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גיליון תיקון זה הוכן על ידי ועדת ה מומחים  , 54409סימון מזון  -רכיבים ,בהרכב זה:
איתן גרנות )יו"ר( ,דפנה הר  -אבן ,שי חן ,ענת כגנוב ,פנינה צימרמן
גיליון ת י ק ו ן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית  - 5544סימון מוצרי מזון ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המ סח ר

-

איתן גרנות ,מירה ראובן

המועצה הישראלית לצרכנות

-

צבי קרן

מ הנדס ים /אדריכל ים/טכנולוגים

-

נתן ויטנברג  ,פנינה צימרמן

התאחדות התעשיינים בישראל

-

מעוז גרופר  ,עזי שפורר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

-

מירית עמרני

משרד הכלכלה והתעשייה

-

ענת בן  -עזרא דוקן

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

דפנה הר  -אבן

משרד הבריאות  -שירות המזון הארצי

-

ענת כאביה ) יו"ר (

הדר קיסר ריכז ה את עבודת הכנת גיליון התיקון.
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  1145מיולי 1982
גיליון התיקון מס'  2מספטמבר 1989
גיליון התיקון מס'  3מיולי 1995
גיליון התיקון מס'  4מיוני 1996
תיקון מס'  5מדצמבר 2000
גיליון התיקון מס'  6ממאי 2002
גיליון התיקון מס'  7מספטמבר 2008
גיליון התיקון מס'  8מפברואר 2013
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים מ מנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצםל ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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 0א .אזכורים
לסעיף יוסף:
חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ה  , 1041 -על עדכוניו

 . 9הגדרות
בסוף הסעיף יוסף:
 . 9.90שדה ראייה
כל שטחי הפנים של אריזה היכולים להיקרא מנקודת תצפית אחת.

 . 3דרישות כלליות
. 3.03
הכתוב בסעיף ,לרבות הערת השוליים (  ) 1וההפניה אליה ,יושמט ,ובמקומו ייכתב:
כל פרטי הסימון הנדרשים בתקן יסומנו על האריזה.
פרטי הסימון בעברית של שם המזון ו של התכולה יסומנו בשדה רא י יה אחד .

 . 8רכיבים
 . 8.3הכתוב בסעיף ( בגיליון התיקון מס'  ) 6יושמט  ,ובמקומו ייכתב:
 . 8.3הכמות של רכיב או של קטגוריית רכיבים תסומן במקרים המפורטים להלן .
הסימון ייעשה כמפורט בנספח ד (נורמטיבי)  ,פרט למקרים שבהם הסימון אינו נדרש כמפורט
בסעיפים ד  , 4 -ד . 1 -
 . 8.3.0אם הרכיב או קטגוריית הרכיבים צוי נו בשם ה מזון  ,או אם שם ה מזון מתקשר בדרך כלל בעיני
הצרכן לרכיב או לקטגורי ית הרכיבים האלה ;
 . 8.3.9אם הרכיב או קטגוריית הרכיבים מודגש ים בסימון באמצעות מילים ,ציור (תמונה) או איור גרפי ;
 . 8.3.3אם הרכיב או קטגוריית הרכיבים חיוני ים לאפיונו של ה מ זון  ,או להבחנה בינו לבין מוצרי מזון
אחרים שהמראה שלהם או השמות שבהם סומנו עלול ים לגרום לקשיים בהבחנה ביניהם לבין המוצר .

נספח ד – תקנים ישראליים שחלה עליהם הקביעה בנושא סימון תאריך
מספר הנספח יושמט ,ובמקומו ייכתב:
נספח ה

-

לאחר נספח ג יוסף נספח חדש ,נספח ד  ,כמפורט להלן:
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נספח ד – סימון ה כמות של רכיבים או של קטגוריית רכיבים
(נורמטיבי)

ד  . 0 -אי  -חובת סימון הכמות של רכיב או של קטגוריית רכיבים לפי סעיף 8.3
סימון הכמות של רכיב או של קטגוריית רכיבים לפי סעיף  8.8אינו נדרש במקרים האלה:
עבור רכיב או קטגוריית רכיבים

ד . 0.0 -
ד . 0.0.0 -

כ אשר נדרש סימון המשקל המסונן שלהם  ,כמפורט בסעיף  2.1בתקן זה או בחקיקת מזון כהגדרתה
בחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון).

ד . 0.0.9 -

כ אשר סימון הכמות שלהם נדרש בחקיק ת מזון  .במקרה זה ייעשה הסימון כנדרש ב חקיקת המזון
ולא לפי הנדרש בסעיף . 8.8

ד . 0.0.3 -

כשמשתמשים בהם בכמויות קטנות  ,לשם הענקת טעם או/וגם ריח .

