليّة من خالل السيطرة على يؤذي األنآخر رفاهية اإلنسان، وجزء لجًدا للبنى التحتيّة و

 المنطقة واإليذاء المباشر ألنواع أخرى. 

في مثل هذه الحالة أيًضا، إحدى طرق مواجهة ظاهرة محليّة محّددة هي الصيد المراقب، وفي هذه الحالة  .ت

يولوجّي الذي أيًضا الصيد ليس الحّل األفضل ويجب إيجاد طرق لتقليص الحيوانات ترّكز على األساس الب

 يؤّدي إلى انتشارها. 

 الصيد في إسرائيل 

 موسم الصيد 

فهناك  ،ة، لذابريّ تّم تحديد الموسم الذي يُسمح فيه الصيد بناًء على الفترة التي ال يؤذي فيها الصيد الحيوانات ال .أ

 ، وذلكفترة اإلنجاب وتربية صغار الثديّات على أنواعها أيمنع مطلق لصيد كّل الحيوانات في فترة تكاثرها. 

يكون  .لكي تتمّكن األنواع من استغالل كّل إمكانيات تكاثرها وتقليل الضرر الذي قد يحدثه الصيد بعددها

 الموسم المسموح الصيد فيه بعد موسم التكاثر، في الفترة التي تكون فيها الحيوانات بأكبر عدد لها.

ر، هناك منع مطلق لصيد الطيور في فترة تساقط الريش. في هذه الفترة تقوم أنواع كثيرة من بالنسبة للطيو .ب

الطيور التي تعيش بأزواج ببناء األعشاش وبعد ذلك بتربية صغارها. إصابة أحد الزوجين ستمنع الزوج 

 اآلخر من إيجاد زوج جديد ما سيسبّب ضرًرا لوضع البيض في تلك السنة.

ين الذي يخرجون للصيد يخرجون إلى الطبيعة ويبقون صيّادصيد في فترة التكاثر هو أّن السبب آخر لمنع ال .ت

ويتجولون فيها. وجود وحركة البشر في الموائل بتلك الفترة تشّوش على عمليات التعشيش والتكاثر، كما أّن 

ن األنواع غير الشائعة منع اإلزعاج حتّى عيين بالمنطقة خالل مواسم التعشيش والتكاثر صيّادتقليل حركة ال

 ونجاحها بالتكاثر مهم جًدا للموئل وللنوع.

يناير فقط. بكلمات -كانون الثاني 31سبتمبر حتّى -أيلول 1بحسب هذه االعتبارات، تّم تحديد موسم الصيد من  .ث

أغسطس الصيد ممنوع ألنّها فترة التعشيش لغالبية الطيور التي -آب 31فبراير حتّى -شباط 1أخرى من 

 ش في البالد وموسم التكاثر للحيوانات األخرى. تعشّ 
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 مناطق الصيد  

العتبارات المحافظة على الطبيعة، ة. بريّ المناطق التي يُمنع الصيد فيها مفّصلة بأنظمة حماية الحيوانات ال .أ

بالمناطق  ة المعلن عنها والمناطق اآلهلة بالسكان وكذلكوطنيّ ات الطبيعيّة، والحدائق المحميّ في الالصيد ممنوع 

 الصيد ممنوع في جنوب البالد وهضبة الجوالن.. كذلك، العسكريّة، بما في ذلك مناطق يهودا والسامرة

 تباإلضافة إلى ذلك، تعطي السلطة إمكانية الصيد بتصريح )تصريح عاّم أو تصريح خاص( ألنواع ليس .ب

 ة. زراعيّ أنواع صيد في المناطق المحّددة ألهداف مكافحة األضرار ال

 ِحصص الصيد  

 ،بهذه الطريقة .يتم تحديد عدد الحيوانات المسموح صيدها من كّل نوع بحسب قدرة ذلك النوع على التكاثر .أ

عدم وجود بيانات دقيقة عن األنواع  -. بسبب النقص بالمعرفةالنوع ب كمية الصيد الموسميّة انقراضال تسبّ 

ال يمكن إاّل تقدير  -نيات المحدودة لمراقبتها بشكل ثابتالتي تم اصطيادها، وصعوبة عدّ كّل الحيوانات واإلمكا

عدد الحيوانات في المناطق المسموح الصيد فيها وعلى أساسه يتم تحديد عدد الحيوانات الُمقيّد صيدها على 

 أساس تقدير وإضافة هامش أمان. 

ها إحصاء في أوروبا وضع الطيور المسموح صيدها مختلف. الكثير من الطيور هي طيور مائيّة، ويجري حول .ب

. تدّل نتائج اإلحصاء على اتجاهات عالميّة في أنواع الطيور المائيّة، 1964)بمشاركة إسرائيل( من عام 

 ويمكن لبياناته أن توفّر معلومات متعلّقة بسياق كمية الصيد. 

تحليل شكاوى ين في المنطقة وبصيّادالقرارات بتقديرات المراقبين وال ولتحديد حصص الصيد يستعين متخذ .ت

ين والسلطات مصلحة مشتركة في المالءمة، من فترة صيّادة. للزراعيّ المزارعين حول وتيرة األضرار ال

إلى أخرى، بين عدد الحيوانات المسموح صيدها مع عدد الحيوانات في المنطقة، وبما أّن لهذه البيانات تبعات 

ين حول عدد صيّادة كبيرة لدقّة تقارير الهناك أهميفإّن حاسمة على وضع سياسات الصيد بالمستقبل، 

 الحيوانات التي قاموا بصيدها من كّل نوع.
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 اتبحسب قانون حماية الحيوان -األساس القانونّي للصيد في إسرائيل 

 ة وأنظمته بريّ ال

 المواد المركزيّة في موضوع الصيد  -1955ة، بريّ قانون حماية الحيوانات ال 

 ما الذي يتناوله هذا القانون  

جميع الموضوعات المتعلقة بالصيد  1955ة الصادر عام بريّ يتناول قانون حماية الحيوانات ال -أ

 . ةبريّ وبالحيوانات ال

وفقًا لتعريفها في القانون ويعطي القانون السلطة األدوات  ةبريّ يتناول القانون حماية الحيوانات ال -ب

ة، بما في ذلك احتجازها أو االتّجار بها، وكذلك تصدير بريّ والصالحيات الكاملة إلدارة الحيوانات ال

 )تصاريح(. CITESة وفقًا لميثاق سايتس/ محميّ ة البريّ واستيراد الحيوانات ال

ة التي يتم اصطياد بعض منها، بريّ إلى الدفاع عن الحيوانات ال ةبريّ يهدف قانون حماية الحيوانات ال -ت

 .لضمان بقاء هذه الحيوانات وعدم فنائها

ة، باستثناء بعض الحيوانات التي يسمح بصيدها في بعض محميّ إن حيوانات الصيد هي حيوانات  -ث

 هذا القانون.ة تتم بموجب بريّ وعليه فإّن حماية الحيوانات الالحاالت التي يحّددها القانون. 

ة الصادر تذكاريّ ة واألنصاب القوميّ ات الطبيعيّة والمواقع المحميّ ة والوطنيّ وفقًا لقانون الحدائق ال -ج

االتّجار بها أو امتالكها  يمنعة محميّ ، فإّن حيوانات ونباتات كثيرة تعتبر عناصر طبيعيّة 1998عام 

 .والحدائقها دون وجود تصريح خاّص من مدير سلطة الطبيعة إيذاؤأو 

 المواد المركزيّة في موضوع الصيد  -1955ة، بريّ قانون حماية الحيوانات ال 

 تعريفات المصطلحات في هذا القانون: -أ

أو ناتج عنه، أصله  ثدييّات، طائر، زاحف أو برمائّي، أو أّي جزء منه، -"بريّ "حيوان  ▪

 من مناطق الدولة أو من خارجها، وال يعيش بطبيعته قرب البشر.

، تّمت العناية به أو تطويره بهدف بريّ أو نوع حيوان  فصيلة -ُمعتنى به" بريّ ان "حيو ▪

 تربيته محتجًزا ألهداف تجاريّة، وأعلن وزير الزراعة عنّه أنّه كذلك.

 أعلن وزير الزراعة عنّه أنّه ضاّر.  بريّ حيوان  -"ضاّر" ▪

 صيد. للأعلن وزير الزراعة عنّه أنّه  بريّ حيوان  -"صيد" ▪

ا،  وال ليس صيًدا، بريّ حيوان  -"محميّ  بريّ "حيوان  ▪  حيوانًا معتنى به.  والضارًّ

، أو إزعاجه راحته، بريّ القيام بعمل بنية إيذاء حياة، سالمة أو اختيارات حيوان  -"تصيّد" ▪

 أو تشكيل خطر على التطور الطبيعّي لبيضها، أو ألي شكل آخر لنسلها. 

 ، تصدير، إعادة تصدير، استيراد وإدخال من البحر.بما في ذلك شراء، بيع -"تجارة" ▪

 . حظر الصيد2 الماّدة -ب

 إاّل إذا كان يحمل رخصة صيد أو تصريًحا بموجب الماّدة محميّ  بريّ يُمنع قيام شخص ما بصيد حيوان 

3. 

 

 تراخيص وتصاريح الصيد. 3 الماّدة -ت

وصيد الحيوانات  ،تصريح بالصيد العاّم أو الخاصّ  إعطاءيحق لوزير الزراعة منح تراخيص صيد و

الزراعة، بة ألغراض بحثيّة، أو لتربيتها، أو للحفاظ على توازن الطبيعة، أو لمنع أضرار محميّ ة البريّ ال

 .أمراض ُمعدية انتشارأو لمنع خطر قد يصيب اإلنسان أو الحيوان، أو لمنع 

 

 أماكن يُمنع فيها الصيد. 4 الماّدة -ث
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متر من معسكر أو حديقة عاّمة أو منزل في محيط  500قيام شخص بالصيد في مساحة يُمنع  (1

 .متر من منزل آخر أو مقبرة 100سكنّي، أو على بعد 

ة تؤّدي إلى إتالف أسالك شبكة الكهرباء أو الهاتف ناريّ ال يسمح بأن يستخدم الشخص أعيرة   (2

 أو التلغراف أثناء الصيد.

  طرق صيد ممنوعة. 5 الماّدة -ج

 بالطرق والوسائل التالية:  منع الصيديُ 

  اإلبهار باألنوار (1

 التدويخ باستخدام العقاقير المخّدرة  (2

 مالحقة الحيوانات في وسائل المواصالت المزّودة بمحّرك  (3

 استخدام متفجرات  (4

 استخدام المصائد أو الشباك أو الصمغ )الدبق( (5

 .في اإلرشاداتاتباع طرق ووسائل أخرى يحظر وزير الزراعة اتباعها  (6

 

 ة بريّ تنظيم االتّجار واحتجاز بالحيوانات ال. 8 الماّدة -ح

ضاّر أو ُمعتنى به إاّل بعد الحصول على تصريح عاّم أو خاّص  بريّ يُمنع االتّجار بحيوان   (1

 باالتّجار بها.

 ضاّر أو ُمعتنى به إاّل بعد الحصول على تصريح عاّم أو خاّص بنقله. بريّ حيوان يُمنع نقل  (2

ضاّر أو ُمعتنى به إاّل بعد الحصول على تصريح عاّم أو خاّص  بريّ حيوان تُمنع حيازة  (3

ا وبح ا أو خاصًّ زته، أو إذا وصل إليه هذا الحيوان عن طريق شخص يحمل تصريحا عامًّ

ا لنقله أو في حالة حيازة الحيوان بشكل قانونّي كما هو  ا أو خاصًّ لالتّجار به أو تصريحا عامًّ

 الماّدة الصغرى )ب(.موّضح في 

زته حيوان بشكل قانونّي قبل بداية هذا القانون واستمّر في امتالك هذا وي حفكّل شخص  (4

 يُعتبر شخًصا ذا حيازة قانونيّة للحيوان.  من دونالحيوان أو حصل عليه 

دون أن  بريّ يكون ذلك بمثابة حماية جيّدة لكّل من يمتلك أو ينقل أو يتاجر بجزء من حيوان  (5

 .يعلم ذلك
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المركزيّة في موضوع  موادال -(ثانويّ )تشريع  1976ة بريّ أنظمة حماية الحيوانات ال 

 الصيد 

ع )واضع القوانين في البرلمان( بتوكيله من أجل ثانويّ األنظمة هي تشريعات  ها من قام المشّر ة يسنّ

ُجرى التشريعات ال ع نفسه. ت ع بإقرار التشريع ة ثانويّ القيام بذلك، وليس المشّر بعد أن يقوم المشّر

يق عليه بالقراءات الثالث في الكنيست. توضع أنظمة التشريع ال بل جهات  ثانويّ األساسيّ والتصدّ من قِ

. يأتي التشريع  نحت لها في التشريع الرئيسيّ ة )الوزارات( بحكم الصالحيات التي ُم السلطة التنفيذيّ

لة، وهو يشرح تفاصيل تنفيذ القانون الستكمال التشريع الرئيسيّ  ثانويّ ال ا من خالل األنظمة المفصّ بً ، غال

ة للقانون، وبين التشريع ال ، الذي يقّر األسس العاّم ، الذي ثانويّ )يهدف الفصل بين التشريع الرئيسيّ

ع من االهتمام بالمبادئ  تفصيليّ تصاغ فيه بشكل  ة المرتبطة بتنفيذه، إلى تمكين المشّر الجوانب التقنيّ

ُنشر التشريع  ة(. ي ة في السلطة التنفيذيّ ة للجهات المهنيّ ة والتقنيّ والقواعد وتدك التفاصيل المهنيّ

  في سجالت التشريعات واألنظمة. ثانويّ ال

 

هي أنظمة مفّصلة لألعمال المحظورة والمسموح بها فيما  1976ة الصادرة عام بريّ أنظمة حماية الحيوانات ال 

ة. كما يرد فيها بالتفصيل محميّ ة واألنواع غير المحميّ كما أنّها تحّدد قوائم باألنواع ال ة.بريّ الحيوانات اليخّص 

المسموحات والممنوعات بكّل ما يتعلق باألماكن التي يُمنع الصيد فيها وفقًا لما يحّدده القانون. كما أّن هذه األنظمة 

 تحّدد شروط الحصول على رخصة صيد أو تصريح بالصيد.

 

 تحديد حيوانات الصيد  -1الماّدة  

 :ة التالية هي حيوانات صيدبريّ الحيوانات ال

 الغُّرة -أ

 بأنواعه المختلفة: بريّ البط ال -ب

 Anas P. Platyrhynchos بّط البرك ▪

 Anas C. Crecca شرشير شتويّ  ▪

 Anas Querquedula صيفيّ شرشير  ▪

 Spatula Clypeata عريض المنقار ▪

 Aythya (Nyroca) F. Ferina  حمراويّ بّط  ▪

 Aythya (Nyroca) Fuligula بط الزرقاي ▪

 الزرزور -ت

 بريّ الحمام ال -ث

تّم  31/8/2024للتوضيح، بحسب الحكم المؤقت الساري المفعول حتى  -السلوى/المهاجر السّمان -ج

 صابتها وصيدها ممنوعان.ّن من قائمة حيوانات الصيد ولذلك فإالمهاجر إخراج السّمان 

تّم إخراج   31/8/2024للتوضيح، بحسب الحكم المؤقت الساري المفعول حتى  -اليمام/الرقطيّ  -ح

 من قائمة حيوانات الصيد ولذلك فإصابتها وصيدها ممنوعان. يمام/الرقطيّ ال
 

 تحديد الحيوانات الضاّرة  -2الماّدة  

 ة التالية هي حيوانات ضاّرة: بريّ الحيوانات ال

  الدوري -أ
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 الجرذان -ب

 القواضم/الخلد -ت

 القبّرة -ث

 القبّرة المتّوجة -ج

  الكيب )نوطريا( -ح

تّم إخراج  08/01/2024للتوضيح، بحسب الحكم المؤقت الساري المفعول حتى  -الغراب الهنديّ  -خ

 من قائمة حيوانات الصيد ولذلك فإصابتها وصيدها ممنوعان. غراب الهنديّ ال

 الخفافيش آكلة الفاكهة  -د

 الشائعةالفئران  -ذ

 قوارض المريون  -ر

 العكبر )فئران الحقل( -ز

 البلبل/العطعط -س

للتوضيح، بحسب الحكم المؤقت الساري المفعول حتى  -الغراب المقنّع/الغراب الرماديّ  -ش

من قائمة حيوانات الصيد ولذلك فإصابتها وصيدها  غراب الرماديّ تّم إخراج ال 08/01/2024

 ممنوعان.

