
, (בשר ומוצריהם, וח על מכירת עופותיקפ) לדימונהחוק עזר 
 2009-טהתשס"

 118עמ'  , )4.3.2009( טהתשס" , 730חש"ם    פורסם:

 עיריית מתקינה מועצת, העיריות לפקודת 251-ו 250, (18)-( ו16)249, (2)239 סעיפים לפי בתוקף סמכותה

 :זה עזר חוק דימונה

 תהגדרו

 -בחוק עזר זה  . 1

 מתחת צלסיוס מעלות 18 לפחות של בטמפרטורה הקפאה בחדר או במקפיא הובלה או הנחה - במקפיא" "אחסון

 לאפס;

 ;צלסיוס מעלות 4 עד 0 של בטמפרטורה קירור בחדר או במקרר הובלה או הנחה - במקרר" "אחסון

 ממקום או מהמפעל טרם שהוצאו, הווטרינר הרופא בידי ונחתמה שנערכה וטרינרית בדיקה - וטרינרית" "בדיקה

 ;מקומית רשות מתחום הובלתם לשם וזאת, בשר מוצרי או בשר השיווק ממחסן או השחיטה

 לתחום הבשר של עם הכנסתו מיד הווטרינר הרופא ידי על הנערכת בשר של מקדמית בדיקה - משנה" "בדיקת

 ;החשבוניות על או המשלוח תעודת על הווטרינר הרופא חותם בסופה ואשר לעסק הכנסתו ולפני העיריה של שיפוטה

 ;למכירה מיועד שבשרו חיים בעל כל או דג, עוף, יונק - חיים" "בעל

 בשר או בשר מוצרי לרבות, או טחון, מעושן, מבושל, קפוא, מצונן שהוא בין ממנו חלק או חיים בעל של בשרו - "בשר"

 ;אדם למאכל המשמש משומר

 ;במקרר לאחסון המיועד או המאוחסן בשר -מצונן"  "בשר

 ;במקפיא לאחסון המיועד או המאוחסן בשר - קפוא" "בשר

 ;דימונה עיריית - "העיריה"

 :לרבות בשר המכילים מזון מוצרי או בשר - בשר" "מוצרי

 ;שווארמה, נקניקיות, קבאב, המבורגר (1)

 ;צלוי או מעושן, מבושל עוף (2)

 ;ממרח או מעושן, מתובל, בושלמ, יבש לסוגיו נקניק (3)

 ;דגים סלט או מעושן, יבש, מלוח, כבוש דג  (4)

 ;בשר המכילים ממרחים או סלטים, תבשילים (5)

 בין, מזון מוצרי של מכירה הצגה לשם או הצעה, החזקה, אחסון, עיבוד, ייצור לרבות, אחר לרשות העברה - "מכירה"

 ;נמכרו שלא ובין שנמכרו
 ;אותם מחלק או מוצריהם או עוף או בשר לשמובי מי - "ספק"

 ;אדם למאכל ציפור המיועדים או, בר עוף, ברווז, אווז, יונה, הודו תרנגול, תרנגול לרבות, בית עוף לרבות - "עוף"

 :מאלה יותר או אחד - "עוסק"
 רישוי חוק - להלן) 1968-ח"התשכ, עסקים רישוי חוק לפי בעסק לעסוק רישיון בעל (1)

 (;עסקים

 ;בעסק בפועל המחזיק (2)

 ;העסק על האחראי (3)

 ;בעסק פעיל שותף (4)

 ;בעסק העובד אחר אדם (5)

 בפרטים המפורטים לרבות העסקים, הובלתם או בהם לטיפול, בשר מוצרי או בשר למכירת המשמש מקום - "עסק"

-"ההתשנ(, רישוי טעוני עסקים) עסקים ישויר לצו בתוספת, ב8.3, 6.10, 6.8, 6.2, 6.1, 4.7, 4.6, 4.4, 4.3, 3.6, 3.2, 3.1
 (;עסקים רישוי התוספת לצו - להלן) 1995

 ;לאחרים למוכרו כדי שלא בשר אחר באופן רוכש או שקונה מי - "צרכן"

 ;מקצתן או כולן זה עזר חוק סמכויותיו לפי את בכתב אליו העביר העיריה שראש עיריה עובד לרבות - העיריה" "ראש

