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חוק עזר לקרית מלאכי(בתי עסק ,שווקים ,רוכלות ובתי
שחיטה) ,התשנ"ב-6996
פורסם:

חש"ם , 864

תשנ"ב (,)11.1..1111

עמ' 1.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו -21לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף 11ג לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( -1164להלן – החוק) ,מתקינה בזה המועצה המקומית קרית-מלאכי חוק עזר זה:

פרק א' :פרשנות
הגדרות
.6
"בעל"  -אחד או יותר מאלה :בעלו מנהלו למעשה ,מחזיקו או שוכרו של בית עסק ,בית אוכל או בית עינוג ,לפי
הענין ,כמשמעותם בפרק ב';
"יום הזכרון לחללי מערכות ישראל"  -כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ"ג;-1161
"יום הזכרון לשואה ולגבורה" – כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה ,התשי"ט;-1191
"ימי שבת ומועדי ישראל" – שבתות וכן מועדי ישראל –
ראש השנה;
()1
יום הכיפורים;
()2
ראשון של סוכות ושמיני עצרת;
()1
ראשון ושביעי של פסח;
()8
חג השבועות;
()9
תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב שלפניהם ,וסיומם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי שבת או חג;
"מועצה" – המועצה המקומית קרית-מלאכי;
"מפקח"  -אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"ראש המועצה"  -ראש המועצה ,לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו סמכויות לפי חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"רשיון"  -רשיון שנתן ראש המועצה לפי חוק עזר זה.
בחוק עזר זה -

פרק ב' :פתיחת בתי עסק וסגירתם
הגדרות
בפרק זה -
.2
"בית אוכל"  -מקום שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם במקום ,למעט קיוסק;
"בית עינוג"  -מקום שבו עורכים עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק;
"בית עסק"  -חנות ,משרד ,מחסן ,קיוסק ,בית מלאכה ומקום אחר שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או מוחסנת
סחורה ,למעט בית אוכל ,בית עינוג ,בית מרקחת ,מלון או פנסיון;
"היתר פתיחה"  -היתר פתיחה מאת ראש המועצה לפי פרק זה;
"פתיחה"  -לרבות עשיית עסק ,מלאכה או עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור או אי סגירתו של מקום
כאמור בידי האחראי לדבר.

סגירת בתי עסק ובתי עינוג
)א( בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) ו(-ג) בימי שבת ומועדי ישראל לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח
.0
בית עסק.
(ב) לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח בית עינוג ובית אוכל ביום הכיפורים ובליל תשעה באב.
(ג) לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח בית עינוג בימי שבת ומועדי ישראל ,אלא לצורך פעולות תרבות
וחינוך ,ובלבד שלא ייגבה בעדם תשלום.
(ד) ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזכרון לשואה ולגבורה לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר
לפתוח בית עינוג.
(ה) בערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל מכניסתו ובערב יום הזכרון לשואה ולגבורה מכניסתו ,לא
יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח בית אוכל עד שעה  .9...למחרת ,וקיוסק עד שעה  .6...למחרת.
סייג לפתיחת עסק
)א( לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח בית עסק ,בית אוכל ובית עינוג אלא אם כן בידו היתר פתיחה
.6
והתאם לתנאיו.
(ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ובסעיף (1א) לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח עסק מהסוגים שלהלן,
לפי הענין ,בשעות -
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) (1חנות לממכר מזון  -בשעות שבין  11.1.ובין  .9...למחרת ובשעות שבין  18...ובין  ,16...אולם
ביום ה' בשבוע מותר לפתוח חנות לממכר מזון בשעות שבין  .6...לבין ;2....
) (2קיוסק לממכר ממתקים ,מיני מאפה הנמכרים לפי יחידות ולא במשקל ,גרעינים ,אגוזים ומיני
קטניות הנמכרים באריזות פלסטיק או ניילון סגורות שתכולת כל אחת עד  2..גרמים ,גלידה ,סיגריות,
עתונים או משקאות לא משכרים ,למעט קיוסק הנמצא בחנות לממכר מזון  -בשעות שבין  28...ובין
למחרת ;.6...
) (1בית מלאכה – בשעות שבין  11...לבין  .6...למחרץ;
) (8בית עסק שלא פורט בפסקאות ) (1עד ) - (1בשעות שבין  11.1.ובין  .9...למחרת ובשעות שבין
 18...לבין  ,16...ובימי ג' בשעות שבין  18...לבין ..6...
(ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב) ,בכל אחד מהימים שלהלן :י"ד באלול עד כ"א בתשרי וכן א' בניסן עד כ'
בניסן מידי שנה אם אינו חל בימי שבת ומועדי ישראל ,מותר לפתוח כל בית עסק עד שעה .2....
(ד) במוצאי שבת ומועדי ישראל לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח בית עסק שלא פורט בסעיף קטן
(א)(.)2
(ה) לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח –
בית אוכל – בשעות שבין  28...לבין  .9...למחרת;
()1
בית עינוג – בשעות שבין  28...לבין  .4...למחרת.
()2

