
  

מדע שם חטיבה:  

  נוהל היתרי טיבוע :שם הנוהל

  16.08.2012 תאריך העדכון:

  

1 

 

 כללי

רשאי על פי הסמכות הנתונה לו בחוק  ("הרשות" )להלן מנהל רשות הטבע והגנים .1

 ליתן היתר מיוחד לציידת חיית בר ורשאי יהיה להתנותו 1955להגנת חיית הבר תשט"ו 

כוללת פעולה  ,כמוגדר בחוק הנ"ל ,בתנאים, להגבילו ולשנותו בכל עת. לצורך זה צידה

שיש בה כדי להטריד את מנוחתה או התפתחותה של חיית הבר, ובכלל זה טיבוע של 

 ציפורים ושל כל חיית בר המוזכרת בחוק זה.

על  , תקנות להגנת1998כנ"ל מכח חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה 

 ערכי טבע מוגנים.

 

  רשות הטבע והגנים, ,חט' אכיפה :היחידה הממונה על הנפקת ההיתר א. .2

 .02-5005459פקס:      02-5005462טל: 

 חט' מדע - היחידה הממונה על מתן חוות דעת ובחינת חוות דעת מקצועיות .ב

 .02-5005421 טל: רשות הטבע והגנים, ושימור,

 להגנת החברה של יישראלהטיבוע הע"י מרכז  יינתןמקצועי ולוגיסטי  יעוץ .ג

 .02-6537374)להלן "מרכז הטיבוע"(, טל:  הטבע

משרדי ומספרי הטלפונים של הפקחים נמצאים בהרשות פרטי משרדי מחוזות  .ד

 .08-9253321: מוקד הרשותוב 02-5005444הרשות: 

 

 ניתן היתר ללכידה ולטיבוע ציפורים בטבעת אלומיניום או כל טבעת אחרת .3

המאושרת ולפי הכללים שלהלן, בעל ההיתר חייב לעמוד בתנאים המתייחסים 

להפעלת הרשת ו/או המלכודות, להוצאת הציפורים מהרשת ומכל מתקני לכידה 

 , לזיהוי הציפור, טיבועה ומדידתה.יםאחר מאושר

 

הטיבוע מותר למחקר, לניטור ולממשק בלבד ואינו מותר כפעילות תיירותית או  .4

ולימודיות  חינוכיותת חוויית מבקרים. הדגמת טיבוע לקהל למטרות למטרת העצמ

תתאפשר רק בתחנות בהן מתבצע טיבוע למטרות מחקריות או ניטור באופן קבוע 

-. טיבוע באתר מזדמן או חד-ה'(  6)להלן " תחנת טיבוע קבועה" המוגדרת בסעיף 

 פעמי לשם הדגמה לקהל אסורה .
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 קבה במשמע, וכן להיפך.אף לשון נ –האמור בלשון זכר  .5

 

 :להלן התנאים שיהיו חלק בלתי נפרד מההיתר לטיבוע .6

שלהלן וכל נוהל אחר בנושא  והנהליםלמלא בדייקנות ובכל עת את הכללים יש  .א

 1955 בהתאם להוראות "חוק הגנת חיית הבר תשט"ו, רשותההמתפרסם ע"י , זה

טבע מוגנים והוראות ותקנותיו", חוק גנים לאומים, שמורות טבע, תקנות ערכי 

 הפקחים הפועלים על פיהם.

בעת פעילות  תוקף הניתן על ידי הרשות-לשאת עימו היתר ברמטבע חייב  .ב

)בהתאם  שנים לכל היותר חמשעד  משנה. משך תוקפו של היתר זה, הטיבוע

 .(ןלדרגת הרישיו

הנערכים בשמורת טבע מוכרזת או מאושרת או גן לאומי מאושר לכידה וטיבוע  .ג

מוכרז מחייבים היתר מראש בכתב ותאום עם אקולוג המחוז ומנהל או 

 השמורה/גן לאומי )או עם הפקח האזורי במידה ואין מנהל לשמורה/לגן הלאומי(.

