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 עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן 

חוק עזר לכפר סבא )פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר(,  

- 1997התשנ"ז  

 265עמ'   , )15.4.1997(תשנ"ז  , 575חש"ם    פורסם:

לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית כפר סבא חוק    -250ו  )18(249,  )2(239בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
 עזר זה: 

 הגדרות 

 -בחוק עזר זה  .1

חיים או חלק ממנו, בין טרי ובין מקורר או קפוא, מבושל, מעושן, מיובש או טחון  -בשרו של בעל- "בשר"  
 קצוץ או בלתי קצוץ, לרבות מוצרי בשר ובשר המעובד בדרך כלשהי, המשמש למאכל אדם; 

גינאה, שלו, פסיון, ברבר, ממין וגיל כלשהו, וכן בעל  -תרנגול, אווז, ברווז, תרנגול הודו, יען, יונה, עוף- וף" "ע
 כנף אחר המשמש למאכל אדם; 

 בהמה, צאן, עופות, בשר מסוג אחר, דגים ומוצריהם; - "בעל חיים" 

 -שיוצרו במפעל בעל רשיון יצרן מטעם משרד הבריאות - "מוצרי בשר" 

 רגר, קבאב, נקניקיות, שווארמה; המבו .1

שוקיים   .2 כגון  אחרים,  וחלקים  פנים  חלקי  מעושנים,  או  מבושלים  בגריל,  עופות 
 וכנפיים; 

 נקניק לסוגיו, מבושל, מעושן או ממרח;  .3

 דגים מלוחים או מעושנים למיניהם או סלט דגים;  .4

 חיים, תבשילים, סלטים או ממרחים; -מזון המכיל בשר בעלי .5

 עוף או חלק ממנה, לרבות חלקי פנים המיועדים למאכל אדם;  גופת- "בשר עוף" 

 מוצרים שהוכנו מבשר עוף או שבהרכבם מצוי בשר עוף;- "מוצרי עוף" 

 , שרירים; )קורקבנים(ביצים, חלמונים, כבדים, לבבות, קיבות - עוף" -"חלקי פנים

 זפק, מעיים, ריאות ואברים פנימיים או חלק מהם; - עוף" -"קרביים

 כבד, לשון, טחול, כליות, ריאות, לב, מוח וכיוצא בהם;- "חלקי פנים" 

 נהג או עוזרו, המוביל או משווק, בתחום העיריה, בשר או מוצריו; - "מוביל" 

לרבות ייצור, עיבוד, איחסון, החזקה, הצעה או הצגה למכירה של מוצרי מזון, בין שנמכרו ובין  - "מכירה"  
 שלא נמכרו; 

  4.6,  4.4,  4.3,  4.2מקום המשמש למכירת בשר ומוצרי בשר לרבות עסקים המפורטים בפרטים  - "עסק"  
 ;-1995, התשנ"ה)עסקים טעוני רישוי(לתוספת לצו רישוי עסקים  -4.7ו

 אחד או יותר מאלה: - "עוסק" 

  -להלן  (  -1968בעל העסק, בעל רשיון לעסוק בעסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .1
  ;)םחוק רישוי עסקי

 המחזיק בפועל בעסק;  .2

 האחראי על העסק;  .3

 שותף פעיל בעסק;  .4

 אדם אחר העובד בעסק;  .5

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

 בין דגים חיים ובין דגי ים או בריכה, לרבות דגים קפואים, מעושנים, מיובשים או מבושלים; - "דגים" 

של עוף, לפי הענין, בין טרי ובין מקורר או קפוא, טחון או בלתי טחון, קצוץ או    של בעלי חיים או- "שומן"  
 בלתי קצוץ; 

 עיריית כפר סבא; - "עיריה" 

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

דם שהרופא הוטרינר העביר לו את סמכויותיו, כולן  הרופא הוטרינר של העיריה, לרבות א- "רופא וטרינר"  
 או מקצתן; 

