
 לסחר בזוחלים בישראל ג"רטמדיניות 

 ר נעם לידר"ד

 מנהל אגף אקולוגיה

 חטיבת המדע



הוא כיום תחום פופולרי מאוד ברחבי העולם  (Exotic Pets)בר כחיות מחמד -גידול חיות•

 (.חסרי חוליות, חרקים, דגים, חיים-דו, זוחלים, עופות, יונקים)

 .  מודעות בציבור לתועלות מגידול חיות מחמדכיום קיימת •

כחיות   בר-חיותהחזקת מהתוצרים השליליים של מודעות בציבור לחלק קיימת פחות •

 .  מחמד

 
עלייה  בעידן האינטרנט חלה . בעולם ובישראלגידול זוחלים הולך וצובר פופולריות •

גם ירידה  כמו , התמקצעות,הציבורבמודעות לפוטנציאל של תחביב זה בקרב 

 .  הציוד הנדרש והמינים המבוקשיםוזמינות של במחירים 

בר וכולם מוגדרים כחיות בר  -כולם חיות. מיני זוחלים 10,700-בעולם קיימים כ•

 .  מוגנות בחוק הישראלי

פי חוק על ניהול תחום הסחר וההחזקה  -אחראית על( ג"רט)רשות הטבע והגנים •

 . בר מוגנות ושל ערכי טבע מוגנים-בשבייה של חיות

פי מדיניות הבנויה על אמנות בינלאומיות שעליהן חתומה ישראל  -פועלת על ג"רט•
האמנה בדבר הסחר הבינלאומי במינים של בעלי חיים וצמחי  , CITESובראשן אמנת  

 .בסכנהבר המצויים 

 

 רקע



 .מוצאןמניעת פגיעה במינים בטבע בארץ  –שמירת טבע עולמית •

 .  מניעת כניסה של מינים פולשים לישראל –סיכון אקולוגי •

 .  לציבורמניעת סכנה בריאותית  –לאדם סכנה •

מניעת סבל וצער ממינים הדורשים תנאי החזקה   –החזקה תנאי •

 .מורכבים

 

 

 

 

 :נושאים עיקריים 4-המדיניות מתייחסת ל

 לסחר בזוחלים בישראל ג"רטעיקרי מדיניות 



 מניעת פגיעה במינים בטבע בארץ מוצאן –שמירת טבע עולמית 

,  החולייתנים השנייה בגודלה במינים שבסחר הבינלאומי של חיות ברקבוצת  -זוחלים •

 . אחרי ציפורים

עבור שוק חיות  בעיקר במספרים גדולים כיום בעולם נסחרים ממינים רבים זוחלים •

 .  אך גם לצריכה כמזון או תרופות מסורתיות, המחמד

, לדוגמא צבים)זוחלים מקבוצות שונות תופעה של ניצול יתר של מחקרים חושפים •

 .  ברחיות בסחר ( זיקיות

סחר בינלאומי מהווה את האיום השני בגודלו עבור לטובת לא מבוקר מהטבע איסוף •

 .הטבעייםלאחר הרס וצמצום בתי הגידול , העולםחלק ממיני הזוחלים ברחבי 

האמנה בדבר הסחר הבינלאומי במינים של , CITESאמנת  פי מדיניות -פועלת על ג"רט•

 .בעלי חיים וצמחי בר המצויים בסכנה
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106 

843 

האמנה בדבר  , CITESאמנת 

הסחר הבינלאומי במינים של  

בעלי חיים וצמחי בר המצויים  

 .בסכנה

כל המינים המופיעים בנספחי  

האמנה מוגדרים כערכי טבע  

 .מוגנים על פי חוק בישראל

 .איסור סחר–1נספח 

בקרה  . מותר סחר – 2נספח 

 .בהיתרים

 מותר יבוא מגידול שבי בלבד



Total LC DD LR/cd NT Subtotal VU EN CR Order 

23 11 0 1 0 11 4 0 7 Crocodylia 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 Rhynchocephalia 

