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החוק האורגני הישראלי ותקנותיו על דרישות , NOPתקן , IFOAMשל דרישות אלה מבוססות על תקני היסוד 

 ועל תקן מעודכן של הארגון לחקלאות אורגנית בישראל. ,התקפות לייצור גידולים צמחיים

 מגדל.ה שלברו לבדיקת "אגריאור" כחלק מתהליך האישור יוע 2 -ו  1הדרישות המופיעות בסעיפים 

 .26כנית לפי סעיף , יש להעביר גם תNOP-עבור אישור ל

העברת החומר לאגריאור תהווה תנאי לאישור המגדל כמגדל אורגני. יתר הנתונים יתויקו אצל המגדל וייבדקו 

 במהלך ביקורי הפיקוח.

ח על טופס אישור שטחים, בו יפרט את כל החלקות האורגניות המגדל יגיש בקשה לאישור השט :אישור שטחים .1

בכלל דרישה זאת גם גני ירק  והגידולים המיועדים. בנוסף לכך ימלא טופס עדכון פרטי המשק והמגדל.

 ובוסתנים. אנא הקפידו לשלוח רשימת מוצרים מלאה.

בשטחים האורגנים. במפה  כוללת את השטחים האורגנים, המוסבים והלא אורגנים הגובלים: מפת השטחים .2

סימון מקור המים לחלקות , שם ומספרי החלקות ,יצוינו גבולות החלקות האורגניות והמוסבות, גודל

 סימון מחסן. ,האורגניות

חממה אורגנית תסומן במילה "אורגני". הסימון יהיה בולט לעין. שטח פתוח אורגני יסומן בשלט  :סימון בשטח .3

: לשטח האורגני יהיו גבולות ברורים ושטחי הפרדה על מנת למנוע NOPשות דריבולט בכניסה לכל חלקה. 

 טיפול בחומר אסור ביבול או מגע עם חומר אסור המשמש בחלקה סמוכה שאינה אורגנית.

 :ת לשאריות חומרי הדברהובדיק .4

הבדיקה תתבצע באחריות  .כחלק מתהליך הפיקוח תחילת ההסבה ובסיומהבתתבצע בחלקות בדיקת קרקע  .4.1

 "אגריאור" וע"י מפקח מוסמך.

 עפ"י מפתח מנהלת ההסמכה, מינימום בדיקה אחת.לשאריות חומרי הדברה תילקח  אורגנית בדיקת תוצרת .4.2

 עפ"י נוהל טיפול בחריגות.הדיגום יהיה חריגות במקרה של 

 :מים והשקיה .5

 ת לא אורגניות.חלקו תלהשקיימערכת ההשקיה לחלקות אורגניות חייבת להיות מופרדת לחלוטין ממערכת  .5.1

על המגדל לדרוש מספק המים בדיקת איכות למים ולוודא שהמים עומדים בכל הדרישות של משרד  .5.2

 הבריאות.

 .לכל מקור מים. התיעוד יישמר בתיק המגדל ,לפחות ,יש לתעד בדיקה שנתית אחת .5.3
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לבד, למעט בכל מקרה לא ישקה מגדל אורגני גידולים למאכל אדם במים מושבים שעברו טיפול שניוני ב .5.4

השקיית מטעים או גידולי מזון לבעלי חיים, ובתנאי שהמים ומערכות ההובלה וההשקיה עומדים בדרישות 

 משרד הבריאות.

במידה  ,החלקות האורגניות המגדל יהיה אחראי לניקיון מוחלט של ציוד חקלאי המשמש לעיבוד :ציוד חקלאי .6

והל ניקיון ציוד. כאשר עובדים עם קבלן, יש להחתימו על וציוד משמש לגידול אורגני ולא אורגני, יש לכתוב נ

 נוהל זה.

אין לעשות שימוש באותו מרסס בחלקות שאינן  .יוקצו מרססים ייעודים לחלקות האורגניות :מרססים .7

 כאשר עובדים עם קבלן ריסוס יש לוודא שהינו מפוקח ע"י אגריאור וברשותו מכתב המאשר זאת. אורגניות.

 אחסון תשומות: .8

 שומות לגידול האורגני יאוחסנו בנפרד מתשומות המשמשות לפעילויות אחרות.ת .8.1

 אזורי האחסון יהיו מסומנים ומשולטים באופן ברור. .8.2

 אמצעי האחסון ימנעו זיהום של התשומות לגידול האורגני בחומרים אסורים. .8.3

 מחסן ייעודי נפרד ומשולט./תכשירי הגנת הצומח לגידול אורגני יאוחסנו בארון .8.4

 בחומרים של המשרד לאיכות הסביבה.סן ינוהל ע"פ הנחיות אחסון וטיפול המח .8.5

אין להשתמש בחומרי אריזה, מכולות אחסון או מיכלים המכילים קוטלי פטריות סינתטיים, חומרים  .8.6

 משמרים או חומר המשמש לחיטוי באמצעות עשן.

כלשהו באופן שמסכן את אין לעשות שימוש או שימוש חוזר בכל שק או מכולה שהיה במגע עם חומר  .8.7

האופי האורגני של מוצרים או רכיבים אורגניים המאוחסנים בהם, למעט במקרה שהשק או המכולה נוקו 

 היטב ואינם יוצרים כל סיכון למגע של המוצרים האורגניים עם חומרים בהם נעשה שימוש.