במשרד  - "מעבדה"   כמוכרת  שאושרה  מעבדה  או  החקלאות  במשרד  הוטרינריים  השירותים  של  מעבדה 
 הבריאות; 

וטרינרית"   האחת- "תעודה  בתוספת  או  העשירית  בתוספת  חיים  -כאמור  בעלי  מחלות  לתקנות  עשרה 
א לתקנות  19, וכן כמשמעות תעודה בסעיף  )תקנות שחיטת בהמות  -להלן  (  -1964, התשכ"ד)שחיטת בהמות(

 ;-1960, התש"ך)בתי שחיטה לעופות(מחלות בעלי חיים  

 לתקנות שחיטת בהמות. 68כאמור בתקנה  - "בדיקת משנה" 
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 עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן 

 תנאים להחזקת בשר ומכירתו 

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

 הוא לא עבר בדיקה וטרינרית על פי כל דין ואינו מלווה בתעודה וטרינרית;  .1

 הוא אינו ראוי למאכל אדם;  .2

 חלו בו שינויי ריח וצבע העשויים לעורר גועל;  .3

 הוא מזוהם בחיידקים פתוגניים;  .4

 הוא אסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הוטרינר;  .5

 הוא אינו נושא חותמת או סימן היכר אחר, המאשרים כי נשחט בשחיטה המותרת על פי דין;  .6

 הוא עלול להזיק לבריאות הציבור מסיבה כלשהי;  .7

 החזקת הבשר או מכירתו מתבצעת מחוץ לשטח החנות;  .8

שעקב תהליך עיבודו לא חלה עליו חובת    הבשר מוחזק מחוץ למקרר או למקפיא, למעט בשר  .9
 החזקה במקרר או במקפיא; 

קור שאינו תקין או שהטמפרטורה בו  - הבשר מוחזק במקרר שאינו תקין או שהוא מצוייד במד .10
 מעלות צלסיוס;   5עולה על 

קור שאינו תקין או שהטמפרטורה  -הבשר מוחזק במקפיא שאינו תקין או שהוא מצוייד במד .11
 מעלות צלסיוס;  18בו עולה על מינוס 

הוא מעיים או קיבות צאן, בקר, עופות או חלקיהם, שלא נשטפו ונוקו לחלוטין מתוכנם, לפני   .12
 הכנסתם לעסק; 

 הוא עוף שלא נמרט ולא הורשתה מכירתו לפי תנאי רשיון העסק;  .13

 לא הורשתה מכירתו לפי תגאי רשיון העסק;  .14

 ו; אסור למכרו לפי כל דין או שפג התאריך האחרון לשיווק .15

 הוא אינו מסומן כדין;  .16

 הוא מפעל שאינו מורשה מטעם משרד הבריאות;  .17

 הוא נמצא באריזה פגומה;  .18

תנאים תברואיים להובלת בשר,  (הוא הובל ברכב שאינו עומד בדרישות תקנות רישוי עסקים   .19
ומוצריהם עופות  התשל"ב)דגים,  תנאים  -1971,  הקובע  במקומו,  שיבוא  אחר  חיקוק  או   ,

 כאמור.   תברואיים להובלה

 סייג להחזקת בשר 

3.  

 לא יחזיק עוסק ולא ירשה לאחר להחזיק בשר מחוץ לשטח העסק. .א

לא יחזיק עוסק ולא ירשה לאחר להחזיק בשר שאינו ראוי למאכל אדם, שהוא מזוהם או שהוא   .ב
אסור לצריכת אדם לפי הוראות הרופא הוטרינר, למעט בשר המוחזק במכלים מיוחדים וסגורים,  

שח בצבע  של  צבועים  בגודל  באותיות  למחיקה,  ניתנת  שאינה  בצורה  רשום  ועליהם  ס"מ    10ור 
 לפחות: "בשר שאינו ראוי למאכל אדם".

