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תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים  – 54202פירות וירקות מוקפאים ,בהרכב זה:
שירין אלבק ,אפרת סמו ,טטיאנה פיידר ,שרון צחקו ליבוביץ ,נפתלי צינקר )יו"ר(
כמו כן תר מו להכנת התקן :שרון בוקרה ,עדי כהן ,מוחמד מחמיד  ,ראובן פאוקר .
תקן זה אושר על ידי הו ועדה הטכ נית  - 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 /אדריכלים/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 ,ת"י  877חלק  3.1והתקן

זהה לנספח

הישראלי ת"י  877חלק  3.2באים במקום

ANNEX ON WHOLE KERNEL CORN

התקן הישראלי ת"י  908מדצמבר 1974

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

מילות מפתח:
מזונות קפואים ,מוצרי מזון ,ירקות ,היגיינה ,גורמי זיהום ,סימון ,אריזה ,תיווי ,גרעיני תירס ,גרגרי תירס.
Descriptors:
frozen foods, food products, vegetables, hygiene, contaminants, marking, packaging, labelling, whole kernel
corn.
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.
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הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא ה נספח  ANNEX ON WHOLE KERNEL CORNשל ה תקן הבין -לאומי של ועדת הCodex -

 , CXS 320-2015 : Adopted 2015. Revised 2017 – Alimentariusשאו שר 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( -הנספח ANNEX ON WHOLE KERNEL CORN

ש ל התקן הבין -לאומי ) באנגלית (
לנוחות המשתמש מובא בסוף התקן ,למידע בלבד ,מוסף ובו תרגום לעברית של הנספח הד ן ב גרעיני תירס
)  ( ANNEX ON WHOLE KERNEL CORNשל ה תק ן 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  908מדצמבר  , 1974ולפיכך ה ו א שונה ממנו מהותית .
נוסף על כך ,התקן הוא חלק מ סדרת ת קנים חדשה  -סדרת התקנים הישראליים ת"י ) 877סדרת תקנים זו
מחליפה את התקנים הקיימים ל ירקות ופירות מוקפאים (.
לנוחות המשתמש מובאים להלן ההבדלים העיקריים שבין מהדורה זו של התקן לבין המהדורה הקודמת:
 חלות התקן :התקן חולק לשני תקנים ישראליים נפרדים מסדרת ת"י  877חלק  3.1שדן בגרעיני תירס וחלק 3.2שדן בקלחי תירס.
 חלות התקן :על גרעיני תירס מוקפאים המיועדים לעיבוד נוסף או למטרות תעשייתיות חלים רק פ רמטריםספציפיים הנוגעים לבטיחות המוצר והדרישה שלא יהיו במוצר גופים זרים;
 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 .
תקן זה הוא חלק
חלקי הסדרה הם
ת"י  877חלק 1
ת"י  877חלק 2
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
)* (

 877חלק
 877חלק
 877חלק
 877חלק

3
4
5
6

בסדרת תקנים החלים על ירקות ו פירות מוקפאים .
אלה )*( :
 ירקות ו פירות מוקפאים  :כללי ירקות ו פירות מוקפאים  :גזר מוקפא-

ירקות ו פירות מוקפאים  :תירס מוקפא
ירקות ו פירות מוקפאים  :אפונה מוקפאת
ירקות ו פירות מוקפאים  :שעועית מוק פאת
ירקות ו פירות מוקפאים  :ברוקולי מוקפא

טרם פורסם נכון ליום הכנת תקן זה .
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ת"י  877חלק 7
ת"י  877חלק 8

-

ירקות ו פירות מוקפאים  :כרובית מוקפאת
ירקות ו פירות מוקפאים  :תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים

חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על גרעיני תירס שעבר ו הקפאה מהירה )להלן :ה מוצר  /תירס מוקפא ( ,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 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 ה תירס .

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי הנספח
ANNEX ON WHOLE KERNEL CORN

של התק ן 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  877חלק - 1
ת"י 1145

ירקות ופירות מוקפאים :כללי
סימו ן מזון ארוז מראש

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

.2

ESSENTIAL COMPOSITION AND QUALITY FACTORS

Quality Factors . 2.2
General Requirements . 2.2.1

לאחר סעיף )  ( eיוסף סעיף )ה :( 1
)ה  ( 1ללא חומרים זרים ,למעשה;
Defects and Allowances . 2.2.4
Table 1

ה כתוב ב טבלה אינ ו חל  ,ובמקומ ו יחול:

2
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טבלה 1
קטגוריית הפגם

אחוז הפגומים )במשקל(

נזק או פגם )קל(

8

נזק או פגם )בינוני(

3

נזק או פגם )חמור(

3

חומר צמחי זר שאינו מזיק

1

גרגרים משוכים

. 2.4

 -קל

10

 -בינוני

4

סך אחוז מותר

12

Lot Acceptance
בסוף הפסקה הראשונה יוסף:
 ,או/וגם אינו גדול ממספר הקבלה של 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 טעם וריח מותרים לשימוש במוצרים שתקן זה חל עליהם יהיו כמפורט במסמך משרד הבריאות –הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה , 2015 -על עדכוניו .

LABELLING . 4
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 המיל ים "גרעיני תירס" או " גרגר י תירס".
 . 4.1.2אפשר לסמן לאחר המילה " תירס " או בסמיכות אליה:
)א( את המילים "שלמים" או "חתוכים" או/וגם "מתוקים " .
)ב( את הצבע  ,כגון "צהובים" או "לבנים" .במקום המילה "צהובים" אפשר להשתמש ב מילה "זהובים".
 . 4.1.3תצוין המילה "מוקפא ים " או "קפוא ים " .אפשר לכלול בס ימון גם את סוג תהליך ה הקפאה ה מהירה .
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מוסף  -תרגום לעברית של הנספח  ) ANNEX ON WHOLE KERNEL CORNנספח
גרעיני תירס ( 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 ד ן ב גרעיני תירס ,
 , ANNEX ON WHOLE KERNEL CORNשב תקן הבין  -לאומי .
התרגום משלב בתוכו את השינויים והתוספות הלאומיים המפורטים בתקן הישראלי ת"י  877חלק
. 3.1
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 .

10/29/2019

1
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חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על גרעיני תירס שעבר הקפאה מהירה )להלן :המוצר  /תירס מוקפא( ,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 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 התירס .

