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 םם כלליייניעני –פרק א 

  התקןת ולח  .1.1

 .המוצר( :)להלן ממוימיםות ירופ החצלמ-מיובשיםפירות  ,יובשיםת מירופ עלחל  תקן זה

 ים אלה:תקן על מוצרכמו כן חל ה

 ;ממוימיםאו/וגם פירות למחצה -מיובשיםפירות  ,פירות מיובשים לשמינים שונים ת של ובותער -

ר יצולי וצארי מחומ משיםמשה יםירות ממוימגם פלמחצה או/ו-, פירות מיובשיםפירות מיובשים -

 מזון אחרים; מוצרי עםפירות מיובשים  של תערובות

יזה המצויים באר ,ארוזים בנפרד ממוימיםגם פירות למחצה או/ו-ים, פירות מיובשפירות מיובשים -

 כוללת המכילה גם מוצרי מזון אחרים.

 .תמריםעל א לו מסוכריםמיובשים פירות חל על אינו תקן זה 

 נורמטיביים םאזכורי  .1.2

 אחרונה היאמהדורתם ה –מתוארכים  שאינםם כיתקנים ומסמ) בתקן זה כריםמכים המוזתקנים ומס

 :(הקובעת

 תקנים ישראליים

 םייובשמות ירק - (1)701ת"י 

 כללי -שיטות בדיקה דם ומזון בעלי חיים: א ןוזגיה של מלוביוקרוימ - (2)11.חלק  885י ת"

 שז מראסימון מזון ארו - 1145ת"י 

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 דכוניול ע, ע2015-ו", התשע(מזון) ציבורת הואירבחוק ההגנה על 

 ןיהעל עדכונ ,1991-"אשנתה ,(הדברהמרי )מזון( )שאריות חו הציבור בריאות תקנות

 , על עדכוניהן1996-ון(, התשנ"ובמז יניםר )מזון( )מיקוטוקסוציבריאות הת בנותק

 ןה, על עדכוני2001-א"ס(, התשוספי מזוןבור )מזון( )תת הציקנות בריאות

 וניהןעדכ , על2013-שתיה ומיתקני מי שתיה(, התשע"ג-ת של מיבריאות העם )איכותם התברואי נותקת

 ,01.05.2016מיום  ,זוןשל מתכות כבדות ובדיל בממרבית מות ם לכימנח יםקוו –אות שרד הבריך ממסמ

 על עדכוניו

 :בד(לב נהתזופי תוסרים לתהמו םחיצמ לרבותרשימת צמחי מאכל ) –יאות רד הברמשך מסמ

  spxFCS/Pages/plants.ah.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/lthttp://www.hea  

 זריםמסמכים 

AOAC 934.06  –  Moisture in Dried Fruits 

FCC  –  Food Chemicals Codex, latest edition 

WHO – Guidelines for drinking-water quality )3 (, Volumes 1 & 2 

                                        
 .1359ת"י  התקן הישראליבמקומו יבוא  ;יזיהונמצא ברו 170 ת"י לישראתקן היה  (1)

 .20חלק  885ת"י  התקן הישראליבמקומו יבוא  ;יהיזונמצא ברו 1חלק  885 ת"י שראליתקן היה (2)

 בכתובת שלהלן: n) WHOioanizath Orgltld Hea(Wor העולמי גון הבריאותסמך באתר ארת המראו א  (3)
 iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf.int/whohttp://apps. 