 החזקת בשר והפשרתו 

בשר יוחזק בעסק באופן שכל אחד מסוגיו יימצא בנפרד בחדר הקירור על מדפים או ווים נפרדים עד למסירתו   .4
 5הפשרתו, יופשר במקרר שהטמפרטורה בו לא תעלה על פלוס  לצרכן; הוצא בשר מן המקפיא לצורך  

  מעלות צלסיוס.  10מעלות צלסיוס או בחדר הפשרה בטמפרטורה עד פלוס 

 בגדי עבודה 

5.  

בכל שעות העבודה ילבש כל עובד בעסק חלוק נקי ששרווליו קצרים, וכן כיסוי ראש לבן המכסה   .א
 את כל שערותיו. 

כל עוסק המוכר או מגיש מוצרי בשר או עופות בעסק, יחבוש כיסוי ראש לבן המכסה את כל שערות   .ב
 ראשו.

לא ימכור עוסק ולא יגיש מוצרי בשר, עופות או דגים, ללא כיסוי ראש לבן המכסה את כל שערות   . ג
 ראשו.

הוא בריא  לא יעסוק אדם בהכנת בשר או מוצריו, מכירתו, הובלתו, הפצתו, הגשתו, אלא אם כן   .ד
ואינו סובל ממחלת עור העלולה לגרום לזיהום ממגע עם בשר או מוצריו, וכן אם אינו סובל ממחלה  
מידבקת אחרת העלולה לעבור לאדם אחר באמצעות מזון, וכן אם אינו נושא טפיל, נגיף או חיידק  

 של מחלה כאמור.

צווארו, זרועותיו או ידיו    לא יעסוק אדם בהכנה, שיווק והגשה של בשר או מוצריו, כשעל פניו, .ה
 מצויים פצעים, חבורות או חטטים או שאינו מגולח. 

 בעסק ייוחד ארון לתליית בגדי העבודה.  .ו
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 עוסק ישמור בכל עת על נקיון פנים העסק והמדרכה הגובלת בו.  .ז

בעסק יימצאו מיתקן תקין לרחיצת ידיים, מיתקן למים חמים ובסמוך לו יימצאו בכל עת סבון,   .ח
 פעמיות ומכל לאיסוף נייר.-קוי ציפורניים, מגבות נייר חדמברשת לני

 פסילת בשר והשמדתו 

6.  

מצא הרופא הוטרינר, לאחר בדיקה, כי בשר שהוצג למכירה בעסק עלול להזיק לבריאות אדם או   .א
שהוא בלתי ראוי למאכל אדם, מחמת רקב או זיהום או מסיבה אחרת, רשאי הוא לתפוס, להחרים,  

ת הבשר, לצוות להשמידו או למנוע באופן אחר את השימוש בו למאכל אדם  לפסול לסלק ולבער א 
 או להתיר את השימוש בו לצורך אחר שאינו למאכל אדם. 

לכך   .ב שהוא הרשה  בנוכחות אדם  או  אותו  הוטרינר שבדק  הרופא  בנוכחות  בשר אלא  יושמד  לא 
 בכתב. 

 סכויות ראש העיריה והרופא הוטרינר 

  -ראש העיריה או הרופא הוטרינר רשאים להיכנס, בכל עת סבירה לעסק שמוכרים בו בשר, כדי  .7

 לבדוק את הבשר או ליטול דוגמאות ממנו לשם בדיקה;  .1

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

 לדרוש הפשרת בשר קפוא או מקורר, לצורכי בדיקה;  .3

ה המהווה לכאורה עבירה על הוראות חוק עזר זה, ולנקוט אמצעים  לברר אם נעשה בו מעש .4
 הדרושים לקיומן; 

שקלים חדשים לכל ק"ג בשר    0.12נערכה בדיקה כאמור, רשאית העיריה לגבות אגרה בסך   .5
 שנבדק. 

 איסור הפרעה 

חוק  לא יפריע אדם לראש העיריה או לרופא הוטרינר ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי הוראות   .8
 עזר זה.

