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  הגדרות

           (בחוק עזר זה  .1
  ;פותבו שוחטי� או מורטי� עושמקו�  –( "בית שחיטה"
"�בי' שה� טריי� ובי' שה� , גופת עו� או כל חלק ממנה לרבות האיברי� המיועדי� למאכל אד� –" בשר עו

  .קפואי�
  ;עיריית הוד השרו' –" העירייה"
פסיוני� , תרנגולי הודו, יוני�  עופות גינאה,אווזי� , ברווזי�,  לרבות תרנגולי�, עופות בית –" עופות"

    ;ושלוי�
  ;כולו או מקצתו, לרבות אד� שראש העירייה הסמיכו בכתב לעני' חוק עזר זה –" ראש העירייה" 
כולו או , הרופא הוטרינר של העירייה לרבות אד� שהוא הסמיכו בכתב לעני' חוק עזר זה –"רופא וטרינר"

  ;מקצתו
  .על פי חוק עזר זה ,שראש העירייה נת' למבקשרשיו'  � "רשיו�" 
  
  

  איסור החזקת בית שחיטה
  ;ולא ינהל בית שחיטה בתחו� העירייה, אד� פרט לעירייה, לא יחזיק .2
  

  איסור שחיטה
שמחזיקה או מנהלת אלא בבית שחיטה  , עופות בתחו� העירייה טולא ישחט אד� עופות ולא ימר) א(.3

  .העירייה
  .עצמולצרכי  לא יחולו על אד� השוחט עו� ברשותו הפרטית) א(הוראות סעי� קט' ) ב(
  
  

  עופות שחוטי# וסימונ#הוצאת 
י הרופא "לא יגרו� ולא יתיר לאחר להוציא מבית השחיטה עו� שחוט אלא לאחר שנבדק ע, לא יוציא אד�. 4

  .והוטבעה על העו� החותמת הרשמית של בית השחיטה  הוטרינר
  

  הוצאת עופות מבית השחיטה
שהובא לשחיטה באותו בית  לא יגרו� ולא יתיר לאחר להוציא מבית השחיטה עו�, לא יוציא אד� .5

  . הרופא הוטרינראלא ברשות בכתב מאת , בי' שהוא חי בשעת הוצאתו ובי' שהוא מת, שחיטה
  

  חובת רישיו�
ראש מאת  'רישיואלא לפי  ,שחיטה בביתלא ינקה עו� שחוט ולא ימרוט נוצותיו , עו�לא ישחט אד� . 6

  .העירייה
  

  היתר כניסה
  .ראש העירייה מאתבכתב  אלא על פי היתר  ,לא יכנס אד� לבית שחיטה) א. (7
   – לגבילא יחולו ) א(הוראות סעי� קט' ) ב(    

  ;לש� מילוי תפקידו עובד מדינה או עובד העירייה הנכנס לבית שחיטה, הרב המקומי) 1(             
  ;תפקידושחיטה בתוק�  הנכנס לבית, חבר המועצה הדתית או אד� המועסק על ידיה) 2(             
  ;מלמד או לומד הלכות שחיטה) 3(            
  .'רישיובעל ) 4(             

  
  �מת� רישיו

  ;לסרב לתיתו או לסרב לחדשו, לחדשו, רישיו' לית' ( ושיקול דעת לפי,ראש העירייה רשאי) ) א. (8
  .ותוקפו יהיה מאותו מועד, יצוי' בו מועד נתינתו או חידושו, נית' רישיו' או חודש

  .בכתב לראש העירייהתוגש , או לחידושו 'רישיובקשה למת' ) ב(
  .תוקפו תוגש לפחות חודש לפני פקיעת 'רישיובקשה לחידוש ) ג(
  .'ברישיושאחד מה� יודבק , שני תצלומי� שלו לבקשהאו חידושו יצר�  'רישיוהמבקש ) ד(
  .שנה שבה נית'בבדצמבר  31יפקע ביו�  'רישיותקפו של  )ה(
  .ישל� המבקש אגרה בשיעור הנקוב בתוספת 'ישיורבעד ) ו(
רופא המאשרת שאינו חולה במחלה ת המציא תעודו י� שנ 16אלא א� מלאו לו , לאד� 'רישיולא יינת' ) ז(

  .מידבקת
  



  ביטול רישיו�
א� המבקש או בעל , לבטלו או להתלותו לתקופה שייקבע, 'לסרב לתת רישיו העירייה רשאיראש ) א(. 9

  (הרישיו'
  .סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחויב לעשותה לפי חוק עזר זה) 1(
  .או אד� אחר למלא תפקידו בבית שחיטה או בסביבתו לרופא הוטרינרמנע או הפריע את ) 2(
על פי כל חוק עזר זה או הוראות שניתנה על פי  , הרופא הוטרינרהפר או לא מילא הוראה של ) 3(

  .ר טוב של בית שחיטהסדו הנהלה תקינה די' לעני' 
  .מחלה מידבקתנגוע בנמצא ) 4(
  .לבית השחיטה או לציודוגר� נזק במזיד ) 5(
  .שחיטה בביתוהנקיו'  גר� להפרעת הסדר) 6(
  .הורשע בעבירה שיש עימה קלו') 7(
  .בבית השחיטה או בסביבתו סיכ' את בטחונו האישי  או את בטחו' הזולת) 8(

אחד הדברי� מחמת ות רישיו' לתקופה שלא תעלה על עשרי� ואחד ימי� הרופא הוטרינר רשאי להתל) ב(
  ).א(בסעי� קט' שפורטו 