 את העיריה של הרופא הווטרינר העביר שאליו וטרינר רופא לרבות העיריה של הווטרינר הרופא - וטרינר" "רופא

 .מקצתן או כולן זה עזר חוק לפי סמכויותיו

 תנאים להחזקת בשר ולמכירתו



לא יחזיק עוסק, לא יכניס, לא ימכור ולא ירשה לאחר מטעמו, להחזיק, למכור או להכניס לעסק בשר )א(  .2
 לגביו אחד או יותר מאלה:שנתקיים 

 הוא לא עבר בדיקת משנה על ידי הרופא הווטרינר; (1)

לתקנות בעלי  68הוא לא עבר בדיקה וטרינרית על פי דין, לרבות בדיקת משנה לפי תקנה  (2)
לתקנות בריאות הציבור )מזון(  5, או בדיקה לפי תקנה 1964-חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"ד

 ;1981-)בדיקת דגים(, התשמ"א

הוא אינו נושא חותמת או סימון היכר חוקי אחר המאשרים כי נשחט בשחיטה המותרת  (3)
 על פי דין;

 הוא מוצג למכירה או נמצא מחוץ לשטח החנות; (4)

הוא נמצא או מוצג למכירה מחוץ למקרר, לחדר קירור למקפיא או לחדר הקפאה, לפי  (5)
 העניין;

רר או בחדר קירור שאינו מצויד במד קור תקין וגלוי הוא נמצא או מוצג למכירה במק (6)
 מעלות צלסיוס; 4לעין או שהטמפרטורה בו עולה על 

הוא מאוחסן במקפיא או בחדר הקפאה שאינו מצויד במד קור תקין וגלוי לעין או  (7)
 מעלות צלסיוס מתחת לאפס; 18שהטמפרטורה בו היא מעל 

חלקיהם, שלא נשטפו ונוקו מתוכנם לחלוטין  הוא מעיים או קיבה של בקר או צאן או (8)
 לפני כניסתם לעסק או שאינם מוחזקים במכל נפרד או במקרר המיועד לכך;

 הוא עוף שלא נמרט ורוקן מקרביו במשחטה; (9)

פג התאריך האחרון לשיווקו או התאריך המומלץ לשימוש בו או שאסור למכרו לפי כל  (10)
 דין;

בהתאם לצו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון(, הוא אינו מסומן כחוק  (11)
 ;1998-התשנ"ט

הוא מאוחסן במקרר או במקפיא בכמות או באופן שלפי דעתו של הרופא הווטרינר אינו  (12)
 מאפשר את בדיקתו או את החזקתו בהתאם להוראות חוק זה;

 הוא מאוחסן במקרר או במקפיא עם מוצרים אחרים; (13)

 מעלות צלסיוס מתחת לאפס; 18קפוא שהטמפרטורה שלו עולה על  הוא בשר (14)

 מעלות צלסיוס; 4הוא בשר מצונן שהטמפרטורה שלו עולה על  (15)

 הוא עוף קפוא או מצונן שאינו מאוחסן בנפרד מבשר או ממוצרי בשר אחרים; (16)

מזוהם  נמצא לפי בדיקה מטעם הרופא הווטרינר כי אינו ראוי למאכל אדם או שהוא (17)
 בחיידקים פתוגניים או שהוא עלול להזיק לבריאות הציבור מכל סיבה שהיא.

( נתונה להחלטתו ולשיקול דעתו של הרופא הווטרינר בהתאם 17קביעת האמור בסעיף קטן )א() )ב(
 לבדיקתו או לתוצאות בדיקות שהורה לעשות.

 אריזת בשר

 צדדיו בחומר אריזה שאינו סופג נוזלים. לא יאפשר עוסק לצרכן גישה לבשר שאינו ארוז מכל .3

 אחסון והובלת בשר

עוסק יאחסן בשר במקרר או במקפיא באופן שכל אחד מסוגיו יהיה בתא נפרד; ובחדר קירור או בחדר )א(  . 4
 על מדפים או על ווים נפרדים, עד למסירתו לצרכן. -הקפאה 

 הליך עיבודו לא נדרש לגביו אחסון בתנאי קירור.הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על מוצר בשר שעקב ת )ב(
לא ימסור עוסק בשר להובלה, לא יעמיס, לא ישווק ולא יוביל בשר אלא ברכב שניתן לגביו רישיון  )ג(