 בדיקת משנה 

לא יכניס אדם לתחום העיריה בשר או מוצרי בשר או מוצרים אחרים המכילים בשר, אלא לאחר שעבר בדיקת   .9
המחלקה  חותמת  עליו  תוטבע  אדם  למאכל  ראוי  הבשר  נמצא  העירונית;  הוטרינרית  במחלקה  משנה 

 .הוטרינרית העירונית, המעידה כי עבר בדיקה ונמצא ראוי למאכל אדם

 הצגת בשר לצורך בדיקת משנה 

10.  

לא יכניס אדם בשר או מוצרי בשר לתחום העיריה אלא לאחר שהביאם עם רכבו לבדיקה במחלקה   .א
 הוטרינרית העירונית. 

 הרופא הוטרינר של העיריה רשאי לקבוע את המקום והשעה לביצוע הבדיקה.  .ב

הוטר . ג הרופא  בפני  יציג  העיריה  לתחום  בשר  מוצרי  או  בשר  המכניס  תעודה  אדם  העירוני,  ינר 
 וטרינרית חתומה בידי רופא וטרינר.

 תנאים לעיסוק מוביל 

11.  

לא יוביל אדם בשר ומוצריו, אלא אם כן, בשעת עיסוקו כמוביל, הוא יהא לבוש בבגדים נקיים    .א
 ושלמים שעליהם ילבש חלוק לבן קצר, פניו יהיו מגולחים וציפורניו נקיות. 

ל פניו ועל גופו לא יהיו פצעים פתוחים או מוגלתיים, הוא לא  לא יעסוק אדם כמוביל, אלא אם כן ע .ב
יהיה נגוע במחלת עור העלולה לגרום לזיהום מצרכי מזון, והוא לא יהיה נגוע ולא יהא נושא של  

 טפיל, חיידק או וירוס, הגורמים למחלה מדבקת באמצעות מזון. 

 רכב קירור 

 , אלא אם כן נתקיימו לגבי הרכב כל אלה: )ברכ  -להלן (לא יוביל אדם בשר ומוצריו ברכב קירור   .12

 הוא עומד בדרישות חוק רישוי עסקים לענין רישוי הרכב לצורך הובלת בשר ומוצריו;  .1

עסקים   .2 רישוי  תקנות  בדרישות  עומד  עופות  (הוא  דגים,  בשר,  להובלת  תברואיים  תנאים 
 ;-1971, התשל"ב)ומוצריהם

 המוצרים שהוא מוביל ראויים למאכל אדם;  .3

 המוצרים שברכב מסודרים על גבי משטחים שמתחתם זורם אוויר קר; .4

גוף הרכב נקי מבחוץ, ארגז הקיבול ברכב נקי, אין בתוכו שאריות או פסולת מזון או פסולת   .5
 אריזות או פסולת אחרת ואין ברכב מקקים או מכרסמים; 

http://www.machshavot.co.il/


© , 6160466-03 ,"מחשבות" קבוצת   www.machshavot.co.il    4
  

 עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן 

רכב אינה עולה  אריזות המזון המובלות ברכב ותכולתן מסומנות וסגורות כדין ומעלת הקור ב .6
 על מעלת הקור לפי כל דין; 

בארגז הקיבול ברכב אין ריחות רעים או ריח של חומצה או ריח שומן מעופש או ריח רקבון או   .7
ריח כימיקלים או ריח חומרי הדברה וניקוי או ריח עובש, העלולים לבוא במגע עם מוצרי המזון  

 שבו.

