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  פיקוח על מצרכים ושירותים

  1950-י"תש, )סימון מוצרים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

  רבדים בחקיקה

  תוכן ענינים

2 Go 1סעיף   פירושים  
3 Go 2סעיף   הסדרת ההעברה  
3 Go 3סעיף   תיאור וסימון המוצר  
3 Go 4סעיף   תבואות  
3 Go א 4סעיף   סימון ביצי יבוא 
3 Go 5סעיף   אורזים  
3 Go 6סעיף   הדבקת סימן  
3 Go 7סעיף   סימן מזוייף  
3 Go 8סעיף   הסרת סימני תיאור  
3 Go 9סעיף   איסור מכירה בלא תוית  
4 Go 10סעיף   החזקה למכירה  
4 Go 12סעיף   חלות  
4 Go 14סעיף   תחילת תוקף  
4 Go א 14סעיף   אי תחולה 
4 Go 15סעיף   השם  
4 Go תוספת ראשונה  
6 Go תוספת שניה  
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  קוח על מצרכים ושירותיםיפ
  

*1950-י"תש, )סימון מוצרים( הפיקוח על מצרכים ושירותים צו
  

  

א לתקנות 3ותקנה , 1942, הפיקוח על המזונות לפקודת 6- ו4וקף סמכותי לפי הסעיפים בת  
  :אני מצווה לאמור, 1944, )מניעת רווחים מופקעים(ההגנה 

  –ו זה בצ  .1

, )ייצורו והחסנתו, הסחר במזון(כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  –" מנהלה"  
  ;1960-א"תשכ

  

או , בין בידי אחרים בייצור תעשייתי של מצרךואדם העוסק בין בעצמו  -פירושו " צרןי"  
טיבו , תואדם העוסק בעבודה תעשייתית מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או לשם שינוי צור

  ;וכן אדם העוסק באריזתו או במזיגתו של מצרך במיכל, כותו של מצרךאיאו 

עטיפה , אריזה, ארגז, שפופרת, צנצנת, בקבוק, שקיק, שק, קופסה, פח, כולל פחית" יכלמ"  
  ;או בית קיבול סגור

  לרבות מצרך כאמור, שנארז או שנמזג במיכל על ידי יצרן,מצרך שיוצר -פירושו " צרומ"  
  ;שיובא

  

, נקניקיות, ר שחומר היסוד העיקרי שלו הוא בשר וכולל נקניקמוצ -פירושו " בשר-וצרמ"  
  ;בשר משומר ושומן בשר מעובד, בשר מעושן

או כל מצרך מזון שלא ה אחד המצרכים המפורטים בתוספת הראשונ -פירושו  -" צרךמ"  
  .פורט באותה תוספת

  

                                                      
  .529' עמ 0.2.19519 מיום 70' י מס"ת תש"קרסם פו* 

  .1956-ז" צו תשט– 898'  עמ14.6.1956 מיום 613' ז מס"ת תשט"קקן ות

  .1958-ח" צו תשי– 860'  עמ13.3.1958 מיום 777' ח מס"ת תשי"ק

שינוי ( בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 1958-ח" צו תשי– 1056'  עמ17.4.1958 מיום 786' ח מס"ת תשי"ק
 30.6.1960 מיום 1021' ך מס"ת תש"ק. 740'  עמ29.1.1959 מיום 870' ט מס"ת תשי"קתוקן  (1958-ח"תשי, )תואר
  ).1122'  עמ7.3.1963 מיום 1424' ג מס"ת תשכ"ק. 1333 'עמ

) 2' מס( צו – 192'  עמ19.11.1959יום  מ958' מס. 1959-ך" צו תש– 98'  עמ5.11.1959 מיום 954'  מס:ך"ת תש"ק
  .1960-ך"תש) 3' מס( צו – 815'  עמ3.3.1960 מיום 994' מס. 1959-ך"שת