 כתובת שבתוקף.בת זו היא הכתו בעת הכנת תקן זה, 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/plants.aspx
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf
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 הגדרותים ונחמו .1.3

 זה: יפה בתקן םחכואלה  תורהגדונחים ומ

 פירות .1.3.1

המתפתחים  מתיקותבעלי  אברי צמחת הכולליום, -בשפת היום תוצרת חקלאית המכונה "פירות"

 .בשל מתיקותם כקינוח יםבמקרים רב הפירות נצרכים .זרעיםבדרך כלל המכילים ו פרחיםמ

ת, אפרסמונים, פפאיה, ונבנם, אפרסקים, אגסים, תפוחי עץ, תמרים, ישזיפ משים,שמ בים,ענ :לדוגמה

 .נים, פירות הדרמנגו, גויאבות, דובדב

 הערה:

בשימוש הן  ;פירות בהגדרה של ותללנכ ןאינ ,בוטניתה ינמבח הנחשבות פירות ,דלעתו יהגבניעלצורך תקן זה, 

 .701ת"י  אליהישר התקן חלותב וספיםנת קוירלות יחד עם נכל הןת, וקויר בותנחש

 רות מיובשיםפי .1.3.2

 א.הליך ייבוש מלרו תבעירות שפ

 למחצה-רות מיובשיםיפ .1.3.3

 .חלקישעברו תהליך ייבוש פירות 

 פירות ממוימים .1.3.4

 . ר מכןחם לאמי לא והוספתפירות שעברו תהליך ייבוש מ

 סיווג .1.4

 הלן:כמפורט ל ,3–1 טבלותלפי ם ווגיסמ ובשיםמים פיושזי בשותיואנים מ, תצימוקים

 ;מעולהסוג   .1.4.1

 .רגילסוג     .1.4.2

 

 דרישות  – פרק ב

 ות כללידרישות   .2.1

 .יודכונעעל  ,2015-ע"והתשהציבור )מזון(, לחוק ההגנה על בריאות  מויתאיהמוצר רכיבי המוצר ו  .2.1.1

צמחים  ותלרבל )מאכחי צמת מירשת "ריאוהבשרד ך ממסמלפי  מזוןכ ריםמאושהיו י תהפירו .2.1.2

 ., על עדכוניו"תוספי תזונה בלבד(רים לתהמו 

 .ןמילים ובעלי תכונות האופייניות להפירות המיועדים לייבוש יהיו בש  .2.1.3

תברואית ם הם )איכותהע לפי תקנות בריאות ,יהמי שתי יו באיכותהמים המשמשים בייצור המוצר יה .2.1.4

 ה האחרונה שליהן, או לפי המהדורכונעדל , ע2013-"גשתיה(, התשע ני מיקתימשתיה ו-ימ של 

ywater qualit-Guidelines for drinking ולמי של ארגון הבריאות העWHO  על עדכוניה.(3)(2-ו 1)כרכים , 

ימו ש במזון, ויתאושימם למיהמתאיניקיון דרגת בבטיב ו ור יהיוהעזר לייצהתוספות וחומרי כל  .2.1.5

ם; בהעדרם, הם יתאימו לדרישות העדכניייים ונטהרלוים ראליוהתקנים היש ותקנהת תוישלדר 

 .ה"בבאר ת למדעיםיה הלאומישל האקדמ (FCC)של חוקת הכימיקלים למזון שבמהדורה האחרונה  

 נקובותסבולות הב, (רותי הפימינאו ל)ן הפרי מי, ריחו ומרקמו יהיו אופייניים לר, טעמובע המוצצ .2.1.6

 ., לפי העניין3–1בטבלות  
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 .טעם זריםאו/וגם ל ריח עב יההילא ו היה מעופשלא יהמוצר  .2.1.7

 .משקלב 0.1%-מ גדולהות בכמ צמחיממקור ינם אש םזרי יםגופ ו במוצרלא יהי .2.1.8

ת כמובהם ש ,שזיפיםבלמעט , משקלב 0.5%-מ גדולהבכמות  ממקור צמחיגופים זרים לא יהיו במוצר 

 ל.במשק 1%-מ תהיה גדולהלא  ממקור צמחי גופים הזריםה

 נראים לעין יםאו מזיקים אחרים, חיים או מתים, או חלק חרקי מחסן,כגון , וצר חרקיםבמ וימצאיא ל .2.1.9

 .שליםונ  ת ושהפר כגון ואי של פעילותםול, או תוצרי ל חרקים ומזיקים אלהש 

 ןתוספי מזו .2.2

  .ןיהנוכעל עד, 2001-התשס"א מזון(,מזון( )תוספי אות הציבור )נות בריקתלפי  במוצר יהיותוספי המזון 

