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 ליבוא פרטי או מסחרי לישראל  עופות וזוחלים יך בקשה לשינוי סטטוס קיים של מיניפירוט תהל

  .1לבנה \של מין ברשימה השחורה ודשתבחינה מח הנחיות למידע נדרש לצרכי הלן  ל

בסטטוס זה כל עוד לא התקבל מידע : מינים אשר שויכו לרשימה הלבנה או השחורה יישארו  בחינה מחדשגנון  מנ

 שה. חדש ורלוונטי המצריך הערכת מצב חד

לבנה( יחייב את מגיש השחורה או  הברשימה  הסיווג  סטטוס קיים )  לטובת שינוימצד מבקש  בחינה מחדש  תהליך  

  . תימוכין מדעיים נותיו הכוללנימוק טעהטופס המקושר, שבו על גבי   להגישה בקשהה

שות הטבע והגנים )להלן  הנמצא באתר האינטרנט של רייעודי  טופס  ב  בחינה מחדשבקשה ל  ישלחהפונה   .1

  - אנגליעממי  , שם  לטיני  -מדעיפרטי המין הנדון בטבלה )קוד המין, שם  וקשר מלאים    שבו פרטי,  "רט"ג(

 אין לכתוב יותר ממין אחד בטופס.  (.ראה דוגמא מטה

 .  יום 30תוך  על קבלת פנייתו   ברט"ג  יבוא ויצואממחלקת יקבל אישור בכתב  הפונה .2

נוספים  30  במהלך .3 הפונה  יום  או    יקבל  לרשימה השחורה  של המין  לשיוכו  הנימוקים  של  סיכום טבלאי 

 פי המידע המצוי בידי רט"ג. -הלבנה, על

ומידע תומך לכל טיעון שלדעתו מנוגד  בכתב  לספק הסבר מנומק  יהיה    פונה על ה על בסיס סיכום רט"ג,   .4

 . הסיכום הטבלאימקבלת  יום 30 תוךזאת ולהעבירה לרט"ג,  פי ההנחיות בטופס,  -על להערכת רט"ג

 עבור כל טיעון נדרש לציין מהו מקור המידע עליו הוא נסמך: .5

 יש לציין את המקור באופן מדויק ולהעביר עותק או הפנייה למידע זה. -  מידע מספרות מדעית •

רתו המקצועית  חה )שם מלא ופירוט השכלתו והכשיש לציין את הפרטים של המומ   –מידע מאיש מקצוע   •

במלואה כשהיא חתומה    להעבירה כתובה ממומחה, יש    חוות דעתבמקרה של    הרלוונטית לנושא זה(.

 . מקצועית הרלוונטיתההשכלתו והכשרתו  ע"י המומחה עם פירוט 

  להוביל   יםעלולעל הרט"ג    מקובל  מומחהאו  המדענית  ללא תימוכין בעזרת מידע מהספרות    טיעונים

   .הבקשה לדחיית

  תוךפונה  תישלח להסופית  וההחלטה  מטעמה של הרשות  תידון על ידי אנשי מקצוע    בחינה מחדשה  תבקש .6

 . המנומקת  ממועד קבלת הפניה יום 30

 הפנייה הראשונית.  קבלתמועד אישור  מוזאת , לכל היותריום  90 תוך שלחת ,לבקשהתשובה סופית   .7

  .תבוטלזמן שהוקצב לכך, בקשת הטיפול הבמידה והפונה לא יגיש את החומרים הרלוונטיים בפרק   .8

  

 

מינים אשר היבוא שלהם מותר    –רשימות: "רשימה לבנה"  שתישנבחנו על ידי הרשות מסווגים תחת מיני העופות והזוחלים     1 
מינים אשר היבוא שלהם אסור למטרות סחר ו/או גידול פרטי. הרשימות מפורסמות   –למטרות סחר ו/או גידול פרטי, "רשימה שחורה" 

  /https://www.parks.org.il/sabag לציבור באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים, בכתובת: 

https://www.parks.org.il/sabag/
https://www.parks.org.il/sabag/
https://www.parks.org.il/sabag/


 
 

 מדעי שם  וד המיןק
 

 שם אנגלי 

  סטטוס

 קיים

שמירת  

טבע 

 עולמית

סיכון 

 אקולוגי
 מסוכנות

תנאי  

 החזקה 
 הערות

181452 
Anolis 

barbatus 

Western 

bearded 

anole 

 שחורה 

 

הוערך  לא  

עולמית.  

((NE 

בסכנת  

הכחדה  

בקובה  

EN)) 

-- -- -- 

איסור   חל 

יצוא  

מקובה.  

בעיית  

- הברחות  

ספק   קיים 

גידול   לגבי 

שבי 

 . מסחרי

 