כל פעילות טיבוע שאינה בשמורת טבע ושאינה בתחנה קבועה )סעיף ו'(,  .ד

בו מחייבת הודעה טלפונית ורצוי גם  לאקולוג המחוז ברשות ולפקח האזורי 

 מתבצעת הפעילות.

תחנת טיבוע קבועה תאושר בהתקיים התנאים הבאים: זהו אתר טיבוע קבוע בו  .ה

ימים  48מתקיים טיבוע לאורך כל השנה ולא פחות מארבע ימים בחודש או 

התחנה מנוהלת על ידי מטבע דרגה א'. התחנה תפעל בהיתר של הרשות  בשנה.

תי. הבקשה לקבלת היתר תוגש להפעלת "תחנת טיבוע קבועה". ההיתר הינו שנ

על ידי המטבע המנהל, לפני תחילת השנה הקלנדרית, בה יפורט: מי המטבע 

האחראי לתחנה, מי המטבעים המתוכננים לטבע ומהם מועדי הטיבוע 

המתוכננים או את תדירות הטיבוע. רק תחנת טיבוע קבועה, שקיבלה היתר, 

כת הקהל יהיה בתחנה רשאית להזמין ולארח קהל וזאת בתנאי שבעת הדר

מטבע נוסף בדרגת טיבוע ג' לפחות או בעל היתר להוצאת ציפורים מרשת 

 ערפל. 



  

מדע שם חטיבה:  

  נוהל היתרי טיבוע :שם הנוהל

  16.08.2012 תאריך העדכון:

  

3 

 

מטבעים המפעילים אתרי טיבוע קבועים )להבדיל מתחנות טיבוע קבועות(  .ו

 10ביצוע של לפחות  שלשנים וצפי  3פחות של ל טיבוע רציפותמחויבים ל

ימים בשנה אבל  5חילופין רק ל , אוטיבועים בשנה באותו אתר ובאותה שיטה

שנים והקפדה על שיטת עבודה קבועה. על המטבעים  10עם רציפות של מעל 

בצורה מרוכזת  )או בתחילת כל חודש(להעביר לאקולוג המחוז בתחילת שנה 

את מועדי הטיבוע המתוכננים. לפני הטיבוע עצמו ישלח המטבע הודעה 

 זורי בו יודיע על המועד בו יטבע.)בדוא"ל או הודעה דיגיטלית אחרת( לפקח הא

 ערפל )המקובלות בעולם(.-תתבצע רק ברשתות לכידה .ז

רשתות המופעלות על יד רקטות או כל צורה ל אומלכודות קפיציות הפעלת  .ח

מלכודות כלוב פשוטות דורשות היתר . של לכידה דורשת היתר מיוחד אחרת

  מיוחד, מלבד לבעלי היתר א' )כמפורט בהמשך(.

גם אם אינן מופעלות( ) להשאיר בשטח רשתות או מלכודות מכל סוג שהואאין  .ט

ללא פיקוח של  וזאת, חיים-מבוקרת של בעלי-באופן שתתאפשר לכידה בלתי

המטבע האחראי. יש להבטיח כי שום גורם זר לא יוכל להפעיל ציוד לכידה ללא 

 אישור ופיקוח.

 טיבוע.אין להעביר ציוד טיבוע לגורם לא מוסמך ללכידה ול .י

בהתאם לתנאים ו לטבע רק בטבעות אשר יימסרו על ידי מרכז הטיבועיש  .יא

 . בכל מקרה יש לנהוג לפי הכללים שלהלן.דושייקבעו על י

בהיתר בכפוף למגבלות המופיעות  המצוינים מיניםלטבע ציפורים רק מהמותר  .יב

 בו ולשחרר את האחרים גם אם נלכדו באותה לכידה.

זק ו/או פגיעה בציפורים תוך תהליך הלכידה והסימון. נ ללהקפיד לא לגרום כיש  .יג

להעבירה לטיפול באחריות המטבע אם נפגעה הציפור או הינה בעלת מום, 

או  יש לדווח בטופס הטיבוע על כל ציפור שמתה בתיאום עם הפקח האזורי.

