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 1955 –חוק הגנת חיית הבר תשט"ו ל (3)א()8( ו2)א()8לפי סעיפים  והעברהחזקה כללי לההיתר 
שמורות טבע, אתרים  חוק גנים לאומיים,)ד( ל33לפי סעיף ו )להלן: "חוק להגנת חיית הבר"(

 . חוק גנים לאומיים"(")להלן:  1998-הנצחה, תשנ"חלאומיים ואתרי 
 (ב"ח טבת התשפ"כ( 01.01.2022מיום  -תוקף ההיתר

 (ז' טבת התשפ"ג) 31.12.2022עד יום 
 

  1 ר' הערה*  בתוך ישראל שאיננה מסחרית ה והעברהניתן בזה היתר כללי להחזק

  וערכי טבע מוגנים מוגנות חיות ברמוצרים העשויים או מכילים חלקי עבור וקניה 

 :בהתאם לפירוט הבא
 

 שם באנגלית  שם מס"ד
)בהתאם לקוד 
 הנדרש ליבוא(

 הערות

העשויה או מכילה חלקי חיות בר או ערכי  אבקה  .1
 טבע מוגנים

powder  

 שמקורו מחוץ לישראל coral אלמוג מעובד  .2
 יבש ולאחר ניקוי,  coral (raw) )לא מעובד(יבש אלמוג   .3

 שמקורו מחוץ לישראל
לא כולל נעליים בגד )כולל כפפות וכובעים,   .4

 (וחגורות
garment  לעיל 7בכפוף לסעיף  

  cloth העשוי או מכיל חלקי חיות בר או ערכי מוגנים בד  .5

  egg ללא תוכן( -ביצה שלמה )יבשה, ריקה  .6
  caviar ביצי קוויאר )מעובדות למאכל, לא מופרות(  .7
דם, היסטולוגיה גימות דגימה מדעית, כולל: ד  .8

 וכד'
specimen 
(scientific) 

 לצרכי מחקר ורפואה בלבד

לעיל 7בכפוף לסעיף  skin piece חתיכות עור גולמי  .9  

 טופר בלבד ללא חלקי גפה נוספים claw טופרים )ציפורנים(  .10
, נעלים, חגורות מוצר עור מעובד )קטן(, כגון:  .11

 רצועות שעון וכד'
leather product 

(small) 
לעיל 7בכפוף לסעיף   

מוצר עור מעובד )גדול( כגון רהיטים, מזוודות   .12
 וכד'

leather product 
(large) 

לעיל 7בכפוף לסעיף   

  snake slough נשל נחש  .13
העשוי או מכיל צמח המוכר כערך  sawn wood עץ מעובדמוצר   .14

 טבע מוגן
עצמות לא כולל שלד שלם אלא  bone עצמות בודדות )כולל לסתות(  .15

 בודדות
מוצר  -פיסול, כולל: מוצרים מעץ, גילוף וכלי נגינה  .16

 מעובד )כולל רהיטים, עצמות מגולפות וכד'(
carving  העשוי או מכיל חלקים מחית בר או

 ערך טבע מוגנים
 פרווה או שיער לא מעובדים  .17

 
hair ממינים לא מקומיים בלבד 

 בכפוף לסעיף 7 לעיל

 Processed hair פרווה או שיער מעובדים  .18
or fur 

 ממינים לא מקומיים בלבד
לעיל 7בכפוף לסעיף   

 שמקורו מחוץ לישראל shell קונכייה, צדף )מעובד(  .19
 יבש ולאחר ניקוי, שמקורו  shell (raw) קונכייה, צדף )לא מעובד(  .20

 מחוץ לישראל
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 העברה שאינה מסחרית בהתאם להיתר כללי זה הינה העברה רק עבור הצרכים הבאים:  : 1* הערה 

 א. העברת המוצר ללא העברת בעלות ממקום החזקה אחד לאחר. כגון: מעבר דירה.                      
 ב. העברת המוצר ממחזיק כדין )בעלים קודם( לאחר )בעלים חדש(, ללא תמורה. כגון: ירושה, העברה כתרומה למוזיאון.                       

 :אלהובכפוף לתנאים ולהגבלות 

 

 לצרכים שאינם מסחריים בתוך מדינת ישראל, בלבד.וקניה החזקה ניתן עבור העברה,  זההיתר  .1

 .דיןכל הוראות תעשה בהתאם ל , ערכי טבע מוגנים ומוצריהם,ברחזקת חיות ה .2

 רשות הטבע והגנים. מאתללא היתר מתאים  יםאסור -וכל פעולה נוספת המחייבת היתר יבוא, יצוא, סחר .3

וזאת בהתאם לכל דין ומבלי לפגוע בבעל חיים  פריטים שנרכשו כדין או שנאספו בברעבור ניתן זה היתר  .4

 , אך אינו תקף לגבי פריטים שנאספו בתחום שטחים מוגנים )כגון שמורות טבע וגנים לאומיים(.או בסביבה

 ישראלתר כללי זה, אך ורק אם יובאו למוצרים שמקורם ביבוא תותר במסגרת הי, העברת וקנית החזקת .5

 כל דין, לרבות היתר מרשות הטבע והגנים.בהתאם ל רים ו/או האישורים הנדרשיםבהתאם לכל ההית

בר מוגנות וערכי טבע מוגנים חיות העשויים או מכילים חלקי  מוצריםהחזקה והעברה של עבור  יודגש כי .6

 .פרטני שות הטבע והגנים בבקשה להסדרת היתרראינם מפורטים בהיתר זה, יש לפנות לאשר 

אשר ים מוצרר ר ניתן בעבועבור קנייה )רכישה( של פרוות חיית בר או מוצר הכולל פרווה כאמור, ההיתב .7

משמשים או שמיועדים לשמש לצורכי דת או מסורת דתית, למחקר מדעי, לחינוך או להוראה, למטרות 

בהתאם לתקנה עור בעל חיים הכולל כסות שיער. זאת  –פיקוח ואכיפה בלבד; לעניין זה, "פרווה" 

 .בחוק גנים לאומיים 2021-תשפ"א

המוגנות על מצאי חיות הבר בהוראות החוק הגשת דיווח שנתי כנדרש החובה להיתר כללי זה אינו פוטר מ .8

את הדיווח יש להגיש דרך פורטל ההיתרים המקוון של רשות הטבע  וערכי הטבע המוגנים ומוצריהם.

 למצוא באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.והגנים. מידע נוסף בעניין זה ניתן 

 כל דין.בהתאם ל הנדרש ףאו אישור נוס ןרישיו, זה אינו פוטר מהצורך בקבלת כל היתרכללי היתר  .9
 

 

 

 רעיה שורקי

 מ"מ מנכ"ל רשות הטבע והגנים

 

 

חלקים מוצרים המכילים חלקים או  cosmetics קוסמטיקה )כגון: קרם, שמפו ועוד(  .21
מעובדים של חיות בר וערכי טבע 

 מוגנים
  eggshell קליפת ביצה  .22
ללא חלקי  -נשירה מתחלופה עונתיתקרן )  .23

 גולגולת(
 

antler  קרניים שנשרו באופן טבעי ממיני
פרסתנים משירי קרניים בלבד 

 )כגון יחמור, אייל נקוד ועוד(
שמקורו מחוץ לישראל ושאינו עשוי  plate (פרווה )עם או בלי עורמשטיח, עשוי   .24

 ממין חית בר מקומית.

 בכפוף לסעיף 7 לעיל

  tooth שן  .25
ו חלקים מעובדים של תרופה )המכילה חלקים א  .26

 ( חיות בר וערכי טבע מוגנים
medicine  