  .1963-ג" תשכצו – 1567'  עמ6.6.1963 מיום 1454' ג מס"ת תשכ"ק

' מס( צו – 1031'  עמ26.3.1964 מיום 1563' מס. 1964-ד" תשכצו – 511'  עמ2.1.1964 מיום 1528' ד מס"ת תשכ"ק
  .1964-ד"תשכ) 2

  .1965-ו" צו תשכ– 461'  עמ16.12.1965 מיום 1808' ו מס"ת תשכ"ק

  .1968-ח" צו תשכ– 703'  עמ19.1.1968מיום  2173' ח מס"ת תשכ"ק

  .1970-ל" צו תש– 1085'  עמ26.2.1970 מיום 2526' ל מס"ת תש"ק

  .)678'  עמ25.3.1971 מיום 2677' מסט "ת( 1971-א" צו תשל– 576'  עמ18.2.1971 מיום 2666' א מס"ת תשל"ק

  .1972-ב" צו תשל– 1297'  עמ15.6.1972 מיום 2861' ב מס"ת תשל"ק

' מס). 958'  עמ4.4.1974 מיום 3157' מסט "ת (1974-ד" צו תשל– 725'  עמ28.2.1974 מיום 3139' ד מס"ת תשל"ק
 3179' מסט "ת( פרסומו ימים מיוםתחילתו שלושים ; 1974-ד"תשל) 2' מס( צו – 1008'  עמ21.4.1974 מיום 3161
  .1974-ד"תשל) 3' מס( צו – 1186'  עמ12.5.1974 מיום 3170' מס). 1276'  עמ2.6.1974מיום 

  .1975-ה" צו תשל– 1007'  עמ25.2.1975 מיום 3298' ה מס"ת תשל"ק

ט "ת( שלושים ימים מיום פרסומותחילתו ; 1977-ז" צו תשל– 2053'  עמ30.6.1977 מיום 3731' מס :ז"ת תשל"ק
  .)2366'  עמ5.8.1977 מיום 3746' מס

 .1983-ג" צו תשמ– 1075'  עמ6.4.1983 מיום 4479' ג מס"ת תשמ"ק

  רושיםפי

  1963-ג" תשכצו

  1965-ו" תשכצו
  1974-ד" תשלצו

  1958-ח"יתש צו
   )2' מס (צו
  1964-ד"כתש
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יר אדם לאחר לשם עסק בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על מוצר או א יעבל  )א(  .2
אלא אם המוצר סומן על ידי הטבעה או הדפסה על , לא יקבלו ולא יחזיקו כאמור, את החזקה בו

  .פי צו זה להמכילה את תיאור המוצר וסימונו, המיכל או הדבקת תווית עליו

, חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיהרשאי מנהל ) א(ל אף האמור בסעיף קטן ע  )ב(  
העברתו של מוצר שנועד להיות מוגש בבית הארחה כחלק מארוחה , להתיר בתנאים שקבע בהיתר

  .ללא סימון לפי צו זה,  מוצר כאמורשלוכן את קבלתו והחזקתו 
  

  .ל מוצר יסומן ויתואר כפי שנקבע בתוספת השניהכ  )א(  .3

 מותר לציין על המיכל את , לתוספת השניה3ובסעיף , )א(טן ל אף האמור בסעיף קע  )ב(  
  :אם נתקיימו שנים אלה,  ומענורשם יצרן המוצ, או במקום, בנוסף על, שמו של אדם אחר ומענו

התיר בכתב ציון כאמור ובעל , )המנהל -להלן (ל חטיבת כימיה ומזון מנה  )1(
  ;ההיתר ממלא אחר תנאי ההיתר

, אריזתו, לרבות בקורת מתמדת על ייצור המוצר,  האמצעיםעל ההיתר נקט בכלב  )2(
  .הבטחת קיומו של כל דין ל-הובלתו ואחסנתו , שיווקו, סימונו, משקלו

קביעת תנאי נתינתו וביטולו מסורים לשיקול דעתו , לתתוב סירו, תן היתר לפי צו זהמ  )ג(  
  .של המנהל