על כל מצב חריג של ציפור )חשד למצב  במהלך או לאחר הטיבוע. נפגעה

ציעה מצייד יש ליידע את מידית פקח אזורי או אקולוג בריאותי חריג או פ

 המחוז(.

תאום עם מרכז כנף, טבעות צבעוניות, או בכל סימון אחר, ללא ב תתווי סמןאין ל .יד

 של רט"ג.  היתר מיוחדהטיבוע וב
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יש לדווח על סימונים או טיבועים חריגים לאקולוג העופות של הרשות אשר  .טו

 מונה על התחום ברשות "( ולמרכז הטיבוע.ממונה על התחום ברשות )להלן " המ

המאושרת ע"י התאמת גודל טבעות האלומיניום תיעשה בהתאם לרשימה  .טז

המופצת על ידי מרכז הטיבוע )חוברת "מפתח הטבעות לטיבוע הרשות 

במידת הספק יש למדוד את קוטר רגל הציפור ולהתאים לה טבעת  ציפורים"(.

 בקוטר נכון.

 ל צפור מטובעת בטבעת מתכת.אין להוסיף טבעת מתכת ע .יז

אין להחליף טבעת מתכת על צפור מטובעת בטבעת מתכת אלא במקרים  .יח

 הבאים:

 הטבעת הקודמת עלולה לגרום לפציעת הציפור.אשר כ .1

אם הכתובת או מספר הטבעת הקודמת טושטשו ואינם ניתנים לקריאה.  .2

המחליף לדווח על המקרה ולשלוח את הטבעת  בבכל מקרה חיי

 המוחלפת וההסבר למרכז הטיבוע.

אין להעביר טבעת מציפור שטובעה ודווחה למרכז הטיבוע ולענוד אותה לציפור  .יט

 אחרת.

או  Excelממוחשב של תוכנת  ןבגיליובעל ההיתר חייב לרשום בצורה מסודרת  .כ

 : בפורמט אחר כפי שנקבע או שיסופק ע"י מרכז הטיבוע

חלה חובת דיווח גם  סוג ומין, כולל השם המדעי, של הציפור המטובעת. .1

של כל ציפור הנלכדת בלכידה חוזרת אחרי יום הטיבוע המקורי שלה 

לתארה במקרה של חוסר וודאות בזיהוי, יש  )להלן "לכידה חוזרת"(.

למרכז הטיבוע  רבאופן מפורט )כולל תיעוד מצולם( ולהעביר את התיאו

 .מנת לאפשר זיהוי הציפור בהמשך-על

 ומספר הטבעת. סדרה )גודל( .2

 מועד הטיבוע )תאריך ושעה(. .3

 .וקואורדינטות מקום )לפי הנחיות מרכז טיבוע( מקום הטיבוע .4

 טבעות צבע וכל תג מזהה מיוחד ומאושר אחר. .5

 .ערפל, מלכודת וכד'(-)רשתכולל שימוש בהקלטות אופן הלכידה  .6

 אמץ הלכידה )מספר רשתות ומשך פרישתן(שיטת ומ .7
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שם המטבע שהוא בעל הטבעות והאחראי על דיווחן ושם המטבע בפועל  .8

 של הציפור.

על למרץ בשנה לאחר שנת הטיבוע,  31-למרכז הטיבוע דיווח שנתי עד ה לדווח .כא

, פירוט כל טבעת שנענדה וכל ציפור : לכידות חוזרותכל פעילות בתחום הטיבוע

לדרישות בסעיף הקודם. במקרים מיוחדים, למשל: מחקר  אםבהת - מטובעת

 מסוים, תיקבע תדירות הדיווח או כל דרישה מיוחדת אחרת, על ההיתר עצמו.

מטבע בעל טבעות )מטבע בעל היתר א' או ב'( ידווח למרכז הטיבוע פעם בחמש  .כב

 שנים גם אם לא טיבע ציפורים כלל.

או בפורמט אחר כפי שנקבע ע"י מרכז  Excelהדיווח יהיה כאמור בקובץ  .כג

 הטיבוע. באחריות המטבע המדווח לוודא שהדיווח הגיע למרכז הטיבוע.

