היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו 1955 -

תוקף ההיתר -מיום ( 01/07/2018י"ח תמוז תשע"ח) עד ( 31/12/2018כ"ג כסלו תשע"ט)
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ניתן בזה היתר כללי לציידים בעלי רישיון צייד תקף לכל סוגי הציד ,ואשר אין להם הגבלה ברישיונם ,לצוד חזירי בר באזורים הבאים:
א .בכל האזורים המותרים לציד הנמצאים מצפון לקו המתחיל בתחנת הכוח "אורות רבין" ממערב והממשיך מזרחה לאורך כביש  65עד
צומת מגידו ,וממשיך דרומית-מזרחית משם לאורך כביש  ,66עד גדר המערכת.
ב .בשטחים חקלאיים מעובדים בכרמל ובגן לאומי כרמל ,במרחק של עד  50מטר מהם .הציד אסור בחניוני המבקרים ובסביבתם.
ג .בשרון בתחום גבולות אלה בלבד :בצפון :מכביש  65מחלף עירון עד צומת נחל חדרה; במערב :כביש  4מצומת נחל חדרה ועד לצומת
בית ליד; בדרום :כביש  57מצומת בית ליד עד מחלף ניצני עוז (כביש  ;)6במזרח :צומת ניצני עוז עד מחלף עירון כביש .65
ד .במישור החוף הדרומי בתחום בגבולות אלה בלבד :בדרום מזרח :ממחלף דניאל לאורך כביש  6עד מחלף שורק :מדרום :ממחלף שורק
לאורך כביש  7עד לצומת כנות ומשם לאורך כביש  41עד למחלף אשדוד; במערב :ממחלף אשדוד ,לאורך כביש  4ועד מחלף גנות;
בצפון :ממחלף גנות לאורך כביש  1ועד מחלף דניאל.
הציד יערך בהתאם לחוק להגנת חיית הבר ,תשט"ו  1955 -והתקנות שהותקנו על פיו .ניתן יהיה לצוד בהתאם להיתר זה ,גם בשעות
שמשקיעת השמש ועד לזריחתה בכפוף לתקנה (5א) ( )2עד ( )4לתקנות להגנת חיית הבר ,תשל"ו.1976 -

* ראה הערה בנושא ציד בעזרת כלבים בסעיף 4ב לפרק ה"הוראות כלליות" המופיע מטה.
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למרות האמור לעיל ,חל איסור לצוד חזירי בר בשטחים הבאים:
א .מורדות נפתלי :בצפון :מטולה; במזרח :כביש מספר  ;90בדרום :כביש מספר  899מצומת כוח לצומת נבי-ישע; במערב :כביש מספר
 886לכוון יפתח ומשגב עם ולאורך הגבול עד מטולה.
ב .פארק גורן :השטח הנכלל בתחום הפארק ממערבית ומזרחית לישוב גורן.
ג .רמת פישחור :בצפון :כביש עוקף צפת ממחלף אליפלט ועד צומת עין זיתים; במזרח :כביש  90ממחלף אליפלט ועד צומת עמיעד;
בדרום :מצומת עמיעד לאורך כביש  85ועד נחל עמוד; במערב :נחל עמוד (כולל את רמת פישחור ויער לימונים) ועד צומת עין זיתים.
ד .עמק הירדן ועמק המעיינות :בצפון :חיבור הכבישים  92ו 98-בין חמת גדר לצומת צמח; בדרום :הגדר הביטחונית בין חסם צהוב לגדר
המערכת שבגבולה המזרחי של מדינת ישראל; במערב :כביש מספר  ; 90במזרח :גדר המערכת של גבולה המזרחי של מדינת.
ה .רמות סירין ,הר יבנאל ורמות יששכר :במזרח :כביש מספר  ;90בדרום :כביש מספר  71מצומת יששכר לצומת שאן; במערב :חיבור
הכבישים כפר כמא אל כביש  65 ,767ו 716-ועד כביש  ;71בצפון :כביש  767מכפר כמא ועד כביש מספר .90
ו .אזורי מעברי חיות בר מעל ובתוך כבישים ראשיים :הצייד אסור בטווח  300מטר משני צידי מעברי חיות בר בכביש  6ובכביש ( .70מפה
נמצאת באתר הרשות).