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי הנספח לגרעיני תירס
 ANNEX ON WHOLE KERNEL CORNשל התקן הבין  -לאומי
אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא הקובעת(:
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 עדכוניהן

.1

תיאור

 . 1.1הגדרת המוצר
גרעיני תירס שלמים מוקפאים הם מוצר המיוצר מגרעיני תירס מתוק טריים  ,נקיים  ,שלמים  ,יציבים
ובשרניים  ,מהמי ן  , Zea mays L. convar. Saccharata Koernמהזנים הלבנים או הצהובים  ,באמצעות
הסרת עלי העטיף )  ( huskוחוטי ה משי ; באמצעות מיון  ,קינוב ושטיפה ; ו באמצעות חליטה מספ ק ת  ,לפני
ההסרה מ הקלח או ל אחרי ה  ,וזאת כדי להבטיח יציבות הולמת של ה צבע ו ה טעם לאורך מחזורי שיווק
רגילים .
גרעיני תירס שלמים יכול ים להיות מה טיפוס ים שלהלן :
)א( זנים מתוקים מאוד – גרעינים )או גרגר ים ( של תירס ה שומרים על רמת סוכר טבעי גבוה ה יותר,
או/וגם מרקם פריך יותר )יכול להיות צהוב ,לבן או שילוב של השניים( הטיפוסי לזן .זנים אלה
יכולים להיות מעט כה ים יותר ,ולכמה מהם יש דופן )קליפת גרעין( מעט קשיחה יותר לעומת התירס
המתוק הרגיל.
)ב( זנים מתוקים – גרעיני תירס מתוק ה הופכים סוכרים לעמילן באמצעות מעבר דרך שלבי הבשלה
מובחנים – מחלבי ועד עמילני .
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 . 1.2הצגת המוצר
 . 1.2.1צבע
)א( צהוב ;
)ב( לבן ;
)ג( "אחר" – הצבע תלוי במאפייני הזן.

 . 2רכיבים עיקריים וגורמי איכות
 . 2.1הרכב
 . 2.1.1חומרי מוצא
תירס כמתואר בסעיף . 1
 . 2.1.2רכיבים מותרים אחרים
תוספות  ,כגון חתיכות פלפל ירוק או אדום או שילוב בין שני אלה  ,כל אחד מהם יכול להיות מתוק או
חריף או להיות מיובש  .אפשר להשתמש בירקות אחרים כתוספות  .תוספת לא יכול ה לחרוג מ  5% -במשקל
מהמזון המוגמר .
 . 2.2גורמי איכות
 . 2.2.1דרישות כלליות
גרעיני ה תירס ה שלמים ה מוקפאים יהיו :
)א( בעלי מאפיינים זניים דומים ;
)ב( בעלי צבע אחיד במידה סבירה  ,ה יכול להיות מעט עמום ;
)ג( לפני ואחרי בישול  ,ללא ט עם וריח זרים  ,תוך הבא ה בחשבון של כל ה רכיבים המותרים להוס פה ;
)ד( רכים במידה סבירה ומפותחים ב מיד ה מספקת;
)ה( ללא קליפות ריקות )גרעינים ריקים(  ,במידה סבירה ;
)ה  ( 1ללא חומרים זרים  ,למעשה;
וביחס לפגמים החזותיים הנתונים לסבולת ,המוצר יהיה :
)ו( ללא גרעיני ם מצומקים  ,מעוכים או שבורים ,במידה סבירה ;
)ז( ללא גרעינים שיש בהם נזק או פגם  ,במידה סבירה ;
)ח( ללא חתיכות של שזרה )  , ( cobעלי עטיף ) ( huskאו חוטי משי  ,במידה סבירה;
)ט( ללא חומר צמחי חיצוני בלתי מזיק  ,למעשה ; ו כן
)י( ללא גרעינים משוכים ) , ( pulled kernelsבמידה סבירה .
 . 2.2.2הגדר ו ת של פגמים חזותיים
)א( נזק או פגם – כל גרעין שנפגע מ חרק או שניזוק בשל שינוי צבע ,נפגע ממחלה ,נפגע פגיעה מכנית או
בכל דרך אחר ת ,במידה כזו שאיכותו למראה או למאכל נפגעת .קטגוריה זו של פגמים יכולה לעבור
מיון נוסף ל"קל"" ,בינוני" או "חמור" ,לפי מידת ההשפעה על המראה.
)  ( 1קל – נזק או פגם המשפיע על הגר עין במידה קטנה מאוד.
)  ( 2בינוני – נזק או פגם מובחן למדי ה משפיע באופן מהותי על הגר עין .
)  ( 3חמור – נזק או פגם שהוא מובחן מאוד ,כזה ש בגללו תהיה לרוב נטייה להשליך א ת הגרעין
בהכנה קולינרית רגילה .
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)ב( שזרה )  – ( cobהחומר הנוקשה מאוד עד קשה  ,דמוי  -התאית  ,שאליו גרעיני התירס מחוברים ושממנו
הם מוּ סָ רים במהלך העיבוד.
)ג( עלי עטיף )  – ( huskהכיסוי הקרומי החיצוני שהוא אחד החלקים המרכיבים את קלח התירס ) ear

 ( of cornהמוסָ ר במהלך העיבוד.
)ד( חוטי משי – הסיבים הגסים דמויי החוטים שהם אחד החלקים המרכיבים את קלח התירס .חוטי
משי כאלה נמצאים מתחת לעלי העט יף ובמגע ישיר עם גרעיני התירס .חוטי המשי בתירס מוסָ רים
בדרך כלל במהלך העיבוד.
)ה( חומר צמחי ז ר שאינו מזיק – חומר צמחי שאינו שזרה  ,עלי העטיף או חוטי המשי ,שהוא בלתי
מזיק .חומר צמחי שכזה יכול לכלול  ,בין היתר  :עשב ,שורשים ,עלים וחלקי גבעול .קטגוריה זו של
פגמים יכולה לעבור מיון נוסף ל "קל" " ,בינוני " או " חמור " ,ל פי כמות החומר.
)  ( 1קל – ניתן להבחנה במידה מועטה בלבד ומשפיע על המוצר ברמה קלושה מאוד.
)  ( 2בינוני – ניתן להבחנה בקלות ו משפיע על המוצר ברמה מהותי ת .
)  ( 3חמור – מובחן מאוד ודוחה ,ושלרוב תהיה נטייה להשליך בגללו את המוצר בהכנה קולינרית
רגילה.
)ו( גרעיני ם משוכים – גרעיני תירס שנחתכו או הוסרו מקלח התירס באופן כזה ,שחלקים של שזרה או
של רקמה קשה נותרו על יהם  .קטגוריה זו של פגמים יכולה לעבור מיון נוסף ל"קל" או "בינוני" ל פי
כמות החומר מהשזרה הנמצא ע ל הג רעין .
)  ( 1קל – כמות קטנה של חומר שזרה או של רקמה קשה נותרה סביב בסיס ה גרעין .
)  ( 2בינוני – כמות בינונית עד ניכרת של חומר שזרה שנצמד )אם יש כמות גדולה של חומר שזרה
שנצמד  ,יש ליישם את סבולת הפגמים המובאת בטבלה .( 1
 . 2.2.3יחידת מדגם מינימלית
יחידת המדגם המינימלית תהיה  250ג ' .
 . 2.2.4פגמים וסבולות
עבור סבול ו ת המבוסס ו ת על יחידת המדגם המינימלית המובאת בסעיף  , 2.2.3ה פגמים ה חזותיים יקבלו
ניקוד לפי טבל ה  1בסעיף זה .אחוז הפגמים המקסימלי המותר ב ניקוד "אחוז י הסבולת הכוללים " מוצג
בהתאמה עבור הקטגוריות " קל " " ,בינוני " " ,חמור " ו"גרעיני ם משוכים " או עבור " אחוז הסבולת הכולל "
של הקטג וריות שלעיל.
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) א ( חתיכות שזרה – סבולת מקסימלית

