שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.

חוק עזר לערד )פיקוח על מכירת בשר ומוצריו( ,התש"ע2010-
פורסם:

חש"ם  ,743התש"ע ) ,(26.5.2010עמ' 209

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250 ,249 ,(2)239ו 251-לפקודת העיריות ,מתקינה עיריית ערד חוק עזר זה:

הגדרות
.1
"בדיקת משנה"  -בדיקה תברואתית וטרינרית הנערכת על ידי הרופא הווטרינר העירוני ברכבי הובלת הבשר מיד עם
כניסתם לתחום הרשות ולפני הכנסת הבשר לבתי העסק;
"בעל חיים"  -לרבות בהמה ,צאן ,בקר ,עיזים ,עופות למיניהם ,יונים ובעלי חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות
חקלאות ,למטרות ייצור בשר מאכל וכל בעל חי או עוף אחר ששר החקלאות יכריזם במודעה שתתפרסם ברשומות
וכלולים במונח "בעל חיים" לצורך חוק עזר זה ,וכיוצא באלה;
"בשר"  -בשרו של בעל חיים או כל חלק ממנו המשמש למאכל אדם ,בין טרי ובין מקורר ,קפוא ,מבושל ,מעושן,
מיובש או טחון ,קצוץ או לא קצוץ ולרבות חלקי פנים ,מוצרי בשר ובשר המעובד בדרך כלשהי;
"דגים" – בין דגים חיים ובין דגי ים או בריכה ,לרבות דגים קפואים ,מעושנים ,מיובשים או מבושלים ,וכן פירות ים;
"העיריה"  -עיריית ערד;
"חלקי פנים"  -כבד ,לשון ,טחול ,כליות ,ריאות,לב ,מוח וכיוצא באלה ,לרבות חלקי עוף  -ביצים ,חלמונים וקיבות
)קורקבנים(;
"מוביל"  -נהג ,עוזרו או אדם אחר ,המוביל או משווק בשר בתחומי העיריה;
"מוצרי בשר"  -מוצרים אשר הוכנו מבשר או שבהרכבם מצוי בשר ויוצרו במפעל בעל רישיון יצרן מטעם משרד
הבריאות ,לרבות:
בחוק עזר זה -

) (1המבורגר ,קבב ,שישליק ,נקניקיות ,שווארמה;
) (2עופות לסוגיהם ,בגריל ,מבושלים או מעושנים ,חלקי פנים וחלקים אחרים ,כגון שוקיים
וכנפיים;
) (3נקניק לסוגיו,יבש או מתובל ,מעושן או מבושל ,או ממרח;
) (4דגים לסוגיהם ,מלוחים או מעושנים ,מטוגנים או מיובשים ,צלויים או אפויים ,כסלט או
כממרח;
) (5מזון המכיל בשר בעל חיים לרבות כתבשיל ,כסלט או כממרח;
"מכירה"  -לרבות ייצור,עיבוד ,אחסון ,החזקה ,הובלה ,העברה ,שליחה ,הגשה ,הצעה או הצגה למכירה של בשר או
מוצרי בשר ,בין שנמכרו ובין שלא נמכרו;
"מעבדה"  -מעבדה של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות או מעבדה שאושרה על ידי משרד הבריאות;
"משווק"  -לרבות יצרן ,יבואן ,מתווך ,מחסן שיווק ,מוביל וכיוצא באלה;
"מיתקן קירור"  -חדר קירור או הקפאה ,מקפיא או מקרר ,קבוע או נייד ,לרבות מיתקן קירור על רכב;
"עוסק"  -אחד או יותר מאלה:

