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חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תיקון מס' 9(, התשע"ד-2014*

החלפת סעיף 5, 
הוספת סעיף 5א, 

החלפת סעיף 6 
והוספת סעיף 6א

בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1  
במקום סעיפים 5 ו־6 יבוא:

שר החקלאות ופיתוח הכפר )בסעיף זה - השר( רשאי 5 "הסמכת מפקחים  )א( 
להסמיך -

מבין עובדי משרדו או מבין עובדי המשרד להגנת   )1(
הסביבה, בהסכמת השר להגנת הסביבה - מפקחים 
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או 

חלקן;

מבין עובדי המדינה שהם עובדי משרד שאינו   )2(
אותו  על  הממונה  השר  בהסכמת   ,)1( בפסקה  מנוי 
משרד - מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי 

סעיף 5א 

כן  אם  אלא  )א()1(,  קטן  סעיף  לפי  מפקח  יוסמך  לא  )ב( 
מתקיימים בו כל אלה:

משלושה  יאוחר  לא  הודיעה,  ישראל  משטרת   )1(
חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת 
למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו 

הפלילי;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
שיהיו נתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה השר, בהסכמת 

השר לביטחון הפנים;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה   )3(
השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים 

כן  אם  אלא  )א()2(,  קטן  סעיף  לפי  מפקח  יוסמך  לא  )ג( 
מתקיימים בו כל אלה:

מהותה,  מפאת  אשר  בעבירה  הורשע  לא  הוא   )1(
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמפקח;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
שיהיו נתונות לו לפי סעיף 5א כפי שהורה השר;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה   )3(
השר 

לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי הממונה או 5א סמכויות פיקוח
מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6א -

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו   )1(
תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או   )2(
מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות

חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תיקון מס' 9(, התשע"ד-2014*

בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1  
במקום סעיפים 5 ו־6 יבוא:

החלפת סעיף 5, 
הוספת סעיף 5א, 

החלפת סעיף 6 
והוספת סעיף 6א שר החקלאות ופיתוח הכפר )בסעיף זה - השר( רשאי 5 "הסמכת מפקחים  )א( 

להסמיך -

מבין עובדי משרדו או מבין עובדי המשרד להגנת   )1(
הסביבה, בהסכמת השר להגנת הסביבה - מפקחים 
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או 

חלקן;

מבין עובדי המדינה שהם עובדי משרד שאינו   )2(
אותו  על  הממונה  השר  בהסכמת   ,)1( בפסקה  מנוי 
משרד - מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי 

סעיף 5א 

כן  אם  אלא  )א()1(,  קטן  סעיף  לפי  מפקח  יוסמך  לא  )ב( 
מתקיימים בו כל אלה:

משלושה  יאוחר  לא  הודיעה,  ישראל  משטרת   )1(
חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת 
למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו 

הפלילי;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
שיהיו נתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה השר, בהסכמת 

השר לביטחון הפנים;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה   )3(
השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים 

כן  אם  אלא  )א()2(,  קטן  סעיף  לפי  מפקח  יוסמך  לא  )ג( 
מתקיימים בו כל אלה:

מהותה,  מפאת  אשר  בעבירה  הורשע  לא  הוא   )1(
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמפקח;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
שיהיו נתונות לו לפי סעיף 5א כפי שהורה השר;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה   )3(
השר 

לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי הממונה או 5א סמכויות פיקוח
מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6א -

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו   )1(
תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או   )2(
מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 464, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 184 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשע"ב, עמ' 39   1
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לפי חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" - לרבות פלט, כהגדרתו בחוק 
המחשבים, התשנ"ה-1995  2;

לשם  דוגמאות  ליטול  או  מדידות  או  בדיקות  לערוך   )3(
בדיקה, וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או 

על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

להיכנס למקום, לרבות לכלי רכב, ובלבד שלא ייכנס   )4(
למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט 

רשאי 6 סמכויות אכיפה זה,  חוק  הוראות  על  עבירה  לביצוע  חשד  התעורר 
הממונה או מפקח -

לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות   )1(
להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי 
זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו–3 לפקודת הפרוצדורה  פסקה 

הפלילית )עדות(  3, בשינויים המחויבים;

תפיסה  על  כאמור;  לעבירה  הקשור  חפץ  כל  לתפוס   )2(
לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין 
הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969  4 )בסעיף 
אף  על  המחויבים;  בשינויים  וחיפוש(,  מעצר  פקודת   - זה 

האמור, על תפיסת בעל חיים יחולו הוראות סעיפים 8 ו–9;

לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת   )3(
מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות 
וחיפוש,  מעצר  לפקודת  ו–45   28 עד   26 24)א()1(,  סעיפים 

בשינויים המחויבים 

זיהוי הממונה 
והמפקחים

הממונה או מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי 6א 
חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים כל אלה, לפי העניין:

הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו,   )1(
ולעניין מפקח שמונה לפי סעיף 5)א()1( - נוסף על האמור, 
הוא לובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה שר החקלאות 
ופיתוח הכפר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים 

להיות מדי משטרה;

יש בידו תעודה החתומה על ידי שר החקלאות ופיתוח   )2(
הכפר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על 

פי דרישה "
בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא: 2 תיקון סעיף 8

הממונה, שוטר, מפקח או פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות )אכיפה  ")א( 
סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008  5, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם 
יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, ואולם אין לתפוס בעל חיים במקום 

המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט "
בסעיף 16 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "מי שהוסמך לפי חוק זה להפעיל את סמכויותיו 3 תיקון סעיף 16 

כאמור בסעיפים 5א, 6 ו–8, רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה 
ומוסדותיה "

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366   2

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 439, )א( 467   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284   4

ס"ח התשס"ח, עמ' 534   5
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במקום סעיף 16א לחוק העיקרי יבוא:4 החלפת סעיף 16א

"סייג לתחולה על 
מערכת הביטחון

16, לא יפעיל מי שהוסמך לכך 16א  על אף הוראות סעיף  )א( 
לפי חוק זה את סמכויותיו כלפי מערכת הביטחון אלא לאחר 
שעבר התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות 

הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  6 

שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהסכמת השר הממונה,  )ב( 
יקבע בנהלים תנאים לשימוש בסמכויות לפי חוק זה כלפי 

מערכת הביטחון 

התנאים  שינוי  על  גם  יחולו  )ב(  קטן  סעיף  הוראות  )ג( 
שנקבעו לפי אותו סעיף קטן 

בסעיף זה - )ד( 

"מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:

משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;  )1(

צבא הגנה לישראל;  )2(

יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה   )3(
שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20   )4(
לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-

שר  ואשר   ,)3( בפסקה  כאמור  יחידות  שאינם   ,7  1998
הביטחון הודיע עליהם לשר החקלאות ופיתוח הכפר;

והרשות  הסוהר  בתי  שירות  ישראל,  משטרת   )5(
להגנה על עדים;

"השר הממונה" - כמפורט להלן, לפי העניין:

ו–)4(   )2(  ,)1( לעניין הגופים המנויים בפסקאות   )1(
להגדרה "מערכת הביטחון" - שר הביטחון;

להגדרה   )3( בפסקה  המנויים  הגופים  לעניין   )2(
"מערכת הביטחון" - ראש הממשלה;

להגדרה   )5( בפסקה  המנויים  הגופים  לעניין   )3(
"מערכת הביטחון" - השר לביטחון הפנים "

בסעיף 17א לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 17א

בסעיף קטן )א(, במקום "על סעיפים 2, 2ב)א( או 4" יבוא "לפי חוק זה";  )1(

סעיף קטן )ד( - בטל   )2(

תחילתו של סעיף 16א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שנה מיום פרסומו של 6 תחילה
חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

החלפת סעיף 16אבמקום סעיף 16א לחוק העיקרי יבוא:4 

"סייג לתחולה על 
מערכת הביטחון

16, לא יפעיל מי שהוסמך לכך 16א  על אף הוראות סעיף  )א( 
לפי חוק זה את סמכויותיו כלפי מערכת הביטחון אלא לאחר 
שעבר התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות 

הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  6 

שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהסכמת השר הממונה,  )ב( 
יקבע בנהלים תנאים לשימוש בסמכויות לפי חוק זה כלפי 

מערכת הביטחון 

התנאים  שינוי  על  גם  יחולו  )ב(  קטן  סעיף  הוראות  )ג( 
שנקבעו לפי אותו סעיף קטן 

בסעיף זה - )ד( 

"מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:

משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;  )1(

צבא הגנה לישראל;  )2(

יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה   )3(
שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20   )4(
לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-

שר  ואשר   ,)3( בפסקה  כאמור  יחידות  שאינם   ,7  1998
הביטחון הודיע עליהם לשר החקלאות ופיתוח הכפר;

והרשות  הסוהר  בתי  שירות  ישראל,  משטרת   )5(
להגנה על עדים;

"השר הממונה" - כמפורט להלן, לפי העניין:

ו–)4(   )2(  ,)1( לעניין הגופים המנויים בפסקאות   )1(
להגדרה "מערכת הביטחון" - שר הביטחון;

להגדרה   )3( בפסקה  המנויים  הגופים  לעניין   )2(
"מערכת הביטחון" - ראש הממשלה;

להגדרה   )5( בפסקה  המנויים  הגופים  לעניין   )3(
"מערכת הביטחון" - השר לביטחון הפנים "

תיקון סעיף 17אבסעיף 17א לחוק העיקרי -5 

בסעיף קטן )א(, במקום "על סעיפים 2, 2ב)א( או 4" יבוא "לפי חוק זה";  )1(

סעיף קטן )ד( - בטל   )2(

תחילתו של סעיף 16א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שנה מיום פרסומו של 6 
חוק זה 

תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"ב, עמ' 179   6

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348   7
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