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  לכבוד:

  ד"ר נעם לידר

  מנהל אגף אקולוגיה

  רשות הטבע והגנים

  

  ,נעם שלום

  זוחליםמדיניות רט"ג בנושא יבוא וסחר  עדכוןהנידון: 

  

שתסדיר את תחום היבוא  חקיקה מערכתית כוללתככלל, עמדתנו היא שיש לקדם  .1
לישראל בהקשר של פלישות ביולוגיות, ובמסגרת עקרונותיה צריך לעצב גם את מדיניות 

רשימה על ידינו צריך להיות מבוסס על . בהקשר זה, המנגנון המוצע הזוחליםהיבוא של 
 –לבנה, רשימה שחורה, רשימה כתומה (יבוא מותר בתנאים). מה שלא מופיע ברשימות 

או לתנאי היתר כלליים (שבסופה יסווג המין לאחת הרשימות) וף להערכת סיכון יהיה כפ
 למניעת פלישות.

אינו פעולה חיונית למשק הישראלי, ולכן הגישה לגבי מזעור הסיכונים של  זוחליםיבוא  .2
תחום זה לטבע צריכה להיות גישה זהירה ומצמצמת בעיקרה. בעיקר נוגע הדבר לסכנת 

או כנוסע  ,(בכוונה שייובא לישראל נחת העבודה היא שמין בעייתיההפלישה הביולוגית. 
  במוקדם או במאוחר אל המערכות הטבעיות., יגיע , גם אם לגידול בשביסמוי)

 להלן הערותינו למדיניות המוצעת: .3
 
 .הגיוניתהמדיניות החדשה נראית  ,ככלל  .א

חוסנו של הטבע מצב חיות הבר בעולם הוא בכי רע, וצפוי להמשיך ולהדרדר. אולם,   .ב
תלוי באוכלוסיות בריאות של בעלי חיים, ולא רק בסטטוס ההכחדה שלהם. לכן, 

צו כאשר  ,לצרכי שעשוע חיות ברככלל, עמדתנו היא שלא נכון לאפשר יבוא של 
, מה גם שיש קושי בזיהוי של וק האוכלוסיות של חיות הבר בעולםהשעה הוא חיז

 י שציינתם בחומר הרקע).בר או גידול בשבייה (כפ –מקור החיה 

אנו . לכן, VUראוי לאסור גם על היבוא של כל המינים בקטגוריית  , לכל הפחות
  לרשימה השחורה. VU- כ IUCNמבקשים להוסיף את כל המינים המוגדרים ע"י 

ניתוח הסיכון לפלישה דובר על בע"ח שפלשו באקלים ים תיכוני או מדברי. עם ב  .ג
, /סודניפלישה לאתרים נקודתיים בעלי אקלים טרופיזאת, לדעתנו קיים גם סיכון ל

דוגמת נאות המדבר, וכן מינים טרופיים ידועים כבעלי כושר הסתגלות טוב במיוחד. 
מציעים להרחיב את הגדרת המינים המסוכנים גם למינים עם פוטנציאל לכן 

  .טרופיבאקלים פלישה 



 

 

שחור/ לבן" מציעים (במקרה שזה לא המצב כרגע), להטמיע קבוצה נוספת על "  .ד
שהיא "יבוא תוך הגדרת תנאים ליבוא והגידול" (כלומר לא היתר גורף אלא היתר 

 בתנאים).

 לשקול לגבות אגרה אשר תושקע בקרן לקידום שמירת הזוחלים בישראל.  .ה
של זוחלים  חזרה למדינת המוצא/ השמדהמבקשים להוציא הנחיה גורפת לה  .ו

 שהגיעו כ"נוסעים סמויים" במטענים או בהברחות, תוך שת"פ עם המכס.
או טפילים שונים,  וליותחסרי חלמניעת חדירת  יםיעיל םאמצעימבקשים להטמיע   .ז

למשל, לפני מספר  על גבי הזוחלים או המצע שלהם. לווים כ"נוסעים סמויים",נה
רגל שהגיע במשלוח מפלורידה. - שנים התגלו קרציות מהאמזונס על גבי צב אדום

חיים ולזוחלים ויכולות לגרום לשיתוק זמני, וכן למוות - הקרציות האלה נטפלות לדו
מאנמיה. בנוסף מצאו עליהן טפיל דם המהווה לכשעצמו גורם למחלות. 

://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877959X15000527https  
 

, בהקשר הרחב או שחרור חיות לטבע בישראלקידום חקיקה/ תקנה האוסרת על   .ח
 .זוחליםהספציפי של 

נראה לנו שראוי לפרט יותר את המדיניות של הטיפול בפרטים המוחזקים כיום ע"י   .ט
  על מנת למזער את סיכון הפלישה/ הנזק שלהם. הציבור, ונמצאים בסטטוס "שחור",
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