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תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים  – 554202פירות וירקות מוקפאים ,בהרכב זה:
עדי כהן ,שרון צחקו ליבוביץ ,אפרת סמו ,טטיאנה פיידר ,נפתלי צינקר )יו"ר(
כמו כן תר מו להכנת התקן  :שירין אלבק ,שרון בוקרה ,רונית בן אברהם ,ישי טטרו  ,מוחמד מחמיד ,ראובן
פאוקר
תקן זה אושר על ידי הו ועדה הטכנית  - 5542פירות וירקות מוקפאים ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המסחר

-

שירין אלבה ,זאב אפטר

המועצה הישראלית לצרכנות

-

שמואל אבנון

המכון למיקרוביולוגיה

-

עירית וויזר )סגן יו"ר(

התאחדות התעשיינים בישראל

-

אפרת סמו ,נפתלי צינקר

מהנדסים /אדרי כלים/טכנולוגים

-

נתן ויטנברג

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

-

רן פורת

צבא ההגנה לישראל  -ענף מזון

-

אנסטסיה גולברג

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

דפנה הר אבן

שירות המזון – משרד הבריאות

-

טטיאנה פיידר

ענת רגב ריכז ה את עבודת הכנת התקן.
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הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

הודעה על רוויזיה

תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

תקן ישראלי זה בא במקום

זהה לנספח ANNEX ON CARROTS

התקן הישראלי ת"י  920מנובמבר 1986

בתקן הבין-לאומי של ועדת הCodex Alimentarius-
CXS 320-2015 - Adopted in 2015. Revised in 2017

מילות מפתח:
מזונות קפואים ,מוצרי מזון ,ירקות ,פירות ,היגיינה ,גורמי זיהום ,סימון ,אריזה ,תיווי ,גזר ,גזרים.
Descriptors:
frozen foods, food products, vegetables, fruits, hygiene, contaminants, marking, packaging, labelling,
carrots.
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 המסמך רשמי או אם חלקים ממנו 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
 Óאין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

3

טיוטה לת"י  877חלק ( 2019 ) 2

הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא ה נספח  ANNEX ON CARROTSשל ה תקן הבין -לאומי של ועדת ה– Codex Alimentarius -
 , CXS 320-2015: Adopted in 2015. Revised in 2017שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.
הערה :
התקן הבין -לאומי עצמו וחלק מה  Annexes -שלו אומצו כתקנים עצמאיים בסדרת התקנים הישראליים ת"י . 877

התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה:
 סעיף חלות התקן הישראלי )בעברית( פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי ה נספח של ה תקן הבין -לאומי )בעברית( תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( ה נספח  ANNEX ON CARROTSשל התקן הבין -לאומי ) באנגלית (לנוחות הקורא מובא בסוף התקן ,למידע בלבד ,מוסף ובו תרגום לעברית של ה נספח הדן ב
 ANNEX ON CARROTSשל ה ת קן הבין -לאומי ,שמשולבים בו השינויים והתוספות הלאומיים.
הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים וממוספרות באותיות האלף -בית.
תקן ישראלי זה בא במקום התק ן הישראלי המקורי ת"י  920מנובמבר  , 1986ולפיכך ה ו א שונה ממנו מהותית .
נוסף על כך ,התקן הוא חלק מ סדר ת תקנים חדשה  -סדרת ה תקנים הישראליים ת"י ) 877סדרת תקנים זו
מחליפה את התקנים הקיימים ל ירקות ופירות מוקפאים (.
לנוחות המשתמש מובאים להלן ה הבדל ים העיקריים שבין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין המהדורה
הקודמת:
 חלות התקן  :על מוצרים לתעשייה חלים רק פרמטרים ספציפ יים הנוגעים לבטיחות המוצר ; שונו הדרישות המיקרוביולוגיות ) כ מפורט ב חלק  1של סדרת תקנים זו ] ת"י  877חלק ; ( [ 1 שונו שיטות הבדיקה ; שונתה שיטת בדיקת הפגמים ; הוספה שיטת דגימה לצורך ביצוע הבדיקות.לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות יש לעיין בנוסח המלא שלהן .
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תקן זה הוא חלק בסדרת תקנים החלים על ירקות ו פירות מוקפאים .
חלקי הסדרה הם אלה )*( :
ת"י  877חלק 1
 ירקות ו פירות מוקפאים  :כללית"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י

 877חלק
 877חלק
 877חלק
 877חלק
 877חלק
 877חלק
 877חלק

2
3
4
5
6
7
8

-

ירקות ו פירות מוקפאים  :גזר מוקפא
ירקות ו פירות מוקפאים  :תירס מוקפא
ירקות
ירקות
ירקות
ירקות

ו פירות
ו פירות
ו פירות
ו פירות

מוקפאים  :א פונה מוקפאת
מוקפאים  :שעועית מוקפאת
מוקפאים  :ברוקולי מוקפא
מוקפאים  :כרובית מוקפאת

ירקות ו פירות מוקפאים  :תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים

חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על גזר שעבר הקפאה מהירה )להלן :המוצר( ,כמוגדר בסעיף  , 1המוצע לצריכה ישירה לרבות
למטרות הסעדה )קייטרינג(  ,למעט מיון לפי גודל או אריזה מחדש אם נדרש.
נוסף על כך חלות על המוצר גם דרישות התקן הישראלי ת"י  877חלק . 1
כאשר מצוין על ה מוצר כי הוא מיועד לעיבוד נוסף או למטרות תעשייתיות אחרות ,חלים עליו רק הפרמטרים
הנוגעים לבטיחות המוצר כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק  1בסעיפים  6ו , 7 -והדרישה שלא יהיו במוצר
גופים זרים שמקורם אינו מצמח הגזר .

