
מדריך לדרישות 
סימון מזון 
בארצות הברית



תוכן 
עניינים

23 מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

4 מבוא 

6 סימון מזון – מסגרת משפטית  

8 דרישות סימון כלליות 

9 דרישות סימון על גבי האריזה 

9 .......................................................................................... לוח תצוגה עיקרי

לוח מידע..................................................................................................... 9

10.............................................................. )Nutrient Labeling( סימון תזונתי

15...................................... )Nutrition Facts Labeling( סימון עובדות תזונתיות

16..................................................................... )Label Claims( סימון טיעונים

18 מידע נוסף במסגרת הסימון 

18................................................................... תרכובת מזון לתינוקות )פורמולה(

20........................................................................................ טיעונים אורגניים

21............................................................................ טיעונים לגבי היעדר גלוטן

22................................................ אזהרה, הודעות והצהרה בדבר שימוש בטיחותי

24 מקורות 

שלום רב,

אני שמחה להציג בפניכם את המדריך המעודכן לסימון מזון בארה”ב. הרגולציה האמריקאית בתחום המזון הינה 
דינאמית ומתאימה עצמה לשינויים טכנולוגיים, לשינויים בשרשראות האספקה, ולמגמות עולמיות. תחום המזון 
הינו תחום רגיש ועתיר רגולציה ופיקוח ועל מנת לעמוד בכללים השונים יש להכירם היטב. מטרתו של מדריך זה 

היא להנגיש ליצואנים הישראלים את עיקרי הכללים.

חוברת זו נכתבה ע”י נספחות כלכלית-מסחרית בוושינגטון שמפעיל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. 
מינהל סחר חוץ מפעיל מערך של 43 נספחים כלכליים, שתפקידם לסייע לתעשייה הישראלית במגוון דרכים, 
כגון ייזום פעילויות לקידום היצוא, ארגון משלחות ותערוכות, עריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות 
היעד.  במדינות  הקיימים  שונים  סחר  בחסמי  וטיפול  מקומית,  רגולציה  מול  בהתנהלות  סיוע  ממשל,  ובגופי 

הנספחות בוושינגטון מתמקדת בתחומי הרגולציה ובעבודה מול הממשל האמריקאי על מוסדותיו השונים. 

בנוסף לפעילות הנספחים הכלכליים, האגף למדיניות והסכמי סחר במינהל סחר חוץ עוסק, בין היתר, בסיוע 
גם  עוסק  האגף  היעד.  בארץ  מוכרת  לא  רגולציה  עם  לעבוד  הצורך  דוגמת  סחר  בחסמי  הנתקלות  לחברות 
בייזום, קידום וטיפול בהסכמים לאזור סחר חופשי שמאפשרים ליצואנים לפעול ביתר קלות בשווקי יעד מאחר 

וההסכמים מבטלים מכסים וחסמי סחר אחרים.

ישראליות לחזק את  לסייע לחברות  סיוע לתעשייה, שמטרתו  כלי  לבסוף, מינהל סחר חוץ מפעיל את מערך 
יכולותיהן השיווקיות ברחבי העולם באמצעות מגוון תכניות ייעודיות המציעות סיוע מימוני וליווי מקצועי.

אני מזמינה אתכם, היצואנים הישראלים, להיעזר בנספחות הכלכלית-מסחרית של משרד הכלכלה והתעשייה 
בוושינגטון, וכן באגף למדיניות והסכמי סחר בארץ בכל שאלה. באפשרותנו לסייע בטיפול בחסמי סחר, בהבנה 

של תהליכי רגולציה, בסיוע אל מול גורמי ממשל, ועוד.

מצוין  או  מי שכתב, ערך  כל  יוצר מחויבות משפטית מצד  ואינו  ייעוץ משפטי,  אינו מהווה  זה  האמור במדריך 
בלבד.  המשתמש  באחריות  היא  במדריך  המופיעים  והפרטים  המידע  סמך  על  שנעשית  פעולה  כל  במדריך. 
כמו כן, יש חוקים ותקנות נוספים ברמת המדינה )State(, אשר אינם מוזכרים במדריך זה. התמונות המוצגות 

במדריך נועדו להמחשה בלבד.

אני מזמינה אתכם להיות איתנו בקשר:
www.economy.gov.il/erm :ליצירת קשר עם הנספחות

IsraelFTAs@Economy.gov.il :ליצירת קשר עם האגף למדיניות והסכמי סחר

www.israel-trade.net/americas/author/yifat :למידע נוסף, בלוג הנספחות הכלכלית-מסחרית
www.trade.gov.il :אתר המינהל לסחר חוץ

www.israeltrade.gov.il :בלוג המינהל

בברכה ובהצלחה!

יפעת אלון פרל
ציר, ראש הנספחות 

הכלכלית-מסחרית
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מינהל המזון והתרופות בארצות הברית )Food and Drug Administration - FDA( אמון על בריאות 
הציבור האמריקאי, באמצעות בחינה קפדנית של מידת הבטיחות, היעילות והביטחון של אספקת המזון 
בארצות הברית. זאת בנוסף לאחריותו, כגוף מפקח )רגולטור(, על אישור תרופות לבני אדם ולבעלי חיים, 
מוצרים ביולוגיים, מכשירים רפואיים ומוצרי קוסמטיקה. מעבר לכך, ה-FDA אחראי להבטיח שלציבור יש 

גישה למידע מדויק ומבוסס מדעית, הנדרש בכדי לאפשר קבלת החלטות מושכלות לגבי הבריאות שלו.

בכדי להשיג את מטרותיו, ל-FDA יש סמכות לפקח על הייצור, האחסנה, השינוע וההפצה של מוצרי מזון 
בארצות הברית, וכן לאכוף את החוק הפדרלי למזון, תרופות וקוסמטיקה )FD&C Act( וחוקים נוספים 
שיפורטו בהמשך. החוקים הללו חלים באופן שווה על מוצרים מקומיים ומוצרים מיובאים. מזון המיובא 
לארצות הברית צריך לעמוד בתנאי הייצור, האריזה, האחסון והתברואה שנקבעו בידי ה-FDA. בהליך 
 FDA-הכניסה לארצות הברית, החברות צריכות לספק את פרטי המוצרים והיצרן ורק עם קבלת אישור ה

המוצרים ישוחררו לשוק האמריקאי.

כיום, מחלות כרוניות, כמו מחלות לב וסרטן, הן הסיבות המרכזיות למוות ומוגבלויות בארצות הברית. אחד 
מכל שלושה אמריקאים סובל מלחץ דם גבוה, שלעתים קרובות מוביל לבעיות לב ולשבץ. בהמשך לטענת 
ה-FDA, כי תזונה לקויה היא גורם מרכזי לפיתוח מחלות כרוניות, הארגון התחייב למציאת דרכים חדשות 
לצמצום מספר הלוקים במחלות כרוניות בארצות הברית, וזאת באמצעות עידוד תזונה נכונה ובריאה. 
אחת מהאסטרטגיות המרכזיות של הארגון לשיפור התזונה היא עדכון הוראות סימון תוויות המזון הארוז 

וסימון תוספי תזונה. 

ביולי 2016 ה-FDA החיל חוק חדש הנוגע לשתי הוראות: סימון עובדות תזונתיות וסימון תוספי תזונה 
)Food Labeling: Revision of the Nutrition and Supplement Facts Labels(. הוראות אלה 
 .)CFR Part 101 21 :נמצאות ברשומות הפדרליות תחת כותרת 21 של קוד הרגולציה הפדרלית )ראו
מטרת מדריך זה היא לתת סקירה תמציתית לגבי התקנות החדשות לסימון עובדות תזונתיות על מוצרי 
מזון ארוזים וסימון תוספי תזונה בארצות הברית. זאת, מתוך שאיפה להגדיל את הייצוא הישראלי לארצות 

הברית באמצעות וידוא עמידתם של המוצרים השונים בתנאים ובדרישות של הרשויות האמריקאיות. 

המדריך מתייחס לדרישות סימון לתוצרת טרייה, מזון מעובד, משקאות ומזון תינוקות. הוא אינו מתייחס 
לדרישות סימון עבור מוצרי בשר, עוף וביצים, הנמצאים תחת פיקוח ורגולציה של מחלקת החקלאות 

.)USDA( האמריקאית

חוק דרישות סימון עובדות תזונתיות למזון ארוז )Nutrition Facts label for packaged foods( נכנס, 
ביולי 2018, אך  ב-26  סימון המוצרים החל  מועד חובת  ביולי 2016. החוק קבע את  לתוקף  כאמור, 
לפיכך,  החוק.  לדרישות  ההסתגלות  תקופת  את  להאריך  ויבואנים  תעשיינים  לבקשות  נענה   FDA-ה
המועד המעודכן של חובת הסימון, עבור יצרנים עם מכירות מזון שנתיות בהיקף של 10 מיליון דולר 
או יותר, הוא 1 בינואר 2020.הארכה של שנה, עד 1 בינואר 2021, תינתן ליצרנים עם היקף מכירות 
שנתי שאינו עולה על 10 מיליון דולר. באפשרות יצרנים לאמץ סימון עובדות תזונתיות עדכני באריזות 

המזון שלהם גם לפני המועדים הללו. 

מוצרים שסומנו בתווית במועד חובת הסימון או אחריו, מחויבים לעמוד בדרישות הסימון החדשות. מוצרים 
תאריך  לפיכך,  החדשה.  הסימון  בדרישת  לעמוד  מחויבים  לא  סימון  חובת  מועד  לפני  בתווית  שסומנו 
הסימון הוא הקובע, וה-FDA לא מתייחס למועד הגעת המוצר לשוק האמריקאי. במקרים מיוחדים, בהם 
לא הוטבעה תווית עובדות תזונתיות חדשה ומעודכנת, יהיה ניתן להשתמש במדבקה במקום הראוי )על 

.)CFR 101.36 21-ו  CFR 101.9 21-פי הדרישות שנקבעו ב

הן  מתייחס  זה  מדריך  החדש,  התזונתי  הסימון  בדרישות  לעמוד  מחויבים  אינם  עדיין  שיצרנים  מאחר 
לדרישות הקיימות והן לחדשות. 

