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 תקנות להגנת חיית הבר )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 16)8( ו–)9( ו–16א לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו–11955, 
לפי האוצר  שר  ובאישור  הלאומיים,  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  עם   בהתייעצות 

סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-31976 )להלן - התקנות העיקריות( -  .1
במקום ההגדרה "היתר צידה" יבוא:   )1(

""היתר צידה" - היתר לצידת חיית בר מוגנת שניתן לפי סעיף 3 לחוק, למטרות 
המפורטות בו, ולפי תקנות אלה;";

אחרי ההגדרה "היתר" יבוא:  )2(

""הרשות" - הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שהוקמה בסעיף 3 לחוק 
גנים ושמורות;

"חוק גנים ושמורות" - חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 
הנצחה, התשנ"ח-41998;

"חוק כלי הירייה" -  חוק כלי הירייה, התש"ט-51949;

"מבחן ציד" - מבחן בכתב לקבלת רישיון ציד או היתר צידה שערך המנהל;

"מכסת רישיונות ציד" - מספר רישיונות ציד שייקבע ויפורסם לפי תקנה 6ב;";

במקום ההגדרה "רישיון ציד" יבוא:  )3(

""רישיון לנשיאת כלי ירייה" - רישיון שנתנה הרשות המוסמכת לפי חוק כלי 
הירייה;

""רישיון ציד" - רישיון לצידת ציד שניתן לפי סעיף 3 לחוק, ולפי תקנות אלה;";

בהגדרה "המנהל", במקום "רשות שמורות הטבע" יבוא "הרשות";  )4(

במקום ההגדרה "עבירת ציד" יבוא:  )5(

""צייד ותיק" - מי שהיה בידו רישיון ציד תקף ביום תחילתן של תקנות להגנת 
חיית הבר )תיקון(, התשע"ז-62017;

"תקופת רישיון" - תקופה כוללת בת שלוש שנים שראשיתה ביום 1 בספטמבר 
שלאחר השנה שבה פורסמה מכסת רישיונות ציד."

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )ד(, בסופה יבוא "אלא אם כן אושר לו כאמור בהיתר צידה למטרות   )1(
של שמירת האיזון בטבע, מניעת נזקים לחקלאות או מחלות מידבקות באדם או בחי; 

היתר צידה כאמור לא יאפשר ירי מכלי רכב שהוא בתנועה;"; 

בתקנת משנה )ה(, בסופה יבוא "אלא אם כן ניתן לו אישור לפי תקנת משנה )ד(".  )2(

ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התשנ"ח, עמ' 217.  1

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

3 ק"ת התשל"ו, עמ' 2631.

4 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

5 ס"ח התש"ט, עמ' 143.

6 ק"ת התשע"ז, עמ' 1410.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 6
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אחרי תקנה 6א לתקנות העיקריות יבוא:  .3

הרשות "מכסת רישיונות ציד  של  האינטרנט  באתר  ויפרסם  יקבע  המנהל  )א(  6ב. 
רישיונות  מכסת  ספטמבר,  בחודש  ב–1  שנים,  שלוש  מדי 
קבע  ותיקים;  שאינם  לציידים  מכסה  וכן  כוללת  ציד 
מ–1,200  קטן  במספר  כוללת  ציד  רישיונות  מכסת  המנהל 
תהיה  מ–300,  קטנה  ותיקים  שאינם  הציידים  שמכסת  או 

הקביעה טעונה אישור של השר. 

מכסת רישיונות ציד תהיה לפי שיקולים של שמירת  )ב( 
טבע, בין השאר, לאור מצב אוכלוסיית חיות הבר בישראל, 
לפי  הוראות  קיום  לשם  הנדרשות  לפעולות  לב  ובשים 

החוק ואכיפתן.

אישור זכאות 
מוקדמת

המבקש לקבל רישיון ציד יגיש למנהל בקשה לאישור  )א(  6ג. 
זכאות מוקדמת; בקשה כאמור תוגש בין יום פרסום מכסת 

רישיונות הציד ובין יום 1 באוקטובר של אותה שנה.

