 . 3.2סימון אסור
 . 3.2.1אסור לסמן )לרבות בסימן או בציור( מידע העלול ליצור אי -ודאות או הטעיה בנוגע למקור היין או
לאופיו של היין.
 . 3.2.2מותר לסמן את המילה "יין" רק כחלק מסימון של משקאות שסדרת התקנים הישראליים ת"י 1318
חלה עליהם ,וכן על חומץ בן -יין.
 . 3.2.3אסור כל תיאור או כינוי או ספרור או ציור או צילום המצביע על גיל היין או על עתיקותו ,למעט שנת
הבציר וכינוי איכות מסורתי )היכול לכלול התייחסות לגיל היין( .סימוני רשות אלה יסומנו כמפורט
בסעיף  3.3.5שלהלן.
 . 3.2.4אין לסמן כינוי איכות כלשהו אלא אם התקבל אישור לכך מהגוף המוסמך)  (2בארץ הייצור;
זאת למעט כינויי איכות מסורתיים כמפורט בסעיף  3.3.5שלהלן.
 . 3.2.5עבור יין ממותק אין לסמן שנת בציר ,אזור גידול וזן ענבים.
 . 3.3סימון רשות
מותר לסמן את הסימונים שלהלן ,בכפוף לאישור הגוף המוסמך בארץ הייצור ובתנאים המפורטים להלן.
מכיוון שכיום אין עדיין בארץ גוף מוסמך לכך ,ניתן לסמן את סימוני הרשות – לרבות שם זן הענבים ,שנת
הבציר והאזור הגיאוגרפי  -בכפוף להוכחות מינהליות.
 (2ביום פרסום תקן זה ,עדיין אין בישראל גוף מוסמך לכך .כל עוד אין גוף מוסמך בישראל ,חלים על יין המיוצר
בישראל (
הדרישות ,האיסורים והתנאים לפי תקן זה בלבד.
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 . 3.3.1שנת הבציר
מותר לסמן את שנת הבציר בתנאי שלפחות  85%מהענבים שמהם יוצר היין הם מאותה שנת הבציר.
 . 3.3.2שם זן הענבים
 מותר לסמן יין בשם זן הענבים בתנאי שלפחות  85%מהענבים שמהם יוצר היין הם מאותו הזן. שם זן הענבים לא ירמוז על אזור גיאוגרפי. יין ַז נִ י )יין שרובו או כולו מזן ענבים אחד( המיובא ממדינה שבה החוק מאפשר כינוי של יין זני גםאם פחות מ 85% -מהענבים שמהם יוצר היין הם מאותו הזן  -ייבואו לארץ מותר רק אם לפחות

 75%מהענבים בו הם מאותו הזן.
 דרישות הסימון ליין המורכב משני זנים:היין יהיה עשוי כולו משני הזנים בלבד; o
הזן שכמותו גדולה יותר יסומן ראשון; o
כמותו של שום זן מבין השניים לא תהיה קטנה מ 15% -בנפחo .
 אם היין סומן כמורכב משלושה זנים או יותר ,יסומנו האחוזים של כל אחד מהזנים. . 3.3.3אזור גידול גיאוגרפי
יין שיוצר מענבים שמקורם באחד מאזורי הגידול המוגדרים על ידי הגוף המוסמך)  (2בארץ ייצורו
מותר לסמן בשם אזור הגידול הגיאוגרפי ,בתנאי שלפחות  85%מהענבים בו מקורם באותו האזור.
 . 3.3.4סימן מסחרי של היין
מותר לסמן סימן מסחרי ,בתנאי שסימון זה לא ייצור רושם מוטעה על מקור היין ,הרכבו או גילו.
 . 3.3.5כינויי איכות מסורתיים
כל התייחסות לאיכות גבוהה של היין ,באמצעות סימון כינויי איכות מסורתיים המקובלים בארץ
הייצור ,תתאים לדרישות הגוף המוסמך בארץ הייצור .כינויי איכות אלה יהיו מלווים בציון שנת
הבציר ואזור הגידול הגיאוגרפי.
הערה:
נכון ליום פרסום תקן זה ,בישראל לא מוגדרים כינויי איכות מסורתיים.
כל עוד אין גוף מוסמך בישראל ,על יין המיוצר בישראל חלים הדרישות ,האיסורים והתנאים לפי תקן זה
בלבד.
 . 3.3.6מדליות ופרסים
אפשר להוסיף ציון של מדליות או פרסים שהיין זכה בהם ,בתנאי שקיימת הוכחה על הזכייה בַּ מדליה
או בּ פרס.
 . 3.3.7כיתוב נוסף
נוסף על סימון הרשות שפורט בסעיפים שלעיל ,מותר לכלול כיתוב המעיד על ההיסטוריה של היין או
של היצרן ,עצות לצרכן ,ומידע על גידול הגפן ,על הבציר או על ייצור היין ,לרבות על יישונו.
חומציות( (pH, .נוסף על כך אפשר לסמן תיאורים אורגנולפטיים ואנליטיים

 . 3.3.8שם המשווק
מותר לסמן גם את שם משווק היין ,נוסף על שם יצרן היין.