 

ا بشكل مسبق، على عكس سائر الحقوق واألنظمة السارية المفعول ما زمنيّ تشريع سريانه محّدد  -الحكم المؤقّت

 دامت لم تُلَغ أو تُعدَّل. 

 الموسم الذي يُمنع الصيد فيه  -3الماّدة  

ا فيما يلي، خالل الفترة التي تبدأ من األّول من شباط تفصيليّ يحظر صيد األنواع التي سترد  .أ

 :آب 31وتنتهي في 

 الغُّرة. ▪

 الكيب/نوطريا. ▪

 السلوى./المهاجر السّمان ▪

 .بريّ ال الحمام ▪

 .بريّ البّط ال ▪

 اليمام/الرقطّي. ▪

 تحديد الكميّة  -4الماّدة  

 .من عشر إوّزات خالل اليوم الواحدغير مسموح أن يقوم الشخص بصيد أكثر  .أ

 منع الصيد لياًل  – 5 الماّدة 

 يُحظر على الشخص الصيد من غروب الشمس حتّى إشراقها، إاّل إذا حصل على التالي:  -أ

  تصريح خطّي صادر عن اإلدارة( 1) ▪

(، الصادر تنظيم أعمال الحراسة) تصريح من الحراسة وفقًا لقانون السلطات المحلية ( 2) ▪

 .1961عام 

 .اتّفاق مكتوب بتوقيع صاحب األرض التي قّرر الصيد فيها( 3) ▪

إذا كانت األرض  –تصريح خطّي من ضابط محطة الشرطة األقرب إلى مكان الصيد( 4) ▪

 الواقعة في نطاق أعمال الصيد على بعد كيلو مترين من الحدود.

يُسمح بصيد البّط بعد نصف ساعة من غروب الشمس وقبل ( أ)ة ثانويّ رغم المذكور في الالئحة ال -ب

 ، دون الحصول على تصريح مكتوب من اإلدارة. شروقهانصف ساعة من 
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 طرق وأساليب ممنوعة  -6البند  

أو بندقية تعمل برفّاص فقط،  حبيبات رصاصإاّل ببندقية تطلق  ناريّ غير مسموح الصيد بسالح  -أ

)السبطانة( غير لولبيّة، إاّل إذا تّم الحصول على تصريح خطّي من حيث تكون ماسورة البندقيّة ب

 .مديرال

 اأو تصريحً  صيّاديُحظر على أّي شخص تهييج كلب على حيوان لصيده، إاّل إذا كان يحمل رخصة  -ب

الخنزير  حجل الصخر، :ة من األنواع التاليةبريّ لتشخيص الحيوانات البالصيد يُسمح له بكلب 

 .أو جمع بقايا الصيد بعد أعمال الصيد القانونيّ  النيص، ،بريّ ال

 

بكلب لجمع صيده إذا كانت هذه طيوًرا مائية. ولكن من يحمل  –أثناء الصيد  –مالحظة: يستطيع حامل الرخصة أن يستعين 

ا، فقط، يحّق له وحده أن يستعين بالكالب في تحديد مكان الخنازير ال  ة.بريّ تصريحا خاصًّ

 
خص بالصيد باستخدام القوس والنّشاب إاّل بعد الحصول على تصريح خّطّي من يُحظر أن يقوم الش -ت

 .بذلك مدير من أجل القيامال

يُحظر أن يقوم الشخص بالصيد من داخل عربة ذات محرك، إاّل إذا حصل على تصريح صيد من  -ث

التي أجل الحفاظ على توازن الطبيعة ومنع األضرار التي تلحق بالزراعة أو األمراض المعدية 

 .تصيب اإلنسان أو الحيوان. وكما أسلفنا، ال يتّم منح تصريح للصيد من مركبة في حالة حركة

 

بندقية صيد إاّل إذا كانت داخل جراب وفارغة من الرصاص،  صيّاديُحظر أن يكون في سيارة ال -ج

 .د( 6) ةثانويّ إاّل إذا حصل على تصديق بذلك وفقًا لالئحة ال

 
لسالمة، انظر فصل السالح والذخيرة واألمان وقواعد التصّرف في أثناء أعمال الصيد )الفصل حول األسلحة وتعليمات ا

7.) 
 

ال يمكن لحامل رخصة صيد أن يشارك أحًدا في أعمال صيد أو أن يذهب إلى موقع الصيد أو يعود  -ح

 .منه برفقة أّي شخص في حيازته أدوات صيد، لكنّه ال يحمل رخصة صيد في هذا الوقت

 بة، تطبيق القانون والعقاب بحسب القانون واألنظمة المراق 

 ات( محميّ من قانون الحدائق وال 58للماّدة  . تعيين مراقبين )مواز  10الماّدة  

 .يخّول وزير الزراعة بتعيين مراقبين بموجب هذا القانون وتحديد اختصاصاتهم          

 ات(  محميّ قانون الحدائق والمن  58، صالحيات المراقبة )مواز  للماّدة 11 الماّدة 

  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 المراقب كما لو كان الشرطي هو من قام بذلك

، إذا تها أو إبادأن يمسك أو يصادر حيوانًا يقع في حيازة شخص ال يحمل تصريحً بيخّول المراقب  -ب

 .أّي احتمال ألن تستمّر عملية نمّوه الطبيعيّ   يوجدكان هذا الحيوان ميّتًا أو ال
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 . صالحيات التجريد 12ة المادّ  

وصالحية المحكمة في مصادرة أدوات ووسائل  ،التحفّظ على األغراضوتتناول هذه الماّدة صالحيات المشرف في التجريد 

 :الصيد التي استخدمت الرتكاب مخالفة للقانون

باستثناء المركبات المزّودة بالمحّركات، والتي يتّم  ،أدوات الصيد أو أّي وسيلة كانت للصيد -أ

استخدامها الرتكاب مخالفات للقانون أو ألنظمة الخاصة بالقانون، أو أّي حيوان تّم اصطياده 

بمصادرة هذه  بأن تأمرمخّولة  التي تتداول في المخالفة المحكمة تكونبصورة مخالفة للقانون، 

ة. ولكن لن تأمر المحكمة بمصادرة أّي أدوات صيد أو أدوات األدوات وإعادتها إلى خزينة الدول

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.

في الماّدة المصغّرة )أ( وإذا لم تقّدم في  إذا مّرت ستة أشهر من تاريخ التحفّظ على الشيء الوارد -ب

حقّه شكوى على هذه المخالفة، وإذا لم يتبيّن امتالك الشخص للشيء المتحفظ عليه، فإنّه يحّق 

 لوزير الزراعة أن يأمر بمصادرة هذه األشياء وتحويلها إلى خزينة الدولة جملة وتفصياًل.

ات محميّ ة والقوميّ من قانون الحدائق ال 34ة . واجب تقديم اإلثبات )مواز  للمادّ 13الماّدة  

 الطبيعيّة( 

َد في ح أو  محميّ زته أو تحت تصّرفه أو في مركبته الخاّصة به أو التي تقع تحت تصّرفه حيوان والشخص الذي في ُوج 

  لك هذا الحيوان بشكل ال ينافي القانون.تعليه واجب  أن يثبت أنّه يميقع  –حيوان تّم صيده 

 ات الطبيعيّة(  محميّ ة والقوميّ من قانون الحدائق ال 57. العقوبات )مواز  للماّدة 14الماّدة  

يتّم سجنه لمّدة  4 - 3 - 2الذي يرتكب مخالفة وفقًا لنّص المواّد : 2008لعام  6التعديل رقم  -أ

 .1977من قانون العقوبات لعام ( 3()أ)61 عامين أو مضاعفة الغرامة المقّررة في الماّدة

ضع وفقًا للماّدة ي وُ ذال نظام القانونيّ كّل شخص يتجاوز ال:  (1ب) 2008لعام  6التعديل رقم  -ب

 .تكون عقوبته السجن لمّدة عامين أو دفع غرامة( 2)16

باإلضافة إلى  –إذا استمّر ارتكاب المخالفة فإّن المحكمة مخّولة (: ج) 2008لعام  6التعديل رقم  -ت

من قانون العقوبات ( ج)61ن تفرض غرامة بنّص أل –تين )أ( أو )ب( العقوبة المقّررة وفقًا للمادّ 

أو السجن يومين عن كّل يوم إضافّي يمّر على ارتكاب المخالفة، اعتباًرا من  1977الصادر عام 

 .يوم تلقّي المتّهم إخطاًرا مكتوبًا من سلطة المحّميات الطبيعيّة أو من يوم إدانته
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 :خارطة مناطق الصيد 

 



 

21 
 

مسار الحصول على رخص صيد وتصاريح بالصيد وفقًا للقانون  

 واألنظمة 

 رخصة صيد 

 بيانّي رسم  -ة صيدمسار الحصول على رخص 

 
 يجب التوضيح بأن استصدار رخصة صيد مشروط بالحصول على رخصة لحمل بندقيّة ألهداف الصيد.* 

  

 دفع الرسوم واجتياز االمتحان

لمن في حيازته )رخصة صيد  استصدار
 (سالح مرّخص

 

تقديم طلب بالحصول على تصديق 
من  אישור זכאות(استحقاق مسبق )

 الموقع اإللكترونّي للسلطة ودفع رسوم. 
 

 إعطاء تصديق استحقاق مسبق
 

في حال كان عدد هؤالء )إجراء قرعة لألشخاص المستحقّين 
ين غير صيّاداألشخاص يزيد عن التراخيص التي تّم رصدها لل

 (القدامى

 

فحص الشروط الاّلزمة من أجل الحصول على 
 تصريح استحقاق مسبّق 

 ييي

 توجيه األشخاص المناسبين إلى مراكز الفحص 
 

 من الداخلي  الستصدارين إلى وزارة ال املستحق   توجيه

 سالح رخصة

 

لحمل السالح  )אישור כשירות(شهادة أهليّة  تقديم
 . والقيام بالتدريب

 



 

22 
 

 

ة بريّ أسس إجراءات الرخصة ومضامينها )وفقًا للتعديل الذي أجري ألنظمة حماية الحيوانات ال 

  (2017الصادرة عام 

ين الجدد ضمن الحاصلين على رخص صيّادمن أجل قبول ال 1976ة عام بريّ تّم إعداد تعديل أنظمة حماية الحيوانات ال
  ة.بريّ ل خطًرا على الحيوانات الصيد، بعد الفحص وبصورة ال تشكّ 

 
  جديد صيّادقديم و صيّاد .أ

 :الجديد" صيّادالقديم" وبين "ال صيّاديميّز التعديل الذي أجري بين "ال  

)ملحوظة: وتنتفي  2017\8\1هو كّل شخص حصل على رخصة صيد يوم  –القديم  صيّادال ▪

القديم عن كّل شخص تبيّن إلدارة سلطة الطبيعة والحدائق أنّه قد أُدين بمخالفة،  صيّادصفة ال

لشخص حمل رخصة نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها. وعندها ال يستحّق هذا ا

 ا قديًما.صيّادصيد وال يُعتبر 

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

  الرخص حصة .ب

يحّدد مدير السلطة من عام إلى ثالثة أعوام في األّول من شهر أيلول حصة تراخيص صيد شاملة   ▪

الحصة على الموقع اإللكترونّي للسلطة وعنوانه ين الجدد. ويتّم نشر هذه صيّادوحصة أخرى خاّصة بال

www.parks.org.il. 

 

 مّدة الرخصة  .ت

سنوات، من األّول من أيلول بعد عام من نشر حّصة  3تستمّر مدة سريان الرخصة نحو  ▪

وتبدأ فترة  2017من العام  1/9/2017رخص الصيد. فمثاًل سيتّم نشر حّصة الرخص في 

 31/8/2021وتنتهي في  1/9/2018الرخصة األّول من يوم 

يتم تجديد رخصة الصيد سنويًّا خالل مّدة الرخصة )ثالث سنوات( مع دفع رسوم سنويّة كما  ▪

 هو محّدد باألنظمة.

 ين الجدد صيّاداإلجراءات الخاّصة برخصة الصيد التي يتّم تطبيقها على ال .ث

المعنّي بالحصول على رخصة صيد أن يقّدم طلبًا للتصديق على  الجديدلشخص يُطلب من ا ▪

. ويمكن تقديم هذا الطلب على الموقع اإللكترونّي للسلطة خالل الفترة االمسبّق له ستحقاقاال

وال يمكن تقديم . فقط من كل سنة تسجيل )كما هو محّدد باألنظمة( 1/10 -1/9الواقعة بين 

 .ةطلبات بعد هذه القتر

 كما هو محّدد باألنظمة. المسبّق مرهونًا بدفع رسوم ستحقاقيُعتبر تقديم طلب التصديق على اال ▪

 :المسبّق لكّل شخص تتوافر فيه الشروط التاليةستحقاق يتم التصديق على اال ▪

 . وما فوق عاًما 21 عمره (1

 .مواطن أو مقيم بشكل دائم في إسرائيل (2

يكون قد أاّل يكون قد تم إجراء تحقيق جنائّي معه، ولم تقُّدم في حقّه الئحة اتّهام، وأاّل  (3

أُدين بمخالفة، والتي قد يرى مدير السلطة، نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها، 

 أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة صيد.

