פקודתבריאות העם )תקנות בענין צרכי מזון(.
מס

6

לש'

.1935

פקודה המאפשרת התקנת תקנות למניעת עירוב מאכלות ומיהול
משקאות וסימון מזוייף של צרכי מזון והקובעת הוראות אחרות
בקשי עם כך.
הנציב העליון לפלשתינה )איי(

מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאיות

)א"י( לאמור :
השם הקצר:
פירוש

.1

פקודה זו תקרא פקודת בריאות העם )תקנות בענין צרכי

מזון( .1934

 (1) .2בפקודה זו יהיו לביטויים דלקמן הפירושים המיוחסים להם ,מלבד
אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:

)א( "צרכי מזון" פירושם כל צורך המשמש למאכל או למשקה אדם,
זולת סםרפואה או מים ,וכל צורך שנוהגין לצרפו למאכלי אדם ,או להשתמש בו
להכנתם או להרכבתם ,וכן כולל מונח זה גם את היסודות נותני הטעם ואת יסודות
התבלין.

)נ( "נתון פתק" כשהוא משמש כפועל ,פירושו סמן או נתון אות או ציין
בדרך אחרת כל צורך ,וכשהוא משמש כשם )"פתק"( פירושי כל אות או
סימן או ציון וכל מלותי מודפסות או ציורים או שאר מלות תאור המופיעים על
הצרור או המצורפים אליו או הצרודים אתו והמתיחסים לכל צורך מזון או לצרור
הכולל אותו.



)ג(

"אזור עירוני" כולל את אזורה של מועצה מקומית.

)ד( "מועצת עיריה" כוללת מועצה מקומית שהוקמה עפ"י פקודת המועצות
המקומיות .1921

)ס( "צרור" כולל כל דבר שנותנים בתוכו או עוטפים בו או צוררים בו
או משימין בו סחורה.
)י(

"מכור" פירושו מכור במכירה סיטונית או קמעונית ונוסף לפירושו

המקובל הוא כולל גם הצע )בדרך מסחרית( ,פרסם ,שמור ,הצג לראוה ,העבר
שלוח ,הכנס )מחו"ל(,העבר או מסור למכירה ,סדר מכירה ,והכן והחזק לצרכי מכירה
וכן פירושו החלף סחורה בסחורה' או החלף או הספק ,או העבר תמורת כל דבר

ערך ,בין ישרות ובין בעקיפין ,והמלות "מכירה"' "מכור" ו"נמכר" יש להן פירוש
מקביל.
)(2

לצורך פקודה זו:

)א( "צורך מזון" רואין אותו כאילו הוא מעורב ביסודות נכרים אם
עירבוהו בחומר אחר או שגרעו ממנו כל חלק בצורה שיש בה כדי לפגוע באיכותו
ביסודו או במהותו' מלבד כאמור בפקודה זו ,וכן
)ב( צורך מזון רואין אותו כאילו הוא מיועד למכירה למאכל אדם ,אלא
אם כן מוכיחין את ההיפך.
ס'

34

לשנת

1929

) (3הוראות הפסקא  24בחלק ג' "הגדרות כלליות" מסעיף
הפירושים  1929לא תחולנה על הפירוש של פקודה זו.

3

מפקודת

סמכותו של מנהל שרותי
 . 3מותר לו למנהל שרותי הרפואה .באישורו של הנציב העליון ,להתקין
הרפואה להתקין תקנות
בין בדרך כלל או לגבי איזה אזור או מקום מסויים ,תקנות המרשות נקיטת פעולות

למניעת סכנה המרחפת על בריאות הצבור מהכנסתם ,מהכנתם ,מאצירתם
ומחלוקתם של צרכי מזון היעודים למכירה לצרכי מאכל אדם ,ולמניעת סימון
מזוייף של צרכי מזון ,וביחוד רשאי יהא המנהל להתקין תקנות לענינים הבאים,
מבלי לפגוע בכללותן של הסמכויות המסורות לו בזה
:



)א( הדבקת פתקים בצורה הנכונה לכל צרור המכיל צרכי מזון.

