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תקן זה הוכן על ידי ועדת ה מומחים  – 53004יין ,בהרכב זה:
אד זלצברג )יו"ר( ,שלומי כהנא ,איתי להט ,ליאור לקסר ,ויקטור ש ו נפלד
כמו כן תר מו להכנ ת התק ן  :יוסי שדה  ,עדי שלום .

אס נת שץ ריכז ה את עבודת הכנת התקן.

ט יוטה לת"י  1318חלק ( 2020 ) 2

הודעה על רוויזיה
תקן ישראלי זה בא במקום
התקן הישראלי ת"י  1318חלק  2מ) ...ממתין אצל הממונה(

מילות מפתח:
משקאות כוהליים ,יין ,משקאות יין ללא אלכוהול ,אריזה ,סימון ,תיווי ,הרכב.
Descriptors:
alcoholic beverages, wine, dealcoholized wines, packaging, marking, labelling, composition.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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הקדמה
תקן ישראלי זה מבוסס על המס מכי ם הזרי ם האלה:
– המסמך של ארגון

ה( 1 ) OIV -

לסימון יין :
International Standard for the Labeling of Wines – Edition 2015

– המסמך של ארגון ה OIV -לשיטות בדיקה ליין:
Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis – Volume 1 and 2 – Edition

20 19 , including revisions
– ה ת קנ ה של הא יחוד האירופי בנושא יין :
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/33

תקן זה הוא חלק מס דרת תקנים החלים על יין ,על משקאות המבוססים על יין  ,על משקאות המבוססים
על תוצרת הגפן ועל משקאות יין ללא אלכוהול .
ח ל קי הסדרה הם א לה:
ת"י  1318חלק  - 1יין  ,משק אות ה מבוססים על יין  ,מ ש קאות המבוססים על תוצרת הגפן ומשקאות יין
ללא אלכוהול  :הגדרות  ,כינויים ותה ל י כי ם
ת"י  1318חלק  - 2יין  ,משקאות המבוססים על יין  ,משקאות המבוססים על תוצרת הגפן ומשקאות יין
ללא אלכוהול  :דרי שות ו שיטות בד יקה
בתקן ישראלי זה יש לע יין י ח ד ע ם התקן הי שראלי ת"י  1318חלק . 1
מהדורה זו של התקן הישראלי ת"י  1318חלק  2באה במקום מהדורת התקן הישראלי ת"י  1318חלק 2

מ) ....נמצאת אצל הממונה על התקינה (.
ההבדל הע י קרי בין מהדור ה זו של התקן הישראלי לבין ה מהדור ה הקוד מת הו א ש נוס פ ה התייחס ות
למשקאות יין ללא אלכוהול ;
ל שם ה שוואה מדוקדקת בין המהד ורות יש לעיין בנוסח המל א ש ל הן .

) . OIV - International Organization of Vine a nd Wi ne ( 1

1
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פרק א – עניינים כל ל י ים
. 1.1

חלות התקן
תקן זה חל על יין  ,על משקאות המבוססים על יי ן ,ע ל משקאות המבוססים על תוצרת הגפן ועל
משקאות יין ללא אלכוהול )להלן :המ ו צ ר(  .התקן מפרט דריש ות וש יט ו ת בדיקה למוצר .
תקן זה אינו חל על המשקה המכ ונה "מיץ ענבים"; עליו חל התק ן הי שראלי ת"י . 52
תקן זה א ינ ו חל על יינות ששנת הבציר שלהם היא לפני מועד כניסתו לתוקף של התקן ,אם שנת
הבציר מסומנת על גבי התווית .על יינות אלה חלה מהדורת התק ן הת קפה בשנת הבציר.