  

פרט לחקלאי בתוצרתו  -ק אדם ולא יחזי, ולא יציע ולא יסכים למכור,  ימכור אדםלא  .4
  –אלא אם כן מחוברים לשק תו או הטבעה המציינים את , למכירה תבואה בשק -במשקו 

  .ין התבואהמ  )א(

  .שם היבואן -א בוובתבואות י, ם היצרןש  )ב(

  .תאריך היבוא -אריך הייצור ובתבואות יבוא ת  )ג(

  . קילוגרם10 שאינה עולה על לם הוראות סעיף זה אינן חלות על מכירה קמעונית בכמותאו

לא יקבל ולא יחזיק ביצים מיובאות , לא יציע למכירה, ולא ימכור, א ייבא אדם לישראלל  .א4
אלא אם שם הארץ שממנה יובאו סומן עליהן בדיו שאינו ניתן להימחק ובאותיות , תןיפבקל

  .לטיניות שגבהן אינו פחות משני מילימטרים
        

,  יום מיום פרסום צו זה30תוך , ם העוסק באריזת מצרך יגיש למנהל במשרדו הראשיאד  .5
 המחיר הקמעוני של כל אתהסיטוני ודין וחשבון שיכיל את המצרכים שהוא אורז וכן את המחיר 

  .מצרך במיכל

כל דפוס על מיכל המכיל מוצר  -מלבד היצרן או היבואן של אותו מוצר  - ידפיס אדם לא  .6
  .הטבעה או סימן אחר, רף אליו תויתצולא י, ולא ידביק ולא יחבר

 א ידביקםל, הטבעה או ציור, סימן, א ידפיס אדם על מיכל המכיל מוצר כל דפוסל  )א(  .7
מטעים או , תמונה או סימן שהם מזוייפים, ציון, אמור ולא יצרף עליו כל תווית המכילה תיאורכ

  .בלתי נכונים

אם יוכיח שאסף את כל הפרטים , צרן האורז מחדש מצרך תיחשב לו כהגנה טובהי  )ב(  
פרט כזה לשם בחינת האמיתות של כל , ונקט בכל אמצעי הזהירות המתקבלים על הדעת, הדרושים

ולא יכול היה לדעת , ושלא ידע, ני שהדפיסו או הטביעו על המיכל או על התוית המחוברת לולפ
מטעה או , שתיאור המצרך או אחד מפרטיו הוא מזויף, עתדאחרי חקירה ודרישה המתקבלת על ה

  .בלתי נכון
  

 כלולא ימחוק , ולא יסיר, ולא יקלקל, ולא ישחית, ולא יחליף,  ישנה אדם פרט לצרכןלא  .8
  .תוית או פרט המצויים על מיכל, הדפסה

ולא יציע ולא יסכים , פרט לצרכן, א ימכור אדם ולא יחזיק למכירה ולא יקנה אדםל  )א(  .9
אלא אם יש על , רן או יבואןנמזג או הונח המוצר על ידי יצ, שימכרו לו מוצר במיכל שבו נארז

  .מטעה של המוצר לפי צו זהי הדפסה או תוית המכילות תיאור נכון ובלת, המיכל הטבעה

אם יוכיח , ות סעיף זה תיחשב לו כהגנה טובהאדם הנאשם בעבירה על הורא  )ב(  
ולא יכול היה לדעת , שההדפסה או התוית הדרושה היו על המיכל בעת קניית המוצר ושלא ידע

  דרת ההעברההס
  ) 2' מס( צו

  1964-ד"תשכ
  1971-א" תשלצו

  וצרהמ אור וסימוןתי
  1964-ד" תשכצו
  1974-ד" תשלצו

  1968-ח" תשכצו

  ואותתב

  מון ביצי יבואסי
  1970-ל"ש תצו

  רזיםאו

  בקת סימןהד

  מזוייף-מןסי
  1963-ג" תשכצו

  אורתי רת סימניהס

א בל סור מכירהאי
  תוית

  1963-ג" תשכצו

  1975-ה"לתש צו
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או ה מטע, שתיאור המוצר או אחד מפרטיו הוא מזוייף, חרי חקירה ודרישה המתקבלת על הדעתא
  .בלתי נכון

