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חוק עזר לנצרת (שחיטת עופות) ,התשנ"ח-1998
פורסם:

חש"ם ,593

תשנ"ח (,)26.3.1998

עמ' 236

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו -251לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עיריית נצרת חוק עזר זה:

הגדרות

בחוק עזר זה -
.1
"העיריה"  -עיריית נצרת;
"המועצה"  -מועצת העיריה;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שהוסמך בידי ראש העיריה לענין חוק עזר זה;
"עופות"  -עופות בית ,לרבות תרנגולות ,אווזים ,ברווזים ,תרנגולות הודו ,למעט יונים;
"בית שחיטה"  -מקום שבו שוחטים או מורטים עופות;
"בית השחיטה העירוני"  -בית שחיטה המתנהל בידי העיריה;
"בית שחיטה מוכר"  -בית שחיטה שהוכר בידי המועצה לענין חוק עזר זה ,לרבות בית השחיטה העירוני;
"רופא וטרינר"  -הרופא הוטרינר של העיריה ,לרבות אדם שהרופא הוטרינר העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.

שחיטת עופות

.2

(א) לא יחזיק אדם ,פרט לעיריה או מי מטעמה ,ולא ינהל בית שחיטה בתחום העיריה אלא על פי רשיון.
(ב) לא ישחט אדם עופות ולא ימרטם אלא בבית שחיטה מוכר.
(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם השוחט או המורט עוף לצורך עצמי ברשותו הפרטית.

הוצאת עופות

.3

לא יוציא אדם ולא ירשה לאחר להוציא -
( )1עופות שחוטים מבית שחיטה מוכר אלא לאחר שנבדק בידי הרופא הוטרינר והוטבעה עליהם חותמת
רשמית של בית השחיטה;
( )2עופות מבית שחיטה אלא לפי היתר בכתב מאת הרופא הוטרינר.

רשיון שחיטה

.4

(א) לא ישחט אדם עופות בבית שחיטה מוכר ולא ימרטם בו אלא על פי רשיון מאת ראש העיריה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בעל בית שחיטה מוכר השוחט או המורט עופות בבית השחיטה שלו.

היתר כניסה

(א) לא ייכנס אדם לבית שחיטה מוכר אלא על פי היתר מאת הרופא הוטרינר.
.5
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בעל רשיון לפי חוק עזר זה ,על עובד המדינה או על פקיד העיריה הנכנסים
לבית השחיטה לשם מילוי תפקידם.

מתן רשיון

(א) בקשה לרשיון לפי חוק עזר זה תוגש לראש העיריה ויצורפו לה  2תמונות של המבקש.
.6
(ב) ראש העיריה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לתת רשיון או לסרב לתיתו ,ובלבד שלא יינתן רשיון לאדם שלא הגיע
לגיל  21שנים ושלא המציא אישור מאת הרופא הראשי במשרד הבריאות המחוזי שהוא אינו סובל ממחלה מידבקת.
(ג) תוקפו של רשיון יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.
(ד) בעד מתן רשיון ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

ביטול רשיון
ראש העיריה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לבטל רשיון שניתן לפי חוק עזר זה או להפסיק את תוקפו למשך תקופה
.7
מסוימת ,אם בעל הרשיון -
( )1סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא חייב לעשותה לפי הוראות חוק עזר זה;
( )2הפריע או מנע את הרופא הוטרינר מלמלא את תפקידו;
( )3חלה במחלה מידבקת;
( )4גרם בזדון נזק לבית השחיטה העירוני או למיתקניו;
( )5הפריע לסדרי העבודה בבית השחיטה העירוני.
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תלבושת עבודה

מי שעובד בבית שחיטה מוכר יהיה לבוש בשעת העבודה תלבושת ונעלים לפי דרישות הרופא הוטרינר וינקה אותם
.8
בזמנים ובאופן שיקבע הרופא הוטרינר.

בדיקת עבודה
.9

פיצויים

.10

הרופא הוטרינר רשאי -
( )1לבדוק עופות חיים שהובאו לבית שחיטה מוכר ולצוות על השמדתם אם מצאם נגועים במחלה;
( )2לבדוק עופות שחוטים ובשר עוף  -טרי או קפוא  -לצוות על השמדתם אם מצאם בלתי ראויים למאכל
אדם ,ולהיכנס לשם כך לכל מקום שבו מחזיקים עופות שחוטים או בשר עוף לצורכי עסק.
בעל עופות או בשר עוף שהושמדו בהתאם להוראות סעיף  9אינו זכאי לפיצויים.

סופיות ההחלטה
.11

החלטתו של הרופא הוטרינר בדבר עוף נגוע במחלה או בשר עוף בלתי ראוי למאכל בני אדם תהא סופית.

כלי קיבול

.12

לא ישתמש אדם בכלי קיבול להעברת עופות שחוטים אלא אם אישרם הרופא הוטרינר ככלי קיבול מתאימים לכך.

אגרת שירותים

.13

אדם המביא עוף לשחיטה או לבדיקה בבית שחיטה מוכר ,ישלם לעיריה אגרת שירותים בשיעור הנקוב בתוספת.

מוצאו של עוף
.14

המביא עוף לבית שחיטה מוכר יודיע לרופא הוטרינר לפי דרישתו ,את מקום מוצאו של העוף.

הכנסת עופות ואגרות

(א) לא יכניס אדם לצורכי מכירה בשר עוף טרי או קפוא לתחום נצרת אלא לאחר שהודיע על כך לרופא הוטרינר
.15
וקיבל את אישורו .הרופא הוטרינר רשאי לדרוש להביא את בשר העוף לבדיקה למקום שיקבע.
(ב) אישר הרופא הוטרינר הכנסת בשר עוף לתחום העיריה ישלם מי שמכניס בשר עוף אגרה בשיעור הנקוב
בתופסת.
(ג) דרש המנהל להביא את בשר העוף לבדיקה ,תשולם אגרת בדיקה בשיעור הנקוב בתוספת.
(ד) אדם המכניס עופות משטח שיפוט של רשות מקומית אחרת לתחום העיריה ידווח לרופא הוטרינר על כל כמות
העופות שהכניס; לא דיווח אדם כאמור ,רשאי הרופא הוטרינר להעריך את כמות העופות שהוכנסה לצורך גביית האגרה.

הצמדה למדד

האגרות הנקובות בתוספת יעלו ב -1בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן  -יום ההעלאה) ,בשיעור עליית
.16
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  -המדד) ,שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת
המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

הוראת שעה

האגרות הנקובות בתוספת יעלו ב -1בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן  -יום ההעלאה הראשון) ,בשיעור
.17
עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר .1998

תוספת
(סעיפים  16 ,15 ,13 ,6ו)-17
.1
.2
.3
.4

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
10.00
100.00
0.12

היתר
רשיון
אגרת בדיקה ,לק"ג אחד
אגרת שחיטה ,ליחידה -
יונה
תרנגולות
ברווז
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תרנגול הודו או אווז
 .5אגרת הכנסת עופות ,לק"ג אחד
ב' בטבת התשנ"ח ( 31בדצמבר )1997

ראמז ג'ראיסי
ראש עיריית נצרת
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