פקודת מחלות בעליחיים,
מס'  43לש' .1945
פקודה הבאה להפקיע את פקודת מחלות בעליחיים ,פרק ג' ,ולהחליפה באחרת.
חוק יוהק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א"י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה ,לאמור :
שם קצר.
 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת מחלות בעליחיים.1945 ,

פירוש.

חלק א'  פירושים.
 (1).2בפקודה הזאת יהיו למונחים הבאים המובנים שבצדם ,אלאאם יחייב נוסח הכתוב
פירוש אחר 
"בהמות" מובנן בקר ,צאן ,גמלים ,סוסים ,פרדים ,חמורים ,חזירים ועופות.
,,בעל" ביחס אל כל בעלחיים ,גופה או נבלה ,מצע ,זבל או מספוא כולל  פרט לצרכי
סעיף  15של הפקודה הזאת  כל אדם ,להבדיל מפקיד ויטירינארי או בודק בהמות
הפועלים מכוח תפקידם הרשמי ,שהנהו בעליו או מתיימר להיות בעליו או בעליו החלקי

של בעלהחיים ,הגופה או הנבלה ,המצע ,הזבל או המספוא ,או סוכנו של אדם כזה
כנ"ל ,או אדם האוחז בבעלהחיים ,בגופה או בנבלה ,במצע ,בזבל או במספוא או שיש לו
טובתהנאה בהם או שליטה עליהם ,או שהוא ממונה עליהם ,או שכוחו יפה להעבירב
מרשות לרשות ,או שבמקומו מניחים לבעלהחיים ,למצע ,לזבל או למספוא לחיות או

להיות או להישאר ,הכול לפי העניין; והמחזיק במקום כלשהוא ,או הנוהג בכלירכב
כלשהוא או רבחובל של ספינה כלשהיא או מפקד של אווירון כלשהוא ,שבהם
נמצאים בעלחיים ,גופה או נבלה ,מצע ,זבל או מספוא כלשהם ,יהיו מוחזקים בעליהם,
אלאאםכן יוכיח אותו אדם כי אדם אחר בפלשתינה )א"י( הוא בעליהם של הנ"ל;
,,בעל" ,לצרכי סעיף  ,15מובנו האדם ,שהיה זכאי למכור את בעלהחיים עובר לשחיטתו.
אלמלא צמצום כלשהוא שהוטל בפקודה הזאת או מכוחה או בכללים כלשהם שהותקנו
לפיה ,משמניחים שאין בעלהחיים כפוף למשכון ,שעבוד או חיוב אחר כיוצא באלה ;
,,בעל חיים" פירושו בהמות ,כלבים ,התולים ,קופים ושפנים ;

"בקר" מובנו פרים ,תואים ,פרות ,עגלות ועגלים ;

"גופה" או "נבלה" מובנן גופתו או נבלתו של בעלחיים ,לרבות חלק מן הגופה וכן הבשר,
העצמות ,העור הגס ,העור הדק ,הפרסות ,הקרניים ,הצמר ,הקרביים או כל הלק אחר
של בעלחיים;

"מחלה" מובנה 
דבר בקר

מחלת פה וטלפים
דלקת מידבקת של קרום חזה וריאות בבקר
גמרת

אלחדם דמי
ירמת

אנאפלאסמוסיס
פירופלאסמוסיס
טיילריאסים
הפלה מידבקת בבקר
שחפת

נלת ממאירה בבקר
נחרת

דלקת כלי לשד מידבקת
דלקת כלי לשד כ בית
מגפת סוס אפריקאית
דלקת המוח וחוטהשדרה בקלוטי פרסה
דורינה

טריפאנוסומיאסיס
גרבת סארקופטית ופסורופטית בסוסים,
בפרדים ובחמרים
גרבת סארקופטית בגמלים
גרבת פסורופטית וסארקופטית בצאן
אבעבועות כבשים
אבעבועות עזים
דלקת קיבה ומעים מתולעים בצאן

ברוקילוסיס בצאן ובחזירים
קדחת חזירים
ורדת חזירים

Cattle Plague
Foot and Moonth Disease
Contagious Bovine Pleuropneumonia
Anthrax
Haeinorrhagie Septicaemia

Blackquarter

Anaplasmosis
Piroplasmosis
Theileriasis
Bovine Contagionus Abortion

Tuberculosis
Bovino Malignant Catarrh
Glandcrs
Epizootic Tiymphangitis

Uleerative Lymphangitis
African HorseSickness

Equine Enccphalomyelitis
Dourine
Trypanosomiasis
Sareoptic and Psoroptic Mango of horses,

mulcs and donkeys
Sarcoptic Mange of Camels
Psoroptic and Sarcoptic Mange of shcep

and goats
Sheep Pox
Goat Pox
Parasitic GastroEnteritis of shcep
and goats
Bruceliosis of goats, sheep and swine

Swine Fever
Swine Erysipelas

Leishmaniasis of dogs
Fowl Cholera
Fowl Plague
Fowl Pox
Fowl Typhoid
Bacillary White Diarrhoea of ponltry

לישמאניאסיס בכלבים
חולירע בעופות

דבר עופות
אבעבועות של עופות
טיפואיד בעופות
שלשול לבן מתגי בעופות
סאלמונילוסיס בעופות ובשפניפ

Saimoneilosis of poultry and rabbits

מחלת מטמןתא בעופות
מחלת ניוקאסטל;
"מספוא" מובנו הציר ,דגן או הומר אחר המשמש כרגיל למזון בעליחיים `
"מפקח על בהמות" מובנו אדם המחזיק במשרת מפקח על בהמות ,וכל אדם שמינה
Cell Inclnsion Disease of poultry
Newcastle disease

אותו לכך הפקיד הויטירינארי הראשי ,או כל אדם שהרשהו עלכר בכתב ,לשמש
מפקח על בהמות לצרכי הפקודה הזאת ;
"מצע" מובנו קש או חומר אחר המשמש כרגיל מצע ,או באופו אחר לבעליחיים ,או סביבם!
ותרנגוליהודו ו
"עופות" מובנם תרנגולות ,ברווזים ,אווזים ,יונים; עופותגוויניאה

"פקיד ויטירינארי" מובנו הפקיד הויטירינארי הראשי ,הפקיד הויטירינארי או סגן הפקיד
הויטירינארי וכל אדם אחר )שקיבל רשיון לפי .פקודת רופאיהבהמות לעסוק בניתוחים
בבהמות בפלשתינה )א"י(( המשמש בכל משרה ממשלתית ,שיהיה הפקיד הוויטירינארי
הראשי עשוי להכרת עליה בהודעה ,שתתפרסם בעיתון ,שהיא משרה אשר המחזיק בה
כלול במונח "פקיד ויטירינארי" לצרכי הפקודה הזאת ;

פרק קמ"ח.

