
התשכ"ב-1962 1 (לחם), ושירותים מצרכים על צו הפיקוח

התשי"ח- ושירותים, על מצרכים הפיקוח לחוק ו–15 הסעיפים 5 לפי סמכותי בתוקף
לאמור: מצווה אני ,1957

הגדרות
(תיקונים:

התשכ"ג, התשכ"ז)

- זה 1. בצו
ולענין לחם, שיווק לחם או הובלת לחם, אפיית אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא - "אופה"
מי ידי על המועסק אדם לרבות - ו–25 15(א) ,14 וסעיפים 13(א) עד 7(ב) סעיפים

כאמור. חלק מעסקו או שעסקו

חמרים לחם או אופה מחזיק מחסן בו לרבות שיווקו, לחם לשם אופים בו - מקום "מאפיה"
לחם; לאפיית וציוד

לחם; אחר העשוי לשמש לאפיית דבר כל או מכונה כל חפץ, רהיט, מכשיר, - "ציוד"

קמח בצובר; להחסנת מיכל "סילו" -

ובאריזתו; לחם בייצור הכרוכות העבודות כל לרבות - "אפיה"

מקצתם; אולם או כולם לתוספת, ו–3 2 ,1 בפריטים המפורטים הקמחים מן קמח "קמח" -
בלבד; קמח חיטה פירושה הלחם, רכיבי "קמח" בציון המלה

דגן מגרעיני ממוצר שיוצר מגרעיני דגן או מוצר אחר הנאפים לחם וכל סוג כל - "לחם"
צנימים ולמעט לרבות שמרים, או שאור ידי על נגרמה תסיסתם ואשר כל מילוי בלי

ועוגה; כעך פיתה,

מאפה מתוקה, חלה חלה, כמון (קימל), לחם כהה, חצי כהה, לחם לחם לבן, לחם - לחם" "סוג
ולחמניה מתוקה; לחמניה מיוחד, שמרים, לחם

בלבד; לבן מקמח הנאפה לחם - "חלה" לבן", "לחם

אחרים קמחים מעורבבים עם שהם בין מקמח–קיבר, או כהה מקמח לחם הנאפה - כהה" "לחם
ובין אם לאו;

וקמח כהה; קמח לבן של מתערובת הנאפה לחם כהה" - "לחם חצי

(קימל); כמון המכיל לחם חצי כהה, - (קימל)" כמון "לחם
_________________

.2348 עמ' ,(5.8.1962) התשכ"ב ,1344 ק"ת .1
;1003 עמ' ,(14.2.1963) התשכ"ג ,1415 ק"ת תיקונים:
;1306 עמ' ,(26.1.1967) התשכ"ז ,1990  ק"ת

(מס' 2)]. 1569 [התשכ"ז עמ' התשכ"ז (2.3.1967),  ק"ת 2006,
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;19 בסעיף כאמור המיוצר לחם - מיוחד" "לחם

גרמים; על 120 עולה אינו שמשקלו - לחם "לחמניה"

בתנור; ומיובש חתוך לחם - "צנימים"

לחמניות, 60 או לחם ככרות של 20 בנפרד המתקבל משקילה הממוצע המשקל - "משקל"
של בסיס על מיוחדת, בחירה ללא משקל, קבוצת ומאותה צורה מאותה סוג, מאותו
האפיה של היחידות במידת להתחשב כאמור, בלי חמות לחמניות לחם חם או משקל
הממוצע המשקל או מ–60 לחמניות, לחם פחות מ–20 ככרות יימצאו ואם שנשקלו
מ–5 יפחת לא שמספרן ובלבד  שנמצאו, היחידות של בנפרד  משקילה המתקבל

לחמניות; ומ–15 לחם ככרות

מחמרים או מפירות הנגזרים סוכרים או  ממנה, הנגזר  סוכר כל או סכרוזה - "סוכר"
עמילניים;

בתוספת; המפורטים המרכיבים - "מרכיבים"

והן אחריה, אפייתו לפני עצמו, הן ללחם או לישתו, לבצק, אחרי המוסף חומר "מילוי" -
- למעט וקישוט, ציפוי לרבות

קמח; (1)

מים; (2)

הלחם; על ממרח המשמשים עמילן, דבק או ביצים (3)

הלחם; על זריה חומר מלח, המשמשים בצל או שומשום, פרג, כמון, (4)