עם זאת, אין תחליף לקריאת התקנות עצמן על ידי היצרן, ויש לעקוב אחר עדכונים ושינויים המוכנסים 
יותר לתקנות ולעדכונים  לתקנות מעת לעת. אנו מקווים כי הפירוט במדריך זה יאפשר גישה נוחה 

השונים. 

הנספחות הכלכלית-מסחרית של משרד הכלכלה והתעשייה בוושינגטון עוסקת בפיתוח קשרי הסחר, 
עבודה  בקשרי  הנספחות  נמצאת  מתפקידה  כחלק  הברית.  לארצות  ישראל  בין  והמו"פ  ההשקעות 
 ,)USTR( וציבוריים בארצות הברית, כגון נציג הסחר של ארצות הברית גופים פדראליים  שוטפים עם 
מחלקת המסחר האמריקאית )DoC(, מינהל המזון והתרופות )FDA(, ומחלקת החקלאות האמריקאית 

.)USDA(

אנו, בנספחות – יחד עם מטה מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בארץ – עוקבים באופן שוטף 
אחר הרגולציה בארצות הברית ועוסקים בניתוחה. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלת סחר לרבות 

בנושאים שבהם עוסק מדריך זה.

מבוא

https://www.regulations.gov/document%3FD%3DFDA-2012-N-1210-0875
https://www.regulations.gov/document%3FD%3DFDA-2012-N-1210-0875
https://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.36
https://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.36
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.9
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.9
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e הפדראלי והקוסמטיקה  התרופות  המזון,   חוק 
על  לפקח   FDA-ה את  מסמיך  החוק   :)FD&C Act(
וקוסמטיקה.  מכשירים  תרופות,  מזון,  של  הבטיחות 
מטרות החוק הן להבטיח שהמזונות בטוחים למאכל, 
ואפקטיביים,  בטוחים  רפואיים  ומכשירים  שתרופות 
אוסר  החוק  לשימוש.  בטוחים  קוסמטיקה  ושמוצרי 
ומזון  מדולל  במזון  הברית  ארצות  מדינות  בין  מסחר 

שאינו מסומן כראוי. 

e  The Fair( ההוגנים  והסימון  האריזה  חוק 
Packaging and Labeling Act(: קובע כי נציבות 
 )Federal Trade Commission( הסחר הפדראלית
וה-FDA יקבעו תקנות המחייבות סימון על כל "סחורה 
זהות  את  )נטו(,  התכולה  את  יכלול  הסימון  צרכנית". 
הסחורה, את שם ומקום העסק של יצרן המוצר ואת 

שם האורז או המפיץ.

סנקציות:

הרגולציה בארצות הברית מחייבת כי רוב המזון המוכן, כגון לחמים, דגנים, מזון משומר 
ומוקפא, חטיפים, קינוחים ומשקאות, יהיה מסומן. לעומת זאת, סימון תזונתי של תוצרת  

טרייה )פירות וירקות( ודגים, אינו בגדר חובה והוא נתון לשיקולו של היצרן

e  The Nutrition Labeling( תזונתי  וחינוך  סימון  חוק 
 FDA-ה את  מסמיך  החוק   :)and Education Act
מפוקחים  אשר  המזונות  רוב  עבור  תזונתי  סימון  לדרוש 
על ידו, וכן לוודא שהמוצרים עומדים בתקנות בכל הנוגע 

לעניינים הבריאותיים ולתכולת החומרים המזינים. 

e  2004 החוק לסימון אלרגנים במזון והגנת הצרכן משנת
 Food Allergen Labeling and Consumer(

 .)Protection Act

שימו לב: כל התקנות החדשות עבור החוקים שהוזכרו לעיל, 
מתפרסמות ברשומות הפדראליות בפרק 21 לקוד התקנות 

.)"CFR 21"( הפדראליות

:FDA-חוקים פדראליים רלוונטיים שבסמכות ה

 ,CFR 21-ככלל, כל פגיעה או הפרה של הדרישות, ככתוב ב
כפופה לעונשים לפי חוק FD&C. החוק מפרט רשימה של 
פעולות אסורות )FD&C Act, sec. 301( ורשימת עונשים 

 .)FD&C Act, sec. 303(

גם  תלויים  סימון  דרישות  הפרת  בגין  וסנקציות  קנסות 
ראשונה/הפרה  בהפרה  מדובר  )האם  המקרה  בנסיבות 
קנסות,  כגון  סנקציות  מטילות  התקנות  וכדומה(.  נמשכת 

מאסר, חילוט, ועיכוב.

היא   301 סעיף  לפי  האסורות  מהפעולות  אחת  למשל, 
או  תרופה, מכשיר  במזון,  ארצות הברית  מדינות  בין  מסחר 
כראוי )סעיף  שלא  או מסומן  מדולל  שהינו  קוסמטי  מוצר 
a(301((.לפי סעיף 403 לחוק FD&C, מוצר נחשב כמסומן 
שלא כראוי אם "הסימון שלו אינו נכון או מטעה לגבי כל פרט 

שהוא".

מפר  אשר  אדם   ,FD&C לחוק  )עונשים(   303 סעיף  לפי 
על  ייאסר למשך תקופה שלא תעלה  הוראה בסעיף 301 
דולר.  יעלה על 1,000  ייקנס בסכום שלא  ו/או  שנה אחת 
בגין  הורשע  שכבר  )לאחר  חוזרת  עבירה  מבצע  אדם  אם 
אותה עבירה(, או מבצע את העבירה מתוך כוונה לרמות או 
ייאסר למשך תקופה שלא תעלה על שלוש  להטעות, הוא 

שנים ו/או ייקנס בסכום שלא יעלה על 10,000 דולר.

ההוראות  של  בלבד  אחת  בדוגמה  מדובר  כי  לציין,  חשוב 
לעניין המעשים האסורים והעונשים, וייתכן שיוטלו עונשים 
לאופייה  בהתאם  ו-303,   301 בסעיפים  כאמור  נוספים 

המסוים של העבירה.

 Import נוהג להתריע בפני היבואן )לשלוח FDA-בפועל, ה
אכיפה  לפני  אזהרה  מכתב  מוציא  הוא  ולעתים,   ,)alert
מיידית  סכנה  יש  אם  )אלא   FD&C-ה חוק  של  רשמית 
לבריאות הציבור(. המכתבים הללו נשלחים ישירות ליצרן וכן 
מפורסמים באתר האינטרנט של ה-FDA. בעוד שהמכתבים 
בתוך  תגובה של הנמען  חוסר  עונש,  אינם מטילים  עצמם 
החברה  נקטה  בהם  הצעדים  פירוט  תוך  עבודה,  ימי   15
)או שבכוונתה לנקוט( בכדי לתקן את ההפרה, עשוי להביא 

 .FDA-לנקיטת סנקציות חמורות יותר מצד ה

כלי אכיפה נוסף הינו תפיסה על ידי ה-FDA: מנהל או עובד 
מוסמך של ה-FDA רשאי להורות על עיכוב מינהלי של מוצר 

מזון לגביו קיים חשש כי הינו מדולל או שסומן שלא כראוי.

נא שימו לב, כי מעבר לחוק ה-FD&C, החוק למודרניזציה 
של בטיחות המזון )FSMA( מעניק ל-FDA סמכות להורות 
על החזרת דברי מזון )Recall(, במקרים בהם החברה אינה 
עושה זאת מרצונה והמזון עלול לגרום להשלכות בריאותיות 
הזדמנות  תחילה  לתת  נדרש   FDA-ה למוות.  ואף  שליליות 
ולבצע החזרה רצונית של  לגורם האחראי להפסיק הפצה 
פריט מזון. אם הגורם האחראי אינו עושה זאת בזמן ובאופן 
ידי ה-FDA, המינהל רשאי לממש את סמכות  שנקבעו על 

 .)U.S.C. 350l 21( ההחזרה

סימון מזון – מסגרת משפטית 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/FDCActChapterIIIProhibitedActsandPenalties/default.htm
https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/FDCActChapterIIIProhibitedActsandPenalties/default.htm
https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/FDCActChapterIIIProhibitedActsandPenalties/default.htm
https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/FDCActChapterIIIProhibitedActsandPenalties/default.htm
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/350l
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/350l
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מדינת מקור

הצהרה בדבר מדינת המקור על גבי מזונות מיובאים, הינה 
 United( האמריקאית  והגבולות  המכס  רשות  של  דרישה 
States Customs and Border Protection(, בהתאם 
 CPB 19 USC-ותקנות ה )Tariff Act 1930( לחוק המכס

.CFR Part 134 19-1304 ו)a(

שם  את  שמציין  המוצר,  גבי  על  סימון  משמעה  זו  הצהרה 
המדינה בה יוצר, או את שם המדינה שבה עבר את השינוי 
משתנה  מהותי"  "שינוי  של  ההגדרה  האחרון.  המהותי 

ממוצר למוצר.

יעמוד בכללי המקור של הסכם הסחר  אין הכרח שהמוצר 
בסימון  מחויב  שיהיה  כדי  ארה"ב  עם  ישראל  של  החופשי 

ע"פ דרישות רשות המכס והגבולות האמריקאית.

חייבת  מדינת המקור של המוצרים  למעט חריגים מעטים, 
במקום  וקבוע,  מחיק  בלתי  קריא,  באופן  מסומנת  להיות 

בולט, תוך ציון שם המדינה באנגלית. 

 The Principal( עיקרי  תצוגה  לוח 
)Display Panel - PDP

אשר  בסימון  חלק  אותו  הוא   )PDP( העיקרי  התצוגה  לוח 
מוצג בדרך כלל במהלך מכירה קמעונאית )קדמת האריזה(. 
וכן  שמו,  או  המזון  זהות  בדבר  הצהרה  לכלול  זה  חלק  על 
שבהן  אריזות,  ישנן  המוצר.  של  הנטו  תכולת  על  הצהרה 
אלו  אזורים   ;PDPs-כ לשמש  העשויים  יותר  או  אזורים  שני 
על  דיו  גדול  להיות   PDP-על ה חלופיים".   PDPs" נקראים 
מנת לכלול את כל המידע הנדרש לפי התקנות, באופן ברור. 
ה-PDP לא יכלול עיצובים או גרפיקה שמסיטים את תשומת 
יכללו את כל  הלב מהעיקר. אריזות בעלות PDPs חלופיים 
בחוק: שנדרש  כפי  חלופית,  תצוגה  בכל  הנדרש   המידע 

.21 CFR 101.1

הצהרה בדבר זהות המוצר

ובגודל  בולט  בדפוס  תופיע  המוצר  זהות  על  ההצהרה 
 .PDP-ב ביותר  הבולטים  למאפיינים  בהתאם  המתאים 
ההצהרה תהא השם המקובל של המזון. אם לא קיים שם 
מקובל, תיאור מדויק יהא מקובל. שמות מותג אינם נחשבים 

כהצהרה על זהות המוצר.

