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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 2015658-4833 מספר פנימי:

 /א'722-נספח מס' כ
 (4115/20)פ/

 

 2017–התשע"ז, (אות הציבור )מזון( )תיקוןחוק הגנה על ברי

החוק העיקרי(,  –)להלן  20151–בחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו .1 223סעיף תיקון 

 – 223בסעיף 

בהגדרה "בדיקת משנה", בסופה יבוא "ובלבד שהמוצר לא נשחט, יוצר  (1)  

 או אוחסן בתחומה קודם לכן";

 אחרי ההגדרה "בעל היתר הפעלה" יבוא: (2)  

מוצר בשר לאחר שחיטתו או פירוקו בבית  – ""בשר עוף לאחר שחיטה"   

 שחיטה לעופות;

בשר עוף לאחר שחיטה, שלאחר  –"בשר עוף שבוצעה בו פעילות ייצור"    

יציאתו מבית השחיטה לעופות בוצעה בו פעילות מהפעילויות 

 ( להגדרה "ייצור";". 4( עד )1המפורטות בפסקאות )

 יבוא:לחוק העיקרי  225סעיף מקום ב .2 225סעיף  החלפת

"בדיקות משנה   

לבשר עוף לאחר 

 שחיטה

בשר עוף לאחר שחיטה, למעט מוביל של  )א( .225

בשר עוף שבוצעה בו פעילות ייצור ובשר עוף המיועד 

לבדיקת משנה, אחת  יהיה חייב להגיע ,לייצוא

בלבד; חלה על מוביל כאמור חובה להגיע לבדיקת 

משנה לפי חוק עזר, הוא לא יהיה חייב להגיע אליה 

 .ולא יהיה חייב באגרה בעדה לפי חוק העזר

מוביל של בשר עוף שבוצעה בו פעילות ייצור  (ב)      

יהיה חייב להגיע לבדיקת משנה אם חלה עליו חובה 

עזר, אולם לא יהיה חייב באגרה כאמור לפי חוק 

 "בעדה לפי חוק העזר האמור.

  –לחוק העיקרי  238בסעיף  .3 238תיקון סעיף 

                                                                    
 .90; ס"ח התשע"ו, עמ' 749, עמ' 36דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  1
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" יבוא "בית 225בסעיף קטן )א(, במקום הרישה עד המילים "בסעיף   (1)  

,", 227שחיטה לעופות, למעט מפעל שקיבל פטור מבדיקות משנה כאמור בסעיף 

ובמקום הסיפה החל במילה "שנפרק" יבוא "למעט מוצר בשר עוף המיועד 

 לייצוא";

בסעיף קטן )א(" אחרי "האגרה החודשית" יבוא "כאמור בסעיף קטן )ב(,  (2)  

במקום "שהוביל המוביל בכלל הרשויות המקומיות בישראל באותו חודש" ו

יבוא "שיצא מבית השחיטה לעופות באותו חודש, למעט בשר עוף המיועד 

 ".,לייצוא

)ב( לחוק העיקרי, אחרי "האגרה החודשית" יבוא "כאמור בסעיף 239בסעיף  .4 239תיקון סעיף 

 ".,יבוא "למעט בשר עוף המיועד לייצוא חודש" אחרי "באותווקטן )א(", 

 לחוק העיקרי יבוא: 239אחרי סעיף  .5 א239הוספת סעיף 

"ביטול גביית   

 אגרות

רשות מקומית לא תגבה אגרה לפי חוקי העזר בעד   א.239

 ביצוע בדיקות המשנה לפי חוק זה."
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