הראשית לישראל

הרבנות

THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצית
בס"ד

חוק בשר ומוצריו ,התשנ"ד-יבוא בשר
 .1הגדרות )תיקון :תשנ"ה(

3

בחוק זה -
"בשר"  -כל סוגי בשר ומוצריו הראויים למאכל אדם ,לרבות בשר ומוצריו של בעלי כנף לסוגיהם;
"תעודת הכשר"  -תעודת הכשר לבשר מיובא שנתנה מועצת הרבנות הראשית לישראל או מי שהיא
הסמיכה לענין זה.
 .2יבוא בשר
על אף האמור בכל דין ,ובכפוף לאמור בסעיף  ,3לא ייבא אדם בשר אלא אם כן קיבל לגביו תעודת
הכשר.
 .3מקרים מיוחדים

2

שר התעשיה והמסחר רשאי לאשר מתן רשיונות לייבוא בשר שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר ,באותה
מתכונת ובאותם מקרים כפי שהיה נהוג עד יום י"ב בתמוז התשנ"ב ) 13ביולי .(1992
 .4סמכות הממשלה )תיקון :תשנ"ה(

3

אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מזכותה של הממשלה לייבא בשר בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה,
לרבות לצרכי מלאי חירום ,ובלבד שניתנה לגביו תעודת הכשר.
4א .העברת בשר )תיקון :תשנ"ה(

3

חוק זה יחול גם על העברת בשר משטחי עזה ויריחו; לענין זה" ,שטחי עזה ויריחו"  -כפי שיקבע שר
התעשיה והמסחר בתקנות ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
 .5תוקף
תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק-יסוד :חופש העיסוק.
 .6תוקפו של רשיון שניתן
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של חוק זה.
 .7ביצוע
שר התעשיה והמסחר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
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 1ס"ח תשנ"ד ;104 ,תשנ"ה.92 ,
2

פורסמה הודעה בדבר אצילת סמכות )י"פ תשנ"ד (4573 ,האוצלת למנהל מינהל המזון במשרד

התעשיה והמסחר את הסמכות ,לאשר מתן רשיונות ליבוא בשר קפוא שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר,
באותה מתכונת ובאותם מקרים כפי שהיה נהוג עד יום י"ב בתמוז התשנ"ב ) 13ביולי .(1992
 3סעיפים  6 ,5ו  7 -לחוק יבוא בשר קפוא )תיקון( ,התשנ"ה ) 1995 -ס"ח תשנ"ה (92 ,קובעים לגבי תיקון
סעיפים  4 ,3 ,1ו 4 -א:
" .5תוקף
תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק-יסוד :חופש העיסוק.
 .6תוקפו של רשיון שניתן
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של חוק זה.
 .7תחילה
תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת".
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מאז הקמתה של הרבנות הראשית לישראל וללא קשר עם החוק הנזכר ,הוקמה מחלקת שחיטת חו"ל
)שח"ל( אשר שמה לה למטרה לפקח על ייצור הבשר הכשר המיובא לארץ .
במהלך השנים ובעקבות חוק הבשר שחוקקה הכנסת ,מחלקת שח"ל הפכה למחלקה מרכזית באגף
הכשרות כאשר היקף עבודתה מכסה בפועל כל הבשר ומוצריו הכשרים המיובאים לארץ והדברים
אמורים גם לבשר מיובא בהכשר בד"ץ.

אופן פעילות מחלקת שח"ל
כל יבואן המעוניין לייבא בשר "כשר" או בשר "חלק" פונה למחלקת שחיטה חו"ל באגף הכשרות ע"י
מילוי טפסים המיועדים לדבר.
לאחר קבלת הבקשה ודיון במחלקה ,הנהלת שח"ל מארגנת צוות שחיטה לאותו היבואן ולאותו יצרן
בחו"ל כאשר כל צוות מורכב מראש צוות ,בודק חוץ ,בודק פנים ,שוחטים ,בודקי סכינים ומשגיחים .
הצוות מקבל תדרוך במחלקת שח"ל לפני הנסיעה ובמהלך שהייתם בחו"ל הם שולחים דיווח מפורט
על כל פעילות הצוות .
בהתאם לדיווחים של הצוות היבואן מקבל ממחלקת שח"ל אישור מפורט המאפשר למשוך את
הסחורה המגיעה לארץ .

הרבנים הפוסקים
במסגרת פעילות המחלקה ,מתקיימים מבחנים עיוניים ומעשיים בכל תחום השחיטה וכל איש צוות
המעוניין להתקדם בסולם התפקידים עליו לעבור את כל המבחנים בהתאם לנהלים.
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