חתוך  פרוס,  שלם,  כגון:  שונות,  במתכונות  משווק  מזון  אם 
המתכונת  את  תציין  ההצהרה  אזי  וכד',  מגורר,  לקוביות, 
המסוימת של המזון הנמכר )למשל: גבינה פרוסה או עגבניות 

21 CFR 101.3 :חתוכות לקוביות(. על פי הנדרש בחוק

הצהרה בדבר תכולה נטו

מטרת הצהרה זו לציין את כמות המזון שבאריזה, באמצעות 
אחוז  ב-30  תופיע  ההצהרה  מיספור.  או   מידה  משקל, 
עבור  האריזה.  לבסיס  במקביל   ,PDP-שב התחתונים 
ההצהרות על כמות נטו, הגודל המינימלי יהא גודל הדפוס 
 .PDP-ב לסימון  הזמין  למקום  בהתאם  המותר  המינימלי 
המטרית  השיטה  לפי  נטו  התכולה  את  תציין  ההצהרה 
בחוק: שנדרש  כפי  הברית,  בארצות  המקובלת   והשיטה 

.21 CFR 101.7

סימון  של  שינוי  או  השמדה,  השחתה,  הסרה,  כל  עונשין: 
מדינת המקור, כנדרש לפי סעיף 304, חוק המכס משנת 
1930, כפי שתוקן )USC 1304 19(, מתוך כוונה להסתיר 
את המידע, עשויים להביא לקנסות פליליים של עד 5,000 
.)h(USC 1304 19 דולר ו/או מאסר לשנה, בהתאם לחוק

שפות זרות

ה-FDA מתיר שימוש בשפות זרות בסימוני אריזות המזון. עם 
זאת, הכיתוב בשפה הזרה צריך להופיע בצד כיתוב בשפה 

.21 CFR 101.15 )c()2( - האנגלית, כנדרש בחוק

לוח מידע

הניתן  הראשון  הלוח  להיות  צריך  ארוז  במזון  המידע  לוח 
לשימוש על גבי המוצר, מימין ל-PDP. התקנות מחייבות, כי 
שם וכתובת היצרן או המפיץ, רשימת הרכיבים וההצהרות 
מעודד   FDA-ה המידע.  בלוח  יופיעו  במזון,  אלרגנים  בדבר 
הצגת  על  ואוסר  המידע  בלוח  תזונתי  סימון  לכלול  חברות 
גרפיקה או חומר אחר בחלק זה. על המידע המוצג להופיע 

.21 CFR 101.2 :בגודל הנדרש על פי חוק

כתובת

לוח המידע יכלול את הכתובת המלאה של היצרן או המפיץ. 
ידי חברה שאינה היצרן, אזי התקנות  אם המוצר מופץ על 
מחייבות הצהרה המבהירה את הקשר של החברה למוצר 
)למשל: "מיוצר עבור" או "מופץ על ידי"(, כפי שנדרש על פי 

21 CFR 101.5 :חוק

דרישות סימון על גבי האריזה

לוח המידע, 
המוצג לימין 

PDP-ה

דרישות סימון כלליות

ציון שם מדינת 
המקור באנגלית

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1304
www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title19-vol1/pdf/CFR-2012-title19-vol1-part134.pdf
www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title19-vol1/pdf/CFR-2012-title19-vol1-part134.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1304
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/part-101
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.3
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=b242abd7c901fd3861e3896e31019f81&mc=true&node=pt21.2.101&rgn=div5#se21.2.101_17
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1304
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1304
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/101.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/101.15
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f31c0267193e0031aa644d3dcd23c3af&node=se21.2.101_12&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f31c0267193e0031aa644d3dcd23c3af&node=se21.2.101_12&rgn=div8
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רשימת רכיבים

על האריזה לכלול את רכיבי המזון בסדר יורד, 
לפי משקל. רשימת הרכיבים מתחילה ברכיב 
ברכיב  ומסתיימת  ביותר,  הרב  המשקל  בעל 
בעל המשקל הנמוך ביותר. הרשימה תנקוט 
ולא  בשם הנפוץ עבור הרכיב )למשל: "מים" 
חוק: פי  על  שנדרש  כפי  דו-חמצני"(,   "מימן 

.21 CFR 101.4

הצהרה בדבר אלרגנים במזון

כל מוצרי המזון הארוזים, הכפופים לרגולציה 
החוק  בהוראות  לעמוד  חייבים   ,FDA-ה של 
 Food( הצרכן  והגנת  במזון  אלרגנים  לסימון 
 Allergen Labeling And Consumer
Protection Act of 2004(. חוק זה מחייב 
באופן  לזהות  בכדי  מזון  מוצרי  לסמן  יצרנים 
במסגרת  זאת,  מהותיים.  אלרגנים  ספציפי 
הצהרת  באמצעות  או  הרכיבים  רשימת 
"מכיל" נפרדת, שמפרטת את כל האלרגנים 
הצהרה  להציג  ממליץ   FDA-ה האפשריים. 
המפיץ  או  היצרן  לכתובת  ומעל  בצמוד  זו 
אינו  החוק  וביצים(.  בוטנים  מכיל:  )למשל, 
מגע  בדבר  הצהרות  לפרסם  חברות  מחייב 

להכיל  "עשוי  )כמו  אלרגנים  עם  פוטנציאלי 
סויה וחיטה" או "עובד במתקן שבו מעובדים גם בוטנים"(, 
כתחליף  בהצהרות  להשתמש  אין  כי  מציין   FDA-ה אולם, 

לתנאי ייצור טובים. 

לפי החוק, אלרגנים עיקריים כוללים את הפריטים הבאים, 
פירות- דגים,  ביצים,  חלב,  מהם:  המופק  חלבון  כל  או 

ופולי  בוטנים  חיטה,  עץ,  אגוזי  הסרטנים,  ממשפחת  ים 
סויה. בנוסף, החוק מחייב לציין את סוג אגוז העץ )למשל, 
שקדים, פקאנים, אגוזי-מלך(; את סוג הדג )למשל, לברק, 
סנדל, בקלה(; ואת סוג פירות הים )למשל, סרטן, לובסטר, 

חסילון(. 

לסנקציות  נתונות  להיות  והנהלתה עשויות  עונשין: חברה 
 ,FD&C חוק לפי  לשניהם,  או  פליליים  לעונשים  אזרחיות, 
אם אחד ממוצרי המזון שלה אינו עומד בדרישות הסימון לפי 
FALCPA. כמו כן, ה-FDA רשאי לתפוס מוצרי מזון שאינם 
מזון  מוצר  אם   .FALCPA לפי  הסימון  בדרישות  עומדים 

המכיל אלרגן אינו מוצהר - ה-FDA אף עשוי לדרוש שיוחזר 
מהמדפים בידי היצרן או המפיץ. 

)Nutrient Labeling( סימון תזונתי

בפני  לחשוף  יצרנים  מחייבות  הנוכחיות   FDA-ה תקנות 
הצרכן, במסגרת סימון העובדות התזונתיות, את סך הקלוריות 
ואת רשימת הערכים התזונתיים )פר מנה( במוצריהם. המידע 
חייב לכלול את המסה של כל רכיב ואת האחוז מהערך היומי 
הידועים  יומיים,  ערכים  המסה.  שמהווה  רכיב,  אותו  של 
העומדות  צריכה  רמות  הם  מומלצת",  יומית  כ"צריכה  גם 
בדרישות התזונה של אנשים בריאים, ומחושבות בידי פקידי 
בריאות הציבור. ערכים יומיים מבוססים על צריכה יומית של 

2,000 קלוריות. 

בתוך  גבי האריזה  על  להופיע  חייב  תזונתיות  עובדות  סימון 
לא  המוצר  שם  אחר.  מידע  מכל  אותו  המפרידה  מסגרת, 

יופיע בתוך מסגרת זו. 

הדרישות החדשות, שיפורטו להלן, משנות באופן מהותי 
התזונתיות. העובדות  סימון  של  המהות  ואת  הצורה   את 
יש מספר שינויים טכניים בולטים, שמחייבים תשומת לב 

מיוחדת מצד חברות:

e  יצרנים יחויבו להדגיש את הבאים: "קלוריות", "מנות פר
האותיות  הגדלת  באמצעות  זאת,  מנה".  ו"גודל  חבילה" 
והדגשת מספר הקלוריות וגודל המנה; התבטלה הדרישה 

.)Calories from fat( לציין קלוריות שמקורן בשומן

e  הוויטמינים של  בפועל  הכמות  את  לציין  יחויבו  יצרנים 
והמינרלים הנדרשים, בנוסף לאחוז מהערך היומי. 

e  של )בגרם(  הכולל  הסכום  את  לחשוף  יחויבו  יצרנים 
הסוכרים";  "סך  לציון  ומתחת  בצמוד  סוכרים,  תוספת 
ישנם תוספי סוכר שה-FDA הגדיר ככאלו, למשל סוכר 
טרהלוז,  מלטוז,  פרוקטוז,  דקסטרוז,  תירס,  סירופ  חום, 
פי  על  ופרוקטוז.  גלוקוז   - סוכרים  שני  של  ותערובת 
טיוטת המדריך שה-FDA פרסם בפברואר 2018, ישנם 
דבש,  בהם  סוכר,  כתוספי  מוכרים  שבהגדרתם  רכיבים 
סירופ מייפל, חמוציות וסוכרים ממיץ מרוכז או מפירות. 
בתווית המופיעה על מוצרים כמו צנצנת דבש או חבילת 
חמוציות ניתן להוסיף את הסימון הבא  -   בצמוד לאחוז 
תוספי הסוכר. הסימון ישמש ככוכבית המפנה להערת 
שוליים, שמסבירה מדוע למוצרים אלו תוסף סוכר גבוה 

)למשל, חמוציות אינן אכילות ללא תוספת סוכר(. 

e  יצרנים יחויבו לשנות את הערת השוליים בכדי להסביר
טוב יותר מהו האחוז מהערך היומי. 

e  רשימת הרכיבים התזונתיים שנדרשים / שאינם נדרשים
יידרשו  ויטמין D ואשלגן  התעדכנה:  בטבלה  להופיע 
 ,C-ו A ויטמינים וברזל.  סידן  גם  כך  ברשימה.  להופיע 
לעומת זאת, לא יידרשו עוד, ויסומנו באופן וולונטרי )אלא 
אם החברה מציגה טיעונים לגבי הרכיבים התזונתיים או 

מוסיפה באופן מכוון את הוויטמינים הללו למזון(. 

