
לימון), לימון ותחליף מיץ מיץ (סימון על מצרכים ושירותים הפיקוח צו
התשכ"ח-11968

התשי"ח- ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו–15 5 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
לאמור: מצווה אני ,1957

- זה 1. בצו
- (1964 (יולי תשכ"ה אב - (תקן ישראלי 52 כמשמעותו באכרזת תקנים - טבעי" לימון "מיץ

;(52 תקן - תשכ"ו-1965 (להלן אטומים), טבעי (במיכלים הדר פרי מיץ

לימון - מיץ ספטמבר 1959 - 329 ת"י ישראלי בתקן כמשמעותו לימון משומר" - "מיץ
תקן 329); משומר (להלן -

מיץ של תרכיזים - 1965 - ינואר 545 ת"י ישראלי כמשמעותו בתקן לימון" - מיץ "תרכיז
תקן 545); - (להלן בחום טיפול ידי על לימון משומרים

- - מרס 1955 17 ישראלי (תקן תקנים באכרזת כמשמעותו - משומר" "תרכיז מיץ לימון
תקן - (להלן תשי"ז-1956 משמר), ידי חומר על משומרים לימון מיץ של תרכיזים

;(17

פרי הדר מיץ - אפריל 1967 - 54 ת"י ישראלי בתקן - כמשמעותו ממותק" "מיץ לימון
;(54 תקן - (להלן (סקואש) ממותק

מפרי שהופקו או מוצרים לימון פרי חלקי לימון או פרי המכיל - מוצר לימון" מיץ "תחליף
לימון מיץ או לימון מיץ או טבעי לימון מיץ אינו ואשר לימון פרי מחלקי או לימון

ממותק; מיץ לימון או משומר

החומצות של האלקליים  מלחיהן או סורבית חומצה בנזואית, חומצה - משמר"  "יסוד
אחדות או אחת של תערובת או האמורים מלחיהן או שלהן תערובת או האמורות
או גפרתית או חומצה האמורים, ממלחיהן אחדים או אחד האמורות ושל מהחומצות

.(SO
2
) דו–חמצנית גפרית או האלקלי מלחה

סימון מיץ לימון כמוהו, בשם המשתמע או עסק, מוצר בשם "מיץ לימון" לשם יסמן אדם, לא (א) .2
טבעי, ובלבד לימון במיץ או במים לימון תרכיז מיץ מיהול על–ידי הלימון מיץ אם יוצר אלא

מ–80. לא יפחת שלו הרפרקטומטרי והערך פיסטור תהליך הלימון עבר שמיץ

מלה או "טבעי" המלה את (א) קטן בסעיף כאמור למוצר בסימון אדם יוסיף לא (ב)
כמוה. המשתמעת

_________________
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לימון מיץ סימון
משומר

כמוהו המשתמע בשם או משומר" בשם "מיץ לימון מוצר עסק, לשם אדם, יסמן לא .3
אלה: שנים נתקיימו אם אלא המוצר) שם - זה בסעיף (להלן

הוראת ולמעט שבו סעיף 206 הוראות למעט 329 הוראות תקן בו נתמלאו (1)
שם בסימון "טבעי" האמור המתירה את השימוש במלה התקן של 106 סעיף

המוצר;

דפוס. צבע ובאותו גודל באותו הן המוצר שם אותיות (2)

מיץ תחליף סימון
לימון

כל נתקיימו אלא אם לימון" מיץ "תחליף בשם מוצר עסק, לשם יסמן אדם, לא (א) .4
אלה:

תרכיז לימון, מיץ תרכיז לימון משומר, טבעי, מיץ לימון מיץ מכיל המוצר (1)
מקצתם; כולם או מרוסק, לימון ופרי לימון מיץ לימון משומר, מיץ

האמורה; של החומצה האלקלי מלחה או לימון וחומצת מכיל מים המוצר (2)

ג' מ–4.5 תפחת לא המבוטאת כחומצה ציטרית אל–מימית, המוצר, (3) חומציות
מיליליטר; ב–100

משמר יסוד הוספת ידי על או תהליך שימור פיסטור תהליך עבר המוצר (4)
האלקלי מלחה או גפריתית חומצה שאיננו המשמר היסוד של שהתכולה ובלבד
חלקים 500 על לא תעלה - בנזואית כחומצה מבוטאת דו–חמצנית - גפרית או
- דו–חמצנית גפרית או האלקלי מלחה או גפריתית חומצה של והתכולה למיליון,

למיליון. חלקים 125 על תעלה לא - דו–חמצנית כגפרית מבוטאת

כאמור יוצר ואשר לימון" מיץ "תחליף בשם שיסומן למוצר להוסיף מותר (ב)
או כולם וצבעי מאכל, דקסטרוזה מסחרית מסחרית, לבנה, גלוקוזה (א), סכרוזה קטן בסעיף

מקצתם.

מיץ במלים "תחליף רק המוצר שם יסומן לימון מיץ תחליף ייארז מיכל שבו על (ג)
לימון"

- כאמור לימון מיץ תחליף ייארז שבו המיכל בסימון (ד)

המלים כשל דפוס צבע ובאותו גודל באותו לפחות "תחליף" המלה תהיה (1)
לימון"; "מיץ

כל תיאור או חלק מהם, או עלוה פירות, עץ או של תיאור גרפי לא יהיה (2)
דומה אחר;

או בליטרים; במיליליטרים תצויין כמות המוצר (3)

בראש יצויין האמורה החומצה מלחה האלקלי של או לימון חומצת תרכיז (4)
לימון". חומצת "תמיסת במלים המוצר רכיבי
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הוראות סימון
והעברה

ולא לימון, מיץ תחליף או לימון  מיץ עסק, לשם אדם, יחזיק  ולא יסמן לא (א) .5
זה. הוראות צו לפי ומסומנים מיוצרים הם אם אלא כאמור, יקבלם יעבירם ולא

אלא כאמור יעבירו ולא יקבלו לא משומר, לימון מיץ אדם לשם עסק יחזיק לא (ב)
זה. הוראות צו לפי הוא מסומן אם

הפקדת תקנים במשרד הישראלי, התקנים במכון לעיון מופקדים ו–545 329 ,54 ,52 ,17 תקנים .6
והתעשיה. משרד המסחר של ובמשרדים המחוזיים הראשי

שמירת דינים אחר. כל דין של מכוחו גורע זה אינו צו .7

השם מיץ ותחליף לימון מיץ (סימון ושירותים מצרכים על הפיקוח "צו ייקרא זה לצו .8
התשכ"ח-1968". לימון),

(1968 בפברואר 25) התשכ"ח בשבט כ"ו

ף ר ש ב  א ז
והתעשיה המסחר שר
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