בית מטבחיים  -תשי"ח 1958
חוק עזר לעפולה (בית מטבחיים) ,תשי"ח – 1958
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,מתקינה המועצה
המקומית עפולה חוק עזר זה:
הגדרות
-1בחוק עזר זה-
"בית מטבחיים" -בית המטבחיים של המועצה.
"בהמה" -פר ,פרה ,עגל ,עגלה ,מריא ,כבש ,טלה ,עז או גדי.
"בהמה שחוטה" -לרבות חלק מהבהמה שחוטה.
"נבלה" לענין בהמה -לרבות חלק מנבלה.
"המועצה" -המועצה המקומית עפולה.
"ראש המועצה" -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולו או מקצתן.
"רופא ממשלתי" -כמשמעותו בפקודת בריאות העם.1940 ,
"הרופא הוטרינרי" -הרופא הוטרינרי של המועצה.
"רשיון" -רשיון שניתן על ידי המועצה על פי חוק עזר זה.
 -2החזקת בית מטבחיים
לא יחזיק אדם -למעט המועצה -בית מטבחיים ולא ינהלו בתחום המועצה.
 -3שחיטה בבית מטבחיים
לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה בתחום המועצה ,אלא בבית המטבחיים המוחזק או
המתנהל על ידי המועצה.
 -4בדיקת בהמה לפני שחיטתה
בהמה שהובאה לבית המטבחיים לשחיטה ,תיבדק על ידי הרופא הווטרינרי לפני קבלתה
לבית המטבחיים ואם נמצאה בלתי ראויה לשחיטה יאסור את שחיטתה וינהג בה כפי שיראה
לו .הוצאות סילוק הבהמה מבית המטבחיים או כל טיפול בה יחול על המביא לשחיטה ועל
בעליה ,על שניהם יחד ועל כל אחד מהם לחוד.
 -5בדיקת בהמה לאחר שחיטתה
בהמה שחוטה שנמצאה לא ראויה למאכל אדם ,רשאי הרופא הוטרינרי לצוות שהיא תוחרם
וייעשה בה כפי שיורה.
 -6פיצויים
לא ישולמו פיצויים בעד בהמה שחוטה ,שהרופא הוטרינרי ציווה לנהוג לגביה לפי סעיף .5
 -7ביתור
לא יבתר אדם בהמה שחוטה או נבלה בתוך בית המטבחיים בלי רשות מאת הרופא
הוטרינרי.
 -8בהמה שהובאה מחוץ לארץ
לא יכניס אדם לדירי הבקר של בית המטבחיים בהמה שהובאה מחוץ לארץ ,אלא אם כן מסר
בעל הבהמה הודעה על כך לרופא הוטרינרי לפחות ארבעים ושמונה שעות מראש וקיבל
ממנו רשות להכניסה.

 -9מוצא הבהמה
המביא בהמה לבית המטבחיים לשחיטה ,חייב להודיע לרופא הוטרינרי את שם הרפת או
המקום משם הובאה.
 -10החזקת בהמה וקשירתה
בהמה שהובאה לשחיטה תוחזק בדירי בית המטבחיים על אחריות בעליה ,שחייב לדאוג
שהיא תהיה קשורה יפה.
 -11הוצאה בהמה ברשות הרופא
לא יוציא אדם ולא יגרום ולא יתיר שתוצא מבית המטבחיים בלי רשות מאת הרופא הוטרינרי
או מאת אדם שהורשה בכתב על ידו-
( )1בהמה שהובאה לשחיטה לאותו בית המטבחיים.
( )2בהמה שחוטה לפני שתסתיים הבדיקה הסופית ולפני שהוטבעה עליה החותמת
הרשמית של בית המטבחיים.
 -12הוצאת בהמה מבית המטבחיים לפי רשיון
הוצאת בהמה שחוטה או נבלה מבית המטבחיים תיעשה על ידי אדם שקיבל רשיון לפי
פקודת המלאכות והתעשיות (והסדרתן) ,הוא חייב להמציאו לרופא הוטרינרי לפי דרישתו.
 -13רכב להובלת בהמה
לא ישתמש אדם להובלת בהמה שחוטה או נבלה מבית המטבחיים אלא ברכב שנתאשר על
ידי הרופא הוטרינרי.
 -14חובה לקבל רשיון
(א) לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה ולא ייכנס לבית המטבחיים ,אלא לפי רשיון
מאת המועצה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פקידי המועצה או על עובדיה הנכנסים לבית
המטבחיים לשם מילוי תפקידם ,אולם בודק בשר ,מלמד או לומד הלכות שחיטה או אדם
אחר שנצטרך לבקר בבית המטבחיים ,רשאים להיכנס לבית המטבחיים ללא רשיון ,אם
ניתנה להם על כך רשות בכתב מאת ראש המועצה.
 -15לוחית מספר
(א) בעל רשיון ישא בזמן שהותו בבית המטבחיים על זרועו השמאלית במקום נראה לעין
לוחית -מספר שניתנה על ידי המועצה.
(ב)בעד מתן לוחית מספר תשולם למועצה אגרה של  500פרוטה ,אולם אם בתום תקפו
של רשיון תוחזר למועצה לוחית -מספר כשהיא בלתי פגומה ,תוחזר האגרה ששולמה.
 -16רשיונות
(א) בקשה למתן רשיון לעסוק בשחיטת בהמות או בפשטותן תוגש למועצה בכתב.
(ב) בקשה לחידוש רשיון תוגש למועצה בכתב לפחות חודש אחד לפני תום תקפו.
(ג) המבקש מתן רשיון או חידושו יצרף לבקשתו שני תצלומים שלו ,האחד מהם יודבק
לרשיון ,אם יינתן.
(ד) רשיון שניתן או שחודש יצוין בו היום שבו הוצא ותקפו מאותו יום עד  31בדצמבר של
השנה שבה הוצא.
(ה) בעד כל רשיון תשולם אגרה של לירה ליום.
(ו) המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,ליתן או לחדש וכן להימנע מליתן או מלחדש
רשיון לכל פעולה הטעונה רשיון לפי סעיף  ,14ובלבד שלא יינתן רשיון לאדם שלא מלאו לו
 16שנה ושלא קיבל תעודה מאת הרופא הממשלתי המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.

