
 רשומות

 ספר החוקים
 כ׳יו בטבת תשט״ו 170 20 ביגואר 1955

 עמ1ד

 חוק להגנת חיית הבר, תשט״ו—1955 10



*1955—  חוק להגנת חיית הבר, תשט״ו

 1. בחוק זה —

 ״חיית־בר״ — יונק או עוף שאין טבעם לחיות במחיצתו של אדם!

 ״ציד״ — חיית־בר ששר החקלאות קבע בתקנות שהיא ציך.

 ״מזיק״ — היית־בר ששר החקלאות קבע בתקנות שהיא מזיק «

 ״חיית־בר מוגנת״ — חיית־בר שלא נקבעה כציד או המזיק!

 ״צידה״ — לרבות עשיית מעשה מתוך כיונה לפגוע בחייה, בשלומה או בחופשתה של חיית
T • 

 בר, או להדריך את מנוחתה, או למכן את ההתפתחות הטבעית של ביציה.

 2. לא יצוד אדם חיית־בר מוגנת.

 3. לא יצוד אדם ציד אלא ברשיון ציד.
 4. (א) לא יצוד אדם בתחום חמש מאות ממר ממחנה, מגן ציבורי ומבית הנמצא

ת אחר או מבית קברות•  בתחום יישוב, או בתהום מאה מטר מבי
 (ב) לא יצוד אדה ביריד. העשויה לפגוע בחוטי רשת חשמל, טלפון וטלגרף.

 5. לא יצוד אדם ציד בשיטות ובאמצעים אלה:

 (1) סינווד באורות!

 (2) הרעלה?

 (3) הימום בסמים משכרים ז

 (4) רדיפה בכלי תחבורה ממונע!

 (5) שימוש בחמרי נפץ ז

 (6) שימוש במלכודות• ברשתות או בדבק!

 (7) שיטות ואמצעים אחרים ששר החקלאות אסר עליהם בתקנות.

 6. (א) על אף האמור בחוק זה, רשאי שר החקלאות להתיר, בהיתר כללי או מיוהד,
 צידת ציד וחיית־בר מוגנת למטרות מדעיות׳ למניעת נזקים לחקלאות או למניעת מחלות

 מידבקות באדם או בחי.
 (ב) נכנה אדם לרשות לא לו תוך כדי שימוש בהיתר לפי סעיף זה, אין רואים

 בכניסתו הסגת גבול, ובלבד שלא הרג מן הדרוש להשגת המטרה שפורשה בהיתר.

 7. דשות מקומית רשאית, באישור שר החקלאות. לאסור או להגביל, בחוקי עזר, את
 הציד במקום שבתחום שיפוטה.

 8. (א) לא יסחר אדם בחייה־בר, או בחלק ממנה, אלא ברשיון מסחר בחיית־בר.

 (ב) מי שאינו בעל רשיון מסחר בהיית־בר לא ימכור חיית־בר אלא לבעל רשיון
 בזה.

 9. רשיון או היתר לפי חוק זה יינתן על ידי שר החקלאות לפי כללים שנקבעו בתקנות,
 והוא רשאי לתתו בהגבלות או בתנאים, ולבטלו או לשנותו בכל עת.

 איסור צידה

 רשיון ציד

 מקומות אסורים

 שיטות אסורות

 היתר צידה

ות רשויות י  סמכו
 מקומיות

 משחר בחיית־בר

 רשיונות
 והיתרים
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י מפקחים ו נ  מי

ות מפקח י  סמכו

 חילוט דבר
ה בו ר ב ע נ  ו

 עבירה

 הנחה בדבר
 צידה בעבירה

 עונשי!

יות  העברת סמכו

 ביצוע ותקנות.

 10. שר החקלאות רשאי למנות מפקחים לצורך חוק זה.

