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  1958- ח"תשי, )איכות מזון(שירותים וצו הפיקוח על מצרכים 

  רבדים בחקיקה

  

   מזון– פיקוח – מצרכים ושירותים – רשויות ומשפט מנהלי

  תוכן ענינים

2 Go 1סעיף   הגדרות  
2 Go 2סעיף   מזון נפגם  
2 Go א 2סעיף   הוראות בדבר סגירת שקיקים 
2 Go 3סעיף   תחולה  
2 Go 4סעיף   שמירת דינים אחרים  
2 Go 5סעיף   השם  
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  *1958- ח"תשי, )איכות מזון(שירותים ו הפיקוח על מצרכים צו

, 1957-ח"תשי, קוח על מצרכים ושירותיםלחוק הפי 15- ו5וקף סמכותי לפי הסעיפים בת  
  :אני מצווה לאמור

העשוי ת המשמש א, בין תלוש ובין מחובר, צומח או מוצר, כל דומם -" מזון"ו זה בצ  .1
לרבות מים וחמרים נותני , לשמש לצריכת אדם או העשוי לשמש חומר לייצור מאכל או משקה

  .טעם או צבע

חר בשום דרך מדרכי העברה את הבעלות עליו או את לא יעביר לא,  ייצר אדם מזוןלא  .2
  –נו ילננו ולא יובילא יחס, לא יקבלו להחסנה או להובלה, לא ירכשנו ולא יחזיקנו, ההחזקה בו

  או; תנאים בלתי סניטרייםב  )1(

  או; שהוא בלתי ראוי לצריכת אדםכ  )2(

   או;מזיק או בלתי ראוי לצריכת אדם, מזוהם, שנמצא בו חומר ארסיכ  )3(

או חסר בו דבר שצריך , שנמצא בו או נתווסף אליו דבר שאינו צריך להימצא בוכ  )4(
  או; להימצא בו

  .ה מסיבה כלשהיגמו איכותו נפאהושחת , נתקלקלש  )5(

שקיק המיועד להספקה ב) prepacked(מזון ארוז מראש , לשם עסק, א יחזיק אדםל  )א(  .א2
העברה את הבעלות על מזון ארוז כאמור או את החזקה לא יעביר לאחר בכל דרך מדרכי ה, לצרכן

  .בו ולא יקבלו אלא אם השקיק סגור

, ידי הדבקה בדבק או בדרך אחרתל סגירה בחום או ע -" סגירה", ענין סעיף זהל  )ב(  
שר סגירתן היא על ידי קיפול הקצוות שלהן לאחר א) staples(למעט סגירה בסיכות מתכתיות 

  .ולת אם הוא שקיק תה או חליטת צמחיםחדירתן לתוך השקיק ז
  

זון הסבירה לצורך מעות להובלת כמות  לא יחולו על צרכן במידה שהן נוג2ראות סעיף הו  .3
  .מזון כאמור במקום מגוריו של הצרכן העצמי של הצרכן או לייצורה או להחזקתה של כמות

  . זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחרצו  .4

  ".1958-ח"תשי,  )איכות מזון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים "ו זה ייקרא לצ  .5
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