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 רקע

. מסמך זה מציג את מדיניות שוניםיה מטעמים יבשב יםמוחזקוערכי טבע מוגנים חיות בר 

וערכי טבע  להחזקת חיות ברבנוגע ( הרשות :הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן

-התשט"ו ת הבריהחוק להגנת חיחוקים אלו: מתבססת על המדיניות  .יהיבשבם חיים( פרטי)

 , אתרים לאומייםשמורות טבע גנים לאומיים חוק ,)להלן: החוק להגנת חיית הבר( 1955

חוק צער בעלי חיים )הגנה על  ,)להלן: חוק גנים ושמורות( 1998-התשנ"ח ואתרי הנצחה

התקנות שהותקנו מכוח חוקים וכן על , )להלן: חוק צער בעלי חיים( 1994-"דבעלי חיים( תשנ

  .CITESלרבות אמנת  ,אמנות בינלאומיות עלו ואל

  המסמך תמטר

להלן: ) מוגנות של חיות בר הייהחזקה בשבהסדרת האת הדרך ל להתוותהמסמך נועד 

הן על  אפשרככל ה תספק מענה מיטביש כדי עט"מ(להלן: ) מוגניםערכי טבע  ושל חב"מ(

חב"מ מיני  אלוובהר מבמסמך  יה.ירכי החיות המוחזקות בשבורכי שמירת הטבע והן על צוצ

 .התנאים הנדרשים לכךמהם בהחזקה, למי מותרת החזקתם וים מותרחיים  ועט"מ

  מבוא

 תבשבייה מותרחיים חב"מ ועט"מ חזקת ההוא בטבע. וערכי טבע ככלל, מקומן של חיות בר 

קיום גרעיני רבייה מינים, שיקום ושימור  ים אלו:באמצעטבע הלתרום לשמירת כדי יש בה כש

 ,מחקררכי ולצ םהחזקת תותרכמו כן מ .וכדומה , שיקולי צער בעלי חייםלצורך שחרור לטבע

 .מודעות לשמירת טבעהגברת הו ,חינוך

דם ויש מקרבת את בעלי החיים אל הא סחרכתחביב ולגידול לוערכי טבע חיות בר חזקת ה

עם זאת,  .טבע ולמניעת פגיעה בחיות ברלשמירת  כדי לתרום להעלאת מודעות הציבור הב

ידי חזקה במין של חיית בר מתאים להערך טבע ו לא כלשהמדיניות מושתתת על התפיסה 

 ,מתקני החזקהו וערכי טבע מיני חיות ברשל קבוצות לכן המסמך מסווג  ,אדם ובכל מתקןכל 

  .ובאלו תנאים להחזיק בכל מתקן אפשר מיניםוקובע אלו 

מדיניות זו משקפת את דרישות רשות הטבע והגנים בישראל ואינה גורעת מהחובה לעמוד 

ם, לרבות חוק צער הסחר בלו ת בעלי חייםהקבועות בכל דין בקשר להחזק אחרותבדרישות 

 ועוד. ,בעלי חיים ותקנותיו, פקודת מחלות בעלי חיים, חוק רישוי עסקים

 המדיניותרונות עק

 שבייהת ההחזקה בהשפעטבע והשמירת היבט  ים:עיקרישני היבטים דן במדיניות המסמך 

מטרתן ש קובע הוראותהוא ו ,שבייההפרט המוחזק ברווחת  היבט, וחיות הברות על אוכלוסי

, גופנייםה הצרכי את כלומר בתנאים שיספקווחזק בתנאים ראויים, שחיית הבר תלהבטיח 

ם התנהגות קרובה ככל יקיל הלויאפשר  ,סבל ההחברתיים באופן שימנע ממנום ההתנהגותיי

 . בשבי ההתאמה למגבלות הנגזרות מהחזקתב טבעב ההאפשר להתנהגות

 ער בעלי חייםחוק צשהותקנו מכוח על התקנות גם מתבססות להלן  המפורטותההוראות 

 :יםיעיקר תחומיםחמישה בבעלי החיים צורכי  ספק אתהרצון לונסמכות על 

 סביבה מתאימה. .1

 .יםקיאיכות מספבבכמות ו מזון ומים .2

 ./טבעיתמירב מרכיבי ההתנהגות הנורמלית קיום .3

 מחסה מוגן. סיפוקו הגנה מפחד ועקה .4
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 מענה הולם לצרכים בריאותיים. .5

 

 הוראות כלליות

ה (, למעט במקרץ לארץשנלכד בבר )בארץ או בחוחב"מ ועט"מ לא תותר החזקת  .א

 :אחד מאלה

 הרשות.  מןהיתר  ל פינעשתה עבארץ דה הלכי .1

 לטבע.  את השבתה לא אפשרמצב החיה או מצב אוכלוסיית הבר שלה  .2

 היתר מהרשות.  ל פייובאה לארץ עוהיא  ץ לארץבבר בחו החיה מקור .3

 

שאם חשש  שיש (יםמקומי וערכי טבע מיני חיות ברשאינם מזרים ) ממינים פרטים .ב

, יותרו או סיכון לאדם יכון אקולוגייהוו סאו ים יהפכו למינים פולשהם לטבע יגיעו 

תנאים  שימולאולאחר ורק הולמים מתקנים ברק ( הלהתיר)אם הוחלט להחזקה 

ו/או צמצום הסכנה  את בריחתםמנוע שנועדו ל ,נוספים על אלה הקבועים בנוהל זה

 כל מקרה. לגופו של הרשות על ידיקבעו יי ותנאים אל .הנשקפת מהם

 

אדם  ל ידימקומי למטרת סחר או לשם גידול עממין מוגנת בר  חייתקת החזותר תלא  .ג

 .פרטי

 
רכי מחקר בהתחשב באופי ומקומי לצחב"מ ועט"מ ממין ניתן לאשר החזקה של  .ד

 לקבל פרטים. אפשרמהם שמקורות הזמינות במין בעל החיים ובהמחקר, 

 
ת היתר תל אין בשיוך לאחד הסיווגים שיפורטו במסמך זה כדי לחייב את הרשות .ה

 וכל בקשה תידון לגופה.   ,כלשהולהחזקת מין 

 
שתורכב מנציג חטיבת אכיפה ונציג ועדה  של אישור רשיידממדיניות זו כל חריגה ל .ו

להכרעת מנהלי  העניין באאם לא תהיה הסכמה יו .)להלן: ועדת חריגים( חטיבת מדע

 . רשות הטבע והגנים סמנכ"למנכ"ל או ושתי החטיבות 

 

 ברהוראת מע

ולאחר פרסום המדיניות חב"מ ועט"מ גורם שערב כניסתה לתוקף של מדיניות זו החזיק כדין 

לתקופה של  החיה אינו עומד בתנאים שיפורטו להלן, יוכל להמשיך ולקבל היתר להחזקת

יידרש  ה זותקופעד תום  ניות לתוקף )להלן: תקופת המעבר(.שנתיים מיום כניסת המדי

להודיע או  כמפורט להלן בעל החייםים לקבלת היתר להחזקת מבקש ההיתר לעמוד בתנא

לא עמד בתנאים לקבלת ההיתר  .מסוגל לעשות זאתאו אינו  שהוא אינו מעוניין לרשותבכתב 

 .תפעל הרשות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
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 במתקנים שונים תותרהחזקתם שמינים קביעת הלמדדים פרק א: 

של  I: מינים המופיעים בנספח האמנה( :)להלן CITES1אמנת נספחי במעמד המין  .א

 ים, מקלטבר, פינות חי-חיאתרי גני חיות, : ואלמתקנים ברק החזקה ליותרו  האמנה

יפורטו בסוגי ההיתרים המתקנים )הגדרות  מגדלים מיוחדיםכן אצל ו לחיות בר

  למטה(.

בוהות בשתי הקטגוריות הג בסכנת הכחדהמינים : IUCN2-של ה סיווג בספר האדום .ב

(CR ו-EN)  בר-חיאתרי בלחיות בר ו יםמקלטבגני חיות, בהחזקה ליותרו. 

 .החזקת יונקים ימיים למיניהםלא תותר  .ג

לחיות  יםמקלטבגני חיות, בהחזקה ליותרו  קופאים )פרימאטים(סדרת המבעלי חיים  .ד

 . 3מוסדות מחקרבבר ו

   יותרו (מסוכנים להלן מינים ,2ומפורטים בנספח ) סכן בני אדםמינים העלולים ל .ה

בכפוף להצגת תיק  מחקרמוסדות ו בר-חיאתרי בפינות חי, בגני חיות, בלהחזקה 

 (.10כמפורט בנספח )אשר הרשות תש)להלן: תיק ניהול סיכונים(  ניהול סיכונים

מינים מותרים להחזקה(  :כל סוג מגדל )להלן אצלרשימת מינים המותרים להחזקה 

יבוא מסחרי לישראל ימינים המותרים ב בהשות ותתפרסם באתר האינטרנט של הר

 .שיקולי הרשות לפי ,מיניםיותר להחזיק בעוד וייתכן ש ,)להלן: הרשימה הלבנה(

מגדל פרטי ואינם דורשים הסדרת היתר  אצלרשימת מינים המותרים להחזקה 

"היתר החזקה כללי בחב"מ בסעיף החזקה תתפרסם באתר האינטרנט של הרשות 

 ורך.לפי הצותתעדכן  : היתר החזקה כללי(ועט"מ" )להלן

 יודגש כי הרשות תוכל להחמיר על התנאים המוזכרים כאן, בהתאם לשיקוליה.