התשכ"ב-1962; (פיתה), ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו כמשמעותו - "פיתה"

התשי"ט-1959; (כעכים), על מצרכים ושירותים הפיקוח בצו כמשמעותו - "כעך"

התשי"ט-1959; ושירותים (עוגות), מצרכים על בצו הפיקוח כמשמעותו - "עוגה"

ממנו; כל חלק שטחו או לחם על כל עוטפים או מיכל בו אורזים - לרבות כל "אריזה"

השחתתו; על ידי לפתיחה אלא ניתן מיכל שאינו סגור" - "מיכל

והחסנתו), ייצורו במזון, (הסחר מצרכים ושירותים על הפיקוח בצו כמשמעותו - "המנהל"
התשכ"א-1960;

הרכישה הסדרת
ידי על קמח של

אופה
התשכ"ג) (תיקון

לסחור רשיון בעלי שהם מסיטונאי או קמח טחנת מבעל אלא קמח אופה ירכוש לא .2
בקמח.

בקמח במאפייתו בלבד.השימוש לחם אלא לאפיית בקמח אופה לא ישתמש .3

ההעברה אוהסדרת קמח על הבעלות את ההעברה  מדרכי דרך בשום לאחר אופה  יעביר לא (א) .4
לתנאי ההיתר. ובהתאם המנהל מאת בכתב היתר לפי אלא ההחזקה בו,
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סבירה בכמות לאופה, קמח מאופה השאלת על לא תחול (א) קטן סעיף הוראת (ב)
המשאיל ידי נרשמה על אם ההשאלה סביר, בזמן ועל החזרתו בלבד אפיה אחד יום לצורך

תש"ך-1960. (דינים וחשבונות), ושירותים מצרכים הפיקוח לפי צו מלאי בפנקס והשואל

קמח החסנת התחתון יהיה שחלקם קרשים על ומאוורר, יבש במקום אלא קמח, אופה לא יחסין .5
לרצפה. מעל סנטימטרים מ–20 פחות לא של בגובה

ההחזקה הסדרת
בלתי קמח של

מנופה

או הקמח, במחסן הנמצאים בשקים אלא במאפייתו, מנופה בלתי קמח אופה יחזיק לא .6
בסילו.

נפה
התשכ"ז [תיקון

[(2 (מס'

- הנפה). (להלן קמח לניפוי נפה במאפייתו להחזיק חייב אופה (א) .7

תוך אל זר גוף חדירת למנוע בה כדי יש אם במאפייתו אלא נפה אופה יחזיק לא (ב)
כאמור. קמח אלא בנפה המנופה ולא ינפה הקמח

בקמח שימוש
התשכ"ז [תיקון

[(2 (מס'

אם אלא 1 לתוספת, בפריט המצויין בקמח לחם, לאפיית ישתמש אופה, לא (א) .8
הלישה. לפני שעות מ–12 ולא למעלה לאפיית הלחם סמוך נופה כאמור הקמח

זר ואינו מכיל, גוף מכל נקי הקמח אם אלא לחם לאפיית בקמח לא ישתמש אופה (ב)
.10% של חוזק בעלת מלח נמס בחומצת חומר אנאורגני בלתי מ–0.05% יותר יבש, בחומר

בתמיסת שימוש
מלח

התשכ"ג) (תיקון

גוף מכל נקיה כשהיא ללישת בצק הלחם אלא בתמיסה, במלח אופה ישתמש לא .9
זר.

במכשיר שימוש
חיתוך

150 לפחות ארכו אם אלא חיתוך במכשיר במאפייתו ישתמש ולא אופה יחזיק לא .10
מילימטרים. 60 להבו לפחות ואורך מילימטרים

החזקת חמרי מזון
חפצים או

- במאפייתו אופה יחזיק לא .11

בתוספת; המפורטים החמרים אחד הוא אם אלא מזון, חומר (1)

לחם ולאריזתו. אפיית לצרכי דרושים חפצים שאינם (2)

הסדרת האפיה
התשכ"ז) (תיקון

אלה: תנאים נתמלאו לחם אלא אם אופה יאפה לא .12

בחלקם, או כולם בתוספת, המפורטים מהחמרים רק נאפה הלחם (1)
למאכל ראויים כשהם וצויינו, במידה אלה חמרים יד על המצויינים ובשיעורים