 תרבימ מים תכולתו (aW) ופשייםפעילות מים ח . 2.3

 (aW) שייםחופמים  לותפעי  .2.3.1

הם בש ,שזיפים מיובשים ט, למע0.55ה תהי (aW) יתהמרב םיהחופשי פעילות המים -ירות מיובשים בפ 

  .0.8-ולה מהיה גדלא ת (aW) ם החופשייםפעילות המי

 ינים או חרצנים(.גלע ו)א ניםא גרעיי ללשקל פרל בסיס מבוטאות עאלה מ דרישות 

 מרבית תכולת מים . 2.3.2

ובלבד שפעילות , 40.0%ית תהיה תכולת המים המרב - ממוימים מחצה ובפירותל-ובשיםירות מיפב 

 .0.8-מ גדולה תהיה לא (aW) החופשיים םהמי

 (.םעינים או חרצניגרעינים )או גלות על בסיס משקל פרי ללא דרישות אלה מבוטא 

 מזהמים . 2.4

קווים מנחים  –ד הבריאות משרשל מסמך ל תתאיםשל המתכות הכבדות במוצר  המרביתהתכולה  .2.4.1

 .על עדכוניו, 01.05.2016מיום  ,לכמות מרבית של מתכות כבדות ובדיל במזון

ן( מזו)תקנות בריאות הציבור בת לדרישו תתאיםדברה במוצר הומרי השאריות חשל  המרביתהתכולה  .2.4.2

 ן.ניה, על עדכו1991-התשנ"א ,(חומרי הדברה יותשאר)

 מזון(, וטוקסינים בהציבור )מזון( )מיק וטוקסינים במוצר יהיה לפי תקנות בריאותוז המיקיכר .2.4.3

 , על עדכוניהן.1996-והתשנ"

 סימון . 2.5

 .1145ישראלי ת"י התקן ב יסומן כמפורטמוצר ה

 :להם האהפרטיר מוצב יסומנוכך נוסף על 

 ;ןצו גרעין או חראות גלעין אהימצ -

 .למחצה-ופירות מיובשים יםרק עבור פירות ממוימ -תכולת המים  -

  לה(.)רגיל או מעו את הסוגן לסמן גם נית –מיובשים  ים ושזיפיםשבימוקים מיוצ עבור
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 ישותודרות טשי –בדיקות  –פרק ג 

 :הערה כללית 

 לו.  תבדיקות המתאימופרד בי בנדקים כל פרבובתערובת של פירות שונים 

 .הבפרק זבפרק ב וורט כמפ ,, לפי הענייןד בדרישות החלות עליוהפרי יעמו

  רביתמ לת מיםתכוו (aW) ייםחופשפעילות מים  . 3.1

 השיטת הבדיקבצר במו רביתתכולת המים המאת ו (aW) ופשייםחהפעילות המים בודקים את 

AOAC 934.06. 

 .בעתהקו היא הזהשיטה המובאת בתקן  ת,דעומקרה של חילוקי אחרת. בה קפיטה תבכל ש בדוקל ניתן

 וחרקיםזרים  ופיםג  . 3.2

 .קילהשבו ה חזותיתחינבב ק"ג של המוצר 1דוגמה של  בודקים          

 ים מיובשיםשזיפבאנים מיובשות ותבמוקים, בצי פגמים  . 3.3

 ק"ג של המוצר. 1דוגמה של בודקים 

פק בלתי מזוינת. אם מתעורר ס פני משטח לבן ובוחנים אותה חזותית בעין הדוגמה עלאת  םמפזרי

 .2.5י י הפגם, בוחנים בהגדלה פיהובז

                בטבלה המתאימה מבין המפורטים  גמיםיינים את היחידות הפגומות לפי הפוממ דוגמהאת ה בוררים

