
 
 

) תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון(תקנות רישוי עסקים 
 * 1973-ד"תשל

 
 לפקודת 3ובתוקף הסמכויות לפי סעיף , 1968-ח"תשכ,  לחוק רישוי עסקים10בתוקף סמכותי לפי סעיף 

אני , הממשלה: יסוד- לחוק32שנטלתי לעצמי על פי סעיף , 1935, )תקנות בענין צרכי מזון(בריאות העם 
 :קנות אלהמתקין ת

 
 הגדרות. 1

 -בתקנות אלה
; 1973-ג"תשל, )עסקים טעוני רישוי( אדם העוסק ברוכלות כמשמעותה בצו רישוי עסקים - "רוכל"
 ; המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו בכתב-" מנהל"
 .1935, )תקנות בדבר צרכי מזון(בפקודת בריאות העם " צרכי מזון" כמשמעות - "מצרך מזון"
  

 תנאים לרשיון רוכלות במזון. 2
אלא אם נתמלאו , לא יאושר לאדם רשיון לרוכלות במצרכי מזון ולא יעסוק ברוכלות במצרכי מזון

 .הוראות תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל
  

 )ה"תשל: תיקון (מצרכי מזון מותרים לרוכלות. 3
 -לא ירכול אדם מצרכי מזון אלא 

 ;כשהם מוקפאים, מן החימצרכי מזון שאינם ) 1(
להנחת דעתו של , מוקפאים לאחר שעברו טיפול בחום המבטיח, לרבות בשר עוף, בשר ודגים) 2(

 ; המנהל השמדת חיידקים פתוגניים
 ;בשר עוף מוקפא בתנאים הקבועים בתוספת) 3(
 ; דברי מאפה בלתי מוקפאים שאין בהם מילוי המכיל חלבון או מוצרי חלב) 4(
 ;ושאר דברי מתיקהשוקולד ) 5(
 ;מוצרי גלידה) 6(
 ;משקאות קלים) 7(
 .פירות וירקות חיים) 8(

 
 )ה"תשל: תיקון(מצרכי מזון מוקפאים . 4

יוחזקו ללא הפסקה עד מסירתם לידי הצרכן בטמפרטורה , פרט למוצרי גלידה, מצרכי מזון מוקפאים) א(
 .  מעלות צלזיוס מתחת לאפס10שלא תעלה על 

 .פאים שהפשירו לא יוקפאו מחדש ויושמדומוצרים מוק) ב(
 

 )ה"תשל: תיקון(עטיפת מצרכים . 5
יוחזקו ויימסרו לצרכן כשהם עטופים בעטיפה המקורית , פרט לפירות וירקות חיים ומשקאות, מצרכי מזון
 . עטיפה זו לא תיפתח אלא על ידי הצרכן. של היצרן

 
 משקאות. 6

שלא ייפתח אלא ,  בסגירה המקורית של המפעל שמילא אותםסגור, משקאות יוחזקו בבקבוק המקורי) א(
 . בשעת מסירתו לידי הצרכן

 .שתיה-אלא בבקבוק עם או בלי קש, בספל או בכלי אחר, לא יוגש משקה לשתיה בכוס) ב(
  

 הפרדת סחורה. 7
 -בתוך הציוד המיועד לרוכלות לא יחזיק אדם 

 
 ; 3ינם מצרכי מזון מותרים לרוכלות כאמור בתקנה מצרכי מזון ביחד עם בעלי חיים או חפצים שא) 1(



 .פירות וירקות חיים ביחד עם מצרכי מזון אחרים) 2(
 

 הציוד. 8
פרט למוצרי גלידה בטמפרטורה האמורה , ציוד הקירור יהיה מסוגל להחזיק מצרכי המזון מוקפאים) א (

 . 4בתקנה 
קדמיום או כל חומר אחר העלול להיות , תעופר, בציוד הבא במגע עם מצרכי מזון לא יהיו נחושת) ב(

 . רעיל לאדם
 . תקין ונקי, כל הציוד יהיה ניתן לניקוי ולחיטוי בנקל ויוחזק בכל עת שלם) ג(
 

 ביקורת הציוד. 9
, לפני קבלת הרשיון וכן לפי דרישת המנהל בכל עת, בעל רשיון לרוכלות במצרכי מזון יביא את ציודו

 . פתית לשם ביקורת תברואיתללשכת הבריאות המחוזי או הנ
 

 לבוש וניקיון אישי. 10
 -לא יעבוד אדם ברוכלות מזון אלא אם 

 ;הוא לובש בגדים נקיים ולא קרועים) 1(
 ;ידיו וצפרניו נקיות) 2(
 .הוא מקפיד על נקיון גופו) 3(
 

 בריאות הרוכל. 11
 :לא יעבוד אדם ברוכלות מזון אם נתקיימה בו אחת מאלה

במחלת עור העלולה לגרום לזיהום מצרכי מזון או במחלה , מחלת השחפת הפתוחההוא חולה ב) 1(
 ; או הוא נושא טפילי מחלה כזאת, זיהומית אחרת

חטטים או פצעים פתוחים או מוגלתיים , זרועותיו או ידיו נמצאים חבורות, צוארו, על פניו) 2(
 ; שאינם מכוסים בתחבושת עמידה לנוזלים

