היתר החזקה כללי לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו 1955 -
תוקף ההיתר -מיום ( 10.03.2019ג' אדר ב' התשע"ט) עד יום ( 31.12.2020ט"ז טבת התשפ"א)
ניתן בזה היתר כללי להחזקת חיות בר מהמינים הבאים:

א .עופות:
 .1תוכון אוסטרליMelopsittacus undulatus -
 .2נימפית מצויצת (קוקטייל)Nymphicus hollandicus -
 .3קנרSerinus canaria -
 .4פינק זברהTaeniopygia guttata-
 .5פינק בנגלזיLonchura Domestica -
 .6גולדיאן פינקErythrura gouldiae -
 .7תוכי אדום עכוזPsephotus haematonotus -
 .8קוניור ירוק לחיPyrrhura molinae -
 .9קוניור שמשAratinga solstitialis -
 .10קוניור ראש ורדPyrrhura rhodocephala -
 .11קוניור שחור כיפהPyrrhura rupicola -
 .12קוניור הופמןPyrrhura hoffmanni -
 .13קוניור בטן ארגמניתPyrrhura frontalis -
 .14קוניור כתום כנףPyrrhura egregia -
 .15קוניור פניניPyrrhura lepida -
 .16קוניור לבן לחיPyrrhura leucotis -
 .17קוניור בטן ארגמניתPyrrhura perlata -
 .18רוזלה ירוקהPlatycercus caledonicus -
 .19רוזלה מערביתPlatycercus icterotis -
 .20לורי קשתTrichoglossus moluccanus -
 .21לורי סוינסוןTrichoglossus haematodus moluccanus -
 .22לורי אדוםEos bornea -
 .23אקלקטוסEclectus roratus -
 .24ציפור אהבה אפורת ראשAgapornis canus -
 .25ציפור אהבה שחורת כנףAgapornis taranta -
 .26ציפור אהבה שחורת לחיAgapornis lilianae nigrigenis -
 .27פנינית הקסדהNumidia meleagris -
 .28שליו סיניExcalfactoria chinensis -
 .29אורזיתLonchura oryzivora -
 .30טווס הודי -Pavo cristatus -יש להגביל את הרבייה של הטווסים במקום ולהחזיק
בכלובי תעופה סגורים ,בכדי למנוע מטרד ליישוב העשוי לנבוע מעודפי טווסים.
ב .יונקים:
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אוגר סיביריPhodopus sungorus -
אוגר סוריMesocricetus auratus -
צ'ינצ'ילה Chinchilla langigera -
צ'ינצ'ילה מדברית (דגו)Octodon degus -
חמוס מבאישMustela putorius -
כיסנאי דואהPetaurus breviceps -
גרביל מונגוליMeriones unguiculatus -

ובכפוף לתנאים ולהגבלות הר"מ:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

החזקת חיות הבר תעשה בהתאם להוראות החוק הגנת חיית הבר תשט"ו  1955 -והתקנות
שהותקנו על פיו וכן כל חוק או תקנה אחרים הנוגעים לדבר.
יש להחזיק את חיות הבר בתנאים אשר ימנעו את בריחתן ויבטיחו את שלומם ורווחתם.
חיות בר יוחזקו בהתאם לתנאי מדיניות ההחזקה בחיות בר של רשות הטבע והגנים.
יודגש כי :
א .החזקת מינים של חיות בר מוגנות וערכי טבע מוגנים שלא פורטו תחת היתר זה מחייבת
הפקת היתר החזקה פרטני ונפרד עליו יש להגיש בקשה לרשות הטבע והגנים.
ב .בבקשה להיתר פרטני כמפורט בסעיף א' יש לציין את המינים בהיתר הכללי המוחזקים
ברשותך ,ובנוסף לפרט את רשימת המינים המבוקשת מעבר לרשימה שבמסמך זה.
ההיתר ניתן עבור החזקה בלבד ,כל פעולה אחרת עם חיות אלו כגון :הדרכה ,ניוד וסחר,
אסורות ללא היתר מתאים של רשות הטבע והגנים.
היתר זה אינו פוטר מהצורך בקבלת כל היתר או אישור נוספים הנדרשים על פי כל דין.
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