חוק עזר לנצרת עילית
1
)בדיקת בשר עוף ומוצריו( ,התשס"א – 2001
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  249 ,239ו 250 -לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עיריית נצרת עילית
חוק עזר זה;

 .1הגדרות
בחוק עזר זה -
"בדיקת משנה" – בדיקה המבוצעת בידי הרופ0א הוטרינר בבשר עוף המובא לתחום שיפוטה
של העירייה;
"בשר עוף" – בשר עוף או חלק ממנו ,לרבות האברים הפנימיים וחלקי פנים המיועדים למאכל
אדם ,בין טרי ובין מקורר או קפוא ,מבושל ,מאושן או טחון ,לרגבות מוצרי בשר עוף ובשר עוף
המעובד ,בדרך כלשהי ,למאכל אדם;
"הרופא הוטרינר" – הרופא הוטרינר של העירייה ,לרבות אדם שהוא העביר אליו את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ,למעט הסמכויות הקבועות בסעיף ;9
"העירייה" – עיריית נצרת עילית;
"מכירה" – הצעה ,הצגה ,אחסון ,החזקה ,העברה ,שליחה ,הובלה ,מסירה ,החלפה והכנה של
מוצרי בשר עוף;
"עוסק" – אחד או יותר מאלה:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

בעל העסק;
המחזיק בפועל בעסק;
אחראי על העסק;
שותף פעיל בעסק;
ספק בשר העוף;
אדם אחר העובד בעסק;

"עוף" – עופות בית ,לרבות תרנגולים ,יונים ,ברווזים ,אווזים ,יען ,עוף גינאה ,פסיון ,שליו,
תרנגולי הודו וכיוצא בהם;
"עסק" – מקום המשמש למכירת בשר עוף ,לרבות מעפל ,בית שחיטה ,מחסן שיווק והעסקים
המפורטים בפרטים  4.3א' ,ו 4.7 -ב' 4.7 ,ג' בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,
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התשנ"ה – ;1995
"תעודה וטרינרית" – תעודה לשם הובלת בשר עוף או חלקי פנים או מוצרי בשר עוף ,מתחום
בית העסק או מתחום רשות מקומית אחרת ,שנחתמה בידי רופא וטרינר של העסק ,שהוסמך
לכך ,טרם שהוצא מהעסק או תחומי רשות מקומית אחרת.

 .2סייג למכירת בשר עוף
לא ימכור אדם בשר עוף שהוכנס לתחום העירייה ולא ירשה למי שפועל מטעמו למכרז ,אלא
אם כן התקיימו לגביו שלושה תנאים מצטברים אלה:
) (1בשר העוף נבדק קודם למכירתו בדיקת משנה בידי הרופא הוטרינר ונמצא ראוי למאכל
אדם;
) (2לבשר העוף צורפה תעודה לפי סעיף 19א' לתקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(,
התש"ך – ;1960
) (3בשר העוף אינו מזוהם.

 .3סייג להשקת בשר עוף
)א( לא יחזיק עוסק ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,להחזיק בשר עוף מחוץ לשטח העסק.
)ב( לא יחזיק עוסק ולא ירשה למי שפולע מטעמו להחזיק בשר עוף שאינו ראוי למאכל אדם או
שהוא מזוהם או שהוא אסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא וטרינר ,אלא שהוא מוחזק
במכלים מיוחדים וסגורים ,צבועים בצבע שחור ,ועליהם רשום ,בצורה שאינה ניתנת
למחיקה ,באותיות בגודל של  10ס"מ לפחות" :בשר שאינו ראוי למאכל אדם".

 .4בדיקת ריחות בארגז הקירור
עוסק יבדוק את ריחו של ארגז הקירור המצוי בעסק ,כדי לאבחן ריח עובש ,ריח חומצתי ,ריח
שומן מעובש ,ריח ריקבון ,ריח כימיקלים או ריח חומר הדברה העלול לבוא במגע עם בשר העוף.