אישור זכאות מוקדמת יינתן למבקש שהתקיימו בו כל  )ב( 
אלה:

הוא בן 21 שנים;   )1(

הוא אזרח או תושב קבע בישראל;  )2(

הוא עבר בהצלחה מבחן ציד; ואולם לא יידרש   )3(
אדם לעבור מבחן ציד, אם יש בידו רישיון ציד תקף 
במועד הגשת הבקשה או שהיה בידו רישיון ציד תקף 

לאורך כל תקופת הרישיון שקדמה לכך;

הוגש  לא  פלילית,  חקירה  בעניינו  נפתחה  לא   )4(
נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת 
הוא  המנהל,  לדעת  נסיבותיה,  או  חומרתה  מהותה, 

אינו ראוי לקבל רישיון ציד;

עבירה  בשל  קנס  תשלום  הודעת  קיבל  לא  הוא   )5(
לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, 
חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי 

לקבל רישיון ציד.

עלה מספר הזכאים לפי תקנה 6ג על מכסת רישיונות עריכת הגרלה )א(  6ד. 
הציד הייעודית לציידים שאינם ותיקים, יחולקו הזכאים 

לשתי קבוצות אלה: 

כל  לאורך  תקף  ציד  רישיון  בידם  שהיה  זכאים   )1(
תקופת הרישיון הנוכחית;

זכאים שלא מתקיים בהם התנאי הקבוע בפסקה )1(.  )2(

המנהל יקיים הגרלה באופן ששישים אחוזים מהמכסה  )ב( 
המפורטים  לזכאים  תוקצה  )א(  משנה  בתקנת  האמורה 
בתקנת משנה )א()1(, וארבעים אחוזים לזכאים המפורטים 

בתקנת משנה )א()2(.

 הוספת תקנות
6ב עד 6ד
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המנהל יפרסם באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו  )ג( 
www.parks.org.il נוהל בדבר אופן עריכת ההגרלה, לרבות 
הוראות הנוגעות לגורמים שיפקחו על ביצועה, וכן יפרסם 
את מועד עריכת ההגרלה חודש טרם מועד ההגרלה לפחות.

נערכה הגרלה, יודיע המנהל למשתתפים בהגרלה את  )ד( 
תוצאותיה בתוך חודש ממועד ההגרלה." 

במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"כללים למתן 
רישיונות 

ציד 

לא יינתן רישיון ציד לאדם אלא אם כן התקיימו בו כל  )א(   .7
אלה:

הוא נמצא זכאי לפי תקנה 6ג, ואם נערכה הגרלה   )1(
לפי תקנה 6ד - שמו עלה בגורל;

הוא מבוטח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד   )2(
שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון;

הוא הציג אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק   )3(
לקבלת  הכשרה  ועבר  כשיר  הוא  ולפיו  הירייה,  כלי 

רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.

בתקנת  המפורטים  בתנאים  רישיון  מבקש  עמד  לא  )ב( 
הזכאות  אישור  ממועד  חודשים   4 בתוך  )א(  משנה 
לפי  הגרלה  נערכה  אם  או  6ג)ב(  תקנה  לפי  המוקדמת 
בדבר  מהמנהל  הודעה  קיבל  שבו  מהיום  6ד)ב(,  תקנה 
אותו  זכאי  יהיה  לא  העניין,  לפי  כאמור,  בהגרלה  זכייתו 
אם  רישיון;  תקופת  באותה  ציד  רישיון  לקבלת  מבקש 
ויבוא  הציד  רישיונות  ממכסת  ייגרע   - הגרלה  נערכה 
במקומו הבא אחריו ברשימת הזוכים בהגרלה מבין קבוצת 
הזכאים שממנה נגרע כאמור בתקנה 6ד)א( )בתקנת משנה 
זו - הזוכה החדש(; הזוכה החדש יידרש לעמוד בתנאים 
הקבועים בתקנת משנה )א( בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר 
מתחילת תקופת הרישיון; לא עמד הזוכה החדש בתנאים 

האמורים - לא יבוא במקומו זוכה אחר. 

