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  1975- ו"תשל, )קציץ בשר וקציץ(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

  

  

   מזון– פיקוח – מצרכים ושירותים – רשויות ומשפט מנהלי

  תוכן ענינים

2 Go 1סעיף   הגדרות  
3 Go 2סעיף   ור של קציץ בשרהוראות ייצ  
3 Go 3סעיף   הוראות ייצור של קציץ  
3 Go 4סעיף   הוראות ייצור של קציץ בשר וקציץ  
3 Go 5סעיף   הכנת תערובת  
3 Go 6סעיף   סימון תערובת  
3 Go 7סעיף   סימון קציץ בשר  
4 Go 8ף סעי  סימון במלה יצוא  
4 Go 9סעיף   סימון קציץ  
4 Go 10סעיף   החזקת חמרים  
4 Go 11סעיף   כלי ייצור ואבזרים  
4 Go 12סעיף   השרית בשר במים לצרכי הכשרה  
4 Go 13סעיף   הדחת בשר  
4 Go 14סעיף   שמירה על תנאים סניטריים  
4 Go 15סעיף   הסדרת הסחר  
4 Go 16סעיף   שיטות בדיקה  
4 Go 17סעיף   מתן היתר וביטולו  
4 Go 18סעיף   רת דיניםשמי  
5 Go 19סעיף   תחילה  
5 Go 20סעיף   ביטול  
5 Go 21סעיף   השם  
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  *1975- ו"תשל, )קציץ בשר וקציץ(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

, 1957-ח"תשי,  לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים15- ו5 לפי סעיפים נותייובתוקף סמכו  
  : לאמוראנו מצווים

  –בצו זה   .1

-ד"תשכ, )שחיטת בהמות( כמשמעותו בתקנות מחלות בעלי חיים –" בית מטבחיים"  
  ;1968-ח"תשכ, ושניתן לגביו רשיון לפי חוק רישוי עסקים, 1964

, )בתי שחיטה לעופות(חיים - כמשמעותו בתקנות מחלות בעלי–" תבית שחיטה לעופו"  
  ;1968-ח"תשכ, ושניתן לגביו רשיון לפי חוק רישוי עסקים, 1960-ך"תש

-ד"תשכ, )שחיטת בהמות(חיים - בהמות כמשמעותן בתקנות מחלות בעלי–" חיים-בעלי"  
1964;  

  ;כבשים ועזים, עגל, תאו, שור, פרה,  פר–" בקר"  

חיים של בקר או של עוף שנשחטו בבית מטבחיים או -רירי השלד של בעלי ש–" בשר"  
והוחתמו כדין כראויים למאכל אדם וכן שרירי השלד של , הכל לפי הענין, בבית שחיטה לעופות

, טחון או בלתי טחון, לארץ כדין במצב קפוא והכל בין טרי ובין מקורר או קפוא-בקר שיובא מחוץ
מעושן או מעובד בכל צורה אחרת כשהוא מפורק כדין והתמלאו , למבוש, קצוץ או בלתי קצוץ

, )עופות ומוצריהם, דגים, תנאים תברואיים להובלת בשר(לגביו הוראות תקנות רישוי עסקים 
  –למעט ; 1971-ב"תשל

  ;ואיברים פנימיים, עצמות ושאריות מניקור בשר  )1(

ותן בתקנות בשר מבהמה שנשחטה שחיטה דחופה או שחיטת דחק כמשמע  )2(
  ;1964-ד"תשכ, )שחיטת בהמות(מחלות בעלי חיים 

  ;בשר שהועבר ליצרן מקמעונאי  )3(

  ;כלי דם ופטציות שהוספו לבשר, גידים  )4(

שרירי הזנב ושרירי הרגליים שמתחת לפרק הקפיצה ומתחת , שרירי הראש  )5(
  ;לשורש כף היד

  –" מפורק כדין"  

  ;הבשר פורק בתוך כתלי המפעל  )1(

  ;לארץ מפורק ובמצב קפוא כדין-שר שיובא מחוץב  )2(

בשר שפורק בעסק שניתן לגביו רשיון והגיע למפעל מלווה בתעודה חתומה ביד   )3(
  ;רופא וטרינרי כראוי למאכל אדם

, 9על אריזה או על שקיק או על שלט לפי סעיף ,  הדפסה או הטבעה על תווית–" הדפסה"  
  ; מילימטרים ושאינן ניתנות למחיקה2.5ת מהן הוא לפחות באותיות שגודל כל אח, הכל לפי הענין

 מנהל חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיה ומנהל שירות המזון במשרד –" המנהל"  
  ;הבריאות כאחד

  ; העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של ההחזקה–" העברה"  

 חלבון בחומר 52%יל לפחות  חומר מזון המופק מפולי סויה והמכ–" חלבון מן הצומח"  
' כפי שנקבע בתקן מס,  חומר המזון כאמור ללא המים המצויים בו–" חומר יבש", לענין זה. היבש
  ;1964 מינואר 5 חלק 2147

  ; תהליך של השמדת חיידקים באמצעים פיזיים או כימיים–" חיטוי"  