 

 

 וערכי טבע מוגנים להחזקת חיות בר סיווג מתקנים :בפרק 

 גן חיות :1סוג היתר  .א

של וחיות בר תצוגה של מחזיק  והואא מתקן פתוח לביקור הציבור הרחב וגן חיות ה

 .שם חינוך, שימור וחקר מיניםלטבע  ערכי

 :אלותנאים  בגן חיות צריכים להתקיים

וכן להציג שלטי הסבר  תכניות כתובות ובכללומערך חינוכי מוסדר פעיל עליו לה .1

 .ומידע על כל תצוגה במתקן

ם לפעילויות המקדמות לתרולאומיים ונלהשתתף בפרויקטים מקומיים או ביעליו  .2

 שמירת טבע.

שתיבנה שנתית -תכנית עבודה רב ל פיעחב"מ ועט"מ ת אוספי נהל אעליו ל .3

 .דרישתה ל פילרשות ע להציגהעבודה( ותכנית )להלן:  מדיניותל 8ספח בהתאם לנ

                                           
1 Convention on International Trade in Endangered Species 
2 w.iucn.orghttps://ww  
גידול והחזקה נאותה של קופאים הם מורכבים ודורשים ניסיון וידע. החזקתם עלולה לסכן בני אדם ומחייבת מתקנים  3

ייעודיים והעסקת וטרינר קבוע וכוח אדם מקצועי ויציב. על מנת לפתור את בעיית הקופים המוחזקים בבדידות )החזקה 
 ים(, הרשות תפעל לאיחוד  פרטים מכמה מקומות.בבדידות היא הפרה של חוק צער בעלי חי

 
 

https://www.iucn.org/
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רישום עדכני ומפורט של כלל בעלי החיים בגן החיות בעזרת תוכנת נהל עליו ל .4

הוי, בעלות, . הרישום כולל מידע אישי, סימני זיZIMSכנת ומחשב ייעודית, רצוי בת

היסטוריה דמוגרפית, היסטוריה רפואית ועוד על פי הנחיות הרשות המופיעות 

מין יותר ום יתבצע ברמת הפרט. רישום ברמת קבוצה או במסמך זה למטה. הריש

 רק במקרים בהם תוצג הנמקה להעדר יכולת זיהוי פרטני.

 ,רע בתחומוישאחב"מ ועט"מ של  בצע נתיחה לאחר המוות בכל אירוע מוותעליו ל .5

סיבת המוות ברורה או אם שאין צורך )למשל האחראי הווטרינר ימצא אלא אם 

 (.נתיחהמצב הגופה אינו מאפשר 

הוראות לעניין  או)ר טיפולים וניתוחים בסיסיים שתאפשרחזיק מרפאה עליו לה .6

 הטיפול הווטרינרי במסמך זה(.

 עסק.חזיק ברישיון עליו להוקבוע  להיות צריך גן החיותמקום  .7

חליף ידע עם גופים להו גני חיות שלשתייך לארגון מקומי או בינלאומי עליו לה .8

עונים הארגונים  .וערכי טבע העוסקים בשמירת טבע או בגידול חיות בר חיצוניים

ארגון לחברות ב לאחר בחינת תנאי הקבלה על ידי הרשותהגדרה זו יאושרו  לע

לצורך זה על  י גני החיות המוכריםארגונ רשימת. ובדיקה כי מדובר בארגון פעיל

 .פי צורךלבאתר האינטרנט של הרשות ותעודכן  תפורסם ידי הרשות

עליו ו ,והמוחזקים בבצורה מותאמת למינים  לי חייםבריחת בעממוגן  עליו להיות .9

 כל שעות היממה.בשומר במאויש להיות 

 :בוש צוות עובדיםעסיק עליו לה  .10

 .פחותבהיקף חצי משרה לכל ה מנהל כללי .א

 פחותלכל ה ניסיון מקצועיחמש שנות בעל בהיקף משרה מלאה,  מטפל אחראי .ב

 הלן. ל 7נספח  לפי וסמךומ ,מהמינים הרלבנטיים חב"מ ועט"מבגידול 

חב"מ בגידול לפחות  יסיוןנשלוש שנות בעל בהיקף משרה מלאה  מחליףמטפל  .ג

  .הלן. ל 7נספח  לפי ומוסמך ,מהמינים הרלבנטייםועט"מ 

במקום או זמין לקריאה יהיה  . הווטרינרבעל ידע ואמצעים מתאימיםוטרינר רופא  .ד

 נתכאחראי לה יהיההוראות השירותים הווטרינריים. הרופא  לפי ויפעל בכל עת

 העבודה. תוכניתתף בבניית ושיהיה טיפולים ו תוכנית

תר יוניסיון של בעל וונטי או מנהל אוסף זואולוגי בעל תואר אקדמי מוכר בתחום רל .ה

 להיות שותףמנהל האוסף על . שנים בעבודה במתקן המטפל במגוון מינים דומה 5-מ

 העבודה. תוכניתבבניית 

. על תכני השילוט במתקןו הדרכה תוכניותפיתוח בבחינוך והעוסק צוות איש  .ו

 שמירת טבע.בגם עסוק ל תוכניותה

 העוסק בהדרכה.צוות  .ז

עלולות לסכן שמקום בעיות טכניות ב פתורמסוגל לוזמין לקריאה בכל עת צוות טכני  .ח

 .שבמקום את בריאות בעלי החיים

 

 ק במתקן:  יניתן להתיר להחזשהמינים 

 .כל מגוון המינים תהחזקלהיתר לקבל גן חיות יוכל ככלל, 
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 ('רמה א)פינת חי  :2היתר סוג  .ב

 לשם חינוךחב"מ ועט"מ תצוגה של במחזיק ה מבקריםהיא מתקן פתוח ל 'פינת חי רמה א

 .שמירת טבעל

 :תנאים אלו צריכים להתקיים 'רמה אבפינת חי 

 הסבר יטלהציג שלוכן  כתובות תוכניות ובכללומערך חינוכי מוסדר פעיל עליה לה .1

 .תצוגה במתקןעל כל 

שנתית שתתוכנן בהתאם -עבודה רב תוכניתעל פי חב"מ ועט"מ עליה לנהל את אוספי  .2

 לרשות על פי דרישתה.ולהציגה  הלןל 8לנספח 

עליו לנהל רישום עדכני ומפורט של כלל בעלי החיים במתקן. הרישום כולל מידע  .3

אישי, סימני זיהוי, בעלות, היסטוריה דמוגרפית, היסטוריה רפואית ועוד על פי 

ום יתבצע ברמת הפרט. רישום הנחיות הרשות המופיעות במסמך זה למטה. הריש

קה להעדר יכולת זיהוי מין יותר רק במקרים בהם תוצג הנמברמת קבוצה או 

 פרטני.

אלא  ,רע בתחומהישאחב"מ ועט"מ עליה לבצע נתיחה לאחר המוות בכל אירוע מוות של  .4

סיבת המוות ברורה או מצב הגופה אינו  אםאם ימצא הווטרינר שאין צורך )למשל 

 מאפשר לבצע נתיחה(.