 0.6סמ"ק

)ב(

עלי עטיף – סבולת מקסימלית

 4.4סמ"ק

)ג (

חוטי משי – סבולת מקסימלית

 160ס"מ

)ד(

גרעינים מצומקים  ,מעוכים או שבורים )  60יחידות(
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טבלה 1
קטגוריית הפגם

אחוז הפגומים ) ב משקל(

נזק או פגם )קל(

8

נזק או פגם )בינוני(

3

נזק או פגם )חמור(

3

חומר צמחי זר שאינו מזיק

1

גרעינים משוכים

. 2.3

 -קל

10

 -בינוני

4

אחוז הסבולת הכולל

12

הגדרת "פגו מים"
כל יחידת מדגם מינימלית שאינה עומדת בדרישות האיכות ,כפי שנקבע בסעיפים  2.2.1 , 2.1.1ו , 2.2.4 -
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 "פגו ם"  ,כפי שמ צוין בסעיף  , 2.3מקבל התייחסות נפרדת עבור המאפיינים שלו.

.3

תוספי מזון
 תוספי ה מזון במוצר יתאימו לתקנות בריאות הציבור )מזון ( ) תוספי מזון ( ,התשס " א  , 2001 -על עדכוניהן . חומרי ה טעם ו ה ריח ה מותרים לשימוש במוצר יהיו כמפורט במסמך משרד הבריאות – הנחיות שירותהמזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה  , 2015 -על עדכוניו .

.4

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

. 4.1
. 4.1.1

שם המוצר
שם המוצר יכלול את המיל ים "גרעיני תירס" או " גרגר י תירס" )או "גרגירי תירס"( .

 . 4.1.2אפשר לסמן אחרי המילה " תירס " או בסמיכות אליה:
)א( את המילים " שלמים" או "חתו כים " או /וגם "מתוק ים " .
)ב( את הצבע  ,כגון "צהוב ים " או "לב נים "  .במקום המילה "צהובים" אפשר להשתמש במילה "זהוב ים ".
 . 4.1.3תצוין המילה "מוקפא ים " או "קפוא ים " .אפשר לכלול בסימון גם את סוג תהליך ה הקפאה ה מהירה .
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ת"י  877חלק  - 3.1תירס מוקפא  -גרעיני תירס
טבלת השינויים לאימוץ נספח ANNEX ON WHOLE KERNEL CORN
CXS 320-2015: Adopted in 2015. Revised in 2017
תאריך התקן :אוקטובר 2019
תאריך עדכון הטבלה29.10.19 :
נימוקים ל שינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

פירוט ה שינויים

מס' הסעיף
בתקן הי שראלי

שם הסעיף בתקן
הי שראלי

מהות ה שינוי בתקן הי שראלי

באופן כללי

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 לתירס מאמץ את נספחי
גרעיני התירס וקלחי תירס של תקן הקודקס עם שינויים
ותוספות.

קריטריון מס' 1
התאמה לשפה ובכלל
זה התאמה של
הוראות
הפעלה,הוראותסימון,א
זהרות,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' 4
הפנייה 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

1

Scope

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים

אינו שינוי

החמרה

יי שום דרי שת התקן המאומץ

המלצה /הבהרה

נימוקים

האם סעיף "ואקום"?

לעומת התקן הי שראלי
הקיים

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 נספחי התירס )גרעינים וקלחים( של תקן הקודקס,
חלות התקן הופיעה רק בהתייחס לכלל הירקות המוקפאים והיה צורך לנסח על מה חל
התקן עבור התקן הישראלי

התקן הישראלי  877חלק  1אימץ את החלק הראשון של תקן
הקודקס  CXS320בתקן קודקס זה כאמור קיים הנספח לגרעיני
תירס שאומץ כתקן ישראלי .לכן החלק הראשון של תקן הקודקס חל
גם על נספח גרעיני התירס ומכאן ההפניה לת"י  877-1המכיל מידע
משלים לדרישות המוצר.

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.

normative
references

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

General
Requirements

הוספה דרישה שהמוצר צריך להיות ללא חומרים זרים

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

לא

+

2.2.1

דרישה זו קיימת בחלק הראשון של תקן הקודקס )סעיף  (3.2.1שאומץ כתקן ישראלי 877
חלק  .1דרישה זו הוספה לתקן הנוכחי משום שהוא הופרד מהתקן הכללי ולנוחות המשתמש
לא

2.2.4
2.2.4.2
Table 1

 Defects andשיעור הפגמים המוגדרים בטבלה :פגמים קלים ,קשים
 Allowancesמאד ,חומר צמחי זר ,משוכים וס"כ הפגומים הוגדל
Visual Defects

2.4

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

3

 FOOD ADDITIVESבמקום האיסור להשתמש בתוספי מזון בקודקס
נעשתה הפניה לתקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי
מזון( ,התשס"א ,2001-על 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

4.1.1

 Name of theתורגם שם המוצר לעברית :גרעיני תירס או גרגירי תירס
Product

""+
שמדובר מדובר בחומר גלם חקלאי ,לא תמיד ניתן
לשלוט על איכות חומר הגלם .יש שנים טובות ויש
שנים של מחסור ואז נאלצים להסתפק בתירס פחות
.איכותי
צוין שלא ניתן יהיה לעמוד בדרישות הקודקס
המחמירות משום שבחו"ל חומר הגלם הרבה יותר
זול )בארץ מחיר חומר הגלם הוא פי  3או פי  4יותר
יקר( ולכן היצרנים בחו"ל יכולים לעשות מיון יותר
.קפדני מבלי להפסיד הרבה כסף על התוצרת
הוסבר שלעניין היבט כלכלי גרידא ולא בריאותי או
.בטיחותי

""+
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.

