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תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים  – 54202פירות וירקות מוקפאים ,בהרכב זה:
עדי כהן ,שרון צחקו ליבוביץ ,אפרת סמו ,טטיאנה פיידר ,נפתלי צינקר )יו"ר(
כמו כן תר ם להכנת התקן מוחמד מחמיד .
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 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 PEAS

התקן הישראלי ת"י  939מדצמבר 1975

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

מילות מפתח:
מזונות קפואים ,מוצרי מזון ,ירקות ,פירות ,היגיינה ,גורמי זיהום ,סימון ,אריזה ,תיווי ,אפונה ,אפונים.
Descriptors:
frozen foods, food products, vegetables, fruits, hygiene, contaminants, marking, packaging, labelling, peas.
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 PEASשל ה תקן הבין -לאומי של ועדת ה– Codex Alimentarius -
 , CXS 320-2015 : Adopted 2015. Revised 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 העב רי של התקן )באנגלית( ה נספח  ANNEX ON PEASשל התקן הבין -לאומי ) באנגלית (לנוחות ה משתמש מובא בסוף התקן ,למידע בלבד ,מוסף ובו תרגום לעברית של ה נספח הדן באפונה
)  ( ANNEX ON PEASשל ה תקן הבין -לאומי ,שמשולבים בו השינויים והתוספות הלאומיים.
הערות לאומיות לתקן הישרא לי מובאות כהערות שוליים וממוספרות באותיות האלף -בית.
תקן ישראלי זה בא במקום התק ן הישראלי המקורי ת"י  939מדצמבר  , 1975ולפיכך ה ו א שונה ממנו מהותית .
נוסף על כך ,התקן הוא חלק מ סדרת תקנים חדשה  -סדרת ה תקנים הישראליים ת"י  , 877הדנה ב ירקות ופירות
מוקפאים .
לנוחות המשתמש מובאים להלן ה הבדל ים העיקריים שבין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין המהדורה
הקודמת:
 חלות התקן  :התקן אינו חל על מוצרים לתעשייה  ,למעט בפרמטרים ספציפיים 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 .
תקן זה הוא חלק בסדרת תקנים החלים על ירקות ו פירות מוקפאים .
חלקי הסדרה הם אלה:
)* (
ירקות ו פירות מו קפאים  :כללי
ת"י  877חל ק 1
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י

 877חלק
 877חלק
 877חלק
 877חלק
 877חלק

2
)*(
3
4
)*(
5
)*(
6

ת"י  877חלק 7
ת"י  877חלק 8
)* (

)* (

)*(
)*(

-

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

ו פירות
ו פירות
ו פירו ת
ו פירות

מוקפאים  :אפונה מוקפאת
מוקפאים  :שעועית מוקפאת
מוקפאים  :ברוקולי מוקפא
מוקפאים  :כרובית מוקפאת

ירקות ו פירות מוקפאים  :תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים

התקן בהכנה.

1
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חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על אפונה שעברה הקפאה מהירה )להלן :המוצר  /אפונה מוקפאת ( ,כמוגדר בס עיף  , 1המוצעת
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 האפונה כמפורט בסעיף . 2.2.1.1

פירוט השינ ויים והתוספות הלאומיים לסעיפי הנספח ANNEX ON PEAS

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 ישראליי ם
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
תקנו ת בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א , 2001 -על עדכוניהן
הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה , 2015 -על עדכוני הן
תקנים בין -לאומיים
Codex Alimentarius - STANDARD FOR NAMED ANIMAL FATS, CODEX STAN 211-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2009, 2013 and 2015
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001
Codex Alimentarius - RECOMMENDED METHODS OF ANALYSIS AND SAMPLING, CODEX
)STAN 234-1999 (Adopted 1999. Last modified 2018

)א(

התקנים הישראליים ת"י  356ות"י  443נמצאים ברוויזיה; במקומם יבוא התקן הישראלי ת"י .7212

2
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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  ; 356סירופ גלוקוז לפי התקן הישראלי ת " י ; 443
)א(

) א(

סוכרים אחרים לפי התקן הבין -לאומי לסוכרים של ועדת ה- Codex Alimentarius -
; CODEX STAN 212-1999
)ב( מלח למזון )נתרן כלורי( לפי התקן הישראלי ת"י ; 411
)ג(