 אד� בפנישר הפני� או  ההחלטה בפנירשאי לערער על ) א(אד� שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעי� קט' ) ג(
  .על ידיו לכ/ והחלטתו תהיה סופית .והחלטתו תהיה סופית, שהוסמ/ על ידו לעני' זה

   .21לפי סעי�  באחריות הפלילית של בעל הרשיו' ע לא יפג ביטול רשיו' או התלייתו על פי חוק עזר זה) ד(
  

  בגדי עבודה
סינר או , מגפי גומי, הרופא הוטרינרלפי דרישת , אד� הנכנס לבית השחיטה או הנמצא בתוכו ילבש) א( .10

  .שלמי� או מותקני� כראוי, יהיו נקיי�בגדי העבודה  ; )בגדי עבודה –להל' ( ראש  מעטהפלסטיק ו
לפני שפשט את בגדי העבודה וניקה אות� במקו� ובאופ' שקבע הרופא לא יצא אד� משטח בית השחיטה ) ב(

  ;הוטרינר
   

  חיי# בדיקת עופות
בי' לפני הכנסת� לבית  ,לבדק� הרופא הוטרינרלבית השחיטה לש� שחיטה רשאי  שהובאועופות ) א( .11

שחיטת� ולצוות  עלרשאי הוא לאסור , שה� חולי� ,מצא לפי שיקול דעתווא� , לאחר מכ' השחיטה ובי'
  . לסלק� מיד מבית השחיטה ולנהוג בה� כפי שיראה לו

, לשחיטה ועל בעליה�הוצאות הטיפול בה� יחולו על האד� שהביא� או הוצאות סילוק� של העופות ) ב(
  .לחודביחד ו

  
  בדיקת עופות שחוטי#

חשש שאו , או מחלה, רשאי לבדוק כל עו� שנשחט בבית השחיטה וא� מצא בו חבורה הוטרינר הרופא. 12
  .וייעשה בו כפי שיורה יוחר�הוא לצוות שהעו�  רשאי, למאכל אד�שהעו� לא יהיה ראוי 

  
  פיצויי#

13 . �  .12או  11נהג לגביו לפי סמכותו בסעיפי�  שהרופא הוטרינרלא ישולמו פיצויי� בעד עו
  

  סופית הרופא הוטרינרת החלט
  .סופית היא  12ו 11לפי סעיפי�  הרופא הוטרינרהחלטת . 14
  
  

�  מוצאו של  העו
    .מוצאו של העו� את מקו�, לפי דרישתו, המביא עו� לבית השחיטה יודיע לרופא הוטרינרי. 15

    
�  הובלתו של בשר העו

 רובאופ' שאישר הרופא הווטרינ אלא בכלי רכב, לא ישתמש אד� להובלת בשר עו� מבית השחיטה . 16
  .בכתב כמתאימי� לכ/

  
  רקיו# הוראות הרופא הוטרינ

כל הנכנס לבית שחיטה חייב למלא אחר כל הוראה של הרופא הוטרינר שניתנה על פי חוק עזר זה או כל  . 17
  .די' אחר

  
  אגרת שחיטה

אפילו השתמש  , נקוב בתוספתבבית שחיטה ישל� לעירייה אגרת שחיטה בשיעור ה  שחיטהל עו� המביא. 18
 �  . 12הרופא הוטרינר לגבי עו� בסמכותו לפי סעי

  
  צעודה וטרינרית

אלא א� כ' צורפה איליו תעודה בנוסח שאישר ראש העירייה , לא יוצא בשר עו� מתחו� בית השחיטה . 19
  .כשהיא חתומה בידי הרופא הוטרינר

  
  
  



  הכנסת בשר עו� לתחו# העירייה בדיקתו ואגרות
אלא לאחר שהודיע על כ/ לרופא הוטרינר  , לא יכניס אד� לצרכי מכירה בשר עו� לתחו� העירייה )א. (20

  .וקיבל את אישורו
לבדיקה ) א(הרופא הוטרינר רשאי לדרוש להביא את בשר העו� שאד� מבקש למכור כאמור בסעי� קט' ) ב(

  .במקו� ובזמ' שיקבע
ישל� המבקש למוכרו אגרת בדיקה בשיעור הנקוב , � לבדיקהדרש הרופא הוטרינר להביא את בשר העו )ג(

  .בתוספת
אד� העומד להכניס בשר עו� מתחו� של רשות מקומית אחרת לתחו� העירייה ידווח לרופא הוטרינר על )ד(

רשאי הרופא הוטרינר  להערי/ את כמות העופות , לא דווח כאמור; כמות ומשקל בשר העו� שברצונו להכניס
  ./ גביית אגרהשהוכנסה לצור

  
  
  

  עונשי�
 –שקלי� חדשי� וא� היתה העבירה נמשכת  900קנס  –דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה. 21
הרופא הודעה בכתב מאת  שקלי� חדשי� לכל יו� שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו 36של קנס  ( דינו

  .הוטרינר או אחרי הרשעתו
  

  ביטול
  .בטל  (1973 (ד"התשל, )שחיטת עופות( להוד השרו'חוק עזר  .22

    
  

  תוספת 
  ))ד( (ו –) ג(20ו, 18, )ו(8סעיפי� (

  
  שיעור האגרה   

  בשקלי� חדשי�
  84.00  רישיו'. 1
  –אגרת שחיטה ליחידה  .2

  יונה    
  תרנגולת    
  ברווז   
  תרנגול הודו או אווז   

  
0.10  
0.20  
0.30  
0.50  

  0.12  ג"אגרת בדיקה עבור כל ק  .3
  

  ))1991במרס  5( א "ט באדר התשנ"י

  עזרא בנימיני

  ראש עיריית הוד השרו'
  

   

  
   

           

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 