. 1.2

אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המאוז כרי ם בתקן זה )תקנים ומסמכ ים לא מתוארכי ם – מהדו ר ת ם ה אחרו נה
הי א הקובעת( :
תקנים ישראליים
ת"י 172
ת"י 1059
ת"י 1145
ת"י  1318חלק 1

-

ת"י 5113

-

מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות
סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון א רוזים מ ראש
סימון מז ון ארוז מראש
יין  ,משקאות המב וססים על יין  ,משקאות ה מבו ססי ם על תוצרת הגפן
ו משקאות יין ללא אלכוהו ל  :הגדרות ותהליכים
חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק ,הבאים במגע עם
מזון ומשקאות

חוקים ,תקנות ומסמכים ישראל יים
חו ק הגנה על בריאות הציבו ר )מזון( ,התשע"ו , 2015 -ע ל עדכונ יו
תקנות בריאות הצ יבור )מזון( )חומרי אריזה ( ,ה תשל"ז , 1977 -על עדכוניהן
תקנות בריאות הציבור )מזון( )שאריות חומרי הדברה( ,התשנ"א , 1991 -על עדכוניהן
תקנות ההגנה על בריאות הציבור )סי מון תזונתי(  ,ה תשע"ח , 2017 -על עדכוניהן
תקנות בר יאות הצי בור )מזון( )מ יקו טוקסינים במזון( ,התשנ"ו , 1996 -על עדכוניה ן
תקנות בריא ות הציב ור )מזון( )תוספי מזון ( ,התשס"א , 2001 -על עדכוניהן
משרד הבריאות ,שירות המזון הארצי  -קווים מנחים לכמות מרבית של מתכות כבדות ובדיל במזון ,
מי ום  , 01.05.2016על עדכוניו
מסמכים זרי ם
– OIV - Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis – Volume 1 and 2
Edition 2019, including revisions
OIV - International code of Oenological practices – 2020 Issue
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 of 17 October 2018 supplementing Regulation
(EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for
protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine
sector, the objection procedure, restrictions of use, amendments to product specifications,
cancellation of protection, and labelling and presentation

2
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Commission Regulation (EC) No. 251/2014 of 26 of February 2014 on the definition, description,
presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine
products

 . 1.3מונחים והגדרות
המונחים וההגדרות שב תקן הישראלי ת"י  1318חלק  1כוחם יפה בתקן זה.
כמו כן יפה בת ק ן זה כוח ם של המונח ו ה הגדר ה האלה :
שדה ראי י ה אחד
כל החלקים של פני השטח של האריזה )המכל(  ,למעט התחתית  ,שניתן לראות אות ם באותו הזמן מבלי
לסוב ב את האריזה.

3
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פרק ב – כינויים
מכנים את המוצר ים בכינויים המפו רטים בתקן הישראלי ת"י  1318חלק  1בפרק ה מונחים ו ה הגדרות )פרק ב(.
נוסף על כך מכנים את ה מוצר לפי תכולת הסוכר שב ו )כינויי מת יק ות( .
יינות שאינם מבעבעים ואינם מוג זים  ,וכן יינות מתוקים מחוזקים  ,יינות מחוז קים ויינות ממותקים מכנים
גם לפי ההפרש בין תכולת הסוכר לבין תכולת החומצה הכללית שבהם )ראו סעי ף . ( 3.1

 . 2.1יינות  ,למעט יינות מתובלים ויינות מבעבעים ומוגזים
כינויי ה מת יק ות ב יינות אלה יהי ו כ מפורט בטבלה . 1

טבלה  - 1כינויי המתיקות ביינות  ,ל מ עט יינות מתובל ים וי ינות מבעבעי ם ומוגזים
תכ ול ת סוכר
)סך כל ה גלוקוז
ו ה פר וקטוז(
)ג' לליטר(

יין

יבש )א (

Dry

עד 4

ה הפרש ה מרבי
בין תכולת הסוכר
לתכולת החומצה
הכללית ) המבוטאת
כחומצה טרטרית (
)ג' לל יטר(
-