ة أو قانون بريّ حماية الحيوانات اللم يحصل على بالغ غرامة بسبب مخالفة لقانون  (4

ات، والتي قد يرى مدير السلطة، نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو محميّ الحدائق وال

 ظروفها، أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة صيد.

http://www.parks.org.il/
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أن يكون الشخص قد اجتاز امتحان الصيد بنجاح. يُعفى من االمتحان كّل شخص يحمل  (5

د تقديم طلب تصديق األحقيّة المسبّقة، أو كّل شخص يحمل رخصة صيد سارية عن

 .رخصة صيد سارية طوال فترة الرخصة السابقة لذلك

أعاله بكّل يتعلق بإجراء االختبارات ومكانها.    4إلى  1ة في المواّد تفصيليّ يتّم إبالغ األشخاص الذين استوفوا الشروط ال 

 وفقًا لألنظمة.التسجيل المتحان الصيد مشروط بدفع رسوم 

 

 القرعة .ج

ين الجدد تُجرى بينهم صيّادالتي تم رصدها لل رخصإذا كان عدد الفائزين أكبر من حّصة ال ▪

 . قرعة

ين الجدد ال يتّم إجراء صيّادالمخّصصة لل رخصأّما إذا كان عدد الفائزين أقّل من حّصة ال ▪

 .قرعة

 صيد  شروط حصول الناجحين على رخصة  .ح

التأمين ضّد األضرار الجسديّة التي تأتي من طرف ثالث، نتيجة أعمال تأمين في إحدى شركات  ▪

 .الصيد خالل مّدة سريان الرخصة

ة، وأن يظهر في هذا التصديق أّن حامله ناريّ تقديم تصديق السلطة الموكلة وفقًا لقانون األسلحة ال ▪

ة الصادر ناريّ لحة ال، وفقًا لقانون األسناريّ مؤّهل واجتاز التأهيل للحصول على رخصة حمل سالح 

 . 1949عام 

 
المسبّق، أو في  ستحقاقأشهر من موعد تصديق اال 4الشخص الذي ال يستوفي الشروط المفّصلة في الماّدة )و( خالل 

ال يُعتبر هذا الشخص مستحقًّا الحصول  –حالة ما إذا أُجريت قرعة وتلقّى إخطاًرا من السلطة يفيد بنجاحه في القرعة 

على رخصة صيد خالل فترة الرخصة نفسها، كما يتّم شطب اسمه من حّصة تراخيص الصيد بعد إجراء القرعة. ويحّل 

ئمة الفائزين في القرعة. ويُطلب من الفائز الجديد استيفاء الشروط المذكورة خالل فترة الشخص الذي يليه محلّه من بين قا

 ة معقولة بدون أن يتأّخر عن بداية فترة الرخصة.زمنيّ 

الرجاء االنتباه! شروط الحّد األدنى لوزارة األمن الداخلّي )قسم ترخيص قطع السالح( من أجل الحصول على رخصة 
 المعايير الثابتة في القانون مختلفة عن شروط الحّد األدنى للحصول على رخصة صيد.قطعة سالح بحسب 

 
 ين القدامى صيّادمنح رخصة صيد لل .خ

القديم على رخصة صيد بدون أن يُطلب منه تقديم طلب للتصديق على  صيّاديحصل ال ▪

 :المسبّق أو االشتراك في القرعة، شريطة أن يستوفي الشروط التالية ستحقاقاال

 .أن يكون مواطنًا أو مقيًما في إسرائيل (1

وأاّل يكون قد أُدين  أاّل يكون قد أجري معه تحقيق جنائّي أو قُّدمت في حقّه الئحة اتّهام، (2

في مخالفة، نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ترى إدارة السلطة أّن هذا الشخص 

 ال يحّق له الحصول على رخصة صيد.

ة أو بريّ إخطاًرا بدفع غرامة مالية لمخالفة قانون حماية الحيوانات ال أاّل يكون قد تلقّى (3

نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها يرى مدير السلطة ات، محميّ قانون الحدائق وال

 أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة صيد.

لتي تأتي من طرف ة ايّ أن يكون مؤّمنًا في إحدى شركات التأمين ضّد األضرار الجسمان (4

 .ثالث، نتيجة أعمال الصيد خالل مّدة سريان الرخصة

ة، وأن يظهر في هذا ناريّ أن يقوم بتقديم تصديق السلطة الموكلة وفقًا لقانون األسلحة ال (5

وفقًا  ناريّ التصديق أّن حامله مؤّهل واجتاز التأهيل للحصول على رخصة حمل سالح 

 .ةناريّ لقانون األسلحة ال
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 بدفع رسوم رخصة الصيد السنوية وفقًا لما هو محّدد في األنظمة.أن يقوم  (6

القديم بتجديد رخصة الصيد لمّدة عامين أو أكثر فإنّه سيُطلب منه اجتياز  صيّادإذا لم يقم ال (7

 .اختبار صيد

 

األنظمة  رفض أو تعليق أو إلغاء رخصة أو تصريح صيد يمكن أن يحدث في حاالت معيّنة. هذه الحاالت ترد مفّصلة في
 الواردة في الفصل التالي.

  األساس القانونّي  – إعطاء رخصة صيد  

هو القانون الذي يناقش جميع الموضوعات  1955ة الصادر عام بريّ إّن قانون حماية الحيوانات ال -أ

 . ةبريّ المتعلّقة بالصيد وبالحيوانات ال

ينّص من هذا القانون تتطّرق إلى إصدار تراخيص وتصريح بالصيد، فنّص الماّدة هو : " 9 الماّدة -ب

هذا القانون أّن الرخصة أو تصريح الصيد يتمّ إصداره بمعرفة وزير الزراعة ووفقًا للقواعد المحّددة 

ة أو في مواّد هذا القانون. كما يحّق للوزير رفض منح هذه التراخيص أو إصدارها بقيود معّين

 بشروط مسّبقة أو إلغاؤها أو تغييرها في أّي وقت كان".

ة الصادر تذكاريّ ة ومواقع األنصاب القوميّ ات الطبيعيّة واألماكن المحميّ ة والوطنيّ قانون الحدائق ال -ت

هو قانون يتناول جميع النشاطات التي تتعلق بإقامة السلطة وأهدافها ومهاّمها  1998عام 

 .وصالحيتها ونشاطاتها

من القانون، التي تمنح السلطة صالحيّة تحديد شروط رخصة الصيد، تحّددت شروط  9فق الماّدة و

 إلزاميّة اإلبالغ عبر تطبيق سلطة الطبيعة والحدائق عن الخروج للصيد ونتائجه وإنهائه.

 

 مواد مركزيّة في موضوع رخص الصيد  -(ثانويّ )تشريع  1976ة بريّ أنظمة حماية الحيوانات ال 

 2017أنظمة  -رخص الصيدحصص  .أ

ب. )أ(: يحّدد المدير وينشر في الموقع اإللكترونّي للسلطة كّل ثالث سنوات، في 6 ▪

في األول من شهر أيلولو حصص رخص الصيد الشاملة، وحصص الصيّادين الجدد، 

أو حصص  1،200حال حّدد المدير حصص رخص صيد شاملة عددها أقل من 

 ون هذا التحديد منوًطا بتصدق وزير حماية البيئة.، يك300الصيّادين الجدد أقل من 

ب )ب(: في تحديد حصص رخص الصيد، تؤخذ بالحسبان اعتبارات المحافظة على 6 ▪

الطبيعة، ضمن ذلك، وضع الحيوانات البريّة في إسرائيل، والخطوات المطلوبة من 

  أجل تنفيذ التعليمات بحسب القانون وتطبيقها.

  2017 أنظمة –صديق استحقاق مسبقت .ب
 

(: على المتقّدم للحصول على رخصة صيد أن يقّدم لإلدارة طلبًا للتصديق على أ. )ج 6 ▪

في الفترة الواقعة بين يوم نشر حّصة  –كما أسلفنا  –المسبق، وسيتّم تقديم الطلب  استحقاقه

 تراخيص الصيد وبين األّول من تشرين األّول من العام نفسه.

المسبق لمقّدم الطلب الذي تتوافر فيه جميع الشروط  ستحقاق(: يتم منح تصديق االب. )ج 6 ▪

 التالية:

 .عاًما 21أن يبلغ من العمر ( 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 ( 3) 

سارية وقت تقديم الطلب، أو كان معه رخصة صيد سارية طول فترة الرخصة التي 

 .ياز اختبار الصيدال يُطلب منه اجت –في هذه الحالة  –سبقت ذلك، فإنّه 
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وأاّل يكون قد أُدين  أاّل يكون قد أجري معه تحقيق جنائّي أو قُّدمت في حقّه الئحة اتّهام،( 4) 

بمخالفة، نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها يرى مدير السلطة أّن هذا الشخص ال 

 يحّق له الحصول على رخصة صيد.

ة أو بريّ غرامة مالية لمخالفة قانون حماية الحيوانات الأاّل يكون قد تلقّى إخطاًرا بدفع ( 5)

نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها يرى مدير السلطة ات، محميّ قانون الحدائق وال

 أّن هذا الشخص ال يحّق له الحصول على رخصة صيد.

 

  2017الئحة  –إجراء قرعة  -أ
 

ج عن الحّصة المقّررة لتراخيص الصيد  6(: إذا زاد عدد المستحقّين وفقًا لالئحة أ. )د  6 ▪

 وهما:لألشخاص الجدد، فإّن المستحقّين ينقسمون إلى مجموعتين 

 ؛مستحقّون كان في حيازتهم رخصة صيد سارية طوال مّدة الرخصة الحالية (1)

 (.1)مستحقّون ال يتوافر فيهم الشرط الموجود في الفقرة  (2)

%( من الحّصة المقّررة 60(: سيجري المدير قرعة وسيخّصص نحو ستين بالمئة )ب. )د 6 ▪

( وأربعين 1ة )أ( )ثانويّ ا في الاّلئحة الفصيليّ تة )أ( للمستحقّين الواردين ثانويّ في الاّلئحة ال

 (.2%( للمستحقّين في الاّلئحة )أ( )40بالمئة )

بنشر  www.parks.org.il(: يقوم المدير على الموقع اإللكترونّي لسلطة الطبيعة ج. )د 6 ▪

بالمسئولين الذين سيشرفون على تنفيذ هذه  طريقة إجراء القرعة وكذلك التعليمات المتعلّقة

 القرعة. كما سيتّم نشر موعد إجراء القرعة قبل شهر من موعد إجرائها على أقّل تقدير.

(: ما إن تُجرى القرعة يقوم المدير بإبالغ المشاركين فيها بالنتائج خالل شهر من د. )د 6 ▪

 موعد إجراء القرعة.

 

  2017الئحة   –قواعد منح تراخيص الصيد  -ب

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

د. عندها يكون قد  6ج وبعد إجراء القرعة وفقًا لاّلئحة  6أن يكون مستحقًّا وفقًا لاّلئحة  (1)

 فاز بالقرعة.

ف ثالث، أن يكون الشخص مؤّمنًا في شركة تأمين ضّد األضرار الجسمانية من طر (2)

  نتيجة الصيد خالل فترة سريان الرخصة.

ة، ويظهر هذا ناريّ أن يقّدم الشخص تصديق السلطة المفّوضة وفقًا لقانون األسلحة ال (3)

التصديق أّن هذا الشخص مؤّهل واجتاز التأهيل للحصول على رخصة حمل سالح 

 ة المذكور.ناريّ وفقًا لقانون األسلحة ال ناريّ 

ة )أ( في مقّدم طلب ثانويّ ة المذكورة في الاّلئحة التفصيليّ توافر الشروط ال(: إذا لم تب. )7 ▪

المسبق وفقًا  ستحقاقالحصول على رخصة خالل مّدة أربعة أشهر من تاريخ تصديق اال

د )ب( بدًءا من يوم تلّقيه إخطاًرا  6ج )ب(، أو إذا لم يتّم إجراء قرعة وفقًا لاّلئحة  4لاّلئحة 

ه في القرعة، فإّن هذا الشخص ال يُعتبر مستحقًّا الحصول على رخصة صيد من اإلدارة بنجاح

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 

ة ثانويّ د )أ( )في هذه الاّلئحة ال 6طب اسم مقّدم الطلب منها  وفقًا لاّلئحة المستحقّين التي تّم ش

ة )أ( ثانويّ الفائز الجديد( سيُطلب من الفائز الجديد استيفاء الشروط المذكورة في الاّلئحة ال –

ة جيّدة بدون أن يتخلّف عن بداية فترة الرخصة. وإذا لم يستوف  الفائز الجديد زمنيّ خالل فترة 

 شروط المذكورة فلن يأتي مكانه فائز آخر.ال

http://www.parks.org.il/
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ة ثانويّ أو الفوز في القرعة في الاّلئحة ال ستحقاق المسبق(: إّن اإلعالن عن تصديق االج)7 ▪

)ب( سيتّم النظر فيه على أنّه أُعّد خصوًصا لصالح المتلقّي حتّى بدون التوقيع على تصديق 

د المسجّل، إاّل إذا بريّ إرسال هذا اإلعالن بالاإلرسال إذا مّر نحو خمسة عشر يوًما من تاريخ 

 أثبت المتلقّي أنّه لم يستقبل أّي إخطار ألسباب ال تتعلّق به.

(: تُمنح رخصة الصيد لمّدة عام ويتّم تجديدها سنويًّا خالل فترة الرخصة وبعد سداد د)7 ▪

سدادها كّل  ( والتي يتمّ 3)أ( ) 8ة حصاحب الرخصة رسوم رخصة الصيد المذكورة في الاّلئ

(  2ة )أ( )ثانويّ عام. ولكن إذا لم تتوافر في صاحب الرخصة الشروط المذكورة في الاّلئحة ال

( فإّن رخصة 3ة )أ( )ثانويّ أو ألغيت رخصة حمل السالح أو انتهت مّدة سريانها وفقًا لاّلئحة ال

الصيد يتّم الصيد ال تعود صالحة. أو إذا تّم تأجيل مّدة رخصة حمل السالح فإّن رخصة 

 ة نفسها التي تأّجلت فيها رخصة السالح.زمنيّ إرجاؤها للفترة ال

 

  2017الئحة  –إرجاء أو إلغاء رخصة الصيد أو تصريح الصيد رفض أو  -ت

(: يحّق للمدير أن يرفض منح رخص صيد أو تصريح بالصيد أو أن يؤّجل إصداره/ا أ. )ب 7 ▪

الفرصة لصاحب الرخصة أو التصريح ألن يدلي أو أن يلغي الرخصة، بعد أن يمنح المدير 

 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)

ات محميّ ة وفقًا للقانون، أو قانون الحدائق والعليمات الجوهريّ أن يكون قد أخّل بأحد الت (3)

 .أو وفقًا لهذه األنظمة

أن يكون قد أُدين بمخالفة، نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ال يعود الشخص  (4)

 .جديًرا بحيازة رخصة أو تصريح صيد

أن يؤّجل إصدار  –ة )أ( ثانويّ دون التعّرض لتعليمات الاّلئحة ال –(: يحّق للمدير ب) ب 7 ▪

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 

 .(4وأشرنا في الاّلئحة )أ( )

 

غرامة مالية الرتكابه مخالفة قانونيّة أو مخالفة لقانون أو أن يكون قد تلقّى إخطاًرا بسداد 

ات، نظًرا إلى طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها ال يحّق لهذا الشخص أن محميّ الحدائق وال

يمتلك رخصة أو تصريح صيد، إاّل بعد استكمال اإلجراءات القانونيّة ضّده أو سداد الغرامة  

 .المقّررة

در تعليمات فيما يتعلّق بقرار إرجاء منح الرخصة وفقًا لاّلئحة (: يحّق لإلدارة أن تصج) ب7 ▪

ة )أ( أو )ب( تفيد أّن شرط إنهاء إرجاء الرخصة هو أن يجتاز الشخص اختبار الصيد ثانويّ ال

بنجاح. كما يحّق لإلدارة أن تضع شروًطا إضافية متى تطلّب األمر ذلك، لضمان تنفيذ 

 ات.محميّ الحدائق والالتعليمات وفقًا للقانون أو لقانون 

 

 2017الئحة  – رسوم رخصة الصيد  -ث

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

 صيد:

 .رسوم وفق ما محّدد باألنظمةيتم دفع  ستحقاق المسبقعند تقديم طلب تصديق اال (1)

 .وفق ما محّدد باألنظمةرسوم يتم دفع عند إجراء اختبار الصيد  (2)
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صبح توبعدها رسوم وفق ما محّدد باألنظمة، يتم دفع عند الحصول على رخصة صيد  (3)

 الرخصة معمواًل به.