שמני מאכל צמחיים לפי התקן הישראלי ת"י  216וש ו מנים מחי לפי תקן הקודקס STANDARD

); FOR NAMED ANIMAL FATS (CXS211-1999
)ד( תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיב ול מזון לפי התקן הישראלי ת"י ; 1359
)ה( רטבים המצוינים בשמם.
. 2.2

Quality Factors

Organoleptic and other characteristics . 2.2.1
 . 2.2.1.1בשורה הראשונה  ,המילים " "of a reasonably uniform green colour according to typeאינן חלות ,
ובמקומן יחול:
בעל צבע אחי ד ה אופייני לזן
Analytical Characteristics . 2.2.2
 בסוף הסעיף יוסף:לחלופין  ,ניתן לבדוק באמצעות טנדרומטר .הערך המתקבל לא יהיה גדול מ 200 -יחידות טנדרומטר
) .( TR
Definition of Defects . 2.2.3
) Blond Peas ( a

אחרי המילה "  " yellowיוסף כך :
)עבור הזנים הירוקים(
) Blemished Peas ( b

אחרי המילים "  " Blemished Peasיוסף כך :
) " כתמי חלודה " (
Standard Sample Size . 2.2.4
בסוף הסעיף יוספו המילים:
לחלופין ניתן לדגום מדגם קט ן יותר  ,של  300ג' .
Tolerances for Visual Defects . 2.2.5
 בשורה הראשונה  ,אחרי הערך  500ג'  ,יוס פו המילים :או  300ג' ,

3
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 -בTable 2. Tolerances for Visual Defects -

בשורה האחרונה ) ,( E.V.Mבעמודה ה ימנית ,יוספו בסוף המשפט המילים :
למדגם של  500ג'  ,או  7.2ס מ"ר למדגם של  300ג'.
Classification of “Defectives ” . 2.3
 בפסקה השנייה ,בשורה השלישית ,ה הפני ות ל סעיף  2.2.4א ינ ן חל ות  ,ובמקומ ן יחול:2.2.5
. 2.4

Lot Acceptance
בסוף הסעיף יוסף:
 ,או/וגם לא יהיה 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 בריא ות 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

LABELLING
בתחילת הסעיף יוסף:
המוצר יסומן לפי ה תקן הישראלי ת"י  . 1145נוסף על כך יחולו הדרישות הספציפיות המפורטות להלן .

Name of the Product . 4.1
הכתוב בסעיף אינו חל  ,ובמקומו יחול:
 . 4.1.1שם המוצר יכלול את ה מילה " אפונה "  ,למעט ב מקרים שבהם האפונה מוצגת בהתאם לסעיף . 1.1.1
 . 4.1.2עבור "אפונת גינה" ו "אפונה ירוקה מתוקה" ,הכינוי יהיה "אפונת גינה" או כינוי מקובל אחר.
 . 4.1.3אפונה בגדלים  Extra Smallו Very Small -ל פי  Specification Bב טבלה  1ניתן לכנות "אפונה עדינה" .
 . 4.1.4על גבי התווית תסומן המילה "מוקפא ת " או "קפוא ה " .אפשר לכלול בסימון על גבי התווית את סוג
ה הקפאה ה מה ירה .

4
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מוסף  -תרגום לעברית של  ) ANNEX ON PEASנספח בנושא אפונה ( 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 ב אפונה )  ( ANNEX ON PEASשב תקן הבין  -לאומי .
התרגום משלב בתוכו את השינויים והתוספות הלאומיים המפורטים בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 4
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.