ה כינוי בעברית

יין

יבש )א(

Dry

עד 9

לא יותר מ2 -

יין חצ י

יבש )א(

ה כינוי באנגלית

Half dry; or

מ 4 -עד 18

לא יותר מ10 -

Medium dry; or
Semi-dry

יין חצי מתוק

;Semi sweet

מ 12 -עד 5 4

-

יין מתוק

Sweet

לפחות 45

-

יין מ ת וק
מחוזק,

Syrupy

לפחות 45

-

יין מחוזק
יין ממ ותק

Specially sweetened

לפחות

) 45ב(

-

)"יין קידוש" ( ,
יין ממות ק בעל
תכולת כוהל
נמוכה
) יין קידוש בעל
תכולת כוהל
נמוכה(
הער ות לטבלה:
) א( יין יבש מכיל סוכר בכמות של עד  4ג' לליטר ,או עד  9ג ' לליטר בתנאי ש תכול ת החומצה
הכללית שבו אי נה קטנה מתכולת הסוכר ב י ות ר מ 2 -ג ' לליטר.
לדו גמה  :כדי לסמן כיין יבש יין המכיל  9ג ' ללי טר סוכר  ,עליו להכיל לפחות  7ג ' לליטר
חומצה כללית ; כדי לסמ ן כ יין חצי יבש יין המכ יל  18ג ' לליטר סוכר  ,עליו להכיל לפחות
 8ג ' לליטר חומצה כללית.
)ב ( ל פ י בדיקת תכולת הסוכרוז  ,ה גלוקוז והפ רוקטוז ביחד.
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 . 2.2יינות מת ובלים
כינויי המתיקות ב יינות מתו בלי ם יהיו כמפורט בטבלה . 2

טבלה  - 2כינויי המתיקות ב יינות מתובלים
הכינוי בעברית

תכולת סוכר ) סוכרוז ,
גלוקוז ופרוקטוז (

הכינוי ב אנגלית

) ג' לליטר(
יבש במיוחד
)רק עבור יינות שבהם
תכולת הכוהל למעשה
גדול מ 15% -בנפח(

Extra dry

עד 30

יבש
)רק עבור יינות ש בהם
תכולת הכוהל למעשה
גדול מ 16% -ב נפח(

Dry

עד 50

Semi-dry

90 - 50

Semi-sweet

130 - 90

חצי יבש
חצי מתוק

Sweet

מתוק

לפחות 130

ה ע רה לטבלה :
הדרישות מבוססות על התקנ ה האירופי ת . EC 251/2014

 . 2.3יינות מבעבעים ו יינות מוגזים
כינויי המתיקות ביינות מבעבעים וביינות מוגז ים יהיו כמפורט בטבלה . 3
הערה:
הכינויים מבוססים על הכ ינ ויי ם ש בתקנת האי חוד האירופי , EC 607/2009

ב. Indication of the sugar content – ANNEX XIV -

טבלה  - 3כינויי המתיקות ביינות מבעבעים וביינות מוגזים
הכינוי בעברית

תכולת סוכר מרבית
) סוכרוז  ,גלוקו ז ופר וקטוז(

הכינוי באנגלית

)ג' לליטר(
יבש במיוחד

יבש מאוד
יבש
חצי יבש או חצי מתוק
מתוק

Brut nature

3-0

Extra brut

6-0

Brut

12 - 0

Extra dry

17 - 12

Dry

32 - 17

Medium dry/demi-sec

50 - 32

Sweet

יותר מ50 -

5
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פרק ג – דרישות סימון
ה דרישות ל סימון המוצר כול ל ות סימו ני חובה וסימו ני רשות  ,כמפורט להלן .
נוסף על כ ך מפ ורט ל הלן מ י דע גם על פרטי סימון ש אסור לסמ ן.

 .3.1סימון חובה
סימון החובה י היה כמפורט בת קן הישר אל י ת"י  , 1145בשינויים ובתוספות המפור טים להלן.
 .3.1.1המוצר יסומן  ,בשדה ראייה אחד )ראו הגדרה (  ,ב פרטים אלה :
 .3.1.1.1שם המוצר  ,שיכלול א ת :
א .מי ן היין )  ( wine typeבהתאם ל מו נח ים ול הגדרות  2.26 - 2.12 , 2.1ש בתקן הישרא לי ת "י 1318
ח לק . 1
ב .צבע היי ן :אדום  ,לבן או רוזה  .דרישה זו אינה חלה על משקאות המבוססים על יין  ,על משקאות
המבוססים על תוצרת הגפן ועל משקאות יין ללא אלכוהול .
ג.

כינוי המתיקות של היין ,כמפורט בפרק ב שלעיל .דרישה זו אי נה חלה על משק אות המ בוססים
על יין  ,על משקאו ת ה מ בוססים על תו צרת הגפן ועל משק אות יין ללא אלכו הו ל .