היתר פתיחה
)א( היתר פתיחה יינתן לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.
.5
(ב) ראש המועצה רשאי ליתן היתר פתיחה ,לסרב לתיתו ,להתלות ולבטלו ,וכן להתנות בו תנאים ,להוסיף
עליהם או לשנותם ,כפי שימצא לנכון ,כדי לשמור על איכות הסביבה או כדי למנוע מטרד ,ובלבד שלא ייקבע בהיתר
פתיחה איסור פתיחת בית עסק ,בית אוכל ובית עינוג בשעות המותרות לפתיחתו ,לפי הענין ,כאמור בחוק עזר זה.
אגרת היתר
בעד היתר פתיחה ישלם המבקש למועצה אגרה כאמור בתוספת הראשונה.
.6
סייג לפתיחת בית אוכל בימי שבת ומועדי ישראל
בכפוף לאמור בסעיף (1ב) בימי שבת ומועדי ישראל לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר לפתוח בית אוכל –
.7
בשעות שבין  22...בערב שבת ומועדי ישראל לבין  1....למחרת ובין  19...לבין צאת השבת
()1
ומועדי ישראל;
שמוגשים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים ,נגינה וכיוצא באלה.
()2
תחולה
האמור בסעיפים (8ה) ו -1לא יחול לגבי אספקת דברי אוכל או משקאות במלון ,פנסיון ,אכסניה או מקום
.8
כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בהם וצורכים בהם דברי אוכל ומשקאות.
פרק ג' :שווקים
הגדרות
בפרק זה -
.9
"בעל תא"  -אחד או יותר מאלה :אדם שעל שמו ניתן רשיון ,הכולל זכות שימוש באותו תא ,או אדם כאמור המחזיק
או מוכר טובין בתא לפי רשות מהמפקח או בהוראתו ,שניתנו בכתב;
"טובין"  -מצרך העשוי לשמש אדם או בעל חיים;
"מכירה"  -לרבות הצגת טובין למכירה ,בין שנמכרו ובין שלא נמכרו;
"רוכלות"  -כמשמעותה בחוק;
"שוק"  -השטח בתחום המועצה שיועד לשוק בתכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לפי פרק ג' לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,-1169או שהמועצה אישרה אותו כשוק לענין חוק עזר זה;
"תא"  -שטח בשוק שנתייחד למכירת טובין בהתאם לתכניות השוק שאושרו בידי מהנדס המועצה.

רשיון
)א( לא יעסוק אדם במכירה או ברוכלות בשוק ,אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
.63
)ב( ראש המועצה רשאי לתת רשיון ,לסרב לתיתו ,להתלותו ולבטלו וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם או
לשנותם.
(ג) רשיון יינתן לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.
(ד) בעד רשיון ישלם המבקש למועצה אגרה כאמור בתוספת השניה.
שמירת הנקיון
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בעל תא חייב לנקותו מדי יום ביומו בשעות שתיקבענה לכך בידי מפקח ,ועליו להחזיקו נקי תמיד להנחת
.66
דעתו של המפקח.

כלי קיבול
אסור לאדם להחזיק ארגזים ,סלים ,חביות ,שקים ,אריזות או כלי קיבול אחרים המשמשים או המיועדים
.62
לשמש לאחזקתם או להצגתם של טובין ,בכל מקום בשוק ,זולת בתאו או במקום שאושר בידי מפקח.
איסור שימוש באש
לא יעלה אדם אש בשוק.
.60
איסור כניסת בעלי חיים
לא יכניס אדם לשוק בעלי חיים.
.66
איסור רוכלות
לא יעסוק אדם במכירה או ברוכלות בשוק אלא בתא שבבעלותו.
.65
מודעות
אסור להדביק מודעות או שלטים בכל שטח השוק זולת באותם מקומות שהןקצו לכך בידי המפקח ובכפוף
.66
להוראות כל דין.
מאזניים ,מידות ומשקלות
כל בעל תא יחזיק את המאזניים ,המידות והמשקלות במקום בולט וגלוי לעין באופן שתהא אפשרות
.67
ללקוחות לראות בקלות את השקילה או המדידה.
לוח מחירים
בעל תא חייב להחזיק בתאו במקום בולט רשימת מחירים שבה יצויין בבירור מדי יום ביומו מחיר כל אחד
.68
מסוגי הטובין שברשותו.
ימים ושעות לסגירת השוק
השוק יהיה סגור -
.69
( )1בימי שבת ומועדי ישראל;
( )2בליל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ובליל יום הזכרון לשואה ולגבורה ,עד שעה  .8...למחרתם;
( )1בשעות שבין  2....לבין  .8...למחרת ,אולם בכל אחד מהימים שלהלן :י"ד באלול עד כ"ו בתשרי וכן
א' בניסן עד כ' בניסן ,אם אינו חל בימי שבת ומועדי ישראל ,בשעות שבין  22...לבין  .8...למחרת.
גידור תא
(א)
.23

(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)

