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 סחר, ליבוא מותרים יבשה צבי מיני רשימת
  והחזקה פרטית בישראל

  
  2012עדכון אוקטובר 

  21.10.2012החלטה בעניין יבוא, גידול והחזקה של צבי יבשה זרים בישראל" מתאריך  ...סימוכין: מסמך "
  

להלן רשימת צבי יבשה המותרים ביבוא לישראל והן בסחר בתוך ישראל ובהחזקה 
  פרטית.

עת כי מינים של צבי יבשה שאינם מופיעים ברשימה זו אסורים בהחזקה חשוב לד
  עונשים כבדים.פרטית, החזקתן מנוגדת לחוק ועלולה לגרור 

  ! אסורים בהחזקה כל מיני צבי המים וצבי היבשה הישראלים
  
  ) לקטן מגדול ,הפרטים גודל לפי מסודרים םהמיני(
  

שם עממי 
  בעברית

שמות עממיים 
  באנגלית

  עישם מד
  כפי שמופיע(

  בנספחי
 אמנת

CITES*(  

 בנספחי סיווג
  CITES אמנת

 אורך
 מקסימלי

 של
 של שיריון
 מבוגר

  )מ"ס(
  צב דורבני
  צב סודאני

African Spurred 
Tortoise 

Geochelone 
sulcata  

II (with zero quota 
from the wild(  

85  

 Brazilian Giant  צב צהוב רגל
Tortoise; Forest 
Tortoise; South 
American Tortoise; 
South American 
Yellow-footed 
Tortoise; Yellow-
footed Tortoise  ;  

Chelonoidis 
denticulata 

II  82  

 ;Leopard Tortoise  צב נמר
Mountain Tortoise 

Stigmochelys 
pardalis 

II  78  

 Red-footed  צב אדום רגל
Tortoise; Wood 
Tortoise 

Chelonoidis 
carbonaria 

II  61  



    www.parks.org.il                רשות הטבע והגנים          

       ________________________________________________________________                             
 

  םחטיבת פיקוח ואכיפה, מחלקת היתרי  
  

__________________________________________________________________________________   
 02-5005466  :פקס  02-5005461 :טל  95463, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו                   

  ם)( * הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי 
a.org.ilEti.sabag@np 

2

 Indian Star צב כוכב; צב רדיאטה
Tortoise; Star 
Tortoise  ;  

Geochelone 
elegans 

II  38  

  
 מופיעים המינים לכן ,היבשה צבי של הטקסונומיה בעניין מומחים בין הסכמה-ואי בהירות-אי יש*

 מדינות בין אחידות לצורך .)המין שייך שאליו בסוג בעיקר( שונים מדעיים שמות עם בספרות
 לא שהיא למרות CITES אמנת י"ע המומלצת בטקסונומיה משתמשים אנו ,הסחר בעניין העולם
  .מדעית מבחינה מעודכנת הכי תמיד

  
  
  

 נ.ב. 
 מותר סחר של פרטים חיים, אך כדי להקטין סיכון לבריאות הציבור, אסור סחר והעברה של

 ס"מ. 10 - קטן מ השריוןביצים מופרות ופרטים שאורך 


