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 הגדרות .1

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

1976. 

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

2017. 

 והגנים הלאומיים.הרשות לשמירת הטבע  -"הרשות"

 .1.8.2017אדם שלא היה בידו רישיון ציד ביום  -"שאינו צייד ותיק "אדם

 ג לתקנות.6אישור זכאות מוקדמת בהתאם לתקנה ו שקיבלנשים א -"ם"זכאי

 .1.8.2017 -"יום התחילה של התיקון לתקנות"

שלאחר בספטמבר  1תקופה כוללת בת שלוש שנים, שראשיתה ביום  -"תקופת רישיון"

 השנה שבה פורסמה מכסת רישיונות הציד.

 

  רקע .2

תיקון לתקנות להגנת חיית הבר, שנועד לאפשר כניסה הנכנס לתוקף  1.8.2017 ביום .2.1

של ציידים חדשים למעגל מקבלי רישיונות הציד, בצורה מבוקרת ובאופן שלא יעמיד 

יקבע אחת בסכנה את אוכלוסיית חיות הבר. על פי התיקון לתקנות, מנהל הרשות 

 לשלוש שנים מכסת רישיונות ציד כוללת ומכסה ייעודית לאנשים שאינם ציידים ותיקים.

נדרש להגיש בקשה לאישור זכאות המבקש לקבל רישיון ציד,  צייד ותיק שאינו אדם .2.2

  מוקדמת.

שנקבעה לציידים שאינם ותיקים, הציד  רישיונותעל מכסת זכאים עולה כאשר מספר ה .2.2

 . באופן שיפורט בנוהל זה זכאיםבין ה תערך הגרלה

 מטרת הנוהל .3

  .לאופן ביצוע ההגרלהבאשר  הנוהל נועד לקבוע הנחיות וכללים

 עריכת ההגרלה .4

טרם מועד מועד עריכת ההגרלה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לפחות חודש  .1.1

 .עריכתה

 ההגרלה תהיה ממוחשבת. .1.2

 בהגרלה יכללו רק זכאים.  .1.2
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תערך הגרלה  ,תקנותהתיקון להראשונה שלאחר יום התחילה של  הרישיון בתקופת .1.1

קבוצות  2 -, יחולקו הזכאים לשלאחר מכןל הזכאים. בתקופות הרישיון לאחת בין כ

 : , כמפורט להלןהגרלות לכל אחת מהקבוצות 2ותערכנה 

ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון שבה נערכת  בידם רישיון שהיהזכאים  .א

 .ההגרלה

שבה נערכת בידם רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון  שלא היהזכאים  .ב

 ההגרלה.

ממכסת רישיונות הציד שנקבעה לציידים שאינם ותיקים תוקצה לקבוצה  60%

 מהמכסה תוקצה לקבוצה השנייה. 10% -הראשונה ו

נציג הנהלת הרשות, מנהל אגף מחשוב ברשות  הגרלה תבוצע בנוכחות ובפיקוח שלה .1.4

לשכה המשפטית של העובד בעו"ד היועץ המשפטי של הרשות או או מי מטעמו, 

 ורו"ח חיצוני. הרשות 

הגרלתם. כלומר, האדם  בהתאם לסדרבמספר סידורי  המשתתפים בהגרלה ימוספרו .1.6

אחרון  ד" וכן הלאה ע2האדם שהוגרל שני ימוספר " ,"1שהוגרל ראשון ימוספר "

 המשתתפים בהגרלה. 

אשר יכלול את מספר המשתתפים בהגרלה, פרטי  הרשות תערוך פרוטוקול הגרלה, .1.7

 מצא לנכון לציין בפרוטוקול.תשוכן כל פרט נוסף  המשתתפים על פי סדר הגרלתם

 ראיה הווהוי לעיל 1.4 חתם ע"י כל הגורמים המפורטים בסעיףייפרוטוקול ההגרלה  .1.8

 .ההגרלה תוצאות לגבי מכרעת

 

 הודעות למשתתפים בהגרלה  .5

את למשתתפים בהגרלה ממועד עריכת ההגרלה, תודיע הרשות  חודש בתוך .4.1

 יה באופן הבא:תוצאות

ימים מיום משלוח  14אם חלפו . עם אישור מסירה בדואר רשום -בהגרלהמי שזכה ל

גם בלא חתימה על אישור , יראו את ההודעה כאילו הומצאה כדיןעה בדואר רשום, ודהה

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

מספר או לתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני  עהההוד -בהגרלה הזכ שלא מיל

 במסגרת הבקשה לאישור זכאות מוקדמת. מסרל הנמען, כפי ששנייד טלפון הה
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חודשים מהיום שבו  1בתוך לתקנות  )א(7 מפורטים בתקנההשלא עמד בתנאים  כהזו .4.2

וייגרע ממכסת רישיון ציד  קיבל הודעה בדבר זכייתו בהגרלה, לא יהיה זכאי לקבל

רישיונות הציד ויבוא במקומו הבא אחריו ברשימת הזוכים בהגרלה מבין קבוצת 

 נגרע. הזכאים ממנה 

ידרש לעמוד בתנאים והוא עם אישור מסירה תישלח הודעה בדואר רשום  החדש לזוכה .4.2

ד ועמילא הוא אם לא יאוחר מתחילת תקופת הרישיון. )א( לתקנות 7הקבועים בתקנה 

 לא יבוא במקומו זוכה אחר.  -בתנאים אלה

 

 אישור הנוהל

 חתימה תאריך אישור גורם מאשר

   היועץ המשפטי

   מנהל חטיבת אכיפה

   מנכ"ל הרשות

 