7235 4541 1115 0 385 1194 446 502 246 Squamata 

249 43 11 1 32 162 67 45 50 Testudines 

7508 4596 1126 2 417 1367 517 547 303 

Subtotal 

(Reptilia) 

4596, 
61% 

1126, 
15% 

417, 6% 
517, 7% 547, 7% 

303, 4% 

LC

DD

NT

VU

EN

CR
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IUCN International Union for the 
Conservation of Nature  

IUCN Red List   "הספר האדום" 

הארגון   -מינים בסכנת הכחדה רשימת 

עוקב אחר מצבם של מיני הצומח והחי  

כמה קבוצות של דרגות וקבע , בטבע

 במצב השימור לפי מדדים שונים

 IUCN   2019מצב הזוחלים בספר האדום           

וסכנת   (EN) איסור סחר במינים בסכנת הכחדה

 (.CR) הכחדה חמורה



 מניעת פגיעה במינים בטבע בארץ מוצאן –שמירת טבע עולמית 

 CITES ישראל עדכנה את האמנה לגבי כוונתה להחמיר על מדיניות
17-28 August 2019: 18th meeting of the Conference of the Parties (CoP), Geneva, Switzerland 

 



אחוז מינים  

 פולשים

אחוז רשום בנספח אמנת    

CITES 

אחוז בסכנת הכחדה  

  IUCN-לפי ה

 (CR ,EN ,VUדרגות )

 קבוצה

 לטאות 11.8 8.8   1.8

 נחשים 7.5 5.3   9 .0

 צבים-כ לא "סה 10.2 7.5   1.5

 כלל הצבים   (4.5פי )   46.0 (8.2פי ) 61.7       (6.5פי )  9.7

 מים-צבי 39.2 49.5   9.5

 זיקיות  37.3 (100) 98 3.4

 מניעת פגיעה במינים בטבע בארץ מוצאן –שמירת טבע עולמית 



להתחמק  חוות גידול כדי ב" מגודלי שבי"כשנאספו מהטבע אך הוכרזו הלבנת מינים •
 . CITESתחת אמנת  סחר כולל , בינלאומיתמשליטה רגולטורית 

כאמצעי להפחתת הלחץ על  , ריבוי בשבי לצרכים מסחרייםמעודדת   CITESאמנת •

 (.לקוויאר חידקנים, תנינים לבשר ועורות)בטבע אוכלוסיות חיות בר 

מכסות יצוא  על   CITES-החברות בהמדינות חלק מדיווחי של מוטלות בספק מהימנות •

 . מספר לא מועט של מיניםעבור  ,זוחליםממקורות מסחריים של רבייה בשבי של 

מינים  לא תמיד רווחי לאור מורכבות הגידול עבור וריבוי מסחרי בשבייה גידול •

 .מסוימיםמבוקשים 

הטעייה ורמייה של ציבור מגדלים לגיטימי אשר ללא ידיעתו שותף לפשיעה כנגד חיות  •

 .בטבעהמאוים של מינים שהרכישה שלו יתכן ותורמת בשוגג למצבם , בר

 מניעת פגיעה במינים בטבע בארץ מוצאן –שמירת טבע עולמית 

Pancake tortoise 
Malacochersus tornieri 

VU→CR ,Appendix II → I 
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 היקף  מינים פרמטר

