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 הגדרות .1

 
 .1955 -החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו -"להגנת חיית הבר "החוק

 .1976 -התקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו -"התקנות"או  "התקנות להגנת חיית הבר"

 -תקנות להגנת חיית הבר )תיקון(, התשע"ז -"התיקון"או  תיקון לתקנות להגנת חיית הבר""

2017. 

לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, חוק גנים  -"חוק גנים ושמורות"

 .1998 -התשנ"ח

חוק  -ולאחר ביטולו 1981-ותקנת השבים, תשמ"אחוק המרשם הפלילי  -"חוק המידע הפלילי"

 .2019 -תשע"ט המידע הפלילי ותקנת השבים,

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים. -"הרשות"

מידע  וכן לחוק המידע הפלילי על ידי המשטרה בהתאםמידע שיימסר לרשות  -"מידע פלילי"

או בית  בית משפטשל  הרשעות ועונשיםלבין היתר,  ,הנוגע הקיים במערכת המחשוב של הרשות

, ווי מבחןצאף אם ניתנו ללא הרשעה )ניתנו על ידי בית משפט עקב עבירה דין בפלילים; צווים ש

וצו לפי  24קביעה לפי סעיף (; להימנע מעבירה ותבצווים בדבר התחייצווי שירות לתועלת הציבור ו

קביעת בית משפט כי הנאשם ; 1971 -לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א 26סעיף 

ה חקיר; נפש או לקוי בכושרו השכלימחמת היותו חולה  אינו מסוגל לעמוד לדין או אינו בר עונשין

והודעות  התליית הליכים(מידע על )לרבות  ועומד תלוי פלילי משפטפלילית תלויה ועומדת; 

  .1תשלום קנס שניתנו לפי החוק להגנת חיית הבר ולפי חוק גנים ושמורות

 .1.8.17ביום תקף אדם שהיה בידו רישיון ציד  -""צייד ותיק

בספטמבר שלאחר השנה שבה  1שנים, שראשיתה ביום  3תקופה כוללת בת  -""תקופת רישיון

 שיונות ציד.פורסמה מכסת רי

 

 רקע  .2

 

על  בין היתר, והיא מופקדת, ושמורות גנים בחוק שהוקם סטטוטורי תאגיד הינה הרשות .2.1

תקנות להגנת הובכללן  מכוחו שהותקנו והתקנות הבר חיית להגנת החוק של ואכיפתו יישומו

  .חיית הבר

של ציידים נכנס לתוקף תיקון לתקנות להגנת חיית הבר, שנועד לאפשר כניסה  1.8.17ביום  .2.2

חדשים למעגל מקבלי רישיונות הציד, בצורה מבוקרת ובאופן שלא יעמיד בסכנה את 

אוכלוסיית חיות הבר. על פי התיקון לתקנות, מנהל הרשות יקבע אחת לשלוש שנים מכסת 

 ותיקים.  שאינםציידים רישיונות ציד כוללת ומכסה ייעודית ל

                                                           
 מידע בדבר הודעות תשלום קנס נמצא במערכת המחשוב של הרשות בלבד.  1
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בקשר  וכן למתן רישיונות ציד לתנאים ענוגב יםישינו, בין היתר, ערךהתיקון לתקנות  .2.3

 . להתלייתם וביטולם

להתחשב בפתיחה בחקירה פלילית, בהגשת כתב יש  כי קובעות, דהיום נוסחןב ,התקנות .2.4

אישור זכאות  קבלתל הבחינת בקשלצורך  תשלום קנס ובמתן הודעות בהרשעות אישום,

ף, יש להביא נתונים אלה וסבנ. ווביטול והתלייתמתן רישיון ציד, לצורך וכן מוקדמת 

 היחשב כצייד ותיק. המשיך ולשל אדם שהורשע ל וזכאותבחינת לצורך בחשבון 

 

 מטרת הנוהל .3
 

, הן ביחס לציידים ותיקים והן ביחס לציידים רישיונות הצידהנוהל נועד לפרט את הליך קבלת 

את אופן קבלת לקבוע נועד  נוהלה כמו כן, לייתם וביטולם.וכן את הליך הת שאינם ותיקים,

המידע הפלילי ובדיקתו וכן את אמות המידה לשקילתו, על מנת להבטיח כי רק אנשים הראויים 

 לכך יחזיקו ברישיון ציד. 

שיפורטו להלן מבוססות על דו"ח ועדת קנאי לבחינת חוק המרשם הפלילי ותקנת  המידה אמות

, שצפוי להיכנס 2016 -שע"טחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, הת עלו 1981 -השבים, התשמ"א

 .16.1.2021לתוקף ביום 

 

 שיובא בחשבון לעניין נוהל זהמידע הפלילי ה .4
 

לנוהל )להלן: א' עבירות המפורטות בנספח המידע הפלילי שיובא בחשבון לעניין נוהל זה נוגע ל

אין יודגש, כי  ., אשר לא חלפה תקופת ההתיישנות של הרישום הפלילי בעניינן("נספח העבירות"

ברשימה סגורה והרשות רשאית להביא בחשבון במסגרת שיקוליה עבירות נוספות  המדובר

 שאינן מופיעות בנספח זה.

  

 קביעת מכסת רישיונות ציד .5

 

יקבע אחת לשלוש שנים, באחד בחודש ספטמבר, מכסת רישיונות ציד כוללת  הרשות מנהל .5.1

באתר האינטרנט של  במועד האמורהמכסה תפורסם  תיקים.לציידים שאינם ומכסה 

 הרשות.

מצב אוכלוסיית חיות  קביעת המכסה תעשה לפי שיקולים של שמירת טבע, בין השאר, לאור .5.2

להגנת חיית הבר ים לב לפעולות הנדרשות לשם קיום הוראות לפי החוק שבהבר בארץ, ו

 ואכיפתן. 

