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"הסדרת הוספת
מים וחומרים

לבשר

10א) .א( בסעיף זה 
"בשר" ,כל אחר מאלה:

) (1שרירי השלד של בהמות כהגדרתן בתקנות מחלות בעלי
חיים )שחיטת בהמות( ,התשב"ד ,642עם עצמות או
בלעדיהן,

) (2עופות כהגדרתם בתקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה
לעופות( ,התש"ך ,3 1960עם עצמות או בלעדיהן ועם עור או
בלעדיו;
)(3

סוגי בהמות או עופות נוספים שקבע שר החקלאות;

"בשר מיושן''  בשר מצונן שעבר תהליך של הבחלה טבעית בטמפרטורה
שלא עלתה על שתי מעלות צלסיוס ולא פחתה מאפס מעלות צלסיוס
במשך ארבעה עשר ימים רצופים לפחות,

"בשר מיושן קפוא"  בשר מיושן שהוקפא לאחר תהליך ההבחלה;
"בשר טרי"" ,בשר מצונן"  בשר אשר לא עבר תהליך טיפול כלשהו ,למעט
צינון בטמפרטורה שלא עלתה על ארבע מעלות צלסיוס ולא פחתה
מאפס מעלות צלסיוס ,ובלבד שנשמרו תכונותיו הטבעיות של
הבשר;

"בשר קפוא''  בשר אשר לא עבר טיפול כלשהו ,למעט הקפאה
בטמפרטורה פנימית שלא עלתה על שתים עשרה מעלות צלסיוס
מתחת לאפס,
"טיפול"  טיפול מכל סוג שהוא בבשר ,לרבות הוספת מים ,תבלינים,
חומרי כבישה או חומרים אחרים וכן הפשרה וכבישה ולמעט ניקור,
הכשרה ,פירוק ,פריסה ואריזה;
"מוצר בשר מעובד"  מוצר המיוצר מבשר מצונן או מבשר קפוא שעבר
טיפול;

"תכונות טבעיות

של בשר"



טעם ,צבע ,ריח ומרקם,

)ב( הוסיף אדם מים או חומר מכל סוג שהוא לבשר מיושן ,לבשר
מיושן קפוא ,לבשר מצונן או לבשר קפוא ,לא ישווק ,לא יימכר ולא יסומן
הבשר האמור ,אלא כמוצר בשר מעובד ,לפי הוראות סעיף זה.
)ג( לא ישווק אדם ,לא ימכור ,לא יסמן ,לא יחסין ולא ייבא בשר
כבשר מיושן ,אלא אם כן הוא בשר מיושן.
)ר(

לא ישווק אדם ,לא ימכור ,לא יסמן ,לא יחסין ולא ייבא בשר

כבשר מיושן קפוא ,אלא אם כן הוא בשר מיושן קפוא.
)ה( לא ישווק אדם ,לא ימכור ,לא יסמן ,לא יחסין ולא ייבא בשר
כבשר טרי או כבשר מצונן ,אלא אם כן הוא בשר טרי או בשר מצונן.

)ו( לא ישווק אדם ,לא ימכור ,לא יסמן ,לא יחסין ולא ייבא בשר
כבשר קפוא ,אלא אם כן הוא בשר קפוא.
 2ק"ת התשכ"ד ,עמ' .837
 3ק"ת התש"ך עמ' .1174

)ז(

מוצר בשר מעובד לא יכיל חומר מכל סוג שהשר קבע לגביו

הגבלות או איסורים לפי הוראות פסקה )ט().(1

)ח( לא ישווק אדם ולא ימכור מוצר בשר מעובד אלא אם כן הוא
מסומן במילים "מוצר בשר מעובד" או "מוצר המכיל בשר"; שר הבריאות
יקבע הוראות ברבר סימון מוצר בשר מעובר כמוצר בשר מעובר או כמוצר
המכיל בשר.
)ט( שר הבריאות ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת יקבע בתקנות את כל אלה:
)(1

סוגי חומרים שאסור להוסיפם למוצר בשר מעובד;

) (2אופן סימון שיעור המים שמוצר בשר מעובר שלא עבר
טיפול בחום מכיל ,ודרכי חישוב של שיעור המים המוסף במוצר
בשר מעובד מסוים;

) (3אופן סימון מוצר בשר מעובד ,לרבות מוצר המכיל
בשר מיושן ,בשר מיושן קפוא ,בשר מצונן ובשר קפוא ,לרבות
אופן סימון החומרים והמים שהוספו ,גודל האותיות ,וכללים
בשר,

נוספים

ברבר

האריזה.

)י( תקנות לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוגים שונים של
מוצר בשר מעובד ,כפל שקבע השר.

)יא( הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות
תחילה

כל דין".

תחילתו של חוק זה במועד כניסתן לתוקף של תקנות שהותקנו לפי סעיף 10א לפקודה
.2
כנוסחו בסעיף ו לחוק זה.

אריאל שרון

דני

ראש הממשלה

שר

משה קצב
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המדינה
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ראש
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הבריאות