בעל תא יתקין גדר בטחון מסביב לתאו.
צורת הגדר ,המקום ואופן התקנתו ייקבעו בידי מהנדס המועצה.
מפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל תא בשוק להתקין לתאו גדר בטחון כאמור בסעיף קטן (ב).
ההודעה לפי סעיף קטן (ג) תכלול את התנאים ,הפרטים ,הצורה ,המקום והאופן להתקנת גדר הבטחון
לתא ואת המועד בו יש לבצעה.
מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן (ג) חייב למלא אחריה בכל פרט בזמן הנקוב בה.
לא קיים בעל תא את דרישות ההודעה כאמור או ביצע את המפורט בה שלא לפי התנאים ,הפרטים,
הצורה והאופן המפורטים בה או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה בה ,רשאי ראש המועצה לבצע את
המפורט בהודעה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה המועצה לשם כך.
תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.
ביצוע כאמור בסעיף קטן (ו) לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם לפי חוק עזר זה.

סמכויות מפקח
(א) מבלי לגרוע מסמכויות מפקח לפי חוק עזר זה ,רשאי מפקח לגשת בכל עת ולהיכנס לכל מקום בשוק,
.26
כולל לתאים ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט צעדים הדרושים לקיומן ,לרבות סילוק דוכן או טובין
או חפץ שהובא לשוק בידי בעל תא.
(ב) מפקח מוסמך להרשות או להורות בכתב כי בעל רשיון לפי פרק זה ,ישתמש בתא לצורך אחזקת טובין
או מכירתם ,בתנאים ובמועדים שקבע המפקח.
(ג) מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות
במהלך העבודה בשוק.
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פרק ד' :רוכלים
הגדרות
בפרק
.22
"רוכל"  -אדם העוסק ברוכלות ,בין בדרך קבע ובין שלא בדרך קבע;
"רוכלות"  -כמשמעותה בחוק;
"רוכלות ניידת"  -רוכלות הנעשית מתוך רכב שאינו עומד דרך קבע במקום אחד;
"רכב"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה.
זה -

רשיון לרוכל
(א) לא יעסוק אדם כרוכל אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה שיינתן לפי הוראות החוק ובהתאם לתנאי
.20
הרשיון.
(ב) לא יעסוק אדם ברוכלות ניידת ,אלא על פי רשיון הכולל היתר לעסוק ברוכלות ניידת ובהתאם לתנאי
הרשיון.
(ג) היה הרשיון כולל היתר ברוכלות ניידת ,ישלם המבקש אגרה כנקוב בתוספת השלישית.
רשיון לרכול מרכב
לא ירכול אדם מתוך רכב ,אלא אם כן הרכב ,צורתו ואופן התקנתו אושרו בידי ראש המועצה ,כמתאימים
.26
לייעודם.
בקשה לרשיון
(א) בקשה לרשיון תוגש בכתב לראש המועצה; אם הבקשה היא לרוכלות ניידת ,תצורף לבקשה תמונת הרכב
.25
וכן תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך כלי הרכב בקנה מידה של  ,1:1.שצויינו בהם רוחבו ,אורכו ,גובהו ,שטחו,
מיתקניו ויעודו של כל הציוד המשמש לצורכי רוכלות.
(ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם,
לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
(ג) תוקפו של הרשיון הוא לשישה חודשים מיום הוצאתו ,אלא אם כן נקבע בו מועד מוקדם יותר לפקיעתו.
תנאים ל רוכלות ברכב
לא ישתמש אדם ברכב למטרת רוכלות ,אלא אם כן הרכב נקי ,בעל צבע וגוף תקינים וללא פגמים ובעל
.26
מיתקנים תקינים בעלי מראה נאה המתאימים לייעודם ולמכירת סחורה באיכות סבירה.
תנאים נוספים לרוכלות
מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  29ו ,-21לא יינתן לאדם רשיון לרוכלות ניידת במזון ,לא ינהל אדם עסק
.27
כאמור ולא יעסוק בו ,אלא אם כן נתקיימו לגביו הוראות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),
התשל"ד.-1111
מניעת סכנה ומכשול
(א) לא יעסוק אדם ברוכלות ליד או מבעד לדופן הרכב הפונה לדרך המיועדת לתנועת כלי רכב.
.28
(ב) הסחורות ברכב יסודרו באופן שימנע בליטתן מקצות הרכב.
שטחים אסורים ברוכלות
לא יעסוק רוכל ברוכלות -
.29
( )1ברחוב או במקום ציבורי אחר ,באופן העלול להוות מטרד או מכשול לרבים או לפרט או בניגוד
להוראות המפקח;
( )2בבית מלון ,במסעדה או בבית קפה או במקום אחר בו נמכרים דברי מאכל ,מזון ומשקה במבנה של
קבע ,וכן בתחום  1..מטרים ממקום כאמור או בתחום  4.מטרים מגן ילדים ,מבית-ספר ,ממגרש
משחקים ,מגינה או מגן או בתחום  1..מטרים ממרכז מסחרי ,וכן בבית עלמין או בתחום  2..מטרים
ממנו;
( )1בכל חלק מתחומי המועצה שרשות הרישוי אסרה לרוכלות או לסוגי רוכלות בהתאם לסמכותה לפי
סעיף 2א לחוק.
סייג לרוכלים
(א) לא יעסוק אדם ברוכלות בימי שבת ומועדי ישראל.
.03
(ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ,לא יעסוק אדם ברוכלות אלא משעה  .6...עד  18...ומשעה  16...עד
.11...
איסור להכריז על סחורה
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רוכל לא יכריז על סחורתו ,לא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה דבר פרסום או פרסומת מעל רכבו ,תבניתו
.06
או מגשו; אולם רוכל נייד רשאי לציין על גבי רכבו את סוג הסחורה שהוא מציע למכירה ,אם הדבר הותר לו לפי סעיף
 26ובכפוף להוראות כל דין.