ם שאינם או קביעת מכסה לציידי 1,200 -קביעת מכסת רישיונות ציד כוללת במספר קטן מ .5.3

 , טעונה קבלת אישור מהשר להגנת הסביבה.300 -ותיקים הקטנה מ
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 שנים.  3ותימשך  בספטמבר, 1, ביום תקופת הרישיון תחל שנה לאחר פרסום המכסה .5.4

 
 
 הרישוי שיחול על אדם שאינו צייד ותיקהליך  .6

 

 הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת 6.1

, נדרש להגיש לרשות בקשה לאישור אדם שאינו צייד ותיק, המעוניין לקבל רישיון ציד 6.1.1

ת רישיונות הציד מכסאת הבקשה ניתן להגיש החל מיום פרסום  זכאות מוקדמת.

 באוקטובר של אותה שנה.  1בספטמבר( ועד ליום  1ביום )

 פורטל ההיתרים של הרשות.הבקשה תוגש בצורה מקוונת באמצעות  6.1.2

   .אגרה הקבועה בתקנותהגשת הבקשה כרוכה בתשלום  6.1.3

 הבאים:הגשת הבקשה ותשלום האגרה, ייבדק האם המבקש עומד בתנאים  לאחר 6.1.4

 שנים; 21הוא בן  א.

 הוא אזרח או תושב קבע בישראל; ב.

כתב אישום והוא לא הורשע  לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית, לא הוגש נגדו .ג

 קבל רישיון ציד. לשמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי בעבירה 

הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק להגנת חיית הבר או לפי  .ד

 ,שהותקנו מכוח חוקים אלה(עבירות על התקנות )לרבות  חוק גנים ושמורות

שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו המפורטת בנספח העבירות, 

 קבל רישיון ציד.לראוי 

 

שות ובמרשם ע פלילי במערכת המחשוב של הרכאשר לא קיים בעניינו של המבקש מיד 6.1.5

יופנה , 6.1.4בסעיף מפורטים הוהוא עומד ביתר התנאים הפלילי שמנהלת המשטרה 

 .המבקש למבחן ציד

ערך למבקש שימוע , יג' 6.1.4 ףכאמור בסעיכאשר קיים בעניינו של המבקש מידע פלילי  6.1.6

 .שלהלן 11 סעיףמפורט בלבהתאם 

 , ינהגו כדלקמן:ד' 6.1.4כאמור בסעיף קש מידע פלילי כאשר קיים בעניינו של המב 6.1.7

יופנה , העבירותמופיעה בנספח  אינהקנס ההודעת אם העבירה שבגינה ניתנה  .א

 המבקש למבחן ציד.

וחלפה שנה מיום  העבירות בנספח מופיעההקנס הודעת אם העבירה שבגינה ניתנה  .ב

נס לא שולמה הודעת הק אם .יופנה המבקש למבחן ציד ,תשלום הודעת הקנס

בחלוף שנה מיום המצאת אסמכתא  יופנה המבקש למבחן ציד והועברה לגביה,

 .לרשות האכיפה והגביההודעת הקנס תשלום בדבר 
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בנספח העבירות, אך לא  מופיעהאם העבירה שבגינה ניתנה הודעת תשלום הקנס  .ג

 11סעיף ליערך למבקש שימוע בהתאם  ב',בסעיף קטן חלפו המועדים המפורטים 

 .לנוהל

 
 

 מבחן ציד 6.2

מבקש שיופנה על ידי הרשות למבחן ציד, יידרש לשלם את האגרה הקבועה בתקנות  6.2.1

 במבחן. וכתנאי להשתתפות( אגרת מבחן ציד"בעד מבחן ציד )להלן: 

זכאות מוקדמת באמצעות  אישור ישלח בהצלחה את מבחן הציד שיעבור למבקש 6.2.2

גם בלא ו הומצאה כדין לנמען, תחשב כאילההודעה  המערכת המקוונת ובדואר רשום.

זולת ימים מיום משלוח ההודעה בדואר רשום,  15חתימה על אישור המסירה, בחלוף 

 אם הנמען הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו. 

  .יוכל לגשת למבחן נוסףלא מבקש שנכשל במבחן הציד  6.2.3

שור זכאות מוקדמת או שיש בידו רישיון ציד תקף במועד הגשת הבקשה לאימבקש  6.2.4

 .ציד שהיה בידו רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון שקדמה לכך, פטור ממבחן

 

 עריכת הגרלה 6.3

קטן ממכסת ( "הזכאים"אנשים שקיבלו אישור זכאות מוקדמת )להלן: המספר  כאשר 6.3.1

 הרישיונות שנקבעה לציידים שאינם ותיקים, לא תערך הגרלה. 

ל מכסת הרישיונות שנקבעה לציידים שאינם ותיקים, עעולה מספר הזכאים כאשר  6.3.2

 קבוצות:  2 -תערך הגרלה. במקרה כזה, יחולקו הזכאים ל

עריכת  במועד החלהציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון  זכאים שהיה בידם רישיון .א

 .("קבוצה א'")להלן:  ההגרלה

במועד  היה בידם רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון החלה שלאזכאים  .ב

 (."קבוצה ב'"עריכת ההגרלה )להלן: 

 
ממכסת רישיונות הציד שנקבעה לציידים שאינם ותיקים  60% -ההגרלה תערך באופן ש 6.3.3

  .ב' לקבוצה תוקצה מהמכסה 40% -ו א'תוקצה לקבוצה 

תישלח למשתתפים בהגרלה בתוך חודש ממועד הודעה בדבר תוצאות ההגרלה  6.3.4

עה באמצעות המערכת המקוונת ובדואר רשום לזוכים בהגרלה תישלח הוד עריכתה.