02/07/2019
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טיוטה לת"י  877חלק ) 4מוסף תרגום(

חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על אפונה שעברה הקפאה מהירה )להלן :המוצר  /אפונה מוקפאת (  ,כמוגדר בסעיף  , 1המוצעת
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 כמ פורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק  1בסעיפים  6ו  , 7 -והדרישה שלא יהיו במוצר
גופ ים זרים שמקורם אינו מצמח האפ ונה כמפורט בסעיף . 2.2.1.1

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי הנספח ANNEX ON PEAS

של התקן הבין  -לאומי
אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא הקובעת(:
תקנים ישראליים
ת"י  ) 356א (
 סוכר מלח למזון :נתרן כלורית"י 411
)א(
 סירופ גלוקוזת"י 443
ת"י  877חלק  - 1ירקות ופירות מוקפאים :כללי
 סימון מזון ארוז מראשת"י 1145
 תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזוןת"י 1359
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
תקנים בין  -לאומיים
Codex Alimentarius - STANDARD FOR NAMED ANIMAL FATS, CODEX STAN 211-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2009, 2013 and 2015
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001
Codex Alimentarius - RECOMMENDED METHODS OF ANALYSIS AND SAMPLING, CODEX
)STAN 234-1999 (Adopted 1999. Last modified 2018

.1
. 1.1

תיאור
הגדרת המוצר
אפונה מוקפאת הקפאה מהיר ה היא מוצר המיוצר מאפונים טרי ים  ,נקי ים  ,יציב ים  ,שלמ ים  ,צעיר ים
ורכ ים )  ( tenderהתואמ ים את מאפייני המ ין  , Pisum sativum L.שנשטפו ו ש עברו חליטה במידה מספקת

)א(

התקנים הישראליים ת"י  356ות"י  443נמצאים ברוויזיה; במקומם יבוא התקן הישראלי ת"י .7212
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כדי להבטיח יציבות הולמת של צבע וטעם לאורך מחזורי שיווק רגילים.
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 . 1.1.1טיפוסים ) ( Types
)א( ניתן להשתמש בכל זן אפונ ה מהמין . Pisum sativum L.
)ב( המוצר יוצג כ"אפונה" ו אפשר להציגו כ"אפונת גינה" ,בתנאי שהוא עומד במאפיינים
האורגנולפטיים והאנליטיים.
)ג( נכללים בכך זנים מתוקים ירוקים ומקומטים או זני כלאיים בעלי מאפיינים דומים .
 . 1.2הצגת המוצר
 . 1.2.1מיון לפי גודל
 . 1.2.1.1אפונה מוקפאת הקפאה מהיר ה מכל טיפוס יכולה להיות מוצגת עם ציון הגודל או ללא ציון הגודל .
 . 1.2.1.2אם האפונים מדורגים ל פי גודל  ,ה ם י עמד ו באחת מתוך שת י מערכות המפרטים שלהלן עבור כינויי
ה גודל  .ניתן להשתמש בטווחי גודל ובכינויי גודל אחרים ,והם יסומנו בתיווי ) ( should be labelled
בהתאמה לכך .

טבלה  – 1מפרטים למיון לפי גודל
כינוי ה גודל

גודל החור העגול בנפה במ"מ
מפרט א

)  ( 1קטן

עד 8.75

)  ( 2בינוני

עד 10.2

)  ( 3גדול

יותר מ 10.2 -
מפרט ב

)  ( 1קט ן במיוחד

עד 7.5

)  ( 2קט ן מאוד

עד 8.2

)  ( 3קטן

עד 8.75

)  ( 4בינוני

עד 10.2

)  ( 5גדול

יותר מ 10.2 -

 . 1.2.1.3סבולות לגדלים
אם המוצר דורג לפי גודל  ,יהיו בו  80%לפחות  -במספר או במשקל  -אפונים ב גודל המוצהר ,או ב גודל
קט ן יותר .הוא לא יכיל יותר מ  - 20% -במספר או במשקל  -אפונים בש נ י הגדלים ה סמוכים הגדולים
יותר  ,כשהדבר רלוונטי.