)ב( המגדירות בעת הצורך את האיכות ,החומר והמהות של צרכי מזון
והמפרטות מהי הרמה של האיכות הדרושות לאותם צרכי אוכל והקובעות מהו הפגם
באחד מן היסודות הרגילים של כל חומר ,או מהי תוספת היסוד הנכרי או מהו

שעור המים בכל חומר ,שיהא בהם לצורך פקודה זו ,הוכחה על היות החומר בלתי
אמתי או מזיק לבריאות.
הקובעות את הפרוצדורה לנטילת דוגמאות של צרכי מזון והקובעות

)ג(

הוראות לבדיקתן.
)ד( הקובעות הוראות בענין גבית כל תשלום שהורשה להטילו עפיי
התקנות אם לצורך התקנות או לצורך כל שרות שינתן עפיי התקנות
)ה( להשתמש לגבי כל ענין הנידון בתקנות בכל הוראה של כל פקודה
הדנה בענין כיוצא בזה ,בשינויים ובהתאמות הדרושים.
סמכויותיהם של פקידים
ומפקחים ידועים

4

האנשים דלקמן ,זאת אומרת:
)א(

כל רופא ממשלתי



של מחלקת הבריאות ,או

)ב( כל משנהמפקח של מחלקת הבריאות' או
■

)ג( כל פקיד אחר של מחלקת הבריאות שהורשה מטעם מנהל מחלקת

הבריאות ,או

)ד( כל מפקח של עיריה שהורשה עי מועצת עיריה לגבי מקומות עסק
באזור עיריה ,או
מס'  2לש' 1928

)ה( כל מפקח עפ'י פקודת המשקלות והמרות  ,1928או

מס'  11לש' 1929

)ו( כל פקיד בגדר מובנה של פסקא )כ( מסעיף

 2מפקודת המכס 1929

רשאים:

)א( להשיג כל דוגמא של צרכי אוכל ,בצורה הקבועה בתקנות ,או

) (3להכנס לכל בית עסק שמוכרין בו צרכי מזון ,כדי ליטול דוגמאות
לאנליסה ,או כדי לברר אם נעשה באותו מקוםעסק כל מעשה שיש בו משוט
הפרת פקודה זו או כל תקנה שהותקנה על פיה' או

)ג( לקבל )אבל רק לבקשתו ובהסכמתו של קונה או מקבלמשלוח(
במקום המסירה כל דוגמא של צרכי מזון אגב מסירתם לקונה או למקבל המשלוח
של אותם צרכי מזון.
חובותיהם של פקידים
ומפקחים מסוימים

. 5מחובתם של פקיד או מפקח הנזכרים בסעיף דלעיל:
)א( להגיש לרופא הממשלתי של מחלקת הבריאות במחוז או באזור
הנוגעים בדבר כל דוגמא של צרכי מזון שנתקבלה על ידם עפ"י הסמכות המסורה
להם בפסקא )א( מאותו סעיף אם חושדים הם כי אותה דוגמא נמכרה להם בניגוד
לכל הוראה מהוראות הפקודה הזאת או לכל תקנה מן התקנות שהותקנו על פיה
כדי שיעבירנה לאנליסה לבודק )אנליסט( של הממשלה ,או לעוזר מורשה של
הבודק הממשלתי או לפקיד אחר של מחלקת הבריאות שהבודק הממשלתי ימלא
את ידיו להוציא אותה בדיקה לפועל ,או

ב( להגיש כיוצא בזה כל דוגמא של צרכי מזון שנתקבלה על ידם עפ'י
הסמכות המסורה להם בפסקא ג' מאותו סעיף אם חושדים הם כי אותה דוגמא
נמכרה בניגוד לכל הוראה מהוראות פקודה זו או לכל תקנה מן התקנות שהותקנו
על פיה.
סמכותו המיוחדת
וחובתו של רופא