 .11. הסמכויות המסורות לשוטר לפי הסעיפים 3 ד18 לפקודת הפרוצידירה הפלילית
ות לפיו׳ והוראות  (מאסר וחיפושים)•י, יהיו גם למפקח לגבי עכירות על חוק זה ועל תקנ

 הפקודה האמורה יחולו על מעצר וחיפוש הנערכים על־ידיו כאילו נערכו על־ידי שוטר.

ד או אמצעי ציד אחר׳ פרט לכלי רכב ממונע, ששימשו למעשה עבירה  12. (א) כלי צי
 על חוק זה או על תקנה לפיו, וכן חיית־בר שניצודה בעבירה כזאת, רשאי בית המשפט
ת המשפט על חילוט  הדן בעבירה לצוות על חילוטם לאוצר המדינה! אולם לא יצווה בי
ו אשמים באותה עבירה ו  כלי ציד או אמצעי ציד אחר כאמור אם נוכה שבעליהם לא הי
 הוראה זו אינה גורעת מסמכותו של בית המשפט להורות הוראה אחרת בענין זה לפי כל

 דין אחר.

 (ב) עברו ששה חדשימ מיום שנתפס דבר האמור בסעיף קטן(א) ולא נתבע אדם
 לדין על העבירה׳ ולא הוכחה בעלותו של אדם על התפוס, רשאי שר החקלאות לצוות על

 חילוטו לאוצר המדינה, ואין אחר החילוט ולא כלום.

 13. נמצאו בחזקתו של אדם ציד או חיית־בר מוגנת, ולא ניתן לו רשיון או היתר לצודם,
 רואים אותם כאילו ניצודו על ידיו ללא רשיון או היתר, עד שלא הוכיח היפוכו של דבר.

 14. (א) העובר על הוראות הסעיפים 2, 3 ו־4 או על תקנה שהותקנה לפי פסקה (3)
 להעיף 16, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

 (ב) העובר עבירה אחרת על חוק זה או על תקנה לפיו, או העובר על תנאי מתנאי
 רשיון או היתר שניתן לפי חוק זה׳ דינו — מאסר שלושה חדשים או קנם מאתיים וחמישים

 לירות או שני הענשים כאחד.

 (ג) האודר לצוד חיית־בר שאסור לו לצודד,, וכן העושה ביודעין פעולה העלולה
 להביא לצידתה של חיית־בר בעבירה על חוק זה או על תקנות לפיו, דינו — מאסר חודש

 או קנם מאה לירות או שני הענשים כאחד.

 15. שר החקלאות רשאי להעביר את סמכויותיו לפי חוק זה, פרט לסמכויותיו לפי
 סעיפים 1 ו־16.

 16. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו, לרבות תקנות בדבר —

 (1) הגשה תסקירים על ידי בעלי רשיונות או בעלי היתרים ביחס לחיית־ בר
 שברשותם!

 (2) הגנתה של חיית־בר, שמירה על קיומה, עידוד רבייתה או מניעתה, הצלתה
 משריפה או מפורענות טבע אחרת!

 (3) איסור או הגבלה על צידתה של חיית־בר או של סוג מסוגיה בתקופה
 מסויימת או באזור מםויים ז
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 (4) סדרי צידתם או השמדתם של מזיקים 1
 (5) החזקת חיית־בר בגני חיות, בחוות לגידול חיות־בר או במקום אהד!

 (6) תנאים סניטריים לקבורת גדותיהן של חיות־בר שניצודו, להשמדתן או
 לסילוקן בדרך אחרת ן

 (7) מלאכת מילוי עור של חיית־בר ו

 (8) חובות ביטוח מפני נזקי צידה ו

 (9) אגרות לרשיונות ולהיתרים לפי חוק זה ופטור מתשלומן, כולו או מקצתו.

— בטלה.  17. פקודת השמירה על הציד 1

י ל ת פ ץ נ ר  פ
 שר החקלאות

ת ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 1 חוקי א״י, נרד אי, פרק סייד, עמי 06ז.
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 המחיר 40 פרוטה הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