)* (

טרם פורסם נכון ליום הכנת תקן זה .
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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי הנספח ANNEX ON CARROTS

של התקן הבין -לאומי
בתחילת ה ANNEX -יוסף סעיף אזכורים נורמטיביים  ,כמפורט להלן :

אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא
הקובעת(:
תקנים ישראליים
ת"י  ) 356א (
ת"י 411
)א(
ת"י 443
ת"י  877חלק 1
ת"י 1145
ת"י 1359

סוכר
מלח למזון  :נתרן כלורי
סירופ גלוקוז
ירקות ופירות מוקפאים :כללי
סימון מזון ארוז מראש
תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון

חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,הת שס"א , 2001 -על עדכוניהן
הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה , 2015 -על עדכוני הן
רשימת צמחי מאכל )לרבות צמחים המותרים לתוספי תזונה בלבד ( ,מיום 21.01.2019

תקנים בין -לאומיים
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001

)א(
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.1

DESCRIPTION

Presentation . 1.2
Styles: . 1.2 . 2

)  ( fבשורה השנייה ,המילים " " at the longest sideאינן חלות ,ובמקומן יחול:
בצד הרחב

.2
. 2.1

ESSENTIAL COMPOSITION AND QUALITY FACTORS
Composition

Optional Ingredients . 2.1.2

הכתוב בסעיף אינו חל  ,ובמקומו יחול:
)א( מלח למזון )נתרן כלורי( לפי התקן הישראל י ת"י ; 411
)ב( סוכרים  :סוכר לפי התקן הישראלי ת " י  ) 356א ( ; סירופ גלוקוז לפי התקן הישראלי ת " י ; 443
)א(

סוכרים אחרים לפי התקן הבין -לאומי לסוכרים של ועדת ה- Codex Alimentarius -
; CODEX STAN 212-1999
)ג( עשבי תיבול )עשבים ארומ ט יים( בהתאם ל רשימת צמחי מאכל )לרבות צמחים המותרים לתוספי
תזונה בלבד ( של משרד הבריאות ותבלינים בהתאם לתקן היש ראלי לתבלינים ת"י  ; 1359ציר ירקות
או מי ץ ירקות עם עשבי תיבול; תוספות ה כוללות ירק אחד או יותר ) כגון חסה  ,בצל ; חתיכות של
פלפל ירוק או אדום ,או תערובות של שניהם( עד למקסימום של  10%משקלי מ הסך הכולל של רכיב
הגזר המוקפא לאחר סינון.
. 2.2

Quality Factors

Definition of Visual Defects . 2.2.3
) Extraneous Vegetable Material ( a

ההגדרה בעמודה שכותרתה "  " Definitionאינה חלה  ,ובמקומה יחול :
חומר צמחי שאינ ו מזיק ,שמקור ו ב צמח הגזר אך אינ ו הגזר )שורש הגזר( עצמו .
) Blemishes ( d

בעמודה שכותרתה "  ," Defectלאחר המילה "  " Blemishesתוסף המילה "קלים".
) Cracked ( g

בהגדרה בעמוד ה שכותרתה "  , " Definitionבשורה הראשונה ,ל אחר המיל ים " " or other splitsיוסף:
ושאורכם גדול מאורך מחצית הגזר
) Greening ( h

בהגדרה בעמודה שכותרתה "  , " D efinitionבשורה השנייה ,ל אחר המיל ים "  " at the topיוסף:
שקוטרה גדול ממחצית אורך הגזר
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Defects and Allowances . 2.2.5
 Table 1 - Whole, finger, halved and quartered styles) Blemishes ( c

 בעמודה שכותרתה "  ," Defectsלאחר המילה "  " Blemishesתוסף המילה "קלים". בעמודה שכותרתה "  , "Percentage by numberהערך  10אינו חל  ,ובמקו מו יחול:. 15
) Greening ( f

בעמודה שכותרתה "  , " Percentage by numberהערך  12אינו חל  ,ובמקומו יחול:
. 20
 מתחת לטבלה  , 1לאחר המילים " , " total maximum allowanceהערך  22%אינו חל  ,ובמקומו יחול:. 25%
 Table 2 - Ring cut, sliced lengthwise, diced, double diced, Shoestring and pieces) Blemishes ( c

בעמודה שכותרתה "  ," Defectsלאחר המילה "  " Blemishesתוסף המילה "קלים".
. 2.4

Lot Acceptance
בסוף הפסקה הראשונה ,ל אחר המילים "  " AQL of 6.5יוסף:
או/וגם אינו גדול ממספר הקבלה לפי תוכנית הדגימה המתאימה  ,כמפורט בתקן הישראלי
ת"י  877חלק . 1

.3

FOOD ADDITIVES
הכתוב בסעיף אינו חל ,ובמקומו יחול:
 תוספי המזון במוצר יתאימו לתקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א , 2001 -על עדכוניהן. חומרי ה טעם ו ה ריח במוצר יתאימו ל מסמך משרד הבריאות – הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעםוריח  ,התשע " ה , 2015 -על עדכוניו .