 .3.1.1.2תכולת הכוהל במוצר
א .תכולת הכוהל למעשה )מבוטא באחוזים למאה בנפח( י סומן ב ערך מספרי אחד ולא בתחום
מספרים .
ב .הסימון יהיה באחוז ים שלמים או במרווחים של . 0.5%
ג .ה סטייה ה מותר ת בין הסימו ן ש על האר יזה לב ין תכולת הכוהל בפועל לא תהיה גדולה מ, ±0.5 -
ו עבור יין מבעבע ,הסטייה המותרת לא תהיה גדולה מ. ±0.8 -
ד .ב משקה יין ללא אלכוהול א ין סטייה מותרת מהגדרת המוצר בסעיף  2.26ש בת "י  1318חלק 1
ב ת כ ול ת הכוה ל בפועל  .י ש ל סמן ע ל גבי התווית א ת המיל ים "מכ יל פחות מ 0.5% -כוהל בנ פח".
 .3.1.1.3ארץ ייצור היין ומקור הענבים והתירוש
 ארץ ייצור היין שתסומן תהיה הארץ שבה נבצרו ענבי היין ותססו. אם הענבים נבצרו בארץ אחת ותססו בארץ אחרת  ,או שהתירוש ת סס בארץ אחרת ,תסומן הארץשבה תססו הענבים או הת י רוש כא רץ ייצור המוצר  ,בתנאי שקיים אישור לכך מארץ מקור הענבים.
אם אין אישור כזה ,המוצר י סומן במילים "מכיל ענבים מיובאים" ,או "מכיל תירוש ענבים
מיובאים"  ,או "מכיל יין מיובא"  ,לפי ה עניין.
 נוסף ע ל כך  ,אם היי ן מכיל בח לקו ענבים מיובאים או תי רוש מיובא או יין מיו בא  ,יסומ נו המ ילים" מכיל ענבים מיובאים " או " מכיל תירוש מיובא " או "מכיל יין מ י ובא"  ,לפי העניין .
נ ו סף על פרטי הסימון שלעיל יסו מן המוצר בפרטים שלהל ן:
הערה:
סימון זה יכול להופיע בכל מקום על גבי המכל.

 .3.1.1.4מספר אצווה
מספר האצווה ,ה מזהה את כמות היין שיוצרה ונארזה באותם התנאים  ,י י בחר בא ופן חו פשי על ידי
היצרן  ,ויסומן כך ש היצרן יוכל לזהות את האצווה.
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 .3.1.1.5רכיב י ם
 סעיף הרכיבים ש בתקן היש ראלי ת"י  1145אינו ח ל על יין  ,וא ין צורך לסמן לפיו .זאת למעטמשקאות המבוססים על יין ,משקאות המבוססים על תוצרת הגפן ויינות ממותקים ) יי נות קידוש ( ,
שרכיביהם יס ומנו לפי ס עיף הרכיבים של התקן ה י שראלי ת " י . 1145
 תוספי מזון יסומנו ל פ י תקנות בר יאות הציבור )מזון ( )תוספי מזון( ,ה תשס "א , 2001 -על עדכונ יהן. יין שהוספו לו חומרים משמרים יסומן במיל ה "מכיל  , " . . .ולאחריה המילים "גופרית דו -חמצנית" או" חומצה סורבית"  ,לפי העניין .
 ביין שהוסף לו כוהל יסומ נו ברשי מ ת הר כיבים המילים " כוהל ניטרלי ממ קו ר חקלאי שאינו ממקורענבים " או שם הכוהל המסוים ש נעשה בו שימ וש ) למשל :כוהל מלסה  ,כוהל תפוחי אדמה ( .
נוסף על כך יסומן אחוז הכוהל שאינו ממקור ענבים מנפח המוצר הכולל .
 ביין מוגז שהוסף לו פחמן דו -חמצנ י בכמות גדולה מ 4 -ג' ללי ט ר  ,יסומנו גם המילים " פחמן ד ו -ח מ צנ י " . .3.1.1.6אחוז ה יין במ שק אות המ בוססים על יין ובמשקא ות המבוססים על תוצרת הגפן
במשקאות המבוססים על יין ובמשקאות המבוססים על תוצרת הגפן ,אחוז היין במשקה יסומן
ברשימת הרכיבים.
 .3.1.1.7כשרות
מוצר שלא קי בל הכשר מטעם הרבנות יסומן בעבר ית במילים "לא כשר" .גודל התו וים ב סימון זה לא
יהיה קט ן מהגוד ל המינימלי של ה תוו ים ב שם המוצר ,כנקוב בתקן הישראלי ת"י  1145בטבלה הדנה
בגודל התווים לסימון.