+

+

+

4.1.2

המלצות ועדה לגבי
הכרזת רי שמיות על
ה שינוי הלא מתחייב
נגד
בעד

הערות אגף התקינה

סימון המילים "שלמים"" ,חתוכים ,ו"מתוקים" ניתנו
כאופציה ותורגמו לעברית
+

"

תקן הקודקס מתיר לסמן לפי המקובל בארץ
בה משווקים את המוצר

ניתנה האופציה לסמן את המוצר כ"צהוב" או "זהוב" או
"לבן" והן תורגמו לעברית

כינויים בהם מקובל
להשתמש בישראל

+

4.1.3

הוספה דרישה לסמן על גבי התווית את המילה
"מוקפאים" או "קפואים".כאופציה ניתנה אפשרות לסמן
במקום "מוקפאת בהקפאה מהירה"

דרישה זו מופיעה
בת"י  877חלק 1
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Draft SI 877 part 3.2
October 2019

אוקטובר 2019

ICS CODE: 67.080
67.080.01

ירקות ופירות מוקפאים :קלחי תירס מוקפאים
Frozen vegetables and fruits: Frozen corn-on-the-cob

מסמך זה הוא הצעה בלבד

מכון התקנים הישראלי

The Standards Institution of Israel
רח' חיים לבנון  ,42תל-אביב  ,69977טל'  ,03-6465154פקס' www.sii.org.il ,03-6412762
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תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים  – 54202פירות וירקות מוקפאים ,בהרכב זה:
שירין אלבק ,אפרת סמו ,טטיאנה פיידר ,שרון צחקו ליבוביץ ,נפתלי צינקר )יו"ר(
כמו כן תר מו להכנת התקן :שרון בוקרה ,עדי כהן ,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 /אדריכלים/טכנולוגים

-

נתן ויטנ ברג

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 ,ת"י  877חלק  3.2והתקן

זהה לנספח

הישראלי ת"י  877חלק  3.1באים במקום

ANNEX ON CORN-ON-THE-COB

התקן הישראלי ת"י  908מדצמבר 1974

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

מילות מפתח:
מזונות קפואים ,מוצרי מזון ,ירקות ,היגיינה ,גורמי זיהום ,סימון ,אריזה ,תיווי ,קלחי תירס.
Descriptors:
frozen foods, food products, vegetables, hygiene, contaminants, marking, packaging, labelling, corn on the
cob.
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.
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הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא ה נספח  ANNEX ON CORN-ON-THE-COBשל ה תקן הבין -לאומי של ועדת הCodex -

 , CXS 320-2015 : Adopted 2015. Revised 2017 – Alimentariusשאושר 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( -הנספח ANNEX ON CORN-ON-THE-COB

ש ל התקן הבין -לאומי ) באנגלית (
לנוחות המשתמש מובא בסוף התקן ,למידע בלבד ,מוסף ובו תרגום לעברית של הנספח הד ן ב קלחי תירס
) ( ANNEX ON CORN-ON-THE-COBשל ה תקן הבין -לאומי  ,שמשולבים בו הש ינויים והתוספות הלאומיים.
הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים וממוספרות באותיות האלף -בית.
תקן ישראלי זה בא במקום התק ן הישראלי המקורי ת"י  908מדצמבר  , 1974ולפיכך ה ו א שונה ממנו מהותית .
נוסף על כך ,התקן הוא חלק מ סדרת תקנים חדשה  -סדרת התקנים הישר אליים ת"י ) 877סדרת תקנים זו
מחליפה את התקנים הקיימים ל ירקות ופירות מוקפאים (.
לנוחות המשתמש מובאים להלן ההבדלים העיקריים שבין מהדורה זו של התקן לבין המהדורה הקודמת:
 חלות התקן :התקן חולק לשני תקנים ישראליים נפרדים מסדרת ת"י  , 877חלק  3.1שדן בגרעיני תירס וחלק 3.2שדן בקלחי תירס.
 חלות התקן :על גרעיני תירס מוקפאים המיועדים לעיבוד נוסף או למטרות תעשייתיות חלים רק פ רמטריםספציפיים הנוגעים לבטיחות המוצר והדרישה שלא יהיו במוצר גופים זרים;
 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 .
תקן זה הוא חלק
חלקי הסדרה הם
ת"י  877חלק 1
ת"י  877חלק 2
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
)* (

 877חלק
 877חלק
 877חלק
 877חלק

3
4
5
6

בסדרת תקנים החלים על ירקות ו פירות מוקפאים .
אלה )*( :
 ירק ות ו פירות מוקפאים  :כללי ירקות ו פירות מוקפאים  :גזר מוקפא-

ירקות ו פירות מוקפאים  :תירס מוקפא
ירקות ו פירות מוקפאים  :אפונה מוקפאת
ירקות ו פירות מוקפאים  :שעועית מוקפאת
ירקות ו פירות מוקפאים  :ברוקולי מוקפא

טרם פורסם נכון ליום הכנת תקן זה .
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ת"י  877חלק 7
ת"י  877חלק 8

-

ירקות ו פירות מוקפאים  :כרובית מוקפאת
ירקות ו פירות מוקפאים  :תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים

חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על קלחי תירס שעבר ו הקפאה מהירה )להלן :המוצר  /תירס מוקפא ( ,כמוגדר בסע יף  , 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 מוצר כי הוא מיועד לעיבוד נוסף או למטרות תעשייתיות אחרות ,חלים עלי ו רק הפרמטרים
הנוגעים לבטיחות המוצר כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק  1בסעיפים  6ו , 7 -והדרישה שלא יהיו במוצר
גופים זרים שמקורם אינו מצמח ה תירס .

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי הנספח
ANNEX ON CORN-ON-THE-COB

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

אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא
הקובעת(:
תקנים ישראליים
ת"י 191
ת"י 323
א
ת"י ( ) 356
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י

411
)א(
4 43
 877חלק 1
1145

ת"י 1359

שמן זית
חמאה

-

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 עדכוני הן
הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה , 2015 -על עדכוני הן
תקנים בין -לאומיים
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001
Codex Alimentarius - STANDARD FOR NAMED ANIMAL FATS, CODEX STAN 211-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2009, 2013 and 2015

)א(

2

התקנים הישראליים ת"י  356ות"י  443נמצאים ברוויזיה; במקומם יבוא התקן הישראלי ת"י .7212
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ESSENTIAL COMPOSITION AND QUALITY FACTORS