.4

LABELLING
הכתוב בסעיף אינו חל ,ובמקומו יחול:
המוצר יסומן לפי ה תקן הישראלי ת"י  . 1145נוסף על כך יחולו הדרישות הספציפיות המפורטות להלן.

Name of the Product . 4.1
 . 4.1.1שם המוצר יכלול את המילה "גזר".
 . 4.1.2ב הצהרת ה צור ה  ,עבו ר ה צור ו ת "שלם" ו"אצבעות" אפשר גם לכתוב רק "גזר".
 . 4.1.3ב הצהרת ה גודל ,גזרים העומדים בדרישות הגודל של "קטן" אפשר לסמן במילים "גזר גמדי" ) ".( " baby
 . 4.1.4כשמשתמשים בגדלים ובכינויי גודל אחרים ,שאינם נכללים בתקן זה ,יצוינו גדלים אלה על אריזת
המוצר .
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מוסף  -תרגום לעברית של  ) ANNEX ON CARROTSנספח בנושא גזר ( שב תקן הבין  -לאומי
CXS 320-2015
Adopted in 2015. Revised in 2017

לרבות שינויים ותוספות לאומיים
)למידע בלבד(

מוסף זה הוא תרגום לעברית לנוסח האנגלי של ה נספח ה דן בגזר )  ( ANNEX ON CARROTSשב תקן הבין  -לאומי .
התרגום משלב בתוכו את השינויים והתוספות הלאומיים המפורטים בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 2
בכל מקרה של אי  -התאמה בין נוסח המקור באנגלית לבין התרגום יגבר נוסח המקור באנגלית ,למעט במקרים
שבהם יש שינויים ותוספות לאומיים בתקן הישראלי ; במקרים אלה יגבר נוסח השינויים והתוספות הלאומיים
שבתקן הישראלי בעברית.
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חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על גזר שעבר הקפאה מהירה )להלן :המוצר(  ,כמוגדר בסעיף  , 1המוצע לצריכה ישירה לרבות
למטרות הסעדה )קייטרינג( ללא עיבוד נוסף ,למעט מיון לפי גודל או אריזה מחדש אם נדרש.
נוסף על כך חלות על המוצר גם דרישות התקן הישראלי ת"י  877חלק . 1
כאשר מצוין על ה מוצר כי הוא מיועד לעיבוד נוסף או למטרות תעשייתיות אחרות ,חלים עליו רק הפרמטרים
הנוגעים לבטיחות המוצר כמ פורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק  1בסעיפים  6ו  , 7 -והדרישה שלא יהיו במוצר
גופים זרים שמקורם אינו מצמח הגזר .

אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא הקובעת(:
תקנים ישראליים
ת"י  ) 356א (
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י

411
443
 877חלק 1
1145
1359
)א(

-

סוכר
מלח למזון :נתרן כלורי
סירופ גלוקוז
ירקות ופירות מוקפאים :כללי
סימון מזון ארוז מראש
תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון

חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א  , 2001 -על עדכוניהן
הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה  , 2015 -על עדכוני הן
רשימת צמחי מאכל )לרבות צמחים המותרים לתוספי תזונה בלבד ( ,מיום 21.01.2019
תקנים בין  -לאומיים
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001

.1

תיאור

 . 1.1הגדרת המוצר
גזר המוקפא הקפאה מהיר ה הוא מוצר המיוצר משורשי גזר טרי ים  ,נקיים ושלמים  ,מ הזנים התרבותיים
המתאימים למאפייני המין  , Daucus c arota L.שהוסרו מהם העלים  ,הראשים הירוקים  ,הקליפה
והשורשים המשניים  ,שנשטפו ושעברו ] או שלא עברו [ חליטה ) .(blanched