 מקום פינת החי צריך להיות קבוע ועליה להחזיק ברישיון עסק. .5
 .הבצורה מותאמת למינים המוחזקים ב לי חייםמבריחת בע ות מוגנתעליה להי .6

יעניק  . הרופאבעל ידע ואמצעים מתאימיםרופא וטרינר קבוע יטפל  'רמה אפינת חי ב .7

יפעל בהתאם  רופאטרינריים ובמקרים דחופים יהיה מחויב להגיע בו ביום. הוטיפולים 

 העבודה. תוכנית להוראות השירותים הווטרינריים ויהיה שותף לבניית

 :בושצוות עובדים  עליה להעסיק .8

פחות כל הלשל שנתיים  מקצועי בעל ניסיוןבהיקף משרה מלאה,  מטפל אחראי .א
 .הלןל 7הוסמך בהתאם לנספח ו ,מהמינים הרלבנטייםחב"מ ועט"מ בגידול 

חב"מ בגידול פחות כל הלשנה  בעל ניסיון שלבהיקף משרה מלאה,  מטפל מחליף .ב

 . הלןל 7הוסמך בהתאם לנספח ו ,הרלבנטיים מהמיניםועט"מ 

 .ותכני השילוט במתקן הדרכה, העוסק בחינוךאיש צוות  .ג

 

 ק במתקן:  יניתן להתיר להחזשהמינים 

במגוון מינים גם  מינים המותרים להחזקהבנוסף לתוכל להחזיק  'מה ארפינת חי ככלל, 

 הרשות. הלי ונהתאם לב אחרים מיניםו , מינים מסוכניםיםימינים ישראל של מוגבל

 

 (')רמה ב פינת חי בסיסית :3היתר סוג  .ג

 תצוגה של חיות בר לשם חינוךבמחזיק , הבקריםמהיא מתקן פתוח ל בסיסיתפינת חי 

 .לשמירת טבע

 :אלוצריכים להתקיים תנאים בסיסית בפינת חי  

 לקהל. הפתוחעליה להיות  .1

 .מתקןעל כל תצוגה ב י הסברטלהציג שלעליה  .2

על פי הנחיות הרשות המפורטות  הל רישום, סימון וגיליונות טיפול נעליה ל  .3

 זה. במסמך

 .הבצורה מותאמת למינים המוחזקים ב לי חייםמבריחת בע עליה להיות מוגנת .4
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יהיה מחויב  הוא במקרים דחופיםו ,קבוע באופן סדיר רופא וטרינרטפל יפינת חי ב .5

 תים הווטרינריים.להגיע בו ביום. הרופא יפעל בהתאם להוראות השירו

 :הכוללצוות עובדים  עליה להעסיק .6

פחות בגידול חיות בר כל הבעל ניסיון של שנה לבהיקף משרה מלאה  מטפל אחראי .א
 .הלןל 7הוסמך בהתאם לנספח מהמינים הרלבנטיים או וערכי טבע 

מטפל מחליף בהיקף חצי משרה לכל הפחות, בעל ידע בטיפול במגוון המינים  .ב
 המוחזק במקום.

 

 המינים שניתן להתיר להחזיק במתקן:  

במגוון גם  מינים המותרים להחזקהנוסף לבפינת חי בסיסית תוכל להחזיק ככלל, 

מינים מינים מסוכנים ו לא תותר החזקתבהתאם לנוהלי הרשות. מינים מוגבל של 

  (.Testudo graeca ממין מצויים ישראלים יבשה )פרט לצבי מקומיים

 

 ערכי טבע מוגניםלו לחיות ברמקלט  :4היתר סוג  .ד

 .חב"מ ועט"משיקום למתקן מקלט  הוא 

 :אלובמקלט צריכים להתקיים תנאים 

שנתית בהתאם לנספח -עבודה רב תוכנית ל פיע חב"מ ועט"מאת אוספי  עליו לנהל .1

 דרישתה. ל פילרשות ע להציגהו לנוהל 8

הרשות המפורטות  גיליונות טיפול רפואי על פי הנחיותרישום, סימון ו עליו לנהל .2

 זה. במסמך

אלא  ,רע בתחומוישא חב"מ ועט"מעליו לבצע נתיחה לאחר המוות בכל אירוע מוות  .3

סיבת המוות ברורה או מצב הגופה אינו  אםאם ימצא הווטרינר שאין צורך )למשל 

 מאפשר לבצע נתיחה(.

 רהעוסקים בשמירת טבע או בגידול חיות ב עם גופים חיצונייםבקשר  עליו לעמוד .4

  ולהחליף איתם ידע. וערכי טבע

 .ובצורה מותאמת למינים המוחזקים ב לי חייםמוגן מבריחת בע עליו להיות .5

 במקרים דחופים, ובעל ידע ואמצעים מתאימיםרופא וטרינר קבוע  יטפלמקלט ב .6

יהיה מחויב להגיע בו ביום. הרופא יפעל בהתאם להוראות השירותים  הוא

 העבודה. תוכניתית הווטרינריים ויהיה שותף לבני

 :בושצוות עובדים  עליו להעסיק .7

בגידול פחות כל הלשל שנתיים מקצועי  בעל ניסיוןבהיקף משרה מלאה  מטפל אחראי .א
  .לנוהל 7הוסמך בהתאם לנספח , ומהמינים הרלבנטייםוערכי טבע חיות בר 

פחות בגידול כל בעל ניסיון של שנה ל בהיקף חצי משרה לכל הפחות מטפל מחליף .ב
 .מהמינים הרלבנטייםוערכי טבע יות בר ח

 

 המינים שניתן להתיר להחזיק במתקן:  

יש צורך לספק כי  תמצאהרשות שיוכל להחזיק מגוון מינים  לחב"מ ועט"ממקלט ככלל, 

 .זמני או קבוע ומחסה , שיקוםלהם טיפול

 

 בר-חי :5היתר סוג  .ה

 יםמקומי חב"מ ועט"מ ייעודו העיקרי הוא ריבוי .השייך לרשות מתקןבר הוא -חי

 . בישראל שמירת טבע למטרות
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 :אלובר צריכים להתקיים תנאים -בחי

 .חו"ללבארץ ו חב"מ ועט"משימור באישוש ובהשבה, ב עליו לעסוק .1

תרום לפעילויות ובדרך זו ל לאומייםנשתתף בפרויקטים מקומיים או ביעליו לה .2

 המקדמות שמירת טבע.

שנתית בהתאם לנספח -עבודה רב תוכנית פיל ע חב"מ ועט"מנהל את אוספי עליו ל .3

 דרישתה. ל פילרשות ע להציגהו לנוהל 8

עליו לנהל רישום, סימון וגיליונות טיפול רפואי על פי הנחיות הרשות המפורטות  .4

 במסמך זה.

 ,רע בתחומוישא חב"מ ועט"משל  נתיחה לאחר המוות בכל אירוע מוות עליו לבצע .5

סיבת המוות ברורה או מצב הגופה  אם)למשל  מצא הווטרינר שאין צורךיאלא אם 

 אינו מאפשר לבצע נתיחה(.

 עליו לעמוד בקשר עם גופים חיצוניים העוסקים בשמירת טבע או בגידול חיות בר .6

 .  ולהחליף איתם ידע וערכי טבע

 .המוחזקים בובצורה מותאמת למינים  לי חייםבריחת בעממוגן  עליו להיות .7

במקרים ו, בעל ידע ואמצעים מתאימים פא וטרינרבאופן סדיר רו טפלבר י-חיב .8

יהיה מחויב להגיע בו ביום. הרופא יפעל בהתאם להוראות השירותים  הוא דחופים

 העבודה. תוכניתהווטרינריים ויהיה שותף לבניית 

 :שבוצוות עובדים  עליו להעסיק .9

ת בגידול חיופחות לכל ה ניסיוןשלוש שנות בעל  בהיקף משרה מלאה מטפל אחראי .א

 .הלןל 7הוסמך בהתאם לנספח , והרלבנטיים מהמיניםוערכי טבע בר 

פחות בגידול חיות כל הל של שנתיים בעל ניסיון בהיקף משרה מלאה מטפל מחליף .ב

 הלןל 7הוסמך בהתאם לנספח ו ,מהמינים הרלבנטייםוערכי טבע בר 

 

 המינים שניתן להתיר להחזיק במתקן:  

 בר-חימגוון המינים שיוחזק ב .קה לכל מגוון המיניםבר יוכל לקבל היתר החז-ככלל, חי

  ברשות. ועדה מקצועיתר יגדתצרכים שה לפי ייקבע

 

 מוסד מחקר לניסויים בבעלי חיים :6היתר סוג  .ו

מוכר על ידי המועצה לניסויים בבעלי מוסד המוסד מחקר לניסויים בבעלי חיים הוא 

-ניסויים בבעלי חיים( התשנ"ד)צער בעלי חיים , בהתאם לחוק פיקוחהב עובדחיים ו

1994. 

