
 

 

 2006-ו"סתשה(, פסדים) עמק יזרעאללוק עזר ח
 76עמ' ,  )16.1.2006( ו"סתש,  ה691  םש"ח  פורסם:

-לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 6דת המועצות המקומיות, ולפי סעיף ולפק 24-ו 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 ק עזר זה:, ובאישור השר לאיכות הסביבה, מתקינה המועצה האזורית עמק יזרעאל חו1961

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 בהמות, צאן ועופות כמשמעותן בפקודה; - "בעלי חיים"
 המועצה האזורית עמק יזרעאל; - "המועצה"

 מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, או מי שהוא הסמיך לענין תקנות הפסדים; - "המנהל"
 קח לענין חוק עזר זה;מי שראש המועצה מינה למפ - "המפקח"
 ;1985-פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה - "הפקודה"

 -כל אדם שהוא  - זיק בבעלי חיים"ח"מאו  "מחזיק"
 בעל של בעלי חיים או פסדים, לרבות שלוחו; (1)

 מחזיק בבעלי חיים או פסדים, או מי שיש לו טובת הנאה בהם, או שליטה או פיקוח עליהם; (2)

 מי שבחצרו מגדלים בעלי חיים; (3)

 המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבעלי חיים; (4)

 מפעל להפקת מוצרים מפסדים, שמאושר על פי הפקודה; - "מפעל פסדים"
גופה או נבלה של בעל חיים שמת, למעט בשחיטה, וכן חלקי גופה שלא נועדו למאכל אדם וביצי דגירה וחלקיהן  - "פסדים"

 המיועדים להשמדה;
 קבלן להובלת פסדים אשר אושר בידי המפקח; - "קבלן מאושר"

 לרבות אדם שהוא העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; - "ראש המועצה"
 ידי המנהל כתחנה לאיסוף פסדים;בתחנה אשר קבע ראש המועצה ואושרה  - "תחנת איסוף"

 .1981-)פסדים(, התשמ"אתקנות מחלות בעלי חיים  - "תקנות הפסדים"

 חובת המחזיק בפסדים
 שעות: 24)א( המחזיק בפסדים בתחום המועצה חייב לעשות אחד מאלה, בתוך  .2

לקבור או לשרוף את הפסדים באופן שקבע ראש המועצה, בכפוף להוראות הפקודה ובמקום  (1)
 שקבע ראש המועצה בהתאם לסעיף קטן )ב(;

 להביאם לתחנת איסוף; (2)

 להביאם למפעל פסדים באמצעי הובלה שאישר ראש המועצה, ובהתאם להוראות המנהל. (3)

אתר לקבורת בעלי חיים או משרפה או מפעל פסדים, וכן תחנה לאיסוף  לראש המועצה יקבע באישור המנה )ב(
 פסדים.

סיד לא כבוי, או מכל אטום ו פגרי עופות בבור רקב באמצעות רעל אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי אדם לקבו )ג(
 לשרפם במשרפה בתחום משק העופות שלו.

 -המנהל ובהתאם לתנאים שיקבע, לאשר  רעל אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי ראש המועצה, באישו )ד(
 זיקים בו;חיות שמחהעברת פסדים לגן חיות לשם הזנת ה (1)

 חיסול פסדים בשיטה אחרת שאישר המנהל. (2)

אחר, או בכל אופן אחר אשר  בסעיף זה, יובלו באריזת ניילון עבה או בכל מכל אטוםפסדים המובלים כאמור  )ה(
 ימנע נזילות והפצת ריחות.

 המצאת מידע



 

 

)א( המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב, מכל מחזיק בבעלי חיים, להוכיח לשביעות רצונו, כי אופן פינוי הפסדים או  .3
 מצאת פירוט ואסמכתאות בדבר פינוי הפסדים או חיסולם כאמור., לרבות ה2חיסולם הוא בהתאם לקבוע בסעיף 

לפינוי פסדים, בדבר  לענין סעיף קטן )א(, יראו, בין השאר, בהצגת חוזה תקף בין המחזיק לבין קבלן מאושר )ב(
 פינוי פסדיו של המחזיק, כאסמכתא לפינוים על פי חוק עזר זה.

ימים מיום קבלת הדרישה  10-א(, ימציא למפקח, לא יאוחר ממחזיק אשר קיבל דרישה כאמור בסעיף קטן ) )ג(
 את המידע המבוקש ואת האסמכתאות שדרש המפקח.

, יורה למחזיק 2לקבוע בסעיף  לא הוכח לשביעות רצון המפקח כי אופן פינוי הפסדים או חיסולם הוא בהתאם )ד(
או חיסול הפסדים על ידי המחזיק, לפעול בהתאם אופן פינוי  ימים מהיום שנודע למפקח 14בהודעה מנומקת בכתב, בתוך 

 לקבוע בסעיף האמור כדי להסדיר את פינוי הפסדים או חיסולם.

 חיסול פסדים

זיק, או שפונו או חוסלו על ידי המחזיק בניגוד חא פונו או חוסלו על ידי המלפסדים בתחום המועצה אשר )א(  . 4
 המועצה. להוראות חוק עזר זה, יפונו או יחוסלו על ידי

כי הוא נדרש לבצע את  המועצה לא תפעל כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן מסרה תחילה למחזיק הודעה )ב(
לא ימלא אחר הדרישה להנחת דעתה של המועצה, תהא  הפעולה האמורה בתוך הזמן הנקוב בהודעה והזהירה אותו שאם

 המועצה רשאית לעשות זאת על חשבונו של המחזיק.
 ראיה לכאורה לדבר. את המפקח הקובעת את עלות הוצאות פינוי או חיסול הפסדים, תהווהתעודה מ )ג(

 רשות כניסה

המפקח או מי שהורשה לכך בידי ראש המועצה, רשאי להיכנס לכל מקום, מבנה או כלי רכב בתחום המועצה שקיים  . 5
 ק עזר זה.חשד כי נמצאים בו בעלי חיים או פסדים, כדי לבדוק אם הופרו הוראות חו

 מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום מגוריו  .6
או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם נשלחה  הקבועים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים

אפשר -או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה של האדם שאליו היא מכוונת; אם אי וריובדואר רשום לפי השם ומען מג
 את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הודבקה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים. לקיים

 שמירת דינים

 ת כל דין ולא לגרוע מהן.ואות חוק עזר זה באות להוסיף על הורארהו .7
 

 (2005באוגוסט  21"ה )ט"ז באב התשס

 איתן ברושי

 המועצה האזורית עמק יזרעאלראש 

 נתאשר.

 שלום שמחון

 השר לאיכות הסביבה

 