) (1בעל העסק או בעל הרישיון לעסוק בעסק לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח) 1968-להלן -
חוק רישוי עסקים(;
) (2המחזיק בפועל בעסק;
) (3האחראי על העסק;
) (4שותף פעיל בעסק;
) (5אדם אחר העובד בעסק;
"עוף"  -תרנגול ,אווז ,ברווז ,תרנגול הודו ,יען ,יונה ,עוף  -גינאה ,שלו ,פסיון ,ברבר או עוף בר ,ממין וגיל כלשהו וכן
כל בעל כנף אחר המשמש למאכל אדם;
"עסק"  -מקום המשמש למכירת בשר ומוצרי בשר ,לרבות עסקים המפורטים בפריטים ,4.4 ,4.3 ,4.2 ,4.1 ,3.2 ,3.1
 6.10 ,6.9 ,6.8 ,4.7 ,4.6ו 7.9-בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה ,1995-בין אם הוא נושא
רישיון עסק בפועל ,בין אם לאו;
"צרכן"  -מי שקונה או רוכש באופן אחר בשר ,בין אם למוכרו לאחרים בין אם לצריכה עצמית;
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"רופא וטרינר"  -על פי תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות( ,התשכ"ד) 1964-להלן  -תקנות שחיטת בהמות(,
ותקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות( ,התש"ך) 1960-להלן  -תקנות שחיטה לעופות( ,הרופא הווטרינר ,על
פי חוק עזר זה ,ימונה לתפקידו בהסכמת מנהל השירותים הווטרינריים )להלן  -המנהל(; כאשר הרופא הווטרינר
שימונה יהיה עובד העיריה לרבות רופא וטרינר עירוני אחר אשר מונה בכתב כמחליף בידי המנהל;
"שומן"  -של בעלי חיים בין אם טרי ובין מקורר או קפוא ,טחון או לא טחון ,קצוץ או לא קצוץ;
"תעודה וטרינרית"  -אחת או יותר מאלה:

) (1תעודה כמשמעותה בתוספת העשירית או בתוספת האחת עשרה לתקנות שחיטת בהמות
וכן כמשמעותה בתקנה  (4)19לתקנות שחיטה לעופות;
) (2תעודה שנחתמה בידי הרופא הווטרינר של מפעל ייצור או של מחסן שיווק או של כל
עסק אחר שממנו יצאו הבשר ומוצרי הבשר ,בין אם הוא נמצא בתחום הרשות ובין אם
בתחום רשות מקומית אחרת ,ובלבד שנחתמה טרם שהוצאו מן המפעל ,ממחסן השיווק או מן
העסק.
תנאים להחזקת בשר ומכירתו
לא יכניס עוסק לעסק ,לא יחזיק ,לא ימכור ,לא ישווק ולא ירשה לאחר להכניס לעסק ,להחזיק ,למכור או
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לשווק בשר שנתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:

) (1הוא לא עבר בדיקה וטרינרית על פי כל דין ואינו מלווה בתעודה וטרינרית;
) (2הוא אינו ראוי למאכל אדם ,על פי קביעת הרופא הווטרינר;
) (3חלו בו שינויי ריח וצבע העשויים לעורר גועל;
) (4הוא מזוהם או חשוד כמזוהם בחיידקים פתוגניים ,על פי קביעת הרופא הווטרינר;
) (5הוא אסור לצריכת אדם על פי קביעת הרופא הווטרינר;
) (6הוא אינו נושא חותמת או סימן היכר אחר ,המאשרים כי נשחט בשחיטה המותרת על פי
דין;
) (7הוא עלול להזיק לבריאות הציבור מסיבה כלשהי ,על פי קביעת הרופא הווטרינר;
) (8הוא מוחזק או נמכר מחוץ לשטח החנות;
) (9הוא מוחזק מחוץ למקרר או למקפיא ,למעט בשר שעקב תהליך עיבודו לא חלה עליו
חובת החזקה במקרר או במקפיא;
) (10הוא בשר טרי המוחזק במקרר שאינו תקין או שמד-הקור במקרר אינו תקין או
שהטמפרטורה במקרר עולה על  5מעלות צלסיוס;
) (11הוא בשר קפוא המוחזק במקפיא שאינו תקין או שמד-הקור במקפיא עולה על מינוס 18
מעלות צלסיוס;
) (12הוא מעיים או קיבות בעל חיים או חלקיהם ,שלא נשטפו ונוקו לחלוטין מתוכנם ,לפני
הכנסתם לעסק;
) (13הוא עוף שלא נמרט ולא רוקן מכל קרביו במשחטה;
) (14לא הורשתה מכירתו לפי תנאי רישיון העסק;
) (15אסור למכרו לפי כל דין או שפג התאריך האחרון לשיווקו;
) (16הוא אינו מסומן כדין;
) (17הוא יוצר במפעל שאינו נושא רישיון יצרן תקף מטעם משרד הבריאות;
) (18הוא נמצא באריזה פגומה;
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) (19הוא הובל או מובל ברכב שאינו עומד בדרישות תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים
להובלת בשר ,דגים ,עופות ומוצריהם( ,התשל"ב) 1971-להלן  -תקנות להובלת בשר( או כל
חיקוק אחר שיבוא במקומו או נוסף עליו ,הקובע תנאים תברואיים להובלה כאמור;
) (20הוא נמצא במיתקן קירור שקיימים בו ריחות רעים ,לרבות ריח חומצי או ריח שומן
מעופש או ריח ריקבון או ריח כימיקלים או ריח חומרי הדברה וניקוי או ריח עובש ,העלולים
לבוא איתו במגע.
סייג להחזקת בשר
שר שאינו ראוי למאכל אדם ,שהוא מזוהם או שהוא אסור לצריכת אדם לפי הוראות הרופא הווטרינר,
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יוחזק במכלים מיוחדים וסגורים ,צבועים בצבע שחור ועליהם רשום בצורה שאינה ניתנת למחיקה ,באותיות בגודל
של  10ס"מ לפחות" :בשר שאינו ראוי למאכל אדם".