ג' חייבים למלא טופס בו נרשמות כל פעילויות  -ו בעלי היתרים דרגות ב' .כד

הנרכש על ידי בעל היתר כנ"ל,  ןהניסיו תיעודהלכידה והטיבוע בהן השתתפו. 

את הטופס יש להגיש למרכז  יותר. ברמה גבוההוע טיבהיתר ל תקדםלהלו  יסייע

 .ןהטיבוע בעת בקשת חידוש או העלאת דרגת הרישיו

חובתו של בעל ההיתר לוודא שציודו, טבעותיו וכל ציוד לכידה אחר, לא יגיעו  .כה

לידי אנשים בלתי מוסמכים והוא מתבקש להעבירם למרכז הטבוע במידה 

 שמופסק השימוש בהם.

 ממטבע למשנהו חייבת בדיווח למרכז הטיבוע.כל העברה של טבעת  .כו

, גם על ידי מטבעים מורשים, לצורך טיפול בנזקי חקלאות לכידת עופותכל  .כז

 רשות.האישור והיתר פרטני מ תחייבמ

( לצורך העלאת חווית הביקור, לאומיים בגניםבשמורות טבע ו כוללטיבוע ) .כח

 של בהיתרקבועות ומאושרות טיבוע בתחנות  מותר אך ורקפרסום לקידום ול

  רשות.

על מטבעים בעלי רישיון א' בתוקף המעוניינים לקבל מעמד של "מטבע א'  .כט

ממליץ" לפנות ולקבל המלצה ממנהל מרכז הטיבוע ומהממונה על התחום 

 ברשות.
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מטבעים המחזיקים ברשותם רישיון ב' תקף יוכלו להמשיך לטבע לפי כללי  .ל

שנים מיום קבלת רישיון ב'  5ום נוהל זה. בחלוף הטיבוע שהיו תקפים לפני פרס

שנים ממועד קבלת הרישיון,  5-או בעת חידוש הרישיון הבא, אם חלפו למעלה מ

על המטבע להיבחן לרישיון א'. במידה ולא יעבור המטבע את הבחינה, או שלא 

 ירצה להיבחן יחולו עליו הנהלים החדשים המתפרסמים כעת לגבי רישיון ב'. 

  

 רוגםיההיתרים וד

 

רשות השל  ההיתרים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. חובה להציגם לכל פקח .א

 .ואשר הזדהה בפני המטבע תוקף-לו תעודת פיקוח ברת

סוגי היתרים המדורגים  4פעילות הלכידה והטיבוע, ניתנים  והסדרת למען עידוד .ב

 להלן:

 

I .'עצמאים )צבע לבן( יםמטבע-דרגה א 

 משך תקפו של היתר זה לא יעלה על חמש שנים  

  ---------------------------------------- 

 על מנת לקבל דרגה זו חייב המבקש לעמוד בכל התנאים שלהלן: .א

 שנה. 22 - גיל מינימלי .1

 בעריכת תצפיות בציפורים. ןניסיו .2

של שנה  ןניסיולכך ולאחר תקופת  כודרגה א' שהוסמ יבעלשני המלצה של  .3

 .תםלפחות, בעבודה אי

 ב'. השנים לפחות בדרג 5בעבודה של  ןניסיו .4

 מינים שונים. 120-ציפורים מ 10,000טיבוע של  .5

 בפרק הכללי.  יג' ףחובת הדיווח על פעילותו לפי סעי .6

מבחן מעשי ועיוני שיבוצע ע"י מנהל מרכז הטיבוע ומטבע דרגה א' נוסף. במידה  .7

תוצאות המבחן, יועבר הנושא לבחינה והחלטה  ותתעורר מחלוקת ועירעור על

 של הממונה על תחום ברשות .
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 מטבע כזה רשאי: .ב