.2
. 2.1

Composition

Optional Ingredients . 2.1.2

הכתוב בסעיף אינו חל ,ובמקומו יחול:
) א ( 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 - 1999ב( ;
) ב ( מלח למזון ) נתרן כלורי ( לפי התקן הישראלי ת " י ; 411
) ג ( שמני מאכל צמחיים לפי התקן הישראלי ת " י  , 216שמן זית לפי התקן הישראלי ת " י  , 191חמאה לפי
הת קן הישראלי ת " י  323ושאר שומנים מן החי לפי התקן הבין -לאומי של ועדת הCodex Alimentarius -

– ;CODEX STAN 211-1999
) ד ( תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון לפי התקן הישראלי ת " י ; 1359
) ה ( רטבים המצוינים בשמם .
. 2.7

Lot Acceptance
בסוף המשפט הראשון יוסף:
 ,או/וגם אינו גדול ממספר הקבלה של תוכנית הדגימה המתאימה כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 1
FOOD ADDITIVES

.3

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 ה מותרים לשימוש במוצר יהיו כמפורט במסמך משרד הבריאות – הנחיות שירותהמזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה , 2015 -על עדכוניו .
LABELLING . 4
הכתוב בסעיף אינו חל ,ובמקומו יחול:
המוצר יסומן לפי ה תקן הישראלי ת"י  . 1145נוסף על כך יחולו הדרישות הספציפי ות המפורטות להלן.
. 4.1

Name of the Product

 . 4.1.1שם המוצר יכלול את המילים "קלחי תירס" או "תירס קלחים" ,או "קלחוני תירס" ,בהתאם למוצר .
 . 4.1.2נוסף על כך ,עבור הצורות ) " ( styleקלחים שלמים" ו"קלחים שלמים ללא קצוות" יופיע לצד השם או
בסמיכות אליו ציון ברור ש ל מספר היחידות הכלולות באריזה.
 . 4.1.3תצוין המילה " מוקפא ים " או " קפוא ים " .אפשר לכלול בסימון גם את סוג תהליך ההקפאה המהירה .
 . 4.1.4אפשר להוסיף לשם המוצר את צורת )  ( styleהמוצר לפי המפורט בסעיף  , 1.2.1כגון  :קלחים שלמים ,
קלחים חתוכים.

)ב(

ביום פרסום התקן הישראלי ת"י  7212ההפניה לתקן הקודקס  , Codex Stan 212 - 1999מבוטלת

3

ת"י  877חלק ) 3.2מוסף תרגום(

מוסף  -תרגום לעברית של הנספח ANNEX ON CORN-ON-THE-COB

) נספח קלחי תירס ( 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 ד ן בקלחי תירס ,
 , ANNEX ON CORN-ON-THE-COBשב תקן הבין  -לאומי .
התרגום משלב בתוכו את השינויים והתוספות הלאומיים המפורטים בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 3
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
וה תוספות הלאומיים שבתקן הישראלי בעברית .

10/29/2019
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חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על תירס שעבר הקפאה מהירה )להלן :המוצר  /תירס מוקפא( ,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 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 התירס .

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי הנספח הד ן ב קלחי תירס
 ANNEX ON CORN-ON-THE-COBשל התקן הבין  -לאומי
אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא הקובעת(:
תקנים ישראליים
ת"י 191
ת"י 323
)א(
ת"י 356
ת"י 411
)א(
ת"י 443
ת"י  877חלק 1
ת"י 1145
ת"י 1359

שמן זית
חמאה
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 עדכוניהן
תקנים בין  -לאומיים
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001
Codex Alimentarius - STANDARD FOR NAMED ANIMAL FATS, CODEX STAN 211-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2009, 2013 and 2015

)א(
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 . 1תיאור
 . 1.1הגדרת המוצר
קלחי תירס מוקפאים הם מוצר המיוצר מקלחים שלמים או חתוכים שהם טרי ים  ,נקי ים  ,יציב ים ובשלים,
התוא מי ם למאפייני ז ן התירס המתוק  , Zea mays L. convar. Saccharata Koernחתוכים )למעט עבור
ה צורה " קלחים שלמים"( ,מופרד ים מ עלי העטיף )  ( huskומחוטי ה משי ,ממוי נים  ,שטופים וחלוט ים במידה
מספקת שתבטיח יציבות הולמת של ה צבע ו ה טעם לאורך מחזורי שיווק רגילים.
קלחי ה תירס יכולים להיות מהטיפוסים שלהלן:
) א ( זנים מתוקים מאוד – גרעינים )או גרגרים( של תירס ה שומרים על רמת סוכר טבעי גבוהה יותר ,או/וגם
מרקם פריך יותר )יכול להיות צהוב ,לבן או שילוב של השניים( הטיפוסי לזן .זנים אלה יכולים להיות
מעט כה ים יותר ,ולכמה מהם יש דופן ) קליפת גרעין( מעט קשיחה יותר לעומת התירס המתוק הרגיל.
) ב ( זנים מתוקים – גרעיני תירס מתוק ההופכים סוכרים לעמילן באמצעות מעבר דרך שלבי הבשלה
מובחנים – מ שלב חלבי ועד שלב עמילני.
 . 1.2הצגת המוצר
 . 1.2.1צורה
)א( קלחים שלמים – קלח התירס שלם ללא פגע ,שיכול להיות מחובר אליו חלק קטן של גבעול .
)ב( קלחים שלמים ללא קצוות – המוצר המתקבל מקלח אחד שלם לאחר חיתוך שני הקצוות.
)ג( קלחים חתוכים )קלחונים( – חלקים של הקלחים השלמים ללא קצוות ,החתוכים לרוחב ל חתיכות .

 . 2רכיבים עיקריים וגורמי איכות
 . 2.1הרכב
 . 2.1.1רכיבי מוצא
תירס כמתואר בסעיף . 1
 . 2.1.2רכיבי מותרים אחרים
) א ( סוכרים  :סוכר לפי התקן הישראלי ת " י  ; 356סירופ גלוקוז לפי התקן הישראלי ת " י ; 443
)א(

) א(

סוכרים אחרים לפי התקן הבין  -לאומי לסוכרים של ועדת ה – Codex Alimentarius -

) CODEX STAN 212 - 1999ב( ;
) ב ( מלח למזון ) נתרן כלורי ( לפי התקן הישראלי ת " י ; 411
) ג ( שמני מאכל צמחיים לפי התקן הישראלי ת " י  , 216שמן זית לפי התקן הישראלי ת " י  , 191חמאה לפי
התקן הישראלי ת " י  323ושאר שומנים מן החי לפי התקן הבין  -לאומי של ועדת ה Codex limentarius -

)ב(

ביום פרסום התקן הישראלי ת"י  7212ההפניה לתקן הקודקס  , Codex Stan 212 - 1999מבוטלת
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– ; CODEX STAN 211-1999