החזקת בשר והפשרתו
.4
) ב(
)ג( בשר קפוא ,יוחזק בעסק במיתקן קירור ,באופן שכל אחד מסוגיו )בקר ,עוף או דגים( יימצא על מדפים
נפרדים עד למסירתו לצרכן.
)ד( הוצא בשר מן המקפיא לצורך הפשרתו ,יופשר במיתקן קירור שהטמפרטורה בו לא תעלה על  5מעלות
צלסיוס או בחדר הפשרה בטמפרטורה של עד  7מעלות צלסיוס.
)ה( לא יוחזקו באותו מיתקן קירור בשר גולמי ובשר מעובד המוכן לאכילה.
)ו( לא יאפשר עוסק לצרכן גישה או מגע עם בשר שאינו ארוז מכל צדדיו בחומר אריזה אטום לנוזלים.
)א( בשר טרי ,יוחזק בעסק באופן שכל אחד מסוגיו )בקר ,עוף או דגים( יימצא במיתקן קירור נפרד.

הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על מוצר בשר אשר מפאת תהליך עיבודו אין חובה להחזיקו בקירור.

תנאים תברואיים
)א( בכל שעות העבודה ילבש כל עוסק בעסק ,בגדי עבודה נקיים ,או חלוק נקי ששרווליו קצרים ,וכן כיסוי
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ראש המכסה את כל שערותיו.
)ב( לא יעסוק אדם במכירה או בהובלה של בשר או מוצריו ,אלא אם כן הוא בריא ואינו סובל מנגעים
בעורו העלולים לגרום לזיהום ממגע עם בשר או מוצריו ,וכן אינו סובל ממחלה מידבקת אחרת העלולה לעבור לאדם
אחר באמצעות מזון ,או אינו נושא טפיל ,נגיף או חיידק של מחלה כאמור.
)ג( לא יעסוק אדם במכירה ,או בהובלה של בשר או מוצריו ,כאשר אינו מגולח ,למעט מי שמגדל
זקן,וציפורניו אינן גזוזות ונקיות.
)ד( בעסק ייוחד ארון לתליית בגדי העבודה.
)ה( בעסק ייוחד ארון לאחסון חומרי ניקוי והדברה.
)ו( עוסק ישמור בכל עת על ניקיון פנים העסק ,ציודו והמדרכה הגובלת בו.