כל מיני הציפורים אלא אם מופיעות בהיתר מגבלות את לטבע למדוד ולשקול  .1

 .מסוימות

 לקבל או לקנות טבעות וציוד אחר על שמו. .2

 ג'(.לקבלת תחת חסותו ובאחריותו מתלמדים )בעלי היתרים דרגה ב' או  .3

 לקבל היתר מיוחד לטיבוע גוזלים או אפרוחים. .4

 בוע.י, אשר אושרו ע"י מרכז הטטיבוע מוסמך להדריך בקורסי .5

להשתמש במלכודות כלוב פשוטות )ללא קפיץ או חלקים הנעים במהירות  .6

 ( ללא היתר מיוחד.BCובכלל זה מלכודת 

שהוא מטבעים מיוחד על מנת שיוכל להמליץ על  היתרמטבע א' רשאי לבקש  .7

ב' או א'. על מנת לקבל היתר מתאימים לקבלת היתר כמכירם היטב ונראים 

שנות ניסיון כמטבע א', להמלצה של  5-להמלצה על מטבעים אחרים הוא זקוק ל

שני מטבעי א' אחרים, להמלצה של מנהל מרכז הטיבוע ולהמלצה של הממונה 

 על התחום ברשות.

 

 מטבע כזה חייב: .ג

 וראות הכלליות המופיעות בהיתר הטיבוע.לקיים את כל הה .1

 ידי מטבעים ומתנדבים הפועלים בחסותו.-לוודא את קיום ההנחיות הנ"ל על .2

 

II . (כחול)צבע  תחת חסות יםמטבע-'בדרגה 

 ש שניםשלומשך תקפו של היתר זה לא יעלה על   

  ---------------------------------------- 

 בקש לעמוד בכל התנאים שלהלן:על מנת לקבל דרגה זו חייב המ .א

 בוע.ישל מרכז הט המלצהשנה, מלבד מקרים חריגים עם  17 - גיל מינימלי .1

 בעריכת תצפיות בציפורים. ןניסיו .2

 .נתייםלפחות ש בעל היתר דרגה ג' )להלן( .3

מכירו  ואשרהמלצה של בעל היתר דרגה א' המוכן לקבלו תחת חסותו  .4

 בעבודה.
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לעמוד בכל הדרישות של מרכז הטיבוע ובכלל זה במבחן הסמכה ע"י מטבע  .5

 .י המרכז"שהוסמך לכך ע

 המלצה, מלבד מקרים חריגים עם מינים 80-ציפורים מ 2000לטבע לפחות  .6

 .בועישל מרכז הט

 בפרק הכללי. ג'חובת הדיווח על פעילותו לפי סעיף י .7

. במידה ותתעורר מבחן מעשי ועיוני שיבוצע ע"י מנהל מרכז הטיבוע .8

מחלוקת ועירעור על תוצאות המבחן יועבר הנושא לבחינה והחלטה של 

 הממונה על התחום ברשות )אקולוג עופות(.

מרכז הטיבוע יפרסם את הידע המומלץ )סילבוס( לבחינה לצורך ההכשרה  .9

 של מטבע בעל רישיון ג'.

 מטבע כזה רשאי: .ב

על דרגה א'( רשתות ערפל בהמלצת המנחה שלו )בולקבל טבעות  .1

למען הסר ספר, שימוש במלכודות שאינן רשתות ערפל מחייב  ובאחריותו.

 היתר מיוחד.

מתלמידים מדרגה ג' לכל היותר,  3לקבל תחת חסותו ובאחריותו עד  .2

 ובהסכמת מנחהו )דרגה א'(.

רשאי לטבע למדוד ולשקול )למעט גוזלים ואפרוחים( באופן עצמאי  .3

  (.ובאחריות המנחה )בעל דרגה א'

 הלכידה תתבצע במסגרות הבאות:  .4

 א. בתחנת טיבוע קבועה ובטבעות של מנהל תחנת הטיבוע )מטבע א'(.