זכייה  על  או  מוקדמת  זכאות  אישור  על  הודעה  )ג( 
כאילו  אותם  יראו  )ב(  משנה  בתקנת  כאמור  בהגרלה 
הומצאו כדין לנמען, גם בלא חתימה על אישור המסירה, 
אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, 
מסיבות  ההודעה  את  קיבל  שלא  הנמען  הוכיח  אם  זולת 

שאינן תלויות בו.

מדי  יחודש  והוא  שנה  של  לתקופה  יינתן  ציד  רישיון  )ד( 
שילם  הרישיון  שבעל  ובלבד  רישיון  בתקופת  בשנה  שנה 
כל  מדי  8)א()3(  בתקנה  הקבועה  הציד  רישיון  אגרת  את 
שנה; ואולם אם חדל להתקיים בבעל הרישיון התנאי לפי 
תקנת משנה )א()2( או אם בוטל או פקע תוקפו של הרישיון 
לנשיאת כלי ירייה כאמור בתקנת משנה )א()3(, יפקע תוקפו 

החלפת תקנה 7
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לנשיאת  רישיון  של  תוקפו  הותלה  אם  הציד;  רישיון  של 
כלי ירייה, יראו את רישיון הציד כמותלה לאותו פרק הזמן 

שבו הותלה תוקפו של רישיון כאמור."

במקום תקנה 7א לתקנות העיקריות יבוא:  .5

 "כללים למתן
היתר צידה 

לא יינתן היתר צידה לאדם אלא אם כן התקיימו כל אלה: 7א. 

הוא הגיע לגיל 21;  )1(

הוא אזרח או תושב קבע בישראל;  )2(

נגדו  הוגש  לא  פלילית,  חקירה  בעניינו  נפתחה  לא   )3(
מהותה,  שמפאת  בעבירה  הורשע  לא  והוא  אישום,  כתב 
חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל 

היתר צידה;

לפי  עבירה  בשל  קנס  תשלום  הודעת  קיבל  לא  הוא   )4(
החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה 
היתר  לקבל  ראוי  אינו  הוא  המנהל,  לדעת  נסיבותיה,  או 

צידה;

לעניין היתר המתיר שימוש בכלי ירייה -   )5(

הוא הציג את אישור הרשות המוסמכת לפי חוק  )א( 
לקבלת  הכשרה  ועבר  כשיר  הוא  ולפיו  הירייה,  כלי 
כלי  לנשיאת  הרשאה  או  ירייה  כלי  לנשיאת  רישיון 
ירייה לפי אותו חוק, וכן אישור על כך שעבר הכשרה 
או  המוסמכת  הרשות  מאת  הירייה  כלי  חוק  לפי 
באמצעות תעודה לפי סעיף 10)ג( לחוק האמור מאת 
למטרות  האמור  ברישיון  המחזיק  מיוחד  רישיון  בעל 
פקע  או  בוטל  אם  ואולם  לחוק;   3 בסעיף  הקבועות 
ההרשאה  או  ירייה  כלי  לנשיאת  רישיון  של  תוקפם 
הותלה  אם  הצידה;  היתר  של  תוקפו  יפקע  כאמור, 
ההרשאה  או  ירייה  כלי  לנשיאת  רישיון  של  תוקפם 
פרק  לאותו  כמותלה  הצידה  היתר  את  יראו  כאמור, 
ההרשאה  או  הרישיון  של  תוקפם  הותלה  שבו  הזמן 

כאמור;

עבר בהצלחה מבחן ציד המתאים להיתר המבוקש  )ב( 
שהוא  או  בתקנה 8)א()2(,  הקבועה  האגרה  את  ושילם 
המבחן  את  שעבר  מבקש  תקף;  ציד  ברישיון  מחזיק 
למתן  שקדמו  השנים  ארבע  במהלך  בהצלחה  האמור 
ההיתר, יהיה פטור מהמבחן ומתשלום האגרה כאמור." 