)א(

התקנים הישראליים ת"י  356ות"י  443נמצאים ברוויזיה; במקומם יבוא התקן הישראלי ת"י .7212
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 . 1.2הצגת המוצר
 . 1.2.2צור ו ת ):( Styles
)א( שלם:
)א  ( 1חרוטי וגלילי :מורכב מגזרים שלאחר עיבודם שומרים בקירוב על צורת גזר שלם .הקוטר הגדול
ביותר ,בהיקף הגדול ביותר ,במדידה בזוויו ת י שר ות לציר האורכי ,לא יהיה גדול מ  50 -מ"מ.
שונוּ ת ה קוטר בין הגזר הגדול ביותר לבין גזר הקטן ביותר לא תהיה גדולה מ . 4:1 -
)א  ( 2כדורי :מורכב מגזרים בשלים לחלוטין בעלי צורה מעוגלת ,שבה הקוטר הגדול ביותר בכל כיוון
לא יהיה גדול מ  45 -מ"מ.
)ב( אצבעות :גזרים מ ה טיפוס ה גלילי ,לרבות חלקים שהוצאו מגזרים אלה באמצעות חיתוך רוחבי,
שאורכם אינ ו קטן מ  30 -מ"מ )למעט חתיכות בעל ות קצה מתרומם(.
)ג( חצוי :גזרים החתוכים לאורכם לשני חצאים שווים בקירוב.
)ד( מחולק לרבעים :גזרים החתוכים לאורכם לארבעה חלקים שווים בקירוב.
)ה( פרוס לאורך :גזרים הפרוסים לאור כם בקירוב ,באופן חלק או גלי ,לארבע יחידות או יותר שגודלן
שווה בקירוב .אורך היחידות אינו קטן מ  20 -מ"מ ורוחבן אינו קטן מ  5 -מ"מ במדידה ברוחב
המקסימלי.
)ו( רצועות או מקלו נים )  :( Julienneגזרים החתוכים לאורכם לרצועות ,באופן חלק או גלי.
החתך הרוחבי אינו גדול מ  9.5 -מ"מ )במדידה בצד הרחב של החתך הרוחבי (.
)ז( פרוס או חתוך לטבעות או לעיגולים שטוחים :גזרים החתוכים ,באופן חלק או גלי ,בזווית ישרה לציר
האורכי ,לטבעות ש עוביין המינימלי  2מ"מ ,עוביין המקסימלי  10מ"מ ,וקוטרן המקסימלי הוא
 50מ" מ.
)ח( חתיכות  :גזרים החתוכים לרוחבם לחלקים שעוביים גדול מ  10 -מ"מ אבל קטן מ  30 -מ"מ ,או גזרים
שלמים שנחצו ואז נחתכו לרוחבם לחלקים  ,או חלקי גזר בעלי צורה וגודל לא סדירים,
הגדולים מ"חתוך לטבעות" או "חתוך ל מלבנים ".
)ט( חתוך לקוביות :גזרים החתוכים לקוביות שפאותיהן אינן גדולות מ  12.5 -מ"מ.
) י( חתוך למלבנים  :גזרים החתוכים ליחידות אחידות ב צור תן ,שהחתך הרוחבי שלהן רבוע ושמידתן
הארו כה ביותר ה י א  ,בקירוב ,פעמיים המידה הקצר ה ביותר ; המידה הקצר ביותר אינ ה גדול ה
מ  12.5 -מ"מ.
 . 1.2.3גודל
)א( גזר מוקפא מהצורות "של ם " ו "אצבעות" יכול להיות מוצג עם ציון ה גודל או ללא ציון ה גודל .
)ב( אם הגזר מוצג בציון גודל  ,הצורות שבסעיף ) 1.2.2א( יעמדו באחת מתוך שלוש מערכות המפרטים
שלהלן עבור כינויי הגודל .
)ג( הקוטר יימדד בנקודת החתך הרוחבי הגדול ביותר של היחידה לפי הטבלה שלהלן.
אולם כשמשתמשים בגדלים ובכינויי גודל אחרים ,יש לציין זאת על גבי אריזת המוצר .
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טבלה  – 1מיון לפי גודל
קוטר

כינוי הגודל
מפרט לגזר גלילי
) א ( קטן
) ב ( בינוני
) ג ( גדול
) א ( קטן
) ב ( בינוני
) ג ( גדול
) א ( קטן מאוד

 6מ"מ –  23מ"מ
 23מ"מ –  27מ"מ
גדולים מ  27 -מ"מ
מפרט לגזר חרוטי
 10מ"מ –  30מ"מ
 30מ"מ –  36מ"מ
גדולים מ  36 -מ"מ
מפרט לגזר כדורי
פחות מ  18 -מ"מ

