
 

 שירות המזון הארצי
 משרד הבריאות

 61203תל אביב  20301ת.ד. 
Call.habriut@moh.health.gov.i 

 02-5655969 פקס:  5400*  טל:
 

Food Control Services 
Ministry of Health 
P.O.B 20301 Tel-Aviv 61203 
Call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel *5400 Fax: 02-5655969 

 

 –תקנות הגנה על בריאות הציבור )מזון( )סימון תזונתי(, התשע"ח שאלות ותשובות בנושא  

התקנות(לפי חוק  –)להלן   26.12.17מיום  376, בעמ' 7904אשר פורסמו ברשומות בק"ת  2017

 מקבץ ראשון -החוק(  –)להלן  2015 –הציבור )מזון(, התשע"ו  הגנה על בריאות

 

האם אפשר לקבל פורמט של הסמלים ברזולוציה גבוהה )בתקנה הרזולוציה נמוכה ויש : שאלה

 לעקוב אחר פורמט מדויק בצבע, באיורים וכדומה(.

בפורמט  : בקישור שלהלן, ישנו קובץ הנחיות גראפיות כמו כן ניתן להוריד את הסמליםתשובה

 מתאים לדפוס:

 

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/FoodLabelin

ing.aspxg/Pages/label 

 

מה לגבי מלאי של סחורה שיוצרה ויובאה לפני תאריך זה, האם תוכל להיות משווקת ללא : שאלה

  סימון?

 1)ג( קובעת כי התקנות לא יחולו על מזון שיוצר או יובא לפני יום התחילה ) 18: תקנה תשובה

ם מתן תעודת )ד( כי מועד היבוא הוא יו18מועד היבוא קובעת תקנה  ן( ולעניי2020בינואר 

 השחרור מתחנת ההסגר.

 

האם יש מניעה לשלב את המילים "מתוכן" ו"מתוכם" בטבלה התזונתית עם שורות : שאלה

 פחמימות ושומנים כדלקמן:

 סך השומנים )גרם(, מתוכם:

 סך הפחמימות )גרם(, מתוכן: 

ה";  ותקנת קובעת כי הסימון התזונתי יהיה "כמפורט בחלק א' בתוספת השניי  4: תקנה תשובה

)א( קובעת כי  "הסימון התזונתי המפורט בתוספת השנייה יסומן על אריזת המזון במקום  8משנה 

 בולט לעין, בטבלה ממוסגרת, בשפה העברית ובסדר כמצוין בתוספת השנייה."

 לאור האמור, יש לסמן בהתאם להוראות אלה בלבד.

 

 

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mazon12A_2017.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mazon12A_2017.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/FoodLabeling/Pages/labeling.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/FoodLabeling/Pages/labeling.aspx
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מזון מתייחס גם ל "תבליןד שהוסף לו "מזון המורכב מרכיב אח( האם 4א)6לגבי סעיף : שאלה

 לדוגמא "מלח עם עשבי תיבול"  ?1359לפי ת"י  תערובת תבליניםכאמור שהוספה לו 

שהוגדרה בתקנות כדלקמן:  –לא. תבלין אחד אינו "אבקת תיבול ותערובת תיבול"  תשובה:

תמציות "תבלינים מעורבים או תבלין אחד בתערובת המכילה חומרים אחרים ועשויה להכיל 

 ".1359תבלינים או חומרים מונעי גושים, ובלבד שחל עליהם ת"י 

 - זרעים ,עלים ,פרחים ניצני ,גבעולים ,שורשים ־ כגון) חלקיו או צמח: "1359תבלין מוגדר בת"י 

 ". ריח או טעם למתן למזון המוספים(, טחונים או חתוכים או שלמים

 התנאים המצטברים מתקיימים במזון.( חל רק אם כל 4)א()6יודגש כי הפטור בתקנה 

 

 ?האם גם עבור אורז ועדשים חייבים להוסיף סימון תזונתי לאחר בישול– (ב)11סעיף : שאלה

 כן, מאחר ולשם הכנת המזון לצורך צריכתו יש להוסיף לו מים או נוזל אחר. תשובה:

 

ות לשיווק קמעונאי מיועדשנארזו בידי יצרן בטרם שיווקם, באריזות שאינן מוצרים : האם שאלה

 מזון מחויבים בסימון בסמל מכירת מוצר ישירות לצרכנים( -)'שיווק קמעונאי' כהגדרתו בחוק

 ? ם ומספר כפיות הסוכראדו

(, מוצרים אלו פטורים מחובת סימון סמל המזון 5)א()6: לא, בהתאם לדרישות תקנה תשובה

ם ע"י היצרן לצורך הכנתם לצריכה האדום ומספר כפיות הסוכר. הכוונה היא למוצרים המשווקי

במוסדות כגון בתי אוכל או בתי חולים )אריזה שאינה מיועדת לצריכה אישית אלא להכנה 

עם זאת, אם מוצר מיועד לצריכה בבית  במטבח בית החולים או בית האוכל לצורך צריכתו(.

ויש חובה לסמנו החולים או בבית אוכל באריזה בה הוא שווק ע"י היצרן, אזי הפטור אינו חל 

בסמל המזון האדום ובמספר כפיות הסוכר, מאחר וצרכן הקצה רואה את האריזה בעת צריכת 

 המזון.

 

 (  האם מדובר על הצמח או על התערובת לחליטת צמח? 5)ב()3: בתקנה שאלה

: הפטור בתקנה זו הוא לצמח מיובש להכנת משקה בחליטה, כלומר צמח או צמחים תשובה

 לא תוספות כלשהן.מיובשים בלבד ל
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את המוצרים לפי דרישות  (2020בינואר  1לפני מועד תחילת התקנות )האם ניתן לסמן : שאלה

  התקנות? 