במקום תקנה 7ב לתקנות העיקריות יבוא:  .6

"סירוב, התליה 
 וביטול רישיון ציד

או היתר צידה

המנהל רשאי לסרב לתת, להתלות או לבטל רישיון ציד  )א(  7ב. 
או היתר צידה, לאחר שנתן לבעל הרישיון או ההיתר, לפי 
העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים אחד 

מאלה:

החלפת תקנה 7א

החלפת תקנה 7ב
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הרישיון או ההיתר ניתן לו על יסוד מידע כוזב   )1(
או מטעה;

או  הרישיון  מתנאי  מהותי  תנאי  הפר  הוא   )2(
ההיתר;

החוק  לפי  מהוראות  מהותית  הוראה  הפר  הוא   )3(
או לפי חוק גנים ושמורות או לפי תקנות אלה;

הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה   )4(
או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד 

או בהיתר צידה.

רשאי  המנהל  )א(,  משנה  תקנת  מהוראות  לגרוע  בלי  )ב( 
לבעל  שנתן  לאחר  צידה  היתר  או  ציד  רישיון  להתלות 
אם  טענותיו,  את  להשמיע  הזדמנות  ההיתר  או  הרישיון 
בשל  נגדו  אישום  כתב  הוגש  או  פלילית  חקירה  נפתחה 
הודעת  שקיבל  או  )א()4(,  משנה  בתקנת  כאמור  עבירה 
תשלום קנס בשל ביצוע עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים 
ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו 
ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד או בהיתר צידה, עד לסיום 

ההליכים נגדו או עד לתשלום הודעת הקנס, לפי העניין.

בהחלטה על התליה לפי תקנת משנה )א( או )ב(, רשאי  )ג( 
אותו  כי  יהיה  ההתליה  לסיום  תנאי  כי  להורות  המנהל 
נוספים  תנאים  ולקבוע  ציד,  מבחן  בהצלחה  יעבור  אדם 
ככל הדרוש להבטחת קיום הוראות לפי החוק או חוק גנים 

ושמורות."

בתקנה 8 לתקנות העיקריות -   .7
במקום האמור בתקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א( בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

בסכום  אגרה  תשולם  מוקדמת  זכאות  לאישור  בקשה  הגשת  במועד   )1(
של 175 שקלים חדשים;

במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 300 שקלים חדשים;  )2(

שקלים   1,340 של  בסכום  אגרה  תשולם  ציד  רישיון  קבלת  במועד   )3(
חדשים, והרישיון יהיה בר–תוקף לאחר תשלום האגרה.";

בתקנת משנה )ב(, במקום "עליית" יבוא "שינוי".   )2(

תקנה 9 לתקנות העיקריות - בטלה.  .8
על אף האמור בתקנות 6ג ו–6ד לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 3 לתקנות אלה -  )א(   .9

המנהל ייתן רישיון ציד למבקש שהוא צייד ותיק, אם התקיימו כל אלה:  )1(

הוא עמד בתנאים הקבועים בתקנות 6ג)ב()2(, )4( ו–)5(, 7)א()2( ו–)3(; )א( 

הוא שילם אגרת רישיון ציד לפי תקנה 8; )ב( 

אם לא חידש שנתיים או יותר את רישיון הציד - עבר בהצלחה מבחן  )ג( 
ציד;

תיקון תקנה 8

ביטול תקנה 9

הוראת מעבר
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לעניין זה, יראו מי שהיה בידו רישיון ציד מותלה ביום תחילתן של תקנות אלה 
כתב  נגדו  להגיש  שלא  שהוחלט  הטעם  מן  ההתליה  בוטלה  אם  ותיק,  כצייד 
אישום, או שהוא זוכה מביצוע העבירה שהיתה עילת ההתליה, או שהעבירה 

שבה הורשע אינה כאמור בפסקה )2( ועבר מבחן ציד;

סמכויות המנהל לעניין רישיונות ציד כאמור יופעלו לפי החוק ולפי תקנות   )2(
אלה, ואולם נוסף על האמור בתקנה 7ב, צייד ותיק שהמנהל מצא שהוא הורשע 
להחזיק  עוד  ראוי  אינו  הוא  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  שמפאת  בעבירה 
האמורה  הציד  רישיונות  מכסת  לעניין  ותיק  כצייד  ייחשב  לא  ציד,  ברישיון 

בתקנה 6ב.