"פקיד ויטירינארי ראשי"" ,פקיד ויטירינארי",, ,סגן פקיד ויטירינארי" ו"בודק בהמות"
מוכנס הפקידים שמינה אותם הנציב העליון למשרות הנאותות ההן ;
"פקיד מחוז" מובנו פקיד שמינה אותו לכך הנציב העליון.
) (2הנציב העליון רשאי לשנות  בצו שיתפרסם בעיתון  את הגדרות המונחים
"בהמות"" ,בעלחיים''" ,מחלה" ,או "עופות" מתוך שיוסיף עליהן או ימחוק מהן בעלחיים,
עוף או מחלה כלשהם ,הכול לפי העניין.
) (3הפקיד הויטירינארי הראשי רשאי לשנות  כל אימת שיהיה סבור כי נחוץ לעשות
כן באופן דחוף ,לטובת ענייני הציבור ,בצו שיתפרסם בעיתון  את הגדרות .המונחים
"בהמות"" ,בעליחיים"" ,מחלה" או "עופות" )בין אם שונתה הגדרה כלשהיא מאותן
ההגדרות בצו כלשהוא לפי סעיףקטן ) (2ובין אם לא שונתה( מתוך שיוסיף עליהן או

ימחוק מהן כל בעלחיים ,מחלה או עוף ,הכול לפי העניין :בתנאי שצו לפי הסעיףהקטן
הזה לא יישאר בתקפו לאחר תום תקופה של עשרה ימים מתאריך פרסום אותו צו בעיתון:
ובתנאי נוסף כי יהיה הנציב העליון רשאי  לפני תום אותה תקופה  להפקיע או לשנות
בצו שיתפרסם בעיתון ,כל צו כזה שניתן בידי הפקיד הוויטירינארי הראשי.
חלק ב'  אמצעים לעצירת מחלות.
 .3כל אדם הממונה על ,או אוחז בבעלחיים ,הנגוע  או שהוא חושד בו שהוא נגוע
 במחלה *,יאחז  בהקדם האפשרי  באמצעים הבאים 
)א( יודיע עלכר למוכתר או לראשהכפר האחר )בכפר שאין בו מועצה כפרית( ,או

לשיח' של השבט ,שבו או בקרקעותיו נמצא אותו בעלחיים ,או  מקום שאותו

בעלחיים נמצא בתחומי שטחה של עירייה  לפקיד הוויטירינארי ,או  אם אין פקיד
כזה  למזכיר העיר של אותה עירייה ,או  אם 'נמצא אותו בעלחיים בתחומי שטח
שיפוטן של מועצה מקומית ,מועצה כפרית או רשות )רי"ש קמוצה( מקומית אחרת 
למזכירן של אותן מועצה או רשות ,או לפקיד אחר שלהן המשמש בתפקיד כיוצא בו ,או
לקצין משטרה או לפקיד מחוז הקרובים ביותר ;

)ב( יחזיק אותו בעלחיים בנפרד מבעליחיים שאינם נגועים או חשודים על ניגוע ;
)ג( יגרום לכך שאותו בעלחיים יהיה קשור או יימצא במקום סגור:
בתנאי שאם נוסע האדם ,האוחז באותו בעלחיים ,או ממונה עליו ,בים יודיע עלכר
בהגיעו לנמל בפלשתינה )א"י(

לקציןהמשטרה הקרוב ביותר.



לרשויות המכס ,ואם ביבשה הוא נוסע יודיע עלכר

בעליחיים חולים
טעונים הודעה
והפרדה

הודעה תועבר לפקיד
ויטירינארי.

.4

כל פקיד או אדם הנזכר בפסקה )א( של סעיף

,3

וכל אדם שלו רשיון של רופאמנתח

ויטיראנארי ,שהודיעוהו על בעלחיים שהוא נגוע או חשוד על ניגוע במחלה ,או שנודע לו
הדבר בדרך אחרת ,או ששומע ,או שנודע לו ,על תפוצת מחלה או תמותה חשודה בין
בעליחיים ,יודיע מיד לפקיד הוויטירינארי הקרוב ביותר ,והלה רשאי ליתן אותן הוראות
או לנקוט באותם אמצעים ,העשויים להיות נחוצים לשם בירור מציאותה וטיבה של המחלה

יש להודיע לאיכרים

על פריצת מחלה.

ומ,שיווכח לדעת כי מחלה כזאת מצוייה ,יערוך דיןוחשבון לפקיד הוויטירינארי הראשי.
 .5פקידמחוז ,שנוכח לדעת כי בתחומי מחוזו מצוייה מחלה הפוגעת בבעליחיים,

המתת בעליחיים

רשאי לנקוט באותם אמצעים שיהיה עשוי לראותם מעשיים כדי להודיע עלכך למוכתרים
ולמחזיקים במשקים ולבעליהם של בעליחיים שבסביבה.
 .6כל פקיד ויטיראנירי רשאי ליתן הוראות לבעליו של בעלחיים כלשהוא הנגוע במחלה,

חשודים

או שהפקיד הוויטירינארי חושד בו שהוא נגוע נמהלה ,או לבעליו של בעלחיים שבא במגע

חולים או

על מחלה.