  

או בכמות או במסיבות שאינן ,  עסקו או באחד ממקומות עסקוםם המחזיק מוצר במקואד  .10
  .אם לא הוכיח את ההיפך, רואים אותו כמחזיקו למכירה -שכיחות בשימוש לצורך עצמו 

  ).וטלב(  .11
  

  .צו או תקנות הנוגעים לסימון מוצרים, דהקו כל פמור בצו זה אינו בא למעט מכוחם שלהא  .12

  –צווים אלה בטלים   .13

  ;1946, )סימון בתוית) (קמח(צו הפיקוח על המזונות   )א(

  .1944, )נקניקים ומוצרי בשר(צו הפיקוח על המזונות   )ב(

י או לגב, או יבואן, פו של צו זה לגבי הוצאה למכירה של מוצרים במיכל על ידי יצרןתק  .14
 31(י "ג בניסן תש"הוא מיום י, במלאי של סוחר, מצרכים הנמצאים ביום פרסום צו זה ברשומות

  ).1950במרס 

ין הוראות צו זה חלות על מזון ארוז מראש המיועד למכירה קמעונית כמפורט בתקן א  .א14
  .סימון מזון ארוז מראש -) 1982יולי (ב "תשמהתמוז  - 1145י "ישראלי ת

        

  ."1950-י" תש,)סימון מוצרים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים "ו זה ייקרא לצ  .15

  

        ספת ראשונהספת ראשונהספת ראשונהספת ראשונהתותותותו

  )1יף עס(
        

  קת ביציםאב

  קת חלב מכל הסוגיםבא

  ון וחומר סינתטיבס מר סינתטי או על בסיס תערובת שלוח על בסיס, קת כביסה על בסיס סבוןבא

כיל חומר מה ה וכל חומר המשמש לכביסה או לניקוייקה לניקוי כלים ורצפות על כל צורותבא
  מוריד מתח

  לרבות בוטנים, וזים מכל המיניםגא

  ורותיו צרז בכלוא

  ומוצרי בצק אחרים מכל המינים, ריותטא

  רגולוב

  'יעים לגלידה וכדבג סקויטים וופלים מכל המינים לרבותיב

  ציםיב

  ל ושוםצב

  יהקב

  מש מזון לאדםשל ר לרבות תואים וכל בעל חיים העשויקב

  .שר כזהבמ קפוא ונקניק ונקניקיות, ררומק, ומרשמ ,ר מכל המינים לרבות בשר טרישב

  מכל המיניםת ינובג

  וקוזהלג

  ידהלג

  תפג

  יסים מכל המיניםרג

  רקיקים וקמח של זרעוני שמן, לותבד

  ש מכל המיניםבד

  זקה למכירההח

  ) 2' מס( צו
  1964-ד"תשכ

  ותחל

  ילת תוקףתח

   תחולהאי
  1983-ג" תשמצו

  םהש

  1974-ד"של תוצ

  ביטול
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קפואים , ומריםשמ ,מעושנים, מיובשים, כבושים, ייםרט ,ייםים מכל המינים לרבות דגים חגד
  ומלוחים