שמירה על הנקיון
לא ילכלך רוכל ולא ירשה ללכלך את השטח שלידו הוא עוסק ברוכלות.
.02
איסור להשאיר דוכן ברחוב
(א) לא יעמיד רוכל ,לא יניח ,לא יגרום ולא ירשה לאחר להעמיד או להניח ברחוב או במקום ציבורי עגלה,
.00
דוכן ,תבנית ,מגש או טובין בשעה שאינו עוסק בעיסוקו או אינו נמצא במקום.
(ב) לא יחנה רוכל רכב בשעת עיסוקו ברוכלות ,אלא באזור שהותר לכך בהתאם לרשיון ולתנאיו.
הצגת רשיון
רוכל ישא רשיונו עמו בשעת עיסוקו ברוכלות ,ויציגו וכן תעודת הזהות שלו ,בכל עת שיידרש ,לראש המועצה,
.06
למפקח או לשוטר.
סייג לרוכלות באבטיחים
לא ירכול אדם בתחום שטח שיפוט המועצה באבטיחים בדרך כלשהי ,אלא בשוק כהגדרתו בפרק ג.
.05
סמכויות ראש המועצה והמפקח
(א) ראש המועצה ,מפקח או שוטר ,רשאי לצוות על רוכל לסלק את רכבו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או סחורתו
.06
ממקום הימצאם אם לא התקיימו לגביהם הוראות חוק עזר זה.
(ב) רוכל חייב לציית להוראה שניתנה לו לפי סעיף קטן (א).
(ג) לא ציית הרוכל להוראות כאמור ,רשאי ראש המועצה ,מפקח או שוטר ,לסלק מהמקום את הרכב,
הדוכן ,התבנית ,המגש או הסחורה ,בין בעצמו ובין בידי אחרים.
(ד) הוראת סעיף זה אינה באה לגרוע מסמכויות ראש המועצה ,מפקח או שוטר לפי הוראות כל דין ,אלא
להוסיף עליהן.