. 3.2

סימון אסור

.3.2.1

א סור ל סמן )לרבות בסימן או בציור( מידע ה ע לול ל יצור אי -ודאות או הטעיה בנוגע למקור ה יי ן או
ל אופיו של היין .

.3.2.2

מותר לסמ ן את המילה "יין" רק כחלק מסי מו ן של משקאות ש סדרת התקנים הישראליים ת"י 1318
חלה עליהם ,וכן על חומץ בן -יין .

.3.2.3

אסור כל תיאור או כינוי או ספרור או ציור או צילום המצביע על גיל היין או על עתי קותו  ,למעט שנת
הבציר ו כינוי איכו ת מסורתי )היכול לכלול התייחסות לגיל היין ( .סימוני רשות אלה יסומנו כמפור ט
בס עיף  3.3.5שלהלן .

. 3.2. 4

אין לסמן כינוי איכות כלשהו אלא אם התקבל אישור לכך מהגוף

. 3.2.5

זאת ל מעט כינויי איכות מסורתיים כמפו רט בסעיף  3.3.5שלהלן .
עבור יין ממותק אין לסמן שנת בציר ,אזור גידול וזן ע נבים .

. 3.3

המוסמך ) ( 2

בארץ הייצור ;

סימון רשות
מותר לסמן א ת הסימונים שלהלן  ,בכפוף לאישור הגוף המוסמך בארץ הייצור ובתנאים המפורטים להלן.
מכיוון שכיום אין עדיין בארץ גוף מוסמך לכך  ,ניתן לסמן את סימ וני הרשות – לרבות שם זן הע נ בים  ,שנת
ה בציר ו ה אזור ה גאוג ר פי  -בכ פוף להוכחות ִמ נהליות.

)  ( 2ביום פר סו ם תקן זה ,עדיין אין בישראל גוף מ וסמך לכך  .כל עו ד אין גוף מוסמך בישראל ,חלים על יין המיוצר בישראל
הדריש ות ,האיסורים והתנאים לפי תקן זה בלבד.
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.3.3.1

שנת ה בציר
מותר לסמן את שנת הבציר בתנאי שלפחות  85%מהענ בים שמהם יוצר היין הם מאותה שנת ה בציר.

.3.3.2

שם זן הענבים
 מותר לסמן יין בשם זן הענבים בתנאי שלפחות  85%מ הענבים שמהם יוצר היין הם מ אותו ה זן. שם זן הענ בים לא ירמוז על אזור גאוגרפי. יין ַז ִנ י ) יין שרובו או כולו מזן ענבים אחד ( המיובא מ מדינ ה ש בה החוק מאפשר כינו י של יין זני גםאם פחות מ 85% -מהענבי ם שמהם יוצר היין הם מאותו הזן  -י יבוא ו לארץ מ ותר רק אם לפחות
 75%מהענבים ב ו הם מ אותו ה זן.
 דרישות ה סימון ל יין ה מורכב משני זנים:o

היין יהיה ע שוי כולו משני הזנים בלבד ;

o

הז ן שכמותו גדולה יותר י סומ ן ראשון ;

o

כמותו של שו ם זן מבין השניים לא תהיה קטנה מ 15% -בנפח.

 אם היין סומ ן כמורכב מ שלושה זנים א ו יותר  ,יס ו מ נו האחוזים של כל אחד מהזנ ים ..3.3.3

אזור גידו ל גאוגרפי
יין שיוצר מענבים שמקורם באחד מאזורי הגידול המוגדר ים ע ל י די הגוף המוסמך )  ( 2בארץ ייצור ו
מותר לסמן בשם אזור הגידול הגאוגרפי  ,בתנא י של פחות  85%מהענבים בו מקורם ב אותו האזור.

