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 שחיטההבהרת 

 הבהרה לגבי שחיטה בבית מטבחיים שאינו מאושר בתכנית חי בריא 

 ספק לצרכנים שקיפות ובטחון לגבי מקור המזון ואופן הפקתו. תו "חי בריא" בא ל

קובעים שורה של נהלים ה -המיישמים את נהלי "חי בריא" התו מבטיח לצרכנים כי מקור המזון הוא במשקים

בריאותם המקדמים את גדלים בתנאים במשקים להבטיח כי בעלי החיים  ומטרתםדרישות מחמירות, 

 כמו כן, מבטיח התו כי תהליך השחיטה נעשה באופן המצמצם עד כמה שניתן את מצוקת בעלי החיים ורווחתם.

שחיטה של בעלי חיים בתכנית "חי בריא" חייבת  נהלי חי בריא לבתי המטבחיים".בשלב רגיש זה. לשם כך גובשו "

  להיעשות בבית מטבחיים מאושר "חי בריא".

לחץ מסחרי  מפעיליםעלולים להיווצר מצבים בהם בתי המטבחיים בשל הריכוזיות של בתי המטבחיים בישראל, 

בשל  מים, תעריף שחיטה מנופח וכיוצ"ב.לא סביר על המגדלים. לחץ זה עשוי לכלול איסור מכירה ללקוחות מסוי

בבית לחלוטין כדי למנוע מצב בו המגדלים תלויים ו המחסור בבתי מטבחיים מאושרים בתכנית "חי בריא"

ים מאושרים "חי בריא", הוחלט לאפשר מטבחיים כזה או אחר ועד ליצירת בסיס רחב יותר של בתי מטבחי

הגורם המפוקח מילא ש"חי בריא" ובלבד  מאושריםלבצע שחיטה גם בבתי מטבחיים שאינם לגורמים מפוקחים 

ו"חי בריא" מסרה לו , בקשה לביצוע שחיטה בבית מטבחיים שאינו מאושר "חי בריא": וחתם על טופס נספח א'

 אישור בכתב*. 

 

 

 

ומתייחס  פרטני* אישור חי בריא לבצע שחיטה בבית מטבחיים שאינו מאושר "חי בריא", במידה וניתן כזה, הוא 

לבקשה מוגדרת. עבור כל שחיטה יש למלא טופס חדש. חי בריא שומרת לעצמה את הזכות לסרב אישורים 

 לשחיטה בבתי מטבחיים שאינם מאושרים "חי בריא". 
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 נספח א

 שחיטה בבית מטבחיים שאינו מאושר "חי בריא"בקשה לביצוע 

 :הבקשה תאריך .1

 הגורם המפוקח מבקש הבקשה: .2

 שם בית המטבחיים המבוקש: .3

 תאריך השחיטה המיועד: .4

 :לגביהם מתבצעת הבקשה מידע לגבי בעלי החיים .5

 טליות טליים עגלות עגלים 

     מספר בעלי חיים

     בעה"ח באיםממנו והמיקום שם המשק 

     במועד השחיטה  בעה"חשם בעליהם של 

 הבקשה: .6
שאינו מאושר "חי בריא" )להלן: "בית המטבחיים  אני מבקש בזאת לבצע שחיטה בבית מטבחיים

 . בבקשה זו, במועד ועבור בעלי החיים המופיעים המבוקש"(

אחריותי  ולוקח על)שמופיעים באתר חי בריא( מטבחיים ה יתחי בריא לבאני מכיר ומבין את נהלי 

לתהליך פריקת בעלי החיים, לאופן הטיפול בבעלי  הקשורות לקיים את הדרישות המופיעות שם

 עבור בקשה זו. , ולתהליך שחיטתם בבית המטבחיים המבוקש החיים

בהתאם לרוח נהלי חי לקיים שחיטה הומאנית ואחראית  האפשרותהיה לי ספק לגבי יבמקרה בו 

ומכל מקום אמנע מלבצע שחיטה  תריע ואיידע את חי בריאבבית המטבחיים המבוקש אבריא 

 . בתנאים לא נאותים כאמור
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