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  2021 דצמברעדכון 

 

  של חיות בר פרוותבואחזקה  סחרבעניין מדיניות 

  

  רקעא. 

. 1976-תקנות להגנת חיית הבר, תשל"וב ב12סעיף חדש לסעיף -תתחתמה השרה לאיכות הסביבה על  8.6.2021-ב

  . 5.12.2021-יום, קרי ביום  ה 180הסעיף החדש יכנס לתוקף לאחר -תת

  הסעיף החדש:-להלן נוסח תת

 ) אם ההיתר הוא לסחר בפרוות חיית בר או במוצר הכולל פרווה כאמור, יינתן היתר כאמור רק לסחר בפרווה או במוצר כאמור4(

שמשמשים או שמיועדים לשמש לצורכי דת או מסורת דתית, למחקר מדעי, לחינוך או להוראה, למטרות פיקוח ואכיפה או לצורך 

  עור בעל חיים הכולל כסות שיער. -יבוא או יצוא של פריט אישי שהועבר בירושה למבקש ההיתר; לעניין זה, ״פרווה״ 

לפי חוק הגנת חיית הבר, גם חלק של חיית בר נחשב לחיית בר.  למרות שאין בדרך כלל סכנה לטבע בארץ מיבוא 

של תוצרים שמקורם בחיות בר, רט"ג מפקחת על יבוא פרוות, עורות ותוצרים שונים שמקורם בחיות בר מתוך 

לסייע לשמירת טבע בעולם.  לכן,  ומתוך המחויבות שלה בחוק CITESהמחויבות שלה כמדינה החתומה על אמנת 

שאין פגיעה בשמירת הטבע או במצב לוודא רט"ג בודקת כל בקשה להיתר יבוא של תוצרים שמקורם בחיות בר כדי 

  בארץ המקור.   האוכלוסיות בבר של המין

של ) קובעת שהטיפול בבקשה להיתר יבוא 14.1.2001-ב רט"גאושרה על ידי הנהלת מדיניות הסחר של רט"ג (ש

אינה  CITESגם אמנת  בקשה להיתר יבוא של חיות בר חיים.זהה לטיפול בתוצרים שמקורם בחיות בר יהיה 

למעשה תיקון התקנה מהווה  סחר בבעלי חיים וצמחים אשר בחיים.לבין סחר בתוצרים לגבי מבדילה בין הכללים 

   החמרה על מדיניות היבוא, יצוא ואחזקה הקיימים.

  הגדרות:ב. 

 הכולל כסות שיער חיים בעלעור  –"פרווה"   .א

  המושג "כולל פרווה"  תקף לכל כמות של פרווה במוצר.  .ב

 ומסורת.לשימוש בפולחן דתי "צורכי דת או מסורת דתית" תקף -המושג שימוש ל  .ג

על ידי  יםמחקר שאינו תעשייתי המתנהל במוסדות מחקר המוכרלרק מתייחס המושג "מחקר מדעי"    .ד

  המועצה להשכלה גבוהה, בלבד.

או המועצה להשכלה ו/ע"י משרד החינוך ים מוסדות המוכרלמתייחס המושג "חינוך או הוראה"   .ה

ם, בתי ספר שדה, פינות חי, כמוסדות העוסקים בחינוך. כמו כן, המושג תקף גם לגבי מוזיאוני הגבוה

רווח מטרת  ללא הפועליםהוראה בענייני טבע בבחינוך והעוסקים  גני חיות ציבוריים ומוסדות אחרים

  .פתוחים לציבורו

  ת העוסקות בפיקוח ואכיפת חוק.ופיקוח ואכיפה" תקף רק לרשויות ממשלתיהמושג "  .ו

עצמו שהוא כך ר לאדם הנמצא בארץ, יישבאופן  מסחרי -המושג "ירושה" תקף רק לצורך יבוא לא  .ז

 יירש את הפרווה, וזאת רק על פי הוראה של צוואה, ובהיעדר צוואה, על פי הצהרה של המבקש
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. המושג אינו כולל מקרים של יבוא לארץ כאשר היורש עצמו אינו היבואן של החתומה על ידי נוטריון

 הפריט לארץ.

  

  

  כללי המדיניות:. ג

מלכידה/ציד בבר או מחוות גידול.   בסחר בעולם הואמקורם של הפרוות והתוצרים של חיות הבר הנמצאים 

והן  ממדיניות הסחר של רט"ג הקובעת את הקריטריונים להתרת יבוא מהבר ומחוות גידולהן מדיניות זו נגזרת 

שעניינו סחר בפרוות חיית בר או במוצר הכולל  1976-תשל"ומתיקון החיקוק הספציפי בתקנות להגנת חיית הבר 

  פרווה  

ל בקשה להיתר יבוא של תוצרים שמקורם בחיות בר שגודלו בחוות גידול הנמצאות מחוץ לתחום במקרה ש .1

 כל בקשה להיתר יבוא של חיית בר.ל יהיה בדומהתפוצת המין בטבע, הטיפול 

במקרה של בקשה של היתר יבוא, כאשר המקור בבר או בחווה הנמצאת בתחום תפוצת המין בטבע, דרוש  .2

מסמך הידוע מין בטבע (אוכלוסיית הסחר זה אינו פוגע בהמאשר שנה המייצאת מהמדימראש מסמך מדעי 

של  מדע חטיבתשל  הוזאת לשביעות רצונאו הוכחה מדעית אחרת, ) NDF – non-detriment findingבשם: 

 לרט"ג ביחד עם בקשתו להיתר.  NDF-ה מבקש ההיתר יציג את מסמך   .רט"ג

הוא של פרטים הנמצאים בבעלות סחר זה המאשר ש ,דינה המייצאתמהמהוכחה מראש  תחובקיימת בנוסף,  .3

או הוכחה משפטית אחרת,  ,)LAF – legal acquisition findingמייצא אותם (מסמך הידוע בשם: החוקית של 

והוא יגיש אותו  LAF-יבוא אחראי להשיג את מסמך ההמבקש היתר   חטיבת אכיפה. אשר תאושר על ידי

  ביחד עם בקשתו להיתר יבוא.   לרט"ג

בנוסף, במקרה של בקשה להיתר יבוא של תוצרים שמקורם בחיות בר שנלכדו או שניצודו בבר, דרושה גם  .4

הצגה מראש של היתר יצוא לפרטים הספציפיים או הצהרה על כך שהלכידה/ציד והיצוא נעשו כחוק, 

  מהרשויות בארץ היצוא.

  

  תקופת מעברד. 

למחלקת  בכתב ת לדווחסחר בפרוועל מחזיקי היתרי אחזקה ו, הוראת מעבר, 3בהתאם לסעיף   .ח

-לא יאוחר מעד ערב יום התחילה, קרי  import@npa.org.il –ההיתרים של הרשות באמצעות דוא"ל 

מי שניתן לו  .בסחורה זולצורך הנפקת היתר אחזקה וסחר  שברשותםעל כמות הפרוות , 4.12.2021

  החזקה וסחר על פי האמור בסעיף זה, רשאי להמשיך ולהחזיק בפרווה וכן לסחור בה. היתר

 

 


