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ופיקוח  חוק עזר לאיגוד ערים אזור שומרון )בתי מטבחיים 

 -1981וטרינרי( )בתי מטבחיים(, התשמ"א

 1446עמ'   ,)30.7.1981(תשמ"א  , 82חש"ם    פורסם:

, מתקינה מועצת איגוד ערים אזור שומרון -1955לחוק איגודי ערים, התשט"ו 14בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 , חוק עזר זה:)בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי(

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 ;)בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי(איגוד ערים אזור שומרון - "איגוד ערים" 

 בקר וצאן;- " "בהמה

 לרבות חלק מבהמה שחוטה;- "בהמה שחוטה" 

 מקום שיועד לשחיטת בהמות;- "בית מטבחיים" 

 בית מטבחיים שהכירה בו המועצה לצורך חוק עזר זה;- "בית מטבחיים מוכר" 

 מועצת איגוד הערים;- "המועצה" 

פקידי המנהל, לרבות אדם אחר הרופא הוטרינרי שמינתה המועצה לענין חוק עזר זה למלא את ת- "המנהל" 
 שהמנהל העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 מקום שייעד המנהל להחזקת בהמות לפני שחיטתן;- "הסגר" 

לרבות אדם שיושב ראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או - "יושב ראש המועצה" 
 מקצתן;

 מועצה דתית שבתחום כל אחת מהרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד ערים;- עצה דתית" "מו

 לרבות חלק מנבלה;- "נבלה", לענין בהמה 

 גדי, טלה, כבש ועז;- "צאן" 

 ק"ג או יותר; 25צאן שמשקלו החי - "צאן גדול" 

 ק"ג; -25צאן שמשקלו החי פחות מ- "צאן קטן" 

 ל פי חוק עזר זה;רשיון שנתן המנהל ע- "רשיון" 

 צינון בשר, החסנת בשר בקירור וביטוח בשר, או מקצתם.- "שירות נוסף" 

 החזקת בית מטבחיים

 לא יחזיק אדם ולא ינהל בית מטבחיים בתחום האיגוד אלא אם הוא בית מטבחיים מוכר. . 2

 איסור שחיטה

 חיים מוכר.לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה בתחום האיגוד, אלא בבית מטב . 3

 הודעה על הכנסת בהמה להסגר

שעות, ולפני  48לא יכניס אדם בהמה להסגר אלא אם בעל הבהמה מסר תתילה למנהל הודעה מוקדמת של  . 4
 הכנסתה מסר למנהל הודעה בכתב על גבי טופס שקבע המנהל, המכילה את הפרטים שנתבקשו בטופס.

 בדיקת בהמה לאחר השחיטה

 צאה בלתי ראויה למאכל אדם, רשאי המנהל לצוות שהיא תוחרם וייעשה בה כפי שיורה.בהמה שחוטה שנמ . 5

 פיצויים

 .5לא ישולמו פיצויים בעד בהמה שחוטה שהמנהל ציווה לנהוג בה לפי סעיף  . 6

 ביתור

 לא יבתר אדם בהמה שחוטה או נבלה בתוך בית המטבחיים בלי רשות מאת המנהל. . 7

 החזקת בהמה וקשירתה

 בהמה שהובאה לשחיטה תוחזק בהסגר על אחריות בעליה, והוא חייב לדאוג לכך שהיא תהיה קשורה היטב. . 8

 הוצאת בהמה ברשות המנהל

 -לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר שתוצא מבית מטבחיים בלי רשות מאת המנהל  . 9

 בהמה שהובאה לשחיטה לאותו בית מטבחיים; )1(
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שנסתיימה הבדיקה הסופית ולפני שהוטבעה עליה החותמת הרשמית של בית  בהמה שחוטה לפני )2(
 המטבחיים.

 הוצאת בהמה מבית המטבחיים לפי רשיון

הוצאת בהמה שחוטה או נבלה מבית המטבחיים תיעשה בידי אדם שקיבל לכך רשיון לפי חוק רישוי עסקים,  . 10
 ישתו., והוא חייב להציג רשיון זה למנהל לפי דר-1968התשכ"ח

 רכב להובלת בהמה

 לא ישתמש אדם להובלת בהמה שחוטה או נבלה מבית מטבחיים אלא ברכב שאישר לכך המנהל. . 11

 חובה לקבל רשיון

 לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה אלא לפי רשיון. )א( . 12

 לא יכנס אדם לבית המטבחיים אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל. )ב(

