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   ישראלי איכות לשמן זיתה ויתנוהל תו

 . במועצת הצמחים הזית ענףשל  

 

 

נטרית, אשר את ותווית האיכות לשמן זית ישראלי הינה תווית איכות וול

והיא כפופה  כלליה מקבלים על עצמם המצטרפים, התווית הינה סימן רשום

. התווית מוכרת בציבור ויש לה )ראה נספח א'( לתקן הישראלי לשמן זית

 מגדלים ויצרנים.  100וכיום משתמשים בתווית מעל  ערך שיווקי ניכר

 

 

נוהל  –תוויות האיכות לשמן זית ישראלי נוהל  ה: גיבוש ורענוןמטרה

הגדרת הגופים היכולים לקבל תוויות הבקשה לקבלת תווית איכות, 

 , דרכי קבלת התו והבקרה בהמשך.איכות לשמן זית

 

 

 

 כללי

המסחר, אלה הם הנהלים בהתאם לתקנון המצוי אצל רשם סימני  -

הנקבעים מעת לעת על ידי מועצת הצמחים )להלן:"הנוהל"(. התקנון 

והנוהל חלים במשותף וככל שיש סתירה ביניהם או שניתן לפרשם 

 באופן שונה, הנוהל יגבר.
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 זכאות לקבלת תוויות איכות -. הגשת בקשת הצטרפות 1

  יג אישורים שמקורם שיוכל להצ בלבד ,של שמן זית ישראלי משווקכל

של הזיתים שמהם יוצר השמן הם מכרמי זיתים בישראל, וממגדל אשר 

יוכל לפנות לקבלת  משלם היטלים לענף הזית )להלן "שמן ישראלי"(,

  .תוויות איכות לשמן זית כתית וכתית מעולה

o  תנאי לקבלת תו איכות, התו יוענק הינו אישור רישום בענף הזית

ק למשווק או יצרן החבר בענף או רוכש את השמן מחברים ר

חישוב כמויות שמן הזית הישראלי אשר ברשות לצורך  - בענף

יידרש המשווק להציג  ,מאזן הטכנולוגיהמשווק לשם הכנת ה

 .בלבד מגדל הרשום בענףרכישת שמן מאישור 

רק שמן שייוצר בבתי בד שיבדקו ויאושר בענף הזית יוכל לקבל תו  .2

 איכות של ענף הזית

על משווק המייבא שמן זית, ליצור בידול בין המוצרים המיובאים  .8

 בישראל על מנת שלא להטעות. למוצרים אשר מיוצרים 

  שראלישמן זית י שמן זית חייב שהחלק שלגם מייבא אשר משווק 

 ומעלה משמן הזית שהוא משווק. 64%יהיה 

  במותג שווק שמן זית ישראלי שמן זית חייב לגם מייבא אשר משווק

  חייב לשאת תו האיכות.  הישראלי , כל המותגמהמותג המיובא נפרד

  במותג המשווק המיובא השמן למשווק אשר גם מייבא שמן, גם

לעמוד בקריטריונים של , חייב (תו איכותשאינו נושא )למרות הנבדל, 

החריגה היחידה המותרת מדרישות תו האיכות היא . שמן זיתאיכות 

 .חריגה בישראליותה

בלבד )ממסיק אחד(, למותג שמן זית  כמות קצובההזכאות תהיה ל .3

 תהליך זה בשנית.לחדש . לאחר סיום הזכאות יש ישראלי מובדל
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 ובכלל זה את הכמות שיש ברשותו המשווקבדוק את יהזית  ענף .0

 .ממגדל של שמן ישראלי

הזית  ענףבעו ע"י הקריטריונים המקצועיים לקבלת תוויות איכות יק .5

 בהתאם לתקן המחודש לשמן זית ישראלי. וזאת 

ים שווקהזית לידע את כלל המ ענףהיה ושונו הקריטריונים, על  .7

 בקריטריונים החדשים.

 

 חדשמשווק קבלת . 2

 סון. כמו כן ישיחלפניה המבוקשת יש לצרף כמות שמן זית ותנאי הא .2

את שעה מצורפת בנספח )הור למשווק רישיון יצרן או בקשה לרישיון יצרן

 קשר, מספרי טלפון ופקס ודוא"ל. ישכתובות רלוונטיות, אב'( 

 בדוק את הניירת ועמידה בתנאים הראשוניים.יהזית  ענף .8

 נבחרהואשר חברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר יודיע להזית  ענף .3

משווק מים מהתוך שבוע י לקחת)חברת אגריאור(  במכרז  ע"י הענף

ת על ידי הרשות המאושרמעבדה ב בדיקתןדגימות של שמן לצורך 

על  .)מעבדת מילודע( במכרז  ע"י הענף הבחרנלהסמכת מעבדות ואשר 

המשווק לאפשר לדוגמי המעבדה לבצע את עבודתם ולקחת דגימות 

 בהתאם להבנתם המקצועית.

