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 -1956שרון )שחיטת עופות(, תשט"זחוק עזר לרמת ה 

 797עמ'   ,)17.5.1956(תשט"ז  , 605ק"ת    פורסם:

השרון -, מתקינה המועצה המקומית רמת1941לפקודת המועצות המקומיות,  9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 בית שחיטה לעופות;- "בית שחיטה" 

 גון תרנגולות, ברווזים, אווזים, יונים, עופות גיניאה ותרנגולי הודו;עופות בית כ- "עופות" 

 השרון;-המועצה המקומית רמת- "המועצה" 

 אזור שיפוטה של המועצה;- "אזור המועצה" 

 הפקיד הוטרינרי של המועצה;- "הפקיד" 

 ;1940כמשמעותו בפקודת בריאות העם, - "רופא ממשלתי" 

 המועצה על פי חוק עזר זה. רשיון שניתן על ידי- "רשיון" 

 איסור להחזיק בית שחיטה

 לא יחזיק אדם, פרט למועצה, ולא ינהל בית שחיטה באזור המועצה. . 2

 איסור שחיטה

 לא ישחט אדם עופות באזור המועצה אלא בבית השחיטה המוחזק או המתנהל על ידי המועצה. . 3

 הוצאת עופות שחוטים

ה ולא יגרום ולא יתיר שיוצא עוף שחוט אלא לאחר שנבדק על ידי הפקיד, או על לא יוציא אדם מבית השחיט . 4
 ידי אדם שהפקיד הרשהו לכך בכתב, והוטבעה על העוף החותמת הרשמית של בית השחיטה.

 הוצאת עופות מבית השחיטה

בין חי ובין לא יוציא אדם מבית השחיטה, לא יגרום ולא יתיר שיוצא עוף שהובא לבית השחיטה לשחיטה,  . 5
 מת בשעת הוצאתו, אלא אם ניתנה לו רשות להוצאה בכתב על ידי הפקיד.

 חובה לקבל רשיון

לא ישחט אדם עוף, לא ינקה עוף שחוט ולא ימרוט נוצותיו ולא ייכנס לבית השחיטה אלא לפי רשיון  )א( . 6
 מאת המועצה.

או עובד אחר של המועצה, הנכנסים למילוי  לא יחולו על פקיד ציבורי, או פקיד )א(הוראות סעיף קטן  )ב(
תפקידיהם, ולא על בודק בשר, מלמד או לומד הלכות שחיטה, או אדם אחר אם ניתנה להם רשות לכך בכתב מאת 

 ראש המועצה.

 רשיונות

ליתן או לחדש, וכן להימנע מלתת או לחדש, רשיון לכל פעולה  -לפי שיקול דעתה  -המועצה רשאית  )א( . 7
 ; רשיון שניתן או שחודש כאמור יצויין בו היום בו הוצא ותקפו יהיה מאותו יום.6רשיון לפי סעיף  הטעונה

 בקשה למתן רשיון או לחידושו יש להגיש למועצה בכתב. )ב(

 בקשה לחידוש רשיון יש להגיש לפחות חודש לפני תום תקפו. )ג(

 מים שלו שאחד מהם יודבק לרשיון אם יינתן.המבקש רשיון או חידושו של רשיון יצרף לבקשתו שני תצלו )ד(

 בדצמבר של השנה שבה הוצא. 31תקפו של כל רשיון יפוג ביום  )ה(

 *.לירות 30בעד כל רשיון יש לשלם למועצה אגרה בסך  )ו(
לא יינתן רשיון אלא לאדם שמלאו לו שש עשרה שנה ושקיבל תעודה מאת הרופא הממשלתי המאשרת  )ז(

 ידבקת.שאינו חולה במחלה מ

 3546, ק"ת 22.6.1976תחילה ביום   *

 ביטול רשיון

 -המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע, אם בעל הרשיון  )א( . 8