 -לא יחולו על  )ב(קטן הוראות סעיף  )ג(

 עובד המדינה, הרב המקומי או עובד המועצה הנכנס לבית המטבחיים לשם מילוי תפקידו; )1(

 חבר המועצה הדתית או אדם שהיא מעסיקה, הנכנסים לבית המטבחיים בתוקף תפקידם; )2(

 מלמד או לומד הלכות שחיטה; )3(

 .)א(כל אדם אחר שניתן לו רשיון לפי סעיף קטן  )4(

 רשיונות

 בקשה למתן רשיון לעסוק בשחיטת בהמות או בפשיטתן תוגש למנהל בכתב. )א( . 13

 בקשה לחידוש רשיון תוגש למנהל בכתב חודש אחד לפחות לפני פקיעת תקפו. )ב(

 המבקש מתן רשיון או חידושו יצרף לבקשתו שני צילומים שלו, שאחד מהם יודבק ברשיון. )ג(

 בדצמבר בשנה שבה הוצא. 31ודש, יצויין בו היום שבו הוצא ותקפו מאותו יום עד רשיון שניתן או שח )ד(

 שקלים. 10בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה של  )ה(

שנים ושלא קיבל תעודה מאת הרופא הראשי של משרד הבריאות  16לא יינתן רשיון לאדם שלא מלאו לו  )ו(
 המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.

 שיון והתלייתוביטול ר

 -המנהל רשאי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע, אם בעליו  )א( . 14

מסרב או נמנע מלעשות דבר מן הדברים שהוא נדרש לעשותם על פי חוק עזר זה או על פי תקנות  )1(
 ;-1964, התשכ"ד)שחיטת בהמות(חיים -מחלות בעלי

הוטל עליו על ידי המנהל, או מסרב לציית מפריע למנהל או לאדם אחר בביצוע התפקיד ש )2(
 להוראותיו;

 נמצא נגוע במחלה מידבקת; )3(

 גורם נזק במזיד לבית מטבחיים או לציודו; )4(

 גורם להפרעת הסדר בבית מטבחיים. )5(

זכאי לערער על כך לפני שר הפנים או לפני אדם שהוא  )א(אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן  )ב(
 כך, והחלטתו תהיה סופית.מינה ל

 .17ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יגרעו מאחריותו הפלילית של בעל הרשיון לפי סעיף  )ג(

 מעטה קבוע לנכנסים לבית המטבחיים

אדם הנכנס לבית מטבחיים או הנמצא בתוכו, ילבש וינעל מעטה לפי דרישת המנהל, כפי שקבע המנהל  )א( . 15
 את המעטה במקום, בזמן ובאופן שיקבע המנהל.וינקה 

 .)א(לא יצא אדם מבית מטבחיים לפני שפשט את המעטה האמור בסעיף קטן  )ב(

 אגרות

המביא בהמה לבית מטבחיים ישלם למועצה בעד השירותים המפורטים בתוספת אגרה בשיעור הנקוב  )א( . 16
 .5ף בה, אף אם השתמש המנהל לגבי הבהמה בסמכותו לפי סעי

 המבקש אישור בכתב מהמנהל ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. )ב(

 עונשין

 שקלים. 500קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 17
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 תוספת  

 )16סעיף (
 507, חש"ם 16.8.1993תחילה ביום 

 –למעט שחיטת דחק דחופה  -בעד שירות וטרינרי לשחיטה  .1
 -ימים  7החזקת בהמה  בהסגר לתקופה שאינה עולה על               

  האגרה לכל ראש 

 בשקלים חדשים

  230       )ק"ג 200מעל (בקר גדול 
  187        )ק"ג 100מעל (בקר בינוני 

  88        )ק"ג 100עד (בקר קטן 
 27         צאן

 -ה בעד שירות וטרינרי לשחיטת דחק או שחיטה דחופ . 2

  115        ראש בקר 
  27        ראש צאן 

 בעד החזקת בקר גדול או בינוני בהסגר לאחר שבעה ימים  . 3
  4        ראשונים, ליום               

  55   בעד מתן רשיון כניסה לבית מטבחיים או חידושו, לשנה  . 4

  20       בעד מתן אישור   . 5

  -קירור לתקופה של יום או חלק ממנו בעד החסנת בשר בבית  . 6

  44         בקר 
  15         צאן 

 

 נתאשר.

 
 )1981במאי  24(כ' באייר התשמ"א 

 שמואל גבעוני

יושב ראש מועצת איגוד ערים אזור שומרון 
 )בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי(

 יוסף בורג    

 שר הפנים   
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