ז .הציד אסור בשמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים.
ח .הציד אסור בסמוך לחניוני קק"ל וחניוני מבקרים (יש לשמור טווח של  500מ' מגבולות החניון).
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ציד באזורים המפורטים בסעיף  1להיתר יעשה בכפוף לתנאים הבאים:
א .היציאה לציד תתואם מראש עם רב"ש או נציג מוסמך של הישוב שבתחום אדמותיו יתקיים הציד.
ב .היציאה לציד מותנית בהודעה טלפונית למוקד רשות הטבע והגנים ( *3639שלוחה  .)3הצייד ידווח את שמו ,ת"ז ,מקום מגוריו,
היישוב הסמוך לאזור הציד ושיטת הציד .ציד ללא תאום מראש הינו חריגה מתנאי היתר זה.
ג .בנוסף על האמור בסעיפים א ו -ב ,יציאה לציד באזורים הבאים דורשת תיאום גם עם הפקחים הבאים :באזור השרון ובאזור מישור
החוף הדרומי -אסף קפלן ,נייד .053-7762238 :באזור מועצה אזורית עמק המעיינות -גונן בהיר ,נייד .050-5063029 :באזור מועצה
אזורית גלבוע -רועי בן יוסף ,נייד .053-7762528 :באזור מועצה אזורית מגידו -לירון טל ,נייד .050-5063024 :באזור מועצה אזורית
חוף כרמל -יונתן הראל ,נייד ,053-4924969 :באזור המועצה האזורית עמק יזרעאל -אריאב בולדו נייד.053-7762099 :
יודגש כי הציד ללא תיאום מראש הינו חריגה מתנאי היתר זה.
ד .עם היציאה מהשטח וסיום הציד יש לדווח שנית לגורמים המפורטים בסעיפים א ו -ב ,בכלל זה על שלל הציד ומיקום הציד.
ה .אין להשתמש בזרקור מסנוור .ניתן להשתמש אך ורק בפנס המותקן על הרובה לצורך זיהוי המטרה ומניעת פגיעה באדם או מיני חיות
אחרות ,בזמן ישיבה במארב אך לא בתנועה.
ו .אין להחזיק ברכב ברובה ציד שאינו ארוז בנרתיק ,או ברובה טעון .ניתן בזמן מעבר בין מקום ציד אחד לאחר ,להחזיק ברכב בתוך תא
נעול רובה אשר מורכבים עליו אביזרי תאורה כמפורט בסעיף (3ה) ,כאשר הוא אינו בנרתיק והוא אינו טעון.
ז .אין לירות מתוך רכב ,אם בתנועה ואם בחנייה.
ח .הציד בלילה בשיטת המארב בלבד.
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הוראות כלליות:
א .באזורי הציד תיתכן פעילות אזרחים ,שוטטות מטיילים ואימוני צבא הן ביום והן בלילה.
ב .למען הסר ספק ,היתר זה אינו מאפשר לעשות שימוש בכלבים לאיתור חזירי בר .שימוש בכלבים מותנה בקבלת היתר מיוחד מהרשות
וישמש לאיתור חזירי בר בלבד .חל איסור לשסות כלב בחזיר בר או בחית בר אחרת .אדם שיעשה זאת צפוי לעמוד לדין והכלב יתפס ע"י
הרשות.
ג .חל איסור למכור את בשר הציד .העברת בשר הציד מותנית באישור מנהל השירותים הוטרינריים באזור וזאת בהתאם להוראת תקנה
12ד לתקנות להגנת חיית הבר ,תשל"ו.1976-
ד .חל איסור להשאיר בשטח הציד פגרים של חזירים שנצדו במסגרת ההיתר .חובת פינוי הפגרים חלה על הציידים.
ה .חובה להישמר ממתקנים ומקווי תשתיות כמו :גז ,נפט ,חשמל ,תקשורת שילוט ואחרים.
ו .במידה ונתקלת במפגע סביבתי :מלכודות ,חיות בר פצועות ,חשד לכלבת ו/או כל מפגע אחר אנא דווח למוקד הרשות .*3639
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