ة )أ( مقرونًا بجدول األسعار ويتغير في األّول ثانويّ يُعتبر المبلغ المحّدد في الاّلئحة ال (:ب) 8 ▪

يوم التغيير ( وفقًا لمعّدل تغيير  –)فيما يلي من نيسان وفي األّول من تشرين األّول كّل عام 

 جدول األسعار الجديد مقارنة بالجدول األساسّي.

 50ة )ب( يتّم تقريبها إلى الشاقل، فمبلغ ثانويّ (: الرسوم التي تغيّرت في الاّلئحة الج) 8 ▪

 أغورة يتّم تقريبه إلى قيمة أعلى.

 –في هذا النظام   (:د) 8 ▪

 ل أسعار خاّص بالمستهلك تقوم دائرة اإلحصاء المرَكزية بنشره.هو جدو –" جدول األسعار"

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

هو الجدول الذي نُشر قبل يوم التغيير الماضي وفيما يتعلّق  –" جدول األسعار األساسّي "

  .1997وهو جدول أسعار نُشر في شهر أيّار  – بيوم التغيير األّول بعد بداية هذه األنظمة

 تصريح بالصيد. 5.2

 :خلفيّة-تصريح بالصيد 5.2.1
أو الصيد في غير الموسم  ،ن األنواع المسموح بصيدهاضمصيد األنواع التي ال تصنّف  يتطلّب -أ

الحصول على تصريح تصدره السلطة، وينقسم التصريح إلى نوعين أساسيّين، ، المخّصص لذلك

 :وهما

  تصريح عاّم  ▪

 تصريح خاّص  ▪

 

 :التصريح العامّ  -ب

ين بصورة علنيّة وفيه يُسمح بصيد صيّادالتصريح العاّم هو التصريح المنشور على جمهور ال ▪

 . نوع معيّن العتبارات إداريّة

تصبح أعمال الصيد مقيّدة وفقًا للتعليمات الصادرة عن المدير. من الممكن أن تشمل هذه  ▪

الصيد وطرق الصيد وتحديد عدد الحيوانات المسموح بصيدها، وغير ذلك التعليمات مكان 

 . من التعليمات

وعلى حامل الرخصة أن  ،يتم إصدار التصريح العاّم لكّل من يحمل رخصة صيد سارية ▪

  .يزاول نشاطه وفقًا للتعليمات والقيود الموضحة في التصريح

 :التصريح الخاصّ  -ت

يصدر المراقب الخاّص بسلطة الطبيعة والحدائق تصريًحا خاًصا، حيث يمكن لكّل من يحمل  ▪

بحمل رخصة سالح )المشروع الجدير  منظمة مستحقةرخصة أو كّل شخص مفّوض من قبل 

ة يحّق لها الحصول على سالح ألغراض التأمين أو القضاء على األضرار التي هو هيئة مدنيّ 

 .صيّادالتصريح بشكل شخصّي لل تلحق بالزراعة(. يُعطى

وبصورة مشابهة لما هو قائم في التصريح العاّم يقوم المراقب بتسجيل القيود المختلفة أثناء  ▪

 . أعمال الصيد على التصريح

يجب على العّمال الحاصلين على تصريح خاّص أن تكون أسماؤهم وأرقام بطاقات ُهويّاتهم  ▪

يظهر اسمه على التصريح ال يستطيع القيام  مسّجلة على ظهر التصريح، وكّل شخص ال

 .بأعمال صيد

ة، وتصريح الصيد الذي يتّم زراعيّ ة البريّ انظر، أيًضا، الفصل الثامن فيما يلي حول إدارة مكافحة أضرار الحيوانات ال

 الحصول عليه من أجل ذلك.
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 مسار الحصول على تصريح بالصيد  5.2.2

 ين معهم رخصة: صيّادمسار استصدار تصريح بالصيد ل .أ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

، بما صيّادمعالجة مناسبة من قِبَل ال
 يتوافق مع شروط التصريح 

 
 

  باإلبالغ عن نتائج الصيد  صيّادقيام ال
 

تقديم طلب بخصوص أضرار  بالزراعة 
 أو بالبشر 

 

 منح تصريح خاّص لمعالجة األضرار 
 
 

يقوم المراقب المفّوض من سلطة الطبيعة 
والحدائق بفحص الطلب والتأّكد من استيفاء 

جميع الشروط المطلوبة وفقًا لما تحّدده األنظمة 
 القانونيّة 

للتنسيق مع المزارع أو مع أّي  صيّادتوجيه ال
  جهة أخرى مطلوبة بهذا الشأن 
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 مسار استصدار تصريح بالصيد للمفّوضين في المنّظمات المستحقة:  .ب

 
 

  باإلبالغ عن نتائج الصيد  صيّادقيام ال
 

، بما صيّادمعالجة مناسبة من قِبَل ال
 يتوافق مع شروط التصريح 

 
 

الزراعة أو بأضرار  خصوص تقديم طلب ب

  بالبشر

 
 

 منح تصريح خاّص لمعالجة األضرار 
 
 

يقوم المراقب المفّوض من سلطة الطبيعة 
والحدائق بفحص الطلب والتأّكد من استيفاء 

جميع الشروط المطلوبة وفقًا لما تحّدده األنظمة 
 القانونيّة 

للتنسيق مع المزارع أو مع أّي  صيّادتوجيه ال
  جهة أخرى مطلوبة بهذا الشأن 

 
  

إخراج سالح من المنّظمة وفقًا لشروط 
 ل على تصريح الحصو

 

 إجراء تمهيدّي:
إقامة منظمة مستحقة للحصول على 
رخصة سالح و/أو  تصديق في منظمة 

 مستحقة

إعادة السالح للمنّظمة المستحقة مع 

 .انتهاء التصريح
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المواد المركزيّة في موضوع تصريح  -(ثانويّ )تشريع  1976ة بريّ أنظمة حماية الحيوانات ال 5.2.3

 الصيد 

  2017األنظمة الصادرة عام  – قواعد منح تصريح الصيد  .أ

 الصيد إاّل إذا توافرت فيه األمور التالية:ب اال يتّم منح أّي شخص تصريحً أ: 7 ▪

 عاًما. 21أن يكون قد بلغ سّن  (1)

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

أو أن تكون قد قُّدمت ضّده الئحة اتّهام، أاّل يكون قد تّم التحقيق معه في قضايا جنائية  (3)

وأاّل يكون قد أُدين بمخالفة. فكّل هذه األمور تجعل اإلدارة ترى أّن هذا الشخص ال يحّق 

 له الحصول على تصريح صيد.

أاّل يكون الشخص قد تلقّى إخطاًرا بدفع غرامة بسبب اقترافه مخالفة قانونيّة أو وفقًا  (4)

ات، نظًرا إلى طبيعة المخالفة وخطورتها والظروف المرتبطة يّ محملقانون الحدائق وال

أن يحصل على تصريح  –وفقًا لما تراه اإلدارة  –بها فإّن هذا الشخص ال يحّق له 

 صيد.

 –ة ناريّ في موضوع التصريح الذي يسمح باستخدام األسلحة ال (5)

ة الذي ناريّ بإظهار تصديق السلطة المفّوضة وفقًا لقانون األسلحة ال صيّاديقوم ال (أ) 

ينّص أن يكون الشخص مؤّهاًل وحصل على تأهيل للحصول على رخصة حمل سالح 

وفقًا للقانون نفسه، وكذلك الحصول على تصديق بأنّه  ناريّ أو رخصة بحمل سالح 

عن السلطة المفّوضة، أو وجود شهادة ة الصادر ناريّ اجتاز التأهيل وفقًا لقانون األسلحة ال

)ج( من القانون المذكور أعاله للشخص الذي يحمل رخصة خاّصة،  10وفقًا للماّدة 

من القانون. ولكن إذا أُلغي  3وفي حيازته الرخصة المذكورة ألهداف محّددة في الماّدة 

د يُعتبر أو انتهت مّدة رخصة حمل السالح أو أُلغي التصريح بذلك فإّن تصريح الصي

الغيًا. وإذا تّم تأجيل سريان مفعول رخصة حمل السالح أو التصريح فإّن تصريح 

 الصيد يتّم تأجيله للفترة نفسها التي تأّجل فيها سريان الرخصة أو التصريح.

أن يكون الشخص قد اجتاز بنجاح اختبار الصيد المناسب للحصول على التصريح  (ب)  

( أو أن يكون حاماًل رخصة صيد 2)أ( ) 8ة في القانون المطلوب ودفع الرسوم المحّدد

سارية، بينما مقّدم الطلب الذي يجتاز االمتحان المذكور بنجاح خالل أربع سنوات سبقت 

 إعطاء تصريح بذلك يصبح ُمعفًى من إجراء االمتحان أو دفع الرسوم المذكورة.

 

ى أو إلغاء رخصة الصيد أو تصريح الصيد   .ب بموجب األنظمة  –رفض التأجيل ألجل غير مسمًّ

   2017عام 

 .أعاله 5.1.4 انظر الماّدة
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 وتشخيصها البريّة .التعّرف على الحيوانات6

 . حيوانات الصيد 6.1
 أعلن وزير الزراعة كحيوانات صيد.ة بريّ ة فإن حيوانات الصيد هي حيوانات بريّ وفقًا لقانون حماية الحيوانات ال

ة في موسم الصيد وتبعًا للقيود الخاصة بمناطق الصيد وأوقاته، وطرق الصيد المتبعة وفقًا للقانون بريّ يمكن صيد الحيوانات ال

 هذه هي حيوانات الصيد: والضوابط.

 

 الغُّرة  6.1.1

 

 

  ANAS P. PLATYRHYNCHOS بّط البرك/ الخضيري/بريّ البّط ال 6.1.2

 :بّط البرك/ الخضيري/بريّ البّط الذكر 

 
 :بّط البرك/ الخضيري/بريّ أنثى البّط ال
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 ANAS C. CRECCA   الشتوّي/الشرشير الشتويّ  الحذف 6.1.3

  :الشتوّي/الشرشير الشتويّ  الحذفذكر 

 
   الشتوّي/الشرشير الشتوّي: الحذفأنثى          

 

 ANAS QUERQUEDULA  صيفيّ الشرشير ال /صيفيّ الحذف ال 6.1.4

 :صيفيّ الشرشير ال /صيفيّ ذكر الحذف ال 
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 :صيفيّ الشرشير ال /صيفيّ أنثى الحذف ال        

 

 )מרית( SPATULA CLYPEATA مجرفة طويل المنقار/عريض المنقارأبو  6.1.5

 مجرفة طويل المنقار/عريض المنقار: ذكر أبو 

 
 المنقار:مجرفة طويل المنقار/عريض أنثى الطائر أبو          
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  AYTHYA (NYROCA) F. FERINA حمراويّ غّطاس /حمراويّ الالبّط  6.1.6

   :حمراويّ غّطاس /حمراويّ الذكر البّط 

 
 :حمراويّ غّطاس /حمراويّ الأنثى البّط            

 

 AYTHYA (NYROCA) F. FULIGULA غّطاس مقنبر/زرقاويّ ال البطّ  6.1.7

   غّطاس مقنبر:/زرقاويّ ال ذكر البطّ 

 
  



 

35 
 

 

 

 غّطاس مقنبر:/زرقاويّ ال أنثى البطّ            

 

 ور زالزر  6.1.8

 

 بريّ الحمام ال 6.1.9
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 اليمام المطّوق/الرقطّي  6.1.10
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 الحيوانات الضاّرة 6.2
ا. ليس هناك  بريّ ة فإن الحيوان الضار هو حيوان بريّ وفقًا لقانون حماية الحيوانات ال أعلن عنه وزير الزراعة حيوانًا ضارًّ

هذه ة لهذا النوع من الحيوانات، ولذلك يُسممممح ألّي شمممخص باصمممطياد بريّ أي حماية قانونيّة وفقًا لقانون حماية الحيوانات ال
دون الحاجة إلى الحصممممول على تصممممريح بذلك، طالما أن هذه الحيوانات غير  ،من دون إطالق نار، الحيوانات وإصممممابتها

ة، والشمممخص الذي يقوم باصمممطياد هذه الحيوانات ال يخترق القوانين األخرى. وطنيّ ة طبيعيّة أو حديقة محميّ موجودة داخل 
 األنواع الضاّرة هي التالية:

 

 يورالد 6.2.1

 أنثى الدوري:   الدوري: ذكر

 

 الجرذ 6.2.2

 

 الُخلد 6.2.3
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 قُبَّرة الحقول 6.2.4

 

 القُبَّرة المتّوجة 6.2.5

 

 كيب )نوطريا(ال 6.2.6
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 خفّاش الفاكهة 6.2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئران شائعة 6.2.8

 

 فئران المريون 6.2.9

 

 فئران الحقول/العكبر 6.2.10
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 بُْلبُل/ُعْطعُط 6.2.11
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 ةمحميّ ة البريّ الحيوانات ال 6.3
ة، ما عدا في حاالت استثنائيّة. يُسمج بصيد بعض الحيوانات البريّة في موسم الصيد. محميّ كّل الحيوانات البريّة في إسرائيل 
فيما يلي بعض  إذا صدر بشأنها تصريح عاّم أو خاّص بالصيد بحسب القانون واألنظمة.باقي الحيوانات ممنوع صيدها إاّل 
أني يعرف ويجيد التعّرف وتشخيص كّل  صيّادالة والممنوع صيدها. نوضح بأّن على محميّ النماذج عن الحيوانات البريّة ال

ة تشبها محميّ ة، بما في ذلك التي ال تظهر صورها في هذه الكّراسة. يجب االنتباه إلى أّن هناك أنواع محميّ الحيوانات البريّة ال
 بشكلها أنواًعا من حيوانات الصيد. 

 األرنب 6.3.1

 

 النيص/الشيهم المتّوج 6.3.2

 

 

 

 الذئب 6.3.3
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 الثعلب 6.3.4

 

 الواوي/ابن آوى 6.3.5

 

 الجاموس 6.3.6
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 غزال الجبل 6.3.7

 
 

 اليحمور الفارسيّ  6.3.8

 
 

 النحاميات )فالمنكو( 6.3.9
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 الوعل 6.3.10

 

 زور األسودرالز 6.3.11

 

 الحبارى 6.3.12
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 رهوالالكركي/ 6.3.13

 

 الوروار األوروبي/الشرقرق 6.3.14

 

 الطائر المنادي/حجل السي سي 6.3.15
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 بومة أبو قويق 6.3.16

 

 المها البيضاء/الريم 6.3.17

 

 الماء خضراء القدمدجاجة  6.3.18
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 صفر الجبيناألبّط الالصواي/ 6.3.19

 

 البّط السماري 6.3.20

 

 البّط األبيض الرأس 6.3.21
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  حمراويّ غّطاس /حمراويّ البّط ال 6.3.22

 

 الشرشير المخّطط  6.3.23

 

 الغّطاس الصغير 6.3.24
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 الحّسون/عروس التركمان 6.3.25

 
 

 حجل الصخور 6.3.26

 

 البجعة البيضاء الكبيرة 6.3.27
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 أبو زريق )الغرابيات( 6.3.28

 

 الوبر الصخريّ  6.3.29

 

 بريّ الخنزير ال 6.3.30

 

 الدّرة 6.3.31
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 ( 2020مؤقت من سنة  كموفق ح) الغراب الهنديّ  6.3.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2020مؤقت من سنة  كموفق ح) المقنّع/الغراب الرماديّ  6.3.33

 

  الَميّنا 6.3.34

 
  



 

52 
 

 

 

  الوّزة المصريّة 6.3.35

 

 (2020وفق حكم مؤقت من سنة ) السلوى/السّمان المهاجر 6.3.36

 

 (2020وفق حكم مؤقت من سنة ) القمريّ الحمام  6.3.37
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 السالح، الذخيرة، األمان وأخالقيات الصيد  7

 األساس القانونّي وتعليمات األمان في استخدام السالح 7.1

  ناريّ األساس القانونّي لحيازة سالح  7.1.1

 .1949ة ناريّ واستخدامه هو قانون األسلحة ال ناريّ األساس القانونّي لحيازة سالح  .أ

كل آلة لها سبطانة )ماسورة( يمكنها إطالق رصاص أو قذائف أو قنابل وما إلى ذلك، هو: " ناريّ السالح التعريف  .ب

كّل قطعة وذخيرة لهذه اآللة، وكذلك كّل قطعة  ناريّ والتي من شأنها أن تؤّدي إلى قتل إنسان. يشمل السالح ال

ذلك  هقطعة أو أداة أو ذخيرة ألّي سالح، بما في سالح يمكنها أن تطلق ماّدة تهدف إلى إيذاء إنسان، بما في ذلك

 سالح يحتوي أو يمكنه أن يحتوي على الماّدة المذكورة، باستثناء القنابل المسيلة للدموع".