) ד ( תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון לפי התקן הישראלי ת " י ; 1359
) ה ( רטבים המצוינים בשמם .
 . 2.2גורמי איכות
 . 2.2.1דרישות כלליות
ביחס לפגמים חזותיים הנתונים לסבולת ,קלחי ה תירס המוקפאים יהיו:
)א( בעלי צבע אחיד במידה סבירה  :לבן ,שמנת עד צהוב )זהוב( עד צהוב כהה יותר; למעט ב זנים שצבעם
מעורב;
)ב( רכים במידה סבירה ומפותחים במידה מספק ת;
)ג( בעלי גודל אחיד במידה סבירה ;
)ד( ללא אזורים פגומים או שניזוקו נזק מכני  ,במידה סבירה ;
)ה( ללא חיתוך לקוי  ,במידה סבירה )למעט עבור ה צורה "קלחים שלמים"(;
)ו( ללא חומר צמחי זר )  , ( E.V.M .במידה סבירה .
 . 2.2.2הגדרת פגמים חזותיים
)א( צבע אחיד :לבן ,צהוב שמנת )זהוב( עד צהוב כהה יותר – כל הגרעינים בקלח אחד הם בעלי אותו
הצבע ,וש ה יחידות ה שונות ביחידת מדגם אחת הן בעלות אותו הצבע.
)  ( 1שונות קלה – ישנו הבדל מסוים בצבע  ,המשפיע על ה מראה במידה מועטה בלבד.
)  ( 2שונות בולטת – ישנו הבדל ניכר ב צבע בין הגרעינים השונים או/וגם בין הקלחים השונים  ,ה משפיע
על המראה.
אחידות ה צבע אינה חלה על זנים שצבעם מעורב.
)ב( אחידות גודל – אורך הקלח הארוך ביותר ביחידת המדגם אינו גדול מ אורך הקלח הקצר ביותר
יותר מ  50 -מ"מ עבור ה צור ות "קלחים שלמים" ו"קלחים שלמים ללא קצוות" ,או יותר מ  20 -מ"מ
עבור ה צורה " קלחונים " ,והקוטר הגדול ביותר של היחידה הגדולה ביותר אינו גדול מ הקוטר הגדול
ביותר של היחידה הקטנה ביותר יותר מ  15 -מ"מ.
)  ( 1פגם קל – עובר את אחד הגבולות )אורך או קוטר( ב 5 -מ"מ לכל היותר = פגם אחד;
)  ( 2פגם בינוני – עובר את שני הגבולות ב  5 -מ"מ לכל היותר =  2פגמים;
)  ( 3פגם בינוני – עובר גבול אחד או את שני הגבולות ביותר מ  5 -מ"מ =  4פגמים.
)ג( מפותח היטב – הגרעינים ימוקמו בדפוס סימטרי בשורות או בטורים מובחנים שאינם נפגעים באופן
משמעותי בשל גרעינים חסרים או מצומקים .ב צורה "קלחים שלמים" יכולים להיות כמה חלקים
מצומקים או שאינם מפותחים היטב.
)  ( 1פגם קל – המראה נפגע באופן מהותי בשל דפוס גרעינים לא סדיר = פגם אחד;
)  ( 2פגם בינוני – יותר מ  10% -אבל פחות מ  15% -ממספר הגרעינים חסרים או מצומקים =  2פגמים;
)  ( 3פגם חמור –  15%או יותר ממספר הגרעינים חסרים או מצומקים =  4פגמים.
)ד( ב צורה "קלחים שלמים" – אורך חלק הקלח המצומק או שאינו מפותח היטב ייחשב כ מפורט להלן:
)  ( 1פגם קל – גדול מ  20 -מ"מ ועד  25מ"מ = פגם אחד;
)  ( 2פגם בינוני – גדול מ  25 -מ"מ ועד  30מ"מ = שני פגמים;
)  ( 3פגם חמור – גדול מ  30 -מ"מ =  4פגמים.
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)ה( אזורים פגומים או שיש בהם נזק מכני
)  ( 1אזורים פגומים – יחידה שנפגעה ממחלה או מחרק בליווי שינוי צבע ה פוגע בגרעינים.
)  ( 2אזורים עם נזק מכני – יחידה שנפגעה מחתכים בגרעינים או ממעיכתם .גרעינים בקצות היחידות
שניזוקו בחיתוך לא ייחשבו בעלי נזק מכני.
 פגם קטן – יותר מ  5% -א ך פחות מ  10% -ב מספר מן הגרעינים נפגעו במידה קלה  ,אבל לא יותרמ  0.5% -ב מספר מ כל הגרעינים הם בעלי פגם או נזק קשה = פגם אחד;
 פגם בינוני –  10%או יותר א ך פחות מ  15% -ממספר הגרעינים נפגעו במידה קלה ,אבל לא יותרמ  1% -ממספר כל הגרעינים הם בעלי פגם או נזק קשה =  2פגמים;
 פגם חמור – יותר מ  15% -ממספר הגרעינים נפגעו במידה קלה ,או יותר מ  1% -ממספרהגרעינים נפגעו ב מיד ה קשה =  4פגמים.
)ו( חיתוך לא תקין – )  ( 1קלחי ם או קלחונים  ,שבהם בקצה חלק קטן מהגבעול נותר מחובר ;
)  ( 2הקצה העליון של ה קלח או של הקלחון חתוך גבוה מדי ,כך שנותרים עליו גרעינים שאינם
מפותחים היטב .עבור ה צורה "קלחים שלמים" הקצה אינו חתוך ,וחתיכת גבעול שאורכה עד
 15מ"מ יכול ה להישאר מחובר ת  ,ולא להיחשב פגם.
 פגם קטן – באחד מקצות היחידה נותרו פחות מ  6 -מ"מ = פגם אחד; פגם בינוני – באחד מקצות היחידה נותרו  6מ"מ –  12מ"מ = שני פגמים; פגם חמור – באחד מקצות היחידה נותרו יותר מ  12 -מ"מ =  4פגמים.)ז( חומר צמחי זר ) ( E.V.M .
)  ( 1עלי עטיף – הכיסוי הקרומי החיצוני שהוא אחד החלקים המרכיבים את קלח התירס ,המוסָ ר
במהלך העיבוד.
)  ( 2חוטי משי – הסיבים ה עב ים דמויי ה חוטים שהם אחד החלקים המרכיבים את קלח התירס .חוטי
משי כאלה נמצאים מתחת לעלים העוטפים ו במגע ישיר עם גרעיני התירס )על הקלח( .חוטי ה משי
בתיר ס מוסָ רים בדקך כלל במהלך העיבוד .חוטי משי שאורכם הכולל גדול פי שניים מאורך היחידה
הנדונה נחשבים נורמליים ולא פגם.
 פגם קל – חוטי משי שאורכם הכולל גדול פי  2עד פי  6מאורך היחידות = פגם אחד; פגם קל – עלי עטיף ששטח ם הכולל אינו גדול מ  2 -סמ"ר = פגם אחד; פגם בינוני – חוטי משי שאורכם הכולל גדול מפי  6מ אורך היחידות ,או עלי עטיף ש שטח ם ה כוללגדול מ  2 -סמ"ר =  2פגמים.
מינימלית )(1