 באמצעות המערכת המקוונת בלבד.   -ולאלה שלא זכו בהגרלה

ההודעה שתישלח לזוכים בהגרלה בדואר רשום תחשב כאילו הומצאה כדין לנמען, גם  6.3.5

ימים מיום משלוח ההודעה בדואר רשום,  15בלא חתימה על אישור המסירה, בחלוף 

 א קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו.זולת אם הנמען הוכיח של
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  אינו צייד ותיקאדם שמתן רישיון ציד ל 6.4

 התקיימו בו כל התנאים הבאים:אם  לאדם שאינו צייד ותיקיינתן ציד  רישיון 6.4.1

 הוא קיבל אישור זכאות מוקדמת. -אם לא נערכה הגרלה .א

 שמו עלה בגורל. -אם נערכה הגרלה

הפוליסה  מציד. י גוף של צד שלישי כתוצאהביטוח בחברת ביטוח נגד נזק ערך .ב

תערך בחברת ביטוח המורשית לפעול בישראל וסכום הפוליסה לא יפחת ממיליון 

₪  25,000תעלה על כאשר ההשתתפות העצמית לא ש"ח למקרה ולתקופה, 

 למקרה.

הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, לפיו הוא כשיר ועבר של  הציג אישור .ג

 יון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.הכשרה לקבלת ריש

 

חודשים ממועד  4בתוך ג'  -ב' ו 6.4.1אדם שלא יעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים  6.4.2

מהיום שבו קיבל הודעה מהרשות  -אישור הזכאות המוקדמת או אם נערכה הגרלה

אם  בדבר זכייתו בהגרלה, לא יהיה זכאי לקבל רישיון ציד באותה תקופת רישיון.

הגרלה, הוא ייגרע ממכסת רישיונות הציד ויבוא במקומו הזוכה הבא אחריו  נערכה

הזוכה החדש יידרש  שממנה נגרע.זכאים ברשימת הזוכים בהגרלה מבין קבוצת ה

לעמוד בתנאים האמורים בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מתחילת תקופת הרישיון. 

 לא יבוא במקומו זוכה אחר. -אם הוא לא יעמוד בכך

 תקופת הרישיון.מהלך ון ציד יינתן לתקופה של שנה והוא יחודש מדי שנה ברישי 6.4.3

בקשה , מידי שנה, במהלך תקופת הרישיוןיש להגיש , לצורך חידוש רישיון הציד 6.4.4

 של הרשות.ההיתרים לחידוש הרישיון. הבקשה תוגש בצורה מקוונת באמצעות פורטל 

 בתקנות. ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה הקבועהרישיון  6.4.5
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 ד ותיקיהליך הרישוי שיחול על צי .7

 

בקשה לחידוש הרישיון. הבקשה מידי שנה לרשות יגיש  המעוניין לקבל רישיון ציד ותיק צייד 7.1

 תוגש בצורה מקוונת באמצעות פורטל ההיתרים של הרשות.

 הבאים: בתנאים יעמודיינתן למבקש, אשר  ציד רישיון 7.2

 ראל;הוא אזרח או תושב קבע ביש א.

לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום והוא לא הורשע בעבירה  ב.

 שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד. 

הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק להגנת חיית הבר או לפי חוק  ג.

, המפורטת נות שהותקנו מכוח חוקים אלה(גנים ושמורות )לרבות עבירות על התק

שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לקבל רישיון בנספח העבירות, 

 ציד.

ערך ביטוח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד. הפוליסה תערך  ד.

ח למקרה ש" בחברת ביטוח המורשית לפעול בישראל וסכום הפוליסה לא יפחת ממיליון

 למקרה.₪  25,000כאשר ההשתתפות העצמית לא תעלה על ולתקופה, 

הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, לפיו הוא כשיר ועבר הכשרה אישור של  הציג ה.

 לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.

 שילם את אגרת רישיון הציד הקבועה בתקנות.  ו.

 

זה: בכל  בשינוי 6.1.7- 6.1.5בהתאם לסעיפים בצייד ותיק ג' ינהגו  -ב' ו 7.2סעיפים  לעניין 7.3

רישיון ציד לו יונפק יבוא ""יופנה המבקש למבחן ציד"  6.1.7- 6.1.5בסעיפים מקום שנכתב 

  לנוהל". 7.2ביתר התנאים המפורטים בסעיף אם עמד 

לעבור בהצלחה  יידרש יותר, או ותיק שלא יחדש את רישיון הציד לתקופה של שנתיים דיצי 7.4

אם  .צידאגרת מבחן וזאת בתוך חצי שנה מיום תשלום  מבחן ציד כתנאי לחידוש הרישיון

שנה חצי , וזאת בתוך תינתן לו אפשרות לגשת למבחן נוסף אחד בלבד נכשל במבחן הציד,

ן את המבחבהצלחה אם לא יעבור מיום שנשלחה אליו ההודעה בדבר הכישלון במבחן. 

 הציידים הוותיקים.   מתמרשי יגרע -הנוסף

 :בהתקיים אחד מאלהותיק  כצייד ייחשב מותלה היה בידו רישיון ציד 1.8.17 ביוםש אדם 7.5

 כתב אישום.נגדו כיוון שהוחלט שלא להגיש בוטלה  ההתליה .א

 הוא זוכה מביצוע העבירה שהייתה עילת ההתליה.  .ב

וא אינו ראוי מפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה השהעבירה בה הורשע אינה עבירה  .ג

יידרש לעבור מבחן ציד כתנאי לביטול . במקרה כזה, הוא להחזיק ברישיון צידעוד 

אם נכשל במבחן הציד, . ציד וזאת בתוך חצי שנה מיום תשלום אגרת מבחן ההתליה
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שנה מיום שנשלחה חצי  תינתן לו אפשרות לגשת למבחן נוסף אחד בלבד, וזאת בתוך

יגרע  -את המבחן הנוסףבהצלחה אם לא יעבור  בחן.אליו ההודעה בדבר הכישלון במ

 מרשימת הציידים הוותיקים.  