" قطعه ولوازمه وذخيرته، لذلك، فكّل القوانين واألنظمة والتعليمات السارية ناريّ يعّرف القانون ضمن "السالح ال .ت

 تسري عليها أيًضا. ةناريّ على األسلحة ال

مسموح للصيّد أو إلصابة الحيوان  ناريّ تعريف أّي سالح  1976ة بريّ كما ذكرنا أعاله، تشمل أنظمة الحيوانات ال .ث

سوى البندقيّة التي تطلق حبوب الرصاص أو التي تعمل  ناريّ : "ال يقوم أّي شخص بالصيد بأي سالح بريّ ال

 : طرق ووسائل ممنوعة(". 6التصريح الخطّي من المدير )بند  برفّاص فقط وفوهتها غير لولبيّة بل بحسب

  ناريّ أمان وتخزين السالح ال 7.1.2

 قواعد الحذر العاّمة  .أ

 . عبّأدائًما على أنّه م ناريّ تعامل مع السالح ال ▪

إلى أّي إنسان أو غرض ال تنوي إطالق النار عليه، حتى لو كنت متأّكًدا أّن  ناريّ ال توّجه السالح ال ▪

 . عبّأالسالح غير م

دخل إصبعك إلى قنطرة الزناد إاّل عندما تكون الفوّهة موّجهة إلى جهة آمنة وعندما يجب إطالق تال  ▪

 النار. 

 كن متأكًدا من تشخيص الهدف ومحيطه عند التدريب وعند إطالق النار. ▪

   ناريّ ليمات األمان للسالح التع .ب

 أن يكون سليًما وُمصانًا جيًدا كّل الوقت.  ناريّ يجب على السالح ال ▪

 جيًدا. ناريّ اهتم بالتعّرف إلى سالحك ال ▪

 ا ال تعرفه جيًدا.ناريّ ال تحمل سالًحا   ▪

 .، بما في ذلك تمرين جاف، يكون في مضمار رماية مصّدق عليه فقطناريّ كّل تدريب بالسالح ال ▪

خالل تواجدك في مضمار الرماية، احرص على تنفيذ تعليمات األمان وتوجيهات مدير المضمار ومرشد  ▪

 الرماية. 

 ال تطلق الناس على أغراض غير قابلة لالختراق خوفًا من الشظايا.  ▪

اهتم بتغيير الذخيرة التي بحوزتك. ال تستخدم في أّي حالة من األحوال ذخيرة معطوبة )انسحاق في   ▪

 قيبة، تآكل، رصاصة فضفاضة وما إلى ذلك( أو ذخيرة المست الزيت أو الماء.الح

ذخيرة التدريب التي تُعطى في مضمار الرماية معّدة للمضمار فقط. يُمنع مطلقًا إخراج الذخيرة من  ▪

 المضمار. 

  ناريّ تنظيف السالح ال .ت

  بوضع نظيف وُمصان جيًدا لها أهميّة في الحفاظ على كفاءته. ناريّ حيازة السالح ال ▪



 

54 
 

قبل تفكيكه. عند التفكيك،  ناريّ يجب فّك مخزن الذخيرة. افحص السالح ال ناريّ السالح ال قبل تنظيف ▪

ة في ناريّ كما هو مفّصل في دليل قسم ترخيص األسلحة ال ناريّ اعمل وفق إجراءات تفكيك السالح ال

 لّي. وزارة األمن الداخ

 ، وعند تركيبه، يجب فحص سالمته بكل مركباته.ناريّ عند تنظيف أجزاء السالح ال ▪

ة مرّخص ناريّ في حال تبيّن وجود خلل أو شّك بأن السالح غير سليم، يجب التوّجه إلى محل أسلحة  ▪

 للفحص والتصليح. 

ة قد يؤّدي إلى احرص على تنظيف ماسورة السالح وعلى منع انسداده بشيء غريب. انسداد الماسور ▪

 . صيّادالمّس بسالمة السالح وتشكيل خطر على ال

 

   ناريّ احرص على تخزين السالح ال .ث

قسم األسلحة -على السالح أن يكون مخّزنًا في خزينة بيتيّة تم تركيبها وفق تعليمات وزارة األمن الداخليّ  ▪

 ة. ناريّ ال

 فصل الذخيرة عن السالح قبل تخزينه.ا   ▪

وذخيرة في السيارة يُعتبر  ناريّ حال من األحوال. إبقاء سالح  ا في السيارة بأيّ ناريّ ال تترك سالًحا  ▪

 مخالفة جنائيّة.

 سالح وذخيرة للصيد  7.2

 ة مصّدق عليها للصيد ناريّ أسلحة  7.2.1

ة أّن السالح الوحيد المصّدق عليه للصيد بريّ تحّدد أنظمة حماية الحيوانات ال ،(أ 4.2.7 بند) كما جاء أعاله .أ

 (.shotgun)هو بندقية الصيد ذات السبطانة )الماسورة( الملساء 

 
 

 

 وأجزائها (shotgun)بندقية صيد ذات ماسورة )سبطانة( ملساء  – 1 رسم رقم
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 األسلحة التي يُمنع استخدامها للصيد .ب

 آخر إال بتصريح من مدير السلطة، بما في ذلك:  ناريّ يُمنع استخدام أّي سالح 

 البندقيّة الهوائيّة )بندقيّة ضغط الهواء(  ▪

 بندقية صغيرة  ▪

( أو سالح مع مواسير مع لولبيات تعطي دورانًا للقاذفة. مثل ماسورة )سبطانة( Coilgunبندقية لولبيّة ) ▪

 بندقية متعّددة األضالع.

 مسّدس  ▪

 بندقيّة عسكريّة  ▪

 لينج أو دريلنج أحد ماسوراتها لولبيّة. بندقية تسفي ▪

 استخدام أّي قطعة متصلة بثقب السبطانة ما عدا صمام خنق ذي سبطانة ملساء   ▪

 بندقية قوس ▪

 قوس ونشاب  ▪

 سبطانة نفخ  ▪

 

 آليات التشغيل المكّونة لبنادق الصيد .ت

الشكالن موجود في البنادق ذات الماسورتين بشكل عام. (: break action) آلية تشغيل الكسر ▪

 أو ماسورة فوق( side-by-side) األساسيات األساسيان هما ماسورة إلى جانب ماسورة

 

 بندقية صيد مع جهاز كسر – 2 رسمة رقم

في هذا النوع من البنادق، هناك مخرن ذخيرة وفيه عدد من (: pump action) الضخّ آلية تشغيل  ▪

 من خالل شّد المقبض وتركه.  حجرةالخراطيش، يكون شحنها لل

في أغلب األسلحة (: semi-automatic, self-loading أبو خمسة،)نصف أوتوماتيكيّة  آلية تشغيل ▪

أوتوماتيكيًا بواسطة  حجرةمن هذا النوع هناك مخزن ذخيرة وفيه عدد من الخراطيش، يتم شحنها لل

 ز للخلف، غازات االنفجار أو قّوة الجاذبيّة. الجهاز. هناك أجهزة كثيرة يتّم تشغيلها بواسطة سحب الجها

 األخرى هي يدوية، رافعة، أوتوماتيكّي وغيرها، لكنها غير منتشرة. آليات التشغيل  ▪
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 جهاز نصف أوتوماتيكيّ  – 3 رسم رقم

 
 عمل الجهاز النصف أوتوماتيكيّ  – 4 رسم رقم

 

 
 ة.ثانويّ أجزاء  -بندقية صيد ذات جهاز نصف أوتوماتيكيّ  – 5رسم رقم 

 

 في بنادق الصيد( gauge) چيج – القطر .ث

  قطر بنادق الصيد ال يُقاس بالميلمترات وال باإلنشات بل بالچيج. ▪

 

البندقيّة أخذ منتجو السالح رطل من الرصاص )نصف كيلو تقريبًا( وصبوا كرات رصاص  في الماضي، ولتحديد عدد چيج

چيج، أي كلما كانت قطر  12رصاًصا، تّم تحديد البندقية  12بقطر ماسورة البندقيّة. إذا من رطل الرصاص صبّوا 

 . الماسورة أكبر هكذا كان عدد كّرات الرصاص التي يمكن صبّها من رطل رصاص أقلّ 
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  جدول أعداد الچيج وقطرها بالميلمترات واإلنشات: ▪

 القطر باإلنشات القطر بالملمترات عدد الچيج

6 23.3 0.92 

10 19.7 0.77 

12 18.5 0.73 

14 17.6 0.69 

16 16.8 0.66 

20 15.6 0.615 

24 14.7  0.58 

28 14 0.55 

32 13.4 0.52 
 التحويل من چيج لملمتر وإنش  – 1 جدول رقم

  0.410، أي مقاسه 410القطر الوحيد الذي هو ليس چيج بل قطر بالمعنى المعروف لنا هو قطر 

  .إنش

 
 خراطيش وأنواع الچيج األكثر انتشاًرا. – 6 رسم رقم

 

، لكن من المهم، من ناحية األمان، أن نذكر أّن چيج 12أغلب بنادق الصيد في البالد هي بقطر  ▪

هناك أقطار أخرى. استخدام ذخيرة قطرها غير مناسب للسالح قد يشّكل خطًرا على من يقوم 

 بإطالق النار منه.  
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 ة ناريّ مدى األسلحة ال 7.2.2

(. NSSF/SAAMIيجب األخذ بالحسبان أبعد مدى يمكن أن تصل إليه القذيفة )بحسب بيانات  ناريّ عند استخدام سالح 
يجب األخذ بعين االعتبار أن هناك متغيّرات كثيرة تؤثّر على المدى األبعد، مثل زاوية إطالق النار، حيث يمكن أن يكون 

 في حاالت معيّنة، أطول من البيانات المعروضة هنا.
 

 نوع القذيفة
 (صةرصا)

مدى أقصى علي ارتفاع  قياس
 سطح البحر)متر(

مدى أقصى علي ارتفاع 
 )מ'( م 4000

 290 220 9 כדורית

 340 250 7.5 כדורית

 360 269 6 כדורית

 430 275 5 حبيبات

 460 300 4 כדורית

 480 340 2 כדורית

 800 550 0 כדורית

 820 610 00 כדורית

 1,600 1,150 1 بوزن أونصة سلج
 المدى األقصى – 2 جدول رقم

 

 
 المدى األبعد )تجسيد الفروق(  -7رسم رقم 
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 أنواع الذخيرة في الصيد 7.2.3

 خلفية .أ

على خالف البنادق اللولبيّة، المطلوب منها أن تصيب الهدف بَطلَقة واحدة، يُطلب من بنادق الصيد أن تقوم 

( غيمة من string -بالتوزيع األمثل للطلقات وبذلك ضمان إصابة جيدة للهدف. التوزيع هو )"وتر" باللغة المهنيّة

مثل طريدة، هدف ورقي أو صحن من فّخار هو االنتشار  الَطلَقات ثالثيّة األبعاد. أّما إصابة الوتر لهدف جامد

(pattern) . 

 

توزيع الخرطوش الذي يحتوي على حبيبات الذخيرة. عند إطالق النار من بندقية صيد ينتج الخرطوش عند خروجه : الوتر

للوتر )ومتغيرات أخرى( من فوهة الماسورة ما يشبه غيمة ثالثيّة األبعاد من حبيبات الذخيرة الرصاص. األبعاد المختلفة 

ة. بكلمات أخرى، الوتر هو توزيع ثالثّي األبعاد للحبيبات إنسانيّ وقتلها بطريقة  طريدةتُحّدد قدرة الخرطوش على إصابة ال

الذخيرة في الحيّز، لذلك فالوتر الطويل يزيد من احتمال إصابة هدف متحّرك، لكنه يقلّل من عدد الحبيبات الذخيرة التي 

 تصيبه.  
 

توزيع ثنائي األبعاد للحبيبات الذخيرة على الهدف عند إصابته. انتشار أكبر يزيد من احتمال اإلصابة، لكنه يقلل : االنتشار

من عدد الطلقات الصغيرة التي تصيب الهدف. االنتشار النوعّي هو انتشار ذو توزيع موّحد للحبيبات الذخيرة، من دون 

 نها. أن تهرب من م طريدة"ثغرات" يمكن لل

 

الهدف من إطالق النار من أجل الصيد هو هدف مضاعف: خلق انتشار على الهدف أو الطريدة يكون  ▪

 ، لكنه كثيف بشكل كاٍف لزيادة إصابات الهدف. صيّادمفتوًحا بشكل كاٍف للتعويض عن أخطاء توجيه ال

مثاًل، انتشار نوعّي من مدى تجدر اإلشارة إلى االنتشار ينفتح أكثر كلما ابتعدنا عن فراغ الماسورة.  ▪

 متًرا. 50متًرا يتحّول إلى انتشار موّزع جًدا من مدى  20

هناك عّدة طرق للتحّكم بحجم االنتشار، بشكله، بكثافته وبطول وتر الحبيبات الذخيرة، لكن األداة األنجع  ▪

 واألكثر مرونة للسيطرة على االنتشار هي المخنق )تشوك(.

ف إلى األنماط المختلفة التي تنتجها أشكال الدمج المختلفة للبندقية، أن يتعرّ  صيّاديجب على ال ▪

أن يكون قادًرا على قياس المدى وتخيّل توزيع  صيّادالمخنقوالخرطوش على أكثر من مدى. على ال

 الحبيبات الذخيرة على الهدف بكل مدى.  

 
رسم لصّمامات المختلفة وحجم االنتشار بحسب المدى – 8رسم رقم      
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 الخرطوش .ب

ذو شكل لولبّي ويتكون من المكونات التالية: الجزء السفلي من الرصاصة خرطوش بندقية الصيد هو خرطوش  ▪

وإطار البندقية والخرطوش ومتفجرات للصيد وصمام ورصاص صغير أو قذيفة ومغالق. وباإلضافة إلى 

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

بصفة عامة، يُطبع على الخرطوشة البالستيكيّة اسم المنتج والتفاصيل التقنية الخاصة بالخرطوشة، مثل  ▪

 قطرها وطولها ومقدار الحبيبات الذخيرة وكمية المتفجرات وأحياًنا تفاصيل أخرى.

