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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק שירותי תיירות )תיקון מס' 6( )החמרת ענישה בשל מתן שירותי מורה דרך ללא 
רישיון(, התשע"ז–2017 *

בחוק שירותי תיירות, התשל"ו–1976 1, בסעיף 13)ב( – 1.תיקון סעיף 13

במקום "קנס 20,000 לירות" יבוא "קנס כאמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין";  )1(

במקום "קנס 80,000 לירות" יבוא "קנס כאמור בסעיף 61)א()2( לחוק העונשין";  )2(

במקום "קנס 1,000 לירות" יבוא "קנס כאמור בסעיף 61)ג( לחוק העונשין";  )3(

במקום הסיפה החל במילה "העבירה," יבוא "העבירה "   )4(

חוק שירותי תיירות, התשל"ו–1976 )להלן – החוק(, 
מסדיר את העיסוק במתן שירותי תיירות, ובכלל זה הפעלת 
בית מלון, עיסוק דרך קבע בארגון כנסים המיועדים לתיירי 

חוץ ומתן שירותי מורה דרך  

סעיף 2)5( לחוק קובע כי שירותי מורה דרך כוללים 
שירותים הניתנים בידי מסיע בתמורה או בידי מי שמשתתף 
בקבוצה של תיירי חוץ או מתלווה אליה במסגרת סיור או 
באתר או מוסד שיש בו עניין לתיירי חוץ, למעט הדרכה 
את  מסמיך  לחוק   3 סעיף  מטעמו   שניתנת  מוסד  בתחום 
שר התיירות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע, 
בין השאר, דרישות ומבחנים לעניין רישוי שירותי תיירות 
כאמור באותו סעיף  שירות התיירות היחיד שלגביו נקבעה 
חובת רישוי מכוח הסעיף האמור הוא עיסוק במתן שירותי 
דרך(,  )מורי  תיירות  שירותי  בתקנות  כאמור  דרך,  מורה 
התשכ"ז–1967  בהתאם לתקנות אלו, אחד התנאים לקבלת 
רישיון כאמור הוא עמידה בבחינות הנערכות מטעם משרד 
התיירות, ותנאי לחידוש תוקפו הוא השתתפות בקורסים 
של השתלמות שקבע הממונה לעניין זה במשרד התיירות 

תיירות  שירות  הפעלת  לחוק  13)ב(  סעיף  הוראות  לפי 
או  מאסר  עונשי  שלצדה  פלילית,  עבירה  היא  רישיון  ללא 
על  יעלה  לא  שסכומו  קנס   – יחיד  לגבי  להלן:  כמפורט  קנס 
 20,000 לירות או עד שישה חודשי מאסר, ולגבי תאגיד – קנס 

שסכומו לא יעלה על 80,000 לירות  כמו כן, בשל עבירה 
ששר  מי  מאת  התראה  קיבל  שהמפר  לאחר  נמשכת, 
להטיל,  מוסמך  המשפט  בית  זה,  לעניין  מינה  התיירות 
על  יעלה  לא  שסכומו  קנס  האמורים,  העונשים  על  נוסף 
1,000 לירות או עד שבעה ימי מאסר לכל יום שבו נמשכת 
העבירה, ואם מדובר בתאגיד – קנס שסכומו לא יעלה על 

4,000 לירות לכל יום כאמור  

מאחר שסכומי הקנסות הקבועים בסעיף 13)ב( לחוק 
להרתיע  כדי  בו  ואין  זעום  היום  שוויים  בלירות,  נקובים 
את  להגביר  כדי  החוק   לפי  הרישוי  חובת  הפרת  מפני 
לחוק  13)ב(  סעיף  את  לתקן  מוצע  כאמור,  ההרתעה 
ולהגדיל את סכומי הקנסות הנקובים בו  לפי המוצע, סכום 
הקנס שבית המשפט יהיה מוסמך להטיל על יחיד שהפעיל 
שירות תיירות ללא רישיון לא יעלה על סכום הקנס הנקוב 
בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין, התשל"ז–1977 )להלן – חוק 
ואם  חדשים,  שקלים  ל־14,400  היום  השווה  העונשין(, 
מדובר בתאגיד – לא יעלה על הסכום הנקוב בסעיף 61)א()2( 
לחוק העונשין, השווה היום ל־29,200 שקלים חדשים  כמו 
כן, מוצע לקבוע כי סכום הקנס שיהיה אפשר להטיל בשל 
כל יום שבו נמשכת העבירה, בין אם המפר הוא יחיד ובין 
אם הוא תאגיד, לא יעלה על הסכום הנקוב בסעיף 61)ג( 

לחוק העונשין, השווה היום ל־1,400 שקלים חדשים 

הצעת חוק מס' פ/2736/20 )מספר פנימי: 575986(; הועברה לוועדה ביום ל' בסיוון התשע"ו )6 ביולי 2016(   *