על אף האמור בתקנה 6ד, לעניין תקופת הרישיון הראשונה שלאחר יום תחילתן  )ב( 
של תקנות אלה, לא יחולו תקנות משנה )א( ו–)ב( שבתקנה האמורה.

כ"ו בתמוז התשע"ז )20 ביולי 2017(
)חמ 3-524-ת4(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, באותם 
עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיף 68 לחוק ובהתאם לסמכות הנתונה 
בו, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, 

אני מתקין תקנות אלה: 

151)ג()5(,  בתקנות  התשמ"ב-21981,  טיסה(,  וכללי  טיס  כלי  )הפעלת  הטיס  בתקנות   .1
בטבת  "כ"ג  יבוא   ")2016 בדצמבר   30( התשע"ז  בטבת  "א'  במקום  ו–411)ב1(,   )4(287

התשע"ט )31 בדצמבר 2018(".

י"ח בתמוז התשע"ז )12 ביולי 2017(
)חמ 3-1299-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו להגברת האכיפה של דיני העבודה )שינוי התוספת השלישית לחוק(, 
התשע"ז-2017

העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  לחוק  51)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ועם  המשפטים  שרת  עם  האוצר,  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשע"ב-22011 

הארגונים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:  

בתוספת השלישית לחוק, בפרט )19(, במקום  "ו–7" יבוא "7 ו–8".   .1
י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(

)חמ 3-5361(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

תיקון תקנות 151, 
287 ו–411

שינוי התוספת 
השלישית לחוק

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשע"ז, עמ' 1114.

י"פ התשע"ו, עמ' 9532.  1

2 ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ג, עמ' 200; ק"ת התשע"ו, עמ' 1078.
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הודעת המודדים )אגרות(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 6)ג( לתקנות המדידות )אגרות(, התשל"ז-21977 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, חל שינוי בסכומי האגרות שלפי תקנות 2 ו–3 לתקנות מיום ג' בטבת   .1
התשע"ז )1 בינואר 2017( כלהלן:

)א( "בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך 
לחלק  או  השירות  את  הנותן  העובד  של  עבודה  שעת  לכל  חדשים  שקלים   103.58

משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות:

עבודת שדה של מודד או של עוזר מודד;  )1(

חישובים,  שרטוט,  עבודת  שהיא  המדידות  אגף  עובד  של  משרד  עבודת   )2(
ביקורת תכנית, או עיון בתיקים, בספרים, בפנקסים, בחוברות, בתצלומי אוויר 

במפות או בחומר מדידה אחר;

עבודת משרד של עובד אגף המדידות שהיא המצאת חומר מדידה לעיונו   )3(
של מבקש השירות, העתקת חומר כאמור, או מתן הסברים בקשר אליו;

בדיקת סרט תקן במועד אחר מאשר בחודש אפריל.  )4(

בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש השירות או  )ב( 
בידי עובד אגף המדידות ישלם המבקש, נוסף על כל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 

2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:

בשקלים חדשים

 קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים ופרטים)1(
2.05כיוצא באלה, לכל קו או נקודה

3.06תיאור נקודות, לכל יחידה)2(

3.06מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום)3(

3.06"פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום)4(

ב' באב התשע"ז )25 ביולי 2017(
)חמ 3-640-ת2(

ב ג ר ן  נ ו ר  
מנהל המרכז למיפוי ישראל  

 

 

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1942.  1

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 1163; התשמ"ד, עמ' 194.

שינוי האגרות