 تشتمل الخرطوشة على قذائف من أنواع مختلفة والمشهورة من بينها الطلقات الصغيرة والقنابل.  ▪

 عدد الطلقات الصغيرة في الخرطوشة يُكتب على الغالف. ▪

▪  
 معنى التفاصيل المكتوبة على الخرطوش – 9رسم رقم 

 

 طول الخرطوش .ت

 ، تنتج بأطوال مختلفة. 12خراطيش ذات نفس القطر، مثال چيج   ▪

 التسمية الطول بالملمتر الطول باإلنش

2 1/2 65  

 عادي 70 3/4 2

 مچنوم 76 3

 سوبر مچنوم 89 1/2 3
طول الخرطوش – 3جدول رقم                   
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بمقدور الخراطيش األطول أن تحتوي على متفجرات أكثر وعلى طلقات صغيرة أكثر، ولكن ال بد أن   ▪

توافق مباشر بين طول الخرطوش ونوعية الشكل في المدى المطلوب، نأخذ في الحسبان أنه ليس هناك 

 .ولذلك يجب فحص كل حالة على حدة

البندقية التي بحوزته. تتم اإلشارة إلى هذا المعطى، بشكل  حجرةأن يفحص ما هي مقاييس  صيّادعلى ال ▪
 عام، على الماسورة قرب الوصلة مع الجهاز. 

 

 
 .حجرةبخراطيش أطول من الطول الطبيعّي لليمنع مطلقًا إطالق النار 
 رسم مقاييس الحبيبات الذخيرة – 10رسم رقم 

 

 كمية الذخيرة المسموح حيازتها سنويًا  .ث

 رصاصة في السنة.  700ين أصحاب رخصة صيد هي صيّادالكمية المسموحة لل ▪

ة وأن يطلب ناريّ أن يوقّع على إقرار أمام موّظف ترخيص األسلحة ال صيّادعند انتهاء المخزون يمكن لل ▪

 تصريًحا لشراء المزيد من الذخيرة وفقًا لتوصية سلطة الطبيعة والحدائق. 

 
التأّكد من أنّه يسير وفق التعليمات  صيّادتجدر اإلشارة إلى أّن هذا المعطى ثد يتغيّر خالل السنين القادمة، ومن مسؤولية ال

 ونيّة. القان
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 قواعد الصيد ببندقية صيد 7.2.4

 هناك نوعان إلطالق النار من بندقية صيد ذات ماسورة )سبطانة( ملساء:   .أ

  ه مشابهة جًدا لمبادئ إطالق النار كم بندقيّة لولبيّة.ئإطالق رصاصة واحدة. مباد ▪

النوع من إطالق عدد كبير من الرصاصات على أهداف سريعة بالهواء أو على األرض. يتطلّب هذا  ▪

 الفعل السريع والتناسق والمرونة. إطالق النار مهارات مختلفة تماًما. التشديد هو على ردّ 

 

 فيما يلي مبادئ إطالق النار من بندقية صيد:  .ب

هدف: التشديد على وقف مالكم وثني -الوقوف وعالقة جسم ▪

 الركبتين قلياًل.

صورة  اإلشارة: بما أّن األهداف سريعة فال وقت للحصول على  ▪

باإلشارة إلى الهدف. القصد  صيّادتوجيه متكاملة، لذلك يكتفي ال

بصورة التوجيه، هي توجيه الجزء األمامي وجزء من األضالع، 

 وهي صورة خاطفة السرعة.

حمل السالح على الكتف: من المهم االهتمام برفع السالح إلى الَخّد  ▪

الكعب إلى وليس العكس. يالمس الخّد الكعب دائًما قبل أن يدخل 

الكتف. يجب السعي ألن تكون نقاط االرتكاز في الخدّ والكتف نفس 

 النقاط دائًما.

 إطالق النار على أهداف متحّركة – 11 رسم رقم

الضغط على الزناد: بخالف إطالق النار من بندقيّة لولبيّة، ال يتم الضغط على الزناد تدريجيًا بل بشكل  ▪

 سريع. 

 

 إطالق النار على أهداف متحّركة  .ت

لضمان إصابة األهداف المتحّركة يحب تقدير المكان الذي سيكون فيه الهدف بعد لحظات، وإطالق  ▪

 النار صوب النقطة المقّدرة. 

عند قياس المدى إلى األهداف الهوائيّة هناك صعوبة أخرى: ففي حين لدينا نقاط مرجعيّة على األرض،  ▪

 هي حجم العدف في صورة التوجيه خاصتنا. تكون النقطة الوحيدة

 قياس المدى  .ث

 القدرة على قياس المدى هاّمة عمليًا وأخالقيًا. ▪

 أن يعرف محدودياته واألوضاع التي يمكنه فيها ضمان موت رحيم للطريدة. صيّادعلى ال  ▪

ميتة، التنّوع، عند قياس المدى، يجب األخذ بعين االعتبار األمور التالية: البعد، الرؤية، المناطق ال ▪

  الحجم، التضاريس. كّل هذه األمور تؤثر على تحديد البعد الدقيق عن الهدف.

 ومستلزماته لنوع الصيد  ناريّ قواعد مالءمة السالح ال 7.2.5

 الهدف وتحليل الظروف لتحقيقه  .أ

 ة. إنسانيّ هدف الصيد هو إماتة الطريدة بصورة  ▪

فالختيار الذخيرة هناك  ،بقطر مناسب، لذلك ة يجب إصابة الطريدة برصاصاتإنسانيّ لضمان إماتة  ▪

 أهميّة حاسمة.

. شرط هذه بريّ ة للحيوان الإنسانيّ إصابة الطريدة بأكبر عدد ممكن من الرصاصات تضمن إماتة  ▪

اإلصابة هو انتشار نوعّي في المدى الذي يجري فيه إطالق النار، لذلك هناك أهمية حاسمة للقدرة على 

 مدى.  في كلّ االنتشارات أنماط  قياس البعد والتعّرف إلى
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خلق انتشار واسع بشكل كاٍف إلصابة هدف متحّرك، وبنفس الوقت نوعّي بشكل كاٍف لمنع "الثغرات". انتشار غير نوعّي 
ب وغير موّحد يؤّدي إلى إصابة عدد قليل من الرصاصات وإصابة الحيوان بشكل يسبّب له معاناة ال داعي لها. لتفادي التسبّ 

 التي ينتجها الدمج بين البندقيّة والمخنق والذخيرة. االنتشار التعّرف إلى أنماط صيّاداناة، على الفي المع
 

 اختيار الذخيرة .ب

 عند اختيار الذخيرة يجب الموازنة بين عّدة احتياجات:  

 ة.إنسانيّ اختيار حبيبات كبيرة بشكل كاٍف إلماتة  ▪

في الذخيرة عدد حبيبات كاٍف لخلق انتشار نوعّي اختيار حبيبات صغيرة بشكل كاٍف لضمان أن يكون  ▪

 في مدى الصيد المطلوب.

ضمن االحتياجات األخرى. عند إطالق النار،  ،يجب اختيار ذخيرة تضمن ارتداًدا ضعيفًا قدر اإلمكان ▪

 الصيد إلى تجربة معاناة وألم.  أمامه تجربةصعوبة  صيّاديجد ال الذي رتدادااليحّول 

 

 (رصاص فقط) الحبيبات الطريدة

 4 – 2 بّط كبير

 7 – 4 بط صغير

 8 – 6 حمام في الحقل

 9 – 7 بالبل وزرازير 

 سلج أو 00/000 بريّ خنزير 

 المقاييس الموصى بها للحبيبات بحسب نوع الطريدة  – 4 جدول رقم
 

الذخيرة. على الراغبين باالنتقال إلى ذخيرة خالية من الرصاص فحص األمور المترتبة على اختيار  ▪

حبيبات الفوالذ )أكثر الحبيبات الخالية من الرصاص انتشاًرا( خفيفة أكثر بكثير من حبيبات الرصاص. 

 على التفكير باستخدام حبيبات فوالذ بقطر أكبر.  صيّاديُلزم الفرق بالوزن ال

خراطيش فحص انتشار الخرطوش الذي يستخدم في أكثر من مدى. عليه أن يتذّكر بأّن ال صيّادعلى ال ▪

مختلفة عن بعضها البعض، ويمكن لنفس الخرطوش  انتشار المتشابهة من منتجين مختلفين تنتج أنماط

 أن يصنع انتشارا مختلفًا عند إطالقه من بنادق مختلفة. 

 

 )التشوك(اختيار المخنق  .ت

بعد تحديد نوع الطريدة، والذخيرة وانتشارها األساسّي، يجب  ▪

ة. يعتمد هذا القرار عموًما على تقدير ماذا سيكون مدى الرماي

مواصفات المنطقة، ومكان موقع الصيد، ومحدوديات السالح 

 وما إلى ذلك. ناريّ ال

المالءمة المناسبة للمخنق ستمّكن من تحديد االنتشار األمثل  ▪

في أكثر من مدى. في البنادق ذات الماسورتين، مثاًل، يمكن 

 تركيب مخنق واحد للمدى القصير ومخنق آخر للمدى البعيد. 
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 المخانق المختلفة وتأثيراتها  – 12رسم     

 

 طرق الصيد 7.3
يقّدم هذا الفصل معلومات عاّمة موّسعة حول جوانب متعلّقة بالصيد. ال يغطي كّل أوضاع الصيد وال يُلزم بكيفية التصّرف 

 فيها. 

 الصيد الثابت 7.3.1

في نقطة يختارها بحسب اعتبارات موقعه مسبقًا  صيّادال خذطريقة الصيد المعتمدة على الكمين والمراقبة. يت .أ

مسبقًا أين سيكون مكان الطريدة ومسار حركتها  صيّادبموقع ثابت. يقّدر الهناك االختفاء والمدى وينتظر 

 ويدعها تقترب منها.

 معطيات معالم المكان لالختباء من الحيوان ومفاجأته.  صيّادموقع طبيعّي: يستغل ال .ب

 مويه.مكّونات اصطناعيّة لتحسين المخبأ، مثل شبكات الت صيّادموقع أرضّي: في هذا الموقع يضيف ال .ت

 مكّونات اصطناعيّة. بموقع آخر بمكان مرتفع. قد يكون الموقع طبيعيًا أو  موقع مرتفع: برج، شجرة، أو كلّ  .ث

 

 الصيد خالل الحركة  7.3.2

 سيًرا على األقدام أو بمركبة من أجل الوصول إلى مدى الرماية صوب الطريدة.  صيّاديتحّرك ال .أ

 اإلصغاء. الصيد بالتمشيط: مشي بطيء وتوقّفات للمشاهدة و .ب

الصيد بالسير في أعقاب حيوان: مثل طريقة الصيد بالتمشيط، لكن يضاف عليها سير محّدد في أعقاب  .ت

 ة. بريّ حيوان/ات 

الصيد من مركبة: تمشيط المنطقة بمركبة. يتم إطالق النار حين تكون المركبة بوضع توقّف مطلق. تجدر  .ث

 اإلشارة إلى أنّه بحسب القانون واألنظمة طريقة الصيد هذه ممنوعة، إاّل بتصريح بطريدة خاّصة. 

 طرق مدمجة  7.3.3

ن مركبة متحّركة )كالب بشكل عام( طرق صيد تدمج طريقتين من الطرق أعاله. مثال، الصيد من خالل طرد م .أ

 ين، الذين ينتظرون بمواقع ثابتة. صيّاديوجه الطريدة باتجاه ال
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 الصيد الليلّي مقابل الصيد النهارّي  7.3.4

 تحديات من نوع خاص:  صيّادالصيد بساعات الليل واالنتقال من صيد نهارّي يضع أمام ال

نطقة والتجوال فيها أصعب في ساعات الظلمة من ساعات التجوال في المنطقة: التواجد ومعرفة الجهات في الم .أ

 قد تجّول في تلك المناطق وتعلّمها في ساعات الضوء. صيّادمنع الصيد في منطقة ليليّة إذا لم يكن الالنهار. يُ 

تشخيص ذاتّي: طرق التشخيص في ساعات النهار ال تناسب ساعات الليل. تزداد المشكلة صعوبة عندما يعمل   .ب

أن يفحص من يستخدم  صيّادين في نفس الوقت. من مسؤولية الصيّادين أو مجموعات صيّادقة عّدة في المنط

المنطقة غيره، وأن يتواصل معهم قبل الخروج للصيد والتنسيق معهم لتوزيع مناطق الصيد وحدودها. كذلك، من 

 قة الصيد التي يعمل بها.  أن يختار وسيلة تشخيص ناجعة مالئمة لساعات النهار ونوع منط صيّادمسؤولية ال

باستخدام وسائل إنارة ناجعة مالئمة لظروف  صيّادتشخيص الطريدة: الحاجة إلى تشخيص وحيد القيمة تُلزم ال .ت

 البيئة )وفقًا للقانون واألنظمة التي تمنع إبهار الطريدة(. 

ا للحصول على تصريح في ساعات الضوء فقط. يكون الصيد بالليل فقط وفقً  هي ساعات الصيد في موسم الصيد .ث

كما هو مذكور أعاله. كذلك، في موسم  1976ة بريّ ألنظمة حماية الحيوانات ال 5بحسب الشروط المفّصلة في بند 

نصف ساعة قبل غياب الشمس ونصف ساعة قبل شروقها من دون تصريح  بريّ الصيد مسموح صيد البط ال

 خطّي.   

 

 صيد فردّي أو صيد بمجموعات  7.3.5

الذي يعمل لوحده أن يكون حذًرا ويقّدر المخاطر  صيّادعلى ال .أ

واألمن  في عّدة مجاالت، مثل أمان السالح، األمان العامّ 

 الشخصّي. 

في الصيد الجماعّي، إجبارّي على كّل أفراد المجموعة أن  .ب

يحّددوا مسبقًا القواعد التي تضمن نشاًطا مّنسقًا وآمنًا. عليهم أن 

 ما يتعلّق بالحركة في يتفقوا على "إجراءات عمل" بكلّ 

، تخاذ المواقعالمنطقة، مناطق الرماية، وسائل التشخيص، ا

 األوقات، اللقاء، وما إلى ذلك.