מבנה וציוד
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)ב( כל פתחי העסק יהיו סגורים בכל עת או לחלופין ,מוגנים ברשתות או במסכי אוויר למניעת חדירה של
חרקים ומזיקים.
)ג( בעסק תופעל מערכת אוורור ומיזוג אוויר כדי לשלוט בטמפרטורת החדרים.
)ד( לא יימצאו בעסק ציוד ,מכונות ,ריהוט או טובין שאינם מיועדים לצורכי העסק או שאינם תקינים
לשימוש.
)ה( רבע משטח העסק לפחות ,יהיה ריק מכל ציוד או חפץ וישמש את הצרכנים בלבד.
)ו( כל הכיורים ומשטחי העבודה יהיו עשויים פלדת אל חלד.
)ז( לא ישתמש אדם בעסק אלא במשטחי חיתוך ועיבודו באותו ציוד ,לחיתוך ועיבוד סוגי בשר שונים.
)ח( לא ישתמש אדם באותו משטח עבודה ,באותו משטח חיתוך ועיבודו באותו ציוד ,לחיתוך ועיבוד סוגי
בשר שונים.
)ט( בעסק יימצא לפחות כיור אחד תקין לרחיצת ידיים וכלים; הכיור יהיה מחובר לרשת המים העירונית,
למיתקן לאספקת מים חמים ולמערכת הביוב; בסמוך לכיור יימצאו בכל עת סבון נוזלי ,מברשת לניקוי ציפורניים,
מגבות נייר חד-פעמיות ומכל לאיסוף נייר.
)י( הרופא הווטרינר יהיה מוסמך לפטור את העוסק מקיום הוראות סעיף זה ,כולן או מקצתן ,בהתאם
לשיקול דעתו.
)א( קירות העסק יהיו מחופים באריחי קרמיקה בהירה וחלקה עד לגובה  1.8מטר.

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

) (1הוא עומד בדרישות חוק רישוי עסקים לעניין רישוי הרכב לצורך הובלת בשר ומוצריו;
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) (2הוא עומד בדרישות התקנות להובלת בשר;
) (3המוצרים שהוא מוביל ראויים למאכל אדם;
) (4המוצרים שברכב מסודרים על גבי משטחים המאפשרים זרימה חופשית של אוויר קר
תחתיהם;
) (5הרכב נקי מבחוץ ,מיתקן הקירור ברכב נקי מבחוץ ומבפנים ,אין בתוכו שאריות ,פסולת
מזון ,פסולת אריזות או פסולת אחרת ואין בתוכו חרקים או מכרסמים;
) (6הבשר המובל ברכב ארוז ומסומן כדין;
) (7טמפרטורת מיתקן הקירור ותכולתו אינה עולה על הטמפרטורה הקבועה בתקנות
להובלת בשר;
) (8במיתקן הקירור ברכב לא קיימים ריחות רעים ,לרבות ריח חומצי או ריח שומן מעופש
או ריח ריקבון או ריח כימיקלים או ריח חומרי הדברה וניקוי או ריח עובש ,העלולים לבוא
במגע עם התכולה.
מכירת דגים חיים או מצוננים
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לא יעסוק עוסק בעסק למכירת דגים שאינם קפואים אלא אם כן נתקיימו בעסק כל אלה:

) (1הוקצה בו מקום מיוחד ,בשטח של  3מ"ר לפחות ,שבו יתבצע ניקוי הדגים על גבי שולחן
מפלדת אל חלד בלבד;
) (2יהיה בו מכל לאיסוף פסולת בגודל מתאים להיקף העבודה במקום; המכל יהיה מצויד
במכסה ובתוכו שקית ניילון אטומה;
) (3דגים מצוננים ,יוחזקו כשהם מקוררים ומכוסים בפתיתי קרח או בתוך מקרר
בטמפרטורה שלא תעלה על  5מעלות צלסיוס;
) (4דגים חיים ,יוחזקו בבריכה מיוחדת שנתקיימו לגביה כל אלה :הבריכה תכיל מים
זורמים ,היא תחובר לרשת הביוב ולתוכה יוזרם אוויר ממכשיר המיועד לכך; מבנה הבריכה,
ממדיה ,מיקומה ודרך תפעולה ,ייקבעו על ידי הרופא הווטרינר;
) (5משלוח הדגים שיוכנס לתחום העיריה יהיה מלווה בתעודת משלוח חתומה בידי רופא
וטרינר ,בהתאם לנוסח שבתוספת הראשונה לתקנות בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(,
התשמ"א;1981-
) (6דגים חיים יוכנסו לתחום העיריה כשהם מובלים בבריכת מים סגורה באופן שימנע ,בזמן
הנסיעה ,שפיכת מים ודגים אל מחוץ לבריכה.
סימון בשר
)א( גופות של בעלי חיים או חלקיהן ,שאושרו למאכל לפי הוראות חוק עזר זה ,יהיו מסומנים בחותם או
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בסימון שלבית השחיטה.
)ב( לא יוחזק בעסק בשר בעלי חיים או חלקיהם ולא ייצרו מהם מוצר מאכל לרבות שימורים ,אלא אם כן
הם נושאים את החותם או הסימון של בית השחיטה.
)ג( לא ישווקו ,לא ייארזו ולא יוצגו למכירה מוצרי בשר ,אלא אם כן הם מסומנים בסימון תזונתי בהתאם
לתקנות בריאות הציבור )מזון( )סימון תזונתי( ,התשנ"ג.1993-
)ד( על המוצר יצוין שם המוצר ,המתאר את מהות המוצר בתיאור נכון ובלתי מטעה; כן יסומנו תאריך
ייצור או תאריך אחרון לשיווק ,הכל כפי שנקבע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון תאריך על מוצרי בשר
ומוצרי דגים( ,התשמ"ד.1984-
)ה( בשר מעובד יסומן בהתאם לתקנות בריאות הציבור )מזון( )בשר מעובד( ,התשנ"ג.1993-