ממשלתי במחלקת
הבריאות

 .6כל רופא ממשלתי של מחלקת הבריאות המוצא כי איזה צורך מזון
המוצג למכירה נפגע לרעה ע"י הרקבה או ע''י הזדהמות או מכוח כל סבה אחרת,
רשאי להחרימו מיד כדי שיטפל בו שופטשלום ,ואם נוכח שופטשלום כי אותו
צורךמזון אינו בריא או שלא יצלח למאכל אדם יצוה להשמידו

אנליסה של דוגמאות
 (1) .7הבודק הממשלתי או עוזרו המורשה לכך או כל פקיד אחר במחלקת
של צרכי מזון
הבריאות המורשה ע"י הבודק הממשלתי להוציא לפועל בדיקות של צרכי מזון
חייב לבדוק במדת המהירות האפשרות כל דוגמא של צרכי מזון שהוגשה לו ע'י
כל פקיד או מפקח הנזכר בסעיף  4מפקודה זו וליתן תעודה לרופא הממשלתי של
מחלקת הבריאות של המחוז או האזור הנוגעים בדבר ,אשר בה יפרט את תוצאות
הבדיקה.

) (2כל תעודת בדיקה הניתנת עפ"י הוראות סעיף קטן ) (1תהא ערוכה
בטופס המובא בתוספת לפקודה זו או כטופס שיהא דומה לו ככל האפשר.

נקודת צרכי מזון

נטעבר ובדיקתם

 (1) 8כל צורךמזון שהובא או נשלח לכל מקום בפלשתינה )א"י( רשאי
יהא כל פקיד או מפקח הנזכר בסעיף  4מפקודה זו לבחון אותו ולבדקו וליטול
דוגמאות הימנו ולשלחן לבדיקה או לאנליסה ,בתנאי כי כל דוגמא שניטלה בדרך
זו בבית המכס תהא ניטלת בלא תשלום.
) (2מותר לעכב כל צורךמזון ממין זה וכל צורך מזון שבאותו משלוח
ולהניחם למשמרת בבית המכס ,עפ"י שיקול דעתו של מנהל שרותי הרפואה או
מנהל מחלקת המכס עד שתתם כל בדיקה או אנליסה דרושה .בתנאי שאותה
בדיקה או אנליסה תוצא לפועל בכל המהירות האפשרית.

) (3אם נתגלה מתוך אותה בדיקה או אנליסה כי צורך המזון הוא מעורב
או שניתן לו תאור כוזב ,או שהוא מזון האסור או שבכלל אינו מתאים
להוראה מהוראת הפקודה הזאת או לכל תקנה מן התקנות שעל פיה ,מותר יהא
בתוקף צו של שופט שלום לעשות את הפעולות דלקמן בצורךהמזון או בצורך
מזון דומה לו הכלול באיתו משלוח ,עפ"י צו בכתב חתום ע"י מנהל שתתי הרפואה
או ע"י רופא ממשלתי ראשון במעלה ממחלקת הבריאות
יא( להכריז על החרמתו ולצוות להשמידו'
)ב(

או

לדרוש שיוחזר לחוף המשלוח' או

)ג( להתיר את הכנסתו לארץ ,לאחר שיתנו בו פתק חדש בצורה המניחה
את דעתו של מנהל שרותי הרפואה ,או
)ד( לנהוג בו בדרך אחרת ,ככל אשר יורה מנהל שרותי הרפואה.
חובתה של מועצת
 .9מחובתה של כל מועצת עיריה לצוות את פקידיה ליטול דוגמאות מזמן
העיריה ליטול דוגמאות
לזמן ,כפי הצורך כדי שתהיינה ערובות מספיקות למכירתם של צרכי מזון במצב
טהור ובלתי מזוייף.
עברות ועונשין

(1) 10

כל אדם:

)א( המערב יסודות נכריים בצרכי מזון ,או מוסיף להם כל יסודות
כל חומר אחר שנאסרה הוספתם בתקנות עפ'י