 

 استخدام وسائل خاّصة 7.3.6

يمنع استخدام وسائل خاصة في الصيد إاّل بتصريح خطّي واضح ومفّصل من سلطة الطبيعة والحدائق. الوسائل الخاصة 
  ليزر، أجهزة الكشف عن الحرارة، وغيرها. هي: رؤية ليليّة، مؤّشرات 
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 قيم ومبادئ أخالقيّة في الصيد  7.4

 ة بريّ قيم في صيد الحيوانات ال 7.4.1

، كالب ناريّ : مسؤولية شاملة على اإلنسان، والطبيعة والبيئة. مسؤولية في استخدام السالح الصيّادمسؤولية ال .أ

 .صيّاديستخدمها الالصيد، ومركبات الطرق الوعرة والوسائل األخرى التي 

لممتلكات، وتجاه ا، والمزارع، متجّولاآلخر، وال صيّادة، والبيئة، والبريّ االحترام واألدب: تجاه الحيوانات ال .ب

 ومستخدمي المنطقة اآلخرين. تجاه المراقبوالبنى التحتية، و

 اإلنصاف: االستقامة والعدل والكرم وحسن النية عند الصيد واستخدام غنائم الصيد. .ت

 ادئ أخالقيّة في الصيدمب 7.4.2

 تجاه الطبيعة والمحافظين عليها:  صيّادمبادئ أخالقيّة في سلوك ال .أ

 حافظ على الطبيعة والبيئة.  ▪

 .إن لم تكن واثقًا تماًما بقدرتك على الحفاظ على القيم في الصيد، تنازل عنه. خذ المحدوديات بالحسبان. ▪

 الذي يتم صيده قدر المستطاع.  بريّ خفّف من معاناة الحيوان ال ▪

 احترم القوانين واألنظمة التي تحمي الطبيعة من اإلنسان.  ▪

 على القيام بوظيفتهم.  راقبينالم دساع ▪

 بلّغ عن المخاطر ومخالفات الصيد.  ▪

 تجاه زميله وتجاه الجمهور:  صيّادمبادئ أخالقيّة في سلوك ال .ب

 محيطين بك.احرص على أمان السالح. ال تشّكل خطًرا على ال ▪

 ين اآلخرين على وجه الخصوص.صيّادامتنع عن مضايقة المستخدمين اآلخرين عموًما وال ▪

 ين الجدد وحافظ عليهم.صيّادشارك اآلخرين بمعرفتك وتجربتك، علّم ال ▪

تعامل مع الممتلكات العاّمة والخاصة في المنطقة على أنّها ملكك. امتنع عن إحداث ضرر بالممتلكات.  ▪

 ت ضرًرا، عن طريق الخطأ، بممتلكات ليس لك، تحّمل مسؤولية عملك. في حال أحدث

 احترم مشاعر الناس الذين ال يعملون بالصيد.  ▪

 امتنع عن المجاهرة بالطريدة والسالح. ▪

 امتنع عن تصوير ونشر صور وفيديوهات قد تسيء إلى مشاعر اآلخرين. ▪

 على الصيد  مدلوالتهو 1994قانون الرفق بالحيوان )حماية الحيوانات(،  7.5

  والعمل بمجال الصيد 1994، العالقة بين قانون الرفق بالحيوان )حماية الحيوانات( 7.5.1
 

 د المشّرع في قانون الرفق بالحيوان أموًرا ممنوًعا وقيوًدا على إيذاء الحيوانات من ق بَل اإلنسان.حدَّ  .أ

إلى معاناة الحيوان وإلى إيذاء ي بطبيعته صيد الحيوانات، برخصة صيد أو بتصريح بالصيد، هو عمل قد يؤدّ  .ب

 له. غير قانونيّ 

يجب إبداء الرأي حول طرق الصيد الممنوع وتقييدات الصيد في األوقات  ،بحسب قانون الرفق بالحيوان .ت

 ة )انظر الفصول أعاله(.بريّ والمناطق المحّددة، بحسب أنظمة حماية الحيوانات ال

أن يهتم  صيّادإماتة الحيوان المصيد، لكن من واجب الصحيح أن عملية الصيد من المفروض أن تؤّدي إلى  .ث

، وأن يقوم بكل الخطوات من أجل إبعاد المعاناة من الحيوان المصيد. لذلك، إنسانيّ بأن تكون اإلماتة بشكل 

أن يحرص على تنفيذ إطالق النار فقط عندما يكون هناك تأّكد معقول من أّن الحيوان سيموت  صيّاديُْطلَب من ال

إطالق النار. الحيوان الذي ستصيبه النيران قد يعاني معاناة كبيرة ويموت منها في نهاية األمر. ال  جّراء

تتماشى هذه اإلماتة مع قانون الرفق بالحيوان، ولذلك فإن نوع الذخيرة، وتوقيت إطالق النار وتوجيه السالح 

توجيه السالح إلى القسم األمامّي من  ، يجب الحرص علىبريّ أموًرا هامة في الصيد. مثاًل، عند صيد خنزير 

 جسم الطريدة والقيام بإطالق نار قاتل فقط.
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ين الذين يستعينون بكالب، عليهم باإلضافة إلى ما ذُكر أعاله أن يهتموا بأن تكون حيازة الكالب صيّادعلى ال .ج

 واالهتمام بها وتشغيلها حسب القانون.  

 إلساءةمن قانون الرفق بالحيوان: منع ا 2الماّدة  7.5.2

 إليه بأي شكل من األشكال.  ئونبقسوة أو يسي وهايمنع األشخاص من تعذيب الحيوانات، وال يعامل( أ) .أ

 يمنع األشخاص من إثارة حيوان ضد حيوان آخر.( ب) .ب

 يمنع األشخاص من تنظيم معارك بين الحيوانات.  (ت) .ت

تلوين باستخدام وسائل تؤذي يمنع األشخاص من تقطيع نسيج حي في الحيوان، أو من وضع وشم أو ( ث) .ث

 نسيًجا من أنسجة جسم الحيوان، أو تتوغل داخل هذا النسيج من أجل أهداف تجميلية.

يمنع األشخاص من تشغيل حيوان ال يستطيع العمل بسبب وضعه الجسمانّي، ومن تشغيل الحيوان فوق ( ج) .ج

 طاقته. 

  يوان ي عن الحمنع التخلّ  من قانون الرفق بالحيوان:أ  2الماّدة  7.5.3

 ى عنه. زته حيوان أن يتخلّ وال يسمح ألصحاب الحيوانات أو من في ح  (أ)  .أ

زته أن يقّدم ما يثبت أنه لم يتخّل وفي حال تم العثور على حيوان مشّرد فعلى صاحبه أو من كان في ح  (ب)  .ب

 عن الحيوان.

واجب أصحاب الحيوانات أو من في حيازتهم حيوانات  أ من قانون الرفق بالحيوان: 2الماّدة  7.5.4

 ومنع اإلساءة لها 

على أصحاب الحيوان أو من يملكون حيازته أن يزّودوه باحتياجاته المعيشيّة، واالهتمام بصحته ومنع   (أ) .أ

 اإلساءة له.  

يُنظر إلى اإلماتة على الرغم مّما جاء في البند الصغر )أ( ومن دون االنتقاص من أنظمة القانون، ال   (ب) .ب

 بهدف منع المعاناة التي ال داعي لها كانتهاك لإللزام القانونّي بحسب هذا البند.

 منع اإلماتة بالتسميم :من قانون الرفق بالحيوان 4الماّدة  7.5.5

إماتة حيوان بالستريكانين أو بأي سّم آخر حّدده المدير في إعالن ضمن السّجالت، إاّل إذا أعطى المدير  تُمنع

 ريًحا لذلك.تص
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  بالزراعةة بريّ إدارة مكافحة أضرار الحيوانات ال. 8

 خلفية-بالزراعةة بريّ أضرار الحيوانات ال 

 العالقة بين الطبيعة والزراعة  

الزراعة والطبيعة تعيشان إلى جانب بعضهما البعض وأحيانًا بمساعدة بعضهما البعض، لكن ليس بانسجام  .أ

، وهي أضرار ثابتة ومتواصلة، ومسألة بالزراعةة بريّ األضرار التي تحدثها الحيوانات الدائًما. مثال على ذلك، 

 تشغل بال المسؤولين في سلطة الطبيعة والحدائق والمزارعين لسنوات طويلة.

العيش معًا والحفاظ على توازن معقول في  منة بريّ يبحث الطرفان عن حلول تمّكن الزراعة والحيوانات ال .ب

 الحياة المشتركة. العالقة بين الطبيعة والزراعة معقّدة، لها جوانب إيجابيّة وأخرى سلبيّة. 

 الجوانب اإليجابيّة: .ت

 تزّود الطبيعة الزراعة ب"خدمات" مثل إبادة الحشرات. ▪

 ة.زراعيّ جزء من الطبيعة يعيش في المناطق ال ▪

 ة.بريّ ذاء والماء المتوفّر للحيوانات التزّود الزراعة الغ ▪

 ة تشّكل أروقة بيئيّة. زراعيّ المناطق ال ▪

 الجوانب السلبيّة: .ث

 تضّر الزراعة بالطبيعة، مثاًل في تسييج المناطق المفتوحة وبناء دفيئات وبيوت من شبكات. ▪

 تضّر مواد مكافحة اآلفات بالطبيعة. ▪

 بالطبيعة. تخصيص المياه للزراعة من مصادر طبيعيّة يضرّ  ▪

 :بالزراعةة بريّ ضرار الحيوانات النماذج أل 

 ة.زراعيّ ة تأكل المحاصيل البريّ الحيوانات ال .أ

 ة تدوس على الشتالت واألشجار والمحصول.بريّ الحيوانات ال .ب

 ة.زراعيّ ة تسيء إلى أجهزة السقاية والبنى التحتيّة البريّ الحيوانات ال .ت

 ة.زراعيّ البيتيّة والة تفترس الحيوانات بريّ الحيوانات ال .ث

 ة تقتحم المزارع ومراكز الغذاء. بريّ الحيوانات ال .ج

  بالزراعة البريّة طرق مواجهة أضرار الحيوانات 

 خلفية 

ة تحّرك المزارعين من أجل اتخاذ إجراءات وقائيّة، لكن غالبية هذه بريّ األضرار الصعبة من الحيوانات ال .أ

 خرى ممنوع بحسب القانون. اإلجراءات غير ناجعة على المدى البعيد وأ

القدرة  ،عن دون قصد ،المزارعون الذين يختارون القيام بأعمال ممنوعة بحسب القانون قد يزيدون  .ب

مة فيها، وبذلك يصيبون الطبيعة والنسيج الحّي في المنطقة بإصابة ح  تَ قْ د األنواع المُ االستيعابيّة للمنطقة وتعدّ 

 قاتلة.
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 التسميم المقصود يضّر بالطبيعة  

ب األخذ بعين جمواد مكافحة اآلفات التي تُستخدم لتصميم الحيوانات هي مواد خطيرة وقاتلة لإلنسان أيًضا، وي .أ

 إصابة قاتلة للبشر بسبب نشر سّم غير قانونّي. إحداث االعتبار احتمال

إذ أنّه ، بسللها ها عقوبات قاسيةومرتكب اجهيومخالفة قانونية خطيرة قد  يتعّدى كونهنشر الطعم في الحقل   .ب

أضرار خطيرة ال يمكن توقعها مسبقًا، بحيث يكون المتضّررون األساسيّون هّم الحيوانات  في إحداثسبب 

. تموت هذه الحيوانات بعد معاناة صعبة، تستمر لساعات وأيام، وينتقل السم الذي من التسميم غير المستهدفة

لحيوانات التي تتغذّى عليها، بما في ذلك طيور جارحة مثل النسور وحيوانات مفترسة إلى ا ايتجّمع في جسمه

 نادرة مثل الضباع. 

ة فقط بل على حيوانات بريّ نتيجة التسميم هي كارثة بيئيّة، وهي ال تؤثّر، في نهاية األمر، على الحيوانات ال .ت

 المزرعة والحيوانات األليفة، وعلى مصادر المياه وحتّى على اإلنسان. 

 

 الزراعة بواسطة التصاريح -التدّخل بعالقة الطبيعة 

ة تُلزم أحيانًا بالتدّخل من أجل ضبط أعدادها ومعالجة بريّ الفجوة بين احتياجات المزارعين وسلوك الحيوانات ال .أ

ن على مكافحة األضرار ون العاملوبالزراعة. قسم العلوم في سلطة الطبيعة والحدائق والمفتشاألضرار 

بأبحاث وفحوصات هدفها إيجاد التوازن الدقيق بين الطبيعة والزراعة، فيتقّرر الضبط  ونة يقومزراعيّ ال

ة. بكلمات بريّ انات التمهيديّة لتقليص الضرر بشكل ال يضّر الحيو توفقًا لنتائجها، وفقط بعد اتخاذ خطوا

 الردع السابق لإلماتة، كما هو مفّصل أدناه: ، أخرى

 :الردع .ب

ة المتّبعة في سلطة الطبيعة والحدائق هي تفضيل استخدام وسائل الردع زراعيّ ضرار السياسة منع األ ▪

 ال تؤّدي إلى اإلماتة.في نفس الوقت التي تمنع األضرار لكنها 

قنابل غاز، متفّجرات، كالب  استخدامب ،ة بمساعدة الردعزراعيّ المناطق الة عن بريّ إبعاد الحيوانات ال ▪

مزرعة، حقل، بركة أسماك وما  -ةزراعيّ حراسة، مواد إبعاد وما إلى ذلك، مسموح فقط داخل منطقة 

 إلى ذلك.

 كل تشغيل لوسيلة ردع يُلزم الحصول على تصريح خطّي من سلطة الطبيعة والحدائق. ▪

 (:لصيدتصريح با)اإلماتة  .ت

بالحصول على تصريح خطّي من سلطة الطبيعة  شروطم محميّ  بريّ كما ذُكر أعاله، إصابة حيوان  ▪

من خطة إداريّة. التصريح هو مستند رسمّي تُفّصل فيه الشروط والتقييدات  اجزءً  بكونهو ،والحدائق

 والتعليمات المهنيّة. 

عند استصدار التصريح باستخدام وسيلة تسبّب الموت، يُحّدد مسبقًا عدد الحيوانات المسموح صيدها،   ▪

 وتُفّصل القيود الخاصة بالمنطقة التي يسري فيها التصريح ولنطاق األذى.

بعد استشار العالم البيئّي اللوائّي أو مع  ،عدد الحيوانات المسموح صيدها يتم تحديده في التصريح ▪

ؤول المناسب في قسم العلوم. في كّل األحوال، يُشار في التصريح بشكل واضح إلى عدد الحيوانات المس

 األقصى المسموح صيده.

يمكن أن يشمل التصريح الواحد أكثر من نوع واحد من الحيوانات، بشرط أن تكون طرق اإلصابة  ▪

 المصادق عليها هي نفس الطريقة لكل الحيوانات في التصريح.

قيمة طبيعيّة لأو  محميّ  بريّ عمل فيه إصابة لحيوان  نظمة، يجب الحصول على تصريح لكلّ بحسب األ ▪

ة، تكون األنواع الضاّرة، بحسب تعريفها وفق األنظمة، وطنيّ ة طبيعيّة أو حديقة محميّ ة. في منطقة محميّ 

ة محميّ الحيوانات،  ات والحدائق تكون كّل قيم الطبيعة، بما في ذلكمحميّ ممنوع من الصيد، ألنّه داخل ال

 بالقانون ويُمنع القيام بأي عمل مؤٍذ أو يمكن أن يؤذيهم.
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 ةة التي تُحدثها األنواع الُمْقتَِحمَ زراعيّ معالجة األضرار ال 

كما ذُكر أعاله، األنواع المقتحمة هي أنواع نباتيّة وحيوانيّة طبيعيّة تنمو أو تكبر في مجال انتشارها، لكنها  .أ

في مناطق معّينة بكثافة أعلى من كثافتها الطبيعيّة. السبب في ذلك يعود إلى النوع ذاته أو إلى تتكاثر وتسكن 

 التغييرات البيئيّة.

التغيير البيئّي هو تغيير في توفّر المورد الذي عادة ما تكون كميته محدودة بالطبيعة. األنواع التي تستجيب   .ب

ًرا ما تُقصي أنواًعا أخرى. مثاًل، يتغذّى الواوي الذهبّي على بقايا لتغيير في توفّر المورد تتكاثر، وكثيلسريعًا 

ة، فيتكاثر ويزيد عدد الواويات األمثل في منطقة زراعيّ الغذاء والنفايات في مواقف السيارات والمناطق ال

أو معّينة. في مثل هذه الحالة، حين ال يبقى ما يكفي من الطعام فقد تؤذي الواويات الحيوانات األخرى 

 ة واقتصاد اإلنسان.زراعيّ المحاصيل ال

ة، ولذلك فيجب عدم النظر إليها كحيوانات ضاّرة. كما ذُكر محميّ ة بريّ كثير من األنواع المقتحمة هي حيوانات  .ت

الذي  ،ة وأنظمته. إلصابة نوع مقتحمبريّ سابقًا، النوع الضار هو تعريف قانونّي ثابت في قانون الحيوانات ال

 بحسب القانون يجب الحصول على تصريح من سلطة الطبيعة والحدائق.   ،محميّ هو نوع 

 والمعّرفة ضاّرة بحسب األنظمة بالزراعةة ضاّرة بريّ إصابة حيوانات  

أعلن عنه وزير الزراعة كحيوان  بريّ ة، الحيوان الضاّر هو حيوان بريّ بحسب قانون حماية الحيوانات ال .أ

 ضاّر.

