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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תיקון מס' 11( )החלפת ועדת הכנסת המוסמכת 
לעניין החוק(, התש"ף–2020 *

החלפת ועדת 
הכנסת המוסמכת 

לעניין החוק

בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד–1994 1, בכל מקום, במקום "החינוך 1 
והתרבות" ו"החינוך התרבות והספורט" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".

חיים(,  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  חוק 
התשנ"ד–1994 )להלן – החוק(, נכלל בשטחי הפעולה של 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר. לשם אכיפת הוראות החוק, 
אפשר להסמיך מכוחו מפקחים הן מטעם משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר והן מטעם המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, 
גם למפקחים מטעם הרשויות המקומיות סמכויות אכיפה 
לגבי החוק )לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית – 
סמכויות פקחים(, התשס"ח–2008(, וכן למשטרת ישראל, 

מכוח סמכות האכיפה הכללית שלה.

לפי החוק, הוועדה המוסמכת בכנסת לדון בעניינים 
ממשרדי  דיווחים  בקבלת  זה  ובכלל  בחוק,  הקשורים 
תקנות  ובאישור  יישומו  על  המופקדים  הממשלה 

המותקנות מכוחו, היא ועדת החינוך, התרבות והספורט 
1994 נכלל בו גם  של הכנסת. בעת חקיקת החוק בשנת 
זו,  נדון בוועדה  ולכן הוא  היבט הניסויים בבעלי חיים, 
שנושא המחקר והמדע היה אחד הנושאים שנדונו בה. 
ואולם, ועדת החינוך, התרבות והספורט אינה מפקחת על 
והנושאים שהחוק מסדיר  משרדי הממשלה האמורים, 
נושקים לתחומי הטיפול של ועדת הפנים והגנת הסביבה 
של הכנסת, הן תחום הגנת הסביבה והן השלטון המקומי, 

שהאחריות לביצוע חלק מהוראות החוק מוטלת עליו.

לפיכך, מוצע לקבוע בחוק שהוועדה המוסמכת לדון 
בו תהיה ועדת הפנים והגנת הסביבה במקום ועדת החינוך 

התרבות והספורט. 

 יוזמת: חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'
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1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשע"ו, עמ' 296  
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