מחלקת היתרים
תאריך_________________
לכבוד
_________
_________
_________
שלום רב,

הנדון :הנחיות לבקשה לקבלת היתר לפגיעה בערכי טבע מוגנים ,באלמוגים ו/או
בעלי חיים ימיים
על מבקש הבקשה למלא את הפרטים הבאים ,לאחר קבלת המידע שלהלן בכתב נוכל לדון בבקשה
להיתר( :את הבקשה יש להגיש בדואר אלקטרוני הר"מ).

שאלות חובה
.1

שם החוקר ,מס' תעודת זהות ,מען ,מס' טלפון מס פקס' ודואר אלקטרוני.

.2

אם הבקשה מוגשת במסגרת לימודית ,או קבוצת מחקר ,יש לשלוח גם את שם המנחה ,או
ראש קבוצת המחקר ,המוסד האקדמי ,המחלקה ,מס' טלפון ,מס' פקס ודואר אלקטרוני.
אל הבקשה יצורף אישור המנחה ואישור המוסד האקדמי.

.3

את הבקשה להיתר יגיש החוקר (הסטודנט) העוסק אישית במחקר ורק הוא יהיה רשאי
לבצע את הרשום בהיתר .חוקר אשר אינו יכול לבצע בעצמו את עבודת האיסוף או הפגיעה
אשר בהיתר ,יציין בבקשת ההיתר מי האדם אשר יבצע את העבודה וינמק את הבקשה.

.4

פירוט שיטות המחקר (ביבשה ,בים ובמעבדה).

.5

רשימת מינים ,כמויות וגודל ערכי הטבע אותם רוצים לאסוף או לפגוע בהם:

שם

שם

מס'

נ"צ

(מדעי)

(עברית)

פרטים

X

נ"צ
Y

מהות הפגיעה :איסוף,

הערות

לכידה ,שחרור וכו'

.6

תיאור הנזק הצפוי לאוכלוסייה ,גודל האוכלוסייה המוערכת מכל מין ואחוז הפגיעה בה.

.7

מקום איסוף רצוי.

.8

במידה ומדובר בשמורת טבע יש לציין את הזמן (יום/לילה) של הפעילות.

.9

מה יעלה בגורל בעלי החיים בתום הניסוי?

.10

משך זמן משוער של המחקר.

.11

מקום החזקת ערכי הטבע.
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מחלקת היתרים
בנוסף נבקש לקבל מידע על:
.1

מהי שאלת המחקר מטרת המחקר ( 1/2עמוד).

.2

תוכנית המחקר ( 2-10עמודים).

.3

האם יש למחקר תרומה ישירה לשמירת טבע? כן/לא (פרט)

לניסויים בים

א.
ב.

יש לתאר את המתקנים שברצונכם להכניס לים וממדיהם( .גודל ,נפח ,טיב החומר וכדומה)
האם יש במתקן שימוש בחומרים כימיים (פרט).

ג.

האם תוכל להשתמש בחומר חי מהמצפה התת ימי? או כל מקור אחר שהרשות תפנה אליו.

כללי:



משך הטיפול בקבלת היתר ,לאחר שנמסר המידע הנדרש ,יכול להמשך כחודש ימים ויותר ,יש
להגיש את הבקשות להיתר – בהתאם.



בתום תוקף ההיתר ישלח דיווח למחלקת היתרים בדואר אלקטרוני לפי הפורמט המצ"ב.
היתר שלא ידווח לא יחודש (דיווח על היתר קודם ( 1-5עמודים).
תאור הנזק שנגרם לאוכלוסייה ,גודל האוכלוסייה המוערכת מכל מין ואחוז הפגיעה בה.



מובטחת סודיות לכל סוג מידע שיועבר אלינו.



לידיעתך הוצאה או הכנסה של חומר חי או מת מגבולות הארץ מחייבת היתר בנפרד.



לא יינתן היתר עד שיימסר בכתב כל המידע הנדרש.
בכבוד רב,
רוני מלכא,
מנהל פיקוח ואכיפה
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