  תים מכל המיניםיז

  עוני שמןרז

  מוסוח

  מץוח

  מצות שומניותוח

  ל המיניםמכב טרי ומשומר לח

  בהלח

  ורותצה אה ושמני מאכל מכל הסוגים ובכלמח תחליפים אחרים של, מרגרינה, אהמח

  רי גלם מכל המינים לייצור מזונותמח

   גלם מכל המינים לייצור שמנירימח

  סכון וצבעים, כלאמ

  ירצח

  וביםרח

  יחרים חלבוניים מן הצומח או מן המח

  ויי בשר או דמויי כל מצרך מזון אחרמד

  נהיחט

  ירותפו ול חקלאי מכל המינים ובכלל זה ירקותבי

  יניםמה משומרים ומיובשים מכל, קות ופירותרי

  הלוכ

  ספות מכל המיניםוכ

  מאפהם וכל מיני חל

  יתיןצל

  ת מכל המיניםתל

  וניתימ

   סודהימ

  טהלמ

  תקים ומיני מתיקהממ

  פוא מכל המיניםסמ

  ות ומציותצמ

  ול מכל הסוגיםבקי רכי מזון משומרים מכל המינים בכליצמ

  קאות אלכוהוליים מכל המיניםשמ

  נרלייםימ קאות קלים עם או בלי תוספת מיםשמ

  ון על כל צורותיובס

  ביןוס

  כרוס

  לתוס

  פים מכל המיניםרויס

  ריןכס

  לשוע
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  ואיםפק מקוררים או, משומרים, שחוטים, יםחי פות לרבות אפרוחים ופרגיות בין שהםוע

  לןיעמ

  דינג ואבקת פודינגופ

  אבקת קקאו, חמאת קקאו, לי קקאוופ

  )עזים וכבשים(ן אצ

  ימיםנצ

  וקרוק

  רנפלאורוק

  אפונה, שעועית, ליםופ ,ניות מכל המינים לרבות עדשיםטק

  יפות תפוחי זהבלק

  ח דגיםמק

  ח חצירים לרבות אספסתמק

  ח בשרמק

  המינים ח מכלמק

  ה ותחליפי קפה מכל המיניםפק

  שק

  וממרחים מתוקים מכל המיניםת בויר

  מנים מכל המינים כולל חלבוש

  משומיםוש

  קולד וקאקאווש קולדה מכל המינים לרבות ממרחיוש

  ני מאכל מכל המינים ובכל הצורותמש

  רעוני פשתןנים של זמש

  ן דגיםמש

  דיםקש

  ריםמש

  הת

  'מלח וכד, ם כולל פלפליואות מכל המינים לרבות דגים תבלינבת

  ןבת

  ב מכל המיניםחלצרת ות

ואים ומשומרים פק ,מטוגנים, תפוחי אדמה טריים, יםרמרקים מיובשים ומשומ, ציות מרקיםמת
  .בכל צורה שהיא

  

        ספת שניהספת שניהספת שניהספת שניהתותותותו

  )3יף עס(
  

  –אור המוצר יכיל את תי  .1

  ;ם המוצרש  )א(

  ;שם היצרן ומענו -מוצר מתוצרת הארץ ב  )ב(

  .שם היבואן שייבאו ומענו -וצא מיובא מב

  ; היסוד מהם מורבב המוצרריירוט חמפ  )ג(

  .מות המוצר במיכלכ  )ד(
  

  1974-ד"תשל' קת

  אור המוצרתי

  1972-ב" תשלצו
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  –צויין כמות המוצר במיכל ת  .א1

  ;בקילוגרמים על מכפלותיהם וחילוקיהם העשרוניים, ם הוא מוצקא  )1(

  ;בליטרים על מכפלותיהם וחילוקיהם העשרוניים, ם הוא נוזלא  )2(
  

את  -ואם היה המוצר חיקוי של אחר ,  מהותו של המוצראת המוצר יתאר תיאור אמיתי שם  .2
  .שם המוצר המחוקה

, תי ואת מענו של בעל המפעל שבו יוצר המוצריו ומענו של היצרן יציינו את שמו האמשמ  .3
יוצר ואם , את שמו ואת מענו של בעל המפעל שבו נארז המוצר -ואם המוצר נארז מחדש בישראל 

  .ייצור האת שם ארץ -מחוץ לישראל 
  

ירוט חמרי היסוד שמהם מורכב המוצר יכיל את שמו המקובל והרגיל של כל חומר פ  )א(  .4
טעם או ריח ,  כל חומר הנותן צבעובכלל, חימי או כל חומר אחר, אנאורגני, אורגני, סינתטי, טבעי