שימור' או יסודות נותני
פקודה זו ,או המוכר כל צרכי מזון המכיל חומר כזה ,או
צבע ,או

)ב( המוסיף ,שלא כפי שהותר בתקנות שהותקנו עפ"י פקודה זו ,לכל
צורך מזון כל יסודות שימורים או יסודות נותני טעם מאיזה מין שהם ,או המוכר
כל צורך מזון שהוסיפו לו כל חומר או יסוד כזה ,או

)ג( המוכר כל צורך מזון שנדרש ליתן עליו פתקאות בתקנות שהותקנו

עפ"י פקודה זו ולא נתנו בו פתק עפ"י אותן תקנות ,או שמשקלו ניטו אינו
מתאים למשקל הרשום על אותו פתק ,או

)ד( המוכר כל צורך מזון שאיכותו נפגעה לרעה מחמת הרקבה'
הזדהמות או מחמת כל סבה אחרת ,או

או

)ה( המוכר לרעת הקונה כל צורך מזון .ואותו צורך מזון אינו במשקל
או באיכות ,או במהות או בחומר שהקונה דרשם ,או
)ו( מתוך כונה למכור כל צורך מזון בשנוימצבו ובלא להודיע על
כך מוציא מאותו צורך מזון כל חלק הימנו על דרך שהדבר יפגע במשקלו של

אותו צורך מזון או באיכותו או במהותו או בתמרים שבו' או המוכר אותו צורך

מזון לאחר שחל בו השנוי בלא שיגלה את דבר השינוי ,או
)ז( המסרב למכור לכל פקיד או מפקח הנזכרים בסעיף  4מפקודה זו,

שבקש לקנות צורך מזון שהוצג למכירה או העומד למכירה בקמעונות בכל חנות

או מחסן או בכל רחוב או מקום הפתוח לצבור ,ואותו פקיד או מפקח הציע את
מחיר השוק לכמות הדרושה לו לצרכי בדיקה ,ובלבד שהכמות לא תהא גדולה

מן הכמות הדרושה באמת לכך ,או.
)ח( המונע או מכשיל ביודעין כל פקיד או מפקח הנזכר בסעיף
מפקודה זו במהלך מילוי תפקידיו עפ"י פקודה זו ,או המונע או מנסה למנוע אותו
פקיד או מפקח מלמלא את חובתו עפ"י פקודה זו ,אם ע"י תגמול ,שוחד או הבטחה
או ע"י פיתוי אחר ,או
4

)ט( המסרב להרשות לכל פקיד או מפקח הנזכר בסעיף  4מפקודה
ליטול את כמות צרכי המזון שאותו פקיד או מפקח יאבה לדרוש עפ"י סעיף )4ג'(
זו

מפקודה זו לצורך אנליסה :או
)י(

התחייבות

הנותן כל התחייבות בכתב יחד עם צורך אוכל שהוא מכרו ,ואיתר,

היא כוזבת או מתעה בפרט מן הפרטים ,או

)י"א( המשתמש ביודעין במו"מ משפטי
אחד בהתחייבות או בתעודה שניתנה לגבי צורך אוכל אחר ,או

עפ"י פקודה זו

לגבי צורך מזון

)יב( הנותן ביודעין פתק עם צורך מזון שהוא מוכרו ,ואותו פתק מתאר
את צורך האוכל תאור כוזב,

יאשם בעברה עפ"י פקודה זו ומשיצא חייב בדין יהא צפוי בעברה ראשונה
לקנס לא יותר מעשרים פונט ובעברה שניה לקנס לא יותר מחמשים פונט,
ובמקרה שלישי או בעברה שלאחריה לקנס לא יותר ממאה פונט:

בתנאי

)א( שאין לראות שום אדם כאילו עבר עברה עפ"י פסקא )ה( מסעיף זה באחד
המקרים הבאים דהיינו

)ח( מקום שהוסיפו לצורך המזון חומר או יסוד שאינם מזיקים לבריאות
מחמת שהם דרושים לייצורו של צורך האוכל או להכשרתו כסחורה העוברת לסוחר
במצב שיהא ראוי להובלה או למאכל ,ולא כדי להגדיל בתרמית את נפחו ,משקלו
או מדתו של צורך האוכל ,או להעלים את איכותו הגרועה.
)נ( כשצורך המזון הוא נושא לפטנט קיים ומוכרים אותו במצב הדרוש
לפי הפירוט של הפטנט.

