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 תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות( )תיקון(, 
התש"ף-2020

חדש[,  ]נוסח  חיים  בעלי  מחלות  לפקודת  ו–)16(  22)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985, ולעניין תקנה 2 בהתייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, התש"ך-21960  )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1 - 

במקום ההגדרה "הרופא הוטרינר" יבוא:  )1(

לפיקוח התאגיד  עובד  וטרינר  רופא   - שחיטה  בית  לגבי  הוטרינר",  ""הרופא    
      וטרינרי שאישר לו המנהל לבצע פיקוח וטרינרי על בית השחיטה;";

אחרי ההגדרה "שארית ביולוגית" יבוא:  )2(

""התאגיד לפיקוח וטרינרי" - התאגיד לפיקוח וטרינרי שהוקם לפי פרק ו'1 לחוק   
      הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-31991."

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  .2
בו  שמיושמת  שחיטה  לבית  אלא  )א(  משנה  תקנת  לפי  אישור  יינתן  לא  ")א1( 
)מזון(,  הציבור  בריאות  על  הגנה  לחוק   177 בסעיף  כהגדרתה  מזון  בטיחות  תכנית 

התשע"ו-42015."            

בתקנה 23 לתקנות העיקריות, אחרי "המנהל רשאי למנות" יבוא "מבין עובדי התאגיד   .3
לפיקוח וטרינרי".

יום  - )להלן   )2020 במרס   1( התש"ף  באדר  ה'  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .4 
התחילה(. 

אישור שניתן לפי תקנה 2)א( לתקנות העיקריות לפני יום התחילה, יעמוד בתוקפו עד    .5
תום שלושה חודשים מהיום האמור, ובלבד שלבית השחיטה קיימת תכנית בטיחות 

מזון כתובה.

ל' בשבט התש"ף )25 בפברואר 2020(
י ב ג נ ה י  ח צ )חמ 3-1816(          

שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22)א()7(, )8( ו–)16( לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, 
התשמ"ה-11985, ולעניין תקנה 2 בהתייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשכ"ד-21964  בהמות(,  )שחיטת  חיים  בעלי  מחלות  בתקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1 - 

  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשע"ו, עמ' 175.  1

ק"ת התש"ך, עמ' 1174; התשע"ו, עמ' 175.  2
ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  3
ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  4

תיקון תקנה 1
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תחילה
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במקום ההגדרה "רופא וטרינרי" יבוא:  )1(

""רופא וטרינרי" - רופא וטרינר עובד התאגיד לפיקוח וטרינרי שאישר לו המנהל    
      לבצע פיקוח וטרינרי על בית המטבחיים;";

אחרי ההגדרה "שחיטה" יבוא:  )2(

""התאגיד לפיקוח וטרינרי" - התאגיד לפיקוח וטרינרי שהוקם לפי פרק ו'1 לחוק   
      הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-31991."

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .2
 ")ב( לא יינתן אישור לפי תקנת משנה )א( אלא לבית מטבחיים שמיושמת בו תכנית 
)מזון(,  הציבור  בריאות  על  הגנה  לחוק   177 בסעיף  כהגדרתה  מזון  בטיחות 

התשע"ו-42015."

תקנה 19 לתקנות העיקריות - בטלה.   .3
במקום תקנה 20 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"מינוי רופא 
וטרינרי

מנהל השירותים הווטרינריים ימנה רופא וטרינר, אחד או   .20
יותר  מונה  המטבחיים;  בבית  וטרינר  רופא  לשמש  יותר, 
בית  למנהל  מהם  אחד  המנהל  ימנה  אחד,  וטרינר  מרופא 

המטבחיים." 

5.  בתקנה 21 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )א( - בטלה.
6.  תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020( )להלן - יום התחילה(.

אישור שניתן לפי תקנה 4 לתקנות העיקריות לפני יום התחילה, יעמוד בתוקפו עד   .7
תום ארבעה חודשים מהיום האמור, ובלבד שלבית המטבחיים קיימת תכנית בטיחות 

מזון כתובה.

ל' בשבט התש"ף )25 בפברואר 2020(
י ב ג נ ה י  ח צ )חמ 3-13(               

שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 19

החלפת תקנה 20

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשע"ו, עמ' 175.  1

ק"ת התשכ"ד, עמ' 837; התשע"ד, עמ' 278.  2
ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  3
ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  4
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תחילה

הוראת מעבר
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