ס"ח התשל"ו, עמ' 228; התשס"ו, עמ' 322.  1

 יוזמים: חברי הכנסת טלי פלוסקוב, יפעת שאשא ביטון, ענת ברקו, נאוה בוקר, שרן השכל, רועי פולקמן, מירב בן ארי, 
 בצלאל סמוטריץ', מכלוף מיקי זוהר, רחל עזריה, ניסן סלומינסקי, אורן אסף חזן, יצחק וקנין, שולי מועלם־רפאלי 
מצטרפים: חברי הכנסת יואל רזבוזוב, אברהם דיכטר, דוד ביטן, יואב קיש, אורי מקלב, יעקב מרגי, מיכל בירן, 
איילת נחמיאס ורבין, מאיר כהן, איתן ברושי, עליזה לביא
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הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון מס' 5( )צמצום ההתרבות של כלבים משוטטים(, 
התשע"ז–2017 *

בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002 1, אחרי סעיף 21 יבוא:1.הוספת סעיף 21א
"צמצום ההתרבות 

של כלבים 
משוטטים

השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע 21א  )א( 
הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות 
יש  שבהם  לאזורים  עדיפות  מתן  תוך  משוטטים,  כלבים  של 
ריבוי כלבים כאמור; בלי לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון 

פעולות לפי סעיף זה לא ישמש לשם המתת כלבים 

תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון שקלים חדשים למימון פעולות  )ב( 
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 בחוק תקציב שנתי, 

כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 2 "

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון מס' 5( )צמצום ההתרבות של כלבים משוטטים(, 
התשע"ז–2017 *

הוספת סעיף 21אבחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002 1, אחרי סעיף 21 יבוא:1.

"צמצום ההתרבות 
של כלבים 

משוטטים

השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע 21א  )א( 
הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות 
יש  שבהם  לאזורים  עדיפות  מתן  תוך  משוטטים,  כלבים  של 
ריבוי כלבים כאמור; בלי לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון 

פעולות לפי סעיף זה לא ישמש לשם המתת כלבים 

תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון שקלים חדשים למימון פעולות  )ב( 
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 בחוק תקציב שנתי, 

כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 2 "

כלבים  של  התופעה  נפוצה  ישראל  במדינת 
לפגוע  עלולה  והיא  בעלים,  ללא  ברחובות  המשוטטים 
חיים   בעלי  לצער  ולגרום  הציבור  ובביטחון  בבריאות 
העלויות הכרוכות בטיפול בתופעה זו גבוהות, והגורמים 
הנוגעים בדבר מתקשים לטפל בכלבים המשוטטים ולתת 
להם מחסה, כך שכלבים רבים מומתים או נידונים לחיי 
סבל והזנחה  הצעת החוק המתפרסמת בזה נועדה להביא 
לצמצום ההמתה של כלבים משוטטים ולהפחתת סבלם  
מוצע כי שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהתייעצות עם השר 
להגנת הסביבה, יקבע בתקנות דרכים שבהן תפעל המדינה 
מתן  תוך  משוטטים,  כלבים  של  ההתרבות  צמצום  לשם 
עדיפות לאזורים שבהם קיימת תופעה נרחבת של כלבים 
משוטטים )סעיף קטן )א((  כמו כן מוצע כי בתקציב המדינה 
יוקצה סכום של 4.5 מיליון שקלים חדשים לשנה למימון 
הפעולות לצמצום ההתרבות של כלבים משוטטים )סעיף 

קטן )ב((    

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תבחן ועדת הכלכלה של הכנסת אם יש להגדיר 
וכן  משוטטים,  כלבים  של  ריבוי  יש  שבהם  האזורים  את 
לנקוט  המדינה  שעל  שבפעולות  להבהיר  מקום  יש  אם 
גם  נכללת  כלבים  אותם  של  ההתרבות  צמצום  לשם 
למען  הפועלים  ובארגונים  המקומיות  ברשויות  תמיכה 
בעלי חיים  כמו כן תבחן הוועדה את היחס בין הוראות 
ההסדר המוצע לבין הוראות סעיף 14א לחוק צער בעלי 
חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד–1994, שעניינו צמצום 
ההתרבות של בעלי חיים משוטטים שאינם בהכרח כלבים 

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת 
החוק היא 4.5 מיליון שקלים חדשים לשנה 

הצעת חוק מס' פ/2693/20 )מספר פנימי: 575366(; הועברה לוועדה ביום כ"א בתמוז התשע"ו )27 ביולי 2016(   *

ס"ח התשס"ג, עמ' 216; התשע"ו, עמ' 303.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  2

יוזמים: חברי הכנסת נורית קורן, שרן השכל, יואל חסון, יוסי יונה, תמר זנדברג, מיכל רוזין, אברהם נגוסה, 
אמיר אוחנה, חמד עמאר, דוד ביטן, אורלי לוי אבקסיס, יעל גרמן, רועי פולקמן 
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