CITES :  איסור על  מיני נספחI 106   מינים 

IUCN  איסור על קטגוריותCR ,EN 850  מינים 

הגבלות בגלל איסוף מסיבי מהבר  

   CITES-החמרה מעבר ל

Order Testudines (apart from family 

Testudinidae) 290 species 

Family Chamaeleonidae 206  species  

 ל"איסור יבוא על מין הנמצא באחת מהקבוצות הנ

 מניעת פגיעה במינים בטבע בארץ מוצאן –שמירת טבע עולמית 

 סיכום ומשמעות למדיניות הסחר  



 מניעת כניסה של מינים פולשים לישראל –סיכון אקולוגי 

,  בעקבות פעילות האדם לאזור שמחוץ לתחום תפוצתו הטבעיתמין שהופץ  -מין פולש •

והצליח להתפשט ולייסד במקום החדש אוכלוסייה המתרבה ללא התערבות נוספת  

 .  תוך שהוא גורם לנזק משמעותי לאדם או לסביבה, בידי האדם

העלייה הדרמטית בניידות עולמי בעקבות -כללמהווים בעיה חמורה בקנה מידה •

 .האנושיתהאוכלוסייה 

 .והם בעלי השפעה כלכלית אדירה, בסכומי עתקמסבים נזקים לאדם הנאמדים •

, אחת הסוגיות המרכזיות כיום בנושאי איכות הסביבה ושמירת הטבע ברחבי העולם•

 .  ואחת הסיבות העיקריות לפגיעה במגוון הביולוגי

ח לשוק חיות המחמד יש תרומה משמעותית מוכחת  "לסחר הבינלאומי בבע•

 .להתפשטות מינים פולשים

 



 Tarentola annularis, שממית חומות

 .גדי-מין פולש שנתגלה בקיבוץ עין

 .ביעור האוכלוסייה אינו אפשרי

מהווה איום משמעותי על המערכת האקולוגית 

 בשמורת עין גדי

X 
X 

 מניעת כניסה של מינים פולשים לישראל –סיכון אקולוגי 

 אביעד בר



 Podarcis siculaאיטלקית חומות לטאת 
 .מין פולש באירופה

זית  -נמצאה בנמל אשדוד במטען גזעי עצי

 .מאיטליה

י שירותים להגנת הצומח "הושמדה ע

 ג"מרטד "בעקבות חו

לטאות שנמצאו במטענים שונים והועברו להגדרה  

.  אונ, ס לזואולוגיה"ביה, שי מאירי. פרופבמעבדתו של 

  21.2.2019, 10.2.2019. א"ת

 מניעת כניסה של מינים פולשים לישראל –סיכון אקולוגי 

-אם וכאשר מין פולש מתבסס  

 .אין דרך לביעור

 נדרש להשקיע במניעת כניסה



עבודה ברמה של   – משמעות. אין מידע מפורט על הביולוגיה של כל מין: הנחת עבודה•

 כללים

 א"ת. אונ, ס לזואולוגיה"בי, מומחה לזוחלים, שי מאירי. פרופהתייעצות עם •

 .מינים10,710: נעזרנו בבסיס נתונים עדכני של כל מחלקת הזוחלים•

בית  , גודל תחום תפוצה, ארסיות, גודל גוף, סיסטמטיקה מעודכנת: נתונים כלליים עבור כל מין•

 מינים פולשים, קרבה טקסונומית למינים בישראל, גידול

 מניעת כניסה של מינים פולשים לישראל –סיכון אקולוגי 

 הערכת סיכון אקולוגי לזוחלים ויצירת רשימות לבנות ושחורות



 הערכת סיכון אקולוגי לזוחלים ויצירת רשימות לבנות ושחורות

 *המין פולש

 המין אינו פולש מינים 188

 משמעות 1-5ערך  סיכון קטגוריית

 איסור יבוא 5 (ישראלי או מין)בישראל פלש 

 4 גידול דומהבבית פלש בעולם לבית גידול דומה וחי 
 איסור יבוא

 

 4 פלש בעולם לבית גידול שונה אך מאכלס בית גידול דומה
 איסור יבוא

 

 4 פלש בעולם לבית גידול דומה אך מאכלס בית גידול שונה
 איסור יבוא

 

 בדיקה פרטנית 3 פלש בעולם לבית גידול שונה ומאכלס בית גידול שונה

 1 המין אינו מתועד כפולש
בדיקה בסולם  

 אחר
 (:ובסיס נתונים מלווה)מוכחת לפלישה לפי מאמר מעודכן עדות *

Capinha C, Seebens H, Cassey P, et al. Diversity, biogeography and the global flows of alien amphibians and reptiles. Divers 
Distrib. 2017;23:1313–1322. https://doi.org/10.1111/ddi.12617 

