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ובאישור , 71994ד"התשנ, )הגנה על בעלי חיי1(בעלי חיי1  לחוק צער 19תוק" סמכותי לפי סעי" ב

 :אני מתקי: תקנות אלה, ועדת החינו9 והתרבות של הכנסת

 

 גדרותה

 .הצגה או תחרות של בעלי חיי1,  תערוכה7" פעומ", בתקנות אלה .1

 

 ובת היתר ודי7 הפרתהח

, ) ההיתר7להל:  (לא יארג: אד1 מופע ולא יקיימו אלא א1 כ: נית: לו היתר בכתב )א( .2

 .מאת הממונה ובהתא1 לתנאיו

לא יציג אד1 בעל חיי1 במופע ולא ישתפו בו אלא א1 כ: נית: למופע היתר ובהתא1  )ב(

 .לתנאיו

) 1)(א(61 הקנס הקבוע בסעי" 7דינו , )ב(או ) א(העובר על הוראות סעיפי1 קטני1  )ג(

 .71977ז"התשל, לחוק העונשי:

 

 קשה למת7 היתרב

בקשה למת: היתר תוגש לממונה שלושי1 ימי1 לפחות לפני מועד קיו1 המופע  )א( .3

ל" המועד חלקבל בקשה א" לאחר ש, מטעמי1 מיוחדי1 שיירשמו, ואול1 רשאי הממונה

 .להגשתה

 .תוגש לפי הטופס שבתוספת) א(הבקשה האמורה בתקנת משנה  )ב(

י1 לדעתו לש1 הממונה רשאי לדרוש מהמבקש מידע ומסמכי1 נוספי1 הדרוש )ג(

מידע ומסמכי1 כאמור יוגשו א" ה1 בליווי הצהרת המבקש לפי הטופס ; בחינת הבקשה

 .שבתוספת

 

 התלייתו וביטולו, ת7 היתרמ

בהכנות לקראתו או באופ: החזקת , הוכח להנחת דעתו של הממונה כי במהל9 המופע )א( .4

למבקש היתר ורשאי הוא להתנות יית: , בעלי החיי1 הקשורי1 למופע לא ייגר1 סבל לבעלי החיי1

 .בו תנאי1

הממונה רשאי להתלות או לבטל היתר א1 הופרו תנאיו או א1 נוכח שהפרטי1  )ב(

 .ו חלק1 אינ1 נכוני1אששימשו בסיס לנתינתו 

יכול שיהיה כללי או מיוחד ויכול , לרבות לצורכי חינו9 ושיקו1, היתר לפי תקנה זו )ג(

 .הכל כפי שצוי: בו, מופעי1שיינת: לתקופת זמ: או למספר 



; היתר או סירוב לתיתו יינתנו לא יאוחר מעשרי1 ימי1 מיו1 הגשת הבקשה להיתר )ד(

 .יימנה מספר הימי1 מהיו1 שבו הומצאו לממונה, י1פדרש הממונה מידע ומסמכי1 נוס

 

 ת7 היתר למופע של חיות ברמ

 של חיות בר שלגביה: נדרש לא יית: הממונה היתר למופע, 4בלי לגרוע מהאמור בתקנה  .5

אלא , ) היתר החזקה7להל:  (71955ו"התשט, לחוק להגנת חיית הבר) 3(7ו) 2)(א(8היתר לפי סעי" 

 :להאא1 כ: נתקיימו כל 

 ;בידי מבקש ההיתר היתר החזקה בר תוק" )1(

 .המופע יתקיי1 במקו1 שאושר בהיתר ההחזקה ובהתא1 לתנאיו )2(

 

 מירת דיני"ש

 .ת תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל די:אי: בהוראו .6

 

 חילהת

 .תחילת: של תקנות אלה תשעי1 ימי1 מיו1 פרסומ: .7

 



 תוספת

 ))ג(7ו) ב(3תקנה (

 

 היתר למופע קשה למת7ב

 

 ..................................................: 1 המבקשש

 ):השטח הכולל שבו ייער9 המופע ופרטי הבעלי1 והמחזיק של השטח, מקומו, מועדו(רטי המופע פ

.......................................................................................................................................... 

 ...................................................................:  תפקידי בעלי החיי1 במופעהות המופע ותיאורמ

 ..............................................................: מספר1 ומקור1, *וג בעלי החיי1 שישתתפו במופעס

 ..........................................................................................: ופ: החזקת בעלי החיי1 במופעא

 

 צהרת המבקשה

 

ידוע לי כי הממונה רשאי לבטל היתר שנית: ;  כי כל הפרטי1 המפורטי1 לעיל מדויקי1רני מצהיא

וני1 או א1 המופע מתקיי1 בניגוד א1 נוכח שהפרטי1 ששימשו בסיס לנתינתו או חלק1 אינ1 נכ

 .לתנאי1 שקבע

 

..................................... ............................................... .................................. 

 חתימת המבקש  ש1 המבקש תארי9  

  

___________________ 

הגנה ( לתקנות צער בעלי חיי1 5 יש לצר" היתר כאמור בתקנה רא1 בעל החיי1 הוא חיית ב *
 .72000ס"התש, )תערוכות הצגות ותחרויות של בעלי חיי1) (על בעלי חיי1

 

 

 )2001 באפריל 22(א "ניס: התשסט ב"כ

 שלו1 שמחו: 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר 

 
                                                 

 .791' עמ, )10.5.2001(א "התשס, 6104ת "ק 1
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