 .5תנאים תברואתיים
)א( בשעות העבודה יהיו העוסקים במכירת בשר עוף מגולחים ,ציפורניהם גזוזות ולא יהיו על
פניהם ,צווארם ,זרועותיהם או ידיהם פצעים פתוחים או מוגלתיים .חבורות ,חטטים או
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מחלת עור העלולה לגרום לזיהום בשר העוף או למחלה מדבקת אחרת העלולה לעבור
לאדם באמצעות בשר העוף ,ולא יישאו טפיל של מחלה כאמור.
)ב( העוסקים במכירת בשר עוף ילבשו בגדים בהירים ,נקיים וחלוק לבן קצר ונקי ששרווליו
קצרים ,וכן סינר עשוי גומי או חומר סינתטי ,שאורכו עד מתחת לברכיים ,וכן יחבשו כיסוי
המכסהאת כל שיער ראשם.

 .6רכב קירור
)א( לא ישתמש אדם להובלת עוף או בשר עוף ,אלא ברכב קירור שאושר להובלת בשר ומוצריו
לפי הוראות חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח – .1969
)ב( בשר עוף המובל ברכב קירור כאמור יובל בטמפרטורה ,בארגז קיבול ובאריזה שנקבעו
בתקנו רישוי עסקים )תנאים תברואיים להובלת בשר ,דגים ,עופות ומוצריהם(,
התשל"ב – .1971
)ג( נהג רכב קירור ועוזריו יבדקו ויוודאו ,בטרם יעמיסו את העופות או בשר עוף ,כי הרכב נקי,
בלא שאירות מזון או פסולת אחרת ,מקקים ,מכרסמים ופסולת אריזות.
)ד( עופות ובשר עוף יונחו ,בעת הובלתם ,על משטחים עם תנועת אויר חופשית מתחתם.

 .7זמן הובלה
תעודה וטרינרית תישא את שעת יציאת רכב הקירור מהמשחטה או מהמפעל ,וכן את שעת
הגעתה לבדיקת משנה; רכב כאמור ,שהיה בדרכים זמן ממושך מהרגיל ,ייבדק בידי הרופא
הוטרינר אם לא נפגמה מערכת הקירור ואם המוצרים שהיו ברכב ראויים לשיווק.

 .8בדיקת משנה
)א( לא יכניס אדם לתחום העירייה ,לצורכי מכירה ,בשר עוף ,בטרם העבירו לבדיקת משנה
בידי הרופא הוטרינרי;
)ב( רופא וטרינר רשאילקבוע את המקום והשעה לביצוע בדיקת משנה.

)ג( בעת בדיקת משנה יציק האדם המעוניין להכניס בשר עוף לתחום העירייה בפני הרופא
הוטרינר תעודה וטרינרית.
)ד( בעת בדיקת משנה יבדוק הרופא הוטרינר ,בין היתר ,אם המוצר מתאים לרשום בתעודת
המשלוח ,וכן אם הכמות מתאימה לרשום בתעודה ,ואם האריזות סגורות באופן הרמטי.
)ה( אישר הרופא הוטרינר מכירת בשר עוף בתחום העירייה ,תשולם אגרת בדיקה בשיעור של
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 0.17שקלים חדשים לכל ק"ג בשר עוף.

 .9פסילת בשר עוף והשמדתו
)א( מצא הרופא הוטרינר ,לאחר בדיקה ,כי בשר עוף שהוצג לבדיקה ,עלול או מחמת סיבה
אחרת רשאי הוא לתפוס ,להחרים ,לפסול ,לסלק ולבער את בשר העוף ,ולצוות להמידו או
למנוע באופן אחר ,את השיוש בו למאכל אדם או להתיר את השימוש בו לצורך אחר.
)ב( השמדת בשר עוף תבוצע בנוכחות הרופא הוטרינר שבדק אותו ,או בנוכחות אדם שהוא
הרשה לכך בכתב.
)ג( לא ישולם פיצוי בעד בשר עוף שהושמד כאמור.
)ד( החלטת הרופא הוטרינר לפי סעיף זה היא סופית.

 .10סמכויות הרופא הוטרינר
)א( הרופא הוטרינר רשאי להיכנס בכל עת סבירה ,לעסק שמוכרים בו בשר עוף ,כדי -
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

לבדוק את בשר העוף או ליטול דוגמאות ממנו לבדיקה;
לדרוש העברת בשר העוף ממקום למקום לשם בדיקה יסודית או בדיקה נוספת;
לדרוש הפשרת בשר עוף קפוא או מצונן לצורכי בדיקה;
לדרוש נקיטת כל עפולה הדרושה לשמירה על התנאים התברואיים המפורטים
בסעיף . 5
לברר אם נעשה מעשה המהווה לכאורה הפרת הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט אמצעים
סבירים הדרושים לקיומו.