צביעה; ומחמרי מזיהום זרים, מגופים חפשיים אדם,
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- הוא - פרוס שהוא ובין שלם שהלחם בין - הלחם משקל (2)

120 או גרמים גרמים, 60 40 פחות, או גרמים 25 לחמניות - לגבי (א)
גרמים;

1,000 גרמים, - 250 גרמים, 500 גרמים, 750 סוגי הלחם יתר לגבי (ב)
גרמים, 500 ומכפלות של גרמים

צנימים; על תחול לא זו הוראה

יבש; בחומר 0.05% מעל בחומר היבש חול מכיל אינו הלחם (3)

ארבעה תוך המשיכה) החוטים (מחלת בנגע שלא ייפגע באופן מיוצר הלחם (4)
אפייתו. לאחר ימים

תוספת משקל
מותרת

- בסעיף 12(2) המשקל המפורט על עולה שמשקלו אופה לחם יאפה לא (א) .13

ב–10% בלחמניות; (1)

הלחם. סוגי ביתר ב–6% (2)

האריזה. על או 15 סעיף לפי תווית כאמור על תוספת–משקל אופה יציין לא (ב)

-לחות על עולה אינה הלחם של אלא אם הלחות לחם אופה יאפה לא (א) .14

גרמים; 1,000 שמשקלו בתבניות אפוי בלחם או עגול כהה בלחם - 40% (1)

- בלחמניות; 38% (2)

הלחם. סוגי ביתר - 39% (3)

שמשקלו לחם ועל מיוחד על לחם צנימים, על לא תחול (א) קטן סעיף הוראת (ב)
או יותר. 1,500 גרמים

הלחם תוויתסימון התנור, אל הכנסתו עליו, לפני הודבקה אלא אם לחם אופה יאפה לא (א) .15
- את המציינת

שלו; הרשום המסחר סימן או האופה שם (1)

המנהל. ידי על לכך נדרש אם המאפיה, מקום (2)

ההעברה את מדרכי דרך בשום לאחר יעביר לא במאפייתו, לחם אופה יחזיק (ב) לא
ולא שיווק לשם יחזיקו לא שיווק, לשם אדם יקבלו ולא בו, ההחזקה את או לחם על הבעלות
(א). קטן בסעיף כאמור הפרטים את המכילה תווית הלחם על מודבקת נמצאת אם אלא ישווקו
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סייג - על לא יחולו 15 הוראות סעיף .16
שלו, המסחר הרשום סימן או האופה שם מוטבע הלחם קרום אם בתוך לחם, (1)
לא של ובעומק מילימטרים משלושים פחות לא של באורך ברורות, באותיות

כל אות; מילימטרים פחות משלושה

בסעיף 17. כאמור שסומן במיכל וארוז פרוס ולחם צנימים לחמניה, (2)

ההעברה את מדרכי דרך בשום לחם ארוז, לא יעביר לאחר במאפייתו אופה יחזיק 17. לא
ישווקו ולא יחזיקו לא שיווק, יקבלו אדם לשם ההחזקה בו, לא את או כאמור לחם על הבעלות

- האריזה על צויינו ,15 סעיף לפי לתווית נוסף אם, אלא

הלחם; סוג (1)

שלו; הרשום המסחר או סימן ומענו האופה שם (2)

הלחם; מרכיבי (3)

הלחם. משקל (4)

סימון אופן
המרכיבים

התשכ"ג) (תיקון

לפי בצוותא, מודפס שמם אם אלא המרכיבים את האריזה על אופה יציין לא (א) .18
ביניהם שווים ברווחים בגדלן, שוות באותיות והלאה, יותר הגדולה מהכמות הכמותי הסדר

דפוס. צבע ובאותו

או כיוצא באלה, "ויטמינים" או "ויטמין" המלים את האריזה על לא יציין אופה (ב)
עליו. חוות דעת או הלחם תוצאות בדיקות את

בכתב היתר לפי אלא הלחם ויתרונות תכונות את האריזה על אופה יציין לא (ג)
ההיתר. לתנאי ובהתאם המנהל מאת

סימון לחם מיוחד סגור הלחם ארוז במיכל אם אלא מיוחד" "לחם בשם לחם ישווק יסמן אופה ולא לא .19
או יותר אחד מכיל מיוצר או הלחם אם ואלא 17 סעיף לפי הפרטים הנדרשים ועליו מודפסים