 מסרב או מתרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה; )1(

 מפריע לו בזה; מונע פקיד או אדם אחר מלמלא תפקידו בבית השחיטה או בסביבתו, או )2(

 נתחייב בדין על עבירה פלילית שיש בה משום קלון; )3(
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מפר או אינו ממלא מיד אחרי הוראות של פקיד או של אדם הפועל בשמו, שניתנו על פי חוק עזר זה,  )4(
או כל הוראה חוקית אחרת שניתנה על ידיהם, הנוגעות להנהלה תקינה של בית השחיטה ולסדר הטוב 

 בו;

 סובל ממחלה מידבקת;נמצא  )5(

 גורם נזק במזיד לבית השחיטה או לציודו; )6(

 גורם להפרעת הסדר בבית השחיטה. )7(

הפקיד רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום, מחמת הסיבות הנקובות בסעיף  )ב(
 .)א(קטן 

ך לפני שר הפנים, או לפני אדם , זכאי לערער על כ)א(אדם, שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן  )ג(
 שנתמנה על ידיו לכך, והחלטתו תהיה סופית.

 .17ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של בעל רשיון לפי סעיף  )ד(

 מעטה קבוע לשוחטים

אפוץ מים, לפי דוגמה אדם הנכנס לבית השחיטה או נמצא בתוכו ילבש, לפי דרישת הפקיד, מעטה נקי  . 9
שאושרה על ידי הפקיד, או נעלי גומי, או גם מעטה וגם נעלי גומי, ויכבס את המעטה ואת נעלי הגומי במקום, בזמן 

 ובאופן שיקבע הפקיד; לא יצא אדם את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.

 בדיקת עופות חיים

שאי הפקיד לבדקם בין לפני הכנסתם לבית השחיטה ובין לאחר עופות שנלקחו לבית השחיטה לשחיטה ר . 10
מכן, ואם ראה שהם חולים רשאי הוא לאסור את שחיטתם ולצוות לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי 
שייראה לו. הוצאות סילוקם של העופות או הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם, על 

 על כל אחד מהם לחוד.שניהם יחד ו

 בדיקת עופות

הפקיד רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית השחיטה ואם מצא בו חבורה או מחלה או שראה חשש שלא יהיה  . 11
 אדם, רשאי הוא לצוות שהעוף יוחרם וייעשה בו כפי שיורה.-ראוי לאכילת בני

 אין לשלם פיצויים

 .-11ו 10גביו לפי סמכותו בסעיפים לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהפקיד נהג ל . 12

 החלטת הפקיד סופית

אדם, -החלטת הפקיד בדבר מצבם של עופות שנשחטו או שלא נשחטו או בדבר היותם ראויים לאכילת בני . 13
 היא סופית.

 מוצאו של העוף

 המביא עוף לבית השחיטה לשחיטה יודיע לפקיד, אם יידרש לכך, את מקום מוצאו של העוף. . 14

 ובלתם של עופות שחוטיםה

לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית השחיטה אלא בכלי רכב שאושרו על ידי רופא ממשלתי בכתב  . 15
 כמתאימים לכך.

 אגרת שחיטה

המביא עוף לבית השחיטה לשחיטה ישלם למועצה אגרת שחיטה בשיעור שנקבע בתוספת וגם אם השתמש  . 16
 .11לפי סעיף  הפקיד לגבי העוף בסמכותו

 עונשין

 *.לירות 750קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 17

 3546, ק"ת 22.6.1976תחילה ביום   *

 ביטול

 בטל. - -1952, תשי"ב)שחיטת עופות(חוק עזר לרמת השרון  . 18

 השם

 ".-1956, תשט"ז)שחיטת עופות(השרון -לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לרמת . 19
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 תוספת

 )16סעיף (
 3546, ק"ת 22.6.1976תחילה ביום 

 -שיעור אגרת שירותים לראש, בלירות 
 לאחרים    לסוחרי עופות      
 1.20 1.00   בעד תרנגול     
 1.40 1.20   בעד ברווז   

 1.60 1.40   בעד אווז                       
 1.90 1.70  בעד תרנגול הודו      

 נתאשר.

 )1956באפריל  23(באייר תשט"ז  י"ב

 יצחק כספי

 ראש המועצה המקומית 

 השרון-רמת

 יהודה-ישראל בר    

 שר הפנים         
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