
   

                                                               

 
 
 

 

היתר פגיעה לפי חוק גנים ו 1955 –תשט"ו , הגנת חיית הבר חוק לפי  צידההיתר 

 1998-לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 
 (גטבת תשפ" ז') 31/12/22עד  (בתשפ" אדר א' בי"( 13/02/2022 מיום :תוקף ההיתר

 

הגנת חיית חוק לפי  דררה, עורב הודי, מאיינה הודית, תוכי נזירי ואפורעורב מינים הבאים: ב צידה ופגיעהלניתן בזה היתר כללי 

והתקנות  , בהתאמה,1998-ולפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח  1955 –תשט"ו הבר, 

 :הםעל פי שהותקנו

 

 אזורים מותרים: .1

 וגבל לקו העיר באר שבע ודרומה ממנה.הפגיעה בעורב ההודי ת .ישראל )למעט אזור יהודה ושומרון(בתחום 

 

 :בשטחים הבאים במינים המותריםלמרות האמור לעיל, חל איסור לפגוע  .2

 בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים ומאושרים. .א

 

 :בכפוף לתנאים הבאים תעשה במינים המותריםפגיעה  .3

 .4פגיעה בירי תעשה בכפוף לסעיף מספר  ת כלוב בלבד.ותתבצע ע"י מלכודם לכידת .א

בפרטים הנלכדים שאינה הכרחית יוצבו רק מלכודות המאפשרות לכידה ללא פגיעה בשל התחשבות בצער בעלי חיים,  .ב

 .(עין ברשת הכלוב או מנגנון הלכידהבשל גודל הבין היתר )

. תהייה הבטחה של אספקה רציפה של מזון ע"י מציב המלכודתשלושה ימים ב פעםצבו יבדקו לכל הפחות ומלכודות שי .ג

 .ומים וצל זמין ככל הנדרש

רשות הטבע והגנים  של  "מלכודת זו הוצבה לפי היתר :הנוסח הבא כיתוב ברורביופיע  ןועליההמלכודות יהיו מסומנות  .ד

". עוד יצוין על ובטבע הישראלי הפוגעת בבני האדם התפשטותםלמנוע את ו ומתפרציםמינים פולשים  ללכודעל מנת 

  .או הארגון מטעמו הוא עובד ומספר טלפון לבירורים גבי המלכודת שם המציב

למינים בהם הפגיעה וטרינר עירוני )או שלוחו שהוכשר לזיהוי קן השייך  אישור לאחר –או פירוק קינים שימון ביצים  .ה

 (.פי היתר זה מותרת על

הוראות  לפיו 1994-)הגנה על בעלי חיים(, תשנ"דחוק צער בעלי חיים ב כפוף למגבלות הקיימותבהפרטים הנלכדים יומתו  .ו

  . ובכפוף לכל דין קומיתוטרינר הרשות המ

 ., או לסחור בהםחל איסור להעתיק את מקומם של פרטים שנלכדו ולשחררם במקום אחר .ז

 

 יחולו התנאים הבאים: ירילעיל על הפוגע באמצעות  3-1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 

   :פגיעה באמצעות ירי בנשק חם/צידה .4

דיווח והוא מותנה ב לכל סוגי הציד, ואשר אין להם הגבלה ברישיונם ד תקףצי ןרישיוציידים בעלי ירי יבוצע על ידי  .א

 הינו חריגה מתנאי היתר זה. דיווח כאמורללא  צידממוחשב בהתאם להוראות רשות הטבע והגנים. 

 והתקנות שהותקנו על פיו. 1955 -הציד יערך בהתאם לחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו  .ב

באישור ווטרינר המועצה כן אישור המשטרה ותיאום ובמ' מהם הירי יעשה ב 500 עד ובמרחק של אזורים מיושביםב .ג

 המקומית בה הירי מבוצע.

 על ירי בשעות החשיכה. בשעות היום בלבד, משעת זריחת החמה ועד שקיעתה. חל איסוריבוצע ירי ה .ד

 פעולת הציד ועל תוצאותיווסיום  על עזיבת אזור היריעל הצייד לדווח שנית  ,מאזור הצידעם סיום הירי והיציאה  .ה

 .לרט"ג

 ברובה טעון.וז בנרתיק, או רברכב ברובה שאינו א להחזיק הירי מכלי רכב אסור וחל איסור .ו



   

                                                               

 
 
 

 
 

 :הוראות כלליות .5

בלכידה על הוטרינר העירוני לדווח בכל רבעון על תוצאותיה באמצעות אתר מקוון או בדרך אחרת שתגדיר הרשות  .א

 ותפורסם באתר הרשות.

 ( 24/7 זמין. 3 שלוחה* )3639 בכל מקרה של פגיעה בחיית בר ממין אחר יועבר דיווח מידי למוקד רשות הטבע והגנים .ב

 לקבלת הנחיות. 

ויש לפנותם בהתאם  במסגרת ההיתרהומתו ש המינים המותרים בפגיעהחל איסור להשאיר בשטח פגרים של       .ג

 . רשות המקומיתווטרינר הלהנחיותיו של 

אנא דווח למוקד הרשות  ,במידה ונתקלת במפגע סביבתי: מלכודות, חיות בר פצועות, חשד לכלבת ו/או כל מפגע אחר .ד

3639.*  

           

 

 

  ,רעיה שורקי          

 רשות הטבע והגנים  מ"מ מנהל         
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