מה ייעשה בנבלות

בעליחיים נגועים

עם בעלחיים כזה הנ"ל ,או שהיה מעורטל לניגוע או להידבקות במחלה כלשהיא ,שבהן
ידרוש ממנו להמית את בעלהחיים ,או לגרום לכך שבעלהחיים יומת ,בין מיד ובין במשך
אותו זמן שיהיה הפקיד הוויטירינארי עשוי לנקבו.
 (1).7מת בעלחיים ממחלה ,או הומת לפי קביעות סעיף  ,6יהיר ,כל פקידמחוז או
פקיד ויטירינארי או בודק בהמות רשאי ליתן הוראות בדבר קבורתם או השמדתם של

נבלת אותו בעלחיים ,או כל מצע ,זבל או מספוא שאותו בעלחיים בא במגע אתם ,או

וכו'.

כל מצע ,זבל או מספוא שהיו מעורטלים באופן אחר לניגוע או להידבקות במחלת אותו
בעלחיים ,או מה ייעשה בהם באופן אחר.
) (2כל הוראה שתינתן לפי סעיףקטן ) (1יכולה 
)א( לדרוש שבעלהחיים ,הנבלה ,המצע ,הזבל או המספוא ייקברו ,יושמדו או ייעשה בהם
דבר אחד ,בין מיד ובין במשך אותו זמן שיהיה הפקיד או המפקח הנותן את ההוראות,
עשוי לנקבם ;
)ב(להרשות את קבורת נב,לתו של בעלהחיים באדמה כלשהיא שבה אוחז או מחזיק בעליו

של בעלהחיים ,ושהיא נאותה לכך ,או בכל קרקע של הרבים או קרקע פרוזה )בלתי
מגודרת(.
כוחות בדבר בדיקה,

טיפול וכו'

כוחות

בדבר

וכו' של מקומות
וחפצים.

חיטוי

 (1).8כל פקיד ויטירינארי או מפקח על בהמות רשאים להורות  אם יהיו סבורים בזמן
מן הזמנים כי מן הנחוץ או מן הרצוי לעשות כן כדי למנוע פשיית מחלה  לבעליו
של בעלחיים כלשהוא ,כי אותו בעלחיים ייבדק ,תורכב לו הרכבה כנגד מחלה או יטופל
בדרך אחרת ,יסומן בכווייתאש או בדרך אחרת ,ייטבל ,ירוסס ,יירחץ או יחוטא בדרך
אחרת ,או כי יסגור את בעלהחיים בהסגר במשך תקופה שיהיו הפקיד או המפקח עשויים
לנקוב אותה.
) (2כל פקיד ויטירינארי רשאי לאסור על כל אדם להמ.ית בעלחיים ,הנמצא בטיפול מכוח
קביעותיו של סעיףקטן ) ,(1או הנמצא בטיפולו של כל אדם שלו רשיון של רופאמנתח
ויטירינארי ,או הנמצא בטיפול ויטירינארי בדרך אחרת ,או הסגור לתקופת הסגר ,וכל פקיד
ויטירינארי יהיה רשאי לאסור את השימוש בתוצרת אותו בעלחיים ,לרבות חלב ,במשך
אותה תקופה ,שיהיה סבור כי מן הנכון להורות עליה ,או שיהיה רשאי להרשות אותם המתה
או שימוש מתוך כפיפות לאותם תנאים שיהיה עשוי לראותם נאותים.

 (1).9כל פקיד ויטירינארי או מפקח על בהמות רשאים להורות  לבעליו של כל מקום

או מבנה ,שבו מוחזק או הוחזק או נמצא או היה נמצא בעלחיים נגוע  או שאותם פקיד
או מפקח חושדים בו שהוא נגוע  במחלה ,או למחזיק באותם מקום או מבנה ,או לבעליו
של כל חפץ ,שהשתמשו בו לצרכי אותו בעלחיים או עליו או סביבו או להובלתו או להובלת

תוצרתו של אותו בעלחיים ,או לאדם האוחז או שליט בכל חפץ כזה  לנקות או לחטא
או לגרום לכך כי יינקו או יחוטאו אותם מקום ,מבנה או הפץ באותו אופן ובמשך אותו
זמן ,שיהיו הפקיד הוויטירינארי או המפקח על הבהמות עשויים לנקוב אותם.
) (2סובר פקיד ויטירינארי כי מצבם של מקום או מבנה או הפץ כלשהם ,הנזכרים בסעיף
משנה ) ,(1הוא כזה ,שניקויים או חיטויים לא יהיה בהמי כדי למנוע פשייתה של מחלה,
יהיה רשאי ליתן הוראות  לבעליו של אותם מקום או מבנה ,או למחזיק בהם ,או לנעליו

של אותו חפץ ,או לאדם האוחז או השליט בו  שבהן יאסור עליו להחזיק ,או להרשות
לכל אדם אחר כי יחזיק ,באותם מקום או מבנה בעליחיים כלשהם ,או להשתמש ,או להרשות
לכל אדם אחר כי ישתמש ,באותו חפץ לצרכי בעליחיים כלשהם ,עליהם או סביבם ,או
להובלתם או להובלת תוצרתם של בעליחיים כלשהם ,במשך אותה תקופה ,שיראנה נאותה,
או שבהן ירשה אותם דברים מתוך כפיפות לאותם תנאים ,שיהיה עשוי לראותם נאותים.
 .10כל פקיד ויטירינארי רשאי לקחת  לצרכי גילוייה או הבחנתה של מחלה  או

כוח לבצע מבחנים.

לגרום כי יילקחו ,מבעלחיים או מגופה או מגבלה כלשהם ,צחצוחידם או דוגמה אחרת
כלשהיא ,או לעשות  או לגרום כי ייעשה  בהם מבחן אחר כלשהוא ,שיחשוב אותו
לנחוץ.
.11

כדי למנוע פשיית מחלה כלשהיא רשאי הפקיד הוויטירינארי הראשי לאסור עריכת

תערוכה כלשהיא של בעליחיים במקום כלשהוא .או מכירת בעליחיים בשווקים פתוחים
או בחצרותממכר פרטיות ,או שחיטת בעליחיים לאכילה במקום כלשהוא ,או מכירת גופות

כוח לאסור תערוכת
בעליחיים.
שחיטה וכו'.