מלא , יהזית ענףמטעם  חברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצרה נציג .0

בהתאם  סוןח. דוח זה יכלול כמות שמן, תנאי האהמשווקדוח ביקור אצל 

 .המשווקזה יתוייק בתיק והתרשמות כללית. דוח  לתקן

תונפק תשובה מנומקת תוך  עומד בקריטריונים,היה ודוח המעבדה אינו  .5

 . משווקימים מקבלת תשובת המעבדה ל 24

 תקבע ועדת ערעור לפניה יוכל המשווק להציג טענותיו. .7

ציא מכתב יוהזית  ענףעומד בכל התנאים והקריטריונים, משווק אם הב .6
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 השתתפות בתו האיכות תלתשלום אגר דרישה שלח תתשובה ובמקביל 

 ענףובקשה לתשלום רכישת תוויות איכות. כמות התוויות תקבע ע"י 

בתיאום עם המשווק ובהתאם לאישור של המגדל/ים את שמן הזית  הזית

  .הישראלי שבגינו מונפקים התווים למשווק

ק הזית עם אישורי כל התשלומים כחו ענףלהגיע למשרדי משווק על ה .4

יונפק לו   -לעמידה בכל התנאים, הדרישות והצגת אישור המגדל ובכפוף 

 אישור לקבלת תוויות האיכות וכמותן )להלן: "האישור"(

 ענף הזית ינפיק למשווק תווי איכות בהתאם לכמות המצוינת באישור.  .0

במידה והמשווק ירצה להדפיס תו איכות אישי המשולב בתוך  .24

י הדפוס, אשר יבחרו במכרז של הלוגו שלו, יהיה עליו לפנות לאחד מבת

ענף הזית, להציג בפניו את האישור ולהדפיס תווי איכות בכמות 

 המאושרת.  

 ובוא יכללו הנתונים הבאים:משווק פתח תיק יהזית  ענף .22

a. .בדיקת מעבדה 

b. .דוח ביקור 

c. .פרטים ואנשי קשר 

d.  אישור על מקור השמן הישראלי בגינו ניתן התו, כולל אישור של

 א מאשר לתת את התו למשווק המבקש.המגדל  כי הו

e. סון.חתנאי א 

f. .מקום מילוי השמן 

g. .מקום שיווק השמן 

h.   ידווחו תוך שבוע ו/או המגדל משווק כי כל שינויי בפרטי ההצהרה

 הזית. ענףימים ל

i.   ידע המשווק יבשימוש  היו ו/או אינן תוויות לא הכי  היה והצהרה

 הזית. ענףעל כך את 
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 פיקוח ובקרה . 3

רק שמן שייוצר בבתי בד שיבדקו ויאושר בענף הזית יוכל לקבל תו איכות 

 של ענף הזית

 בדיקת בתי הבד :

 שיון יצרן .יבדיקה של ר .2

טוריות ידרשו טובעלי בתי בד שאין ברשותם אישור יצרן בגלל בעיות סט .8

 טורי . טולעמוד בתנאי האיכות שהינם קשורים להיבט הסט

 

דוח רבעוני של כל התוויות שנופקו, תוך  לוועדה הענפית וציאיהזית  ענף

 התייחסות למספור  התווית ולמי סופקה.

למעבדה ו המוצר חברה המבצעת בדיקת עקיבותלוציא מכרז הענף הזית 

חברה ה. הזית ענףמקצועית אשר תבצע את בדיקות האיכות עבור 

ובדיקה, שירותי דיגום  וספקיהמעבדה ו המוצר המבצעת בדיקת עקיבות

של כלל במסגרתם יאספו פעמיים בשנה מהשווקים ומנקודות המכירה מדגם 

השמנים אשר חברים במועדון תו האיכות. על כל כמות שאינה עולה על 

 ק"ג שמן  54,444

ק"ג שמן  54,444תבוצע דגימה אחת, על כל  (תוויות איכות 54,444 -)כ

  תבוצע בדיקה נוספת. יםנוספ

את טון שמן, אשר מסיימים  0 -מותגים בעלי פחות מ :מותגים קטנים נוהל

בדקו פעם אחת בלבד. ישיווק השמן שלהם לפני מועד הבידוק השני, י

ויאפשר מחיר מוזל למותגים  05% -צמצום הבדיקות יצמצם את העלויות בה

 קטנים.