ד . 0.0.1 -

כאשר למרות סימון שמם בשם המזון ,בחירת הצרכן במזון אינה מושפעת מכמותם
(מפני שהשוני בכמות אינו חיוני לאפיון המזון או להבחנה בינו לבין מזון דומה) .

ד . 0.0.1 -

כאשר בחקיקת ה מזון מציינים במפורש את הכמות הנדרשת של הרכיב או של קטגוריית הרכיבים,
בלי לדרוש דרישת סימון עבורם .

ד  . 0.9 -עבור רכיב בתוך קטגוריית רכיבים
ד . 0.9.0 -

כשקטגוריית הרכיבים היא צמחי מאכל או  /וגם אצות ופטריות בתערובת:
כאשר הכמות ( במשקל ) של כל רכיב בנפרד אינה גדולה במידה ניכרת מהכמות של כל אחד
מהרכיבים האחרים ,וכאשר השימוש ברכיבי הקטגוריה הוא ביחסים העשויים להשתנות.

ד . 0.9.9 -

כשקטגוריית הרכיבים היא צמחי תבלין או תבלינים :
כאשר הכמות (במשקל) של כל רכיב בנפרד אינה גדולה במידה ניכרת מהכמות של כל אחד
מהרכיבים האחרים.

ד  . 9 -אי  -חובת סימון הכמות של רכיב או של קטגוריית רכיבים לפי סעיפים  8.3.0ו 8.3.9 -
סימון הכמות של רכיב או של קטגוריית רכיבים לפי סעיפים  8.8.4ו  8.8.1 -אינו נדרש במקר ים האלה:
ד  . 9.0 -כאשר ה רכיב או קטגוריית ה רכיבים מסומנים ב מילים " עם ממתיק(ים) " או " עם סוכר(ים) וממתיק(ים) " ,
ו סימון זה נלווה לשם המזון .
ד  . 9.9 -כאשר הרכיב הוא ויטמין או מינרל או סיבים תזונתיים  ,וחלות עליו תקנות בריאות הציבור (מזון)
(סימון תזונתי)  ,התשנ"ג  , 4998 -על עדכוניהן .

ד  . 3 -אופן סימון הכמות של רכיב או של קטגוריית רכיבים
סימון הכמות של ה רכיב או של קטגוריית ה רכיבים יהיה באחוזים  ,לפי כמותם היחסית במשקל המוצר .
למרות האמור לעיל ,במקרים המפורטים להלן ייעשה סימון הכמות של ה רכיב או של קטגוריית ה רכיבים
באופן שונה:
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א .אם בעקבות טיפול תרמי או טיפול אחר נגרם איבוד רטיבות במוצר  ,תסומן הכמות של ה רכיב או של
קטגוריית ה רכיבים באחוזים המבטאים את כמות הרכיבים שהוכנסו לתהליך הייצור לפי כמותם
היחסית ב מוצר המוגמר.
אם הכמות של ה רכיב או של קטגוריית ה רכיבים  ,או הכמות הכוללת של כל הרכיבים המצוינים
בסימון  ,גדולה מ  , 400% -לא תסומן כמות זו  ,ובמקומה תסומן כמות המבוססת על משקל הרכיבים
ששימשו להכנת  400ג ' מוצר מוגמר .
הערה:
בכל מקרה  ,הערך באחוזים של כמות הרכיב המסומנת לא יהיה גדול מ . 400 -

ב  .ניתן לסמן את כמות הרכיבים המרוכזים או המיובשים שנעשה בהם שימוש ואשר עברו שחזור
במהלך הייצור לפי יחסם המשקלי המתועד לפני ריכוזם או ייבושם ,ובלבד שהרכיבים יסומנו ,
ו שעובדת היותם משוחזר ים ת תואר בסימון.
ג .במקרה של מזונות מרוכזים או מיובשים האמורים לעבור שחזור על ידי הוספת מים,
המסומנים בהתאם לסעיף  , 8.4.4ניתן לסמן את כמות הרכיב או את כמות הרכיבים לפי יחסם
המשקלי במוצר המשוחזר .
ד  .כמות החומרים הנדיפים במוצר תסומן לפי כ מותם (במשקל) במוצר המוגמר .

ד  . 1 -דרישות נוספות לסימון
הכמות של רכיב או של קטגוריית רכיבים תסומן כחלק משם המזון ,או מיד אחרי שם המזון ובצמוד לו,
או ברשימת הרכיבים בסמוך לרכיב או לקטגוריית הרכיבים שאליהם סימון הכמות מתייחס.
כאשר סימון הכמות מסומן מיד אחרי שם המזון (ואינו חלק משם המזון) ,גודל האותיות והספרות של
סימון הכמות לא יהיה קטן משני שלישים של גודל אותיות שם המזון  ,ולא גדול מגודל אותיות שם המזון.
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