) ב ( קטן
) ג ( בינוני
) ד ( גדול

 18מ"מ –  22מ"מ
 22מ"מ –  27מ"מ
 27מ"מ –  35מ"מ

) ה ( גדול מאוד

גדולים מ  35 -מ"מ

 . 2הרכב עיקרי ו גורמי איכות
 . 2.1הרכב
 . 2.1.1חומרי מוצא
גזר כמתואר בסעיף . 1
 . 2.1.2מרכיבים מותרים אחרים
)א( מלח למזון )נתרן כלורי( לפי התקן הישראלי ת"י ; 411
)ב( סוכרים  :סוכר לפי התקן הישראלי ת " י  ) 356א ( ; סירופ גלוקוז לפי התקן הישראלי ת " י  ) 443א ( ;
סוכרים אחרים לפי התקן הבין  -לאומי לסוכרים של ועדת ה - Codex Alimentarius-
; CODEX STAN 212-1999
)ג( עשבי תיבול )עשבים ארומ ט יים( בהתאם ל רשימת צמחי מאכל )לרבות צמחים המותרים לתוספי
תזונה בלבד ( של משרד הבריאות ותבלינים בהתאם לתקן הישראלי לתבלינים ת"י  ; 1359ציר ירקות
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או מיץ ירקות עם עשבי תיבול; תוספות הכוללות ירק אחד או יותר )כגון חסה  ,בצל ; חתיכות של
פלפל
ירוק או אדום ,או תערובות של שניהם( עד למקסימום של  10%משקלי מ הסך הכולל של רכיב הגזר
המוקפא לאחר סינון .
 . 2.2גורמי איכות
 . 2.2.1דרישות כלליות
ה גזר המוקפא יהי ה נקי מ חלקים קשים בלתי אכילים; ובנוגע לפגמים חזותיים הנתונים ל סבולת ,
הוא י היה:
א  .לא מעוות )מתייחס לצורות "של ם " ו "אצבעות" בלבד(;
ב  .ללא כתמים  ,במידה סביר ה ;
ג  .ללא נזק מכני  ,במידה סבירה )מתייחס לצורות "של ם " ו "אצבעות" בלבד(;
ד  .ללא ראשים ירוקים ,במידה סביר ה;
ה  .ללא חומר צמחי זר )  , ( 1 ) ( E.V.M.במידה סבירה ;
ו  .ללא אזורים שאינם מקולפים  ,במידה סבירה ;
 . 2.2.2מאפיינים אנליטיים
לכלוכת מינרלית הנמדד ת על בסיס המוצר כולו לא תהיה גדולה מ  0.1% -משקל י .
 . 2.2.3הגדרת פגמים חזותיים

)(1
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ה פגם
) א ( חומר צמחי זר
) ב ( מעוותים

) ג ( פגמים קשים
)משמעותיים(

) ד ( פגמים קלים

) ה ( לא מקול פים
) ו ( פגומים מכנית
) ז ( סדוק ים

) ח ( מוריקים )בעלי צבע ירוק(
)( greening

) ט ( חתיכות קטנות

) י ( עצי

הגדרה
חומר צמחי שאינ ו מזיק ,שמקור ו ב צמח הגזר אך אינ ו הגזר )שורש
הגזר( עצמו .
יחידות שאפשר לראות בהן הסתעפויות ,פיתולים ,או צורות
אחרות של עיוות ה פוגעות באופן קשה במראה המוצר ) ב צורות
"שלם" ו"אצבעות"( .יחידות )שאינן " חתיכות קטנות " ( ש אין להן
המבנה של ה צור ה ה מוגדרת.
יחידות עם אזור אחד או יותר בצבע שחור  ,חום כהה או שצבע ו
השתנה באופן קשה בשל מחלה ,נזק מחרקים ,פטוטרת לקויה  ,או
גורמים פיזיולוגיים המכסים אזור מסוים או אזור מצטבר ה גדול
ממעגל שקוטרו  6מ"מ ,אשר פוגע ים באופן קשה במראה המוצר.
 יחידות עם אזור אחד או יותר בצבע שחור או חום כהה אושצבע ו השתנה באופן קשה בשל מחלה ,נזק מחרקים ,פטוטרת
לקויה  ,או גורמים פיזיולוגיים המכסים אזור מסוים או אזור
מצטבר ה גדול ממעגל שקוטרו  3מ"מ או יותר אך קטן מ 6 -
מ"מ.
 טיפוסים אחרים של שינוי צבע ה פוגעים באופן מובחן אך לאקשה במראה המוצר.
יחידות שאפשר לראות בהן אזורים לא מקולפים הגדולים ממעגל
שקוטרו  6מ "מ .
יחידות מעוכות או שבורות.
סדקים שרוחבם גדול מ  3 -מ "מ או פיצולים אחרים  ,ושאורכם
גדול מאורך מחצית הגזר  ,ה פוגעים באופן מהותי ב מראה המוצר
) ב צורות "שלם"" ,אצבע ות " ו"פרוס"(.
 יחידות שאפשר לראות בהן צבע ירוק המתפשט מ הכתף ומטה ,או טבעת ירוקה בקצה העליון שקוטרה גדול ממחצית אורך
הגזר ) ב צורות "גזר שלם" ו"אצבעות"(.
 יחידות שאפשר לראות בהן צבע ירוק ) ב צורות אחר ות (. יחידות שאורכן קטן מ  25 -מ "מ עבור ה צורות "שלם" " -חרוטי"ו"גלילי"" ,אצבעות"" ,חצוי"" ,מחולק לרבעים" ו"רצועות או
מקלונים ".
 עבור ה צורות ה אחר ות  ,יחידות הקטנות מ שליש הנפח שלהמוצר הסטנדרטי .
ליבת הגזר )ה תו ך ( אינ ה ר כה  ,אלא בעל ת מרק ם קשיח ועצי
)מעוצה( ; ה י א נפרד ת בקלות רבה מ ה בשר החיצוני של הגזר .
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 . 2.2.4יחידת ה מדגם המינימלית
יחידת ה מדגם המינימלית לבדיקת הצ ורה  ,ה גודל ופגמים חזותיים אחרים תהיה כ מפורט להלן:
) א ( חומר צמחי זר וחתיכות קטנות

 1000ג '

) ב ( "שלם"" ,אצבעות"" ,חצוי"" ,מחולק לרבעים"

 25יחידות

)ג (

צורות  " :חתו ך לקוביות "  " ,חתוך ל מלבנים " " ,רצועות או

 400ג '