פרק ה' :בתי שחיטה ומטבחיים ופיקוח על מכירת בשר ומוצריו
הגדרות
בפרק
.07
"אברים פנימיים"  -כבד ,לשון ,טחול ,קורקבן ,כליות ,לב ,מוח וכיוצא באלה;
"הכנסת בשר"  -לרבות הצעה ,הצגה ,אחסנה ,החזקה ,העברה ,עיבוד ,משלוח ,הובלה ,מכירה ,הכנת מוצרי בשר
לתעשיה וייצורם;
"בהמות"  -בקר או צאן;
"בית מטבחיים" – מקום שיועד לשחיטת בהמות ופשיטת עורן;
" בית שחיטה" – מקום שבו מבוצעות שחיטת עופות ,מריטת נוצות מן העוף השחוט ,הוצאת אברים ממנו ופעולות
לוואי;
"בעל חיים" – בהמה ,עופות ודגים;
"בשר" – בשרו של בעל חיים או חלק ממנו ,בין טרי ובין מקורר או קפוא או מבושל או מעושן או טחון ,לרבות מוצר
בשר המעובד בדרך כלשהי ,המשמשים למאכל אדם;
"דגים"  -דגים חיים או מתים ,דגי ים או בריכה ,דגים קפואים ,מעושנים או מבושלים ,או חלק מהם;
"היתר" – היתר או אישור להחזקת בית מטבחיים או בית שחיטה וניהולם לפי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת
בהמות) ,התשכ"ד ,-1168או תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות) ,התש"ך;-116.
"מנהל" – רופא וטרינר שמינתה המועצה למנהל השירות הוטרינרי;
"מוצרי בשר"  -חלקי פנים ,חלקי בשר ומוצריהם ,כמפורט בתוספת הרביעית;
"מכירה"  -לרבות ייצור ,עיבוד ,אחסון ,החזקה ,הצעה או הצגה למכירה של מוצרים ,בין שנמכרו ובין שלא נמכרו;
"עוסק"  -אחד מאלה :בעל העסק ,מנהל או המחזיק בעסק;
"עופות"  -עופות בית ,לרבות תרגולות ,ברווזים ,אווזים ,יונים ,עופות גיניאה ותרנגולי הודו;
"עסק"  -מקום המשמש למכירת בשר ומוצרי בשר ,לרבות העסקים המפורטים בפריטים ,112 ,111 ,11. ,166 ,11
 146 ,149 ,148 ,142 ,111 ,118 ,111ו -146א שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשל"ג;-1111
"פעולות לוואי" – ניתוק חלקי גוף ואברים שאינם למאכל מן הגוף המרוט של העוף ,המלחתו ,פירוק בשר העוף
לנתחים וחלקים ,אריזתו ,קירורו והקפאתו;
"צרכן"  -מי שקונה בשר שלא כדי למכרו לאחרים;
"רופא וטרינר"  -כמשמעותו בחוק הרופאים הווטרינרים ,אשר מונה להיות הרופא הוטרינר של המועצה.
זה -
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אחזקת בית מטבחיים
לא יחזיק אדם ,לא ינהל ,לא יגרום ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל בית מטבחיים או בית שחיטה ,בתחום
.08
שטח שיפוטה של המועצה ,אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
איסור שחיטה
(א) לא ישחט אדם ולא ירשה לאחר לשחוט בהמה ,לא יפשוט ולא ירשה לאחר לפשוט עורה ,אלא בבית
.09
מטבחיים שקיבל היתר ולפי תנאי ההיתר.
(ב) לא ישחט אדם ולא ירשה לשחוט עוף ,לא ימרוט ולא ירשה לאחר למרוט נוצות מעוף שחוט ,לא יעסוק
ולא ירשה לאחר לעסוק בפעולות לוואי ,אלא בבית שחיטה שקיבל היתר ולפי תנאי ההיתר.
טיפול בנבלות
(א) אדם המחזיק בתחום המועצה בנבלת בעל חיים שמת מסיבה כלשהי ,למעט משחיטה בבית מטבחיים או
.63
בבית שחיטה ,חייב -
להודיע למנהל על כך תוך  12שעות ממועד קבלת הנבלה לרשותו;
()1
להביא את הנבלה למקום איסוף כפי שיורה המנהל;
()2
לקיים כל הוראה של המנהל או הרופא הוטרינר.
()1
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,אדם המחזיק בנבלת עוף ,רשאי גם לקבור או לשרוף את הנבלה.
בדיקה לפני שחיטה
)בהמה שהובאה לבית המטבחיים ועוף שהובא לבית השחיטה ייבדקו בידי הרופא הוטרינר לפני קבלתם
.66
לבית המטבחיים או לבית השחיטה; נוכח הרופא הוטרינר שהבהמה או העוף חולים או לא ראויים לשחיטה ,מסיבה
כלשהי ,רשאי הוא לאסור את שחיטתם ולצוות לסלקם מבית המטבחיים או מבית השחיטה ,וינהג בהם כפי שייראה
לו .הוצאות סילוקם מבית המטבחיים או מבית השחיטה והטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל
בעליהם; על שניהם ביחד ועל כל אחד מהם לחוד.
בדיקת בשר לאחר שחיטה
(א) רופא וטרינר רשאי לצוות שבהמה או עוף שחוטים ,שנמצאו בלתי ראויים למאכל אדם בבדיקה שערך
.62
בהם יוחרמו וייעשה בהם כפי שיורה;
(ב) הבעלים או המחזיק של בשר בתחום שיפוטה של המועצה ,לצרכי מסחר א מכירה ,חייבים להציגם
לצורך בדיקה ,במקום ובמועד שיורה המנהל.
אי תשלום פיצויים
לא ישולמו פיצויים בעד בהמה או עוף שהרופא הוטרינר נהג לגביו בהתאם לסמכותו על פי סעיפים  82ו.-81
.60
איסור ביתור בהמה
לא יבתר אדם בהמה או עוף שחוטים שנהגו בהם בהתאם להוראות שנתן הרופא הוטרינר לפי סעיף (81א).
.66
מסירת פרטים
המביא בהמה לבית המטבחיים או עוף לבית השחיטה לשם שחיטה ,חייב להודיע לרופא הוטרינר את שם
.65
המקום או הרפת או הלול משם הובאו ,וחייב הוא למסור לו תעודות הבהמה או העוף בהתאם להוראות פקודת
מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה -1149או הוראות כל דין.
סייג להוצאת בהמה או עוף מבית השחיטה או מבית המטבחיים
לא יוציא אדם ולא יגרום ולא ירשה לאחר להוציא מבית המטבחיים או מבית השחיטה ,ללא רשות מאת
.66
המנהל או מאת אדם שהמנהל הרשהו בכתב -