 . 2.2.3יחידת מדגם
יחידת ה מדגם המינימלית של כל אחד מה צור ות תהיה:
) א ( "קלחים שלמים" ו"קלחים שלמים ללא קצוות"

 4קלחים

) ב ( " קלחונים "

 8חתיכות קלחים

 . 2.2.4פגמים וסבולות
בהתבסס על יחידת ה מדגם המינימלית המוגדרת בסעיף  , 2.2.3הפגמים החזותיים יקבלו ניקוד לפי
טבלה  1ש בסעיף זה .מספר הפגמים המקסימלי המותר בדירוג "סך הנקודות המותרות" מוצג עבור כל
אחת מהקטגוריות "פגם קל"" ,פגם בי נוני "" ,פגם חמור " או " הסך הכולל " של הקטגוריות שלעיל.

)(1

"יחידת מדגם מינימלית" :יש להבחין בין מונח זה לבין יחידות מוצר בודדות ,כלומר :קלח שלם ,קלח שלם ללא
קצ ו ות או קלח ון .
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טבלה  – 1סבול ו ת ה פגמים לכל ה צור ות
ה פגם

יחידת המידה

) א ( שונות בצבע הגרעינים
עבור זנים בעלי צבע
אחד

קלח אחד

קטגוריות הפגמים
פגם
קל

פגם
בינוני

פגם
חמור

הסך
הכולל

)  ( 1שונות קלה
)  ( 2שונות בולטת

-

1

-

2
) ב ( שונות בצבע )קלחים(
)  ( 2שונות בולטת

יחידת מדגם
מינימלית

) ג ( הבדלים בגדלים מחוץ
לטווח הנתון

יחידת מדגם
מינימלית

)  ( 1שונות קלה

-

1

-

2

1

 2או 4

-

-

) ד ( אינו מפותח היטב

כל קלח

1

2

4

-

) ה ( עם פגם או נזק

כל קלח

1

2

4

-

) ו ( חיתוך לא תקין

כל קלח

1

2

4

-

) ז ( חומר צמחי זר

יחידת מדגם
מינימלית

1

2

-

-

21

6

4

21

סך נקודות מותרות

 . 2.6ה סיווג "פג ו מים"
כל יחידת מדגם מינימלית שאינה עומדת בדרישות האיכות כפי שנקבע בסעיפים 2.2.1 , 2.1.2 , 2.1.1 , 1.2.1
ו  2.2.4 -תיחשב "פגומה".
. 2.7

קבלת מנה
מנה תיחשב קבילה כאשר מספר ה"פגומים" כמוגדר בסעיף  2.6אינו גדול ממספר הקבלה ) ( cעבור
תוכנית הדגימה המתאימה עם  , AQL=6.5או/וגם אינו גדול ממספר הקבלה של תוכנית הדגימה
המתאימה כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 1
ביישום נוהל הקבלה ,כל "פגום" ,כמצוין בסעיפים  2.2.1 , 2.1.2 , 2.1.1ו  , 2.2.4 -מקבל התייחסות נפרדת
עבור המאפיינים שלו.

4

ת"י  877חלק ) 3.2מוסף תרגום(

.3

תוספי מזון
 תוספי ה מזון יתאימו לתקנות בריאות הציבור ) מזון ( ) תוספי מזון ( ,התשס " א  , 2001 -על עדכוניהן . חומרי טעם וריח מותרים לשימוש במוצרים שתקן זה חל עליהם יהיו כמפורט במסמך משרד הבריאות –הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה  , 2015 -על עדכוניו .

.4

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

 . 4.1שם המוצר
 . 4.1.1שם המוצר יכלול את המילים "קלחי תירס" או "תירס קלחים" ,או "קלחוני תירס" ,בהתאם למוצר.
 . 4.1.2נוסף על כך ,עבור הצורות ) " ( styleקלחים שלמים" ו"קלחים שלמים ללא קצוות" יופיע לצד השם או
בסמיכות אליו ציון ברור של מספר היחידות הכלולות באריזה.
 . 4.1.3תצוין המילה " מוקפא ים " או " קפוא ים " .אפשר לכלול בסימון גם את סוג תהליך ההקפאה המהירה .
 . 4.1.4אפשר להוסיף לשם המוצר את צורת )  ( styleהמוצר לפי המפורט בסעיף  , 1.2.1כגון :קלחים שלמים,
קלחים חתוכים.

5
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ת"י  877חלק  - 3.2תירס מוקפא  -קלחי תירס
טבלת השינויים לאימוץ נספח CORN ON THE COB ANNEX
CXS 320-2015: Adopted in 2015. Revised in 2017
תאריך התקן :אוקטובר 2019
תאריך עדכון הטבלה29.10.19 :
פירוט השינויים

מס' הסעיף
בתקן הישראלי

שם הסעיף בתקן
הישראלי

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

מהות השינוי בתקן הישראלי

קר יטר י ו ן מס' 1
התאמה לשפה ובכלל
זה התאמה של ה ורא ות
הפעלה,ה ורא ותס ימ ו ן,א
זהר ות,א ו ה ורא ות
אחר ות הקב וע ות בתק ן
ב י ןל' א ו מסמך מח י יב
של ג ורם ב ינל'

קר יטר י ו ן מס' 2
דר יש ות הנגזר ות מה ורא ות
ח יק וק ב ישראל והפנ י ות
לה ורא ות כאמ ור

קר יטר י ו ן מס' 3
התאמת הפנ י ות
לחק יקה של מד ינת
ח וץ א ו למסמך מח י יב
של ג ורם ב ינל' א ו
לדר ישה המ ופ יעה
בחק יקה א ו במסמך
מח י יב

קר יטר י ו ן מס' 4
הפנ י יה לתקנ ים
ב ינל'אחר ים א ו לחלק ים
בהם ,ובלבד שההפנ י יה
ה יא לתק ן הב ינל' עצמ ו
א ו שהתק ן הב ינל' א ומץ
כלש ונ ו ,א ו בש ינ ו י ים
מתח י יב ים על פ י הח וק
א ו בש ינ ו י ים לא ומ י ים
מ י וחד ים שא ושר ו ע" י
השר ים

סנכרון בין מסלולים

הקלה על פי החוק )סעיף  8ה (4

לעומת התקן המאומץ

באופן כללי

1

Scope

אינו שינוי

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

החמרה

יישום דרישת התקן המאומץ

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים

המלצה /הבהרה

נימוקים

האם סעיף "ואקום"?