 

 המינים שניתן להתיר להחזיק במתקן:  

עדה למתן והוהרשות ויאשרו ש חב"מ ועט"מ להחזיק במיני יוכל זה מסוג מוסד 

  .חוק צער בעלי חייםל 13היתרים לעריכת ניסויים בבעלי חיים שהוקמה לפי סעיף 

 

  חוות גידול מסחרית :7היתר סוג  .ז

 .למטרות סחר חב"מ ועט"מריבוי למתקן סחרית היא חוות גידול מ

 :אלובחוות הגידול צריכים להתקיים תנאים  .1

 רישיון עסק.עליה להחזיק בקבוע ו צריך להיותהחווה מקום  .2

 .המוחזקים בה בצורה מותאמת למינים לי חייםבריחת בעעליה להיות מוגנת מ .3
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יהיה מחויב הוא ים דחופ במקריםו ,באופן סדיר רופא וטרינר קבוע טפליחווה ב .4

 .השירותים הווטרינריים להגיע בו ביום. הרופא יפעל בהתאם להוראות

 :שבוצוות עובדים  עליה להעסיק .5

חב"מ בגידול פחות כל הלבעל ניסיון של שנתיים  בהיקף משרה מלאה מטפל אחראי .א

  .מהמינים הרלבנטיים ועט"מ

טיפול במגוון המינים בעל ידע מתאים לבהיקף חצי משרה לכל הפחות  מטפל מחליף .ב

 .המוחזק במקום

 

 המינים שניתן להתיר להחזיק במתקן:  

, חיות בר בישראל סחרללהחזקה ומותרים המינים ב להחזיק ורשהתחוות גידול ככלל, 

חריגה לבכפוף לבקשה  אחריםמינים ב", וחיות בר מטופחותשיוכרזו "ככל  וערכי טבע

 .בוועדת חריגים בכתב, אשר תיבחן

 

 םמוצריהבו עט"מבבחב"מ ו סחרהמשמש למתקן  :8סוג היתר  .ח

, דוגמת דוכן, נמצאהוא שבו נעשה מסחר בחיות בר או בחלקים מהן בכל מקום שמתקן כל 

 .וכדומה דירת מגורים ,חנות

 

לא יחולו "הוראות לעניין צורת ההחזקה"  למכירה במתקן יםהמיועד חב"מ ועט"מת החזקעל 

לכן מותרת ו ,לתקופת זמן קצרה בלבדבו זקים ים מוחבעלי החישמתוך הבנה  )פרק ג(

 .בתנאי הגידול הנדרשים ממתקן גידול קבועעומד החזקתם במקום בעל שטח מצומצם שאינו 

  צער בעלי חיים.לעמוד בכל הדרישות של חוק  יחויבהמתקן  עם זאת 

 

 המינים שניתן להתיר להחזיק במתקן:  

היתר בעל  .בלבדולסחר  ים מותרים להחזקהמינניתן להחזיק ביהיה במתקן ככלל, 

בסחר יוכל  האסורממין ת בר יבחיכדין חזיק י שערב כניסתו לתוקף של נוהל זה סחר

הצבת . ההיתר יותנה בולא לסחר ,בלבדהצגתה לקבל היתר החזקה לצורך להמשיך 

לתצוגה אסורים בסחר והם  ובפרטים הבצמוד לתצוגה ובו יצוין כי שלט ברור ובולט 

 לבד.ב

 

 חב"מ ועט"מבעזרת  מטפלאו  מדריך :9היתר סוג  .ט

פעילות ב בעלי חייםהנעזר ב מתקןאו  אדםהוא  חב"מ ועט"ממטפל בעזרת או  מדריך

 .הקבוע םתממקום החזק יוצאוהם שלעיתים  דורשתחינוכית או טיפולית ה

 :אלותנאים  לפעול על פיצריך בנוסף להיתר הרשות מטפל או ה המדריך

במשרד  צער בעלי חייםהממונה על חוק טעם מ לפעילות זו בהיתרק חזיעליו לה .1

 .החקלאות

 צער בעלי חיים דרישות חוקמדים בכלובי העברה העוב מצויד עליו להיות .2

 החיות. מספרומותאמים ל

בהתאם  הפועלטרינר קבוע ורופא בבאופן סדיר  סתייעלהמטפל או ה המדריךעל  .3

 להנחיות השירותים הווטרינריים. 
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 חב"מ ועט"מ:מדריך בעזרת  או מטפל אצלק במתקן או ין להתיר להחזניתשהמינים 

מינים ה או בשילוב באמצעותוטיפול פעולות הדרכה ל היתר החזקה קבל בעל היתר זה י

בנוסף להיתר ) ולפינות חי לגני חיות היתר מסוג זה יכול להינתן גם בלבד. המותרים להחזקה

לצורך וערכי הטבע שברשותם  הבר חיותמ חלקלנייד  לושיוכ כדי (לחב"מ ועט"מ ההחזק

הוראות לא יחולו  החזקת חיות הבר בזמן הפעילות )ורק בזמן הפעילות(על  הדרכה וטיפול.

ולכן  ,מתוך הבנה כי בעלי החיים מוחזקים לתקופת זמן קצרה בלבד מסמך זהב 'פרק ג

ידול הנדרשים ממתקן במקום בעל שטח מצומצם שאינו עומד בתנאי הגמותרת החזקתם 

 צער בעלי חיים. המתקן מחויב לעמוד בכל הדרישות של חוק  ,עם זאתקבוע. גידול 

 

  מגדל מיוחד :11היתר סוג  .י

מגדל מיוחד הוא מגדל פרטי שיכול לקבל היתר להחזקת מינים שאינם מינים מותרים 

בעלי  מעטים ליםווג זה יינתן למגדיאדם פרטי. ס בידיאסורים להחזקה הם וככלל  ,להחזקה

 ידע וניסיון מקצועי בגידול חיות בר מהמינים הרלבנטיים. 

יש ל מין ששבגידול למטרות אקדמיות או  תחביב, רכיוגידול שהינו לצבלמען הסר ספק מדובר 

גידול בובכל מקרה לא מדובר  ,תנאים שהמגדל המיוחד יכול לספקב לגדלולרשות עניין 

 למטרות סחר.

למגדל מיוחד תיבחן על ידי פרטית בהחזקה  אסורמין של פרט מרה כל בקשה להיתר העב

 שתורכב מנציג חטיבת המדע ונציג חטיבת האכיפה ברשות. ,ועדה מיוחדת

 חדשים מגדלים. היתר לוגבליבישראל חדשים מיוחדים היתרים למגדלים ה מספריובהר כי 

חן בוועדת החריגים לאחר ייבחינוך או  או משיקולי משיקולי שמירת טבעיהיה חייב בהצדקה 

 .בכתב שתוגש בקשה

 תנאים הבאים:עמוד בכל האדם המבקש לקבל היתר זה צריך ל

ל העברתם לידיו אושרה מראש ובכתב עשמקור ידוע ומחזיק בפרטים עליו לה .1

 הרשות. ידי

ממינים דומים, בעלי חב"מ ועט"מ עליו להחזיק בהיתר מהרשות להחזקת  .2

שנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת היתר ה חמשב ,דרישות החזקה דומות

חב"מ במועד כניסת מסמך זה לתוקף מחזיק כדין בר שאאדם  ."מגדל מיוחד"

לעמוד  יידרשלא  ת המינים המותרים בהחזקה פרטיתברשימ ושאינ ואו עט"מ

 זה. בתנאי

 במתקן המשמש לסחר לא יוחזקו חב"מ ועט"מ מהמינים האסורים בסחר.  .3
מתאים למינים הרלוונטיים  להימצאעל ידי הרשות ו להיבדקהמתקן שברשותו על  .4

 החזקתם.תנאי  מבחינת

עליו לנהל רישום, סימון וגיליונות טיפול רפואי על פי הנחיות הרשות המפורטות  .5

 במסמך זה.

יפעל בהתאם להוראות  והואבאופן סדיר רופא וטרינר  טפלמתקן שברשותו יב .6

 השירותים הווטרינריים.

 חיות שבמתקן. של רוע תחלואה ומוותייד על כל איעליו לדווח מ .7

 ,רע בתחומויעליו לבצע נתיחה לאחר המוות בכל אירוע מוות של חיית בר שא .8

סיבת המוות ברורה או מצב  םאלא אם ימצא הווטרינר שאין צורך )למשל א

  הגופה אינו מאפשר לבצע נתיחה(.
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בצורה מותאמת  לי חייםמבריחת בעוגנים מיהיו מתקני ההחזקה שברשותו  .9

 .הםלמינים המוחזקים ב

 ל פילרשות ע תוצג והיא העבודה תוכניתל פי הבר ע מצאי חיותנהל את עליו ל .10

 דרישתה.

 .9השתלמות ייעודית, כמפורט בנספח בהשתלם עליו ל .11

עבירות לפי גמר עונש מאסר בשל  אולא הורשע חמש שנים מערב יום בקשת ההיתר  .12

חוק צער בעלי חיים בעבירות הנוגעות  ואושמורות  החוק להגנת חיית הבר, חוק גנים

ללא  חב"מ ועט"מלפגיעה בבעלי חיים או בעבירה של החזקה, סחר או העברה של 

לצמיתות או שהוא מצוי בתקופה ו/או סחר . לא נשלל או הותלה לו היתר החזקה היתר

 בה נשלל ממנו היתר להחזקה ו/או סחר בחב"מ ועט"מ.

 י ל פרטמגד :11היתר סוג יא. 