  ;לרבות אריזתם,  כל פעולה לייצור קציץ בשר או קציץ–" ייצור"  

  ; אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור קציץ בשר או קציץ–" יצרן"  

לרבות מקום שבו הוא מחזיק חמרי ,  מקום שבו יצרן מייצר קציץ בשר או קציץ–" מפעל"  

                                                           
  .183'  עמ2.10.1975 מיום 3409' ו מס"ת תשל"ק פורסם *

  הגדרות
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  ;גלם הדרושים לייצור כאמור או מקום שבו הוא מחזיק קציץ בשר או קציץ

  ;תן ריחהניתן למישוש או הנו,  נקי מכל לכלוך הנראה לעין–" נקי"  

,  סיטונאי או קמעונאי שעסקו או חלק מעסקו הוא סחר בקציץ בשר או בקציץ–" סוחר"  
  ;לרבות סוכן של יצרן או של סיטונאי

, 1960-ך"תש, )בתי שחיטה לעופות(חיים - כמשמעותו בתקנות מחלות בעלי–" עוף"  
  ;למעט ראש העוף

  ;דמהלרבות קמח תפוחי א,  עמילן הראוי למאכל אדם–" עמילן"  

  ;ולרבות צבע המופק מסלק;  לרבות כל חומר המכיל צבע מוסף–" צבע"  

  ; מוצר בשר בתוספת חלבון מן הצומח–" קציץ"  

  ; מוצר בשר שהחלבון שבו כולו מבשר–" קציץ בשר"  

  ; בשר עוף מכלל הבשר51% קציץ בשר המכיל לפחות –" קציץ עוף"  

טחון או בלתי , קפוא, מקורר, א טריכשהו, חיים או של עוף- שומן של בעלי–" שומן"  
, למעט חלב של כליות, או מעובד בכל צורה אחרת, מעושן, מבושל, קצוץ או בלתי קצוץ, טחון

  ;של כרס או של מעיים

 שם היצרן ומענו או סימנו המסחרי הרשום כדין ובלבד שנכללו בהם –" שם היצרן"  
  ;אותיות בעברית

לרבות , 1963-ג"תשכ, )תבלין( מצרכים ושירותים  כמשמעותו בצו הפיקוח על–" תבלין"  
  ;בצל ושום ותבלין אחר שהמנהל התירו בכתב לשימוש, חרדל

  .לייצור קציץ בשר או קציץ,  תערובת חמרים–" תערובת"  

, של התוספת הראשונה' לא ייצר יצרן קציץ בשר אלא מהחמרים המפורטים בחלק א  .2
ובת כמפורט בתוספת השניה לפי השיעור שצויין בצדו ובתרכ,  כולם או מקצתם9 עד 1בפריטים 

  .של התוספת האמורה' של כל אחד מהמרכיבים המפורטים בטור א

 1של התוספת הראשונה בפריטים ' לא ייצר יצרן קציץ אלא מהחמרים המפורטים בחלק א  .3
ל כל ובתרכובת כמפורט בתוספת השניה לפי השיעור שצויין בצדו ש, כולם או מקצתם, 10עד 

  .של התוספת האמורה' אחד מהמרכיבים המפורטים בטור ב

 רשאי המנהל להתיר בכתב את השימוש בחמרים 3- ו2על אף האמור בסעיפים   )א(  .4
  .כולם או מקצתם, של התוספת הראשונה' המפורטים בחלק ב

ניטריט הנתרן ונטריט האשלגן מבוטאת כנטריט , כמות ניטרט הנתרן וניטרט האשלגן  )ב(  
  .הנתרן לא תעלה מעל למאתיים חלקי מיליון מהמשקל של קציץ הבשר או הקציץ

  .לא ישתמש יצרן בצבע לייצור קציץ בשר או קציץ  )ג(  

לא אם היא מכילה רק את א, לא יקבלה ולא יחזיקה במפעלו, לא יכין יצרן תערובת במפעלו  .5
ובכפוף להיתר על פי סעיף , כולם או מקצתם, לתוספת הראשונה' החמרים המפורטים בחלק א

  .לתוספת הראשונה' גם החמרים המפורטים בחלק ב) א(4

לא יחזיק יצרן במפעלו תערובת אלא אם למכל שבו נמצאת התערובת צמוד שלט נראה   .6
  :פרטים אלה, ה יורדלפי סדר תכול, לעין שעליו רשומים

  ;חיים שמהם הופקו-לפי בעל, שם הבשר או השומן הנמצאים בתערובת  )1(

  .יתר הרכיבים הנמצאים בתערובת  )2(

  ".קציץ עוף"ידי יצרן במלים - או יותר בשר עוף יסומן על51%קציץ בשר שיש בו   )א(  .7

  . בשר עוף51%ות אלא אם יש בו לפח" קציץ עוף"לא יסמן יצרן קציץ בשר במילים   )ב(  

טיב ", "איכות יצוא", "סחורות יצוא", "יצוא"לא יסמן אדם קציץ בשר או קציץ במלים   .8
  .או במלים דומות אחרות" יצוא

