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1991 חוק עזר להוד השרון )שחיטת עופות(, התשנ"א   

 376עמ'   ,)11.6.1991(תשנ"א  , 458חש"ם    פורסם:

 לפקודת העיריות, מתקינה עירית הוד השרון חוק עזר זה: 251, 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 מקום שבו שוחטים או מורטים עופות;- "בית שחיטה" 

 גופת עוף או כל חלק ממנה, לרבות האברים המיועדים למאכל אדם, בין שהם טריים ובין שהם קפואים;- "בשר עוף" 

 עירית הוד השרון;- "העיריה" 

 עופות בית, לרבות תרנגולים, ברווזים, אווזים, יונים, עופות גיניאה, תרנגולי הודו, פסיונים ושלוים;- "עופות" 

 דם שראש העיריה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;לרבות א- "ראש העיריה" 

 הרופא הוטרינר של העיריה לרבות אדם שהוא הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;- "רופא וטרינר" 

 רשיון שראש העיריה נתן למבקש, על פי חוק עזר זה.- "רשיון" 

 איסור החזקת בית שחיטה

 , פרט לעיריה, ולא ינהל בית שחיטה בתחום העיריה.לא יחזיק אדם . 2

 איסור שחיטה

 לא ישחט אדם ולא ימרוט עופות בתחום העיריה, אלא בבית שחיטה שמחזיקה או מנהלת העיריה. )א( . 3

 לא יחולו על אדם השוחט עופות ברשותו הפרטית לצרכי עצמו. )א(הוראות סעיף קטן  )ב(

 הוצאת עופות שחוטים וסימונם

לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר לאחר להוציא מבית השחיטה עוף שחוט, אלא לאחר שנבדק על ידי הרופא  . 4
 הוטרינר והוטבעה על העוף החותמת הרשמית של בית השחיטה.

 הוצאת עופות מבית שחיטה

ו בית שחיטה, בין לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר לאחר להוציא מבית שחיטה עוף שהובא לשחיטה באות . 5
 שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, אלא ברשות בכתב מאת הרופא הוטרינר.

 חובת רשיון

 לא ישחט אדם עוף, לא ינקה עוף שחוט ולא ימרוט נוצותיו בבית שחיטה, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה. . 6

 היתר כניסה

 לא יכנס אדם לבית שחיטה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה. )א( . 7

 -לא יחולו לגבי  )א(הוראות סעיף קטן  )ב(

 הרב המקומי, עובד מדינה או עובד העיריה, הנכנס לבית שחיטה לשם מילוי תפקידו; )1(

 חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידה, הנכנס לבית שחיטה בתוקף תפקידו; )2(

 מלמד או לומד הלכות שחיטה; )3(

 בעל רשיון. )4(

 מתן רשיון

ראש העיריה רשאי, לפי שיקול דעתו, ליתן רשיון, לחדשו, לסרב לתיתו או לסרב לחדשו; ניתן רשיון או  )א( . 8
 חודש, יצויין בו מועד נתינתו או חידושו, ותקפו יהיה מאותו מועד.

 בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש לראש העיריה בכתב. )ב(

 בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש לפני פקיעת תקפו. )ג(

 המבקש רשיון או חידושו יצרף לבקשה שני תצלומים שלו, שאחד מהם יודבק ברשיון. )ד(

 בדצמבר בשנה שבה ניתן. 31תקפו של רשיון יפקע ביום  )ה(

 מבקש אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.בעד רשיון ישלם ה )ו(

שנים והמציא תעודת רופא המאשרת שאינו חולה במחלה  16לא ינתן רשיון לאדם, אלא אם מלאו לו  )ז(
 מידבקת.

 ביטול רשיון

 -ראש העיריה רשאי לסרב לתת רשיון, לבטלו או להתלותו לתקופה שייקבע, אם המבקש או בעל הרשיון  )א( . 9

 לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה;סירב או התרשל  )1(

 מנע או הפריע לרופא הוטרינר או אדם אחר למלא תפקידו בבית שחיטה או בסביבתו; )2(
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הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינר שניתנה על פי הוראות חוק עזר זה, או על פי כל דין לענין  )3(
 הנהלה תקינה וסדר טוב של בית שחיטה;

 נמצא נגוע במחלה מידבקת; )4(

 גרם נזק במזיד לבית השחיטה או לציודו; )5(

 גרם להפרעת הסדר והנקיון בבית שחיטה; )6(

 הורשע בעבירה שיש עמה קלון; )7(

 סיכן את בטחונו האישי או את בטחון הזולת בבית השחיטה או בסביבתו. )8(

הרופא הוטרינר רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על עשרים ואחד ימים מחמת אחד הדברים  )ב(
 .)א(שפורטו בסעיף קטן 

רשאי לערער על ההחלטה בפני שר הפנים או בפני אדם  )א(אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן  )ג(
 שהוסמך על ידו לענין זה, והחלטתו תהיה סופית.

