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 ' ניסן, תשפ"אה

 2021מרץ,  18
 

 18.3.21פרוטוקול הגרלה לאיוש מכסת רישיונות הציד שנערכה ביום 
 

 

ותסתיים ביום  1.9.21להלן פרוטוקול ההגרלה לאיוש מכסת רישיונות הציד לתקופת הרישיון שתחל ביום 

 (:"התקנות")להלן:  1976-ד לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו6, שנערכה בהתאם לתקנה 31.8.24

 

 
 10:30, בשעה 2021 מרץ 18, תשפ"א ' ניסןה עריכת ההגרלה: מועד

 

מר יוסי ורצברגר, מנהל אגף תכניות עבודה תיאום ובקרה; מר שמואל  ההגרלה: על המפקחים הנוכחים שמות

אגף מחשוב ומערכות מידע; עו"ד נירית אהרון, מנהלת אגף פלילי ומנהלי ונציגים ממשרד  -GISאמיר, מנהל תחום 

ומערכות מידע וגב' ציפורה רואי החשבון ליאון אורליצקי: רו"ח רינה נקש; מר רז שמאי, ראש תחום ביקורת פנים 

 מלכא, מבקרת פנים.

 

 שמות המשקיפים:

 מטעם "עמותת הציידים למען הטבע" ומטעם "עמותת ארגון העל של ציידי ישראל".  גיהאד מוסטפאמר 

 מטעם "העמותה לצייד חוקי וסיוע לחקלאות ולסביבה". וליד חוג'יראתמר 

 

 , ירושלים. 3משרדי המטה של רשות הטבע והגנים, רחוב עם ועולמו  ההגרלה: עריכת מקום

 

 798 :("הזכאים")להלן:  מספר האנשים שקיבלו אישור זכאות מוקדמת

 ד)א( לתקנות, הזכאים חולקו לשתי קבוצות:6בהתאם לתקנה 

 .245 -בידם רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון הנוכחית שהיהזכאים  -'קבוצה א .א

 . 553 -בידם רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון הנוכחית שלא היהזכאים  -ב'קבוצה  .ב

 

 .500 :שהוקצתה למבקשים המשתייכים לקבוצה א' ולקבוצה ב' הכוללת הציד רישיונות מכסת

על  רישיונות, בעוד מספר הזכאים מקבוצה זו עומד 300ד)ב( לתקנות לקבוצה א' מוקצית מכסה של 6על פי תקנה 

זכאים בלבד. לפיכך, לא נערכה הגרלה לקבוצה א' וכל הזכאים המשתייכים לקבוצה זו יוכלו להמשיך בתהליך  245

 הדרוש לקבלת רישיון ציד.

 רישיונות(, הועברה לזכאים מקבוצה ב'.  55מכסת הרישיונות העודפת מקבוצה א' )

 רישיונות. 255כלומר, מספר הרישיונות שיוקצו לקבוצה ב' עומד על 
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 553 :מספר המשתתפים בהגרלה

 

לפני ביצוע ההגרלה, נבדק ונמצא שמספר הזכאים מקבוצה ב' זהה למספר המשתתפים בהגרלה.  מהלך ההגרלה:

כמו כן, נבדק ונמצא שרשימת המשתתפים בהגרלה לא כוללת מספרי ת.ז כפולים. לאחר ביצוע הבדיקות 

ורל. האמורות, נערכה ההגרלה באמצעות תוכנה ממוחשבת והמשתתפים בהגרלה מוספרו על פי סדר עלייתם בג

הקובץ ובו שמות המשתתפים בהגרלה על פי סדר עלייתם בגורל הודפס ונחתם על ידי על האנשים הרשומים מטה, 

 המפקחים על ההגרלה. 

 

 קובץ זה מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 

 

  על החתום:

 

 

 

 נקש רו"ח רינה           שמואל אמיר                 עו"ד נירית אהרון              יוסי ורצברגר    
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