בעליחיים או נבלותיהם במקום כלשהוא ,וכן רשאי הוא להרשות לערוך תערוכה ,מכירה

או שחיטה כאלה מתוך כפיפות לאותם תנאים ,שיהיה עשוי לראותם נאותים.
 (1).12כל פקידמחוז או פקיד ויטירינארי או מפקח על בהמות רשאים להיכנס לכל מקום,
מבנה ,כלירכב ,ספינה או אווירון ,המכילים  או שהם חושדים בהם כי הם מכילים 
בעליחיים ,גופות או נבלות ,מצע ,זבל או מספוא כלשהם ,והם רשאים לבדוק את הנ"ל
כדי לברר אם בעלחיים כלשהוא שבהם נגוע במחלה ,או אם עלולים כל בעלחיים ,גופה
או נבלה ,מצע ,זבל או מספוא כאלה להעביר מחלה ,או כדי לברר אם הופרו הפקודה הזאת
או כללים כלשהם שהותקנו לפיה או צווים ,הוראות ,איסורים או תנאים שנקבעו ,ניתנו או
הוטלו לפי הפקודה הזאת או לפי כללים כלשהם שהותקנו לפיה.
) (2כל רופאמנתח ויטירינארי ,העובד במועצה עירונית או מועצה מקומית ,וכל אדם אחר

כוח כניסה.

שהרשהו עלכך מושל מחוז ,בין בדרךכלל ובין במיוחד בכתב ,רשאי להיכנס לכל מקום,
מבנה ,כלירכב ,ספינה או אווירון ,המכילים  או החשודים עלכך שהם מכילים 
בהמות או גופות או נבלות של בהמות ,ורשאי הוא לבדקם כדי לברר אם הופרו הפקודה
הזאת או כללים כלשהם שהותקנו לפיה או צווים או הוראות ,איסורים או תנאים,
שנקבעו או ניתנו או הוטלו לפי הפקודה הזאת או לפי כללים כלשהם שהותקנו לפיה.
בדבר המתת אותם בעליחיים או ממכר גופותיהם או נבלותיהם.
 .13בעליהם של כל בעלחיים ,גופה או נבלה ,מצע ,זבל או מספוא ימציאם לבדיקה,
משידרוש זאת ממנו כל פקיד מחוז ,פקיד ויטירינארי או מפקח על בהמות ,באותו מקום
ובאותו זמן ,שיהיו אותם פקיד או מפקח עשויים להורותם.
 (1).14מקום שיופה כוחו של פקיד או אדם כלשהם  לפי הפקודה הזאת או לפי כללים
כלשהם שהותקנו לפיה  ליתן הוראות לעשות כל פעל או דבר ,רשאים הפקיד או האדם

כוח לבדוק.

כוחות כלליים.

ההם ,במקום ליתן הוראות ,לעשות בעצמם  או לגרום לכך שייעשו  אותם פעל או דבר.
) (2מקום שנדרש אדם  לפי הפקודה הזאת או לפי כלל כלשהוא שהותקן לפיה ,או
לפי כל צו ,הוראה או תנאי שנקבעו ,ניתנו או הוטלו לפי הפקודה הזאת או לפי כלל כלשהוא
שהותקן לפיה  לעשות פעל או דבר כלשהם ,רשאים כל פקידמחוז ,פקיד ויטירינארי
או מפקח על בהמות לעשות בעצמם  כל זמן שלא מילא האדם הנדון אחר הדרישה
)בין אם תם המועד שניתן למילוי הדרישה ובין אם לא תם(  אותם פעל או דבר ,או
לגרום לכך שייעשו.

) (3מקום שעשו פקידמחוז ,פקיד ויטירינארי או מפקח על בהמות פעל או דבר כלשהם
בהמשך לכוחות שהוענקו להם בסעיף זה ,יהיו רואים אותם פעל או דבר כאילו נעשו על
הוצאותיהם של אדם או בניאדם כלשהם ,שלהם היתה יכולה להינתן ההוראה או שעליהם
היתה חלה הדרישה ,הכול לפי העניין ,וסעיף  27של הפקודה הזאת יחול בהתאם לכך
) (4לפקידמחוז ,לפקיד ויטירינארי ולמפקח על בהמות ,יהיו כל אותם כוחותהלוואי,
.

העלולים להיות נחוצים בכדי לעשות פעל או דבר בהתאם לסעיפיםקטנים ) (1ו) (2או
למלא חובה כלשהיא או להשתמש בכוח כלשהוא ,שהוטלו או הוענקו בפקודה הזאת או
בכלל כלשהוא שהותקן לפיה ,ובכלל זה כוח להיכנס למקום ,מבנה ,כלירכב ,ספינה או

ו

אווירון כלשהם וכוח לקנות אחיזה ולעצור בכל בעלחיים ,גופה או נבלה ,מצע ,זבל או
מספוא ,ובכל כלירכב ,ספינה או אווירון .וכל כוח שאפשר היה להרשותו בהוראות כלשהן,
הניתנות לפי הפקודה הזאת או לפי כללים כלשהם שהותקנו לפיה.
תשלום פיצויים
במקרה הכתה.