אלה: מחמרים

יבש; בחומר (N × 6.25) פחות מ–17% לא בשיעור של חלבון (1)

יבש; בחומר מ–6% פחות של לא שומן בשיעור חסרי חלב מוצקי (2)

הקמח; מכמות מ–10% פחות לא של בשיעור נבט, (3)

יבש; בחומר לכל היותר, של 0.05% בשיעור מלח (4)

יבש; בחומר היותר לכל 45% של בשיעור פחמימות (5)

1 בפריט הקמחים המפורטים מן קמח הוספת בלי (קמח מלא) קמח–קיבר (6)
לתוספת;

הקמח; מכמות מ–10% של לא פחות בשיעור סויה קמח (7)
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מכמות מ–10% פחות לא של בשיעור לתוספת, 13 בסעיף כמפורט פירות (8)
הקמח;

הקמח; מכמות מ–2% פחות לא בשיעור של יבש, כחומר ביצים (9)

ההיתר. לתנאי ובהתאם מאת המנהל היתר בכתב לפי אחרים חמרים (10)

מתוקה, חלה סימון
שמרים מאפה

מתוקה ולחמניה
התשכ"ג) (תיקון

"לחמניה שמרים" או מתוקה", "מאפה "חלה בשם ולא ישווקו לחם יסמן אופה לא .20
פחות לא של בשיעור כאחד שניהם או שומן או סוכר יבש, בחומר מכיל הוא אם אלא מתוקה"

מ–5%.

בשם לחם כינוי
המרכיבים

לשם יצרף ולא הלחם, יותר ממרכיבי או אחד של השם האריזה את על אופה יציין לא .21
נמצאים אלה מרכיבים אם אלא כמוהם, המשתמעים שמות או אלה מרכיבים של שמות הלחם
הקמח תערובת אם שיפון, קמח תחול לגבי לא זו 19. הוראה בסעיף האמורים בשיעורים בלחם

שומשום ופרג. כמון, ולא לגבי קמח שיפון, מ–20% פחות מכילה לא

הסחר הסדר
בצנימים

מדרכי דרך  בשום לאחר יעביר לא  באריזה, צנימים במאפייתו  אופה יחזיק לא  .22
לא שיווק, לשם אדם יקנם בהם, לא את ההחזקה או צנימים כאמור על הבעלות את ההעברה
או מחומר מתאים מנייר סגור במיכל ארוזים הצנימים אם אלא ישווקם יחזיקם כאמור ולא
של 500 מכפלות או 500 גרמים 250 גרמים, 125 גרמים, 50 גרמים, גרמים, 25 אחר, המכיל

- האריזה על מודפסים אם ואלא גרמים

"צנימים"; המלה (1)

שלו; הרשום המסחר שם או ומענו האופה שם (2)

הצנימים; מרכיבי (3)

משקל הצנימים. (4)

הסימון מלים אושפת לציין מותר בעברית; יהיו האריזה על או הלחם תווית על פרט או מלה 23. על
הפרטים שצויינו וכל המלים כל הלועזית השפה באותה שיצויינו בתנאי גם בלועזית פרטים

העבריות. מהאותיות גדולות יהיו לא הלועזיות שהאותיות נוסף ובתנאי בעברית

או כוזב ציון איסור
מטעה

או מטעים. כוזבים פרטים או על האריזה תווית על אופה לא יציין .24

נקיון
התשכ"ג) (תיקון

לשיווקו להובלתו, להחזקתו, להחסנתו, לחם לאפיית אופה ישתמש לא (א) .25
ומתאימים מבחינה שהם נקיים במקום ובציוד לחם אלא הנועדים לאפיית ולהחסנת החמרים

לכך. בהתאם והמוחזקים סניטרית
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הנזכרות העבודות מן עבודה בכל יוטה ובבדי יוטה בשקי אופה ישתמש לא (ב)
(א). קטן בסעיף

ידי על סימון
משווק

האריזה, על או הלחם, על אופה ידי על שהודבקה לתווית לחם משווק יוסיף לא (א) .26
כלשהי. תווית כאמור ללחם יצרף ולא אותם ישנה ולא כלשהם פרטים

לפי אלא כלשהם פרטים ידיו, על שנעשתה אריזה על לחם משווק יציין לא (ב)
המשווק שם לגבי תחול לא זו הוראה  ההיתר.  לתנאי  ובהתאם  המנהל מאת בכתב היתר

ומענו.