רשימת רכיביםלוח מידע

הצהרה בדבר 
אלרגנים במזון

כתובת

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f31c0267193e0031aa644d3dcd23c3af&node=se21.2.101_14&rgn=div8
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM179394.pdf
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מועד כניסה לתוקף של דרישות 
 סימון עובדות תזונתיות 

)להלן: "מועד חובת סימון"(

ארוז  למזון  תזונתיות  עובדות  סימון  דרישות  חוק 
 Nutrition Facts label for packaged(
foods( נכנס לתוקף ביולי 2016. על פי החוק, 
ביולי  ל-26  נקבע  הסימון  חובת  תחילת  מועד 
שהיקף  ליצרנים  ניתנה  נוספת  שנה   ;2018
מכירות המזון שלהם אינו עולה על 10 מיליון דולר 
בשנה. לאחר קביעת התקנות החדשות, קבוצות 
בנוגע  ל-FDA משוב  והלקוחות סיפקו  התעשייה 
 FDA-ה הארכה.  וביקשו  הסימון  חובת  למועד 
ההסתגלות  תקופת  את  והאריך  לבקשה  נענה 
לדרישות סימון העובדות התזונתיות. לפיכך, מועד 
חובת הסימון המעודכן נקבע ל-1 בינואר 2020, 
מזון שנתיות של  מכירות  היקף  יצרנים עם  עבור 
10 מיליון דולר או יותר. שנה נוספת )עד 1 בינואר 
מזון  מכירות  היקף  עם  ליצרנים  תינתן   )2021
יצרנים  בשנה.  דולר  מיליון   10 על  עולה  שאינו 

רשאים לבחור לאמץ סימון עובדות תזונתיות עדכני באריזות 
המזון שלהם טרם המועדים הללו. 

אחריו,  או  הסימון  חובת  במועד  בתווית  שיסומנו  מוצרים, 
מחויבים לעמוד בדרישות הסימון החדשות. מוצרים שסומנו 
בתווית לפני מועד חובת סימון לא מחויבים לעמוד בדרישת 
הסימון החדשה. במקרים מיוחדים בהם לא הוטבעה תווית 
סימון חדשה, יהיה ניתן להשתמש במדבקה במקום הראוי, 

21 CFR 101.36 כפי שנדרש על פי חוק

למידע נוסף על סימון עובדות תזונתיות, לחצו כאן

)Serving Size Rules( סימון גודל מנה
המזון  מנת  גודל  את  לכלול  התזונתיות  העובדות  סימון  על 
לרפורמה  בנוסף  באריזה.  הכלולות  המנות  מספר  ואת 
מהותי  באופן  עדכן   FDA-ה התזונתיות,  העובדות  בסימון 
לעמידה  המועד  את  והאריך  מנה,  גודל  לגבי  הדרישות  את 
בדרישות החדשות - עד ל-1 ינואר 2020 )או: עד ל-1 ינואר 
2021 עבור יצרנים עם מחזור מכירות מזון שאינו עולה על 

10 מיליון דולר(.

המשקף  מעודכן,  מנה"  "גודל  קובעות  החדשות  הדרישות 
שאנשים  המזון/שתייה  כמות  את  יותר  מדויק  באופן 
צריכה  כמויות  נקבעו  אחת.  בפעם  כלל  בדרך  צורכים 
 Reference Amounts Customarily( RACC  ,מקובלות
Consumed( או גודל מנה מומלצת, עבור 139 קטגוריות 
מזון שונות, והערכים הללו מהווים את כמות המזון הנצרכת 
 RACC-בדרך כלל בידי אדם אחד בארוחה אחת. מטרת ה
גודל  את  ולא  אוכל,  שאדם  המנה  גודל  את  לשקף  היא 
המנה שה-FDA ממליץ לו לאכול )למשל: אדם שותה פחית 
תזונתיות  לעובדות  מתייחס  ולא  מ"ל   330 שמכילה  סודה 
היום(.  עד  מסומן  שהיה  כפי   - מומלצים  מ"ל   240 עבור 
 ה-RACCs שקבע בידי ה-FDA, מפורטות בטבלה שמופיעה
זו מציגה את סוג המוצר,  ב-)CFR 101.12 )b 21. טבלה 
כמות המוצר ב-RACC ואת אופן הכתיבה המתאים לשימוש 
במסגרת הסימון. התמונה הבאה הינה קטע מתוך הטבלה: 

ציון במסגרת הסימוןכמות בסיסקטגוריות מוצר

מוצרים אפויים:

קרואסונים, בייגלים, טורטיות, מקלות לחם 
רכים, בייגלה רך, לחם תירס, בצק מטוגן

__ חתיכה/ות )__ גרם(55 גרם

50 גרםלחמים )למעט לחמים ממותקים(
__ חתיכה/ות )__ גרם( ללחם פרוס ויחידות בודדות )כמו 
 לחמניות(; שתי אונקיות )56 גרם/__ אונקיות לפרוסה( 

עבור לחם לא פרוס

מקלות לחם – ראו קרקרים

מאפי טוסטר – ראו עוגות קפה

40 גרםעוגיות בראוניז
__ חתיכה)ות( )__ גרם( עבור יחידות בודדות; פרוסה חלקית 

)__ גרם( עבור גוש.

בטבלה,  כאמור   FDA-ה שקבע   RACC אין  למוצר  אם 
שני  משלב  או  חיקוי,  המהווה  במוצר  שמדובר  משמע 
זה,  במקרה  יחד.  לצריכה  שמיועדים  יותר  או  מזון  מוצרי 
המצוי  במידע  שימוש  תוך  ליצור RACC משלו,  היצרן   על 
חיקוי  מזון  ה-FDA מגדיר   .21 CFR 101.12  )c(-ב 
ודומה  תחליף  כמזון שמהווה   21 CFR 101.3 )e( )1( ב- 
למזון אחר, אך נחות מבחינה תזונתית ביחס למזון זה )למשל, 
חיקוי לבשר סרטן, אשר מיוצר מדג טחון ונראה כבשר סרטן(.

מדד  באמצעות  היא  מנה  גודל  להצגת  הראויה  השיטה 
מקובל וביתי, ולאחריו המדד המטרי בסוגריים, למשל: 1 כוס 

)224 גרם( או 1 עוגייה )28 גרם(.

עבור  הסימון  דרישות  את  מעדכנות  החדשות  ההנחיות 
כאשר  הקיים,  החוק  לפי  אחת.  מנה  המכילים  מוצרים 
שיעור ה-RACC הינו בין 150 ל-200 אחוז, יצרנים רשאים 
להחליט אם לסמן את המכל או היחידה כמוצר המכיל מנה 
מנה  סימון  ודורש  זו  גמישות  מבטל  החדש  הכלל  בודדת. 
בודדת עבור מכלים או יחידות המכילים פחות מ-200 אחוז 

מה-RACC )למשל, סודה במשקל 20 אונקיות(.

בתוך  בודדות  ואריזות  אחת,  מנה  המכילות  אריזות  לגבי 
שימוש  ייעשה  מנות,  מספר  המכילה  יותר  גדולה  חבילה 
מ"ל(   360( פחית   1 ]למשל:  המנה  כגודל  בודדת  באריזה 
או שקית אחת )8 גרם([. לגבי אריזות המכילות מנה אחת, 
הארוזים  מוצרים  לאריזה".  ה"מנות  ציון  את  להשמיט  ניתן 
מכילים  הם  אם  בודדות  כמנות  נחשבים  בנפרד  והנמכרים 
שמופיעה  בטבלה  מה-RACC המצוין  אחוז  מ-200  פחות 

 .21 CFR 101.12-ב

אך  בודדת  ממנה  הגדולים  מסוימים,  מוצרים  עבור  כן,  כמו 
על  יהא  פעמים,  במספר  או  אחת  בפעם  לצריכה  ניתנים 
לציין  בכדי  כפולה",  "עמודה  סימונים בעלי  להציג  היצרנים 
"פר  בסיס  על  התזונתיים  והרכיבים  הקלוריות  כמות  את 
מנה" ו"פר אריזה"/"פר יחידה". למשל, במקרה של בקבוק 
גלידה.  של  )פיינט(  שמינית-גלון  או  אונקיות,   24 ובו  סודה 
יוכל להבין  באמצעות סימונים בעלי עמודה כפולה, הצרכן 
או  יאכל  אם  יקבל  תזונתיים  ורכיבים  קלוריות  כמה  בקלות 

ישתה את כל החבילה/יחידה בבת אחת.

את  לעגל  יש  מנות,  לחמש  שתיים  בין  מכילה  האריזה  אם 
המנה  גודלי  כל  הקרובה.  לחצי-המנה  המנות  מספר 
האחרים יעוגלו למספר השלם הקרוב ביותר. יש לציין האם 
גודל המנה עוגל באמצעות שימוש ב"כ-" )למשל: כ-3 מנות(.