.3.3.4

סימן מסח רי של היין
מותר לסמן סימן מסחרי  ,בתנ אי ש סימון זה לא י י צור רושם מוטעה ע ל מקור היין  ,הרכב ו או גיל ו .

.3.3.5

כינויי איכות מסורתיים
כל הת ייחס ות לאיכות גבוהה של היין ,באמצעות סימון כינויי איכות מסורתיים המקובלים באר ץ
הי יצור ,תת אים לדרישות הגוף המוסמך בארץ הייצור  .כינ ויי איכות אלה יהיו מלווים בציון שנת
ה בציר ואזור הג ידול הגאו ג רפי.
הערה:
נכון ליום פרסום תקן זה  ,בישראל לא מוגדרים כינויי איכות מסור תיים.
כל עוד אין גוף מוסמך בישראל  ,על יין המיוצר בישראל חלים הדרישות ,ה איסו ר ים והתנאים לפי תקן זה
בלבד.

.3.3.6

מד ליות ופרסים
אפשר להוסיף ציון של מדלי ות או פרסים ש היין זכה בהם  ,בתנאי ש קיימת הוכחה על הזכייה ַבּ מדליה
או ַבּ פרס .

. 3.3.7

כיתוב נוסף
נוסף על סימון ה רשות ש פורט בסעיפים ש לעיל  ,מותר לכלול כיתוב המעיד על ה היסטורי ה של הי ין או
של היצרן ,עצות לצרכן ,ו מידע על ג ידול הגפן ,על ה בציר או על ייצור היין  ,לרב ות על ייש ונו.
נוסף על כך אפשר לסמן תיאורים אורגנולפטיים ואנליטיים )  , pHחומצ יות (.

. 3.3.8

8

שם המשווק
מותר לסמן גם את שם מ שווק היין  ,נוסף על שם יצרן היין .
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פרק ד – דרישות כלל יות ,בדיק ות ודרישותיהן
 . 4.1אי מות ה סימ ון
אימות הסימון של היין ייעשה באמצעים ִמ נהליים  ,כג ון בדיקת הצהרות יצרן .

 . 4.2סטייה מ ה תכולה ה מוצהרת
הסטייה המותרת בתכולת המוצר למעשה ביחס למוצהר בסימון תהיה כמפורט בתק ן הישראלי
ת"י . 1059

 . 4.3דרישות אריזה
כל חומר י האריזה יתאימו לתקנים ולתקנ ות ה תקפים בי שראל ] כגון התקנים הישראליים ת"י 5113
ה דן ב פלסטיק הבא במגע עם מזון ו ת"י  172הדן ב בקבוקי זכוכית  ,ותקנות בריאות הציבור )מזון(
)חומרי אריזה(  ,ה תשל"ז , 1977 -על עדכוניהן [  .אם אין תקנים ותקנות מתאימים ,יתאימו חומרי האריזה
לדרישות לחומרי אריזה למזון של ה ִמ נהל הפד רלי למזון ולתרופות בארצות הברית )  ( FDAא ו לתקנות
הא יחוד האירופי הרלוונטי ות .

 . 4.4אחוז היין במוצרים שאינם מכילים  100%יין
ביינות ממותקים )יינות קידוש( ,במשקאות המבוסס ים על תוצרת הגפן ,במשקאות המבוססים על יין
וביי נות מתובל ים בודקים ומוודאים באמ צעים ִמ נהלי ים ,כגון בדיקת הצהרות יצרן ,שאחוז היי ן במוצר
תו אם את המפורט בהגדרה הרלו ונטית למוצר זה בתקן הישראלי ת"י  1318חלק . 1

 . 4.5חומרים
. 4.5.1
. 4.5.2
. 4.5.3
. 4.5.4
. 4.5.5

כמות הסוכרים במוצר תתאים למפורט בטבלות  2 , 1ו 3 -לפי כינוי המוצר.
תכולת ה כוהל ותכולת החומצה יתאי מו ל נדרש ע בור מין המוצר כמפו רט בטבלה  4שלהלן.
תוספי המזון וכמותם המק סימלי ת המותרת במוצר י תאי מו ל מפורט ב תקנות בריאות הציבור )מזון(
)תוספי מזון(  ,התשס "א , 2001 -על עדכוניהן .
חומרים נוספים ב מוצר יתאימו ל מפורט בטב לה  5שלהלן .
ה מוצר יעמ וד ב דרישות תקנות בריאות ה ציבור )מזון( )מי ק וטוקסינים במ זון( ,התשנ"ו, 1996 -
על עדכוניהן ובד רישות תקנות בריאות הציבור )מזון( )שאריות חומרי הדברה( ,התשנ"א, 1991 -
על עדכוניהן .