המגדל . לא למטרות סחרלהנאתו הפרטית ו חב"מ ועט"מאדם המחזיק מגדל פרטי הוא 

 בלבד.  מינים המותרים להחזקהיוכל להחזיק בהפרטי 

היתר  תותנה בקבלת (כולם מפורטים בהיתר הכללי )למעט אם פרטים 30-מ ת יותרהחזק

לא בכתב ויתחייב  בחיותר חוכי אינו סהמחזיק בחיות יצהיר (, אלא אם 8סחר )היתר סוג 

יובהר כי סחר בחב"מ ועט"מ מחייב היתר  .ללא היתר מהרשותבעתיד  חיות ברלסחור ב

 ייעודי נפרד.

 

 (Sea World / Aquarium Zoo) אקווריום תצוגה: 12היתר סוג יב. 

של תצוגה של חיות בר ו ובואקווריום תצוגה הוא מתקן פתוח לביקור הציבור הרחב 

זה יוכר ויידרש מסוג מתקן לשם חינוך, שימור וחקר מינים. יים מימערכי טבע 

חלק  אגם אם הוקוב,  200-אם יש בו מכלי מים בנפח כולל גדול מבהיתר נפרד 

 (.מוסד אחר )למשל גן חיותמ

 תנאים הבאים:ך לעמוד באקווריום תצוגה צרי

שלטי הסבר על וכן להציג  כתובות תוכניות ובכללו ,ינוכי מוסדרעליו להפעיל מערך ח .1

 כל תצוגה במתקן.

ולתרום לפעילויות המקדמות  לאומייםנשתתף בפרויקטים מקומיים או ביעליו לה .2

 שמירת טבע.

 8שנתית בהתאם לנספח -עבודה רב תוכניתלנהל את אוספי חיות הבר על פי  עליו .3

 לרשות על פי דרישתה. להציגהו הלןל

, על פי אפשר ולכל פרט, אם לכל מכלנהל רישום פרטים וגיליונות טיפול רפואי ל עליו .4

 בעזרת תוכנת מחשב ייעודית. יעשההנחיות הרשות המפורטות במסמך זה. הרישום י

רע ישא או ערך טבע מוגן לבצע נתיחה לאחר המוות בכל אירוע מוות של חיית בר עליו .5

שאין צורך ( הרשות אישרהאו מומחה רלוונטי )שאלא אם ימצא הווטרינר  ,בתחומו

 סיבת המוות ברורה או מצב הגופה אינו מאפשר לנתחה(. אם)למשל 

, בהתאם למגוון המינים במרפאה שתאפשר טיפולים וניתוחים בסיסיים להחזיקעליו  .6

 .במקום

 ע בדיקות איכות מים.וצילבבאמצעים הנדרשים  להחזיקעליו  .7

 גםקן הסגר המסוגל לקלוט ולאקלם בעלי חיים מימיים חדשים ויהיה מת באקווריום .8

ניקוז . בתוך מכלי בידוד וטיפול פגועים מתוך התצוגות מימיים לי חייםלטפל בבע
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באופן שימנע זרימת המים של האקווריום מערכת מ יופרדמתקן ההסגר המים מ

  .בתוך המתקן ומחוצה לו מחלות גורמי ה שלהעבר

 צריך להיות קבוע ועליו להחזיק ברישיון עסק. המתקן מקום .9

מקומי או בינלאומי של גני חיות ואקווריונים להחליף ידע עליו להשתייך לארגון  .10

עם גופים חיצוניים העוסקים בשמירת טבע או בגידול חיות בר וערכי טבע. 

ארגונים העונים על הגדרה זו יאושרו על ידי הרשות לאחר בחינת תנאי הקבלה 

לחברות בארגון ובדיקה כי מדובר בארגון פעיל. רשימת ארגוני גני החיות 

אקווריונים המוכרים לצורך זה על ידי הרשות תפורסם באתר האינטרנט של וה

 הרשות ותעודכן לפי צורך.

)למשל אל הים(  מנומ םיציאתמאו  ה של בעלי חיים מן המתקןעליו להיות מוגן מבריח .11

כל שעות בגניבות  מפניובעל אמצעי אבטחה  ,בצורה מותאמת למינים המוחזקים בו

 .היממה

הנחיות הרשות סוננו ויחוטאו בהתאם לינוזלים היוצאים מהמתקן הל כשעליו לוודא  .12

 ולכל דין אחר בעניין זה. הרשויותי ובכפוף להיתר

 ו:שבעליו להעסיק צוות עובדים   .13

 .בהיקף חצי משרה לכל הפחות מנהל כללי .א

פחות כל הניסיון מקצועי לחמש שנות בעל  בהיקף משרה מלאה מטפל אחראי .ב

, ()מינים מימיים מהמינים הרלבנטיים ערכי טבעבו ות ברחיטיפול בבאו בגידול 

 . הלןל 9או  8הוסמך בהתאם לנספח ו

פחות בגידול לכל הניסיון שלוש שנות בעל  בהיקף משרה מלאה מטפל מחליף .ג

הוסמך בהתאם , ו)מינים מימיים( מהמינים הרלבנטייםוערכי טבע חיות בר 

  .הלןל 9או  8לנספח 

יפעל בהתאם  . הרופאמין לקריאה בכל עתרופא וטרינר במקום או ז .ד

טיפולים  תוכניתלהוראות השירותים הווטרינריים ויהיה אחראי להכנת 

 העבודה. תוכניתושותף בבניית 

עבודה  ותשנ 5-בעל יותר מ רלוונטי או מנהל אוסף זואולוגי בעל תואר אקדמי .ה

 תוכניתת . על מנהל האוסף להיות שותף בבנייבמתקן המטפל במגוון מינים דומה

 העבודה.

. על ותכני השילוט במתקן הדרכה תוכניותפיתוח באיש צוות העוסק בחינוך ו .ו

 שמירת טבע.בגם עסוק ל תוכניותה

 צוות העוסק בהדרכה. .ז

עלולות שבמקום בעיות טכניות  פתורלמסוגל וזמין לקריאה בכל עת צוות טכני  .ח

 לסכן את בריאות בעלי החיים שבמקום.

 דורשיםבהם והטיפול  תםתחזוקש (בעלי חיים ובהם) כליםמיש  אם :צוות צוללים .ט

זמין לקריאה בכל צוות צוללים יהיה צוות צוללים או במקום להחזיק יש  ,צלילה

  צורך.ה לפיעת ויפעל 

 

 ק במתקן:  יניתן להתיר להחזשהמינים 

מדיניות המימיים בהתאם ל יוכל לקבל היתר החזקה לכל מגוון המינים ככלל, אקווריום

 .הלי הרשותונלו
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 עט"מ פגועיםלתחנת מעבר לחב"מ ו :13היתר סוג  .יג

 חיות בר פגועות ולהקלטיפול בה את שפרשנועד לתחנת מעבר לחיות בר היא מתקן 

  עבודתו.בע יסיעל הפקח האזורי ול

לבית החולים  ןהמתקן ישמש תחנה זמנית להחזקת חיות בר פגועות עד להעברת

 יפול אחר, בהתאם להנחיות הרשות.ט או לחיות בר או למתקן החזקה

תחנת מעבר תפעל בהתאם לנוהל הרשות לעניין זה והיתר עבור תחנה יינתן בהתאם 

שנציגי חטיבת מדע ואכיפה ברשות לאחר ולבקשתו,  רכי מנהל מרחב עובד הרשותולצ

כול שיינתן לבעל היתר קיים עבור היתר כזה י ו את המתקן ויאשרו שימוש בו.בחני

 .או מתקן חדש מתקן קיים

 

 ק במתקן:  יניתן להתיר להחזשהמינים 

 מצויניםמינים הן הככלל, תחנת מעבר תוכל להחזיק באופן זמני במגוון מינים מ

החזקה רק לבמסמך נוהל העברת חיות בר פגועות. היתר ההחזקה שיינתן למתקן הוא 

חב"מ  מיני חליף היתר להחזקתמ ינווא לטיפול, של חב"מ ועט"מטרם העברה ב זמנית

 קבע. דרךאו מוצריהם  ועט"מ

 

 ההחזקה צורת הוראות לענייןפרק ג: 

היתר להחזקת  די לקבלכ ןתקמסוג להתקיים בכל  עליהםתנאים ש מפורטים עודבפרק זה 

 אחריםתנאים בו לקבוע להוסיף להיתר תנאים או חיות בר בשבייה. הרשות תהיה רשאית 

 בהתאם לנסיבות העניין.

 

 רווחהו טיפול, ה, הרכבמבנ: התצוגה

 של התצוגההפיזי המבנה  .א

 הפרטים למספרמחסות ואמצעי תיחום יותאמו למין ו וכן בתוכושהריהוט המבנה,  .1

  ם.בטיחותאת שלומם ואת  כדי להבטיח במתקןהמוחזקים 

בריחה  שימנעבעלת מנגנון בטיחות  תהיהלמכלאות ולכלובים שבמתקן הכניסה דלת  .2

 פולה(. )למשל דלת כ הבעת פתיחת

 יש להתחושה שלחיה  תתל כדי, לכל הפחות אטום יה צד אחדהבכל מכלאה או כלוב י .3

  .עורף בטוח

מקום מסתור שבו תוכל לשהות  יהיה בהבמרחב ולנוע בחופשיות לחיה התצוגה תאפשר  .4

 בבטחה.