)ב( רופא וטרינר רשאי לעצור ולבצע בדיקה של רכב הקירור ,כאמור בסעיף .7

 .11איסור הפרעה
לא יפריע אדם לרופא הוטרינר או לנציגיו המוסמכים ,ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו
לפי חוק עזר זה.

 .12בדיקת מעבדה
)א( הרופא הוטרינר יחליט ,בהתאם לשיקול דעתו המקצית ולנסיבות הענין ,אם לבדוק את
בשר העוף או דוגמה ממנו בבדיקת מעבדה.
)ב( נלקח בשר עוף כדוגמא לבדיקת מעבדה ,הוא יאוחסן על חשבון העוסק בבית קירור שיקבע
הרופא הוטרינר עד לקבלת תוצאות בדיקת המעבדה.
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 .13בדיקות
הרופא הוטרינר יחליט לפי שיקול דעתו ,אם לערוך בדיקה אורגנולפטית; הבדיקה תיערך לפי
פקודת בריאות הציבור )מזון( )נוסח חדש( ,התשמ"ג ;1983-הבדיקה תהיה מדגמית ותשקף את
המצב הכללי של המשלוח כולו.

 .14סימון
)א( אושר בשר עוף למאכל אדם בידי רופא וטרינר של העסק במוסמך לכך ,יוכנס לתחום
העירייה רק לאחר שסומן בחותם או בימוןשל בית השחיטה.
)ב( לא יאושר למכירה ולאיימכר בשר עוף ולא ייצרו ממנו מוצר מאכל ,לרבות שימורים ,אלא
אם כן הוא נושא את החותם או הסימון של בית השחיטה.
)ג( על המוצר יסומן שם המוצר המתאר תיאור נכון ומדויק של מהות המוצר.
)ד( על המוצר יסומנו תאריך ייצור או תאריך אחרון לשיווק ,הכל כפי שנקבע בצו הפיקוח
על מצרכים ושירותים )סימון תאריך על מוצרי בשר( ,התשמ"ד;1984-
)ה( בשר מעובד יסומן בהתאם לתקנות בריאות הציבור )מזון( )בשר מעובד( ,התשנ"ג.1993-

 .15טיב הסימון
)א( הסימון על גבי המוצר יהיה ברור ובר קיימא; הסימון לא יטושטש על ידי איורים או על
ידי חומר עזר כתוב ,מודפס או מוטבע או באופן אחר.
)ב( אם הסימון הוא על גבי תווית ,תהיה תווית זו מוצמדת היטב למוצר או לאריזתו באופן
שאינו ניתן להסרה.

 .16הצמדה למדד )תיקון :תשס"ג(2
סכום האגרה הקבוע בסעיף ) 8ה( ,יעלה ב 1-בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן יום
ההעלאה( ,בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

 .17הוראה שעה
על אף האמור בסעיף  ,16יעלה סכום האגרה הקבוע בסעיף ) 8ה( ב 1 -בחודש שלאחר פרסומו
של חוק עזר זה )להלן – יום ההעלאה הראשון( ,בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני
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יום ההעלאה הראשון לעומת מדד חודש אוגוסט .2000

 .18שמירת דינים
אין חוק עזר זה בא לגרוע מחיקוק אחר ,אלא להוסיף עליו.
______________________________1
קתש"ם התשס"א ;311 ,תשס"ג .238

 2סעיף  2לחוק עזר לנצרת עילית )בדיקת בשר עוף ומוצריו( )תיקון( התשס"ג2003-
)קתש"ם תשס"ג(238 ,
קןבע:
" 2הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  16לחוק העזר העיקרי ,כנוסחו בחוק עזר זה ,יעלה סכום האגרה הקבוע בסעיף ) 8ה( לחוק העזר
העיקרי ,ב 1 -בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה )להלן – יום ההעלאה הראשון( ,בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה
לפני יום ההעלאה הראשון לעומת מדד חודש אוגוסט "2000
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