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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו -24לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית רמת-ישי
חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"בית שחיטה"  -מקום שבו שוחטים או מורטים עופות;
"בית שחיטה מוכר"  -בית שחיטה שמנהלת המועצה או שהיא הכירה בו לצורך חוק עזר זה;
"עופות"  -עופות בית ,לרבות תרנגולות ,ברווזים ,אווזים ,יונים ,עופות גויניאה ,תרנגולי הודו ,פסיון ושלו;
"המועצה"  -המועצה המקומית רמת-ישי;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"רופא וטרינרי"  -הרופא הוטרינרי של המועצה ,לרבות מי שהרופא הוטרינרי העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רשיון"  -רשיון שנתנה המועצה לפי חוק עזר זה;
"היתר כניסה"  -היתר כניסה שנתן הרופא הוטרינרי לפי חוק עזר זה.

אישור החזקת בית שחיטה
.2

לא יחזיק אדם ולא ינהל בית שחיטה בתחום המועצה ,אלא אם כן הוא בית שחיטה מוכר.

איסור שחיטה
.3

)א( לא ישחוט אדם ולא ימרוט עופות בתחום המועצה ,אלא בבית שחיטה מוכר.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על אדם השוחט עופות ברשותו הפרטית ולצורך עצמו.

הוצאה ומ כירה של עופות שחוטים
לא יוציא אדם ,לא ימכור ,לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה או יימכר עוף שחוט או חלקים ממנו,
.4
אלא לאחר שנבדק בידי הרופא הוטרינרי והוטבעה בעוף החותמת הרשמית של המועצה.

הוצאת עופות מבית השחיטה
לא יוציא אדם ,לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה עוף שהובא לשחיטה באותו בית שחיטה ,בין שהוא
.5
חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת ,אלא ברשות בכתב מאת הרופא הוטרינרי.

חובת רשיון
.6

לא ישחט אדם עוף ,לא ינקה עוף שחוט ולא ימרוט נוצותיו בבית שחיטה ,אלא לפי רשיון.

מתן רשיון
)א( המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,ליתן רשיון או לחדשו ,וכן לסרב לתתו.
.7
)ב( בגוף הרשיון יצויין התאריך שבו ניתן; הרשיון יהיה בתוקף החל מתאריך זה.
)ג( בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש למועצה בכתב לאחר מילוי תנאים מוקדמים של משרד הבריאות.
)ד( בקשה לחידוש רשיון תוגש חודש אחד לפחות לפני פקיעת תקפו.
)ה( המבקש רשיון או חידושו ,יצרף שני תצלומים שלו ,שאחד מהם יודבק על הרשיון.
)ו( תקפו של רשיון יפקע ביום  31במרס של השנה שבה ניתן.
)ז( לא יינתן רשיון לאדם אלא אם כן מלאו לו  16שנים והוא המציא תעודה מאת רופא של הלשכה המחוזית
של משרד הבריאות המאשרת כי:
) (1אין הוא חולה באחת המחלות המנויות בסעיף )8ב(;
) (2לפי תוצאות בדיקת רנטגן של בית החזה שנעשתה בבית החולים או בתחנה למניעת מחלות ריאה,
אין הוא סובל מתהליך שחפתי;
) (3תוצאות בדיקת צואה שנעשתה במעבדה מוסמכת ,מעידות שאינו נושא טפילי מחלה העלולה לעבור
לאדם אחר באמצעות מזון.

היתר כניסה
.8

1

)א( לא ייכנס אדם לבית שחיטה אלא על פי היתר כניסה בכתב מאת הרופא הוטרינרי.
)ב( היתר כניסה לא יינתן אלא לאדם שמלאו לו  16שנים ושלא נתקיים בו אחד מאלה:
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) (1הוא חולה במחלה מידבקת העלולה לעבור לאדם אחר באמצעות מזון או שהוא נושא טפילי מחלה
כזאת;
) (2הוא חולה במחלת שחפת פתוחה או במחלת עור העלולה לגרום לזיהום מצרכי מזון.