 –לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ה  4: סעיף תשובה

 קובע: 2014

עוסק רשאי לסמן מוצר מזון ארוז מראש לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף; סימן  )א("

 עוסק מוצר כאמור, יחול על הסימון הדין שלפיו נקבעה הוראת הסימון.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, עוסק אינו רשאי לסמן מוצר מזון ארוז מראש לפי הוראת  )ב(

המאסדר מצא כי הדבר עלול לפגוע בתכלית הוראת הסימון  סימון לפני מועד כניסתה לתוקף, אם

 "ואסר זאת בהוראת הסימון, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת.

מאחר והתקנות אינן אוסרות סימון לפיהן לפני מועד כניסתן לתוקף, ניתן לסמן מזון לפי הוראות 

ו נקבעה הוראת הסימון, , ובלבד שעל הסימון יחול הדין שלפי2020בינואר  1-התקנות לפני ה

 דהיינו כלל הוראות התקנות.

  

 –כאשר אחד מפרטי הסימון הוא רשות? )לדוגמה  10: איך יחושב הערך הקלורי לפי תקנה שאלה

 סיבים תזונתיים( 

: חישוב הערך הקלורי יעשה לפי הכמויות בפועל של כל פריטי הסימון המפורטים בתקנה, תשובה

 אם חובה.בין אם סימונם רשות ובין 

 

  : לגבי מזון לספורטאים, האם הוא יחשב כמזון ייעודי?שאלה

 לחוק. מזון לספורטאים אינו מזון ייעודי. 2: הגדרת מזון ייעודי נקבעה בסעיף תשובה

 

 את סוג הסיבים התזונתיים, לדוגמה  הפרט בטבלה שבחלק א' לתוספת השנייהאם ניתן ל: שאלה

סיבים תזונתיים" ושורה מתחת  (" אוFOSסיבים תזונתיים )" או "FOS"סיבים תזונתיים מסוג 

 "? FOS"סיבים מסוג 

)א( סימון הסיבים התזונתיים כהגדרתם בתקנות הוא כמפורט 4: לא ניתן, שכן לפי תקנה תשובה

ללא ציון סוג  –" Dietary fiber (gr.) סיבים תזונתיים )גרם(בחלק א' בתוספת השנייה: "

 הסיבים.

 ק מהתקנות ולכן הן מחייבות.התוספות הן חל
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, ה: האם יצרן או יבואן שבחר לסמן מזון בסימון תזונתי לפי הטבלה שבתוספת השניישאלה

)א( חייב לסמנו גם בסמל המזון האדום במידה 3כדוגמת אבקת אפייה, שפטור מהוראות תקנה 

 ? 5ויש בו כמות נתרן העולה על הקבוע בטור ב' בתקנה 

ן שבחר לסמן משקה משכר בסימון תזונתי של חלבונים )למרות שהוא או האם יצרן או יבוא

)ג( רק ערך קלורי(  חייב לסמנו גם בסמל המזון האדום במידה ויש בו 4מחויב לסמן לפי תקנה 

 ?5כמות סוכרים העולה על הקבוע בטור ג' בתקנה 

הסימון התזונתי  פריטי בכל)ה( יש לסמן את המזון 3כן, לפי תקנה  -: לגבי שתי השאלות תשובה

 שחלה לגביהם חובת הסימון, ובכלל זאת גם בסמל המזון האדום ומספר כפיות הסוכר.

 

: כיצד ייעשה הסימון התזונתי של מזון הארוז יחד עם נוזל, דוגמת לפתן פירות או שאלה

 מלפפונים חמוצים?

מון התזונתי לפי )ד( לתקנות אם סומן משקל המזון לאחר סינון, ייעשה הסי11לפי תקנה  תשובה:

המשקל לאחר סינון, בציון המילים "לאחר סינון". אם על המוצר חל תקן אשר קובע הוראות 

 לעניין סימון התכולה, יש לפעול לפיו לעניין סימון התכולה. 

  ?הלשתייכולל גם סודה ( 7)ב()3בתקנה האם הפטור לגבי אבקת אפייה : שאלה

 וספו תוספות כלשהן.: כן, ובלבד שלסודה לשתייה לא השובהת

 

: מתי ניתן לסמן סימון תזונתי בשורה או בשורות במקום "בטבלה ממוסגרת" כנדרש שאלה

 )א(?8בתקנה 

)ב( "אם האריזה קטנה מכדי לאפשר סימון תזונתי בטבלה כאמור", דהיינו, 8לפי תקנה : תשובה

נה זו מתייחסת )א(, ניתן לסמנו בשורה או בשורות. תקנת מש8בטבלה ממוסגרת לפי תקנה 

סימון בטבלה. יודגש, כי ההחרגה  אינו מאפשרלמקרים חריגים ונדירים בלבד בהם גודל האריזה 

)ב( אינה פוטרת את יתר הוראות התקנות, ובכלל זאת סימון במקום בולט לעין, בעברית 8בתקנה 

יננה נוגעת ובסדר כמצוין בתוספת השנייה, גודל האותיות והספרות והדגשן. כמו כן החרגה זו א

 לסמל המזון האדום.
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: בחלק א' בתוספת השנייה, האם רב כוהליים ועמילנים הם חלק מהפחמימות, ואם כן, שאלה

 מדוע רשומים מתחת לסוכרים?

רב כוהליים ועמילנים הם פחמימות, ואינם חלק מהסוכרים. לכן מפורטים, בדיוק כמו : תשובה

 "מתוכן:".הסוכרים, מתוך סך הפחמימות, ולאחר המילה 

 