( )1בהמה או עוף שהובאו לשחיטה;
( )2בהמה או עוף שחוטים לפני שנסתיימה בדיקתם והוטבעה עליהם החותמת הרשמית של בית
המטבחיים או בית השחיטה המאשרת הוצאתם;
( )1נבלת חיה או עוף שמתו שלא כתוצאה משחיטה.
הוצאת בהמה או עוף שחוטים
לא יוציא אדם בהמה או עוף שחוטים מבית המטבחיים או מבית השחיטה ,אלא אם כן הוא מחזיק לכך
.67
ברשיון עסק בר תוקף שעליו להציגו או להמציאו לפי דרישה לרופא הוטרינר.
הובלת בהמה או עוף שחוטים
לא יוביל אדם בהמה או עוף שחוטים או בשר מבית המטבחיים או מבית השחיטה ,אלא בכלי רכב ובאופן
.68
שהמנהל אישר כמתאימים לכך.
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קיום הוראות הרופא הוטרינר
כל הנכנס לבית מטבחיים או לבית שחיטה חייב למלא אחר כל הוראה של רופא וטרינר שניתנה על פי חוק
.69
עזר זה והוראה חוקית אחרת שניתנה בידי הרופא הוטרינר ,לענין ניהול תקין של בית המטבחיים או בית השחיטה
ושמירת הסדר בהם.
רשיון כניסה לבית מטבחיים או לבית שחיטה
(א) לא ייכנס אדם לבית מטבחיים או לבית שחיטה ,אלא לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.
.53
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על עובדי בית המטבחיים או מנהליו הנכנסים לבית המטבחיים לשם
מילוי תפקידם ,וכן ראש המועצה ,המנהל או אדם שניתנה לו רשות כניסה בכתב מאת המנהל או ראש המועצה.
(ג) בעך רשיון לפי סעיף קטן (א) יחזיק ברשותו בזמן שהותו בבית המטבחיים ,את הרשיון ויציגו לפי דרישת
המנהל או אדם מטעם המועצה.
בקשה לרשיון
(א) בקשה למתן רשיון להיכנס לבית המטבחיים או לבית השחיטה או לעסוק בשחיטת בהמות או עופות או
.56
בפשיטת עורן של בהמות או במריטת נוצותיהן של עופות או בפעולות לוואי או להיכנס לבית המטבחיים לצורך אחר,
תוגש למנהל בכתב.
(ב) בקשה לחידוש רשיון שניתן לפי סעיף (91ו) תוגש למנהל בכתב חודש אחד לפחות לפני תום תקפו.
(ג) המבקש רשיון או חידושו יצרף לבקשתו שני תצלומים שלו שאחד מהם יודבק לרשיון.
(ד) רשיון שניתן או חודש ,יצויין בו היום שבו הוצא ותקפו עד  11בדצמבר של השנה בה ניתן.
(ה) בעד רשיון תשולם אגרה כמפורט בתוספת החמישית.
(ו) המנהל רשאי ,לפי שיקול דעתו ,ליתן רשיון או לחדשו וכן לסרב לתיתו או לחדשו ,ובלבד שלא יינתן
רשיון לאדם שלא מלאו לו  16שנים או שאין בידו תעודה מאת רופא המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.
ביטול רשיון או התליתו
(א) ראש המועצה או המנהל רשאים לבטל רשיון שניתן לפי סעיף (91ו) או להתלותו לתקופה שיקבע אם
.52
בעלו -
( )1מסרב או נמנע מעשיית דבר מן הדברים שהוא נדרש לעשותם על פי נוהלי בית המטבחיים או בית
השחיטה;
( )2מפריע לרופא הוטרינר או לאדם אחר הפועל ברשות המועצה בביצוע התפקיד שהטילה עליו
המועצה או אינו מקיים או מסרב לציית להוראותיו;
( )1נמצא נגוע במחלה מידבקת;
( )8גורם במזיד נזק לבית המטבחיים או לציודו או לבית השחיטה או לציודו;
( )9גורם להפרעת הסדר או פוגע בנקיון בית המטבחיים או בית השחיטה.
(ב) הרופא הוטרינר רשאי להתלות רשיון כאמור לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר ימים בשל אחת או
יותר מהסיבות המפורטות בסעיף קטן (א).
ערעור על ביטול רשיון
(א) אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף ( 92א) ,זכאי לערער על כך בפני שר הפנים או לפני אדם שנתמנה
.50
על ידו לכך ,והחלטתו תהיה סופית.
(ב) ביטול רשיון או התלייתו על-פי חוק עזר זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של בעל הרשיון לפי חוק עזר
זה.
(ג) עשה אדם אחד המעשים המפורטים בסעיף (92א) ,יראוהו כעובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה.
לבוש בבית מטבחיים או בבית שחיטה
(א) אדם הנמצא בבית המטבחיים או בבית השחיטה או בתחום חצרם ,ילבש סינר ,סרבל ,מעטה ראש
.56
ומגפיים העשויים מחומר הניתן בקלות לניקוי ולחיטוי או לכביסה (להלן – בגדי עבודה); בגדי העבודה יהיו נקיים,
שלמים או מתוקנים כראוי.
(ב) לא ייצא אדם מבית המטבחיים או מבית השחיטה לפני שפשט את בגדי העבודה.
הכנסת בשר לשטח המועצה
(א) לא יכניס אדם בשר טרי או קפוא לתחום המועצה אלא לאחר שהודיע על כך למנהל; המנהל רשאי
.55
לדרוש להביא את הבשר לבדיקה למקום שיקבע.
(ב) בעד בדיקה כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השישית.
(ג) אדם המכניס בשר לתחום המועצה ידווח למנהל על כמות הבשר שהכניס; לא דיווח כאמור ,רשאי
המנהל להעריך את כמות הבשר שהוכנסה ,לצורך גביית האגרה כאמור בסעיף קטן (ב).
אגרת שירותים
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אדם המביא בהמה או עוף לבית המטבחיים או לבית השחיטה ,ישלם למועצה אגרה בעד השירותים הניתנים
.56
בבית המטבחיים או בבית השחיטה כולל פיקוח וטרינר ,בשיעור הנקוב בתוספת השביעית ,אף אם השתמש הרופא
הוטרינר בסמכותו לפי סעיפים  82או  81לגבי הבהמה או העוף.