 . ח לגשת לבדיקה רפואית או בדיקת רנטגן לפי דרישת המנהלהוא מסרב או מזני) 3(
 

 תנאים נוספים לרוכלות מזון ברכב מנועי. 12
לא ינהל , לא תאושר לאדם בקשה לרשיון לרוכלות מזון ברכב מנוע, בלי לגרוע מיתר הוראות תקנות אלה

 -אלא אם , אדם עסק כאמור ולא יעסוק בו
 שצויינו 10:10נדסיים של תנוחה וחתך של כלי הרכב בקנה מידה לבקשת הרשיון צורפו תרשימים ה) 1(

ניקוי הידיים , מיקומו ויעודו של כל ציוד המשמש לצרכי רוכלות במזון, שטחו, גבהו, ארכו, בהם רחבו
כלי הרכב מותאם במיוחד לרוכלות ) 2(; עטיפות המזון ויתר הפסולת, והציוד ואיסוף המים המשומשים

כלי הרכב מצוייד בכיור עם מים זורמים באיכות מי שתיה לרחיצת ) 3(; של המנהללהנחת דעתו , במזון
בפרקי , המכל ירוקן, והמים המשומשים נאספים במכל אגירה המותקן בכלי הרכב, ידיים ולניקוי הציוד

כלי הרכב מצוייד במכל לאיסוף ניירות העטיפה ) 4(; לתוך מערכת ביוב או מערכת ניקוז, זמן סבירים
ולידו מותקן שלט בולט , המותקן במקום מתאים ליד חלון או פתח המכירה של כלי הרכב, לת אחרתופסו

הפסולת תסולק באופן המניח ; שעליו כתובה דרישה לזריקת ניירות העטיפה ופסולת אחרת לתוך המכל
של להנחת דעתו , ליד מקום החניה הקבוע של כלי הרכב נעשו סידורים מתאימים) 5(; את דעת המנהל

על הדופן החיצוני של כלי הרכב מסומנים שמו ומענו של בעל ) 6(; לניקוי כלי הרכב והציוד שבו, המנהל
 .מ" ס5הרשיון לרוכלות בשפה העברית ובאותיו דפוס שגדלן הוא לפחות 

  
 חידוש רשיון לרוכלות מזון ברכב מנועי. 13

לא יחולו לגבי הבקשה אם ) 1(ות פסקה אולם הורא,  יחולו גם על בקשה לחידוש רשיון12הוראות תקנה 
 :נתקיימו אלה

מאז האישור האחרון של הרשיון לרוכלות מזון בכלי רכב מנועי לא חלו שינויים בפרטים לפי הפסקה ) 1(
צורפה לבקשה ) 2(; בעת הגשת הבקשה, ותרשימי התנוחה והחתך משקפים את המצב הקיים, האמורה

עם בקשה קודמת ) 1(12מצויין כי הנספחים שהוגשו לפי תקנה ובה , חתומה ביד המבקש, הצהרה בכתב
 . משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש הרשיון

 



 תחילה. 14
לגבי עסק רוכלות במזון שביום תחילתן כבר התנהל ; תחילתן של תקנות אלה שלושים יום לאחר פרסומן

לפטור מהוראה שבתקנות אלה לתקופה שלא , לפי בקשת בעל העסק, רשאי המנהל, תוקף-לפי רשיון בר
 . תימשך אלא עד פקיעת הרשיון

 
 תוספת

 
 ))3(3תקנה ) (ה"תשל: תיקון(
 

 תנאים לרוכלות עוף מוקפא ללא טיפול בחום
 
 . 1968-ח"תשכ, העוף יתקבל מבית שחיטה בעל רשיון תקף לפי חוק רישוי עסקים) 1(
כשהוא ,  מעלות צלסיוס מתחת לאפס18עלה על העוף יתקבל מבית השחיטה בטמפרטורה שלא ת) 2(

עטוף בעטיפת בית השחיטה ושם בית השחיטה עם ציון מענו מודפס על העטיפה או על תוית מצורפת 
, 1950-י"תש, )סימון מוצרים(תנאי זה בא להוסיף על הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים . אליה

 . ולא לגרוע מהן
 .  מעלות צלזיוס מתחת לאפס18לא תעלה על , לתקנות העיקריות 4הטמפרטורה לפי תקנה ) 3(
; מיתקן הקירור לעוף מוקפא יהיה מצוייד במדחום שניתן לראותו ולקראו ללא קושי מחוץ למיתקן) 4(

 . צלזיוס בתחום הקירור שבו מופעל המיתקן+ 1דיוק המדחום יהיה מעלה 
 .טרה זו בלבדהעוף הקפוא יוחזק במתקן קירור נפרד המיועד למ) 5(
 .העוף יוחזק במיתקן הקירור עד לרגע המסירה לצרכן) 6(
תנאים תברואיים (ההוראות שבתוספת זו באות להוסיף על הוראות התקנות ותקנות רישוי עסקים ) 7(

 . לפי העניין ולא לגרוע מהן, 1971-ב"תשל, )עוף ומוצריהם, דגים, להובלת בשר
_________________________________ 

 .876, ה"תשל; 406, ד"ת תשל" ק*) 
 
 
 
 
 