הבר התנהגות טבעית לבני מינה: תנועה, פעולה או  חייתיאפשרו להתצוגה גודל ומבנה  .5

ה או יעית לה לרבות תעופה, הליכה, ריצה, דילוג, התפלשות בעפר, שחיתנוחה טב

בעלי  צרכי  פיייבחן ל כל זה ענף, משחק והסתתרות. על טבילה במים, עמידה על מוט או

 החיים שבגדרה.

 .שבו תחתית הכלוב יותאם לבעל החייםשבהמצע   .6

 הניקוז בתצוגה יבטיח הוצאה יעילה של עודפי המים. .7

 מעט ניקוז שטח התא( לא יהיה נגיש לבעל החיים.ביוב פתוח )ל .8

 יותאמו לצורכי המין.וההצללה התאורה  ,הטמפרטורה, האוורור, הלחות .9
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במקרים  .לפי צורכי המיןלילה ביציאה לאזור חשוף לשמש ולאוויר צח ביום או  אפשרתת .10

 ניתן להסתפק באמצעים מלאכותיים מתאימים.יהיה חריגים 

הסביבה )שמש, רוח, קור וגשם( וייתן אפשרות  מתנאימחסה  לבעל החיים יספק הריהוט .11

כגון מחילות, בריכות,  מתקנים היה גםריהוט י .מסתור מבעלי חיים אחרים בתצוגה

לשם  הסביבת תחיוניים להתנהגותה הטבעית של החיה ולהעשרה חבלים ונדנדות,

 מניעת מצוקה משעמום.

תנאי ו ,ולצאצאיםיהוט מתאים להורים ר יוכןרבייה בתצוגה תירה מ עבודהה תוכנית אם .12

 רכיהם.ולציותאמו  (יוצא בזהטמפרטורה וכהתצוגה )

 .רכי החיהובהתאם לצירוענן והריהוט  ,תחזוקה שוטפת של הכלובים והמכלאותתהיה  .13

 .ומניעת שעמוםמתן גירויים סביבתיים העשרה שתבטיח  תוכנית למין תוכן .14

 .ם מוחזקיםבו השתקן התצוגה ממ חב"מ ועט"משל יציאה לא מבוקרת  מנעית .15

 

 הרכב התצוגה .ב

)יחס זוויגים, עירוב גילאים( וגודלה יותאמו למבנה החברתי של המין הקבוצה הרכב  .1

 . של המתקן הרבייהבקרת  תוכניתולתנאי התצוגה, בהתחשב ב

 תהיה מתוכננת עורבתמינים. תצוגה מ ובהן כמה תצוגות מעורבות קייםלניתן יהיה  .2

 מינים,ההתאמה בין האינטראקציות וה ומבחינת היבטים התנהגותייםידה, בעיקר בבקפ

בדרישות דרישות של תנאי סביבה מתאימים לכל מין ועמוד בהיכולת למבחינת  וכן

 .הקשורות ברגישויות שונות של מינים שונים הווטרינריותו הפיזיולוגיות

ות הרשות במידה מספר הפרטים של כל מין בתצוגה יהיה בהתאם לצרכי חיית הבר והנחי .3

 וניתנו.

 

 תזונה .ג

 מקורות קבועים. מואיכותי מזון מתאים ללהם חייב לדאוג יהיה המחזיק בבעלי חיים  .1

 .יבקר אותה של המתקן התזונה תותאם לצורכי כל מין והצוות המקצועי .2

ריון, טיפול בצאצאים, טיפול יהכגון לפרטים בעלי צרכים ייחודיים תסופק תזונה מתאימה  .3

 רפואי. 

 גישה למזון ולמים. יהלכל פרט בתצוגה תהכי  ובטחי .4

 שיחורשל התנהגות יש לעודד בבעל החיים המזון יותאם ליכולת הפרט והמין.  נתינתאופן  .5

 .נוזמן ומאמץ בחיפוש אחר מזו שישקיעכדי מזון טבעי 

 המתקן יומיים לפחות.יספק את צורכי מלאי מזון ש במקום יוחזק .6

 

 שמירה על ניקיון והיגיינה .ד

 .םיום יו נוקוי כלי האוכל והמים .1

מיני רכי וצ תדיר ולפייחודש והמצע , םסביבתמו המכלאותוהכלובים מתוך תסולק פסולת  .2

 .מקוםבעלי החיים המוחזקים ב

 .םצורכי בעלי החיים שבה לפי מספקתבתדירות  נוקוי הכלובים והמכלאות .3

 חיטוי  וכןקיון יסודי ני יעשהי שהיו בשימוש מכלאה של כלוב אולפני אכלוס מחדש של  .4

 צורך.ה לפיוהחלפת מצע 
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  יווטרינרהטיפול ה

  :(גן חיות) 1סוג מהיתר  .א

 ולניתוחיםטיפול דחוף אבחון, לל בציודלהחזיק חדר טיפולים מצויד  המתקן יהיה חייב .1

 אוטוקלב ,)מכשיר רנטגן, מכונת הרדמה, שולחן ניתוחים בבעלי החיים שבמקוםבסיסיים 

  (.וכדומה

בהתאם  מיניםמגוון חיות מספר ו להכיל ש בו כדיישם יהיה מתקן בידוד ואשפוז במקו .2

 .מקוםהלצורכי 

 בדיקותלחיסונים וולשנתית לטיפולים מונעים  תוכניתשל המקום יכין  ווטרינרהרופא ה .3

תענה על  תוכניתכמו כן ה .(4נספח  ורא)בהתאם להנחיות השירותים הווטרינריים 

דיווח השנתי הנדרש תצורף ל תוכניתה. (5בהתאם לנספח ) "מחב"מ ועטלסימון  ישההדר

 . לחידוש היתרי ההחזקה של המקום

 .או בפיקוחו הצמוד ווטרינרהרופא היעשו על ידי יהטיפולים הרפואיים  .4

 

, בר-חי ,לחב"מ ועט"ממקלט  ,ת חיופינ) 7, 5, 4, 3, 2 היתרים סוג  .ב
 (חוות גידול מסחרי

 
 טיפוליםבשולחן מצויד  ום ולטיפולים שוטפים. החדר יהיהמתאים לטיפולי חיר יוקצה חדר .1

 . ובציוד רפואיניתוחים  או

המינים  למספרולהכיל חיות בהתאם למגוון  שיוכלבמקום יהיה מתקן בידוד ואשפוז  .2

 .מקוםב

כמו כן בדיקות. לחיסונים וולשנתית לטיפולים מונעים  תוכניתמקום יכין בהרופא הווטרינר  .3

רף וצת תוכניתה. (5 בהתאם לנספח) חב"מ ועט"מלסימון  הדרישהתענה על  תוכניתה

 ה של המקום.דיווח השנתי הנדרש לחידוש היתרי ההחזקל

 עשו על ידי הרופא הווטרינר או בפיקוחו הצמוד.יהטיפולים הרפואיים י .4

 

 :חב"מ ועט"מ לממכר חנויות .ג

 סוגי בעלי החיים.בידוד בהתאם ללטיפול רפואי ולפינה מתאימה לטיפולי חירום,  תוקצה .1

 עשו על ידי רופא וטרינר או בפיקוחו הצמוד.יהטיפולים הרפואיים י .2

 

 

 לעניין ניהול הוראות פרק ד:

 רבייה .א

היא תנאי לקבלת היתר החזקה ו . התוכנית היאשותועבר לאישור הרתרבייה ה תוכנית

 :עניינים אלהל תידרש תוכניתה. התלביקורת בכל עת על פי דרישתוצג לרשות 

 

המוחזק  חב"מ ועט"מלכל מין של ספר מרבי של פרטים שניתן להחזיק במקום ייקבע מ .1

 .מקוםב הרבייהו בהתאם לתנאי ההחזקהמספר הפרטים יוגבל  .במתקן
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התנאים מתקיימים תמצא הרשות כי מינים האסורים בסחר אלא אם של מנע רבייה ית .2

 הבאים:

 .ץ לארץלשמירת טבע בארץ או בחו הרבייה תורמת .א

הרשות. בהיעדר על ידי מראש  שאושראים שייוולדו יובטח מקום החזקה לצאצ .ב

מקום מאושר מראש לקבלת פרטים עודפים תיעצר הרבייה עם הגיעה למספר 

 היעד.