 

שהורשע צייד ותיק ב לתקנות, 7בנוסף על הצעדים שיכול מנהל הרשות לנקוט לפי תקנה  7.6

להחזיק ברישיון ציד, לא עוד בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי 

 לא תובא בחשבון: כצייד ותיק. לעניין זה ייחשב

 עבירה שניתנה בגינה הודעת תשלום קנס. .א

 שהוגש בעניינה כתב אישום בעקבות בקשה להישפט.הרשעה בעבירה  .ב

 
 שלהלן. 11, ייערך לצייד הוותיק שימוע בהתאם לסעיף 7.6עובר לקבלת החלטה לפי סעיף  7.7

 

 פקיעת והתליית תוקפו של רישיון ציד .8
 

 אים:המקרים הברישיון ציד יפקע באחד מ 8.1
 
נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת חדל להיות מבוטח אם בעל הרישיון  .א

 הרישיון )למשל, במקרה בו הביטוח בוטל או פקע מסיבה כלשהי(.

 אם בוטל או פקע תוקפו של הרישיון לנשיאת כלי יריה.  .ב

 

לה לאותו פרק הותלה, יראו את רישיון הציד כמות אם תוקפו של הרישיון לנשיאת כלי יריה 8.2

 לנשיאת כלי יריה. הזמן שבו הותלה תוקפו של הרישיון

 

 סירוב, התליה וביטול רישיון ציד  .9

 
 מנהל הרשות רשאי לסרב לתת לאדם רישיון ציד, להתלותו או לבטלו, בכפוף לעריכת שימוע 9.1

 , באחד מהמקרים הבאים:לנוהל 11כמפורט בסעיף 

 

 ה;הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או מטע .א

 הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון; .ב

הבר או לפי חוק גנים  חיית להגנת החוק לפי מהוראות מהותית הוראה הפר הוא .ג

מן ההוראות  הוראהזה הפרת  לעניין .להגנת חיית הבר ושמורות או לפי התקנות

 תחשב כהפרה מהותית של הוראות החיקוקים האמורים. העבירות  המפורטות בנספח



 רשות הטבע והגנים  
  00.00.00נוהל מספר:        אכיפהחטיבת : הפרקשם  

                _____________פרק משנה:              

 מתן רישיונות ציד, התלייתם וביטולם שם הנוהל:

                    

 22מתוך  8עמוד         תאריך העדכון: 
 

 
 

8 
 

בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי להחזיק הוא הורשע  .ד

 ברישיון ציד.

  

בכפוף לעריכת , מנהל הרשות רשאי להתלות רישיון ציד, 9.1המקרים המנויים בסעיף  על בנוסף 9.2

 באחד מהמקרים הבאים:, לנוהל 11שימוע כמפורט בסעיף 

שמפאת מהותה, בשל עבירה יון בעל הריש נגדכתב אישום נפתחה חקירה פלילית או הוגש  .א

 להחזיק ברישיון ציד.עוד חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי 

על בשל עבירות לרבות החוק להגנת חיית הבר )קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי  .ב

העבירות, שמפאת מהותה, חומרתה או המפורטת בנספח  ,ו(התקנות שהותקנו מכוח

 להחזיק ברישיון ציד.נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד 

  ת:קיבל הודעת תשלום קנס בשל אחת מהעבירות הבאו .ג

 .1967 -לחוק עזר לגנים לאומיים, תשכ"ז 20ציד בניגוד לסעיף  (1)

לתקנות שמורות הטבע )סדרים  15אי ציות להוראות הרשות ופקחיה בניגוד לתקנה  (2)

 .  1979 -והתנהגות(, תשל"ט

לתקנות גנים לאומיים ושמורות  13לתקנה אי ציות להוראות הרשות ופקחיה בניגוד  (3)

 .  1968 -טבע )איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים וההגנה עליהם(, תשכ"ח

 

משך ההתליה יהיה עד לסיום ההליכים המשפטיים או עד לתשלום , 9.4בכפוף לאמור בסעיף  9.3

 הודעת הקנס, לפי העניין. 

חוק גנים לפי או הגנת חיית הבר החוק ללפי נעשתה בשל עבירה  9.2ף ככל שההתליה לפי סעי 9.4

יידרש אותו  ,( המפורטת בנספח העבירותאלה חוקים התקנות שהותקנו לפילפי )לרבות ושמורות 

המבחן  ההתליה. ייכתב בהחלטת מבחן ציד כתנאי לסיום ההתליה והדברבהצלחה אדם לעבור 

 ציד. ייערך בתוך חצי שנה מיום תשלום אגרת מבחן

או הורשע  קיבל הודעת תשלום קנס אםידרש אדם לעבור מבחן י לא ,9.4אף האמור בסעיף  על 9.5

 בגין אחת מהעבירות הבאות:בעקבות בקשה להישפט 

 
 ( לחוק.3)א()8החזקת חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת בניגוד לסעיף  (1)

 ( לחוק.2)א()8העברת חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת בניגוד לסעיף  (2)

 )ב( לתקנות. 10חיית הבר לשם סימונה בניגוד לתקנה הבאת  (3)

 )ג( לתקנות.10אי סימון חיית בר או תולדה שלה בניגוד לתקנה  (4)

 א לתקנות.10אי דיווח למנהל הרשות על החזקת חיית בר בניגוד לתקנה  (5)