מקלו נ ים "  " ,פרוס או חתו ך לטבעות "  " ,פרוס לאורך " ,
" חתיכות "
 . 2.2.5פגמים וסבולות
סבולת של  10%משקל י של יחידות לא  -מתאימות חלה על הצורה "שלם" ,ועל שאר הצורות חלה סבולת
של . 20%
אם המוצר מוצג עם כינוי גודל  ,הוא יכיל לא פחות מ  80% -משקלי של גזרים בגודל המוצהר.
כאשר המוצר מוצג כבעל יחידות מופרדות )  ,( free flowingמותרת סבולת של  10%משקל י עבור יחידות
ה דבוקות זו לזו במידה כזו ש אי אפשר להפריד ביניהן בקלות כשהן במצב קפוא.
עבור סבולות המבוססות על יחידת המדגם המינימלית כמפורט בסעיף  , 2.2.4יינתן ניקוד לפגמים
חזותיים לפי הטבלות המתאימות בסעיף זה.

טבלה  – 1ה צורות "שלם"" ,אצבעות"" ,חצוי" ו"מחולק לרבעים"
אחוז מספר י

אחוז משקל י

ה פגמים
) א ( מעוות

3

-

) ב ( פגמים קשים ואזורים לא מקולפים

4

-

) ג ( פגמים קלים

15

-

) ד ( פגום מכנית וסדוק

4

-

) ה ( חתיכות קטנות

-

15

20

-

-

-

)ו(

מוריק )צבע ירוק( ) ( greening

) ז ( חומר צמחי זר:
לא יותר מ  2 -חתיכות או  1ג' ל  1000 -ג'
) ח ( עצי
סך הפגומים המקסימלי  25% :מספר י
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טבלה " – 2חתוך לטבעות"" ,פרוס לאורך"" ,חתוך לקוביות"" ,חתוך למלבנים",
"רצועות" ו"חתיכות"
אחוז משקל י

ה פגמים

" חתו ך לטבעות" ,

" חתו ך לקוביות " ,

" פרוס לאורך"

"חתוך למלבנים" ,
"רצועות" ו " חתיכות"

) א ( מעוות

6

-

) ב ( פגמים קשים ואזורים לא מקולפים

4

5

) ג ( פגמים קלים

10

12

) ד ( פגום מכנית וסדוק

4

10

) ה ( חתיכות קטנות

15

20

) ו ( מוריק )צבע ירוק( ) ( greening

12

-

) ז ( חומר צמחי זר:

-

-

לא יותר מ  2 -חתיכות ל  1000 -ג'
) ח ( עצי

1

1

סך הפגומים ה מקסימלי 20% :משקל י עבור הצורות " חתוך לקוביות"" ,חתוך ל מלבנים "" ,רצועות"
ו"פיסות" ,ו  25% -משקל י עבור "חתוך לטבעות"" ,פרוס לאורך".
 . 2.3ה סיווג "פג ו מים"
כל יחידת מדגם מינימלית שאינה עומדת בדרישות האיכות ,כפי שנקבע בסעיפים  2.2.1ו  , 2.2.5 -תיחשב
"פגומה".
 . 2.4קבלת מנה
מנה תיחשב קבילה כאשר מספר ה"פגומים" כמוגדר בסעיף  2.3אינו גדול ממספר הקבלה )  ( cעבור
תוכנית הדגימה המתאימה עם  AQLשל  , 6.5או/וגם אינו גדול ממספר הקבלה לפי תוכנית הדגימה
המתאימה כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 1
ביישום נוהל הקבלה  ,כל "פג ו ם" ,כמצוין בסעיף  , 2.3מקבל התייחסות נפרדת עבור המאפיינים שלו.

 . 3תוספי מזון
 תוספי ה מזון במוצר יתאימו לתקנות בריאות הציבור )מזון ( ) תוספי מזון ( ,התשס " א  , 2001 -עלעדכוניהן .
 חומרי ה טעם ו ה ריח יתאימו ל מסמך משרד הבריאות – הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעםוריח  ,התשע " ה  , 2015 -על עדכוניו .

 . 4סימון
המוצר יסומן לפי התקן הישראלי ת"י  . 1145נוסף על כך יחולו הדרישות הספציפיות המפורטות להלן .
. 4.1

שם המוצר

 . 4.1.1שם המוצר יכלול את המילה "גזר".
 . 4.1.2בהצהרת הצורה ,עבור ה צור ו ת ה "שלם" ו ה "אצבעות" אפשר גם לכתוב רק "גזר".