איסור מכירת בשר
לא ימכור אדם ,לא יחזיק ולא ירשה לאחר למכור או להחזיק בעסקו בשר -
.57
( )1שאינו ראוי למאכל אדם;
( )2מזוהם;
( )1אזור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הוטרינר.
החזקת בשר מחוץ לעסק
לא יחזיק עוסק ולא ירשה לאחר להחזיק בשר מחוץ לשטח העסק.
.58
הקפאת בשר
בשר העלול להתקלקל ,חייב עוסק לאחסנו במקרר או במקפיא באופן שכל אחד מסוגיו יהיה בתא נפרד או
.59
בחדר הקירור על מדפים או ווים נפרדים עד למסירתו לצרכן.
איסור הפשרה
לא יפשיר אדם בשר וישוב ויקפיאו מחדש.
.63
לבוש מתאים
בכל שעות העבודה חייב כל עובד בעסק ללבוש חלוק נקי ששרווליו קצרים וכן סינר עשוי גומי או חומר
.66
סינטטי ,שארכו עד למטה מהברכיים ,וכן כיסוי ראש לבן המכסה את כל השיער.
החרמת בשר מעסק
(א) נוכח הרופא הוטרינר ,לאחר בדיקה ,כי בשר שהוצג למכירה בעסק עלול להזיק לבריאות אדם ,או שהוא
.62
בלתי ראוי למאכל אדם מחמת רקב או זיהום או מחמת כל סיבה אחרת ,רשאי הוא לתפוס ,להחרים ,לסלק ולבער
את הבשר ולצוות להשמידו או למנוע באופן אחר את השימוש בו לצורך אחר.
(ב) השמדת בשר תבוצע בנוכחות הרופא הוטרינר שבדק אותו ,או בנוכחות אדם שהוא הרשה לכך בכתב.
(ג) לא ישולם כל פיצוי בעד בשר שהושמד כאמור.
סמכויות לבדיקת בשר
ראש המועצה או הרופא הוטרינר רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל עסק שמוכרים בו בשר כדי -
.60
( )1לבדוק את הבשר או ליטול ממנו דגימה לשם בדיקה;
( )2לדרוש העברת הבשר ממקום למקום לשם בדיקה יסודית או בדיקה נוספת;
( )1לדרוש הפשרת בשר קפוא או מקורר לצרכי בדיקה;
( )8לברר אם נעשה מעשה שיש בו משום הפרת הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט כל האמצעים הדרושים
לקיומו.
איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש המועצה או לרופא הוטרינר ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
.66
שמירת דינים
פרק זה אינו בא לגרוע מהוראות כל חיקוק אחר אלא להוסיף עליהן.
.65