 (.6פירוט שיטות בנספח ראו ) בעל ההיתרובמימון עשה באחריות יהרבייה ת הגבלת .3

 

  ווחיסימון וד ,רישום .ב

 .ברשותושפרטים המדויק של כל עדכני ום ינהל רישו בחב"מ ועט"מכל המחזיק  .1

עלול ניהול רישום פרטני  בהםש חריגיםמקרים )למעט  פרטברמתה יעשההרישום י

תוגש בקשה  וטכנית. במקרים אל מבחינה דוסכן את בעלי החיים או קשה מאל

בהתאם  והרשות תאשרה או מינים מסוימים קבוצותעבור לניהול רישום מנומקת 

, זוויג, (ככל שישנם -עברי ואנגלי -עממיו שם מדעי)שם המין  צוינוירישום ב .(לצורך

ות, בקיע, לידות, (טבעיים ומלאכותיים) סימנים מזהים ,תאריך לידה, פרטי ההורים

אם הפרט אינו יליד  .לכל פרט נואירועים רפואיים חריגים והטיפולים שניתהשרצות, 

ותאריך  דמוגרפית ככל שידועה, ההיסטוריה המקור הפרט גםלרישום תווסף המקום י

 הגעתו למתקן.

 סיבת המוות.  ובו פירוט וטרינרשל רופא דוח לרישום במות החיה יצורף  .2

, נדגיש כי ישנם אל המתקן וממנו תתועד ברישומים חב"מ ועט"מכל העברה של  .3

 מינים עבורם נדרש היתר העברה מאת הרשות מראש.

מראש, ממינים שאינם מהמינים  ללא היתר העברה הגעה של חב"מ ועט"מבמקרה  .4

המותרים להחזקה, כגון הבאה של חיית בר פצועה על ידי אזרח או מסירה של חיית 

*( ובדוא"ל 3639יש לדווח על כך למוקד רשות הטבע )בטלפון  -בר שנמצאה וכדומה

 למחלקת היתרים ברשות ולפעול בהתאם להנחיות שיינתנו על ידם.

יועבר בטופס ייעודי באתר האינטרנט של הרשות ויעשה יווח על אירוע תמותה יד .5

רופא  שלות. לטופס יצורף דוח ויום מיום המ 30תוך בהיתרים ברשות מחלקת ל

    סיבת המוות. ובו פירוטוטרינר 

על רקע  מחלההרעלה או  ,כל אירוע רפואי חריג )דוגמת התפרצות מחלה מידבקת .6

 .הרשותווטרינר למייד  מטבולי( ידווח

 (.5בתצוגות יסומנו בהתאם להנחיות הרשות )נספח מ חב"מ ועט" .7

ומוצריהם  החב"מ ועט"מעל המצאי המדויק של  לרשות מידי שנהכל בעל היתר ידווח  .8

, נציין כי דרישה זו מהווה תנאי לחידוש היתר ההחזקה, אשר יש לחדשו שבחזקתו

 . בינואר( 1כחודשים טרם פג תוקפו, לרב מידי תחילת שנה לועזית )

 גידול במספר הפרטיםוכן ה המוחזקים במתקן ני החב"מ ועט"ממיכל  פורטוי דוחב .9

 והעברות( בשנה )תמותותבמספרם  ההתמעטות בקיעות( אוו )לידות, השרצות

 ייעודי של הרשות.פורטל מקוון דרך יעשה יהדיווח  האחרונה.
בכל  שותציגם לרהיה מוכן להוישבע שנים הרישומים וההיתרים  המתקן ישמור את כל .10

  עת על פי דרישתה.



 

 
18 

 

 אדם אחרל מחזקת אדם ניםטבע מוג כיוער חיות ברהעברת   .ג

העברת חב"מ ועט"מ תיעשה באופן המתאים לצורכי המין המועבר ובהתאם להנחיות 

המינים המותרים  ותרשימב םשאינ חב"מ ועט"מכל העברה של . 3המפורטות בנספח 

למסמך  3נספח שבבכפוף להוראות ו עשה אך ורק לאחר קבלת היתר העברהית בהחזקה

חייבים יהיו המוסר  וגםהמקבל  גם .והיעד עט"מהחב"מ והבהיתר ההעברה יצוינו מקור  זה.

 . ההעברה עתק של היתרהרשותם להחזיק ב

 

  טיפולללהדרכה ו חיות ברניוד  .ד

ניוד של ליוכל לקבל "היתר ניוד קבוע"  (9)היתר סוג  חב"מ ועט"ממדריך או מטפל בעזרת 

 ל ידיעמותרים להחזקה הממינים  חב"מ ועט"מגם ניוד של  כי ובהרהשנה. יכל  ב"מ ועט"מח

 מותנה בקבלת היתר ניוד קבוע.יהיה מטפל או מדריך 

 

 רועי בריחה או גניבהיווח על איד .ה

אגף ל ר אלקטרוניבדוא ידווח בכתב חב"מ ועט"מל אירוע בריחה או גניבה של כ .1

יעשה יהדיווח  .האירועמזמן  שעות 72-יאוחר מלא  להגנה על החי והצומח ברשות

 של הרשות.ובפורטל ההיתרים בטופס ייעודי באתר האינטרנט 

 הרשותמוקד בטלפון ל מייד ידווח ממין מסוכן חב"מ ועט"מ אירוע בריחה או גניבה של .2

  . פקח הרשות האזורילו (*3639טלפון ב)

 

 נספחים

  "הרשימה הלבנה" :1נספח 

 תתעדכן מעת לעת הרשימה הלבנה .יבוא ובסחר בישראליהמותרים ב חב"מ ועט"מ מיני 

 בקישור: מופיעה באתר האינטרנט של הרשות והיא

g.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/enforcehttp://www.parks.or

ablepermits2014-4-201%עופות20%לבנה20%/רשימה.pdf 

 

יבוא ובסחר בישראל ניתן למצוא במדיניות היבוא והסחר יפירוט מיני עט"מ ימיים המותרים ב

 של דגי מים מתוקים ישראל, בקישור:

http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regula

tion/fish.pdf  

 

 
 מינים מסוכנים הגדרת :2נספח 

ארס, מבני אדם ב פגיעה חמורה פגועהעלולים ל חב"מ ועט"ממינים מסוכנים הם 

 פוטנציאלמ(, ומהתכונות גופניות )שיניים, טופרים וכדמ גופניתלפגיעה ציאל פוטנמ

ערכי טבע כגון ) בעלי ארס מסוכן לאדם: אלהקבוצות ב מדובר .ועוד תוקפנית,התנהגות ל

זוחלים  (,זוחלים ארסיים , בעיקרוחיות בר בעלות ארס , חסרי חוליות ארסייםדגים ארסיים

http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/enforceablepermits/רשימה%20לבנה%20עופות%201-4-2014.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/enforceablepermits/רשימה%20לבנה%20עופות%201-4-2014.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/fish.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/fish.pdf
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 30-מ ים לשקול יותרשפרטיהם עשוי נים)מי פרסתנים גדולים, ויותר 'מ 2.5באורך  גדולים

קופאים )למעט מיני הקנגרו הגדולים: אפור מזרחי, מערבי ואדום(,  3קנגרואים ), ג("ק

 ,ג("ק 2-שקול יותר מעשוי ל פרט בוגר) יותרמגודל בינוני ו עופות דורסיםמרמוסטים(, 

יוגדרו מסוכנים  אחריםמינים  (.ארקזו דוגמת) Ratites-מקבוצת ה עופות קרקע גדוליםו

  .צורךה לפיהנספח יתעדכן ו המיןבכפוף לבחינת מסוכנותו של 

 

 )בתוך הארץ( חב"מ ועט"מהנחיות להעברת  :3נספח 

צריך פרסתנים למשל ארגז להעברת . ל החייםבעהעברה להיות מותאם לסוג הארגז על  .1

 להסתובב. מנהה ולמנוע מתתנועלהגביל את  ,החיה גוף דייבצכדי לתמוך  דיוצר להיות 

צורה, מבנה, ממדים, סוג החומר וחוזקו, פתחים, למבנה ארגז ההעברה )בקשר הנחיות 

נסמכות על הנחיות ארגון חברות ( וכדומה םממיקומספר חורי אוורור וציפוי הרצפה, 

לארגזים למינים בקשר  פרטניות ניתן לקבל הנחיות .YATA)התעופה הבינלאומי )

  ממחלקת ההיתרים ברשות. המבוקשים

או  הצללהלבעל החיים  לספקואותו  אוורראפשרות לבעל  שימוש ברכב מתאיםיעשה י .2

 מחסה מרוח לפי הנדרש. 