חלק ג'  פיצויים.
 (1).15הנציב העליץ רשאי לקבוע  בהודעה שתתפרסם בעיתון  את הסכום המאכסי
מאלי של הפיצויים שיהיו משתלמים לפי סעיףקטן ) (2על כל מין או סוג של בעלחיים,

שהומת לפי קביעותיה של הפקודה הזאת ,כל הודעה כזאת תקבל תוקף החל מאותו תאריך,
בין בעבר ובין בעתיד ,שיהיה עשוי להיקבע בה ,או  מקום שלא נקבע תאריך כזה 
בתאריך פרסומה בעיתון.
) (2מתוך כפיפות לקביעותיו של סעיף  16תשלם הממשלה פיצויים לבעליו של בעלחיים,
שהומת לפי קביעותיה של הפקודה הזאת ,כלהלן :
)א( מקום שניגע בעלהחיים במחלה  מחצית ערכו עובר להינגעו ,ואולם הפיצויים
לא יעלו על מחציתו של הסכום המאכסימאלי של הפיצויים ,שקבע הנציב העליץ לפי

סעיףקטן ) (1בגין המין או הסוג שאותו בעלחיים משתייך עליו;

)ב( מקום שלא היה בעלהחיים נגוע כך ,אלא חשוד היה על כך  ערכו של אותו
בעלחיים עובר להמתתו ,ואולם הפיצויים לא יעלו על הסכום המאכסימאלי של הפיצויים,
שקבעו הנציב העליון לפי סעיףקטן ) (1בגין המין או הסוג שאותו בעלחיים מתייחס
עליו:
בתנאי כי מקום שתוחזר לבעל גופה של בעלחיים כזה ככשרה לשימוש ,ינוכה ערכת של
אותה גופה מסכום הפיצויים המשתלמים לפי סעיףקטן זה.

) (3ערכם של כל בעלחיים ,שהומת לפי קביעותיה של הפקודה הזאת ,ושל כל גופה





שנמצאת כשרה לשימוש ,ישום אותה
בענייו זה תהיה סופית.
) (4היה בעלחיים ,שהומת לפי קביעותיו של סעיף  ,6מבוטח בידי בעליו ,רשאים המבטחים
לצורך הפקודה הזאת

פקיד ויטירינארי ,שהכרעתו

לנכות את סכום הפיצויים ,שנגמל ושולם לבעל לפי הפקודה הזאת ,מסכום הכסף המשתלם
מקרים שבהם אפשר
לקפוץ מתת פיצויים.

לפי הביטוח ,לפני שישלמו כל תשלום על אותו ביטוח.
 (1).16שום פיצויים לא ישולמו על כל כלב ,חתול או קוף ,שהומתו לפי קביעותיה

של הפקודה הזאת.
)(2

אפשר לקפוץ מתת פיצויים על כל בעלחיים ,שהומת לפי הפקודה הזאת ,בין בכללם

ובין מקצתם ,כל מקום שהפר בעליו של בעלהחיים את הפקודה הזאת או כללים כלשהם
שהותקנו לפיה ,או כל צו ,הוראה ,איסור או תנאי שנקבעו או ניתנו או הוטלו לפי הפקודה
הזאת או לפי כללים כלשהם שהותקנו לפיה ו ולא ישולמו כל פיצויים על בעלחיים שהומת,
אם היה בעלהחיים נגוע במחלה בזמן שהועל לארץ ,או נגוע קודם שהעבירו הפקיד הבודק
בנמלהכניסה או במקוםהכניסה לארץ ,או אם הועל לארץ מתוך הפרת הפקודה הזאת או
כל כלל שהותקן לפיה ,או כל צו ,הוראה ,איסור או תנאי שנקבעו ,ניתנו או הוטלו לפי
הפקודה הזאת או לפי כלל כלשהוא שהותקן לפיה.
הכרזת שטחים
נגועים.

הלק ד'  שטחים נגועים.
 (1).17אפשר להכריז כל שטח ,כפר או מקום ,לשטח נגוע ,לפי הקביעות הכלולות
להלן בסעיף זה ,כלאימת שנוכח הפקיד  שהורשה להכריז אותה הכרזה  לדעת ,כי
מצוייה מחלה בשטח ,בכפר או במקום או בחלק כלשהוא מהם ,או שהיתה מצרייה בהם
בזמן האחרון.
) (2הפקיד הוויטירינארי הראשי רשאי להכריז  בצו שיתפרסם בעיתון  כל שטח לשטח
נגוע לצרכי הפקודה הזאת.
) (3פקיד ויטירינארי רשאי להכריז כפר כלשהוא לשטח נגוע לצרכי הפקודה הזאת מתוך
שימסור הודעה על כך למוכתר של אותו כפר ,ולאחרמכן ינקוט המוכתר מיד באותם
צעדים ,שיהיה עשוי לראותם מעשיים ,כדי לפרסם אותה הכרזה בכפר .פקיד ויטירינארי,

לאחר מסירת הודעה כאמור ,יודיע גםכן לפקיד הוויטירינארי הראשי על דברי ההודעה.

והפקיד הוויטירינארי הראשי יפרסם  במשך עשרה ימים למן מסירת ההודעה למוכתר 
את ההודעה בעיתון ,אלאאם ההחזרה ההכרזה ובטלה לפניכן.
) (4פקיד ויטירינארי רשאי להכריז כל מקום לשטח נגוע לצורך הפקודה הזאת ,מתוך
מסירת הודעה למחזיק בו ,או ,אם אין מחזיק בו ,לבעליו של אותו מקום.

) (5הכרזה לפי הסעיפיםהקטנים הקודמים תקרא בשם המחלה הנדונה ,ותתאר את מקומו
וגבולותיו של השטח או המקום או תקרא בשם הכפר ,הכול לפי העניין.
) (6בלי לפגוע בכוחו של הפקיד הוויטירינארי הראשי לשנות או להחזיר ולבטל כל הכרזה.
שהוכרזה לפי סעיףקטן ) ,(2ובכוחו של פקיד ויטירינארי לשנות או להחזיר ולבטל כל
הכרזה ,שהוכרזה לפי סעיפיםקטנים ) (3ו) ,(4ניתנת בל הכרזה כזאת של הפקיד הוויטירי
נארי הראשי לשינוי או להחזרה וביטול בידי הנציב העליון ,וכל הכרזה כזאת של פקיד

ויטירינארי ניתנת לשינוי או להחזרה וביטול בידי הפקיד הוויטירינארי הראשי ,באותו אופן
שבו יכול היה לשנות או להחזיר ולבטל את ההכרזה הפקיד שהכריזה.