 אחת מאלה: שאינה התקנות שהותקנו לפי חוק גנים ושמורות עלעבירה  (6)
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לתקנות שמורות הטבע )סדרים  15ה בניגוד לתקנה אי ציות להוראות הרשות ופקחי (א)

 .  1979 -והתנהגות(, תשל"ט

לתקנות גנים לאומיים ושמורות  13אי ציות להוראות הרשות ופקחיה בניגוד לתקנה  (ב)

 .  1968 -טבע )איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים וההגנה עליהם(, תשכ"ח

 .1967 -לחוק עזר לגנים לאומיים, תשכ"ז 20ציד בניגוד לסעיף  (ג)

 
לקבוע תנאים נוספים הדרושים להבטחת קיום הוראות הרשות  נהלמרשאי  ההתליה תבהחלט 9.6

 חוק גנים ושמורות.  לפי החוק להגנת חיית הבר או 

 

שת למבחן לג כשל במבחן, יוכלאשר נו שנדרש לעבור מבחן ציד בעקבות התליית רישיון ציד אדם 9.7

כישלון נוסף אחד בלבד, וזאת בתוך חצי שנה מיום שנשלחה אליו ההודעה בדבר הכישלון במבחן. 

  במבחן הנוסף יגרור את התוצאות הבאות:

 

 הוותיקים.   הציידים מרשימתיגרע  -ותיק ציידב מדובר אם .א

הרישיון  לא יהיה זכאי לקבל רישיון ציד במהלך תקופת -ותיקצייד שאינו צייד ב מדובר אם .ב

 הרלבנטית. 

 

  קבלת המידע הפלילי וביצוע הבדיקהאופן  .10
 
במסגרת הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת, לאשר כי הוא  אדם שאינו צייד ותיק יידרש 10.1

לרבות העברת  מסכים להעברת מידע מהמרשם הפלילי שמנהלת המשטרה לידי הרשות,

הרישיון, ידרשו כלל הציידים  כתנאי לחידוש מידע מעת לעת לצורך ביצוע מעקב תקופתי.

 לכך.כי הם מסכימים אשר ל)ותיקים ושאינם ותיקים( 

 

. בנוסף, ייבדק המידע אות מוקדמתהמידע הפלילי ייבדק לאחר הגשת בקשה לאישור זכ 10.2

 .צורך ולכל הפחות אחת לשנהבהתאם ל ותיקים ושאינם ותיקים(לגבי כלל הציידים )הפלילי 

 
ובמרשם המשטרתי במרשם הפלילי וכן המחשוב של הרשות  במערכתייבדק  הפלילי המידע 10.3

באמצעות  תעשהם הפלילי ובמרשם המשטרתי הבדיקה במרש המשטרה.המנוהלים על ידי 

 תוכנת "הכספת" על ידי עובדי הרשות שהורשו לכך על ידי המשטרה. 
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 אופן עריכת שימוע   .11

 
, התלייתו רך מתן רישיון צידלצו, אישור זכאות מוקדמת לקבלת בקשה בחינת לצורך שימוע

 באופן הבא: ייערך, ולצורך בחינת זכאותו של אדם להמשיך ולהיחשב כצייד ותיק וביטולו

 
 :תודיע לו כי שבהרישיון, לפי העניין, הודעה האו לבעל  רישיוןההרשות תשלח למבקש  .א

 

 בעניינו מידע פלילי;נמצא  .1

מועד משלוח ההודעה לכתובת ימים מ 7להעלות את טענותיו בכתב, תוך הוא מוזמן  .2

לרשות, ולנמק מדוע אין במידע שנמצא בעניינו כדי למנוע  הדואר האלקטרוני שמסר

  ;רישיון צידהחזיק ברישיון ציד או להמשיך ול ממנו לקבל

 צרף לטענותיו כל מסמך היכול לתמוך בהן. ל הוא מתבקש .3

 

נהל או מי מטעמו שיש צורך על סמך הטענות שיוגשו בכתב, אלא אם נוכח המהשימוע ייערך  .ב

תתקבל  ,עד המועד האמור ככל שלא יוגשו טענות בכתב ל פה.הטיעונים בעבשמיעת 

 ההחלטה בלעדיהן.

  לנוהל.  12ההחלטה תתקבל בהתאם לאמור בסעיף  .ג

 

 המידע הפליליבחינת  .12

 
 מתאישור זכאות מוקדאו  מתן רישיון צידללנוהל )המתייחס נספח ב' המפורטים ב במקרים 12.1

כצייד ותיק לאחר תום ב וכן לשלילת הזכות להמשיך ולהיחש פלילילאחר סיום ההליך ה

המידע יבחן שבמהלכו י , בכפוף לשימוע שייערךקבוע בנספח זהל בהתאם ינהגו( הליך הפלילי

 .12.2המפורטות בסעיף אמות המידה בהתאם להפלילי 

 
שבמהלכו  ערךלטה לאחר שימוע שישאינו נכלל בנספח ב' לנוהל, תתקבל הח מקרה בכל  12.2

 :הבאותייבחן המידע הפלילי בהתאם לאמות המידה 

 
, בין היתר, לפי אחד או יותר מאלה: סוג העבירה תיבחנה -מהות העבירה וחומרתה .א

והערך החברתי שנפגע מביצועה, היקף הנזק שנגרם או שעלול היה להיגרם, מספר 

בירה מעשה מכוון, שיתוף הפעולה עם העבירות שבוצעו באותו אירוע, מידת היות הע

אנשי אכיפת החוק במהלך האירוע, האם העבירה נעשתה במטרה להפיק רווחים, סוג 

מהיקפי ציד/קטיף של, מידת נדירותם והאם הם סובלים )למ שנפגעו החיה/צמח

נרחבים(, מספר החיות/צמחים שנפגעו, האמצעים ששימשו לביצוע העבירה, מידת הסבל 

 ועוד. שנגרם לחיה
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 הזמן שחלף מיום ביצוע העבירה; .ב