רגיש  בארגזהמוחזק בעל חיים  .טמפרטורה מתאימהוב עיתוי מתאיםב יעשהתההעברה  .3

בשעות או  בעלי חיים בשעות הלילה ועברוד לטמפרטורת הסביבה. בימים חמים יומא

   .הבוקר המוקדמות או ברכב ממוזג

, יענה על צורכי חומרי הרגעהבובהרדמה  אם להשתמש, לרבות החלטה ההעברה תכנון .4

 . וטרינר יעשה בפיקוחבעלי החיים וי

 

  ונעי מאורפהנחיות לטיפול  :4נספח 

  http://www.vetserv.moag.gov.il/vet :השירותים הווטרינרייםקישור לאתר 

 

 שבייהב חב"מ ועט"מהנחיות לסימון  :5נספח 

עורי -יסומנו בסימון תת (מימיים ערכי טבעמו חיים-דומזוחלים, מחוץ מינים מסוכנים ) .1

 :כמפורט בקישורעל פי התקן בשבב אלקטרוני 

www.vtr.moag.gov.il/vtr/DogCenter/pdf/hozer_shvavim_menahel.pdfhttp:// 

 סימון ויזואליבו )חובה( אלקטרוני שבבבבסימון כפול:  עד כמה שאפשר פרסתנים יסומנו .2

 .)כגון תג אוזן(

 'ג 250צפוי להיות משקלם בבגרות ו CITESשל אמנת  Iבנספח  המצויניםממינים עופות  .3

 .שבבבאו ם יתאמסגורות בגודל טבעות יסומנו ב יותרו

 פחות צפוי להיות בבגרות משקלםו CITESשל אמנת  Iבנספח  מצויניםממינים העופות  .4

  .םיתאמיסומנו בטבעות סגורות בגודל  'ג 250-מ

 .טבעת רגל עם מספר זיהוי :עופות דורסים .5

 : למשל באתרים אלות, תרשמב ניתן למצוא עלי כנףב למינידל טבעות וגהמלצות על פירוט 

  guide.htm-size-ring-bird-Hughes-http://www.achughes.com/AC .א

  ands.com/birdlist/index.htmlhttp://www.birdb .ב

  chart-http://www.britishbirdcouncil.com/ring .ג

 חב"מ ועט"מפעולת הסימון עלולה להעמיד  בהםשפטור מסימון יינתן במקרים מיוחדים 

 .ועדת חריגיםתיבחן על ידי והיא בקשה בכתב  קבלת פטור תוגשבסכנה מיוחדת. לשם 

http://www.vetserv.moag.gov.il/vet
http://www.vtr.moag.gov.il/vtr/DogCenter/pdf/hozer_shvavim_menahel.pdf
http://www.vtr.moag.gov.il/vtr/DogCenter/pdf/hozer_shvavim_menahel.pdf
http://www.achughes.com/AC-Hughes-bird-ring-size-guide.htm
http://www.achughes.com/AC-Hughes-bird-ring-size-guide.htm
http://www.birdbands.com/birdlist/index.html
http://www.birdbands.com/birdlist/index.html
http://www.britishbirdcouncil.com/ring-chart
http://www.britishbirdcouncil.com/ring-chart
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         חב"מ ועט"משל רבייה הנחיות להגבלת  :6נספח 

   :מדרכים אלו או יותראחת דרך עשה בית חב"מ ועט"מ של הגבלת רבייה

 זוויג אחד בלבד.בני פרטים החזקת  .1

 ית בין זוויגים שונים במתקני האחזקה.זהפרדה פי .2

 סירוס או עיקור הפרטים. .3

 ב המשך הממשק ההורמונלי, דוגמת אייליםובהם חשש בפרטיםזרע  ניתוק צינור .4

בהם שו במינים חברתיים א, טסטוסטרון יסבלו מפגיעה בתהליך חילוף הקרניים בהיעדרש

 .  על המבנה החברתי חשוב לשמור

שתלים וחומרים  ישתהליכי הרבייה. בשימוש בשיטות כימיות או ביולוגיות הפוגעות  .5

 הניתנים להזרקה.

 

 "מוסמך מטפל"ב הכרהשתלמות הנדרשת להה :7פח נס

שעות אקדמיות לכל הפחות ובו  40של קורס אלה התנאים להכרה ב"מטפל מוסמך": 

לי בעהתנהגות , חולייתניםשל  ביולוגיהשל עולם החי,  סיסטמטיקה: אלונושאים למדו יי

, תכנון חייםי ל)כולל זואונוזות(, טיפול בסיסי בבע חייםלי בעשל מחלות ו התזונ, חיים

, שמירת חייםלי , העשרות סביבתיות בתצוגת בעחייםלי , אימון בעחייםלי תצוגה של בע

עבודה ללסיורים ו וקדשיושעות  4-מ פחותא ל .חייםלי ההיבט החוקי של החזקת בעו טבע

מרצים הבין  בחינה בתום הקורס.ציון עובר בתנאי להכרה בהכשרה יהיה  מעשית.

בטיפול בחיות בר, מטפל לפחות ניסיון  חמש שנות וטרינר בעל יויהמדריכים בקורס הו

 חיות בר ניסיון מעשי באימון ובעל ניסיון לפחות בטיפול בחיות ברחמש שנות בעל 

, רשימת הרשות תכיר בהםבמוסדות ש הקורס יילמד .נציג הרשותו זואולוג וכן ,תןהחזקבו

  .עדכן מעת לעת בהתאם לצורךהמוסדות המוכרים לצורך זה תפורסם באתר הרשות ותת

 

 עבודה תוכנית :8נספח 

 : אלושנתי של נושאים -תכנון רבפירוט ו ובהמקצועית  תוכנית

 .ניהול תקציבי .1

 .ח אדםומצבת כ .2

כוונה  אם ישבו. שושל מתקני ההחזקה כולו של המתקן מידות ה ציוןומדויק סרטוט  .3

  .חדשסרטוט הכין להרחיב את המתקן ו/או לשנותו, יש ל

 .לחב"מ ועט"מנדרשת הפירוט דיאטה בהתאם לתזונה  ובו מפרט תזונה .4

 ארוכי טווח.יעדים  , לרבותשיוחזקו במקום חב"מ ועט"מ מגוון מיניפירוט  .5

 . תשנתי-רביה ירב תכנון .6

 ומידע. שלטי הסברכני ותלו כתובים הדרכה מערכיל חינוכית תוכנית .7

  .במסמך זה( 10כמפורט בנספח ) סיכונים ניהולתיק  .8
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   "מטפל מיוחד"בהכרה להנדרשת השתלמות ה :9נספח 

עות אקדמיות ש 8 שלהשתלמות של ם בהצלחה וסיאלה התנאים להכרה ב"מטפל מיוחד": 

: חוקים ותקנות בנושא החזקת אלולמדו נושאים יבה יו ,מטעמה ואהרשות על ידי  ינתןשת

לי , מחלות בעעט"מ וחב"מן רישום וסימוהנחיות רבייה,  תכנוןשמירת טבע,  ,חב"מ ועט"מ

  .לי חייםהעשרות סביבתיות בתצוגת בעו אימוןו)כולל זואונוזות(,  חיים

 

 הנחיות לכתיבת תיק ניהול סיכונים :11נספח 

או לבעל  מסוכן יםלמניעת סכנה מבעל חייש לנקוט שפעולות לקבוע נועד תיק ניהול סיכונים 

בתיק יוצגו נהלי בטיחות בעבודה  בחירום. ר פעולות שיש לנקוטבשגרה וכן סד חיים מסוכן

בפירוט לכל תצוגה ותצוגה בה מוחזקים מינים העלולים להוות סכנה  חב"מ ןעט"מעם 

 נושאים הבאים: ידון בתיק ניהול הסיכונים  .לקהלו/או למטפל 

 .מניעת בריחה וגניבה .1

 .במטפליםמניעת פגיעה  .2

חזקים במקום לשם כך )כגון רובה , כולל אמצעי בטיחות והגנה המובקהלמניעת פגיעה  .3

 .צייד, רובה הרדמה, חומרי הרדמה( ונהלי השימוש בהם

  .בשגרה החיים טיפול בבעלנהלי הבטיחות בזמן ה .4

  .במקרי חירוםיש לנקוט שפעולות ה .5

 .בחירום רשימת אנשי קשר וטלפונים .6

 יש להציג דוח בקרה תקופתי. .על בטיחות המתקןשגרתית  בקרה .7

יש להציג דוח ביצוע תרגיל  מסוכנת המתורגל פעמיים בשנה לפחות. נוהל בריחת חיה .8

 ומסקנות.

 תכנית פינוי הגן ממבקרים בעת אירועי חירום. .9

 

, באישורו ובחתימתו של מנהל המתקן הרשותאישור לסיכונים יועבר לבחינה והתיק ניהול 

 .לעיון ןשל תיק ניהול הסיכונים יוחזק במתקן במקום בולט וזמי עותק .ובעל ההיתר

(: יש להציג תכנית בטיחות מאושרת על ידי יועץ בטיחות ובחתימתו 1עבור גן חיות )היתר סוג 

 עבור כל תצוגה בה מתוכנן להיות או מוחזק בהווה מין מסוכן.

 