.2
. 2.1

הרכב עיקרי וגורמי איכות
הרכב

 . 2.1.1חומרי מוצא
אפונים כמוגדר בסעיף . 1
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 . 2.1.2מרכיבים 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 212-1999
)ב( מלח למזון )נתרן כלורי( לפי התקן הישראלי ת"י ; 411
)ג(

שמני מאכל צמחיים לפי התקן הישראלי ת"י  , 216ושומנים מ ן ה חי לפי ה תקן של ועדת ה Codex -

; CODEX STAN 211-1999 - Alimentarius
)ד( תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון לפי התקן הישראלי ת"י ; 1359
)ה( רטבים המצוינים בשמם.
. 2.2

גורמי איכות

 . 2.2.1מאפיינים אורגנולפטיים ומאפיינים אחרים
 . 2.2.1.1המו צר יהיה בעל צבע אחיד  ,במידה סבירה  ,ה אופייני לזן  .הוא יהיה שלם ,נקי ,למע ש ה ללא חומרים
זרים  ,חופשי מ טעם או ריח לא אופייניים  ,ולמעשה ללא נזק שנגרם מחרקים או ממחלות.
 . 2.2.1.2למוצר יהיה טעם אופייני ,בהתחשב ב תיבול ו ב רכיבים המוספים.
 . 2.2.2מאפיינים אנליטיים
תכולת המוצקים שאינם מסיסים באלכוהול כפי שהיא נקבע ת ב שיטה המפורטת ב CXS 234-1999 -לא
תהיה גדול ה מע רכים אלה :
) א ( עבור אפונה  /אפונת גינה

 23%משקל י ;

) ב ( עבור אפונה ירוקה מתוקה  19%משקל י .
לחלו פין  ,ניתן לבדוק באמצעות טנדרומטר .הערך המתקבל לא יהיה גדול מ  200 -יחידות טנדרומטר
) . (TR
 . 2.2.3הגדרת פגמים
)א( אפונה בהירה משמעות ה אפונים שהם צהוב ים )עבור הזנים הירוקים( או לבנ ים אך אכיל ים
) כלומר  ,אינ ם חמוצ ים או רקוב ים (.
)ב( אפונה מוכתמת ) " כתמי חלודה " ( משמעות ה אפונים שהם בעל י כתמים קלים או מנוקד ים .
)ג( אפונה עם פגמים קשים משמעות ה אפונים שהם בעלי אחת התכונות האלה  ,במידה ה פוגעת קשה
במרא ם או באיכות ם לאכילה  :קש ים  ,מצומק ים  ,מנוקד ים  ,שצבע ם דהה ,שניזוקו על ידי תולעים
או מוכתמ ים .
)ד( חלקי אפונה משמעות ם חתיכות של אפונים ,מופרד ות או מחובר ות  ,אפונים מרוסקים ,אפונים
שבורים באופן חלקי  ,קליפות אפונים קרועות או מופרד ו ת ,למעט אפונים שלמ ים שאינ ם פגוע ים
שקליפת ם הופרדה.
)ה( חומר צמחי זר משמעותו כל גבעול ,עלה או תרמיל מצמח האפונה ,או חומר צמחי בלתי מזיק אחר .
 . 2.2.4גודל מדגם סטנדרטי
גודל המדגם הסטנדרטי לבדיקת המוצר יהיה  500ג ' .
לחלו פין ניתן לדגום מדגם קט ן יותר  ,של  300ג' .
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 . 2.2.5סבולות ל פגמים חזותיים
בהתבסס על יחידת מדגם של  500ג ' או של  300ג'  ,לא יהיו במוצר הסופי יותר מ המפורט להלן:

טבלה  - 2סבולות ל פגמים חזותיים
אפונה בהירה
אפונה מוכתמת
אפונה עם פגמים קשים

 2%משקלי
 5%משקלי
 1%משקלי

חלקי אפונה
חומר צמחי זר

 12%משקלי
 0.5%משקלי א ך לא יותר משטח בגודל  12ס מ"ר
למדגם של  500ג' או  7.2ס מ"ר למדגם של  300ג'

 . 2.3ה סיווג "פג ו מים"
כל יחידת מדגם סטנדרטית שאינה עומדת בדרישות האיכות כפי שנקבעו בסעיפים  2.2.1ו  2.2.2 -תיחשב
"פגומה".
נוסף על כך ,כל יחידת מדגם סטנדרטית שאינה עומדת בדרישות האיכות תיחשב "פגומה" אם אחד
מהפגמים המפורטים ב סעיף  2.2.3נמצא בה בכמות גדולה יותר מפי  2מן הסבולת המצוינת עבור פגם
יחיד כמפורט ב סעיף  , 2.2.5או אם כמותם של סך כל הפגמים המפורטים בסעיף  2.2.5מ ) -א( אפונה
בהירה עד )ד( חלקי אפונה  ,ועד בכלל  ,גדול ה מ  15% -משקלי.
 . 2.4קבלת מנה
מנה תיחשב קבילה כאשר מספר ה"פג ו מים" כמוגדר בסעיף  2.3אינו גדול מ מספר הקבלה )  ( cעבור
תוכנית הדגימה המתאימה עם  AQLשל  , 6.5או/וגם לא יהיה גדול ממספר הקבלה לפי תוכנית הדגימה
המתאימה כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 1