פרק ו' :צעצועים מסוכנים
הגדרות
בפרק
.66
"אפוטרופוס"  -אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו;
"ילד"  -מי שלא מלאו לו  14שנה;
"צעצוע מסוכן"  -כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אוויר מסוכן;
זה -

ייצור צעצועים מסוכנים ומכירתם
לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק מעסק אחר ,אלא על פי
.67
רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
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הפעלת צעצועים מסוכנים
לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
.68
בקשה למתן היתר
בקשה למתן רשיון תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.
.69
מתן היתר ותנאיו
ראש המועצה רשאי לתת רשיון,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלות וכן לקבוע את בו תנאים ,להוסיף עליהם
.73
ולשנותם.
פקיעת היתר
רשיון יהיה לתקופה של שנה ,אלא אם כן נקבע בו כי יפקע במועד מוקדם יותר.
.76
אגרת היתר
בעד מתן רשיון תשולם למועצה אגרה בהתאם לתוספת השמינית.
.72
חובת אפוטרופוס
לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא רשיון או שלא בהתאם לתנאי הרשיון.
.70

פרק ז' :שונות
איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה.
.76
מסירת הודעה
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה
.75
במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם
בוגר העובד או המועסק שם או שנשלחה בדואר במכתב רשום הערוך או אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים
או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת שמו של האדם
שאליו היא מכוונת ,או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
סמכות כניסה
ראש המועצה או המפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או לכל מקום אחר בתחום המועצה ,כדי
.76
לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן שבו ,לעשות ולבצע כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט
את הצעדים הדרושים לקיומן.
ביצוע הודעה
הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים ,הפרטים ,המועד והאופן לביצועה.
(א)
.77
כל מי שנמסרה לו הודעה ,חייב לקיימה לכל פרטיה ,להנחת דעתו של המפקח; תוקפה של הודעה
(ב )
כאמור הוא עד למילויה.
לא קיים אדם את הודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את המפורט בהודעה שלא לפי
(ג)
התנאים ,הפרטים ,המועד והאופן המפורטים בה ,רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות
הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה כאמור ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
חשבון הוצאות חתום בידי ראש המועצה יהווה הוכחה לכאורה לדבר.
(ד )
בחוק עזר זה" ,הודעה" – לרבות דרישה.
(ה)
הצמדה למדד
סכומי האגרות ,ההיטלים ,והתשלומים האחרים ,לפי הענין ,הנקובים בתוספת יעלו ב -1במרס,
(א)
.78
ב -1ביוני ,ב -1בספטמבר וב -1בדצמבר מדי שנה (להלן – ימי ההעלאה) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם ,עד המדד
שפורסם לאחרונה לפני ימי ההעלאה.
ראש המועצה יפרסם בתחום המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות והתשלומים שהועלו לפי
(ב)
סעיף קטן (א) ויפקיד העתק ממנה במשרד הממונה על המחוז ובמשרד הפנים בירושלים.
עונשין
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העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו – קנס  1..שקלים חדשים ,ובעבירה נמשכת – סכום נוסף של
.79
 16שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב על העבירה מטעם ראש המועצה או המפקח
או לאחר הרשעתו.

שמירת דינים
האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או על המחזיק בנכס או על כל אדם אחר על פי
.83
חיקוק אחר.
ביטול
.86

בטלים -

(א)
(ב)
(ג)
(ד )

חוק עזר לקרית-מלאכי (פתיחת בתי עסק וסגירתם) ,התשכ"ו.-1169
חוק עזר לקרית-מלאכי (שווקים) ,התשמ"ג.-1141
חוק עזר לקרית-מלאכי (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם) ,תשכ"א.-1161
חוק עזר לקרית-מלאכי (צעצועים מסוכנים) ,התשכ"א.-1161

הוראות מעבר
דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטים בסעיף  41יראו אותם כאילו נמסרו כדין לפי חוק עזר
.82
זה.

תוספת ראשונה
(סעיף )6
אגרה בעד העתר פתיחה ,לתקופה של  6חודשים או חלק ממנה

בשקלים חדשים
1..

תוספת שניה
(סעיף (1.ד))
אגרה בעד רשיון למכירה או רוכלות בשוק ,לתקופה של  6חודשים או חלק ממנה

בשקלים חדשים
29.

תוספת שלישית
(סעיף (21ג))
אגרה בעד היתר לרוכלות ניידת ,לתקופה של  6חודשים או חלק ממנה -

בשקלים חדשים
29.

תוספת רביעית
(סעיף )11
מוצרי בשר –
המבורגר ,קבאב ,נקניקיות;
.6
עופות בגריל ,מבושלים ,מעושנים ,חלקי פנים כגון שוקיים וכנפיים;
.2
נקניק לסוגיו ,מבושל ,מעושן או ממרח;
.0
דגים מלוחים או מעושנים למיניהם או סלט דגים;
.6
מזון המכיל בשר בעל חיים.
.5
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תוספת חמישית
(סעיף (91ה))
בשקלים חדשים
12

רשיון כניסה לבית המטבחיים או לבית השחיטה

תוספת שישית
(סעיף (99ב))
אגרת בדיקת בשר
בשקלים חדשים
4
19

עוף ,לכל  1..ק"ג או חלק מהם
בהמה ,לכל  1..ק"ג או חלק מהם

תוספת שביעית
(סעיף )96
אגרת שירותים
בשקלים חדשים
.6

.2

לכל ראש בקר או צאן -
בעד שימוש בבית המטבחיים לרבות אגרת שירות וטרינרי,
(א)
החזקת בהמה בהסגר במשך תקופה שאינה עולה על  1ימים -
בקר גדול (מעל  2..ק"ג)
בקר בינוני (מעל  1..ק"ג)
בקר קטן (עד  1..ק"ג)
צאן
בעד הקצאת מקום ושימוש במיתקני בית המטבחיים לצורך איסוף
(ב )
ומיון שלחים של בהמה שנשחטה בבית מטבחיים של האיגוד –
ראש בקר
ראש צאן
בעד החזקת בקר גדול או בינוני בהסגר לאחר שבעת הימים הראשונים,
(ג)
ליום
בעד מתן אישור לכל בעל כנף
(ד)
לכל בעל כנף -
תרנגול הודו
אווז ,ברווז
תרנגול

6.
9.
19
6

..8.
..2.
..1.
1...
1.19
..19
..8.

תוספת שמינית
(סעיף )12

אגרת רשיון לייצור צעצועים מסוכנים ,לשנה

שיעור האגרה
בשקלים חדשים
12

כ"ט בתמוז התשנ"א ( 11ביולי )1111
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שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.

יוסי וענונו
ראש המועצה המקומית
קרית מלאכי
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