 (1)18פרט למה שנקבע בסעיףקטן ) ,(3תחולנה הקביעות הבאות על כל שטח נגוע
)א( לא יכניס כל אדם בעלחיים לתוך שטח כזה ולא יוציאו מתוכו ,אלא ברשות שבכתב

קביעות שתחולנה
על שטחים נגועים.

עלכך מאת פקיד ויטירינארי ,ובהתאם לכל תנאי שיהיה עשוי להיכלל בה ;
)ב( בעליהם של בעליחיים באותו שטח יקבצום או ישמרום כלכמה שאפשר הרחק
מכל דרך הרבים ו
)ג( פקיד ויטירינארי או מפקח על בהמות רשאים להורות לבעליו של כל בעלחיים בתחומי
אותו שטח לבודד את בעלהחיים משאר בעליהחיים שבאותו שטח או להעביר אותו

בעלחיים במשך זמן שיינקב מאותו שטח לאותו מקום אחר שיהיו עשויים להורותו ;
)ד( פקיד ויטירינארי או בודק בהמות רשאי לגרום כי יסמנו בכווייתאש כל בעלחיים
באותו איזור באותו סימן שימצא לנכון;
)ה( לא יצא אדם מאותו איזור בלי שימלא אחר אותן הוראות כלליות או מיוחדות למניעת
פשיית המחלה ,שיהיה פקיד ויטירינארי או בודק בהמות עשוי לתיתן ;

) 0מת בעלחיים כלשהוא מחמת מחלה ,ישרוף בעליו מיד את נבלתו או יקברנה בעומק
שלא יפחת מכדי שני מטרים מתחת לפני האדמה:
בתנאי כי יהיה אפשר  באישורו של פקיד ויטירינארי ומתוך כפיפות לאותם תנאים
שיהיה עשוי להטילם  להעביר את הנבלה למקום כלשהוא כדי להפכה לחומרהאכלה
לבעליחיים או לעופות או למוצר אחר כלשהוא ;
)ז( לא יוצא מאותו איזור שום דבר ששימש לצרכי בעלחיים נגוע  או חשוד על ניגוע
 במחלה בתחומי אותו שטח ,או עליו אז סביבו ,או להובלתו או להובלת תוצרתו

של כל בעלחיים כזה בתחומי אותו שטח ,אלא ברשות שבכתב עלכך מאת פקיד
ויטירינארי ,ובהתאם לכל תנאי ,שיהיה עשוי להיכלל בה.

) (2כל אדם המניח ברשלנותו לבעלחיים להימלט מתוך שטח נגוע או להיתעות לתוכו.
יהיו רואים אותו כאילו הוציא את בעלהחיים מאותו שטח נגוע או הביאו לתוכו ,הכול
לפי העניין.

) (3קביעותיו של סעיףקטן ) (1אפשר לשנותן )בין מתוך הוספה ובין מתוך גריעה( או
להחליפן ,בין בכללן ובין מ.קצתן ,בכללים שיותקנו לפי הפקודה הזאת ,בין בדבר שטחים
נגועים בדרךכלל ובין בדבר שטח נגוע נקוב כלשהוא.

) (4הכוחות ,שהוענקו בסעיף זה או לפיו ,לא יפגעו בשום כחזות אחרים שהוענקו בפקודה
הזאת או לפיה.
 .19הפקיד הוויטירינארי הראשי רשאי להכריז  בהודעה שתתפרסם בעיתון  על
מחלה שהיא מחלה העשוייה להיות מועברת לבניאדם .הפקיד הוויטירינארי יודיע ,בכל
מהירות מסתברת ,על אירוע המחלה לרופא הממשלתי הקרוב כיותר.

כל

הודעה על מחלה.

כללים.

חלק ה'  כללים.
 .20הנציב העליון רשאי להתקין כללים לשם ביצוע תכליותיה לקביעותיו; של הפקודה
הזאת' ובמיוחד לכל הצרכים הבאים או לאחד מהם :

)א( פיקוח ,ביקורת ,מעצר ,הרכבה ,חיטוי ,הרחקה' סימון בכווייתאש ,הטבלה ,מבחן
והמתה של בעליחיים נגועים  או חשודים על ניגוע  במחלה ,או של בעליחיים
כלשהם המעורטלים לניגוע או העלולים במיוחד להינגע במחלה ;
)ב( קביעה והסדרה של ההשמדה או הקבורה של גופות או נבלות ,מספוא ,מצע ,כלי

תשמישים ,זבל או שאר חפצים ,המצויים במקום או בשטח נגוע ,או שהוצאו מהם,
או הטיפול ,או ההכרעה מה ייעשה בכל אלה ;
)ג( איסור או הסדרה של הוצאת גופות או נבלות שנקברו באדמה ;
)ד(

איסור או הסדרה של תנועת בעליחיים ,גופות או נבלות ,מצע ,זבל או מספוא

בתחומי פלשתינה
)ר (.קביעת הסגר לבעליחיים חולים או לבעליחיים שבאו במגע עם בעליחיים נגועים
במחלה ,או העלולים במיוחד להינגע במחלה;
)א"י( ו

.