 . 4.6בדיקות ודרישותיהן
בודקים את תכולת הכוהל ותכו לת החומרים כמפורט בטבל ות  4ו , 5 -המבוססות על ה מסמך של ארג ון
ה- OIV -
.Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis – Volume 1 and 2 – Edition 2019
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טבלה  - 4תכולת הכוהל ותכולת החומצה ב יין
המוצר

יין שעבר העשרה
יין שלא עבר העשרה

יין -ליקר
יין מחו זק
יין מתובל
י ין בציר מאוחר
יין בעל חוזק כוהל
נמוך
יין ממות ק
יין ממותק בעל
תכולת כוהל נמוכה
יין מתוק מחוזק
משקה יין ל לא
אלכוהול

תכולת סוכרי ם
)סך כל הגלוקוז
והפרוקטוז( ) א ( ,
מינ '
)ג' לליטר(

תכולת חומצה
)מבוטאת כ ח ומצ ה
טרטרית(,
מינ'
)ג' לליטר(

 8.5מינ' ,
 13.5מקס'
 8.5מינ',
אין הגבלה
ל תכולת הכוהל
למעשה
המקסימלי
14 - 22
14 - 22

-

3.5

-

3.5

-

3.5
3.5

14.5 - 22
 4.5מי נ'
4.5 - 8.5

45
-

3.5
3.5
3.5

תכולת חוזק כ ו הל
למעשה
) %בנפח(

)א(

8.5 - 14
4.5 - 8.5

45
 ) 45א (

8.5 - 14
עד 0.5

45
-

הערה לטבלה :
) א( ביין ממותק  -לפי בדיקת תכ ול ת הסוכרוז ,הגלוקוז והפרוקטוז ביחד.
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טבלה  - 5תכולת ה חומרים
ש ם החומר או התכונה

Arsenic

ארסן

חומ צה אסקורבי ת
בור
ברומיד

Ascorbic acid
Boron
Bromide

Cadmium

קדמ יום

חומצה ציטרית
נחושת

דיאתילן גליקול
אתנד יו ל/אתילן גליק ול
פלואורי ד
מלבידין דיגלוקוזיד
עופרת
מתנול

Citric acid
Copper

Diethylene glycol
Ethanediol/Ethylene glycol
Fluoride
Malvidin diglucoside
Lead
Methanol

נטמיצין
פרופאן -1,2 -דיאול
פרופילן גליקול
כלוריד הכסף
נתרן עודף
גופר ו ת

חומציות

שם החו מר או התכונה
באנגלית

נדיפה )ב(

Natamycine
Propane-1,2-diol
Propylene glycol
Silver Chloride
Sodium in excess
Sulphates