.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

שם המוצר

 . 4.1.1שם המוצר יכלול את המילה "אפונה"  ,למעט ב מקרים שבהם האפונה מוצגת בהתאם לסעיף . 1.1.1
 . 4.1.2עבור "אפונת גינה" ו "אפונה ירוקה מתוקה" ,הכינוי יהיה "אפונת גינה" או כינוי מקובל אחר.
 . 4.1.3אפונה בגדלים "קטן במיוחד" ו"קטן מאוד" ל פי מפרט ב ב טבלה  1ניתן לכנות "אפונה עדינה" .
 . 4.1.4על גבי התווית תסומן המילה "מוקפא ת " או "קפוא ה " .אפשר לכלול בסימון על גבי התווית את סוג
ה הקפאה ה מהירה .
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ת"י  877חלק  - 4אפונה מוקפאת
טבלת השינויים לאימוץ נספח PEAS
CXS 320-2015: Adopted in 2015. Revised in 2017
תאריך התקן :יולי 2019
תאריך עדכון הטבלה2.7.19 :
נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

פירוט השינויים

מס' הסעיף
בתקן הישראלי

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

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים

אינו שינוי

שם הסעיף בתקן
הישראלי

מהות השינוי בתקן הישראלי

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 לאפונה מאמץ את נספח
האפונה 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 האפונה של תקן הקודקס ,חלות התקן הופיעה
רק בהתייחס לכלל הירקות המוקפאים והיה צורך לנסח על מה חל התקן עבור התקן
הישראלי

הקלה על פי החוק )סעיף  8ה (4

לעומת התקן המאומץ

1

Scope

1א

normative
references

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

החמרה

יישום דרישת התקן המאומץ

המלצה /הבהרה

נימוקים

האם סעיף "ואקום"?

לעומת התקן הישראלי הקיים

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

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

לא

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

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

+

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

 Optionalביחס לסוכרים שולבה הפנייה לתקנים ישראלים עבור
 Ingredientsסוכר לבן ת"י  356ועבור סירופ גלוקוז ת"י  .443שאר
סוכרים נשארה ההפנייה לקודקס כפי שמופיע בנספח
האפונה שאומץ

+

+

""+

במקום ההפניה לתקן הקודקס למלח ,שונתה ההפניה
לתקן הישראלי למלח ת"י 411
+

במקום ההפניה לתקן הקודקס לשמני מאכל ,שונתה
ההפנייה לתקן הישראלי לשמני מאכל ת"י 216
+

במקום ההפנייה לתקנים רלוונטיים לתבלינים ועשבי
תיבול שונתה ההפניה לתקן הישראלי ת"י 1359
+

2.2.1

 Organolepticשונתה הדרישה שהאפונה צריכה להיות בעלת צבע
 and otherירוק אחיד האופייני לזן לדרישה שלאפונה יהיה צבע
 characteristicsאחיד )בלי המילה ירוק( האופייני לזן

בישראל נמכרים זנים של אפונה שחלקם בצבע
צהבהב ולא בהכרח ירוק ולכן שונתה הדרישה
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2.2.2

2.2.3
)(a

2.2.3
)(b

 Analyticalעל השיטה הקיימת בתקן )בדיקת מוצקים שאינם
 Characteristicsמסיסים באלכוהול( הוספה אופציה לבדוק באמצעות
טנדרומטר עונקבעה דרישה אקוויולנטית לשיטה זו

