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 מכסות שמן זיתבלתעשייה ווולונטרית שמן זית ת מכסבזוכים הרשימת 

 2019לשנת  מנדטוריות

 

 

 מכסה וולונטרית 

 שמן זית לתעשייה 9617קוד מכסה 

הקצאה בטון  קטגוריה
 כמבוקש ועד

 רציונל חלוקה

בקבוקים  1,000,000תעשייה עם היקף מכירות של מעל  214,000 א
 חלוקה לפי היקף פעילות – 2017בשנת 

 1,000,000 -תעשייה עם היקף מכירות של מתחת ל 164,000 ב
 חלוקה לפי היקף פעילות – 2017בקבוקים בשנת 

 תעשיית שימורים 65,000 ג

 

 

 שם יבואן

 שמן תעשיות בע"מ

  פרי חן בע"מ

 ג'השאןמשק משפחת 

  שמן זית סבא חביב בע"מ

 תבליני הדור השלישי בע"מ

 קבוצת יבנה מוצרי מזון בע"מ

 מכוורת יד מרדכי

 שמן זית אליעד בע"מ

 תעשיות פיל טונה בע"מ

 תה ויסוצקי )ישראל( בע"מ

 

 

 

 

 



 

 הסכם חקלאות –קהיליה 

 שמן זית כתית - 1522קוד מכסה 

הקצאה בטון  קטגוריה
 כמבוקש ועד

 רציונל חלוקה

 חלוקה לקמעונאים לשם הפחתת יוקר המחיה 30,000 א

 11מתוך  6חלוקה לעסקים קטנים בהגרלה  10,000 ב

 

 שם יבואן

 ( בע"מ1988מ. יוחננוף ובניו )

 כל בו חצי חינם בע"מ

 א.בא ויקטורי

 יינות ביתן בע"מ

 ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים

 שופרסל בע"מ

 2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 

 כ.נ. מחסני השוק בע"מ

 דדוש דניאל שיווק מזון בע"מ

 פוד טים בע"מ

 רכיבי מזון מתקדמים בע"מ

 חברת ניסים מוצפי ושות' בע"מ

 חברת בלמס עסקי מזון בע"מ

 טי.גי.אי. פרודקטס בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ירדן

 שמן זית 1509קוד מכסה 

הקצאה בטון  קטגוריה
 כמבוקש ועד

 רציונל חלוקה

וניצלו אחוז  2018-ו 2017יבואנים שקיבלו מכסה בשנת  40,000 א
 גבוה ממנה או יבואנים שתחום עיסוקם העיקרי שמן זית.

יבואנים ותיקים אשר יבוא שמן זית אינו תחום עיסוקם  20,000 ב
 העיקרי.

 

 שם יבואן

 טעמן שיווק מזון בע"מ

 חנא שמשום בע"מחברת בני 

 בלדי בע"מ

 אהרונוב סחר מזון בע"מא.

 שימורי המרכז בע"מ

 אחים כהן ד.א. יבוא ושיווק מזון בע"מ

 שקדיה גבע תעשיות בע"מ

 קנדה מזון בע"מ

 בע"מ 2002רנה יבוא ושיווק מזון 

 חלוצה בע"מ

 ארץ זית שמן מובחר משק אחיה

 אושן אינטרנשיונל פ.ט. בע"מ

 ובניו שיווק מזון בע"מ משה מוצפי

 גורי ע.ע.ע.

 ערטול גסאן מסחר בע"מ

 דרך הזית ג ע א בע"מ

 אלרוזנא סחר בינלאומי בע"מ

 אהרון ומיכל פרחיה

 כד בני דרום אגודה שיתופית חקלאית

 א.מ.ט. חקלאות בע"מ

 ארץ הירדן בע"מ

 