  הבידוק יבוצע באתר האסון והבקבוק . 

בדיקת המעבדה תכלול את ארבעת הבדיקות המקובלות ) חומצות שומן 

( ובאופן בליעה באור, פרופיל חומצות שומןחופשיות, ערך פראוקסיד, 
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  יבוצעו בדיקות נוספות לקביעת הרכב הסטרולים בשמן הזית.ויזום אקראי 

שקיבלו תוויות  המשווקיםהזית תעביר למעבדות המורשות על פרטי  ענף

 איכות בשנה הנוכחית.

 .המשווקיםכלל  פעמיים בשנה אתהמעבדות יבדקו 

 ות לאיכות שמן הזית.ה/ות המורש/הדוח מפורט מהמעבד יוגשהזית  ענףל

לא עמד  השמןהיה ונמצא כי איכות השמן אינה תואמת  את התוויות ו/או 

המעבדה תיידע מיידית המופיעים בתקן שמן הזית הישראלי, בקריטריונים 

ועדה הענפית ולחברי וועדת המשנה . דוח זה יועבר לחברי הענף הזיתאת 

 .לנושא התקן

 רג הסנקציות לחריגה מתקני האיכות של השמן.ועדת המשנה תקבע את מד

לדוגמא: חריגה ראשונה מממדים איכותיים של חמיצות או הרכב חומצות 

 שומן, תגרור מכתב אזהרה, חריגה שנייה שימוע וכו'.

במקרה של חריגה משמעותית מתקני האיכות של שמן הזית ובחשד לשמן 

ע ימים מקבלת הדוח את זמן לשימוע מידי תוך שבויהזית  ענףזית לא נקי, 

 במקרה של חריגה משמעותית יועבר דיווח לרשויות. המשווק.

הזית הזכות החוקית  ענףתשמר לובהתאם לתוצאותיו, לאחר השימוע, 

 לנקוט כל הליך שהוא ובכלל זה אפשרות לתביעה, פרסום בעיתונות ועוד.

כל  יתחייב להפסיק מיידית, הנ"ל משווקאם הוחלט על הליך כלשהו נגד 

כמובן שנה אחת ובשנה זו לא יוכל שימוש בתו האיכות שניתן לו למשך 

 לקבל תוויות איכות. לאחר השנה תבחן זכאותו מחדש.
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 דף הגדרות : 

 

  ות עצי זית הגדלים בישראל .רישמן שהופק מפשמן זית ישראלי : 

ראל . חקלאי שיש בחזקתו או/ו חוכר עצי זית הגדלים בישמגדל זיתים : 

, במועצת הצמחים, מקיים את והוא רשום בספר המגדלים בענף הזית

 .הוראותיה ומשלם היטלים כחוק

מגדל או בעל בית בד הקונה פרי זיתים הגדלים יצרן שמן זית )ישראלי(: 

 . בישראל

אדם או חברה או רשת או בוטיק אשר מתעסקים בשיווק ומכירה  משווק :

 של שמן זית ישראלי .

בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר  רישיון הניתן –צרן רישיון י
 2074-במזון, ייצורו והחסנתו(, תשכ"א

שמן זית המופק עפ"י כללי האיכות של שמן הזית בהתאם שמן זית כתית : 

 לתקן הישראלי או/ו התקן הבינלאומי .

ית שמן זית המופק עפ"י כללי האיכות של שמן הזשמן זית כתית מעולה : 

 בהתאם לתקן הישראלי ו/או התקן הבינלאומי .   
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 נספחים

 , הוראת שעהנספח א'

 תקן לשמן זית ישראלי

 יצורף
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 ' אנספח 

 הוראת שעה

הוראת שעה זו בתוקף לשנה )הארכתה תאושר ע"י הועדה הענפית באם 

תידרש( והיא מחריגה לתקופה זו את הצורך להצגת אישור יצרן כתנאי 

 קבלת תו התקן וזאת בתנאים הבאים:ל

 הוגשה בקשה לקבלת רישיון יצרן ועדיין לא אושרה 

בקשת רישיון היצרן סורבה או לא טופלה בגלל נושאי תכנון ובניה אשר 

 מטופלים ע"י ועדת משנה ענפית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