  .והוא כלול במוצר

או לפי הכמות או המשקל של , שיבותם היחסית חירוט חמרי היסוד ייעשה לפי סדרפ  )ב(  
 או אדם שהורשה על ידיו לכך המנהלאם , כל חומר כזה שבמוצר ולפי האחוזים של כל חומר כזה

שתיאור המוצר , חס ליצרן והן ביחס למוצרהן בי, הודעה או הוראה כללית או מיוחדת, הורה בצו
  .וצר באחוזיםמב יכיל גם את פירוט הכמות היחסית של כל חומר יסוד

  .יפורש בשמו הספציפי, פרט לתבלינים ולתמציתים ארומטיים, ל חומר יסודכ  )ג(  

יפורשו כולם ליד אותו , יה חומר היסוד שבמוצר מורכב משני חמרי יסוד או יותרה  )ד(  
  .סוד או מתחתיוחומר הי

צאתו הקונשלל או נעלם מהמוצר בעת , ומר יסוד שהשתמשו בו תוך תהליך הייצורח  )ה(  
  .יפורש -למכירה 

 ערך תזונתי לא יתואר מוצר כמתאים במיוחד לצרכי דיאטה או כבעל ויטמין או בעל  )ו(  
ההדפסה , אלא אם הוא כולל למעשה את הסגולות הדרושות בהתאם לתיאור ואם ההטבעה, מיוחד

  .או התוית שעל המיכל כוללת את פירוט החמרים ואת כמותם היחסית באחוזים
  

  .יון כמות המוצר תפורש הכמות נטו שבמיכלצב  )א(  .5

כמות תצויין ביחידות או במשקל או במידת נפח סטנדרטית לפי פקודת ה  )1(  )ב(  
שבהם נהוג ומקובל לציין כמותו של אותו מוצר מסויים , 1947, המשקלות והמידות

  .ולא תכלול את משקל המיכל או האריזה או העטיפה

  ).בוטלה(  )2(

וסיפו על ין היחידות כדי לתאר במידה מספקת את כמות המוצר במיכל יוא היה בצל  )ג(  
  .הציון גם את יחידות המשקל או הנפח

יפורש קודם מספר היחידות הגדולות , ציון יחידות המשקל או הנפח של המוצרב  )ד(  
  .שבר עשרוני יושלם עד שתי ספרות בלבד. ואחריו מספר היחידות הקטנות

 אי מסחר או שיווק רגילים לפחות במשקלו בגלל החסנתו אותניה המוצר עשוי בה  )ה(  
  .תצויין הכמות הפחותה ביותר שיש לשערה -הצגתו למכירה 

שבט  - 1059י "ארוז מראש כמפורט בתקן ישראלי תמזון ראה זו לא תחול על מוצר הו  
  .רי מזון ארוזים מראשסבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצ -) 1980ינואר (ם "תשה

  

, אור המוצר יצויין על ידי הטבעה או הדפסה על המיכל או על התוית המודבקתית  )א(  .6
  .ורידה בקלותהמצורפת או הקשורה למיכל בצורה שאין לה, המחוברת

באותיות לא קטנות ולא , ציון או פרט שעל מיכל המוצר יירשמו בבהירות, ל מלהכ  )ב(  
קונה ובאופן שיקל על אדם לקראם  ההמוצג כרגיל לעין, בחלק המיכל או התוית, צפופות מדי

  .ולהבינם

הדפסה או התוית יהיו בגודל שיש בו כדי להכיל את כל הפרטים הדרושים ולא ה  )ג(  
  .ורסם באותו מקום שום דבר אחריפ