 סימון עובדות תזונתיות. 
מימין: הסימון לפי הדרישות 

החדשות.

https://www.fda.gov/files/food/published/The-New-and-Improved-Nutrition-Facts-Label-%E2%80%93-Key-Changes.pdf
https://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ucm535370.pdf
https://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ucm535370.pdf
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=2cd366a9f6d495974a9cbfc076c43b05&rgn=div8&view=text&node=21:2.0.1.1.2.1.1.3&idno=21
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=2cd366a9f6d495974a9cbfc076c43b05&rgn=div8&view=text&node=21:2.0.1.1.2.1.1.3&idno=21
https://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ucm535370.pdf
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גודל מנה ומספר 
מנות באריזה

רכיבים תזונתיים 
ורכיבים 

מנדטוריים 
ווולונטריים

)Nutrition Facts Labeling( סימון עובדות תזונתיות

הערת שוליים 
חדשה

מנה וקלוריות: 
דפוס גדול 
ומודגש

ערך יומי 
מעודכן

 חדש: 
תוספת סוכר

רכיבים תזונתיים 
הרכיבים  ורק  אך  יופיעו  התזונתיות  העובדות  בסימון 

התזונתיים הבאים: 

משומן;  קלוריות  קלוריות;  מנדטוריים: סה"כ  רכיבים 
קלוריות משומן רווי; סה"כ שומן; שומן רווי; שומן טראנס; 
תזונתיים;  סיבים  פחמימות;  סה"כ  נתרן;  כולסטרול; 

סוכרים; חלבון; ויטמין A; ויטמין C; סידן; ברזל.

וולונטריים: שומן רב בלתי רווי; שומן חד בלתי  רכיבים 
רווי; אשלגן; סיבים מסיסים; אלכוהול סוכר; פחמימות 
ויטמין E; תיאמין; ריבופלבין; ניאצין;   ;D ויטמין אחרות; 
פנתוטנית;  חומצה  ביוטין;  פולית;  חומצה   ;6B ויטמין 
כרום; מוליבדן;  יוד; מגנזיום; אבץ; סלניום; מנגן;  זרחן; 

וכלוריד.

שימו לב, כי על פי הדרישות החדשות רשימת הרכיבים 
וברזל  סידן  אשלגן,   ,D ויטמין  הבא:  באופן  התעדכנה 
לעומתם,  המנדטוריים.  הרכיבים  ברשימת  ייכללו 
וולונטרי.  ויסומנו באופן  יידרשו עוד  ו-C, לא   A ויטמינים
כמו כן, לפי הדרישות החדשות, אין צורך לציין קלוריות 

שמקורן בשומן. 

דוגמאות לפטורים

e  בעלת יותר  גדולה  אריזה  בתוך  הנמכרות  בודדות,  חבילות 
תזונתיות,  עובדות  בסימון  מחויבות  אינן  יחידות,  מספר 
למכירה  אינה מסומנת  זו  "יחידה  כי  עליהן  בתנאי שמצוין 
העובדות  שסימון  ובתנאי  נפרדת",  כיחידה  קמעונאית 

התזונתיות יופיע על גבי האריזה הגדולה יותר.

e  ,קלוריות של  משמעות  חסרות  כמויות  שמספקים  מזונות 
שומן, כולסטרול, פחמימות, סיבים תזונתיים, סה"כ סוכרים 
לסמן  ניתן  מסוימים,  ויטמינים  וכן  חלבון,  סוכר,  ותוספת 
- חוק  פי  על  שנדרש  כפי  פשוטה,  בתצוגה  שימוש   תוך 

CFR 101.9 21. כמות "חסרת משמעות" של רכיב מוגדרת 
סה"כ  למעט  התזונתי,  בסימון  אפס  ציון  המאפשרת  ככזו 
פחמימות, סיבים תזונתיים וחלבון, אשר לגביהם יצוין כי הם 
מכילים פחות מגרם אחד. מזונות הכלולים בפטור זה: פולי 
קפה, עלי תה, נס קפה ותה בלתי ממותק, תמציות טעם 

וצבעי מאכל.

e  פירות, ירקות ודגים, פטורים מדרישות סימון תזונתי; אולם
באופן  תזונתי  סימון  להציג  קמעונאים  ה-FDA מעודד 
וולונטרי עבור 20 מוצרי הצריכה השכיחים ביותר בארצות 

הברית בכל אחת מהקטגוריות:
אשכולית,  כתום,  מלון  בננה,  אבוקדו,  תפוח,  פירות:    
תפוז,  נקטרינה,  ליים,  לימון,  קיווי,  ירוק,  מלון  ענבים, 
אפרסק, אגס, אננס, שזיף, תות שדה, דובדבן, קלמנטינה 

ואבטיח. 
סלרי,  כרובית,  גזר,  ברוקולי,  פלפל,  אספרגוס,  ירקות:  	
חסה  ירוק,  בצל  לבן,  כרוב  ירוקה,  שעועית  מלפפון, 
אדמה,  תפוח  בצל,  פטריות,  ערבית,  חסה  אייסברג, 

צנונית, קישוא, תירס, בטטה ועגבניה. 
מרוון,  סול,  בקלה,  צדפות,  שפמנון,  כחול,  סרטן  דגים:  	
לשונון, לובסטר, ורדון, צדפות, זהבנון, סלמון, חסילון, דג 

חרב, אמנון וטונה.

זה, אזי עליה לקיים את אותן  אם חברה בוחרת לספק מידע 
ההוראות עבור סימונים תזונתיים מנדטוריים, כפי שנדרש על 

.21 CFR 101.44 - פי חוק

תקנות סימון עובדות תזונתיות הינן מאוד 
אותן  לקרוא  מאוד  חשוב  ספציפיות. 
החדשות  התקנות  כיצד  ולהבין  בפירוט, 
המלא  לפירוט  המוצר.  סימון  על  ישפיעו 
לרבות  התזונתיות,  העובדות  סימון  על 
דרישות לגבי גודל אותיות, גופנים נדרשים 

.21 CFR 101.9 :ומלים מודגשות, ראו

עובדות תזונתיות 
במתכונת מקורית 

בהשוואה למתכונת 
החדשה )מימין(

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.9
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.9
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=dea966bd4d1ec7685065ee37ea2dad90&node=se21.2.101_144&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=b87f41ad68691e983629414376d3239b&node=se21.2.101_19&rgn=div8
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התקנות החדשות דורשות תווית סימון מזון 
עם שתי עמודות, במקרים בהם המוצרים 
ל-300  אחוז   200 בין  מהווים  שבאריזה 
המומלצת  היומית  הצריכה  מכמות  אחוז 
של  תווית  תיראה  למשל,  כך,   .)RACC(
מאפינס, כאשר כל מאפין מכיל שתי מנות 

צריכה מומלצות: 

)CFR 101.9)a()1 21 המוצרים  על פי 
הבאים מחויבים בסימון של שתי עמודות: 

מסימון  פטורים  אשר  ים,  פירות  טריים,  וירקות  פירות   )1(
במידה   - וולונטרי  באופן  מסומנים  להיות  ויכולים  תזונתי 
מוצרים   )2( עמודות.  שתי  עם  לסמן  יש  לסמן,  ומחליטים 
להכנת  תערובת  )למשל:  נוספים  הכנה  שלבי  הדורשים 
העובדות  לציון  נוספת  עמודה  יש  שעבורם  פנקייקים(, 
בדרך  הנצרכים  מוצרים   )3( המוכן.  המוצר  של  התזונתיות 
כלל בשילוב עם מוצר אחר )למשל: דגני בוקר הנצרכים עם 
חלב(, שעבורם יש עמודה נוספת לציון העובדות התזונתיות 
של השילוב בין השניים. )4( מוצרים הדורשים סימון של שתי 
עמודות בשל העובדה שמדובר בשתי קבוצות צריכה )למשל: 
לספק  יש  שעבורם  פופקורן  מוצרי   )5( וילדים(.  תינוקות 

עמודה נוספת לעובדות תזונתיות עבור כוס. 

)Label Claims( סימון טיעונים

לפי הדין האמריקאי, יש שלוש קטגוריות של טיעונים אשר 
יצרן מזון ו/או תוסף דיאטטי יכול להציג כחלק מסימון המוצר: 
טיעונים   )2( תזונתיים,  רכיבים  תכולת  בדבר  טיעונים   )1(
בריאותיים )לרבות טיעונים בריאותיים מסויגים(, )3( טיעונים 

בדבר מבנה/תפקוד.

1. טיעונים בדבר תכולת רכיבים תזונתיים
טיעון בדבר תכולת רכיבים תזונתיים הינו טיעון אשר מאפיין 
במזון,  התזונתי  הרכיב  רמת  את  במרומז,  או  מפורש  באופן 
והפחמימות,  ותכולת החלבון, השומן  לרבות ערך האנרגיה 
וכן תכולת ויטמינים ומינרלים כגון: נטול שומן, נתרן מופחת, 

מקור טוב לסידן.

חברות רשאיות להציג טיעונים אך ורק באשר לתכולת הרכיבים 
CFR 101 Subpart D. למשל,  ב-21  התזונתיים המוגדרים 

ערך  כולסטרול,  רמת  מלחים,  רמת 
בטיעונים  להשתמש  ניתן  ועוד.  קלורי 
)או  בתקנות  המוגדרים  אחרים 
בטיעונים נרדפים(. אין להשתמש בכל 

טיעון אחר.

בדבר  טיעון  המציגה  חברה  בנוסף, 
עשויה  תזונתיים  רכיבים  תכולת 
מעל  מידע  להוספת  מחויבת  להיות 
והמידע  גבי האריזה, בהתאם לטיעון 

הנדרש. וזאת, בכדי למנוע הטעייה. 

תזונתיים  רכיבים  תכולת  בדבר  טיעון 
שניים  מפי  ביותר  גדול  יהא  לא 
פי  על  שנדרש  כפי  וזאת,  המוצר.  זהות  בדבר  מההצהרה 

.CFR 101.13 21 :חוק

הצהרת גילוי
תזונתיים  לרכיבים  לב  מיועדת להסב תשומת  גילוי  הצהרת 
מצבים  או  למחלות  הסיכון  את  להגביר  שעשויים  במוצר, 
כאשר  גילוי  הצהרות  מחייבות  תקנות  מסוימים.  רפואיים 
וכאשר  תזונתיים  רכיבים  תכולת  בדבר  טיעון  כוללת  אריזה 
שנקבעו.  כפי  מסוימות  רמות  על  עולה  במזון  תזונתי  רכיב 
באופן ספציפי יותר, הצהרת גילוי נדרשת כאשר מוצר מכיל: 
שומן שעולה על 13 גרם למנה; שומן רווי שעולה על ארבעה 
או  למנה;  מיליגרם   60 על  שעולה  כולסטרול  למנה;  גרם 
נתרן העולה על 480 מיליגרם למנה. רמות שונות חלות על 

מוצרי מנה עיקרית ועל ארוחות.