7

טיוטה לת"י  877חלק ) 2מוסף תרגום(

 . 4.1.3ב הצהרת ה גודל ,גזרים ה עומדים בדרישות הגודל של "קטן" אפשר לסמן במילים "גזר גמדי" ). ( baby
 . 4.1.4כשמשתמשים בגדלים ובכינויי גודל אחרים ,שאינם נכללים בתקן זה ,יצוינו גדלים אלה על אריזת
המוצר .
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ת"י  877חלק  - 2גזר מוקפא
טבלת השינויים לאימוץ נספח CARROTS
CXS 320-2015: Adopted in 2015. Revised in 2017
תאריך התקן :אוגוסט 2019
תאריך עדכון הטבלה25.8.19 :
פירוט השינויים

מס' הסעיף
בתקן הישראלי

שם הסעיף בתקן
הישראלי

מהות השינוי בתקן הישראלי

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

קריטריון מס' 1
התאמה לשפה ובכלל
זה התאמה של
הוראות
הפעלה,הוראותסימון,אז
הרות,או הוראות
אחרות הקבועות בתקן
ביןל' או מסמך מחייב
של גורם בינל'

קריטריון מס' 2
דרישות הנגזרות מהוראות
חיקוק בישראל והפניות
להוראות כאמור

קריטריון מס' 3
התאמת הפניות
לחקיקה של מדינת
חוץ או למסמך מחייב
של גורם בינל' או
לדרישה המופיעה
בחקיקה או במסמך
מחייב

קריטריון מס'  4הפנייה
לתקנים בינל'אחרים או
לחלקים בהם ,ובלבד
שההפנייה היא לתקן
הבינל' עצמו או שהתקן
הבינל' אומץ כלשונו ,או
בשינויים מתחייבים על פי
החוק או בשינויים
לאומיים מיוחדים שאושרו
ע"י השרים

סנכרון בין מסלולים

הקלה על פי החוק )סעיף  8ה (4

לעומת התקן המאומץ

באופן כללי

1

Scope

1א

normative
references

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

אינו שינוי

החמרה

יישום דרישת התקן המאומץ

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים

המלצה /הבהרה

נימוקים

האם סעיף "ואקום"?

לעומת התקן הישראלי
הקיים

מבנה התקן הישראלי שונה באופן הבא:
במקום תקן אחד שבו כלולות הדרישות למוצרים
כנספחים לתקן תהיה סדרת תקנים ,שכולם יכונו באותו
מספר .877
הסדרה תכלול תקן גג ) 877חלק  (1ועוד תקנים
למוצרים השונים כאשר התקן לגזר מאמץ את נספח
הגזר של תקן הקודקס עם שינויים ותוספות.

תקן הקודקס בנוי כך שההתייחסות לירקות המוקפאים תעשה בנספחים של אותו התקן.
חברי הוועדה ביקשו להפריד את הנספחים לתקנים נפרדים ,כך יותר קל לעבוד על כל
תקן )במקום לקרוא עשרות עמודים של תקן אחד( וגם לעדכן אותו ,אם נדרש עדכון של
תקן אחד ,לא צריך לפתוח את כל התקן הגדול מחדש ומעדכנים רק את החלק
הרלוונטי.

הוספה חלות התקן

מאחר והתקן הישראלי אימץ את נספח הגזר של תקן הקודקס ,חלות התקן הופיעה רק
בהתייחס לכלל הירקות המוקפאים והיה צורך לנסח על מה חל התקן עבור התקן
הישראלי

נוספה דרישה שעל המוצר חלות גם דרישות התקן
הישראלי  877חלק 1
+

חלות התקן הורחבה גם למוצרים המיועדים לתעשייה
ונקבעו דרישות סף בנושאים הקשורים לבריאות
ובטיחות הצרכן.

נוספה הפניה לתקנים ישראליים:
ת"י  - 356סוכר
ת"י  - 411מלח למזון :נתרן כלורי
ת"י  - 443סירופ גלוקוז
ת"י  877חלק  - 1ירקות ופירות מוקפאים :כללי
ת"י  - 1145סימון מזון ארוז מראש
ת"י  - 1359תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות
אחרות לתיבול מזון

חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א-
 ,2001על עדכוניהן.
הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח,
התשע"ה ,2015-על עדכוניהן
רשימת צמחי מאכל )לרבות צמחים המותרים לתוספי
תזונה בלבד( ,מיום 21.01.2019

בהתאם לדרישת משרד הבריאות ,משום שעל פי ניסיון העבר ,לא פעם ,מוצרים שיועדו
לתעשייה שווקו גם למכירה קמעונית.

+

+

תקנים בין-לאומיים
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD
FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001

1.2
1.2.2

 Presentationתוקנה טעות .במקום מדידה בצד הארוך של החתך
 Stylesהרוחבי )כפי שכתוב בתקן הזר( תוקן שהמדידה צריך
להעשות בצד הרחב של החתך הרוחבי

2.1.2

 Optionalבמקום ההפניה לתקן הקודקס למלח ,שונתה ההפניה
 Ingredientsלתקן הישראלי למלח ת"י 411

+

""+
תיקון טעות בתקן הקודקס

+

ביחס לסוכרים שולבה הפנייה לתקנים ישראלים עבור
סוכר לבן ת"י  356ועבור סירופ גלוקוז ת"י  .443שאר
סוכרים נשארה ההפנייה לקודקס כפי שמופיע בנספח
הגזר שאומץ
במקום ההפנייה לתקנים רלוונטיים לתבלינים ועשבי
תיבול שונתה ההפניה לתקן הישראלי ת"י 1359
ורשימת צמחי מאכל של משרד הבריאות.