 .1971-להובלת מזון לפי תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם(, התשל"ב
סק בשר או מוצרי בשר ברכב קירור אלא אם כן מצויה בידו באותה העת תעודה לא יוביל ספק או עו )ד(

רכב  - 1291ממעבדה מאושרת המעידה על כיול תקף של ציוד הקירור שברכב בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 
 .2003להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת, מיוני 



 ציוד

ו במשטחי חיתוך וביתור העשויים עץ או קרטון או כל לא ישתמש עוסק בעסק, לכל מטרה, בלוחות א)א(  . 5
חומר הסופג רטיבות או לחות; משטחי החיתוך האמורים יהיו עשויים מחומר קשיח וחלק שאינו סופג רטיבות, לחות 

 או ריחות, שאינו רעיל ושניתן לניקוי בקלות.
 ם מיועדים לצורכי העסק.לא יחזיק עוסק בעסק מכונות, כלים או רהיטים שאינם תקינים או שאינ )ב(
לא יחזיק אדם בעסק, למשמרת או למטרה אחרת, סחורות או חפצים שאינם חלק מהעסק או שאינם  )ג(

 לצורך מכירת הבשר.
 לפחות רבע משטח העסק יהיה פנוי מכל חפץ וישמש להמתנת קונים בלבד. )ד(

 תנאים תברואיים

חלוק נקי ששרווליו קצרים, ויחגור סינר עשוי גומי או חומר )א( אדם העובד בעסק ילבש, בכל שעות העבודה,  . 6
אחר שאינו סופג נוזלים וניתן לניקוי בנקל, שאורכו עד למטה מהברכיים, וכן יחבוש כיסוי ראש נקי המכסה את כל 

 שיער ראשו.
 עוסק ייוחד מקום לתליית בגדי העובדים. )ב(
פא הווטרינר, ומעליו יותקן ברז מים זורמים; סמוך עוסק יתקין כיור מסוג ובמידות שיאשר מראש הרו )ג(

 פעמיות ומכל לאיסוף ניירות.-לכיור יהיה, בכל עת, סבון לרחיצת הידיים, ויוצב מיתקן שעליו מגבות נייר חד
 66-ו 65לא יעסיק עוסק עובד בעסק ולא יעבוד אדם בעסק אלא אם כן הוא עומד בדרישות תקנות  )ד(

 התקנות(. -)להלן  1972-אים תברואיים לעסקים לייצור מזון(, התשל"בלתקנות רישוי עסקים )תנ
 עוסק יחזיק וינהל את עסקו לפי התנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק. )ה(

 טיפול בדגים

בעסק שבו נמכרים דגים לא קפואים, יוקצה מקום מיוחד, בשטח של שלושה מ"ר לפחות, לניקוי הדגים )א(  .7
 וכן יתקיימו בו תנאים אלה:

 יהיה במקום מכל לאיסוף פסולת בגודל מתאים; (1)

 ניקוי הדגים לא ייעשה אלא על גבי שולחן מנירוסטה המוצב במקום מיוחד לכך; (2)

 הדגים יוחזקו במקרר נפרד בכלי מתאים כשהם מכוסים בפתיתי קרח. (3)

כה מיוחדת המכילה מים זורמים, המחוברת לרשת בעסק שבו נמכרים דגים חיים, יוחזקו הדגים בברי )ב(
 הביוב; ממדי הבריכה, מיקומה והחומרים שמהם תהיה עשויה, ייקבעו מראש על ידי הרופא הווטרינר.

 בעסק שבו נמכרים דגים קפואים, יוחזקו הדגים במקפיא נפרד. )ג(

 מוצרי בשר מצוננים

ד ונפרד לחיתוך הבשר, שגודלו ומיקומו ייקבעו על ידי )א( בעסק שבו נמכר בשר מצונן, יוקצה מקום מיוח . 8
 הרופא הווטרינר ובלבד ששטחו לא יפחת משלושה מ"ר.

חיתוך הבשר המצונן ייעשה אך ורק על גבי שולחן העשוי נירוסטה המוצב לאורך קיר המצופה  )ב(
 בחרסינה, ובסמוך לכיור שבו מקור מים זורמים.