 Constantב. באמצעות טבעות שלו במסגרת תכנית לכידה במאמץ קבוע )

Effort Site.באתר אשר אושר ע"י מרכז הטיבוע ) 

 

III . (ירוק)צבע  מתלמד-'גדרגה 

 שנתייםמשך תקפו של היתר זה לא יעלה על   

  ---------------------------------------- 

 על מנת לקבל דרגה זו חייב המבקש לעמוד בכל התנאים שלהלן: .א

 .בועישל מרכז הט המלצהשנה, מלבד מקרים חריגים עם  15 - גיל מינימלי .1
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 בעריכת תצפיות בציפורים. ןניסיו .2

 א' המוכן לדאוג להדרכתו. המלצה של בעל היתר דרגה .3

 ציפורים מהרשת )לפי רשימה שתוגש למרכז הטיבוע(. 300בהוצאת  ןניסיו .4

אינו רשאי להחזיק רשתות, מלכודות, טבעות וכל ציוד אחר המיועד ללכידה  .5

  ולטיבוע, אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך.

 אינו רשאי ללכוד או לטבע ציפורים באופן עצמאי, אלא בהיתר הרשות. .6

 

 מטבע כזה רשאי: .ב

להוציא ציפורים מרשתות וממלכודות )מאושרות( רק בנוכחות בעלי  .1

 היתרים דרגה א' או ב' המנחים אותו.

 לטבע, למעט גוזלים ואפרוחים, בנוכחות ובפיקוח בעל דרגה א' או ב'. .2

 

IV .ו/או גוזלים ואפרוחים )צבע צהוב( מסוימיםהיתר מיוחד למינים -מחקר 

 משך תקפו של ההיתר לא יעלה על שנה אחת       

       --------------------------------------------------------------- 

 משך תוקפו של היתר זה, לא יעלה על שנה אחת. 

 

 על מנת לקבל דרגה זו חייב המבקש לעמוד בכל התנאים שלהלן: .א

 שנה. 18 -גיל מינימלי  .1

 בציפורים.  בעריכת תצפיות ןניסיו .2

שהוסמך לכך, לאחר שעבר אצלו  'היתר דרגה א לשל בעבכתב המלצה  .3

 הכשרה.

 המלצה של מנחה המחקר. .4

שיסופק לו  ולפי פורמט Excelבקובץ חייב לרשום ולדווח בצורה מסודרת  .5

או לכל המאוחר לאחר חצי -על ידי מרכז הטיבוע מיד לאחר סיום עבודתו

 .לעיל, בפרק הכללי יג'שנה מתחילת עבודתו כמפורט בסעיף 
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 מטבע כזה רשאי:  .ב

וטבעות צבעוניות  םמאלומיניולהחזיק רשתות ומלכודות פשוטות וכן טבעות 

ולסמן, למדוד ולשקול בהן רק אותן ציפורים ו/או גוזליהן, לגביהן מתייחס 

 ההיתר, וכן ביחס למקום הטיבוע.

 בהתאם לרשום בהיתר. להכו

 

 זר השוהה בארץ, בתנאים נוספים:היתר כזה יכול לקבל גם חוקר  .ג

 הינו בעל היתר לכידה וטיבוע בארצו )חייב להחזיקו איתו(. .1

והקשר,  )כולל אחריות הדיווח והתאום(יהיה צמוד, מבחינת האחריות  .2

למטבע מקומי בעל היתר דרגה א', אשר יוודא כי הכללים הנ"ל ידועים לו, 

 ויפעל אך ורק לפיהם.

 ישראל, המסופקות לו על ידי האחראי עליו.חייב להשתמש רק בטבעות של  .3

חייב בדיווח מלא כנ"ל, לא יאוחר מחצי שנה ו/או עם סיום עבודתו ובטרם  .4

 צאתו את הארץ.

   ליווי ו/או הכרה של מוסד אקדמי מוכר בארץ או מרכז תנאי לקבלת ההיתר:  

 י.מקומטיבוע 

 

 רי טיבועחידוש הית

 חידוש היתרים או ביטולם: .א

לחדש היתר, למלא טופס בקשה מיוחד חודשיים לפני שיפקע תוקפו  על המבקש. 1

 של ההיתר. בטופס זה יעדכן המבקש את פרטיו האישיים.

אם בעליו לא ינהג כדין בהתאם  בטרם פג תוקפו-כל היתר עשוי להיות מבוטל. 2

 או שלא עמד בתנאי ההיתר. אלה לנהלים

וע על טיבועים למרכז הטיבוע וגשו דוחות טיבאם לא הטיבוע  לא יחודש היתר. 3

 כמתחייב.