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

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.
פסילת בשר והשמדתו
)א( מצא הרופא הווטרינר ,לאחר בדיקה ,כי בשר שהובל ,הוחזק או הוצג למכירה בעסק עלול להזיק
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לבריאות אדם או שהוא בלתי ראוי למאכל אדם ,מחמת רקב או זיהום או מסיבה אחרת כמפורט בסעיף  2לעיל,
רשאי הוא בהתאם לסמכותו על פי סעיף  7לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג) 1983-להלן  -פקודת
בריאות הציבור( ,לפסול ,לתפוס ,להחרים ,לסלק ולבער את הבשר ,לצוות להשמידו או למנוע באופן אחר את השימוש
בו למאכל אדם או לחלופין ,להתיר את השימוש בו לצורך אחר שאינו מאכל אדם.
)ב( לא יושמד בשר אלא בנוכחות הרופא הווטרינר שבדק אותו או בנוכחות אדם שהוא הרשה לכך בכתב.
)ג( לא ישולם כל פיצוי בעד בשר שהושמד כאמור.
)ד( העוסק יישא בעלויות העיריה לאחסון ,להובלה ולהשמדה של הבשר; אישור בכתב מאת הרופא
הווטרינר בדבר סכום ההוצאות ,ישמש ראיה לכאורה לדבר.

בדיקת משנה
)א( לא יכניס אדם לתחום העיריה ,לצורכי מכירה ,בשר או מוצרי בשר ,אלא לאחר שעבר עם רכבו בדיקת
.12
משנה על ידי הרופא הווטרינר.
)ב( הרופא הווטרינר רשאי לקבוע את המקום והשעות לביצוע בדיקת משנה; המקום שבו תתבצע בדיקת
המשנה יהיה בתחום בית המטבחיים ,וזאת בהתאם לתקנה )68ב( לתקנות שחיטת בהמות; אם בדיקת המשנה לא
תתבצע בבית המטבחיים כאמור; יש לקבל את הסכמת המנהל לעניין המקום שבו תתבצע הבדיקה.
)ג( לא יכניס אדם לתחום העיריה ,לצורכי מכירה ,בשר או מוצרי בשר שאינם מלווים בתעודה וטרינרית
חתומה בידי רופא וטרינר.
)ד( נמצאו הבשר או מוצרי הבשר ראויים למאכל אדם ,יטביע הרופא הווטרינר חותמת אישור ירוקה על
מסמכי ההובלה.
)ה( נמצאו הבשר או מוצרי הבשר לא ראויים למאכל אדם ,יטביע הרופא הווטרינר חותמת פסילה אדומה
על מסמכי ההובלה.
)ו( עוסק ישמור בעסקו לתקופה של חודשיים לפחות את מסמכי ההובלה החתומים או העתקים שלהם,
לשם הצגתם לרופא הווטרינר.
)ז( בעד בדיקת משנה של המוצרים שלהלן ,תשולם אגרה כאמור לצדם:

) (1בעבור בשר טרי  -כאמור בתקנות  68ו 73-לתקנות שחיטת בהמות ,כפי שהן מתעדכנות
מזמן לזמן;
) (2בעבור בשר עוף ומוצריו  0.20 -שקלים חדשים לק"ג;
) (3בעבור דגים ומוצריהם  -כאמור בתקנה  10לתקנות בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(,
התשמ"א ,1981-כפי שהן מתעדכנות מזמן לזמן.
)ח( האגרה תשולם בידי העוסק מקבל הסחורה או בידי המשווק ,לפי החלטת העיריה.