ة، لذلك مسموح بريّ ة المعّرفة على أنّها ضاّرة بحسب قانون حماية الحيوانات البريّ ال توجد حماية للحيوانات ال .ب

ة الطبيعيّة محميّ لكل إنسان أن يصيدها ويصيبها من دون الحاجة إلى تصريح ما دام الحيوان ليس في منطقة ال

صق )لالستخدام ة، وما دام اإلنسان الصائد ال ينتهك القوانين األخرى مثل أنظمة الملوطنيّ أو الحديقة ال

 الصحيح في مواد مكافحة اآلفات( أو قانون الرفق بالحيوان. 

 مع ذلك، فإّن إصابة األنواع المعّرفة على أنّها ضاّرة بحسب األنظمة تتطلّب تصريًحا من السلطة بشرطين:  .ت

 ة. محميّ ة البريّ استخدام شبكات ضباب لإلمساك عليها، وذلك لمنع إصابة الحيوانات ال دمع ▪

ة )ألنّه في منطقتها كّل وطنيّ ة طبيعيّة أو حديقة محميّ إذا كان الصيد أو اإلصابة يجري في منطقة  ▪

يتم  ،ة بحسب القانون، بما في ذلك الضاّرة بتعريفها(. في التصريحمحميّ ة وقيم الطبيعة بريّ الحيوانات ال

 تفصيل ما هو مسموح وما هو ممنوع.

 والمعّرفة "أنواع غازية"  بالزراعةة الضاّرة بريّ إصابة الحيوانات ال 

 كما جاء أعاله، النوع الغازي هو النوع الذي ليس من طبيعته أن يعيش في المنطقة الجغرافيّة لدولة إسرائيل.   .أ

تنتشر األنواع الغازية من مجال معيشتها الطبيعيّة كمسافرين مخفيين في البنى التحتيّة التي بناها اإلنسان أو  .ب

واع الغازية التي تبدأ باالستقرار والتكاثر وتوسع مجال انتشارها في منطقة عيشها الجديدة، بطرق أخرى، األن

قد تخّل بالتوازن البيئّي وتسبب أضراًرا في مجال االنتشار الجديد. إيقاع انتقال واستقرار األنواع الغازية 

 بوقة لألنواع.وحجم الظاهرة زادت بسبب أعمال قام بها اإلنسان وخلقت موجات هجرة غير مس

األعمال اإلداريّة التي تسعى إلى منع دخول أنواع غازية ومكافحتها من أجل تقليص ضررها ومنع انتشارها  .ت

 في المستقبل، تجري على عّدة أصعدة:

 المشاركة في اللجنة المراقبة الستيراد األنواع الجديدة للنباتات والحيوانات إلى إسرائيل. ▪

 دائق الحيوانات األليفة.مراقبة حدائق الحيوانات، وح ▪

 تفعيل طواقم مخّصصة لمكافحة األنواع الغازية. ▪

 التنسيق والتعاون بين هيئات بنى تحتيّة وإداريّة للمناطق المفتوحة. ▪
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أنشطة توعية وتربية لسكان دولة إسرائيل بشكل عام وجماهير مستهدفة تحديًدا )مثاًل ورقة للمزارع أو  ▪

 منشورات مهنيّة للسلطة(.

إسرائيل التزامات دوليّة لمعالجة موضوع األنواع الغازية. تعتبر األنواع الغازية اليوم للعمل الثاني،  لدولة .ث

من ناحية األهمية، في إبادة األنواع بعد هدم الموائل، وبذلك فهي تشّكل خطًرا حقيقيًا على التنّوع البيولوجّي 

وثيقة ريو بشأن التنوع البيولوجّي: "ما دام األمر لح  8الماّدة في  على مستوى محلّي وإقليمّي وعالمّي. جاء

جهة موقّعة على الوثيقة أن تمنع دخول أنواع غريبة تهّدد األنظمة البيئيّة، والبيئات  كلّ على ممكنًا ومناسبًا، 

 واألنواع، وأن تسيطر عليها أو تبيدها". كما هو مذكور، إسرائيل موقّعة على الوثيقة وملتزمة بمبادئها.

النوع الغازي إلى الموائل الطبيعيّة ويُحدث تغييرات بعيدة المدى، وإيذاء التنافس بين أنواع النباتات قد  يدخل .ج

 تغيّر من التنّوع الحيوانّي المحلّي في الموائل. لذلك تتخذ سلطة الطبيعة والحدائق هذه الخطوات:  

ة هدفًا أساسيًا. بريّ الغازية من الحيوانات الترى سياسة سلطة الطبيعة والحدائق في تقليل وتصفية األنواع  ▪

 مراقبة نوع غاٍز قليل العدد في الطبيعة.هو يجب التذكر بأن أسهل وأرخص بكثير 

ة بحسب قانون حماية محميّ ة غير المحليّة تعتبر بريّ على الرغم من أنّها أنواع غريبة، إاّل أّن الحيوانات ال ▪

عيش بالقرب من اإلنسان، وهي تابعة ألقسام الثديّات، تأن  اطبيعتهة ما دام ليس من بريّ الحيوانات ال

ة أو صيدها بريّ الطيور أو البرمائيات. لهذا السبب، يُمنع إيذاء األنواع الغازية للحيوانات الوالزواحف، و

 من دون تصريح مسبق.

 والمعّرفة "حيوانات صيد"  بالزراعةة الضاّرة بريّ إيذاء الحيوانات ال 

أعلن عنه وزير الزراعة كحيوان  بريّ ة حيوان صيد هو "حيوان بريّ ن حماية الحيوانات البحسب قانو .أ

ة بريّ ة هي جزء من أنواع الحيوانات البريّ صيد". كما هو مذكور، بحسب أنظمة حماية الحيوانات ال

 كحيوانات صيد.

ة بريّ حيوانات الأصحاب رخص الصيد مخولون لصيد هذه الحيوانات بحسب القانون واألنظمة لحماية ال .ب

وبحسب الشروط والقواعد هي: موسم الصيد، مناطق الصيد، طرق الصيد، وعدد الحيوانات المسموح 

 صيدها.

المشكلة من  أن يحاول في البداية حلّ  راقبب على المجة يزراعيّ ب حيوانات الصيد أضراًرا عندما تسبّ  .ت

 دون إيذاء الحيوان، بمساعدة الحماية أو وسيلة ردع.

ين صيّادأن يوّجه ال مراقبكان الضرر يحدث في موسم الصيد وفي منطقة مسموح الصيد فيها، يمكن للإذا  .ث

إلى أن يصطادوا حيوانات الصيد الضاّرة، بشرط أن يصطادوا الحيوانات فقط بالطرق واألسلحة 

 ين واألرقام المسموحة.صيّادالمسموحة لل

 منّظمات مستحقة في إدارة الصيد  

َحقة هي منّظمة مناسبة ألمر معيّن، وهو تعريف تستخدمه السلطات المختلفة في إسرائيل ليدّل المنظّمة المستَ  .أ

 ة. ناريّ على وجود معيار أساسّي يحّدد أي منّظمة مرّخصة من ق بَل السلطات ألن تسلّح نفسها بأسلحة 

أسلحة بهدف  ،، وفقًا للقانونة هي إطار تنظيمّي يمتلك بحوزتهزراعيّ المنّظمة المستََحقة لمكافحة األضرار ال  .ب

ة. هدف المنّظمة هو توفير حّل الئق للمزارعين الذين يتضّرر رزقهم بسبب زراعيّ مكافحة األضرار ال

بشكل عام. يمّكن اإلطار المواطنين المعتمدين في  ،ة، ومراقبة وتقليل األضرار الممكنة بسببهابريّ الحيوانات ال

 ة في الظروف التالية: زراعيّ منّظمة مستََحقة من حمل سالح مخّصص واستخدامه لمكافحة األضرار ال

شروط الحد األدنى واالختبارات التي حّددتها سلطة  مرّخص في منّظمة مستحقة هو إنسان يستجيب لكلّ  ▪

ن الداخلّي، بهدف الحصول على سالح وتراخيص لمكافحة األضرار الطبيعة والحدائق ووزارة األم

 ة من المفتشين اللوائيّين في سلطة الطبيعة والحدائق.زراعيّ ال

 يُقّدم طلب ضّم معتمدين لمنّظمة مستحقة من ق بل المنّظمات المستحقة فقط. ▪

  ة.بريّ لحيوانات الالتصريح بالصيد يُعطى للمعتمدين في المنّظمات المستحقة وفق أنظمة حماية ا ▪
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في منّظمة  ناريّ الحصول على تصريح بالصيد لمن ال يملك رخصة صيد مشروطة برخصة حمل سالح  .ت

 مستحقة.

  تنتهي صالحية رخصة حمل سالح من منّظمة مستحقة مع انتهاء مّدة صالحية التصريح الخاص بالصيد. .ث
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 نموذج-تصريح بالصيد

 

 
  



 

78 
 

 نموذج -أسئلة امتحان 
الرجاء االنتباه!! قد تكون هناك فروق بين امتحان رخصة الصيد وامتحان التصريح بالصيد في مقدار األسئلة لكن ليس في 

مواضيعها. سيتم امتحان المتقدمين للحصول على تخويل في إطار المنظمات المستحقة على مضامين لها في إدارة الصيد 

 صيد به. وليس في الفصول المتعلقة بالموسم المسموح ال

 

 ما هي إدارة الصيد؟ .1

 ة بصفة عامة وحيوانات الصيد بصفة خاصة.بريّ إدارة الصيد هي وسيلة لضمان وجود الحيوانات ال  -أ

 .طريدةبال صيّادإدارة الصيد هي لحظة التقاء ال -ب

لتعريفات األنظمة إدارة الصيد هي الفترة االنتقالية من موسم الصيد إلى الموسم الممنوع الصيد فيه، وفقًا  -ج

 القانونيّة.

 ين والمكّونات العامة في هذه اإلدارة.صيّاداإلدارة القائمة بين سلطات الرقابة وبين ال -د

 

 

 :القدرة االستيعابيّة للمنطقة هي .2

 النطاق المسموح به للصيد في منطقة معينة بشكل ال ينجم عنه فناء أنواع من الحيوانات.     .أ

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

حالة التوازن بين المكّونات الحيويّة للحيوانات في منطقة معينة وبين الحيوانات التي تستغل هذه المكونات  -ج

 لصالحها.

 ة خالل وقت محدد.زراعيّ مدى قدرة منطقة معينة على استيعاب محاصيل  -د

 

 ة؟بريّ هي الحيوانات ال وفقًا للقانون، ما .3

هي حيوانات من فصيلة الثديات و الطيور و الزواحف و الحيوانات البرمائية أو أي نوع من هذه األنواع أو    .أ

 أي حيوان يولد من جميع هذه األنواع.

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

 الثديات التي تعيش في الطبيعة. -ج

 اإلجابتان الصحيحتان.اإلجابتان  ب و ج هما  -د

 

 اصطيادها في اليوم الواحد خالل موسم الصيد؟ صّيادوفقًا لألنظمة القانونيّة، ما هو عدد طيور السّمان المسموح لل .4

  خمسة طيور كحد أقصى. .أ

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

 ليس هناك عدد معين. -ج

 عشرة طيور بأقصى تقدير. -د

 

 أّي شرط من الشروط التالية، ال يعتبر شرًطا ضرورًيا من أجل الحصول على تصريح بالصيد؟ .5

 عاًما. 21العمر:  .أ

 مقيم في إسرائيل.  .ب

 تصريح طبي. -ج

 اجتياز امتحان الحصول على رخصة صيد. -د
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 ما هو تصريح الصيد العاّم؟ .6

 نوع معين من الحيوانات العتبارات إداريّة. صيّادين ويتيح لهم صيّادتصريح يتم منحه بصورة علنيّة لل      .أ

 ين تعمل معًا في منطقة معينة.صيّادتصريح جماعي مقيّد بالمكان والزمان يُمنح لمجموعات من ال .ب

 ين وفقًا لشروط الميثاق الدولي للصيد.صيّادتصريح دولّي يُمنح لل -ج

ا أو  صيّادائق لتصريح فردّي خاص يعطيه الموظف المسؤول في سلطة الطبيعة والحد    -د يحمل رخصة خاصًّ

 ا معتمد من قبل منّظمة مستحقة. صيّاد

 

 ما هي فصيلة الطائر الموجود في هذه الصورة؟ .7

 

 

 

 

 

 الصفرد .أ

 حجل الصخر .ب

 طائر السّمان -ج

 الُحبارى  -د

 

 ما هو الحيوان الموجود في هذه الصورة؟ .8

 

 

 

 

 

 

 الُخلد .أ

 الكيب .ب

 قنفد -ج 

 شيهم -د 

 

 :حيوانطائر الرزقاوي هو  .9

 

 

 

 

 

 وال يمكن صيده. محميّ   .أ

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

 يُسمح بصيد هذا الطائر على مدار العام. -ج

 هذا الحيوان ال يعيش في بالدنا ولذلك هذا السؤال غير ذي صلة. -د
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 :أرنب الحقل هو حيوان .10

 

 

 

 

 

 ويمنع صيده. محميّ  .أ

 الصيد، فقط.يسمح بصيده في مواسم  .ب

 يسمح صيده على مدار العام. -ج

 ة.بريّ يعتبر من فصيلة الحيوانات الضاّرة ولذلك يمكن صيده دون الرجوع إلى قانون حماية الحيوانات ال -د

 

 :يسمح بصيد مجموعة من الحيوانات الرحالة في حالة .11

 اتباع جميع التدابير األمنية لمنع أّي خطر.      .أ

 أثناء عمليات الصيد.مالحقة حيوان هارب في  .ب

 وجود تصريح خاص من سلطة الطبيعة والحدائق. -ج

 غير مسموح بأّي حال من األحوال.  -د

 

 

 أي من هذه الطرق ممنوع الصيد فيها؟  .12

 التسميم. .أ

 اإلبهار. .ب

 األفخاخ.ج. 

 كل اإلجابات صحيحة. .د

 

 عليه في اليوم؟ بحوزتك تصريح بطرد البجع من برك السمك، ما هو عدد البجع المسموح إطالق النار .13

 كحّد أقصى بكل عملية صيد. 10ب .أ

 ممنوع إطالق النار على البجع. التصريح هو للطرد واإلزعاج فقط.  .ب

 ال يوجد حد أقصى. الحديث هو عن مضّر بالزراعة. ج.   

 كحد أقصى، بهدف إخافة الطيور األخرى.د.                   

 

 ما هي أسباب إعطاء رخصة صيد خاّصة  .14

 .زراعيّ ضرر  .أ

 ة في منطقة واحدة.بريّ عدم توازن بين الحيوانات ال .ب

 منع األمراض.ج.    

 كّل اإلجابات صحيحة.د.    

 

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