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 2021 מרץ

 בישראל  מוגנים טבע וערכי בר  בחיות סחר מדיניותל נספח

 למטרות סחר וגידול פרטי   לישראלחיים זוחלים יבוא 

וערכי טבע מוגנים בר  -רשות הטבע והגנים )להלן הרשות( מהווה את הגוף הרגולטורי לייבוא, סחר והחזקה של חיות

  :המדיניות מתבססת על חוקים אלו  בוא המתעדכנת מעת לעת.ימתוקף האמור קובעת הרשות מדיניות לי  בישראל,

-שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח   , חוק גנים לאומיים1955-החוק להגנת חיית הבר התשט"ו

וכן על התקנות שהותקנו מכוח חוקים אלו ועל אמנות    1994- , חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( תשנ"ד1998

 .  "האמנה"( -)להלן CITES   -וושינגטון בינלאומיות, לרבות אמנת

   .2021 ממרץהחל   זוחליםבסחר  שלהיבוא מדיניות  עודכנההרשות,   מליאתבהתאם להחלטת 

 על העקרונות הבאים:  יםמתבסס והחזקה פרטית למטרות סחר   חייםליבוא מיני זוחלים הקריטריונים 

  , סיכון לטבע בישראל  עלולים להוותהם  י  כשנמצא  יאסר יבוא מינים אשר מתועדים כמינים פולשים או   .1

 .מטעמה של הרשות שיקבע על בסיס הערכת סיכון מדעית ע"י איש מקצועכפי 

בינלאומי  האיגוד ה  פי  עלהמוגדרים    של מיניםוגם    האמנהשל    1הרשומים בנספח  מינים  של  יאסר יבוא   .2

  (CR  קטגוריית)  חמורה  הכחדה  בסכנת  או(  EN  קטגוריית)  הכחדה  בסכנתמינים  כ  IUCN  -  לשימור הטבע

 . מקומית ועולמית  זאת משיקולי שמירת טבעו

  ההחזקה   במדיניות"  מסוכנים  מינים"  להגדרת  בהתאם)  ה לאדםנלהוות סכהעלולים  מינים    יאסר יבוא של .3

זה  (הרשות  של  בר  בחיות  ובכלל  גופם     שאורך ממינים  נחשי חנק  ו   בעלי ארס העלול לסכן אדם   מינים, 

 . יםמטר שלושהעולה על בבגרות המקסימאלי 

 שיקולי צער בעלי חיים.  בשל , ה מיוחדיםהחזק נדרשים בתנאי גידול ויאסר יבוא של מינים אשר  .4

במוסמכים    ממקורות  רקיבוא  יותר   .5 גידול  ל  ,יהשבישל  הכללי  בהתאם  הרשותמדיניות  של      .סחר 

   )1ource code) Sיותר יבוא רק עם קוד מקור   האמנה של 3או   2ם מים בנספחיולמיני זוחלים הרש

C או R ייצואהע"י ארץ  היתר היצוא המונפקעל גבי   המופיע. 

 תידרש בדיקה נוספת על ידי הרשות, הכוללת אישור הרשות מראש.  Fיבוא זוחלים עם קוד מקור  ל .6

 .מראש מיוחדתחום תפוצת המין, אלא באישור מדינה הנמצאת ב מ  בואבאופן כללי, לא יותר י  .7

 

ידי הרשות  מסווגיםעל בסיס קריטריונים אלו     –: "רשימה לבנה"  רשימות  שתיתחת    מיני הזוחלים שנבחנו על 

מותר שלהם  היבוא  אשר  פרטי  מינים  גידול  ו/או  סחר  שחורה"  למטרות  "רשימה  שלהם   –,  היבוא  אשר  מינים 

  בחן יבוא, עד שייב  יאסר מהרשימות    ת אף אחב מין שאינו מסווג     . או גידול פרטי/למטרות סחר ו  רולישראל אס

 קריטריונים הרשומים לעיל. בהתאם ל

 

 

 
 הסבר נוסף על קוד מקור בהיתרי האמנה, ניתן למצוא באתר הרשות, בדף הנוגע ליבוא.  1
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והגנים הטבע  רשות  של  האינטרנט  באתר  לציבור  מפורסמות  והשחורה  הלבנה  בכתובת:הרשימה   ,  

https://www.parks.org.il/sabag/ ,  לישראל.    זוחליםהגשת בקשה לייבוא   אופןיחד עם הנחיות מפורטות לגבי 

 :באחת מהרשימות  מסווגים אינם  אשר זוחלים של מיני ,תהליך בקשה לבחינת ייבוא 

, אותו ניתן למצוא באתר הרשות  טופס מיוחד  ל גביבבקשה בכתב ע  ויצואיבוא  היתרי    מחלקהל  יפנהמבקש  ה .1

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

התמודדותעל   .2 לאפשר  מיניםלהגיש  יוכל  מבקש  כל  רבות,  בקשות    עם  מנת  ארבעה  שנה  במהלך  ה  לבחינ  עד 

 .  )לועזית(אחת  קלנדרית 

רפרנט  להבקשה  שלח  תי  משם  .ונכונותו  ושלמות  רשות, שם תיבדקבויצוא  היתרי יבוא    הטופס ישלח למחלקת .3

   .מקצועיתצרכי בחינה ל מדע ברשות ה בחטיבת 

    .יום 30תוך  מגיש הבקשה יקבל אישור בכתב, על קבלת פנייתו  .4

 על ידי אנשי מקצוע.  הבקשה תידון   .5

ביחס לכל מין אשר התבקשה בדיקתו וזאת    יום(  90שלושה חודשים )  תישלח למבקש תוך ההחלטה שתתקבל   .6

 .  אישור קבלת הפנייהמיום  החל

 : לאחת משתי הרשימותהוא יסווג קבע מעמדו של המין וי   -ת המין ליבואהליך בחינ עם תום .7

 גידול פרטי. או /וסחר  מטרותמאושר לייבוא להמין   –רשימה לבנה  .א

 .  גידול פרטיאו /מטרות סחר והמין אסור לייבוא ל –רשימה שחורה  .ב

 הרשימה הלבנה והשחורה המפורסמות לציבור תתעדכנה בהתאם. .8

 :של מין )באחת הרשימות( קיים סטטוס לשינויתהליך בקשה  

ורלוונטי  מ .1 מידע חדש  לא התקבל  עוד  כל  זה  בסטטוס  יישארו  השחורה  או  הלבנה  לרשימה  שויכו  ינים אשר 

 המצריך הערכת מצב חדשה. 

הכולל הסבר  , לשם כך יש לשלוח בקשה לרשות על גבי טופס ייעודי  מיןם ליניתן להגיש בקשה לשינוי סטטוס קי  .2

 . על התהליך

ייעודי סטטוס    טופס  לשינוי  בקשה  נוסףלהגשת  והסבר  ל  קיים  הרשות  מצואניתן  של  האינטרנט   ,באתר 

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