נטילת דוגמאות לבדיקת מעבדה
)א( הרופא הווטרינר רשאי להחליט ,בהתאם לשיקול דעתו המקצועית ולנסיבות העניין ,אם לבדוק את
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הבשר או את מוצרי הבשר או דוגמה מהם בבדיקת מעבדה; העוסק יישא בהוצאות העיריה בעבור בדיקת המעבדה
ואישור בכתב מאת רופא הווטרינר בדבר סכום ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לדבר.
)ב( נלקחו בשר או מוצרי בשר כדוגמה לבדיקת מעבדה ,הם יאוחסנו על חשבון העוסק בבית קירור עד
לקבלת תוצאות בדיקת המעבדה.

בדיקות
הרופא הווטרינר רשאי להחליט ,בהתאם לשיקול דעתו ,אם לערוך לבשר או למוצרי הבשר ,בדיקה
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אורגנולפטית; הבדיקה תיערך בהתאם להוראות פקודת בריאות הציבור ,ועל פי התקנות שחוקקו מכוחה; הבדיקה
תהיה מדגמית ותשקף את המצב הכללי של המשלוח כולו.

סמכויות הרופא הווטרינר
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)א( הרופא הווטרינר או מי שהוסמך על ידו ,רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה לעסק שמוכרים בו בשר כדי -

) (1לבדוק את הבשר או ליטול דוגמאות ממנו לשם בדיקה;
) (2לדרוש העברת הבשר ממקום למקום לשם בדיקה יסודית או בדיקה נוספת;
) (3לדרוש הפשרת בשר קפוא או מקורר ,לצורכי בדיקה;
)(4

לדרוש מן העוסק להציג לפניו את מסמכי ההובלה החתומים של הבשר.

)ב( נערכה בדיקה כאמור ,רשאית העיריה לגבות אגרה בסך  0.20שקלים חדשים לכל ק"ג בשר שנבדק.

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.
)ג(

כמו כן ,רשאי הרופא הווטרינר או מי שהוסמך על ידו -

) (1לברר אם נעשה בעסק מעשה המהווה לכאורה עבירה על הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט
אמצעים הדרושים לקיומן;
) (2לדרוש בכתב ביצוע שינויים ,תיקונים ,ניקיון ,החלפת ציוד או כל דרישה אחרת הנוגעת
למצבו התברואי או התפעולי של העסק.
) ד(

עוסק ימלא את דרישות הרופא הווטרינר או מי שהוסמך על ידו בתוך התקופה שנקבעה בדרישה.

איסור הפרעה
לא יפריע אדם לרופא הווטרינר או לנציגיו המוסמכים בביצוע עבודתם ולא ימנע בעדם מלהשתמש
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בסמכויותיהם לפי הוראות חוק עזר זה.

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

הצמדה למדד
)א( שיעור האגרה הקבועה בסעיף )12ז() (2בחוק עזר זה תעודכן ב 1-בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר
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זה )להלן  -יום העדכון( לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -
המדד( ,שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.
)ב( סכום האגרה המעודכן כאמור בסעיף קטן )א( יעוגל לשקל החדש הקרוב.

ביטול
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בטלים -

) (1חוק עזר לערד )פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר( ,התשמ"ה;1985-
)(2

חוק עזר לערד )בדיקת עוף ומוצריו( ,התשנ"ז.1997-

הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  ,18יעודכנו תעריפי האגרה שבסעיף )12ז() (2ביום פרסומו של חוק עזר זה )להלן  -יום
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העדכון הראשון( ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש
פברואר .2010
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