 .21יון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגע באחריות הפלילית של בעל הרשיון לפי סעיף ביטול רש )ד(

 בגדי עבודה

אדם הנכנס לבית שחיטה או הנמצא בתוכו, ילבש, לפי דרישת הרופא הוטרינר, מגפי גומי, סינר גומי או  )א( . 10
 , שלמים או מתוקנים כראוי.; בגדי העבודה יהיו נקיים)בגדי עבודה -להלן (פלסטיק ומעטה ראש 

לא יצא אדם מתחום בית השחיטה לפני שפשט את בגדי העבודה וניקה אותם במקום ובאופן שקבע הרופא  )ב(
 הוטרינר.

 בדיקת עופות חיים

עופות שהובאו לבית שחיטה לשם שחיטה, רשאי הרופא הוטרינר לבדקם, בין לפני הכנסתם לבית השחיטה  )א( . 11
, ואם מצא, לפי שיקול דעתו, שהם חולים, רשאי הוא לאסור על שחיטתם ולצוות לסלקם מיד מבית ובין לאחר מכן

 השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה לו.

הוצאות סילוקם של העופות או הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם, ביחד  )ב(
 ולחוד.

 בדיקת עופות שחוטים

ר רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית השחיטה ואם מצא בו חבורה או מחלה או שחשש שהעוף הרופא הוטרינ . 12
 לא יהיה ראוי למאכל אדם, רשאי הוא לצוות שהעוף יוחרם וייעשה בו כפי שיורה.

 פיצויים

 .12או  11לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהרופא הוטרינר נהג לגביו לפי סמכותו כאמור בסעיפים  . 13

 רופא הוטרינר סופיתהחלטת ה

 היא סופית. -12ו 11החלטת הרופא הוטרינר לפי סעיפים  . 14

 מוצאו של העוף

 המביא עוף לבית השחיטה יודיע לרופא הוטרינר, לפי דרישתו, את מקום מוצאו של העוף. . 15

 הובלתו של בשר העוף

ן שאישר הרופא הוטרינר בכתב לא ישתמש אדם להובלת בשר עוף מבית שחיטה, אלא בכלי רכב ובאופ . 16
 כמתאימים לכך.

 קיום הוראות הרופא הוטרינר

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

 אגרת שחיטה

בתוספת, אפילו השתמש הרופא המביא עוף לשחיטה בבית שחיטה ישלם לעיריה אגרת שחיטה בשיעור הנקוב  . 18
 .12הוטרינר לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף 

 תעודה וטרינרית

לא יוצא בשר עוף מתחום בית שחיטה, אלא אם כן צורפה אליו תעודה בנוסח שאישר ראש העיריה כשהיא  . 19
 חתומה בידי הרופא הוטרינר.

 הכנסת בשר עוף לתחום העיריה בדיקתו ואגרות

לא יכניס אדם לצרכי מכירה בשר עוף לתחום העיריה, אלא לאחר שהודיע על כך לרופא הוטרינר וקיבל  )א( . 20
 את אישורו.
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, לבדיקה )א(הרופא הוטרינר רשאי לדרוש להביא את בשר העוף שאדם מבקש למכור כאמור בסעיף קטן  )ב(
 במקום ובזמן שיקבע.

ה, ישלם המבקש למוכרו אגרת בדיקה בשיעור הנקוב דרש הרופא הוטרינר להביא את בשר העוף לבדיק )ג(
 בתוספת.

אדם העומד להכניס בשר עוף מתחום של רשות מקומית אחרת לתחום העיריה ידווח לרופא הוטרינר על  )ד(
כמות ומשקל בשר העוף שברצונו להכניס; לא דווח כאמור, רשאי הרופא הוטרינר להעריך את כמות העופות שהוכנסה 

 האגרה.לצורך גביית 

 עונשין

קנס  -שקלים חדשים ואם היתה העבירה נמשכת, דינו  900קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 21
שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת הרופא הוטרינר או אחרי  36נוסף של 
 הרשעתו.

 ביטול

 בטל. - -1973, התשל"ד)שחיטת עופות(חוק עזר להוד השרון  . 22

 תוספת

 ))ד(-ו )ג(-20ו 18, )ו(8סעיפים (

 שיעור האגרה                          
 שקלים חדשיםב               

  84.00        רשיון  . 1

 -אגרת שחיטה ליחידה  . 2

  0.10        יונה  
  0.20       תרנגולת  
  0.30        ברווז 

  0.50       תרנגול הודו או אווז 

  0.12      אגרת בדיקה עבור כל ק"ג  . 3

 )1991במרס  5(י"ט באדר התשנ"א 

 עזרא בנימיני

 ראש עירית הוד השרון

 


