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במספר תשלומים חודשיים שווים ורצופים שאינו עולה על  )א( 
שישה בהתאם לבקשת המבוטח;

בתשלום חד–פעמי; )ב( 

שילם אדם תשלום מיוחד, לא יהיה חייב בתקופת המתנה מיום   )3(
תום תקופת התשלום ועד ליום שבו נוצרה לגביו תקופת היעדרות נוספת, 
ובלבד שלא היה קיים לגביו, לגבי תקופת התשלום, חוב בעד התשלום 
המיוחד שהפיגור בתשלומו עולה על שלושה חודשים; ואולם, בתקופה 
תקופת  בתום  וסיומה  המיוחד  התשלום  מלוא  פרעון  ביום  שתחילתה 
ההמתנה שהיה חייב בה אילולא שילם את התשלום המיוחד, לא יהיה 
לשירותי  וכן   ,11 סעיף  הוראות  לפי  בריאות  לשירותי  אדם  אותו  זכאי 

בריאות המנויים בפרט 6)ד( לתוספת השניה;

שילם אדם תשלום מיוחד לפי סעיף קטן זה, ימסור המוסד הודעה   )4(
על כך לקופת החולים שבה הוא רשום;

)2(, ונוצר לגביו, לגבי  החל אדם לשלם תשלום מיוחד לפי פסקה   )5(
תקופת התשלום, חוב בעד התשלום המיוחד שהפיגור בתשלומו עולה 
על שלושה חודשים, לא יהיה זכאי לכל זכות הנתונה בפסקה האמורה 
למי ששילם תשלום מיוחד במהלך תקופת תשלום מלאה, והוא יהיה זכאי 

להחזר הסכומים ששילם ";

בסעיף קטן )ד1(, במקום ")ד()3(" יבוא ")ד()4("   )3(

תחילתו של חוק זה ביום ה–1 לחודש שבתום שלושה חודשים מיום פרסומו והוא יחול 2 תחילה ותחולה
על מי שחייב בתקופת המתנה ביום התחילה ואילך 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ר ז י – ן ב ב  ק ע י        
            שר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים()תיקוןמס'7(,התשס"ח-2008*
   

בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994  1, אחרי סעיף 14 יבוא:1 הוספת סעיף 14א

"צמצום ההתרבות 
של בעלי חיים 

משוטטים

שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם השר 14א  )א( 
להגנת הסביבה, יקבע הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל 
המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים; בלי 
לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון פעולות לפי סעיף זה 

לא ישמש לשם המתת בעלי חיים  

התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשס"ח )8 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 230, מיום י"ד באייר   *
התשס"ח )19 במאי 2008(, עמ' 304 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשס"ח, עמ' 537   1

במספר תשלומים חודשיים שווים ורצופים שאינו עולה על  )א( 
שישה בהתאם לבקשת המבוטח;

בתשלום חד–פעמי; )ב( 

שילם אדם תשלום מיוחד, לא יהיה חייב בתקופת המתנה מיום   )3(
תום תקופת התשלום ועד ליום שבו נוצרה לגביו תקופת היעדרות נוספת, 
ובלבד שלא היה קיים לגביו, לגבי תקופת התשלום, חוב בעד התשלום 
המיוחד שהפיגור בתשלומו עולה על שלושה חודשים; ואולם, בתקופה 
תקופת  בתום  וסיומה  המיוחד  התשלום  מלוא  פרעון  ביום  שתחילתה 
ההמתנה שהיה חייב בה אילולא שילם את התשלום המיוחד, לא יהיה 
לשירותי  וכן   ,11 סעיף  הוראות  לפי  בריאות  לשירותי  אדם  אותו  זכאי 

בריאות המנויים בפרט 6)ד( לתוספת השניה;

שילם אדם תשלום מיוחד לפי סעיף קטן זה, ימסור המוסד הודעה   )4(
על כך לקופת החולים שבה הוא רשום;

)2(, ונוצר לגביו, לגבי  החל אדם לשלם תשלום מיוחד לפי פסקה   )5(
תקופת התשלום, חוב בעד התשלום המיוחד שהפיגור בתשלומו עולה 
על שלושה חודשים, לא יהיה זכאי לכל זכות הנתונה בפסקה האמורה 
למי ששילם תשלום מיוחד במהלך תקופת תשלום מלאה, והוא יהיה זכאי 

להחזר הסכומים ששילם ";

בסעיף קטן )ד1(, במקום ")ד()3(" יבוא ")ד()4("   )3(

תחילתו של חוק זה ביום ה–1 לחודש שבתום שלושה חודשים מיום פרסומו והוא יחול 2 
על מי שחייב בתקופת המתנה ביום התחילה ואילך 

תחילה ותחולה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ר ז י – ן ב ב  ק ע י        
           שר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים()תיקוןמס'7(,התשס"ח-2008*
   

הוספת סעיף 14אבחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994  1, אחרי סעיף 14 יבוא:1 

"צמצום ההתרבות 
של בעלי חיים 

משוטטים

שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם השר 14א  )א( 
להגנת הסביבה, יקבע הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל 
המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים; בלי 
לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון פעולות לפי סעיף זה 

לא ישמש לשם המתת בעלי חיים  

ספר החוקים 2167, י"ד בתמוז התשס"ח, 2008 7 17



656

5 4 מיליון שקלים חדשים למימון  תקציב שנתי בסך  )ב( 
פעולות כאמור בסעיף קטן )א( ייקבע בתחום פעולה נפרד 
בסעיף תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחוק התקציב 
השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם 
התקציב,  יסודות  בחוק  כמשמעותו  שנתי,  תקציב  בחוק 

התשמ"ה-1985  2 "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש        
            שר החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

ספר החוקים 2167, י"ד בתמוז התשס"ח, 2008 7 17


