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התשס"ו-2005* ,(4 מס' (תיקון בעלי חיים) על חיים (הגנה בעלי צער חוק

העיקרי),  החוק - (להלן התשנ"ד-11994  חיים), בעלי על (הגנה חיים בעלי צער בחוק .1
יבוא: 2 סעיף אחרי

של נטישה "איסור
חיים בעל

נמצא חיים שבעל אדם  או חיים, בעל  של בעלים ייטוש  לא (א) 2א.
בעל החיים. את מחזיק) - זה (בחוק באחריותו ברשותו או

באחרונה,  בו מי שהחזיק ועל בעליו על חיים עזוב, בעל נמצא (ב)  
נטשו." לא כי ההוכחה נטל

יבוא:  ואחריו "(א)" יסומן בו האמור העיקרי, 11 לחוק בסעיף .2

בהם, וטיפול חיים בעלי איסוף מטרותיו שבין רווח למטרות שלא הפועל תאגיד "(ב)
התשנ"א-21991, בחוק הרופאים הווטרינרים, רופא וטרינר, כהגדרתו או מקומית רשות
הוצאות את  מהמחזיק או מהבעלים להיפרע רשאים שננטש, חיים בבעל שהחזיקו 

ימים." 60 על תעלה שלא לתקופה החזקתו,

- העיקרי לחוק 17 בסעיף .3

יבוא "2א,"; "סעיפים" אחרי (ב), קטן (1) בסעיף

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

את נקט כי הוכיח אם לנאשם הגנה זו תהא 2א, סעיף לפי עבירה נעברה "(ב1)
למניעתה." האפשריים האמצעים כל

חודשים מיום פרסומו. 18 בתום חוק זה תחילתו של .4

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

כץ ישראל
הכפר ופיתוח החקלאות שר

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

__________
פורסמו בהצעות הסבר ודברי הצעת החוק (14 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו י"ג ביום בכנסת התקבל *

.55 עמ' התשס"ו (28 בנובמבר 2005), בחשון כ"ו 103, מיום - הכנסת חוק
.725 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 56;

2 ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

התשס"ו-2005* ,(5 מס' (תיקון בעלי חיים) על חיים (הגנה בעלי צער חוק

יבוא: 4 סעיף אחרי חיים), התשנ"ד-11994, בעלי על (הגנה חיים בעלי בחוק צער .1
"איסור סירוב

עדיפות מתן או
חיים בעלי במסירת

בעלי איסוף מטרותיו שבין רווח למטרות  שלא הפועל תאגיד (א) 4א.
מחמת מקום חיים לאדם למסור בעל יסרב בהם ומסירתם, לא חיים, טיפול
ובלבד מסוים, אזור לתושבי במסירת בעלי חיים עדיפות ייתן ולא מגוריו,
תנאי החיים לבעל לספק מסוגל החיים בעל נמסר שלו האדם כי שהשתכנע

יידרש. אם לרבות טיפול וטרינרי, הולמים, מחיה

2א הוספת סעיף

תחילה

__________
פורסמו בהצעות הסבר ודברי הצעת החוק (14 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו י"ג ביום בכנסת התקבל *

.56 עמ' התשס"ו (28 בנובמבר 2005), בחשון כ"ו 103, מיום - הכנסת חוק
.126 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 56;

11 תיקון סעיף

17 תיקון סעיף

4א הוספת סעיף
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להתלונן לפני  רשאי (א), קטן סעיף הוראות להפרת הטוען (ב) אדם  
למתלונן." וישיב התלונה את שיבדוק הממונה,

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

כץ ישראל
הכפר ופיתוח החקלאות שר

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2005* ,(27 מס' (תיקון חובה לימוד חוק

יבוא: 12ב סעיף אחרי בחוק לימוד חובה, התש"ט-11949, .1
על דיווח "חובת

אלימות
שהשר למי השר, שקבע כללים פי על ידווח, חינוך מוסד מנהל (א) 12ג.
שהתרחש אלימות אירוע כל  על משרדו,  עובדי  מבין  זה לענין הסמיכו

אחד מאלה: שהוא במוסד החינוך,

תלמיד; לבין עובד הוראה בין אלימות גופנית של אירוע (1)

חבלה. בו שנגרמה תלמידים, בין גופנית אלימות של אירוע (2)

מיד  (א) קטן בסעיף כאמור על אירוע ידווח חינוך מוסד מנהל (ב)  
משמעת אמצעי באירוע, לרבות הטיפול תוצאות וכן על התרחשותו, לאחר

כאמור. סיום הטיפול עם שננקטו,

 - (ג) בסעיף זה  

י"א בכיתות תלמידים בו שלומדים חינוך מוסד לרבות - חינוך"  "מוסד
התשכ"ט-21969; ספר, על בתי פיקוח עליו חוק חל אשר וי"ב

במוסד חינוך." שלומד מי "תלמיד" -

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

לבנת ר מו לי
והספורט התרבות החינוך שרת

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

__________
פורסמו בהצעות הסבר ודברי הצעת החוק (19 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו י"ח ביום בכנסת התקבל *

.47 עמ' התשס"ו (23 בנובמבר 2005), בחשון כ"א 102, מיום - הכנסת חוק
.313 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התש"ט, עמ' 287;

2 ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

התשס"ו-2005* ,(24 מס' (תיקון עסקים רישוי חוק

- 2ו בסעיף התשכ"ח-11968, עסקים, רישוי בחוק .1
__________

פורסמו בהצעות הסבר ודברי הצעת החוק (19 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו י"ח ביום בכנסת התקבל *
50 ועמ' 51.. עמ' התשס"ו (23 בנובמבר 2005), בחשון כ"א 102, מיום - הכנסת חוק

.751 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204;

12ג הוספת סעיף

2ו תיקון סעיף