באותיות שגדלן " בתוספת חלבון מן הצומח"על יצרן להוסיף לשם קציץ את המלים   )א(  .9
  ".קציץ"אינו פחות משני שליש של גודל אותיות המציינות את המלה 

הוראות ייצור של 
  קציץ בשר

הוראות ייצור של 
  קציץ

הוראות ייצור של 
  קציץ בשר וקציץ

  הכנת תערובת

  סימון קציץ בשר

  סימון קציץ

  סימון תערובת

  "יצוא"סימון במלה 
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  .לא ידפיס יצרן בסימון קציץ את פירוט המרכיבים אלא באותיות שוות בגדלן  )ב(  

-לא יוסיף יצרן על הכלי שבו ארוז קציץ או על התווית של אותו כלי תמונה של בעל  )ג(  
  .אלא לצורך פירוט המרכיבים" בשר"וכן לא יוסיף את המלה , חיים או ציור של בשר

אולם רשאי הוא לסמנו בכל , דרך שהיא קציץ בצבע אדום או ורודלא יסמן יצרן בכל   )ד(  
  .להנחת דעתו של המנהל, צבע אחר

  –לא יחזיק יצרן במפעלו   .10

חמרי גלם היכולים לשמש לייצור קציץ בשר או קציץ אלא אם הם החמרים המפורטים   )1(
  ;בתוספת הראשונה

  ; צו זהחמרים שהשימוש בהם לייצור קציץ אסור לפי הוראות  )2(

  ;חפצים שאינם דרושים לצרכי ייצור קציץ בשר או קציץ  )3(

חמרי אריזה שהסימון בהם הוא בניגוד להוראות הסימון של קציץ בשר או קציץ לפי   )4(
  .צו זה

מחוטים ושלמים והעשויים , לא ייצר אדם קציץ בשר או קציץ אלא בכלים ואבזרים נקיים  .11
  .תמחומר שאינו עלול להזיק לבריאו

  .לא ישרה אדם בשר המיועד לטחינה במים אלא לצרכי הכשרה בלבד  )א(  .12

  . מעלות צלזיוס7טמפרטורת המים לצרכי הכשרה לא תעלה על   )ב(  

  :לא ידיח אדם בשר שנמלח אלא בדרכים האלה  .13

  ; מעלות צלזיוס7הטבלתו במים זורמים שהטמפרטורה שלהם אינה עולה על   )1(

  .עמים במים כשהוא תלוי על וושטיפתו שלוש פ  )2(

הובלתם או שיווקם או לצורך , החסנתם, לא ישתמש יצרן לצורך ייצור קציץ בשר או קציץ  .14
אלא במקום ובציוד נקיים המתאימים מבחינה , החסנת החמרים המפורטים בתוספת הראשונה

מכונה או כל חפץ , רמכשי, בגד עבודה,  רהיט–" ציוד", לענין זה; סניטרית ומוחזקים בהתאם לכך
  .אחר

לא יעביר אדם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה בקציץ בשר או   .15
  –אלא אם מוצרים אלה , לא ירכשם כאמור ולא יחזיקם לשם עסק, על קציץ

  ;מיוצרים בהתאם להוראות צו זה  )1(

  ;ארוזים בכלי אטום באופן הרמטי  )2(

  ;יפול בחוםעברו בכלי כאמור ט  )3(

  .מסומנים בהתאם להוראות צו זה  )4(

הבדיקות המעבדתיות לצורך קביעת קיום הדרישות שבתוספת השניה ייעשו בהתאם לתקן   .16
המופקד לעיון במכון , 1964 מינואר 6- ו5 וחלקים 1963 מדצמבר 4- ו3, 2, 1חלקים , 497ישראלי 

; ירושלים, אגרון' רח, והתעשיהמשרד המסחר ; אביב-תל, אביב-רמת, התקנים הישראלי
ובכל הלשכות , ירושלים, במשרד הבריאות; במשרדים המחוזיים של משרד המסחר והתעשיה

  .המחוזיות של משרד הבריאות

ביטולו וקביעת תנאים בקשר לכך מסורים לשיקול דעתו , סירוב לתתו, מתן היתר לפי צו זה  .17
  .של המנהל

לא יחול , 1950-י"תש, ובלבד שצו סימון מוצרים, ין אחרצו זה אינו בא לגרוע מכל ד  .18
  .במידה שהוראותיו סותרות הוראות צו זה הנוגעות לסימון קציץ בשר וקציץ

  . יום מיום פרסומו14 של צו זה היא בתום תחילתו  .19

  . בטל– 1960-ך"תש, )קציץ בשר וקציץ(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים   .20

  ".1975-ו"תשל, )קציץ בשר וקציץ(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים "לצו זה ייקרא   .21

  

  החזקת חמרים

  ייצור ואבזרים-כלי

מים השרית בשר ב
  לצרכי הכשרה

  הדחת בשר

  ביטול

  השם

  שמירת דינים

  תחילה

שמירה על תנאים 
  סניטריים

  הסדרת הסחר

  שיטות בדיקה

  מתן היתר וביטולו
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