 האדם ביום ביצוע העבירה )אם הוא בגיר או קטין(; גיל .ג

 ;קיומו של מידע פלילי נוסף, מספר פרטי הרישום ומהותם .ד

או המשך החזקה  רישיון צידקבלת ) לבין הזכות המבוקשתע הפלילי הזיקה בין המיד .ה

  בהתחשב בשיקולים אלה: (ברישיון ציד

 הציבורי שבשלו נמסר המידע;האינטרס  (1)

 החובות והאחריות הכרוכות בזכות המבוקשת; (2)

החשש, אם קיים, לפגיעה בשלומו או בביטחונו של אדם, בשלום הציבור או  (3)

 בביטחונו או ברכוש;

. מבקש הרישיון או בעל הרישיון האישיות ונסיבותיו מידע על שיקומו של האדם (4)

 לבסס מידע זה.נדרש 

 

 

 

 שור הנוהלאי 

 חתימה תאריך אישור גורם מאשר

   היועץ המשפטי

   מנהל חטיבת אכיפה

   מנכ"ל הרשות
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 נספח העבירות -נספח א'
 

 1955 -החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו .א
 

 תיאור תמציתי של העבירה                                מספר הסעיף
 

 ציד ללא רישיון ציד או היתר צידהיית ציד חיית בר מוגנת או ח 2
 

 ציד בניגוד לתנאי הרישיון או ההיתר )א( 14
 

 )א( 4
 

ציד בתחום חמש מאות מטר ממחנה, מגן ציבורי ומבית הנמצא 
 מאה מטר מבית אחר או מבית קברות בתחום יישוב, או בתחום

 
 וע בחוטי רשת חשמל, טלפון וטלגרףציד בירייה העשויה לפג )ב(4

 
 ציד בשיטות אסורות 5

 
 (1)א()8
 

 שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחתסחר בחיית בר 

 (2)א()8
 

 שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחתהעברת חיית בר 

 (3)א()8
 

 שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחתהחזקת חיית בר 

 
 

  1976 -התקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו .ב
 

 תיאור תמציתי של העבירה                                מספר התקנה
 

 באוגוסט( 31בפברואר ועד יום  1ם ציד בעונה אסורה )מיו 3
 

 למעלה מעשרה ברווזי בר ביום אחד ציד של 4
 

 ציד בלילה 5
 

 ציד בכלי ירייה אסור )א(6
 

 שיסוי כלב בחיית בר )ב(6
 

 ציד בעזרת חץ וקשת )ג(6
 

 ציד מתוך כלי רכב ממונע )ד(6
 

 ארוז בנרתיק או כשהוא טעוןהחזקת רובה ציד ברכב כשהוא אינו  )ה(6
 

יד וממנו שיתוף נלווה בפעולת הציד או עשיית הדרך אל מקום הצ א6
 כשברשות הנלווה כלי ציד

 
 וח למנהל הרשות על החזקת חיית בראי דיו א10
 עיסוק במלאכת מילוי עורות 12
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 1971-אסורים(, תשל"א תקנות להגנת חיית הבר )אזורים .ג
 

 תיאור תמציתי של העבירה                                מספר התקנה
 

 13-ו 12, 8, 5, 4 ,3, 2, 1ציד חיית בר באזורים המסומנים במספרים  1
 בתוספת לתקנות

 
, 10, 9, 7, 6ציד אגמיות וברווזי בר באזורים המסומנים במספרים  2

 בתוספת לתקנות 14או  11
 

, 7, 6ציד חיית בר בבריכות דגים שבאזורים המסומנים במספרים  3
מטרים הנמדד מקו  500בתוספת לתקנות ובתחום  11או  10, 9

 כאמור ותהמים של בריכ
 

 
 
 
 
 

 1998 -חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח .ד
 

 אור תמציתי של העבירהתי                                מספר הסעיף
 

ביצוע פעולת בניה או פעולה אחרת המסכלת את ייעוד השטח כגן  )א(25
 עטב תלאומי או כשמור

 
עשיית פעולה הטעונה היתר לפי חוק התכנון והבניה בשמורת טבע  )א(30

ק גנים או בגן לאומי, או כל פעולה אחרת שנקבעה בתקנות לפי חו
 ושמורות, ללא היתר מהרשות

 
ת פגיעה בשמורת טבע או בגן ביצוע פעולה המהווה או העלולה להוו )ד(30

 לאומי
 

 פגיעה בערך טבע מוגן ג()33
 

 סחר או החזקה בערך טבע מוגן )ד(33
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 1979 -תקנות שמורות טבע )סדרים והתנהגות(, תשל"ט .ה

 
 התיאור תמציתי של העביר                                מספר התקנה

 
 ום שמורת טבעפגיעה בחי, בצומח או בדומם בתח 2

 
 )ב(4
 

שק או הכנסה והחזקת רשתות, מלכודות, רעלים, פיתיונות, כלי נ
 חומרי נפץ בתחום שמורת טבע

 
  ם, צומח או דומם מתחום שמורת טבעהוצאת בעלי חיי 6

 
 אי ציות להוראות הרשות ופקחיה 15

 
 
 

ע ואתרי הלאום )איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים(, תקנות גנים לאומים, שמורות טב .ו
 1983-תשמ"ד 

 
 

 תיאור תמציתי של העבירה                                מספר התקנה
 

 החזקת ערך טבע מוגן )א(2
 

 מוגן מישראל וסחר בערך טבע מוגןהוצאת ערך טבע  )ב(2
 

 פגיעה בערך טבע מוגן )א(3
 

 
 