תחולה הוא אשר לחם לגבי אופה על חלות אינן והרכבו הלחם משקל בדבר זה צו הוראות .27
החוזה תנאי אחרי ובמידה שהאופה ממלא בר–תוקף סמך חוזה לישראל על לצבא–הגנה מספק

והרכבו. הלחם משקל בדבר

וביטולו היתר מתן התליתו וביטולו, מסורים תנאי נתינתו, קביעת סירוב לתיתו, או זה לפי צו מתן היתר .28
של המנהל. לשיקול דעתו

דינים שמירת
אחרים

שאם ובלבד להוסיף עליהן, אלא אחר, כל דין של מהוראות בא לגרוע אינו זה צו .29
עדיפה. שבצו זה ההוראה התש"י-1950, מוצרים, סימון בצו הוראה סותרת בצו זה הוראה

תחילה
התשכ"ג) (תיקון

.(1963 (15 במרס באדר התשכ"ג י"ט ביום היא העיקרי 17 לצו סעיף תחילתו של 29א.

ביטול בטל. התשי"ט-1959 - (לחם), ושירותים מצרכים על צו הפיקוח .30

השם התשכ"ב-1962. (לחם), ושירותים מצרכים על הפיקוח "צו ייקרא זה לצו .31

התשכ"ג) (תיקון תוספת

תירס. קמח שועל; שיבולת קמח שיפון; קמח חיטה; קמח .1

שיבולת של שיפון; קמח–קיבר קמח–קיבר של חטים מלא); חיטה (קמח של קמח–קיבר .2
(רמולג'). סובין קמח תירס; של קמח–קיבר שועל;

לחוצה. חיטה קצוצה; חיטה נבוטה; חיטה .3

שומן. הנותנות חומצות של דיגליצריד או מונוגליצריד לציטין; שמנים; .4

מוקפאים. או מיובשים טריים, וחלמוני–ביצים חלבוני–ביצים ביצים; .5
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שירוב–(סירופ) גלוקוזה. דבש; דקסטרוזה; (אינברטי); מוחזר סוכר; סוכר .6

אמילזה. פונגל לתת; תמצית לתת; קמח .7

מחלקת ידי  על או הבריאות משרד ידי על לכך שאושרו לשתיה הראויים מים  .8
רשות מקומית. הבריאות של

אב - 441 ישראלי (תקן תקנים באכרזת רשמי כתקן שהוכרז לתקן המתאים מלח .9
התשכ"ב-1962. - מלח מאכל), (1961 (יולי תשכ"ב

ויבשים. טריים שמרים .10

יותר לא דורה, עמילן חיטה, עמילן אורז, עמילן תירס, עמילן אדמה, תפוחי עמילן .11
הקמח. מכמות ביחד מ–3%

תפוחי (גלוטן); דבקן קמח לתת; נבט  חיטה;  נבט  שומן;  חסר מקולפת סויה קמח .12
אדמה.

מסוכרות. הדר פרי קליפות (בטנים), אדמה אגוזי אגוזים; שקדים; צמוקים; 13

בצל. כמון; שומשום; פרג; .14

אדם. למאכל המתאימים ניחוח חמרי .15

- קמח ק"ג ל–100 בגרמים 16 כימיקלים,

היותר; לכל 400 לקטית חומצה (1)

היותר; לכל חומץ 250 חומצת (2)

היותר; לכל 400 אצטי מימן נטרן (3)

היותר; לכל 400 אצטי סידן (4)

היותר; לכל 5 ברומתי אשלגן (5)

היותר; לכל 10 אלגפריתי אמון (6)

לכל היותר; 800 זרחתי חד סידן (7)

היותר; לכל 400 פרופיוני סידן (8)

היותר. לכל 10 אסקורבית חומצה (9)

לתנאי ובהתאם המנהל מאת בכתב היתר לפי לחם באפיית המקובלים אחרים חמרים .17
ההיתר.

(1962 ביולי 31) התשכ"ב בתמוז כ"ט

ר י פ ס ס  ח נ פ
והתעשיה המסחר שר
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