צריך  וגודלה  ומודגשת  קריאה  להיות  חייבת  גילוי  הצהרת 
להשתוות, לכל הפחות, עם גודל ציון התכולה נטו. כמו כן, 

צריך להופיע בה ציון הרכיב התזונתי 
להופיע  ההצהרה  ועל  המסוים, 
בצמוד לטיעון בדבר תכולת רכיבים 
יופיעו  גילוי  הצהרות  תזונתיים. 
במתכונת של "ראה מידע תזונתי 
לגבי תכולת ______", כפי שנדרש 

.CFR 101.13 21  - על פי חוק

2. טיעונים בדבר מבנה/תפקוד
טיעונים בדבר מבנה או תפקוד מתארים 
המבנה  על  לרכיב  שיש  ההשפעה  את 
אינם  אך  האדם,  גוף  של  התפקוד  או 
)לדוגמה:  מסוימת  למחלה  מתייחסים 

"סידן בונה עצמות חזקות"(.

טיעונים מסוג זה עשויים להגדיר כיצד אותו 
מבנה  על  שומר  דיאטטי  או  תזונתי  רכיב 
מבטיחים  "סיבים  למשל:  תפקוד.  על  או 
"אנטי- או  סדירה"  מעיים  פעילות 
אוקסידנטים שומרים על שלמות התאים".

3. טיעונים בריאותיים
טיעון בריאותי הינו טיעון אשר מאפיין, באופן 

ישיר או עקיף, את הקשר בין רכיב מסוים לבין מחלה או מצב 
בריאותי )למשל: "דיאטות מופחתות נתרן עשויות להפחית את 

הסיכון ליתר לחץ דם, מחלה הקשורה לגורמים רבים"(.

להיות  הרכיב  על  בריאותי,  טיעון  להציג  יהיה  שניתן  בכדי 
קשור למחלה או למצב בריאותי שמסכן את תושבי ארצות 
את  להסביר  יש  לחילופין,  באוכלוסייה.  קבוצה  או  הברית, 
האוכלוסייה  בקרב  הבריאותי  המצב  או  המחלה  שכיחות 
במסגרת  הטיעון  של  הרלוונטיות  ואת  הברית  בארצות 

הדיאטה היומית. 

לא ניתן להציג טיעון בריאותי לגבי מזון, אם הוא מכיל: סה"כ 
שומן שעולה על 13 גרם למנה; שומן רווי שעולה על ארבעה 
או  למנה;  מיליגרם   60 על  שעולה  כולסטרול  למנה;  גרם 
נתרן העולה על 480 מיליגרם למנה. רמות שונות חלות על 

מוצרי מנה עיקרית ועל ארוחות.

ה-FDA ולאישורו  לבדיקת  כפופים  בריאותיים  טיעונים 
ולהעריך  לבדוק  ה-FDA רשאי  בהם.  השימוש  טרם 
 טיעונים בריאותיים בשלוש דרכים, כפי שנדרש על פי חוק

:CFR 101.14 21

 ,)NLEA 1990( תזונתי  וחינוך  סימון  לחוק  בכפוף  ראשית, 
טיעונים  אישור  לעניין  תקנות  להוציא  סמכות   FDA-ל
הראיות  בדיקת  לאחר  תזונה  ותוספי  מזון  עבור  בריאותיים 
לעניין  לבקשה  בתגובה  אם  בין  וזאת,  והערכתן.  המדעיות 
מאשר   FDA-ה( עצמו   FDA-ה ביוזמת  או  בריאותי  טיעון 
בדיקה  על  בהתבסס  בריאותיים  טיעונים  של  אלו  סוגים 
מידה  באמות  שימוש  תוך  המדעית,  הספרות  של  יסודית 

טיעון בדבר 
תכולת רכיבים 

תזונתיים

מדעיות לשם קביעה האם הקשר בין 
החומר למחלה הינו מבוסס(. 

אינה  הודעה  או  בדיקה  לב:  שימו 
להשתמש  היצרן  ברצון  אם  נדרשת 
על  שאושר  מסוים  בריאותי  בטיעון 
ידי ה-FDA לפי התקנות. למשל, אם 
ברצונו של יצרן להשתמש בטיעון בריאותי לגבי הפחתת סיכון 
לאוסטאופורוזיס, הוא אינו מחויב לבקש אישור מאחר שטיעון 
ספציפי זה מאושר על פי החוק: CFR 101.7221. דוגמה 
מדיאטה  כחלק  החיים,  במהלך  מספיק  "שימוש  לטיעון: 

מאוזנת היטב, עשוי להפחית סיכון לאוסטאופורוזיס".

 FDAMA(  FDA-ה של  למודרניזציה  החוק  לפי  שנית, 
ידי  על  מאושר  להיות  יכול  חדש  בריאותי  טיעון   ,)1997
מהאקדמיה  מוסמכת"  "הצהרה  על  בהתבסס   FDA-ה
הלאומית למדעים או גוף מדעי של ממשלת ארצות הברית 
שלו אחריות להגנת בריאות הציבור או מחקר תזונתי. ניתן 
להשתמש בטיעונים כאמור 120 יום לאחר שהודעת טיעון 
בריאותי נשלחה ל-FDA, אלא אם המינהל מסר למודיע כי 

ההודעה אינה כוללת את כל המידע הנדרש.

שלישית, ישנו מנגנון על פיו ניתן לבקש מה-FDA בדיקה של 
הראיות המדעיות לצורך אישור השימוש בטיעון רפואי מסויג 
בסימון מזון. בהתאם להנחיית ה-FDA, המינהל בודק בקשות 
לבדיקת טיעונים רפואיים מסויגים כאשר האיכות והחוזק של 
הראיות המדעיות נמוכים מדרישות ה-FDA לצורך מתן אישור. 
הן  בטיעון המבוקש  הראיות התומכות  כי  מוצא   FDA-ה אם 
אמינות ושניתן לסייג את הטיעון כדי שלא יטעה את הצרכנים, 
אזי המינהל מוציא מכתב לעניין שיקול דעת אכיפתי. המכתב 
את  ומתאר  הטיעון  את  שילווה  המסייג  המלל  את  מפרט 
הדעת  שיקול  את  לממש  המינהל  בכוונת  בהן  הנסיבות 

האכיפתי בכל הקשור לשימוש בטיעון במסגרת סימון מזון. 

 למידע נוסף בנושא טיעונים בריאותיים, ראו חוק:
.CFR 21 101.14

תווית סימון מזון עם 
שתי עמודות, לפי 

התקנות החדשות, כפי 
שמתואר בפרק זה

טיעון בריאותי

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=101.9
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=101.9
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=592b9870519fd740e5ca31304725e845&node=sp21.2.101.d&rgn=div6
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=592b9870519fd740e5ca31304725e845&node=sp21.2.101.d&rgn=div6
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=592b9870519fd740e5ca31304725e845&node=sp21.2.101.d&rgn=div6
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=592b9870519fd740e5ca31304725e845&node=se21.2.101_113&rgn=div8
www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=592b9870519fd740e5ca31304725e845&node=se21.2.101_113&rgn=div8
www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=592b9870519fd740e5ca31304725e845&node=se21.2.101_113&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=dea966bd4d1ec7685065ee37ea2dad90&node=se21.2.101_114&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=dea966bd4d1ec7685065ee37ea2dad90&node=se21.2.101_114&rgn=div8
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.72
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm053832.htm
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx%3FSID%3Ddea966bd4d1ec7685065ee37ea2dad90%26node%3Dse21.2.101_114%26rgn%3Ddiv8


1819 מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

מדריך לדרישות סימון מזון בארצות הברית

תרכובת  סימון  עבור  יותר  מחמירות  דרישות  ה-FDA קבע 
לאוכלוסייה  מיועד  זה  מזון  שכן  )פורמולה(,  לתינוקות  מזון 
היחיד  או  העיקרי  התזונה  כמקור  לשמש  ועשוי  פגיעה, 
לתינוקות במהלך פרק זמן קריטי לצמיחתם והתפתחותם. 
 21 CFR 107 יצרנים לעיין בקפידה בדרישות החוק:  על 

ולעיין במסמכי ההנחיה. 

את  לציין  מחויבים  לתינוקות  מזון  תרכובת  גבי  על  סימונים 
מספר האונקיות הנוזליות המספקות 100 קילו-קלוריות, וכן 
לגבי הרכיבים התזונתיים הבאים, לפי סדר הופעתם  מידע 
ובציון יחידות המדידה. הרכיבים התזונתיים לא יהיו פחותים 
מהרמה המינימלית המצוינת ולא גבוהים מהרמה המירבית 
המצוינת, אלא אם המזון מוחרג. "מזון תינוקות מוחרג" הינו 
"מזון תינוקות שמוצג ומסומן לשימוש על ידי תינוק בעל פגם 
מטבולי או משקל לידה נמוך, או אשר יש לו בעיה רפואית או 

דיאטטית חריגה".