 . 3–1ות טבלה

 וזים למאה במשקל.באח ן בדוגמהראת שיעו םומחשבי שוקלים את היחידות הפגומות 

 צימוקים  . 3.3.1

 .1 היהיו כנקוב בטבלמוקים ציב פגמיםהעבור ולות בסה

  ר צימוקיםפגמים עבולות סבו - 1בלה ט

מספר 

 סידורי

  קס'מ, הסבולת הפגם

 רגילסוג  סוג מעולה

 במשקל 3% במשקל 2% ו בוסרא לא מפותחים םצימוקי 1

 משקלב 4% במשקל 3% )א(מיםם פגומוקיצי 2

 במשקל 5% לא תהיה התגבשות סוכר 3

 ק"ג 1-יחידות ל 20 ק"ג 1-יחידות ל 20 עיניםרי גרנים חסזגרעינים ב 4

 יהיה לא לא יהיה לעיןבש הנראה עו 5

מאוד או בהיר מאוד,  צבע כהה 6

 ןמתאים לז שאינו

 במשקל 10% משקלב 5%

 :לטבלה ההער

שנפגמו מכוויות שמש, מצלקות, מפגיעות מכניות או מגורמים דומים  צימוקים –צימוקים פגומים  (א)

 .באחסון או בהובלה ניכר על המראה, על האכילות ועל האיכותשר משפיעים באופן אחרים א
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  מיובשות תאנים . 3.3.2

 .2לה יהיו כנקוב בטב ותיובשמתאנים פגמים בהבולות עבור הס 

  ותובשמי תאנים רת פגמים עבולווסב - 2 טבלה

  במשקל% , הסבולת, מקס' הפגם ספר סידורימ

 סוג רגיל סוג מעולה

  4  3 ועובש תסיסה 1

  12  9 חרקים נזקי 2

 10 8 פגיעות בקליפה 3

 10 10 אופיינילא צבע  4

 15 12 יםה"כ פגמים מותרס 5

 

 יובשיםמ שזיפים . 3.3.3

 .3בטבלה  כנקוב היויהסבולות עבור הפגמים בשזיפים מיובשים  

 סבולות פגמים עבור שזיפים מיובשים - 3טבלה 

ספר מ

 סידורי

  במשקל% , קס'הסבולת, מ הפגם

 סוג רגיל סוג מעולה

 4  2 תסיסה 1

 2  0.5 עובש 2

 15  12 םאופייניילא ומרקם צבע  3

 4  2 חרקים נזקיפגיעות בקליפה,  4

 15 12 סה"כ פגמים מותרים 5
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 ביולוגיותמיקרוה ושיטות בדיק דרישות . 3.4 

  .4בלה פורט בטבודקים את המוצר כמ

 .4בטבלה  תטוורפהמ יותר יתאים לדרישות המיקרוביולוגמוצה

 קרוביולוגיותימ הדיקב שיטותודרישות  - 4טבלה 

מספר 
 סידורי

קביעת רה או יספ
ל הימצאות ש

 מיקרואורגניזמים

 שות דגימה ובדיקהדרי

 ת דגימהתוכני ערכי גבול קה לפישיטת הבדי

M)א( m)א( c)א( n()א 

יידקי הימצאות ח (1)
 (1)1.1 לקח 885 ת"י 5 0 'ג 25-שלילי ב למונלהס

 לטבלה: ההער

 :לןה היא כמפורט להבתקן ז n-ו M ,m ,c ותיותת של האהמשמעו )א(

M - קבילה. אינה יקהבדולוגי אשר מעליו כל תוצאת גבול מיקרובי 

m - קבילה.היא  בדיקהמתחתיו כל תוצאת  בול מיקרוביולוגי אשרג 

c - ן בי יאה בדיקתם תמותר של פריטי מדגם שתוצא ימלימקס פרמסm ל-M 

(M ≥ ה קדיתוצאת הב≥ m). 

n - ונבדקים מנהבלתי תלוי מתוך וראי קנדגמים באופן אשפריטיו  ,גודל מדגם מינימלי. 
 

 