ורות טבע )איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים וההגנה עליהם(, תקנות גנים לאומיים ושמ .ז
 1968 -תשכ"ח

 
 תיאור תמציתי של העבירה                                מספר התקנה

 
 איסור שלייה או פגיעה באלמוגים 2

 
 יה או פגיעה בחסרי חוליות בשמורהאיסור שלי 3

 
 דיג או פגיעה בדגים בשמורה )א(4

 
לול לפגוע בערך טבע מוגן החזקה בכלי או מכשיר הע הכנסה או 5

 שבשמורה
נישלו מכירה, העברה או החזקה של אלמוגים או חסרי חוליות ש 8

 בשמורה או דגים שנידוגו בה
 

 פגיעה בשמורה 9
 

 אי ציות להוראות הרשות ופקחיה 13
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 1967 -חוק עזר לגנים לאומיים תשכ"ז .ח

 
 

 תיאור תמציתי של העבירה                                מספר הסעיף
 

 עשיית דבר שיש בו משום מפגע 11
 

 השחתת צמחים 16
 

 ציד או דיג 20
 

 הפרעה לפקח 22
 

 אי ציות להוראות פקח 23
 

 
 

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

 
 

 העבירהתיאור תמציתי של                                 מספר הסעיף
 

 ללות בבעל חיים או התאכזרות אליועינוי בעל חיים, התע )א(2

 יסוי בעל חיים אחד בבעל חיים אחרש )ב(2

 ארגון תחרות קרבות בין בעלי חיים )ג(2

הפוגע ברקמה חיה  חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי )ד(2
 או החודר לתוכה

 
 העבדת בעל חיים )ה(2

 יםנטישת בעל חי א2
 

 ל בעל חיים ואי מניעת התעללות בואי סיפוק צרכי מחייה ש 1א2
 

גידיו או של  חיתוך או כריתה של פרקי אצבעותיו של חתול, של ב2
 החלק החי בציפורניו

 
 המתה ברעל 4
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 1977 -חוק העונשין, התשל"ז .י
 

 ירהתיאור תמציתי של העב                                מספר הסעיף
 

 תקיפת שוטר 273

 תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות 274

 הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו 275

 הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות א275

 הפרעה לעובד ציבור א288

 תקיפת עובד ציבור א382

 איומים )ככל שמדובר באיומים על שוטר או עובד ציבור( 192

 היזק לבעל חיים 451

 רוג בעל חיים או לפגוע בואיום לה 460

 
 

 

או  המבוצעת בשמורת טבע או בגן לאומי 1965 -עבירה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה .יא
 .בשטחים המיועדים לייעודים אלה בתכנית

 
 
 
 

 
הרשות רשאית להביא ו יודגש, כי רשימת העבירות בנספח זה אינה רשימה סגורה

 ינן מופיעות בנספח זה.שר א, אבחשבון במסגרת שיקוליה עבירות נוספות
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  -נספח ב'
 

 או אישור זכאות מוקדמת לאחר סיום ההליך הפלילי רישיון ציד  מתן
 ושלילת הזכות להמשיך ולהיחשב כצייד ותיק לאחר סיום ההליך הפלילי

 
 

 

 הגדרות

 
, למעט לנוהל 1סעיף " שבמידע פליליהמונח "פרט מהפרטים המנויים בהגדרת  -"פרט רישום פלילי"

 .משפט פלילי תלוי ועומדו פלילית תלויה ועומדת חקירה

 .חיית בר שנקבעה בתקנות כ"מזיק"למעט  -"חיית בר"

 חיית בר או חלק מהחיה. של תולדה לרבות החזקת -החזקת חיית בר""

 .וגורמי אכיפה נוספים שוטריםרשות, הפקחי  -"גורמי אכיפת החוק"

 

 

 הדגשות 

 
)לפי אישור זכאות מוקדמת או רישיון ציד  ה נועד לפרט את התקופה שבמהלכה לא יינתןנספח ז .1

לאחר סיום  וכן את המקרים שבגינם תישלל הזכות להמשיך ולהיחשב כצייד ותיק העניין(

  .ההליך הפלילי

 בכפוף לשימוע שייערך. לנוהל, יש לנהוג בהתאם לטבלה זו, 12.1כפי שנכתב בסעיף  .2

נספח זה מתייחס אך ורק  כל סוגי המקרים.פרט בנספח זה את ברים, לא ניתן למטבע הד .3

לנוהל,  12.2בסעיף הידועים לרשות מתוך הניסיון המצטבר. כפי שנכתב  ,השגרתייםמקרים ל

בכל מקרה שאינו נכלל בנספח זה, תתקבל החלטה לאחר שימוע שיערך שבמהלכו ייבחן המידע 

 לנוהל. 12.2רטו בסעיף הפלילי בהתאם לאמות המידה שפו

בשל  המשך בחינת זכאותו של אדם להיחשב כצייד ותיקלעניין , נוהלל 7.6בסעיף  כאמור . 4

רשעה בעבירה שניתנה בגינה הודעת תשלום קנס ושהוגש בעניינה תובא בחשבון הלא , הרשעה

 כתב אישום בעקבות הגשת בקשה להישפט.

ינהגו בהתאם לסעיף המחמיר  ,שלהלן ם בטבלהכאשר האירוע נכנס בגדרם של מספר סעיפי .5

 . יותר
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 התקופה שבמהלכה לא יינתן  נסיבות האירוע/האירועג סו

אישור זכאות או רישיון ציד 

  )לפי העניין( מוקדמת

 

הזכות להיחשב  איבוד

 כצייד ותיק 

 אחד מאלה: .1

אחת, מוגנת חיית בר  ציד .א

או  ב2 ףמנויה בסעישאינה 

 לטבלה. ב 5 -א ו5 פיםבסעי

ציד בניגוד לתנאי רישיון ציד  .ב

 או היתר צידה. 