רמה מירביתרמה מינימליתיחידת מדידהרכיב תזונתי
1.84.5גרםחלבון
3.36.0כנ"לשומן

3054אחוז קלוריות
כנ"לפחמימות

כנ"למים
300מיליגרםחומצה לינונלית

2.7אחוז קלוריות
ויטמינים

A 250750יחידות בינלאומיותויטמין
D 40100כנ"לויטמין
E 0.7כנ"לויטמין
K 4מיקרו-גרםויטמין

)B1 40כנ"לתיאמין )ויטמין
)B2 60כנ"לריבופלבין )ויטמין

B6 35כנ"לויטמין
B21 0.15כנ"לויטמין

250כנ"לניאצין
4כנ"לחומצה פולית

300כנ"לחומצה פנטותנית
1.5כנ"לביוטין

8מיליגרםויטמין C )חומצה אסקורבית(
7כנ"לכולין

4כנ"לאינוסיטול
מינרלים

60כנ"לסידן
30כנ"לזרחן

6כנ"למגנזיום
0.153.0כנ"לברזל
0.5כנ"לאבץ
5מיקרו-גרםמנגן

60מיקרו-גרםנחושת
575כנ"ליוד

27מיקרו-גרםסלניום
2060מיקרו-גרםנתרן

80200כנ"לאשלגן
55150כנ"לכלוריד

רשימת  בתחתית  נוספים  ויטמינים  לציין  רשאיות  חברות 
נתרן  לבין  יוד  בין  נוספים  מינרלים  לציין  גם  כמו  הוויטמינים, 
או  וויטמינים  זו אפשרית רק אם  ברשימת המינרלים. תוספת 
מינרלים אלו מזוהים כחיוניים על ידי מועצת המזון והתזונה באגף 
 )The Health and Medicine Division( הבריאות והרפואה
 )The National Academies( הלאומיות  האקדמיות  של 

מידע נוסף במסגרת הסימון
תרכובת מזון לתינוקות )פורמולה(

בהתאם לבסיס הצריכה התזונתית, או אם הם מזוהים כחיוניים 
על ידי ה-FDA באמצעות פרסום ברשומות הפדראליות. כמו כן, 
הרכיבים התזונתיים הנוספים צריכים להיות מסופקים ברמה 
ביולוגית,  חשיבות  כבעלת  הללו,  הפרסומים  לפי  הנחשבת, 

כאשר הרמות הללו ידועות. 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=107&showFR=1
www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/InfantFormula/default.htm
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הוראות שימוש
שימוש  הוראות  לכלול  חייב  הללו  המוצרים  גבי  על  הסימון 
באשר לאחסון המזון - לפני פתיחת המכל ולאחר פתיחתו, 
לרבות הצהרות בדבר הימנעות מאחסון ממושך בטמפרטורות 
גבוהות. כמו כן, הסימון חייב לכלול את ההוראות הבאות: יש 
לנער את המזון לפני פתיחת המכל; יש לבצע סטריליזציה 
של המים, הבקבוק והפטמות, לפי הצורך, לשם הכנת המזון; 
יש לדלל את המזון לפי הצורך. ההוראות כאמור יופיעו תחת 

הכותרת "הוראות להכנה ושימוש". 

הצהרת אזהרה, בדומה לאמור לעיל, תופיע מתחת להוראות 
שלך  התינוק  של  "הבריאות  להן:  ובסמוך  ושימוש  להכנה 

תלויה בקיום מדוקדק של ההוראות להכנה ושימוש."

המורה  הצהרה  תופיע  השימוש  הוראות  לאחר  כן,  כמו 
במזון  לגבי השימוש  להתייעץ עם הרופאים שלהם  להורים 

לתינוקות )למשל, "יש להשתמש לפי הוראות רופא בלבד"(.

סימון חיי מדף

במוצר.  להשתמש  יש  אליו  שעד  התאריך  את  יציין  הסימון 
טיפול  לאחסון,  המתאימים  בתנאים  כי  מציין,  זה  תאריך 
והכנה, המוצר לא יכיל פחות מהכמות של כל רכיב תזונתי 

המפורט בסימון, ויהא בעל איכות מקובלת לשימוש. 

טיעונים אורגניים

משרד החקלאות האמריקאי )USDA( אחראי על התוכנית 
האורגנית הלאומית ותקנותיה )CFR Part 205 7(. אך ורק 
מוצרים ומפעלים המאושרים על ידי משרד החקלאות או צד 
שלישי מוסמך, רשאים לסמן את מוצריהם כאורגניים. חברות 
שאושרו, בהתאם לתקנות האורגניות של משרד החקלאות, 
רשאיות להשתמש בחותמת האורגנית של משרד החקלאות 

על גבי מוצריהן:

שמאפשר  הכרה,  הסכם  יש  וישראל  הברית  ארצות  בין 
ישראל,  בתוך  מאשרים  סוכנים  להסמיך  ישראל  לממשלת 
אשר עומדים בסטנדרטיים האורגניים של משרד החקלאות 
האמריקאי. כיום יש שני סוכנים מאשרים אשר רשאים לאשר 
מוצרים אורגניים לפי הסכם זה: חברת סקאל ישראל פיקוח 

והתעדה, ו-IQC המכון לבקרה ואיכות.

הנדסה גנטית – טיעונים קשורים

את  המחייב  חוק  האמריקאי  הקונגרס  אישר   2016 ביולי 
מחלקת החקלאות האמריקאית לפתח תקן סימון לאומי עבור 
הלאומי  התקן  חוק   .)BE standard( גנטית  מהונדס  מזון 
 National Bioengineered( גנטית  מהונדס  מזון  לסימון 
לתוקף  נכנס    )Food Disclosure Standard, 2019

ב-19 בפברואר, 2019, ועליו פיו: 

 )Bioengineered( דברי מזון שעברו תהליך של ביו-הנדסה
מוגדרים ככאלה כאשר: )א( הם מכילים חומר גנטי, ששונה 
)ב(  במעבדה;  רקומביננטי   DNA טכניקות  באמצעות 
רבייה  באמצעות  מושג  להיות  היה  יכול  לא  בהם  שהשינוי 
קונבנציונלית או שלא ניתן למצוא אותם בטבע. החוק מותיר 
הרכיבים  כמויות  קביעת  לרבות  למינהל,  רחב  דעת  שיקול 
כמזון  שייחשב  בכדי  במזון  להיכלל  שיכולים  המהונדסים 

שעבר תהליך של ביו-הנדסה. 

חובת סימון מזון שעבר תהליך של ביו הנדסה: )1( אם המזון 
נארז לפני שהגיע לחנויות, חובת הסימון היא על היצרן ועל 
היבואן לוודא שהמזון מסומן כראוי; )2( אם המזון נארז בחנות 
או שנמכר בחבילות חיסכון גדולות, החובה היא על החנות 
 CFR חוק  פי  על  שנדרש  כפי  המזון.  את  האורזת שמוכרת 
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חותמת אישור 
מוצרים אורגניים של 

משרד החקלאות

הוספת מים: מזון לתינוקות, שהינו מרוכז או מוכן לשימוש, 
יכלול את ההצהרה "יש להוסיף מים" או "אין להוסיף מים" 
מים"  להוסיף  "יש  לוח התצוגה העיקרי. ההצהרה  גבי  על 

תלווה בסימן הדומה לסימן הבא:

ומוצרי חלב, סימון  לעיל(  )ראו  תינוקות  מזון  הערה: למעט 
תקנות  פי  על  נדרש  אינו  כלל  בדרך  מוצר  של  מדף  חיי 
פדראליות. עם זאת, אם נעשה שימוש בתאריך קלנדרי, עליו 
לציין את החודש והיום )והשנה, במקרה של מוצרים קפואים 
ובעלי חיי מדף יציבים(. אם מוצג תאריך קלנדרי, אזי בצמוד 
לתאריך יופיע משפט המסביר את המשמעות של התאריך, 
כמו "יש למכור עד" או "יש להשתמש לפני". עם זאת, כדאי 
לדעת כי סימון חיי מדף של חלק ממוצרי המזון נדרש על ידי 

יותר מ-20 מדינות.

הצהרה לגבי ברזל
אם תרכובת מזון התינוקות )פורמולה( מכילה 1 מיליגרם או יותר 
של ברזל, בכמות מוצר המספקת 100 קילו-קלוריות )כשמכינים 
אותה בהתאם להוראות לשם צריכה על ידי תינוק(, על הסימון 

לכלול את ההצהרה הבאה: "פורמולה המכילה ברזל". 

קלוריות   100 מספקת  תינוקות  מזון  של  מוכנה  כמות  אם 
ומכילה פחות מ-1 מיליגרם של ברזל, על הסימון לכלול את 

ההצהרה הבאה: "ייתכן ויהא צורך בתוספת ברזל". 

 The Agricultural Marketing( החקלאי  השיווק  שירות 
Service( יצר רשימה של מזונות שעברו תהליך ביו הנדסה 
ייצור חוקי במקומות שונים בעולם.  ואשר נמצאים בתהליך 
שירות  ידי  על  להתעדכן  תמשיך  אך  פורסמה,  הרשימה 
היא  המסמנים  וחובת  בשנה,  פעם  החקלאי  השיווק 

להתעדכן ברשימת המזונות המחויבים בסימון זה. 

להלן הרשימה העדכנית: אלפלפה, תפוח )Arctic(, קנולה, 
)זנים  אננס  מסוימים(,  )זנים  פפאיה  חציל,  כותנה,  תירס, 
וסלק  צהוב  קישוא  סויה,  סלמון,  אדמה,  תפוח  מסוימים(, 
באתר  הרשימה  עדכון  אחר  לעקוב  ניתן   .)sugar beet(

משרד החקלאות האמריקאי.

דרישות הסימון החדשות יחולו, כאמור, ב-1 בינואר 2020, 
על כל דברי המזון, לרבות מזון תינוקות, אשר כפופים לדרישות 
החקלאות  מחלקת  שבסמכות  או   FD&C חוק  לפי  הסימון 
הגילוי  הדרישות,  של  לתוקף  כניסתן  ממועד  האמריקאית. 
קישור  )ג(  או  סימן;  )ב(  מלל;  )א(  של:  בדרך  ויבוצע  יכול 
אלקטרוני. כמו כן, הקונגרס הורה למשרד החקלאות לספק 
או  קטנות  "אריזות  עבור  לגילוי"  סבירות  חלופיות  "אופציות 
קטנות מאוד". ניתן לעקוב אחר השינויים בדרישות הסימון 

באתר משרד החקלאות האמריקאי. 

חשוב לציין, כי החוק גובר על דיני סימון מדינתיים ומקומיים 
כי  היא,  הדבר  משמעות  גנטית.  מהונדסים  מזונות  בדבר 
מדינות ארצות הברית ורשויות מקומיות אינן רשאיות לקבוע או 
להמשיך בחוקי סימון או חשיפת מידע בדבר מזונות מהונדסים 

גנטית לגבי מזון שנסחר בין מדינות ארצות הברית. 