 מכירת דגים טריים 

 דגים שאינם קפואים אלא אם כן נתקיימו בעסק כל אלה: לא יעסוק עוסק בעסק למכירת   .13

מ"ר לפחות, לניקוי הדגים על גבי שולחן מנירוסטה בלבד,    3הוקצה בו מקום מיוחד, בשטח של   .1
 והשולחן הוצב במקום שיוחד לכך כאמור; 

 יהיה בו מכל לאיסוף פסולת בגודל מתאים להיקף העבודה שלו;  .2

מעלות    5תי קרח או במקרר בטמפרטורה שלא תעלה על  הדגים יוחזקו בו כשהם מקוררים בפתי .3
 צלסיוס; 

בחנות שנמכרים בה דגים חיים, הם יוחזקו בבריכה מיוחדת שנתקיימו לגביה כל אלה: הבריכה   .4
תכיל מים זורמים, היא תחובר לרשת הביוב ויוזרם לתוך הבריכה אוויר ממכשיר המיועד לכך,  

בידי  להנחת דעתו של הרופא הוטרינר; ממדי הברי ייקבעו  הבניה שלה  וחומרי  כה, מיקומה 
 הרופא הוטרינר; 

משלוח הדגים שהוכנסו לתחום העיריה יהיו מלווים בתעודת משלוח חתומה בידי רופא וטרינר   .5
,  )בדיקת דגים(  )מזון (מוציא התעודה, לפי הנוסח שבתוספת הראשונה לתקנות בריאות הציבור  

 ; -1981התשמ"א

הע .6 לתחום  יוכנסו  חיים  בזמן  דגים  שימנע,  באופן  סגורה  מים  בבריכת  מובלים  כשהם  יריה 
 הנסיעה, שפיכת מים ודגים אל מחוץ לבריכה.

 נטילת דוגמאות לבדיקת מעבדה 

14.  

 דוגמאות או מוצרים לבדיקת מעבדה יילקחו בהתאם לשיקול הרופא הוטרינר.  .א

ה .ב של  הקירור  בבית  העוסק  חשבון  על  יאוחסנו  הם  מעבדה,  לבדיקת  דוגמאות  מחלקה  נלקחו 
חשבון   על  תהיה  המעבדה  בדיקת  המעבדה;  בדיקת  תוצאות  לקבלת  עד  העירונית  הוטרינרית 

 העוסק. 

 סימון עוף 

15.  

גופות של עופות או חלקיהן, שאושרו למאכל לפי הוראות חוק עזר זה, יסומנו בחותם או סימון של   .א
 בית השחיטה. 

מאכל לרבות שימורים, אלא אם כן  לא יוחזקו בעסק בשר עוף או חלקי עוף ולא ייצרו מהם מוצר   .ב
 הם נושאים את החותם או הסימון של בית השחיטה. 

לא ישווקו, לא יארזו ולא יציגו למכירה מוצרי בשר ודגים, אלא אם כן הם מסומנים בסימון תזונתי   . ג
 . -1993, התשנ"ג)סימון תזונתי( )מזון(בהתאם לתקנות בריאות הציבור 

אר את מהות המוצר בתאור נכון ובלתי מטעה, ותאריך הייצור  על המוצר יצויינו שם המוצר, המת .ד
 או תאריך אחרון לשיווק. 

 טיב הסימון 

הסימון על גבי מוצרי בשר יהיה ברור ובר קיימא, הוא לא יטושטש על ידי המוצר או על ידי איורים או עקב   . 16
תווית, היא תוצמד היטב למוצר או לאריזתו  חומר עזר כתוב, מודפס או מוטבע או עקב סיבה אחרת; היה הסימון על גבי  

 באופן שלא תהא ניתנת להסרה.

 שמירת דינים 

אין חוק זה בא לגרוע מכל חיקוק אחר אלא להוסיף עליו, ואין במתן הוראה זו לפי חוק עזר זה כדי לגרוע    .16
 מחובתו של אדם לקיים הוראת כל דין אחר. 

 ביטול 

 בטל.  - -1988, התשמ"ח)בשר ומוצרי בשרפיקוח על מכירת  (סבא - חוק עזר לכפר  .17

 )1996בדצמבר  18(ח' בטבת התשנ"ז 

 יצחק ולד 

 סבא-ראש עיריית כפר
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