 מתן פסק הדיןשנים מיום  3

 או ההחלטה בהליך.

 

 כן

 אחד מאלה: .2

ללא ציד ללא רישיון ציד או  .א

 היתר צידה.

המינים מבין פרט אחד ציד  .ב

, חוחית דורבן, חוגלההבאים: 

 .ארנבתאו 

פרטים של חיית בר  2-4ציד  .ג

ה בסעיף שאינה מנוימוגנת, 

 ב5 -א ו5 פיםאו בסעי ב2

 לטבלה.

ציד חיית בר שנקבעה בתקנות  .ד

 1-3במספר של כחיית "ציד" 

פרטים מעבר למספר שהותר 

 .בתנאי הרישיוןבתקנות או 

קיומו של פרט רישום פלילי  .ה

ות עבירהנוגע ל נוסף

  המפורטות בנספח העבירות.

 מתוך כלי רכב ממונע.ציד  .ו

שבמהלכו בוצע סינוור ציד  .ז

 ורות.בא

 

 

מיום מתן פסק הדין שנים  5

 או ההחלטה בהליך.

 

 כן
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 אחד מאלה: .3

ציד פרט בודד של שניים  .א

מהמינים הבאים: דורבן, 

 ארנבת.או חוגלה, חוחית 

)למשל, אירוע שבמהלכו 

 ניצודו דורבן וחוגלה(.

 

ציד של אחד מהמינים  .ב

כמות המפורטת , בהבאים

 להלן:

 פרטים. 2  -דורבן 

 טים.פר 2-3  -ארנבת 

 פרטים. 2-4  -חוגלה 

 פרטים 2-4  -חוחיות. 

 

פרטים של חיית בר  5-10ציד  .ג

בסעיף  שאינה מנויהמוגנת, 

ב 5 -א ו5או בסעיפים  ב2

 לטבלה.

 

ציד חיית בר שנקבעה בתקנות  .ד

 4-5כחיית "ציד" במספר של 

פרטים מעבר למספר שהותר 

 בתנאי הרישיון.בתקנות או 

 
 

גורמי אכיפת אדם שאיים על  .ה

הפריע להם במילוי , קהחו

נקט כלפיהם  אותפקידם 

במהלך אירוע הנוגע  באלימות

 לאכיפת כל חיקוק.
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 או ההחלטה בהליך.

 

 כן
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 אחד מאלה: .4

של אחד מהמינים ציד  .א

הבאים, בכמות המפורטת 

 להלן:

 פרטים. 3 -5  -דורבן 

 פרטים. 4-7  -ארנבת 

 פרטים. 5-10  -חוגלה 

 פרטים. 5-10  -חוחית  
 

פרטים של חיית בר  10-20ציד  .ב

בסעיף  שאינה מנויהמוגנת, 

ב 5 -א ו5בסעיפים או  ב2

 .לטבלה

ציד חיית בר שנקבעה בתקנות  .ג

 6-10כחיית "ציד" במספר של 

פרטים מעבר למספר שהותר 

 בתנאי הרישיון.בתקנות או 

על גורמי אכיפת  שאיים אדם .ד

הפריע להם במילוי , החוק

נקט כלפיהם  אותפקידם 

אירועים  2באלימות במהלך 

 כל חיקוק.הנוגעים לאכיפת 

 הבאות: מהשיטותבאחת ציד  .ה

או דריסה באמצעות רדיפה 

כלי רכב, הכאה, סקילה, 

או של כלב בחיית בר שיסוי 

שיסוי של חיית בר בחיית בר 

שימוש בחץ וקשת, אחרת, 

, שימוש נפץ שימוש בחומרי

ברשתות או  ,במלכודות

ום בסמים הימ ,בדבק

ברובה  שימושו משכרים

  .סלילישקנהו 
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פרטי רישום  2קיומם של  .ו

הנוגעים  פלילי נוספים

לעבירות המפורטות בנספח 

 העבירות.

 אחד מאלה: .5

פרט אחד או יותר של ציד  .א

 , יעלאחד מהמינים הבאים: 

יחמור, פרא, אייל , צבי

 וראם לבן.הכרמל 

בספר  תהמוגדרציד חיית בר  .ב

חיה אחד מאלה: כ 2האדום

מין נכחד, נכחד באזורנו, מ

בסכנת הכחדה חמורה, 

מין שעתידו ו בסכנת הכחדה

  בסכנה. 

פרטי רישום  3קיומם של  .ג

פלילי נוספים הנוגעים 

לעבירות המפורטות בנספח 

 העבירות.

ציד חיית בר שנקבעה בתקנות  .ד

 11כחיית "ציד" במספר של 

פרטים או יותר מעבר למספר 

בתנאי בתקנות או שהותר 

 הרישיון.

אדם שאיים על גורמי אכיפת  .ה

הפריע להם במילוי , החוק

או נקט כלפיהם תפקידם 

אירועים  3באלימות במהלך 

 הנוגעים לאכיפת כל חיקוק.

מיום מתן  שנים 20תקופה של 

 פסק הדין או ההחלטה בהליך.

 

 כן
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 .שצד באמצעות רעל אדם .ו

 חוגלה, ציד של דורבן, ארנבת .ז

במספר העולה על  חוחיתאו 

 .לטבלה א4בסעיף המפורט 

מוגנת, ר ציד של חיית ב .ח

או  ב2שאינה מנויה בסעיף 

 ב לטבלה5 -א ו5פים בסעי

 .פרטים 20עולה על במספר ה

 
 

 
 

 

 