טיעונים לגבי היעדר גלוטן

"ללא  במונח  וולונטרי  שימוש  לגבי  דרישות  קבע   FDA-ה
גלוטן" על גבי סימוני מזון. המונח "דגן המכיל גלוטן" מתייחס 

לחיטה, לשיפון, לשעורה או לשילוב ביניהם. 
תקנות ה-FDA מגדירות "ללא גלוטן" כמזון שהינו נקי מגלוטן 
גלוטן;  דגן המכיל  יסודי, או שאינו מכיל רכיב שהינו:  באופן 
הסרת  לשם  תהליך  עובר  ואינו  גלוטן  המכיל  מדגן  מופק 
לשם  תהליך  ועובר  גלוטן  המכיל  מדגן  מופק  או  הגלוטן; 
הסרת הגלוטן, אולם עדיין מכיל פחות מ-20 חלקים למיליון 

.21 CFR 101.91 :של גלוטן. על פי הנדרש בחוק

הסימון יכלול גם תמונות המתארות את הצעדים 
הללו, בצמוד להוראות.

יש להוסיף מים

מדריך לדרישות סימון מזון בארצות הברית

סימון הוראות שימוש

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/7/part-205
https://www.federalregister.gov/documents/2018/12/21/2018-27283/national-bioengineered-food-disclosure-standard
https://www.federalregister.gov/documents/2018/12/21/2018-27283/national-bioengineered-food-disclosure-standard
https://www.federalregister.gov/documents/2018/12/21/2018-27283/national-bioengineered-food-disclosure-standard
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be/bioengineered-foods-list
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c7d1c9f68e3aaa10c022a04e77961f99&node=se21.2.101_191&rgn=div8


מאוזנת  מדיאטה  כחלק  משווקים  הללו  החלבון  מוצרי  אם 
מתארת  והאריזה  ליום,  יותר  או  קלוריות   400 המספקת 
את  לכלול  הסימון  על  אזי  בפירוט,  המאוזנת  הדיאטה  את 
יש  במשקל,  הורדה  למטרת  "הודעה:  הבאה:  ההצהרה 
המלווה.  הדיאטה  לתוכנית  בהתאם  ורק  אך  להשתמש 
מ-400  פחות  המספקות  דיאטות  במסגרת  להשתמש  אין 

קלוריות ליום, ללא פיקוח רפואי". 

מותר להחליף את המלים "תוכנית הדיאטה המלווה" בשמה 
המסוים של תוכנית הדיאטה.

תזונה במקום  כתוספי  לשימוש  מיועדים  מוצרי החלבון  אם 
למטרת הורדה במשקל, אזי על הסימון לכלול את ההצהרה 
תזונה  כתוסף  זה  במוצר  להשתמש  יש  "הודעה:  הבאה: 

בלבד. אין להשתמש בו לצורך  ירידה במשקל."

תוספי תזונה המכילים ברזל או מלחי ברזל

או  טבליות  )כמו  הפה  דרך  לנטילה  מוצקים  תזונה  תוספי 
קפסולות( המכילים ברזל או מלחי ברזל, יישאו את האזהרה 
מוצרים  במכוון של  מנת-יתר שלא  נטילת  "אזהרה:  הבאה: 
המכילים ברזל, הינה גורם מוביל להרעלה קטלנית בילדים 
של  ידם  להישג  מחוץ  זה  מוצר  על  לשמור  יש  גיל שש.  עד 
ילדים. במקרה של נטילת מנת-יתר שלא במכוון, יש להתקשר 

באופן מיידי לרופא או למרכז בקרת רעלים ."

אזהרה זו תופיע באופן ברור ובולט, בתיבה נפרדת מהמידע 
האחר, על גבי לוח המידע של המכל, האריזה או כל סימון 

אחר הכולל אזהרות.

מכלי לחץ

מרוססים  להיות  ומיועדים  לחץ  במכלי  הארוזים  מזונות 
להימנע  יש   - "אזהרה  הבאה:  באזהרה  יסומנו  מהמכל, 
מריסוס בעיניים. בתכולה תחת לחץ. אין לנקב או לשרוף. אין 
לאחסן בטמפרטורה מעל 120°F. יש למנוע גישה לילדים."

ניתן  ילדים,  ידי  על  לשימוש  המיועדים  מוצרים  של  במקרה 
לאחר  מבוגרים"  בפיקוח  "למעט  המשפט  את  להוסיף 

המשפט האחרון באזהרה.

מכלי לחץ המכילים חומרי הנעה מסוג הלוקרבון 
או הידרוקרבון 

בנוסף לאזהרה הנדרשת כאמור לעיל, מכלים בלחץ המכילים 
את  יכללו  הידרוקרבון,  או  הלוקרבון  מסוג  הנעה  חומרי 
האזהרה הבאה: "אזהרה - יש להשתמש בהתאם להוראות 
התכולה,  ושאיפת  ריכוז  ידי  על  במכוון,  שגוי  שימוש  בלבד. 

עשוי להיות מזיק או קטלני."

מזונות המכילים קליפת פסיליום

מזונות המכילים קליפת פסיליום, יבשה או כמעט מיובשת, 
שנושאים טיעון בריאותי הקושר בין סיבים מסיסים מקליפת 
פסיליום להפחתת סיכון למחלת לב, יכללו הצהרה שמיידעת 
את הצרכן כי השימוש הנכון במזון מחייב צריכה של כמות 
מספקת של נוזלים, וכי אי-צריכה כאמור עלול לגרום לחנק. 
על ההצהרה ליידע אנשים בעלי קשיי בליעה כי יש להימנע 
עשוי  רגילה  תמורה  בעל  מוצר  זאת,  עם  המוצר.  מצריכת 
להיות פטור מדרישה זו, אם לא נוצרת מסה דביקה כאשר 

המזון חשוף לנוזלים. 

את  סיפק  אולם  זו,  להצהרה  מחייב  מלל  קבע  לא   FDA-ה
הדוגמה הבאה: "הודעה: יש לצרוך מזון זה עם כוס אחת לכל 
הפחות, מלאה בנוזל. אכילת מזון זה ללא די נוזלים, עלולה 

לגרום לחנק. אין לאכול מוצר זה אם יש לך קשיי בליעה". 

הצהרה זו, או גרסה שלה, צריכה להופיע באופן ברור ובולט 
על גבי ה-PDP או לוח המידע.

מיצים אשר לא עובדו על מנת למנוע, 
להפחית או לחסל נוכחות של פתוגנים

ואת פרוצדורות  בפירוט את המוצרים הללו  מגדיר   FDA-ה
.21 CFR 101.17)g(7-העיבוד המקובלות, ב

מיצים, ש לא עובדו באופן שנקבע על ידי ה-FDA, או מוצרים 
טופל  לא  המשקה  או  המיץ  רכיב  כאשר  מיץ,  שמכילים 
באופן שנקבע על ידי ה-FDA לפי התקנות לעיל, יישאו את 
האזהרה הבאה: "אזהרה: מוצר זה אינו מפוסטר, ולכן עשוי 
אצל  רציני  לחולי  לגרום  שעלולים  מזיקים  חיידקים  להכיל 

ילדים, קשישים ואנשים בעלי מערכות חיסון מוחלשות".

 PDP-הצהרה זו תופיע בתיבה, ובאופן ברור ובולט על גבי ה
או לוח המידע.

מזון המכיל או המיוצר עם כלורופלורוקרבון או 
חומר אחר הפוגע באוזון

 Environment( הברית  בארצות  הסביבה  להגנת  הרשות 
Protection Agency( מחייבת חברות לסמן את המוצרים 

.CFR 82, E-הללו בהתאם ל

מוצרי חלבון 

גבי  על  ובולט  ברור  באופן  יופיעו  זה,  שבפרק  האזהרות 
.PDP-ה

הקלורי  מהערך  אחוז  ל-50  מעל  מפיקים  אשר  מזון  מוצרי 
הכולל שלהם מחלבון מלא, הידרוליסטים מחלבון, תערובות 
חומצות אמינו, או כל שילוב ביניהם, ואשר טוענים להורדה 
במשקל, יישאו את האזהרה הבאה: "אזהרה - דיאטות חלבון 
דלות קלוריות )עד 400 קלוריות ליום( עשויות לגרום לחולי 
הורדה  לשם  במוצר  להשתמש  אין  למוות.  או  משמעותי 
במשקל בדיאטות כאמור ללא פיקוח רפואי. לא לשימוש על 

ידי תינוקות, ילדים, נשים הרות או מניקות".

אזהרות, הודעות והצהרות בדבר שימוש בטיחותי 
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https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=53705611c0e13bd7dcd07e618504e427&n=pt21.2.101&r=PART&ty=HTML%23se21.2.101_117#se21.2.101_117
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=5c95520d68c57ed0f2ae10fa2ad75451&mc=true&node=pt40.21.82&rgn=div5
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  Final Rule: Food Labeling: Revision of the Nutrition and Supplement 
Facts Labels. Effective July 26, 2016. Link. 

  Final Rule: Food Labeling: Serving Sizes of Foods that Can Reasonably 
Be Consumed at One Eating Occasion; Dual-Column Labeling; Updating, 
Modifying, and Establishing Certain Reference Amounts Customarily 
Consumed; Serving Size for Breath Mints; and Technical Amendments. 
Effective July 26, 2016. Link. 

  Guidance for Industry: Nutrition and Supplement Facts Labels 
Questions and Answers Related to the Compliance Date, Added Sugars, 
and Declaration of Quantitative Amounts of Vitamins and Minerals, FDA. 
Published November, 2018. Link.

  Draft Guidance for Industry: Serving Sizes of Foods That Can Reasonably 
Be Consumed At One Eating Occasion, Reference Amounts Customarily 
Consumed, Serving Size-Related Issues, Dual-Column Labeling, and 
Miscellaneous Topics, FDA. Published November, 2018. Link. 

מי  כל  מצד  משפטית  מחויבות  יוצר  ואינו  משפטי,  ייעוץ  מהווה  אינו  זה  במדריך  האמור 
שכתב, ערך או מצויין  במדריך. כל פעולה שנעשית על סמך המידע והפרטים המופיעים 
במדריך היא באחריות המשתמש בלבד. כמו כן, יש חוקים ותקנות נוספים ברמת המדינה 
)State(, אשר אינם מוזכרים במדריך זה. התמונות המוצגות במדריך נועדו להמחשה בלבד.
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https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm535371.htm<BEAD>
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