סוג השינוי

לעומת התקן הישראלי הקיים

מב נה התקן הי שראלי שו נה באופן הבא:
במקום תקן אחד שבו כלולות הדרי שות למוצרים
כ נספחים לתקן תהיה סדרת תק נים ,שכולם יכו נו
באותו מספר .877
הסדרה תכלול תקן גג ) 877חלק  (1ועוד תק נים
למוצרים ה שו נים כא שר התקן לתירס מאמץ את
נספחי גרעי ני התירס וקלחי תירס של תקן הקודקס
עם שי נויים ותוספות.

תקן הקודקס ב נוי כך שההתייחסות לירקות המוקפאים תע שה
ב נספחים של אותו התקן .חברי הוועדה ביק שו להפריד את
ה נספחים לתק נים נפרדים ,כך יותר קל לעבוד על כל תקן )במקום
לקרוא ע שרות עמודים של תקן אחד( וגם לעדכן אותו ,אם נדר ש
עדכון של תקן אחד ,לא צריך לפתוח את כל התקן הגדול מחד ש
ומעדכ נים רק את החלק הרלוו נטי.

מאחר והתקן הי שראלי אימץ את נספחי התירס )גרעי נים וקלחים( של תקן הקודקס,
חלות התקן הופיעה רק בהתייחס לכלל הירקות המוקפאים והיה צורך ל נסח על מה
חל התקן עבור התקן הי שראלי

הוספה חלות התקן

התקן הי שראלי  877חלק  1אימץ את החלק הרא שון של תקן
הקודקס  CXS320בתקן קודקס זה כאמור קיים ה נספח לקלחי
תירס שאומץ כתקן י שראלי .לכן החלק הרא שון של תקן הקודקס
חל גם על נספח קלחי תירס ומכאן ההפ ניה לת"י  877-1המכיל
מידע מ שלים לדרי שות המוצר.

נוספה דרי שה שעל המוצר חלות גם דרי שות התקן
הי שראלי  877חלק 1
+

חלות התקן הורחבה גם למוצרים המיועדים
לתע שייה ו נקבעו דרי שות סף ב נו שאים הק שורים
לבריאות ובטיחות הצרכן.

normative
references

המלצות ועדה לגבי
הכרזת רישמיות על
השינוי הלא מתחייב
נגד
בעד

הערות אגף התקינה

בהתאם לדרי שת מ שרד הבריאות ,מ שום שעל פי ניסיון העבר ,לא פעם ,מוצרים
שיועדו לתע שייה שווקו גם למכירה קמעו נית.

נוספה הפ ניה לתק נים י שראליים:
ת"י  - 191שמן זית
ת"י  - 323חמאה
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 מרא ש
ת"י  - 1359תבלי נים מעורבים ואבקות או תערובות
אחרות לתיבול מזון

לא

+

חוקים ,תקנות ומסמכים י שראליים
תק נות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,הת שס"א-
 ,2001על עדכו ניהן.
ה נחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח,
הת שע"ה ,2015-על עדכו ניהן

+

תקנים בין-לאומיים
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR
SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001
Codex Alimentarius - STANDARD FOR
NAMED ANIMAL FATS, CODEX STAN 211-1999
)Adopted 1999. Amendment 2009, 2013 and
(2015

2.1.2

+

) Optionalא( ביחס לסוכרים שולבה הפ נייה לתק נים י שראלים
 Ingredientsעבור סוכר לבן ת"י  356ועבור סירופ גלוקוז ת"י .443
 ב שאר סוכרים נ שארה ההפ נייה לקודקס כפישמופיע ב נספח הכרובית שאומץ

+

לגבי שאר סוכרים ,אי נו שי נוי

)ב( במקום ההפ ניה לתקן הקודקס למלח ,שו נתה
ההפ ניה לתקן הי שראלי למלח ת"י 411
+

)ג( במקום ההפ ניה לתקן הקודקס ל שמ ני מאכל
צמחיים ,שו נתה ההפ נייה לתקן הי שראלי ל שמ ני
מאכל צמחיים ת"י  216וב נוסף איפ שרו שימו ש גם
ב שמן זית עפ"י התקן הי שראלי ת"י  ) 191שהוא שמן
צמחי ,אך י ש לו תקן נפרד( .וכן הותר שימו ש
בחמאה לפי ת"י .323

+

)ד( במקום ההפ נייה לתק נים רלוו נטיים לתבלי נים
וע שבי תיבול שו נתה ההפ ניה לתקן הי שראלי ת"י
1359

""+

+

+

)ה( תרגום לעברית של הדרי שה לרטבים
+

2.7

3

4

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

 FOOD ADDITIVESבמקום האיסור לה שתמ ש בתוספי מזון בקודקס
נע שתה הפ ניה לתק נות בריאות הציבור )מזון(
)תוספי מזון( ,הת שס"א ,2001-על עדכו ניהן
ולה נחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח,
הת שע"ה ,2015-על עדכו ניו.

""+
בתקן הקודקס הדרי שה היא לדגום לפי תוכ נית
דגימה התואמת את .AQL = 6.5
תוכ נית דגימה זו מצריכה דיגום של מספר רב של
מוצרים .בארץ נפח הייצור אי נו גבוה כמו בחו"ל
ולכן הוספה הקלה ,אופציה לדגום על פי תוכ נית
הדגימה המפורטת בת"י  .877-1על בסיס ניסיון
מצטבר תוכ נית זו מ שרתת היטב את הצרכים
ומאפ שרת לעלות על פגומים עם דיגום מופחת.

+

 Labellingהוספה דרי שה לסימון המוצר לפי ת"י  - 1145סימון
מזון ארוז מרא ש
+

ועדת האימוץ

החלטה

נימוקים

הערות

4.1.1

 Name of theתורגם שם המוצר  Corn-on-the-cobלעברית
Product
+

4.1.2

תורגמה לעברית הדרי שה של סימון מספר היחידות
הכלולות באריזה עבור קלחים שלמים וקלחים שלמים
ללא קצוות

4.1.3

הוספה דרי שה לסמן על גבי התווית את המילה
"מוקפאים" או "קפואים".כאופציה נית נה אפ שרות
לסמן במקום "מוקפאת בהקפאה מהירה"

4.1.4

ניתנה אופציה להוסיף לשם המוצר את צורת המוצר )קלחים
שלמים ,חתוכים וכדומה(

+

"

דרי שה זו מופיעה
בת"י  877חלק 1

+

