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, )פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר(חוק עזר לקרית טבעון  
 -1986ז"התשמ

 77' עמ ,)7.12.1986(ז "תשמ ,�317 " חש  :פורס�

מתקינה המועצה המקומית קרית ,  לפקודת המועצות המקומיות!24 ו23, 22בתוק� סמכותה לפי סעיפי� 

 :טבעו% חוק עזר זה

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  . 1

לרבות מוצרי בשר , מעוש% או טחו%, מבושל, של בעל חיי� או חלק ממנו בי% טרי ובי% מקורר או קפואבשרו - " בשר"

 ;וכל בשר המעובד בדר) כלשהי המשמש למאכל אד�

" ;עופות ודגי�, בהמה- " בעל חיי

" ;מעושני� או מבושלי�, בי% דגי� חיי� ובי% דגי י� או בריכה ולרבות דגי� קפואי�- " דגי

 ;המועצה המקומית קרית טבעו%- " המועצה"

" ;מוח וכיוצא באלה, לב, ריאות, כליות, קורקב%, טחול, לשו%, כבד- " חלק פני

 ;חלקי בשר ומוצרי� כמפורט בתוספת- " מוצרי בשר"

בי% שנמכרו ובי% שלא , הצעה או הצגה למכירה של מוצרי מזו%, החזקה, אחסו%, עיבוד, לרבות ייצור- " מכירה"

 ;נמכרו

 ;תרנגולי הודו וכיוצא באלה ומוצריה�, ברווזי�, אווזי�, יוני�, לרבות תרנגולות, עופות בית- " עופות"

, 174, 172, 171, 169, 11כל מקו� המשמש למכירת בשר ומוצרי בשר לרבות עסקי� המפורטי� בפריטי� - " עסק"

 ;!1973ג"התשל, )עסקי� טעוני רישוי(א שבתוספת לצו רישוי עסקי� !186 ו186, 185, 177

 :אחד או יותר מאלה- " עוסק"

 ; בעל העסק)1(

 ; המחזיק בפועל בעסק)2(

 ; אחראי על העסק)3(

 ; שות� פעיל בעסק)4(

 ; כל אד� אחר העובד בעסק)5(

 ;מי שקונה או רוכש באופ% אחר בשר שלא כדי למכרו לאחרי�- " צרכ�"

 .כול% או מקצת%, כתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זהלרבות מי שראש המועצה העביר אליו ב- " ראש המועצה"

לרבות אד� שהרופא הוטרינרי העביר לו את סמכויותיו לפי חוק , הרופא הוטרינרי של המועצה- " הרופא הוטרינרי"

 .כול% או מקצת%, עזר זה

 איסור מכירת בשר
 :לא ימכור עוסק ולא ירשה לאחר למכור בשר . 2

 ; שאינו ראוי למאכל אד�)1(

 ; שהוא מזוה�)2(

 . שהוא אסור לצריכת אד� על פי הוראות הרופא הוטרינרי)3(

 איסור החזקת בשר
 .לא יחזיק עוסק ולא ירשה לאחר להחזיק בשר מחו, לשטח העסק . 3

 החסנת בשר
או , חייב אד� לאחסנו במקרר או במקפיא באופ% שכל אחד מסוגיו יהיה בתא נפרד, בשר העלול להתקלקל . 4

 .עד למסירתו לצרכ%, ר הקירור על מדפי� או ווי� נפרדי�בחד

 בגדי עבודה
חייב כל עובד בעסק ללבוש חלוק נקי ששרווליו קצרי� וכ% סינר עשוי גומי או חומר , בכל שעות העבודה . 5

 .וכ% לחבוש כיסוי ראש לב% המכסה את כל שטח השיער, שארכו עד למטה מהברכיי�, סינתטי אחר

 פסילת בשר והשמדתו
או שהוא ,  מצא הרופא הוטרינרי לאחר בדיקה כי בשר שהוצג למכירה בעסק עלול להזיק לבריאות אד�)א( . 6

לסלק , לפסול, להחרי�, רשאי הוא לתפוס, בלתי ראוי למאכל אד� מחמת רקב או זיהו� או מחמת כל סיבה אחרת

או להתיר את השימוש בו , חר את השימוש בו למאכל אד�ולצוות להשמידו או למנוע באופ% א, ולבער את הבשר

 .לצור) אחר

 .או בנוכחות אד� שהוא הרשה לכ) בכתב,  השמדת בשר תבוצע בנוכחות הרופא הוטרינרי שבדק אותו)ב(
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 . לא ישול� כל פיצוי בעד בשר שהושמד כאמור)ג(

 סמכויות ראש המועצה והרופא הוטרינרי
 :רינרי רשאי� להיכנס בכל עת סבירה לכל עסק שמוכרי� בו בשר כדיראש המועצה או הרופא הוט . 7

 ; לבדוק את הבשר או ליטול דוגמאות ממנו לש� בדיקה)1(

 ; לדרוש העברת הבשר ממקו� למקו� לש� בדיקה יסודית או נוספת)2(

 . לדרוש הפשרת בשר קפוא או מקורר לצרכי בדיקה)3(

ולנקוט כל אמצעי� , פרת הוראות שבחוק עזר זה לברר א� נעשה כל מעשה שיש בו משו� ה)4(

 .הדרושי� לקיומו

 איסור הפרעה
לא יפריע אד� לראש המועצה או לרופא הוטרינרי ולא ימנע בעד� מלהשתמש בסמכויותיה� לפי חוק עזר  . 8

 .זה

 עונשי�
 . שקלי� חדשי�500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה . 9

 שמירת דיני
 .אלא להוסי� עליו, אי% חוק עזר זה בא לגרוע מכל חיקוק אחר . 10

 תוספת
) � )1סעי

   מוצרי בשר 

 .נקניקיות, קבאב,  המבורגר)1(

 .שוקיי� וכנפיי�: חלקי פני� וחלקי� אחרי� כגו%, מעושני�, מבושלי�,  עופות בגריל)2(

 .מעוש% או ממרח, מבושל,  נקניק לסוגיו)3(

 . מעושני� למיניה� או סלט דגי� דגי� מלוחי� או)4(

 . כל מזו% המכיל בשר בעל חיי�)5(

 .נתאשר

 

 )1986 באוקטובר 7(ז "בתשרי התשמ' ד

 דרור&עמיחי ב�

 ראש המועצה המקומית 

 קרית טבעו�

  יצחק פר'    

     שר הפני

 