רית מותר ב לתוספת זו יהיה בעברית ובנוסף לתיאור בע1יאור המוצר לפי סעיף ת  )ד(  

  ון כמות המוצרצי
  1956-ז"צו תשט
  1958-ח"צו תשי

  ) 2' מס(צו 
  1964-ד"תשכ

   המוצרשם

   ומען היצרןשם
  ) 2' מס(צו 

  1964-ד"תשכ

  ט חמרי היסודפירו

  ות המוצרכמ

  1983-ג" תשמצו

  מון מוצריםסי

  ) 2' מס (צו
  1964-ד"כתש
  1974-ד" תשלצו

  1958-ח"צו תשי

  ) 2' מס (צו
  1964-ד"כתש
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. יצויינו פרטים אלה גם בעברית, סומן המוצר בפרטים נוספים בלועזית.  תיאור בלועזיתגםשיהיה 
גדולות מהאותיות , מסוייםבהן צויין פרט , לא יהיו האותיות הלועזיות, סומן המוצר גם בלועזית

  .העבריות בהן צויין אותו פרט
  

הוא   לתוספת1י סעיף לפלתוספת לא יחולו על מוצר מיובא שתיאורו ) ד(6וראות סעיף ה  .א6
  .בעברית בלבד

  

מנהל חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיה רשאי לפטור יבואן מחובת הסימון בעברית   .ב6
אם המוצר המיובא נועד לשיווק בתערוכה או באירוע מיוחד אחר והוא , לפי הוראות תוספת זו
ם ותאריך אשר עליה צוינו ש, תמ לפחו" ס3.5מ ובאורך " ס2.5ברוחב , נושא תווית בעברית

  :ובלבד שמתקיימים תנאים נוספים אלה, האירוע ושם מארגן האירוע

לפי , שיווקו של המוצר במסגרת האירוע מוגבל לחודש ימים ומרוכז במקום אחד  )1(
או בחלק , שבע-ובאר, חיפה, אביב-תל,  בערים ירושלים,בחירת המארגן בהודעה מוקדמת

  ;מהן

 בלועזית והסימון הלועזי מכיל את הפרטים הנדרשים לפי תוספת זו או המוצר מסומן  )2(
  ."Codex Alimentarius"-לפי ה

        

את , את שמם של בעלי החיים שמבשרם יוצר,  בשר יכיל את כינויו של המוצרצרמואור תי  .7
אם יש בידי היצרן תעודה מטעם הרבנות הראשית , "כשר"שמו ואת כתבתו של היצרן ואת המלה 

  .באין תעודה כזאת בידו, "טרף"לכנסת ישראל או את המלה 
  

יחובר לכל קצה של המוצר פתק הכולל , למעט נקניק ונקניקיות, סימון מוצרי בשרל  )א(  .8
  .את תיאור המוצר

  ).בוטל(  )ב(  

  ).בוטל(  )ג(  
  

  .)בוטל(  .א8
  

את שמו ואת מענו , נו יוצרממאת שם הדג ש, אור מוצרי דגים יכיל את כינויו של המוצרתי  .9
אם יש בידי  "כשר"ואת המלה , מענו של היבואן אם המוצר מיובאאו את שמו ואת , של היצרן

באין " לא כשר"או את המלים , היצרן או בידי היבואן תעודה מטעם הרבנות הראשית לישראל
  .תעודה כזאת בידי היצרן או היבואן

        

  

  

  ועם הלויינבא  )1949 בנובמבר 23(י "בכסלו תש' ב
  פקח על המזונותמ      
  שות מפקחתר      

  

  

  

  

צר מו יג לגביסי
  מיובא

  1977-ז" תשלצו
  1977-ז"ט תשל"ת

  אור מוצרי בשרתי
  1958-ח" תשיצו

  מון מוצרי בשרסי

  אור מוצרי דגיםתי
   )2' מס (צו
  1974-ד"לתש

  ) 2' מס(צו 
  1959-ך"תש

מון מוצר מיובא סי
  לאירוע מיוחד

  1975-ה" תשלצו

  ) 3' מס (צו
  1960-ך"תש
  ) 3' מס (צו
  1960-ך"תש