ביטול רשיון והיתר כניסה
רשיון או היתר כניסה ,או להתלותם לתקופה שתקבע אם בעל הרשיון או ההיתר -

)א( המועצה רשאית לבטל
.9
) (1סירב לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה ,או התרשל בעשייתה;
) (2מנע בעד הרופא הוטרינרי או אדם אחר מלמלא תפקידו בבית שחיטה או בסביבתו ,או הפריע אותו
במילוי תפקידו זה;
) (3הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינרי שניתנה לפי חוק עזר זה או כל הוראה חוקית אחרת
שניתנה על ידיו כדין והנוגעת להנהלה תקינה של בית שחיטה ולסדר הטוב בו;
) (4נמצא סובל ממחלה מידבקת;
) (5גרם במזיד נזק לבית השחיטה או לציודו;
) (6גרם להפרעת הסדר בבית השחיטה;
)ד( סיכן ,בבית השחיטה או בסביבתו ,את בטחונו או את בטחון הזולת.
)ב( הרופא הוטרינרי רשאי להתלות רשיון או היתר כניסה מחמת אחת הסיבות הנקובות בסעיף קטן )א(.
)ג( ביטול רשיון או היתר כניסה או התלייתם לפי חוק עזר זה ,לא יפגעו באחריותו הפלילית של בעל הרשיון
או בעל היתר הכניסה לפי סעיף .18

מעטה קבוע לנכנסים לבית שחיטה
)א( אדם הנכנס לבית שחיטה ילבש מעטה וינעל מגפי גומי לפי דרישת הרופא הוטרינרי וינקה את המעטה
.10
ומגפי הגומי בזמן ובאופן שקבע הרופא הוטרינרי.
)ב( לא יצא אדם מבית שחיטה לפני שפשט את המעטה ומגפי הגומי ,האמורים בסעיף קטן )א(.

בדיקת עופות חיים
)א( עופות שהובאו לבית שחיטה ,רשאי הרופא הוטרינרי לבדקם ,בין לפני הכנסתם לבית השחיטה ובין
.11
לאחר מכן ,ואם מצא יסוד לחשש כי הם חולים ,רשאי הוא לאסור שחיטתם ולצוות על החרמתם או השמדתם בדרך
שתיראה לו.
)ב( הוצאות סילוקם של העופות או הוצאות הטיפול בהם יחולו על מי שהביאם לשחיטה ועל בעלם ,על
שניהם ביחד ועל כל אחד מהם לחוד.

בדיקת עופות שחוטים
הרופא הוטרינרי רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית שחיטה ,ואם מצא יסוד לחשוד כי אין הוא ראוי למאכל
.12
אדם רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד וייעשה בו כפי שיורה.

פיצויים
.13

לא ישולמו פיצויים בשל עופות שהרופא הוטרינרי הורה לנהוג בהם כאמור בסעיפים  11ו.-12

סופיות החלטת הרופא הוטרינרי
.14

החלטת הרופא הוטרינרי לפי חוק עזר זה ,בדבר מצבם של עופות ,היא סופית.

מוצאו של עוף
)א( המביא עוף לבית שחיטה יודיע לרופא הוטרינרי ,לפי דרישתו ,את מקום מוצאו של העוף.
.15
)ב( המביא עוף אשר נשחט מחוץ לתחום השיפוט של המועצה יצטייד בתעודת משלוח על שמו שבה פירוט
מספר העופות ,משקלם ותאריך המשלוח; העופות ישאו חותמת או תוית מאשרת של הרופא הוטרינרי של אותה
רשות.

הובלתם של עופות שחוטים
.16
בכתב.

לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית שחיטה ,אלא בכלי רכב מתאים לכך שאישר הרופא הוטרינרי

א גרת שירותים
המביא עוף לבית שחיטה ישלם למועצה בעד השירותים הניתנים בו אגרה בשיעור לפי הנקוב בתוספת ,אף
.17
אם השתמש הרופא הוטרינרי לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף .12

.18
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העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  900שקלים חדשים *,ועל עבירה נמשכת  -קנס נוסף של
 36שקלים חדשים* לכל יום.
* תחילה ביום  ,13.1.1992חש"ם 474

תוספת
)סעיף (17

האגרה באגורות לכל ראש
3
6

תרנגול או תרנגולת
תרנגול הודו או אווז
נתאשר.
ד' בטבת התשמ"ז ) 5בינואר (1987

דרור פוגל
ראש המועצה המקומית
רמת-ישי
יצחק פרץ
שר הפנים
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