
חיים), בעלי צער - מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשע"א-12011

התשמ"ו-1985 המינהליות,  העבירות  לחוק ו–2 1 סעיפים  לפי סמכותי  בתוקף
של ומשפט חוק החוקה הכפר, ובאישור ועדת שר החקלאות ופיתוח בהסכמת החוק), - (להלן

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

מינהלית עבירהעבירה היא שבתוספת, א' בטור כמפורט החיקוקים  מהוראות הוראה על עבירה .1
מינהלית.

קצוב מינהלי ב'קנס בטור לצדה כקבוע קצוב, מינהלי יהיה קנס 1 בתקנה כאמור מינהלית לעבירה .2
בתוספת.

העבירותעבירה חוזרת לחוק 2(ג) בסעיף כהגדרתה חוזרת מינהלית לעבירה הקצוב המינהלי הקנס .3
העניין. לפי בתקנה 2, האמור הקנס יהיה כפל המינהליות

פרסומן.תחילה ימים מיום 30 אלה של תקנות תחילתן .4

תוספת
ו–2) (תקנות 1

המינהליות העבירות - א' טור
קצוב קנס מינהלי - ב' טור

חדשים בשקלים
חיים), התשנ"ד- בעלי על (הגנה חיים בעלי חוק צער (1)

- 1994
חייםסעיף 2(ד) בעל לכל 4,000

(תערוכות, חיים) בעלי על (הגנה חיים בעלי צער תקנות (2)
- התשס"א-2001 חיים), בעלי של ותחרויות הצגות

ו–(ב) 2(א) מופעתקנה לכל 2,500
(החזקה חיים) בעלי  על  (הגנה חיים בעלי  צער  תקנות (3)

- חלב), התשס"ו-2006 עגלי של
9 ,8 7(ב), ,5 ,3 עגלתקנות לכל 1,000

6 2,500תקנה
4 3,500תקנה
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התשע"א-2011 חיים), צער בעלי - מינהלי המינהליות (קנס העבירות תקנות

המינהליות העבירות - א' טור
קצוב קנס מינהלי - ב' טור

חדשים בשקלים
(הובלת על בעלי חיים) (הגנה צער בעלי חיים תקנות (4)

- התשס"ו-2006 בהמות),
500תקנה 4(ג)

9(א)(1) (ד), עד 5(א) 4(ה), 1,000תקנות
1,500תקנה 7(ב)

7(א) ו–(2), 6(א)(1) בהמהתקנות לכל 2,000
ו–(6), 14(א) (5)11 ו–(5), (4)10 ,8 2,500תקנות 4(א),

12 מעבר למותרתקנה בהמה 3,000 לכל
,13 ,(4) עד (1)11 ו–(2), (1)10 ,(6) עד 9(א)(2) תקנות

(ג) עד 15(א)
3,500

(3)10 חוסמותתקנה אינן הדפנות כאשר 2,500
הבהמות של הראייה שדה את
הדפנות כאשר  ו–3,500 לצדדים, 

הבהמות. נפילת את מונעות אינן
(החזקה על בעלי חיים) (הגנה צער בעלי חיים תקנות (5)

- התשס"ט-2009 חקלאיים), לצרכים שלא
חייםתקנה 3(א) בעל לכל 750
750תקנה 3(ב)

(ה) עד 8(ג) 8(א), (ה), עד 3(ג) חייםתקנות בעל לכל 1,000
(5) עד (3)16 ו–(ג), 4(א) למותרתקנות מעל חיים בעל לכל 750

(3) עד (1)5 למותרתקנה מעל עוף לכל 750
(3)18, ו–(ב) 17(א) ו–(ו), 11(ה) ,10 ו–(5), (4)5 תקנות

(2)32 ,29 ,27 ו–(ב), 21(א) ו–(4),
1,000

25(א) ו–(ב), 23(א) ו–(ב), 13(א) ,(3)12 7(א), תקנות
26(ב) ו–(ב),

חיים בעל לכל 2,000

36(א) ,31 ,(2)12 11(ח), 8(ב), חייםתקנה בעל לכל 500
(5) 11(ז), 12(4), עד (ד), 9(ד), 11(א) 9(א), 9(ב), תקנות
ו–(2), (1)18 ,(10) עד ו–(6) (2) ,(1)(16 13(ג), 15, ו–(6),
- כך, 22 על המורה שילוט במקום שהוצב - ובלבד 20
,(1)32 כך, 30, על המורה שילוט שהוצב במקום ובלבד

על כך המורה שילוט במקום שהוצב ובלבד - 34

500

(1)12 חודשתקנה לכל 1,000
28 ,(11)16 2,000תקנה

(2011 במרס 17) התשע"א ב' באדר י"א
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