. מטבע אשר חרג מתנאי ההיתר, או קיים חשד כי חרג ו/או פגע בערכי טבע, 4

יעמוד לבירור ובדיקה בפני ממונה על התחום הטיבוע ברשות ומנהל מרכז 

הטיבוע ומטבע דרגה א' נוסף. דיווח יועבר למנהל חט' אכיפה ברשות, למנהל 
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וגים המחוזיים. לצוות הנ"ל שמורה הזכות להמליץ אגף לאקולוגיה ולאקול

הטיבוע של  ןלמנהל הרשות על הצעדים שינקטו כגון התליית או ביטול רישיו

 המטבע. 

 

 הקפאת פעילות: .ב

שנים, לא  5עד של פה ומטבע בעל היתר, המפסיק זמנית את פעילותו לתק .1

יידרש להמלצה מחודשת כאשר ישוב לפעילות רגילה, אם עמד בכל התנאים 

)או  בסעיפים הקודמים, כולל דיווח מפורט על פעילות הטיבוע שלו שצוינוכפי 

 העדר פעילות כמפורט בסעיף יד' בפרק הכללי(.

שנים מיום שפקע תוקפו, יידרש  5בעל היתר שלא חידש את ההיתר לאחר . 2

 , בהמלצה של מטבע א' וכן:שוב בכל התנאים, כמפורט לעיללעמוד 

 )למעט במקרים חריגים(. ציפורים 50טיבוע של  -מטבע דרגה א'  .א

 ציפורים )למעט במקרים חריגים(. 150טיבוע של  -מטבע דרגה ב'  ב.

 

 הערות כלליות:  .ג

כדי להעמיק את המודעות בציבור  להכועל כל מטבע )מכל הדרגות( לעשות  .1

הרחב על חשיבותה של פעילות הלכידה והטיבוע וכן על הדרך להחזקת כל 

טבעת שנמצאה או הדיווח עליה. יש להסביר כי אסור להוריד טבעת מציפור )גם 

 או ,אם היא פצועה(, אלא רק לרשום את הכתוב על הטבעת ולשחרר את הציפור

שהוסמכו לכך על ידי ד מהמוסדות ה לאחלהעביר ,אם היא זקוקה לטיפול

 הרשות.

על כל מטבע לפעול לשחרור הציפור מהר ככל הניתן לאחר לכידתה. משך הזמן  .2

המותר לאחזקת הציפור בידי המטבע הוא פרק הזמן הנדרש להוצאה 

מהרשת/מלכודת, להעברה למקום הטיבוע עצמו, לרישום תוך תיעוד במידה 

דקות  30ר לפרק זמן זה ובלבד שלא יעלה על נידרש. אין להחזיק ציפור מעב

למין הוצאתה מהשקית/ מהכלוב אליו הוכנסה מיד לאחר שהוצאה מהרשת/ 

 מהמלכודת.
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רשות הטבע והגנים, רח'  מנהל הינוהיתרי הלכידה והטיבוע  ןלענייהגוף המוסמך  .3

  ירושלים 3עם ועולמו 

ר מיוחד מרשות הנלכדות יעשה רק לאחר השגת הית םבציפוריכל טפול נוסף  .4

 הטבע והגנים.

אמות המידה המקצועיות של הטיבוע ובכלל  בנוגע לקביעת הממליץהגוף  .5

ואישור תחנות טיבוע קבועות זה עריכת בחינות הסמכה לרישיונות טיבוע, 

 הוא מרכז הטיבוע של החברה להגנת הטבע. 

הגוף המרכז את הזמנת הטבעות וציוד הטיבוע וכן את נתוני הטיבוע הוא מרכז  .6

 .טבועה

מרכז הטיבוע מחויב להעביר לאגף מאגרי מידע ברשות העתק של כל נתוני  .7

לספטמבר בשנה העוקבת לשנת שנתוני הטיבוע בה  1-הטיבוע של כל שנה עד ל

 דווחו.
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 מנכ"ל הרשות   מנהל חטיבת אכיפה   חטיבת מדע מנהל  
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