
התשכ"ג-1963 1 בדבש), (הסחר ושירותים מצרכים על צו הפיקוח

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

הגדרות - זה 1. בצו
דבש", - (1960 (אוקטובר תשכ"א תשרי - 373 "ת"י ישראלי בתקן כמשמעותו - "דבש"
תשכ"א תשרי   - 373 ת"י ישראלי (תקן תקנים באכרזת רשמי כתקן  שהוכרז 
כדבש או כדבש  הנמכר מצרך לרבות התשכ"א-1960, דבש), - (1960 (אוקטובר 

באלה; כיוצא או טהור

או ההחזקה; הבעלות של ההעברה מדרכי דרך בכל לאחר העברה לרבות "מכירה" -

דבש; בהפקת דבורים או בגידול אדם העוסק - "כוורן"

עסק; דבש לשם באריזת אחר העוסק אדם או - כוורן "יצרן"

וקמעונאי; וסוכניהם סיטונאי יצרן, - "סוחר"

מצרכים ושירותים על לפי צו הפיקוח בסיטונות, דבש או לשיווקו לאריזת - רשיון "רשיון"
והחסנתו), התשכ"א-1960; במזון, ייצורו (הסחר

(דבורים), חיים) (בעלי חקלאי ייצור השבחת תקנות לפי מכוורת להקמת היתר - "היתר"
התשי"ד-1954;

התשכ"א- (תחליף דבש), ושירותים על מצרכים הפיקוח בצו - כמשמעותו דבש" "תחליף
.1960

הסדרת הסחר
בדבש

הקונה רשיון. בידי אם אלא לסיטונאי או ליצרן דבש כוורן ימכור לא (א) .2
בחשבון הניתן לקונה ציינו אם אלא דבש, וסוכניהם סיטונאי לא ימכרו יצרן, (ב)

שבידו. ההיתר או ותאריך הרשיון מספר גם חשבון), (להלן - לחוק 25 סעיף לפי

ניתן אם בו אלא ההחזקה את או דבש על הבעלות את עסק לשם ירכוש אדם לא (ג)
המוכר. של ההיתר או הרשיון מספר צויינו שבו חשבון לו

תחליף ייצור איסור
דבש

חמרים או ומיתקנים דבש, עסקו תחליף במקום ולא יחזיק יארוז לא יצרן, ייצר לא .3
דבש. תחליף לייצור לשמש העשויים
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דבורים.סייג כוורן להאכלת בו שמשתמש סוכר על יחולו לא סעיף 3 הוראות .4

דינים שמירת
אחרים

אחר. כל דין של מכוחו לגרוע בא זה אינו צו .5

בטל.ביטול - התשכ"א-1961 (מס' 2), (דבש) מצרכים ושירותים על הפיקוח צו .6

התשכ"ג-1963".השם בדבש), ושירותים (הסחר מצרכים הפיקוח על "צו ייקרא זה לצו .7

(1963 בינואר 30) התשכ"ג בשבט ה'
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