)ו( איסור או הסדרה של העלת בעליחיים ,גופות או נבלות ,מצע ,זבל או מספוא
לפלשתינה )א"י( או הפקתם מתוכה,
להפיקם ;
)ז( קביעת ניקויים וחיטויים של בניינים ומקומות ,שבהם דויירו או הוחזקו

וקביעת התנאים שלפיהם אפשר להעילם או



או מדיירים

או מחזיקים  בעליחיים ,ושל שווקים לרבים ,חצרותממכר פרטיות ,מקומות של
מסילותברזל וכלירכב ,שבהם הושם ,הוחזק או הובל בל בעלחיים ;
)ח( קביעת חיטויים של בניאדם ומלבושיהם וחפציהם האישיים ,שבהם השתמשו או
באו במגע עם בעליחיים נגועים  או חשודים על ניגוע  במחלה ,או מצויים בשטח
נגוע ;
)ט( קביעת דמים ומשימות תמורת ביקרתם ,הרכבתם ,מבחנם ,הטבלתם ,חיטויים או
המתתם של בעליחיים או תמורת כל תעודתאישור ,רשיון ,תעודתהיתר או תעודה
אחרת ,שהוצאו או נערכו ,לפי כלל כלשהוא שהותקן לפי הפקודה הזאת ,ותמורת
כלכלתם ואכסנתם של בעליחיים עצורים בהסגר ,ותמורת ביקרתם וחיטויים של

עורות גסים או חלקים אחרים של בעליחיים ,ובדרך כלל קביעת גבייתן של ההוצאות
שהוציאה הממשלה לפי הפקודה הזאת ;
)י( איסור או הסדרה של העלאת אורגניזם כלשהוא הגורם למחלה לפלשתינה )א"י( ,או
השימוש בו בתחומי פלשתינה )א"י( ,והעלה לפלשתינה )א"י( ,או הייצור או השימוש
 בתחומי פלשתינה )א"י(  של וכסינד ,נסיוב  או מוצר כיוצא באלה 

ויטירינאריים שבהם משתמשים כדי למנוע מחלה ,לטפל בה או לערוך אבחנה של
המחלה;
)יא( קביעה והסדרה של המתת בעליחיים ,ובכלל זה בדיקתם ובדיקת גופותיהם או

נבלותיהם ,והשימוש בבתימטבחיים ובשווקים לבעליחיים ,בנייתם וסידורם ;
)יב( קביעה והסדרה של מתן רשיונות על תנועתם והרחקתם של בעלחיים ושל חפצים,

וכיוונם של רשיונות אלה ;
)יג( קביעה והסדרה של תפיסתו ומעצרו של בעלחיים כלשהוא' אשר בקשר אליו הופרו
הפקודה הזאת או כלל כלשהוא שהותקן לפיה ,או צו ,הוראה ,איסור או תנאי שנקבעו,
 ,ניתנו או הוטלו לפי הפקודה הזאת או לפי כלל כלשהוא שהותקן לפיה ,וההכרעה מה
ייעשה בו;

)יד( קביעת חובותיהן של רשויות מקומיות לפי הפקודה הזאת ; וכן

)טו( בדרךכלל ,למניעת פשייתה של מחלת בעליחיים ,ולמתן נפקות לתכליותיה של

סייג על פעלים
שנעשו לפי הפקודה.

הפקודה הזאת.
חלק ו'  שונות.
 .21לא יהיה כל משפט אזרחי על הממשלה או כל פקיד מפקידיה על כל פעל שפעלו

בתוםלבב לפי קביעותיהם של הפקודה הזאת או כלליים כלשהם שהותקנו לפיה ,או כל צו,
הוראה ,איסור או תנאי שנקבעו ,ניתנו או הוטלו לפי הפקודה הזאת או לפי כללים כלשהם

שהותקנו לפיה ,ופרט למה שנקבע בזה' לא ישולמו שוט פיצויים לכל אדם על כל פעל
שנעשה לפי הפקודה הזאת ,אלאאםכן יורה הנציב העליון דבר אהל.
■

 (1).22מקום שראו או מצאו אדם מפר  או חשוד על היותו מפר 
הזאת או כללים כלשהם שהותקנו לפיה ,או כל צו ,הוראה ,איסור או תנאי שנקבעו ,ניתנו
או הוטלו לפי הפקודה הזאת או לפי כללים כלשהם שהותקנו לפיה ,יהיו כל מושל מחוז,
את הפקודה

כוח לאסור ללא
פקורתמאסר.

פקיד מחוז ,פקיד ויטירינארי ,מפקח על בהמות או שוטר רשאים לעכבו ולעצרו ללא

פקודתמאסר ; ואם שמו וכתבתו אינם ידועים לאותו פקיד ,ואותו אדם חדל מלמסרם להנחת
דעתו של הפקיד ,יהיה הפקיד רשאי לאסרו ללא פקודתמאסר :בתנאי כי במקרה שהפקיד
האוסר אינו שוטר ימסור את העבריין  ללא שהייה בלתינחוצה  לשוטר ,או  בהיעדר
שוטר  יביא את העבריין לתחנת המשטרה הקרובה ביותר.
)(2

כל פקיד ויטירינארי ,מפקח על בהמות או שוטר רשאים לתפוש ולבדוק כל בעלחיים,

גופה או נבלה ,כלירכב ,ספינה או דבר ,שבהם חושדים כי בגינם נעשית או נעשתה עבירה
כזאת ,ורשאים הם לצוות שיחזירום לאיזור או למקום ,שיש לחשוד כי הובאו משם באיסור,
או שרשאים הם להעבירם למקום כלשהוא ולעצרם בו ,מתוך כפיפות לפקודותיו של שופט
שלום .על כל תפיסה או מעצר בדרך זו ,יודיע הפקיד בהקדם האפשרי וללא שהייה בלתי
נחוצה לשופט שלום שלו שיפוט במחוז ,שבתחומו בוצעה תפיסה זו■.
 (1).23 ,הפר אדם את הפקודה הזאת או כלל כלשהוא שהותקן לפיה ,או כל צו ,הוראה,
איסור ,תנאי ,הודעה או תעודתהיתר שנקבעו ,ניתנו או הוטלו לפי הפקודה הזאת או לפי

ענשים.

כללים כלשהם שהותקנו לפיה ,או הכריע כל אדם המשתמש בכוחות שהוענקו לו ,או מבצע

חובות שהוטלו עליו ,לפי הפקודה הזאת ,או כללים כלשהם שהותקנו לפיה ,או כל צו,
הוראה ,איסור או תנאי ,שנקבעו ,ניתנו או הוטלו לפי הפקודה הזאת או כללים כלשהם
שהותקנו לפיה ,יאשם בעבירה על הפקודה הזאת ,ויהיה צפוי  משיתחייב בדין  למאסר
במשך פרקזמן שלא יעלה על שנה אחת ,או לקנס שלא יעלה על חמש מאות פונטים ,או
לאותם מאסר וקנס גם יחד.