)ג( מקום שצורך המזון נעשה בהכרח מעורב באיזה יסוד נכרי אגב
הכנתו או איסופו .וכן בתנאי

)ב( שאין לראות שום אדם כאילו עבר עברה עפ"י פסקא )י'( מסעיף זה
אם הוא מוכיח לבית המשפט בצורה המניחה את דעתו כי כשנתן את ההתחייבות
הזכורה באותה פסקא היה לו יסוד להאמין כי ההודעות או התאור שבה
היו נכונים.

אלא שאם הוגש משפט על פי פקודה זו וצורך המזון הנידון במשפט
היד .חלב ,אין לקבל התחייבות כהגנה .וכן בתנאי

)ג( אין לראות שום אדם אשם עפ'י פקודה זו לגבי מכירת צרכי מזון
שעירבו אותם בכל חומר או יסוד שאינם מזיקים לבריאות ואינם מכותים להגדיל
בתרמית את נפחם ,משקלם או מדתם או להעלים את איכותם הגרועה ,אם בשעה
שהוא מוסר את צורך המזון הוא ממציא למקבל צורך המזון הודעה ע'י פתק
שרשמו עליו באותיות דפוס ברורות ובולטות לפחות באחת מן הלשונות הרשמיות
ואשר הדביקוהו על צורך המזון ,והפתק אומר כי צורך המזון הוא מעורב ,ואין
לראות פתק כאילו נדפס באותיות ברורות ובולטות לפחות באחת הלשונות
הרשמיות אלא אם כן נדפס בדרך ששום מלה אחרת שעל הפתק אין בה כדי
להאפיל על ההודעה בענין התערובת.
) (2למרות כל האמור בכל פקודה אחרת או חוק אחר ,כל אדם המזייף או
מפיץ תעודה או כל כתב שנראה מתוכו שהוא התחייבות לצורך פקודה זו ,כשהוא
יודע שהם מזוייפים ,יאשם בעברה עפ"י פקודה זו ומשיצא חייב בדין יהא צפוי
למאסר לא יותר משנתים.

) (3משפט עפ"י פסקא י' מסעיף זה יש להגישו אם בפני בית משפט בר
שפוט כמקום שבו נמכר צורך המזון או שבו ניטלה דוגמתו הימנו ,או בפני
בית משפט בר שפוט במקום שבו ניתנה ההתחייבות.

נמוקי הגנה שאין
בהם ממש

 .11כל המלמד זכות על עצמו במשפט עפ"י פקודה זו וטוען כי הקונה
שקנה את צורך המזון רק לצורך אנליסה לא נפגע מקניתואין ממש בטענתו.

תעודתאנליסה תהא
 .12בכל משפט המתעורר מתוך פקודה זו תהא הראית תעודתו של הבורק
עדות לכאורה
הוכחה מספקת על העובדות המפורשות בה ,אלא אם כן דרש הנתבע לקרוא את
הבודק כעד ולהראות אותם החלקים שבצורך המזון שנשארו בידי האיש שקנה אותו.