 -17ביטול רשיון והתלייתו
(א) המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע ,אם בעליו-
( )1מסרב או נמנע מעשות כל דבר מן הדברים שהוא נדרש לעשותו על פי תקנות בית
המטבחיים.
( )2מפריע לרופא הוטרינרי או לאדם אחר בביצוע התפקיד שהוטל עליו על ידי המועצה,
או מסרב לציית להוראותיו.
( )3נתחייב בדין על עבירה פלילית שיש בה משום קלון.
( )4נמצא נגוע במחלה מידבקת.
( )5גורם נזק במזיד לבית המטבחיים או לציודו.
( )6גורם להפרעות הסדר בבית המטבחיים.
(ב) הרופא הוטרינרי רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום
מחמת הסיבות הנקובות בסעיף קטן (א).
(ג) אדם שרשיונו בוטל או שהותלה לפי סעיף קטן (א) ,זכאי לערער על כך לפני שר
הפנים או לפי אדם שנתמנה על ידיו לכך והחלטתו תהיה סופית.
(ד) ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של בעל
הרשיון לפי סעיף .20
 -18מעטה קבוע לנכנסים לבית המטבחיים
(א) אדם הנכנס לבית המטבחיים או הנמצא בתוכו ילבש לפי דרישת הרופא הוטרינרי,
מעטה נקי עומד בפני מים ,לפי דוגמה שאושרה על ידי הרופא הוטרינרי ,או נעלי גומי ,או
גם מעטה וגם נעלי גומי ויכבס את המעטה ואת נעלי הגומי במקום ,בזמן ובאופן שיקבע
הרופא הוטרינרי.
(ב) לא יצא אדם את בית המטבחיים לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.
 -19אגרת בית המטבחיים
המביא בהמה לבית המטבחיים ישלם למועצה בעד השירותים הנעשים בבית המטבחיים
אגרה בשיעור המפורט בתוספת ואפילו אם השתמש הרופא הוטרינרי לגבי הבהמה
בסמכותו לפי סעיף 5
 -20עונשים
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו -קנס עשרים לירות.
 -21ביטול
חוקי עזר לעיר יזרעאל -עפולה (מסי בית המטבחיים) -1941 ,בטלים.
 -22ביטול
לחוק עזר זה יקרא "חוק עזר לעפולה (בית המטבחיים) ,תשי"ח."1958 -
תוספת
תחילה ביום  ,17.11.1966ק"ת 1957
שיעור האגרה לכל ראש בלירות
בקר שמשקלו אחרי השחיטה-
עד  150ק"ג
למעלה מ 150 -ק"ג
עז או כבש שמשקלו אחרי השחיטה למעלה מ 10 -ק"ג
עגל שמשקלו אחרי השחיטה עד  35ק"ג
טלה או גדי
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נתאשר
ט' בניסן תשי"ח ( 30במרס )1958
ישראל בר -יהודה
שר הפנים
•תיקונים ועידכונים

ד .קניאל
ראש המועצה המקומית
עפולה