2.2.3
)(a

2.2.3
)(d

 Definition ofההגדרה נוסחה מחדש כך שתבהיר שחומר צמחי זר
 (E.V.M) Visual Defectsהכוונה לאותו חומר צמחי שקשור לצמח
הגזר אך לא הגזר עצמו
Extraneous
Vegetable
,Material
 Blemishesאחרי המילה  Blemishesהוספה המילה קלים

+

""+

+

""+
הובהר שמדובר בכל מה ששייך לצמח הגזר אך אינו הגזר עצמו כמו עלים .צוין
שתמיד קיים טולרנס עבור חומר ששייך לגזר .אבל לגופים זרים או ירקות שאינם
שייכים לצמח הגזר אין סבילות כלל.

""+
להבדיל מפגמים קשים

לא

2.2.3

""+
צוין שללא תוספת זו ,אחוז גבוה מהגזרים הגדלים בארץ ייכלל תחת ההגדרה
"פגום" .צוין שגזר זה ,עם הסדקים שבו מיוצא לחו"ל – קנדה וארה"ב ללא שום
בעיה ולכן אין סיבה ממשית להחמיר במגבלה זו של הסדקים בגזר.

 Cracksלהגדרה זו הוסף שאורך הסדק או הפיצול צריך להיות
גדול מאורך מחצית הגזר

)(g

2.2.3

""+
חברי הוועדה הבהירו שבכל הגזרים ישנה טבעת ירוקה בחלק העליון של הגזר ולכן
לא הגיוני לפסול את כל הגזרים .מול ספקים בחו"ל הוסכם שאם הטבעת גדולה
ממחצית קוטר הגזר יש להגדירו כפגום.

 Greeningהוספה הקלה שהטבעת הירוקה תחשב כפגם אם
קוטרה גדול ממחצית גודל הגזר.

)(h

2.2.5

""+
רוב גידולי הגזר הגמדי הם בנגב ,באדמה קשה ולכן אחוז הפגמים הקלים גבוה.
אין בעיה לשווק מוצר עם פגמים קלים גבוה יותר ולכן אין סיבה ממשית להחמיר

(c) Defects andאחוז הפגמים הקלים ) (blemishesהוגדל מ -
 10% Allowancesל 15% -
,Table 1 - Whole
finger, halved and
quartered styles

""+
מניסיון של גידול הגזרים בארץ ,אחוז גבוה של הגזרים בעלי טבעת ירוקה ,מדובר
בגידול חקלאי ולא ניתן לשלוט בכמות הטבעות הירוקות .מניסיון ערך של  20%איתו
עובדים היום ,הוא ערך שניתן לעמוד בו.

) greening(fאחוז פגמי הטבעות הירוקה הוגדל מ -
 12%ל 20% -

אחוז הפגמים הכללי הוגדל מ  22% -ל 25% -

2.4

""+
לאור העובדה שהוקל באחוז הפגמים הקלים ובאחוז פגמי הטבעת הירוקה ,הוגדל
גם אחוז הפגמים הכללי.

 Lot Acceptanceבדרישות לקיבול אצווה הוספה אופציה לדיגום לפי
הטבלאות הקיימות בת"י877-1

3

 FOODבמקום האיסור לשימוש בתוספי מזון ,הוספה הפניה
 ADDITIVESלתקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א-
 ,2001על עדכוניהן ולהנחיות שירות המזון הארצי –
חומרי טעם וריח ,התשע"ה ,2015-על עדכוניו.

4

 Labellingהוספה דרישה לסימון המוצר לפי ת"י  - 1145סימון
מזון ארוז מראש

""+
בתקן הקודקס הדרישה היא לדגום לפי תוכנית דגימה התואמת את .AQL = 6.5
תוכנית דגימה זו מצריכה דיגום של מספר רב של מוצרים .בארץ נפח הייצור אינו
גבוה כמו בחו"ל ולכן הוספה הקלה ,אופציה לדגום על פי תוכנית הדגימה המפורטת
בת"י  .877-1על בסיס ניסיון מצטבר תוכנית זו משרתת היטב את הצרכים
ומאפשרת לעלות על פגומים עם דיגום מופחת.

+

+

4.1
4.1.1

 Name of theתורגם שם המוצר לעברית :גזר
Product
+

4.1.2

תורגמה לעברית הדרישה האופציונלית לסמן גזר שלם
ואצבעות גזר  -פשוט כגזר

4.1.3

תורגם אופן הסימון של גזר קטן כ"גזר גמדי"המכונה
באנגלית )".("baby

4.1.4

תורגמה הדרשה לסמן גודל על גבי האריזה במקרים בהם
משווקים גזר בכינויי גודל שונים מאלה שפורטו בתקן

+

+

+

ÿþýüûúù

ÿø÷øöõ

ôóúøò ñöõðûïøûöþú

îíþøìöóü ñöõðûïøûöþú

ëûöûðóü êûéèøðûçûöþú

æöóüýþøòóü åäóðóòþûðøúþøòú

ãûâøöøþøìö ìâ áøúèóü ãûâûòþú

àøöøçèç ÿóçíüû ßöøþ

ãûâûòþú óöï æüüìÞóöòûú

