
 
 

 

 

 והעברה פנים ארצית למטרות לא מסחריות, של שנהב פיליםחזקה הלכללי היתר 

לפי  ,שנהב פילים ישן וממותותולסחר פנים ארצי בפרטים משולבי  וממותות, ישן

ולפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,  1955 –, תשט"ו הגנת חיית הברחוק 

 1998-אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 
 (גשפ"הטבת תט "י) 31/12/2023עד ( גתשפ"הטבת  ח' 01/01/2023 מיום: תוקף ההיתר

 

 הגדרות:
שביה מ שנלקח( ושנלקח מהבר או Elephas maximus) שנהב שמקורו בפיל האסיאתי –שנהב פילים ישן" "

 שנלקחשנלקח מהבר או ו( Loxodonta africanaאו שמקורו בפיל אפריקאי ) 1/7/1975-התאריך ה לפני
  .26/2/1976-לפני התאריך השביה מ

 .(Mammuthus primigenius)  צמרית שנהב שמקורו במין ממותה – "ותממות"שנהב 

 .בשטח מדינת ישראל לרבות קניה, מכר, חליפין וכן הצעה לסחר -"פנים ארצי סחר"

-המיום החל  שתוקפה של רשות הטבע והגנים המדיניות לגבי החזקה וסחר בשנהב - "מדיניות השנהב"

  www.parks.org.il. בכתובת אתר של רט"גב ומפורסמת, 1/1/2021

למטרות מסחריות והסדרת ההחזקה פילים וממותות  סחר בשנהבשל  איסור מדיניות, הינההשל  עיקרה
מחזיקי שנהב ערב החלת מדיניות השנהב יותרו להמשיך  .בנסיבות המפורטות במדיניות זובהם והעברה 

 .על פי הכללים בהיתר כללי זה ללא מטרות רווחלאדם אחר  ולהעבירבו או ולהחזיק 

והעברה פנים ארצית למטרות לא מסחריות, של שנהב פילים להחזקה ניתן בזה היתר כללי בהמשך לאמור, 
בהתאם ו 1955 –חוק הגנת חיית הבר, תשט"ו לפי  (3)א()8-ו (2)א()8 ,9בהתאם לסעיפים  וממותות,ישן 

 .1998 –לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח ד  33-ו 35לסעיפים 
אף לפי פילים ישן בפרטים משולבי שנהב לסחר פנים ארצי להחזקה והעברה ו כללי בנוסף ניתן היתר

ד לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,  33-ו  1955 –, תשט"ו חוק הגנת חיית הברלפי  (1)א()8סעיפים 
 , בהתאמה.  1998 –אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 

 ארצית למטרות לא מסחריות:עברה פנים הובבהחזקה . סוגי השנהב המותרים 1

 .פילים ישןשנהב  .א

 .ממותותשנהב  .ב

 שנהב:  החזקת. תנאי ההיתר ל2

י רשא מדיניות השנהבחלת ערב ה פילים ישן ושנהב ממותות כאמור בהיתר זה אדם המחזיק שנהב .א
 .על פי תנאי היתר זה בולהמשיך ולהחזיק 

פילים ישן ושנהב ממותות ממחזיק כדין , שנהב ולמטרות לא מסחריות אדם שהועבר לו, ללא תמורה .ב
 יהא מחזיק כדין. ל ממועד תחולתה של מדיניות השנהבהח

הינו מחזיק בשנהב כדין ובהתאם למדיניות הרשות ולהיתר כי  על המחזיק בשנהב חובת ההוכחה .ג
 .זה

מחוצה ישראל והן מדינת הן ב ,הנמצא בחזקתולסחור בשנהב למען הסר כל ספק המחזיק אינו רשאי  .ד
 .לה

 

  



 
 

 . תנאי ההיתר להעברת שנהב:3

, וכן אדם השנהב מדיניות חלתהערב  פילים ישן ושנהב ממותות כאמור בהיתר זה שנהב המחזיק דםא

לאדם  להעבירורשאים זו מדיניות ן ושנהב ממותות החל ממועד תחילת אשר הועבר לו שנהב פילים יש

שלא  בהעברה שמדובר בתנאיומרשות הטבע והגנים,  קבלת היתר מיוחד ללא מדינת ישראל בתוךאחר 

  .בלבדמסחריות  לא למטרותבתמורה ו

 :וממותות פילים ישן טים משולבי שנהביפרתנאי היתר להחזקה, העברה וסחר פנים ארצי ב. 4

למטרות מסחריות וממותות מותר שנהב פילים ישן  ימשולב יםוסחר פנים ארצי של פריט החזקה, העברה
ללא צורך בהיתר או אישור נוסף מרשות הטבע והגנים, בתנאי שהפריט עומד  ,לא מסחריות או למטרות

 בכל התנאים האלה:

 .או ממותות השנהב בפריט המבוקש הוא כולו שנהב פילים ישן .א

 .השנהב הינו חלק בלתי נפרד מהפריט המבוקש .ב

 .השנהב מעובד ואינו במצבו הגולמי .ג

  .המבוקש וכן מהווה פחות ממחצית ערכו הכספימנפח הפריט  50%-השנהב מהווה פחות מ .ד

 .גרם 200המשקל הכולל של כל השנהב בתוך הפריט אינו עולה על  .ה

 .1/1/2021-הפריט המבוקש יוצר לפני כניסת מדיניות השנהב לתוקף ב  .ו

 

 

 רעיה שורקי

 רשות הטבע והגנים תמנהל
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