הגנה

על

התחייבות

 .13אם הוכיח הנתבע במשפט עפ"י פקודה זו בצורה המניחה את דעתו
של בית המשפט כי

)א( קנה את צורך המזון הנידון באותו משקל וחומר ובאותה האיכות

והמהות שדרשם הקונה ובהתחייבות בכתב לכך ,וכן
)ב( כי בשעה שמכר את צורך המזון לא היה לו טעם להאמין כי צורך
האוכל היה אחר,

)ג( וכי מכרו באותו מצב שבו קנה אותו

יהא פטור מן המשפט הפלילי אך צפוי יהא לשלם את ההוצאות המשפטיות
של התובע אלא אם כן מסר מודעה כהלכה לתובע כי יסתמך על נימוק ההגנה
בענין ההתחייבות.
הוראות בענין שמוש
ההתחייבות

(1) .14

התחייבות לא תשמש הגנה במשפט פלילי עפ"י פקודה זו אלא אם

כן שלח התובע תוך שבעה ימים לאחר מסירת כתב ההזמנה לדין העתק מן
ההתחייבות בצירוף הודעה האומרת כי יש בדעתו להסתמך על ההתחייבות
והמפרשת את שמו וכתובתו של האיש שממנו קבל את ההתחייבות וכן שלח

לאותו אדם הודעה כיוצא בזה על כונתו.
) (2מי שטוענים עליו שנתן את ההתחייבות זכאי להופיע בבירור
המשפטי וליתן עדות ,ובית המשפט רשאי לדחות את הבירור המשפטי כדי לאפשר
לו להופיע ,אם יישר הדבר בעיניו )של בית המשפט(

)(3

התחייבות שניתנה מחוץ לפלשתינה )א"י( לא תקובל כהגנה במשפט

פלילי עפ"י פקודה זו ,אלא אם כן מוכיח הנתבע כי אחז בצעדים מתאימים כדי
לברר את דיוקן של ההודעות והתאור שבהתחייבות ,ואמנם האמין בהם.

) (4אם היה הנתבע פקידו של האדם שקנה את צורך המזון עפ"י
ההתחייבות ,זכאי יהא ,בהתחשב עם הוראות הסעיף הזה ,להסתמך על סעיף 13
מפקודה זו ממש כשם שהיה מעבידו או אדוניו זכאי לעשות זאת אילו היה

הנתבע ,בתנאי שאף הפקיד יוכיח עוד כי לא היה לו טעם להאמין כי צורך המזון

היה שלא כפי שדרשו הקונה.

. 15דוגמא של צורך המזון שניטלה או נקנתה עפ"י פקודה זו אין להגיש

הגבלה במשפטים

בגינה משפט כעבור ששים יום ,ואם היה צורך המזון ממין צרכי המזון שהוכרזו

עפ"י פקודה זו כצרכי מזון העלולים להיות נפסדים  כעבור עשרים ואחד יום
מיום קניתה או נטילתה של הדוגמא.

בתנאי שסעיף זה לא יחול על שום משפט פלילי נגד נותן ההתחייבות.
החרמת צרכי המזון

 0) .16בכל חיוב בדין עפ"י פקודה זו מותר ,עפ"י צו בית המשפט ,להכריז

כל צורך מזון שהחיוב בדין חל עליו ,חרם לממשלת פלשתינה )א"י( ואותו צורך
מזון יהא איפוא מוחרם לזכותה של ממשלת פלשתינה )א'י( ,צו זה יוכל לחול
על כל צורך המזון כלו ועל כל הצרכים ,והכלים המכילים צרכי מזון בדומה
לו השייכים לנאשם ואשר נמצאו במקום העסק שלו או ברשותו בשעה שעבר
את העברה.

) (2כל צרכי המזון שהוחרמו עפ"י צו של בית המשפט שניתן עפ"י סעיף
קטן ) (1מסעיף זה יוחרמו או שינהגו בהם בדרך אחרת או שיעבירום לרשות אחרת
ככל אשר יורה מנהל מחלקת שרותי הרפואה.

 .17החוק העותומני מיום העשרים ותשעה ברביע אל אוול  1323בנידון
בדיקות רפואיות בבתי מכס יחדל להיות לו תוקף בפלשתינה )א"י( במדה שהוא
חל על צרכי מזון כפי שהוגדרו בסעיף קטן ) (1מסעיף  2של פקודה זו.
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