) (2כלאימת שיתחייב אדם בדינו על עבירה על הפקודה הזאת ,יהיה ביתהמשפט ,שדן

אותו אדם לחובה ,רשאי לצוות  נוסף על כל עונש אחר שיוטל עליו ,או במקום להטיל
עליו עונש אחר  כי ישמטו בעליהחיים או החפצים ,שבגינם נעשתה העבירה ,או מקצתם.

) (3כלאימת שיודיעו לשופט שלום ,כי נתפסו או נעצרו בעליחיים או חפץ כלשהם,
לפי הסעיף הקודם ,אלא שהאדם אשר עליו נאמר כי עבר עבירה בגינם לא נודע או
איאפשר למצוא אותו ,יהיה שופט השלום רשאי לצוות  אם נוכח לדעת שיש טעם לסבור
שנעשתה אותה עבירה  כי בעלהחיים או החפץ ישמטו;

ואולם בתנאי שלא יינתן שום צו ,אלאאם תינתן תחילה הזדמנות לבעל )אם ידועים
שמו ומקום הימצאו( להתייצב בפני שופט השלום ,כדי ליתן טעם מדוע אין ליתן אותו צו.

) (4שופט השלום רשאי לצוות את בעליו של בעלחיים או חפץ כלשהם ,שנתפסו ונעצרו
לפי הסעיף הקודם ,כי ישלם לפקיד הויטירינארי אותו סכום ,שהלה יהיה עשוי לראותו
מסתבר ,כדי לכסות את ההוצאות הכרוכות בהעברת אותם בעלחיים או חפץ למקום מעצרם,
ובמקרה בעלחיים  הוצאות קיומו במשך זמן אותו מעצר ,וכי אם לא ישולם אותו סכום
במשך זמן ,שיש לנקבו בצו ,ישמטו בעלהחיים או החפץ.
 .24כלאימת שיטיל ביתהמשפט ,שדן אדם לחובר .על עבירה על הפקודה הזאת ,קנס

על אותו אדם ,יהיה ,ביתהמשפט רשאי לגמול הלק כלשהוא מאותו קנס ,שלא יעלה על

תגמול חלק מן הקנס
למסורות

מחציתו ,לאדם ,שעלסמך ידיעותיו שמסר הושג החיוב בדין.
 .25בתביעה לדין על עבירה לפי הפקודה הזאת אפשר יהיה לקבל כעדות כל דין
וחשבון שנחתם בידי פקיד ויטירינארי ,אלאאם רוצה ,האדם הנאשם כי הפקיד יבוא להעיד,
או שביתהמשפט סבור שנוכחותו נחוצה.

דיןוחשבון של פקיד
ויטירינארי ישמש
עדות.

 (1)26נאשם בעליו של בעלחיים ,הנגוע במחלה ,בעבירה על הפקודה הזאת .יהיה

חובתהוכחה.

מוחזק כמי שידע ,או שחשד ,כי מצוייה אותה מחלה בבעלחיים ,אלאאם יניח את דעת
ביתהמשפט שלא היו בידו אותם ידיעה או חשד ,ולא היה יכול
 להשיג אותה ידיעה.



מתוך השתדלות מסתברת

) (2נאשם אדם כי העיל או הפיק בעלחיים ,גופה ,או נבלה ,מצע ,זבל או מספוא במסיבות
שבהן אשם בעבירה על הפקודה הזאת ,תהיה חובת ההוכחה ,שכל מסיבה כזאת לא היתה
קיימת ,מוטלת על אותו אדם.

 .27מקום שעשה פקיד ממשלה פעל או דבר ,או גרם שייעשו ,ואותם פעל או דבר רואים
אותם  לדברי הפקודה הזאת או כללים כלשהם שהותקנו לפיה  כאילו נעשו על

הוצאות.

הוצאותיו של איזה אדם אחר ,יהיה סכום ההוצאות ,שהוציאון כדי מידה מסתברת עקב
עשיית אותם פעל או דבר ,חוב המגיע מאותו אדם אחר לממשלה ,ובלי לפגוע בכל שיטה
אחרת של היפרעות ,יהיה אפשר לתבוע על סכומו של אותו חוב להיפרע אותו בכל ביתדין

שלו שיפוט מוסמך ,באמצעות משפט אזרחי בשמו של הפקיד הוויטירינארי הראשי:
בתנאי שסעיף זה לא יחול בכל מקרה ,שבו נקבעו דמים בכללים ,שהותקנו לפי הפקודה
הזאת ,על עשייתם של הפעל או הדבר ההם.
פקודת פירושים,

 ,1945לא תחול על

מקרים מסויימים.
מס'  9לש' .1945
הפקעה

וסייג.

פרק ג'.

 .28למרות כל דבר האמור בפקודת הפירושים ,1945 ,לא יהיה נחוץ לפרסם בעיתון
תקנות כלשהן לפי הפקודה הזאת ,שאינן כללים או צווים ,פרט למקרים שבהם קובעת
הפקודה הזאת קביעה אחרת.

 .29פקודת מחלות בעליחיים ,כפי שתוקנה מזמן לזמן ,מופקעת בזה:
בתנאי שכל כללים ,צווים ,הוראות ,הודעות ,מינויים ,הרשאות ,תעודותהיתר ,רשיונות,
טפסים ,דרישות וכלים אחרים ,שניתנו ,הוצאו או נעשו לפי הפקודה ההיא ,והם עומדים
בתקפם בתאריך שבו נכנסה הפקודה הזאת לתקפה ,יהיו רואים אותם כאילו ניתנו ,הוצאו
או נעשו לפי הקביעות התואמות שבפקודה הזאת ,ויוסיפו לעמוד בתקפם עד שישנום או
יפקיעום בפקודה הזאת או לפיה.

20

בנובמבר,

.1945

ג' .ו .ו .שאו
מנהל ענייני הממשלה.