Volatile acidity

ב יין )א(

כמות מקסימלית מותרת ביין
לפי המסמך של משרד הבריאות ,שירות המזון
הארצי  -קווים מנחים לכמ ות מרבית של מתכות
כבדות ובדיל במזון  ,מיום  , 01.05.2016על עדכוניו
 300מ " ג לליטר
 80מ " ג לליטר ) מבוטא כחומצה בורית(
 1מ " ג לליטר
] ביינות המתקבלים מכרמים מסוימים בעלי קרקע
שתית מלחית )  , ( brackish subsoilאפש ר לחרוג
מערכי ברומיד אלה במקרים מיוחדים [
לפי המסמך ש ל משרד הב ריאו ת ,שירות המזון
הארצי  -קווים מנחים לכמות מרבית של מ תכות
כבדות ובדיל במזון  ,מיום  , 01.05.2016על עדכוניו
 1ג' לליטר
 1מ " ג לליטר
ביינות -ליקר המיוצרים מתירוש שאינו מותסס או
מותסס מעט ,הכמות המקסימלית המותרת היא
 2מ " ג לליטר
 10מ " ג לליטר
 10מ " ג לליטר
 1מ " ג לליטר
 15מ " ג לליטר
לפי המסמך של משרד הבריאות ,שי רות המ זון
הארצי  -קווים מנחים לכמות מרבית של מתכ ות
כבדות ובדיל במזון  ,מ יום  , 01.05.2016על עדכוניו
ביין אדום  400 :מ " ג לליטר ;
ביין לבן וביין רוזה  250 :מ " ג לליטר
 5מק"ג לליטר
ביין שקט )שאינ ו מבעבע(  150 :מ " ג לליטר ;
ביין מבעב ע  300 :מ " ג ללי טר
 0.1מ " ג לליטר ) כסף(
 80מ " ג לליטר
 1ג' לליטר )מבוטא כאשלגן גופרתי(
 1.5ג' לליטר עב ור יינות שיושנו בחביות שנתיים
לפחות  ,עבור יינות ממותקים ו עבור יינות ש יו צרו
באמצעות הו ספת כוהל לתירו ש או ליין
 2ג' לליטר עבור יינות שהוס ף להם תירוש מרוכז
ועבור יינות מתוקים
 2.5ג' לליטר עבור יינות שרי ) ( flor
ביין א דום 1.2 :ג' לליטר
)  20מיליאקוויו ולנט לליטר(;
ביין לב ן או ביין רוזה  1.08 :ג' לליטר
)  18מי ליאקוו יולנט לליטר(;
ב יי ן בציר מאוחר )ג(  1.5 :ג' לליט ר
)  25מיליאקוויולנט לליטר ( ,או לפי המותר בארץ
ייצורו;
בי י נות מיוחדים המפורטים בתקנה האירופית
: (EC) No. 423/2008 Annex XVI

החומציות הנדיפה תהיה כ מפורט ב תקנה
 5מ " ג לליטר
אינו מותר
אינו מותר

אבץ
אשלגן פרוציאניד
סידן פיטאט
הער ות לטבלה:
) א( טבלה זו מבוססת על ה מסמך  International code of Oenological practicesשל ארגון ה , OIV -בנס פח שכותרתו
. Maximum acceptable limits
) ב( עבור יינות מיוחדים  ,המפ ורטים במסמ ך  International code of Oenological practicesשל ארגון ה, OIV -
אפשר לחרוג מערכי חומציות נדיפה אל ה .
)ג( ראו הגדרה  2.19בת"י  1318חלק . 1
Zinc
Potassium ferrocyanide
Calcium phytate
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נספ ח א  -החיקוקים הנוספים החלים על יין
)למידע בלב ד(

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11

חוק הגנה על בריא ות הציבור )מזון( ,התשע"ו , 2015 -על עדכוניו ;
תק נות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א; 2001 -
חוק הגנת הצרכן ,ה תשמ"א; 1981 -
צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון( ,ה תשנ"ט; 1998 -
חוק התקנים ,ה תשי"ג; 1953 -
פקודת המשקא ות המשכרים )ייצו ר ומכירה( ]נוסח חדש[;
ת קנות המשקאות המשכרים;
חוק הפי קוח על מצ רכים ושירותים ,ה תשי"ח; 1957 -
פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[ ,ה תשל" ב; 1972 -
פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,ה תשל"ט; 1979 -
צו יבוא חופשי ,ה תשע"ד. 2014 -

נספ ח ב  -רשימת החוקים והתקנות החלים על משקאות כוהלי ים בכל הנוגע לסימון,
ה תקפים ביום הכנת תקן זה
)למיד ע בלבד(
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
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חו ק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים ,התשע"ב; 2012 -
פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[ ,ה תשל"ב; 1972 -
צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מ וצרי מזון( ,ה תשנ"ט; 1998 -
תקנות הפיקדון על מכ לי משקה ,התשס"א; 2001 -
תקנות סי מון אלרגנים במ זון )התקנות בהכנה( ;
תקנות בריאות הציבור )מזון( )סימון תזונתי( ,התשנ"ג; 1993 -
תקנות שמירת הנקיון )סימון מכלים למשקה( ,התשמ"ז. 1987 -