 מניעת כניסה של מינים פולשים לישראל –סיכון אקולוגי 

https://doi.org/10.1111/ddi.12617
https://doi.org/10.1111/ddi.12617
https://doi.org/10.1111/ddi.12617
https://doi.org/10.1111/ddi.12617


 המין אינו פולש

 מינים 10,425

 ניקוד תכונות

 1 דומה (Genus)פולשים בסוג  מינים קיימים

 קיים בישראל  (Genus)הסוג 

 
1 

תפוצת המין כוללת אזור אקלימי  : התאמה אקלימית

 (מדברי, תיכוני-ים)הקיים בישראל 

 

1 

 ר"קמ 20,000<  בעל תפוצה רחבה  

 
1 

לשיקול דעת  )כברירת מחדל  1 -זהירות מונעת עקרון

 (מקצועי של המעריך
1 

ניקוד  

 מצטבר
 משמעות

5 
איסור  

 יבוא

4 

איסור  

 יבוא

 

3 
בדיקה  

 פרטנית

 מותר יבוא 2

 מותר יבוא 1

 מניעת כניסה של מינים פולשים לישראל –סיכון אקולוגי 



 היקף  מינים פרמטר

 מינים 1100-כ  4-5הערכות סיכון קטגוריות 

,  הגבלות בגלל ריבוי פולשים בסוג

 משפחה

genus  Anolis 427 species 

genus Hemidactylus 149 species 

genus Tarentola 30 species 

All order Testudines (apart from family 

Testudinidae) 290 species 

genus Testudo 4 species 

 ל"איסור יבוא על מין הנמצא באחת מהקבוצות הנ

 סיכום ומשמעות למדיניות הסחר  

 מניעת כניסה של מינים פולשים לישראל –סיכון אקולוגי 



Gaboon viper 

Bitis gabonica 
 גבוני ביטיס

 מניעת סכנה בריאותית לציבור –סכנה לאדם 

Indian cobra  
Naja naja 

 קוברה הודית

 איסור סחר והחזקה של מינים ארסיים



alligator snapping turtle 
(Macrochelys temminckii) 

 Crocodilians 

 איסור סחר והחזקה של מינים מסוכנים

 מניעת סכנה בריאותית לציבור –סכנה לאדם 



Green anaconda  Eunectes murinus Reticulated phyton  Python reticulatus 

 מניעת סכנה בריאותית לציבור –סכנה לאדם 

 איסור סחר והחזקה של מינים מסוכנים



 מניעת סכנה בריאותית לציבור –סכנה לאדם 

 איסור סחר והחזקה של מינים מסוכנים

 (The Humane Society of the United States 2013) 