""+
שיטת המוצקים שאינם נמסים באלכוהול הינה שיטה
מיושנת ,לא עדכנית ,שאורכת זמן רב )כ – 7
שעות( ולכן אינה ישימה מאחר ומהלך קליטת
האפונה הוא יחסית מהיר וב –  7שעות קולטים
מספר רב של משלוחים .שיטת הטנדרומטר
לעומתה עדכנית יותר ומהירה יותר .הערך
המקסימלי  200הוא ערך מקל ,משום על פי ניסיון
היצרנים הערכים הם:
באפונה רגילה עד  155יחידות טנדרומטר TR
באפונה עדינה עד  .TR 150על מנת שלא להחמיר
או להצמד לערכים מגבילים המקובל בארץ ,הוחלט
על ערך  200TRשהוא ערך שנחשב מקל.

באפונה קיימים גם זנים שאינם ירוקים הנמכרים בארץ ולכן הודגש שאפונים צהובים
יחשבו כפגם רק עבור אפונה מהזן הירוק.

 Definition ofאחרי המילה Yellow
 Defectsהוסף בסוגריים עבור הזנים הירוקים
Blond Peas

 Definition ofאחרי המילים  ,Blemished Peasהוספו ,לשם
 Defectsהבהרה ,בסוגריים המילים )כתמי חלודה(
Blemished Peas

2.2.4

 Standardניתנה אפשרות לדגום דגימה של 300גר' ,שהיא
 Sample Sizeדגימה קטנה יותר מהנדרש בקודקס )500גר'(

2.2.5

 Tolerances forמאחר ואיפשרו הקלה לדגימה קטנה של המוצר
300) Visual Defectsגר'( ראה סעיף  2.2.4לעיל ,עודכן גם המשפט
לפני הטבלה והוספה התייחסות לדגימה של  300גר'

המונח "כתמי חלודה" הוא מונח מוכר ,שמשתמשים בו בהגה המקצועית

""+
בישראל מקובל לדגום 300גר

""+
בישראל מקובל לדגום 300גר
מאחר ונוספה הקלה ,לדגימה מצומצמת יותר ,הותאמה הדרישה של  EVMגם לדגימה
מצומצמת זו.

 Table 2:השטח בו מותר שיהיה חומר צמחי זר ),(E.V.M
 Tolerances forהותאם לדגימה של 300גר' ל  7.2 -סמ"ר )במקום
 12 Visual Defectsסמ"ר עבור דגימה של  500גר'(
2.3

2.4

""+

 ”Classification ofתוקנה טעות בהפניות ,במקום לסעיף 2.2.4
 “Defectivesשבקודקס ,שונו ההפניות לסעיף  2.2.5בקודקס

בשורה האחרונה בסעיף זה הוספה הבהרה אחרי ),(a
שהכוונה היא לאפונה בהירה ,בהתאם להגדרתם
בסעיף  2.2.3ולקביעת סבילות הפגמים בסעיף .2.2.5

""+

בשורה האחרונה בסעיף זה הוספה הבהרה אחרי ),(d
שהכוונה היא לחלקי אפונה ,בהתאם להגדרתם בסעיף
 2.2.3ולקביעת סבילות הפגמים בסעיף .2.2.5

""+

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

3

 FOODבמקום ההפניה בקודקס לשימוש בתוספי מזון
 ADDITIVESהמפורטים בנספחים המתאימים ,שונתה ההפניה
לתקנות 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

 Name of theתורגם שם המוצר לעברית :אפונה
Product
+

4.1.3

ניתנה כאופציה אפשרות לסמן אפונה בגדליםExtra :
 , Small, Very Smallעל פי מפרט  Bבסעיף
 ,1.2.1.2טבלה  ,1כ"אפונה עדינה";

4.1.4

נדרש לסמן על גבי התווית את המילה "מוקפאת" או
"קפואה".כאופציה ניתנה אפשרות לסמן במקום
"מוקפאת בהקפאה מהירה"

""+
כינוי האפונה ,כפי שמקובל בישראל

תקן הקודקס מתיר גם כינויים אחרים.

""+
ל פי סעיף  9.2.1בקודקס )בחלק הכללי
שלו( ,כתוב מפורשות שיש לסמן את המילה
מוקפא  /הקפאה מהירה באופן בו מקובל
לסמן במדינה בה משווק המוצר
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