
   

                                                               

 
 
 

 

 

ולפי  1998-היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 

 .1969- (, תש"ל363צו בדבר הגנה על הטבע )יהודה ושומרון( )מס' 

 (דפ"שת יט' בכסלו) 31/12/2023עד ( פ"גתש שבטב 'ח) 01/01/2023 מיום :תוקף ההיתר

 

חוק גנים ל 35-ג' ו33לפי סעיפים  )להלן: "עכובית"( (Gundelia tournefortii)  פגיעה בעכובית הגלגללניתן בזה היתר כללי 

)יהודה ושומרון( צו בדבר הגנה על הטבע  ( לפי3)7וסעיף  1998-ומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח לאומיים, שמורות טבע, אתרים לא

 .1969-(, תש"ל 363)מס' 

 

 אזורים מותרים:

 ישראל ויהודה ושומרון.בתחום 

 

 :בשטחים הבאים בעכוביתלמרות האמור לעיל, חל איסור לפגוע  .1

 לפיבאזור יהודה ושומרון, ע וגנים לאומיים מוכרזים בישראל ובתחום שמורות טבע ופארקים בתחום שמורות טב .א

ומרון( בדבר הגנה על הטבע )יהודה וש 363מס'  צו ולפי 1998 –חוק שמורות טבע, גנים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 

 ., בהתאמהפארקיםהבדבר  373 מס' וצו 1969-(, תש"ל 363)מס' 

 

 :בכפוף לתנאים הבאים תעשה בעכוביתפגיעה  .2

 באמצעות כלי חד בלבד, ידני ובקטיף מסורתיות בשיטות , והקטיף יהיההפגיעה מותרת לצורך שימוש עצמי בלבד .א

  מנוע.כוח סכין( ללא שימוש באמצעים ממוכנים המופעלים ב כמזמרה או)

  חל איסור לקטוף את העכובית לצרכים מסחריים. .ב

 ליום. ק"ג לאדם 5 ת עד משקל שלמותר בעכובית הפגיעה .ג

 . אסורה הפגיעה בשורשי העכובית .ד

ג' לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 33פגיעה בערך טבע מוגן בהתאם לסעיף ד'( משמעותה -)א'2הפרת סעיף  .ה

 על כל המשתמע מכך. 1998-לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 

 

 :הוראות כלליות .3

בערך הטבע הפרעה, פגיעה, העלבה או תקיפה של פקח במסגרת מילוי תפקידו במקום בו התבצעה עבירה של פגיעה  .א

 סמכויות האכיפה המסורות לפקח ומצוי הדין עם החשוד. להפעלת עשויה להובילהמוגן 

 להגבילו ואף לבטלו.המנהל רשאי בכל עת לשנות היתר זה ואת תנאיו ובכלל זה  .ב

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

3639.*  

 

  

 

 כהן, גיא        ,רעיה שורקי 

 

 קמ"ט שמירת טבע       רשות הטבע והגנים  תמנהל 
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