 ות נירוסטה בתוך תבניות נירוסטה, המוחזקות במקרר ויטרינה.הבשר יוצג למכירה על גבי רשת )ג(

 פסילת מוצרי בשר והשמדתם

)א( מצא הרופא הווטרינר, לאחר בדיקה, כי בבשר שהוצג למכירה נתקיימה אחת או יותר מן הנסיבות  .9
צוות להשמידו או , רשאי הוא לתפוס, להחרים, לפסול, לסלק או לבער את הבשר, וכן רשאי הוא ל2המנויות בסעיף 

 למנוע באופן אחר את השימוש בו למאכל אדם או להתיר את השימוש בו לצורך אחר.
 השמדת בשר תבוצע בנוכחות הרופא הווטרינר שבדק אותו או בנוכחות אדם שהוא הרשה לכך בכתב. )ב(
 לא ישולם פיצוי כלשהו בגין בשר שהושמד כאמור. )ג(
בשר יישא בהוצאות שהוציאה העיריה בהובלת הבשר ובהשמדתו; האחראי על העסק שבעסקו הושמד  )ד(

 אישור בכתב מאת הרופא הווטרינר בדבר סכום הוצאות ההובלה וההשמדה כאמור יהיה ראיה לכאורה לדבר.

 מפתחות

עסק יחזיק מפתחות של כל מחסן, מקרר, מקפיא, חדר קירור וחדר הקפאה במקום גלוי בעסק במשך כל  .10
 בו. שעות הפעילות

 בדיקת משנה

)א( לא יכניס אדם לתחום העיריה, לצורכי מכירה, בשר או עופות בטרם העבירם לבדיקת משנה על ידי  .11
 הרופא הווטרינר.

 בדיקת המשנה תיערך במקום, בשעות ובתנאים שנקבעו מראש על ידי הרופא הווטרינר. )ב(
שלוח וטרינרית החתומה בידי הווטרינר של בעת בדיקת המשנה תוצג לפני הרופא הווטרינר תעודת מ )ג(

 המשחטה או של המפעל שממנו הובאו הבשר או העופות.



בבדיקת המשנה יבדוק הרופא הווטרינר, בין השאר, את אמיתות הרשום בתעודת המשלוח, וכן אם  )ד(
 האריזות סגורות הרמטית.

תעודות אחרות וחשבוניות עוסק ישמור את התעודה הווטרינרית המעידה על בדיקת המשנה או  )ה(
 חתומות כל עוד הבשר, העופות, או הדגים לפי העניין נמצאים בעסק.

 אגרות

 שקלים חדשים לכל ק"ג. 0.12בעד בדיקת משנה של בשר, עופות, או דגים תשולם לעיריה אגרה בסך  .12

 סמכויות ראש העיריה והרופא הווטרינר

 -שאים להיכנס, בכל עת סבירה, לעסק שמוכרים בו בשר כדי ראש העיריה או הרופא הווטרינר ר)א(  . 13
 לבדוק את הבשר או ליטול דוגמאות ממנו לבדיקה במעבדה; (1)

 לדרוש העברת הבשר ממקום למקום לשם בדיקה יסודית או בדיקה נוספת; (2)

 לדרוש הפשרת בשר קפוא או מצונן לצורכי בדיקה; (3)

הוראות חוק עזר זה ולנקוט את האמצעים לברר אם נעשה מעשה המהווה הפרת  (4)
 הדרושים לקיומן;

לדרוש ביצוע שינויים, תיקונים, ניקוי, החלפת אבזרים או ציוד או דרישה אחרת הנוגעת  (5)
 למצבו התברואתי של העסק.

( יחולו הוצאות הבדיקה, לרבות הוצאות ההובלה 1נערכה בדיקה מעבדתית של בשר לפי סעיף קטן )א() )ב(
וסק; אישור בכתב מאת הרופא הווטרינר או מאת מבצע הבדיקה בדבר סכום ההוצאות יהיה ראיה לכאורה על הע
 לדבר.

 איסור הפרעה

 לא יפריע אדם לראש העיריה או לרופא הווטרינר ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה. .14

 שמירת הדינים

 כל חיקוק אחר אלא להוסיף עליהם.חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות  .15

 הצמדה למדד

 -בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו של חוק העזר )להלן  1-תעריפי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב .16
יום העדכון(, לפי שיעור שינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש ינואר של 

 ון.השנה הקודמת ליום העדכ
 

 (2009בינואר  11ט"ו בטבת התשס"ט )

 מאיר כהן

 דימונהראש עיריית 
 