Dangerous incidents involving constrictor snakes 



 היקף  מינים פרמטר

 (לטאות 3+נחשים  730)מינים  733 איסור על מינים ארסיים

 איסור על מינים מסוכנים נשיכה
 מינים 24 הקרוקודיליםכל 

 מינים 3-נשכנים  צבים

<  גודל גוף  איסור על מינים מסוכנים

 מטר 2.5
 מיני נחשים 66

 ל"איסור יבוא על מין הנמצא באחת מהקבוצות הנ

 מניעת סכנה בריאותית לציבור –סכנה לאדם 

 סיכום ומשמעות למדיניות הסחר  



 (:  snakes.co.ilאינטרנט אתר מתוך )חיצוני גידול בית 

במוקדם או במאוחר הם יהיו חייבים לעבור לכלוב חצר  , בשל גודלם המרשים של הצבים•

 .  מרווח

יש לדאוג שבכלוב יהיה להם מחסה  אלה והחורף הישראלי קר ורטוב מידי לצבים מאחר •

.  להסתתר מהקור ולאכול, בשעת הצורך להכנספנימי מחומם ויבש אשר אליו יוכלו 

 .  מטר3X3זה לזוג צבים בוגר צריך להיות בעל מידות מינימום של מחסה 

מ מאחר וצבים "ס 60של הכלוב צריכה להיות חפורה באדמה לפחות לעומק של הגדר •

 .אלא מאוד אוהבים לחפור

 צב יבשה דרבני   

African spurred tortoise   Centrochelys sulcata 

בעולם  בגודלו מין הצב השלישי 

וצב היבשה   גלאפגוסצב אחרי 

ביכולתו  . אלדברההענק מהאי 

  125להגיע עד לאורך של 

 115סנטימטר ועד משקל של 

 .ג"ק

 מורכביםהדורשים תנאי החזקה מינים , ח"צב –תנאי החזקה 



 היקף  מינים פרמטר

<  גודל גוף איסור על מינים גדולים 

 מטר 2.5
 מיני תנינים 24, מיני נחשים 66: מינים 90

 צבים מיני 28 ג"ק 50<איסור על מינים במשקל 

 ל"איסור יבוא על מין הנמצא באחת מהקבוצות הנ

 סיכום ומשמעות למדיניות הסחר  

 מורכביםהדורשים תנאי החזקה מינים , ח"צב –תנאי החזקה 



 סיכון אקולוגי קבוצה

שמירת טבע  

וסיכון קבוצות  

 גורפות

מסוכנות  

 לאדם
 החלטה תנאי החזקה

 1-5סולם 

איסור על דרגות  

 ומעלה 4
 לבן\שחור לא\כן לא\כן לא\כן

 ~3400 118 823 1600 1100 שחור

 ~7300 לבן

 לסחר בזוחלים בישראל ג"רטסיכום מדיניות 



 סיכון אקולוגי קבוצה

שמירת טבע  

וסיכון קבוצות  

 גורפות

מסוכנות  

 לאדם
 החלטה תנאי החזקה

 1-5סולם 

איסור על דרגות  

 ומעלה 4
 לבן\שחור לא\כן לא\כן לא\כן

 37 8 10 13 23 שחור

 59 לבן

 לסחר בזוחלים בישראל ג"רטסיכום מדיניות 

מיני זוחלים אשר הוגשו עבורם בקשות  96קיימים  ג"רטבקטלוג המינים של 

 .  2019-2010לסחר בין השנים  

 .רשימה זו מהווה את רשימת הבסיס לסחר

 .לאחר פרסומה יחל תהליך של בחינת מינים חדשים על בסיס בקשות

 



רק  נכון לעכשיו הרשימה כוללת . ג"רטרשימה שחורה ולבנה מפורסמות לציבור באתר 1.

 .ג"רטהמינים שבקטלוג  96את 

 (.ט"ארגוני ש, ח"צב, מגדלים)יינתן פרק זמן להערות על הרשימה הקיימת מהציבור 2.

 .יינתן פרק זמן לבחינה של מינים נוספים הנסחרים כיום בישראל אך לא רשומים3.

 .פרסום רשימות מעודכנות סופיות ופרסום הנחיות לתהליך ערעור4.

 :מנגנון לבחינת בקשות חדשות5.

 .בפנייה בכתב( מינים ליבואן בשנה 4עד )בקשה לבחינה של מינים חדשים •

 .יום 90טיפול וקבלת תשובה לפונה עד •

 (.ח"צב, מסוכנות, פלישה, שמירת טבע)הצלבה עם קבוצות אסורות  -סקירה ראשונית•

 .י מומחה"בחינה של סיכון אקולוגי ע•

 .ג"ברטי סמכות מדעית "החלטה סופית ע•

 .תשובה לפונה•

 .החלטות מופיעות בעדכון עיתי של הרשימה הלבנה והשחורה•

 בסחר בזוחלים מנגנון עבודה עתידי 

 לסחר בזוחלים בישראל ג"רטיישום מדיניות 



 ?שאלות

 תודה על ההקשבה