 הסיכונים יסוכם בכתב. סקר סיכונים במשק ובחלקות האורגניות, הערכתהמגדל יעשה  :הערכת סיכונים .9

למרחקי ההפרדה, המיכון, הפועלים, העובדים, סביבת הגידול, מערכות ההשקיה, יחסות יהסקר יכלול הת .9.1

 .'נעשה שימוש, חומרי ההדברה שבשימוש במשק וכו ןהתשומות בה

 יציג תכנית למניעה. התכנית תיבדק במהלך הפיקוח.המגדל   .9.2

אצלו בחלקות   GMOהמגדל יערוך הערכת סיכונים לגבי  (:)הנדסה גנטית GMOהערכת סיכונים לגבי  .10

במשק בעל סיכון מומלץ לעשות בדיקת  ובתשומות ויציג תכנית למניעה. התכנית תיבדק במהלך הפיקוח.

  .GMOמעבדה איכותית לנוכחות 
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 : המגדל ינהל תיעוד של כל פעילויות הגידול האורגני והטיפולים בתוצרת עד לשיווקה.תיעוד .11

ד יכלול: רכישת תשומות, פעולות עיבוד וטיפול בחלקות, טיפולי הגנת הצומח, פעולות אסיף התיעו .11.1

 תוצרת, כמויות תוצרת מכל חלקה, פעולות אריזה ומשלוח.

 חשבוניות(.\את רשומות התיעוד באסמכתאות )העתקי תעודות משלוחיש לגבות  .11.2

שלוח ספציפי, אל חלקת הגידול של מ\מאצוות ייצור –התיעוד ינוהל באופן שיאפשר זיהוי ועקיבות  .11.3

 עשה שימוש במהלך הגידול הספציפי.התוצרת, ואל התשומות בהן נ

 ף,. בנוסיש להקפיד על הפרדה ברורה בשטחים ,במשק שבו מגדלים גידול אורגני וגידול לא אורגני :משק מעורב .12

 .יבטיחו בידול של היבול האורגני מהלא אורגני זני הגידולים בהם ייעשה שימוש

וכן יתבצע  ,ע"י מנהל נפרד החלק הלא אורגני של המשק ינוהל בצורה נפרדת מהחלק האורגני, .12.1

טיפול בתוצרת ונתוני שיווק \רכישת תשומות, פעילות במהלך כל גידולתיעוד נפרד לשני חלקי המשק של 

 תוצרת.

ל נתון הקשור לגידול לא אורגני המקביל לאורגני יש לשמור זמין לפיקוח, וכן לאפשר למפקח כ .12.2

 קור אתרי גידול לא אורגני מקביל.לס

על  – ("גידול במקביל") של יבולים זהים באותו המשקגידול מקביל של אורגני ולא אורגני אישור ל .12.3

 .סמך אישור חריג בלבד

ביצוע מחזור גידולים בשטחי הגידול האורגני. במשקי חממות המתמחים המגדל יקפיד על  מחזור גידולים: .13

בים וינקטו אמצעים לעידוד שונות ביולוגית בסביבת יבגידול בודד ישולבו מחזורים של גידולי ביניים מטי

 החממה.

צור עצמי של קומפוסט לשימוש בחלקות אורגניות חייב לעמוד בדרישות התקנים האורגניים ולהיות תחת יי .14

 . על המגדל לתעד את כל תהליך יצור הקומפוסט. התיעוד יכלול את הנושאים הבאים:פיקוח

 מקורות חומרי הגלם. .14.1

 מרכיבי הקומפוסט לפי חלוקה באחוזי משקל. .14.2

 תאריכי הפיכות ומספר ערימות שנהפכו. .14.3

 תאריכי הוספת נוזלים לערימות וכמויות לכל ערימה. .14.4

 בדיקות טמפרטורה תקופתיות לכל ערימה. .14.5

 וצאת מוצר סופי מהאתר.ה .14.6
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 בדיקות תכולה ואחרות במידה ומבוצעות. .14.7

 :קטיף והובלה .15

 תוצרת אורגנית תהיה מופרדת ומזוהה באופן ברור. .15.1

במידה והמגדל קוטף, אוסף, קוצר במקביל תוצרת שאיננה מאושרת כאורגנית, עליו לקבוע כללי  .15.2

 ת ולא אורגנית.הפרדה וניקיון ציוד אשר יבטיחו מניעת ערבוב של תוצרת אורגני

 שם גוף האישור והפיקוח, "אורגני" כל משלוח ילווה בתעודת משלוח בה יצוין במפורש המילה  .15.3

 ממנה יצאה התוצרת. ושם החלקה

 :תיק המגדל .16

המגדל יחזיק ברשותו בצורה מסודרת תיק מגדל אשר יכיל את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע תקין  .16.1

 דרישות האישור והפיקוח.של פעילות הגידול האורגני, בהתאמה ל

מיום  שנים 5ישמרו לתקופה של יימצא בתיק האורגני כל המסמכים המוגדרים כדרושים לה .16.2

 .או נציג "אגריאור" אמרכלולשכפול ע"י ה פיקוחלבמצב בו יהיו נגישים וזמינים  ,לפחות ,יצירתם

 :התיק יכיל את הפרטים הבאים .16.3

 .אישור שטח ומפה .16.3.1

 .סיכום ביקורי פיקוח קודמים .16.3.2

 .תקן אורגני מעודכן ורשימה של תכשירים מורשים לחקלאות האורגנית בישראל .16.3.3

 .או בהשתלמות הוראת שעה יסודותתעודת השתתפות בקורס  .16.3.4

 ., דישון וחומר ריבויחומרי הדברהתיעוד רכישות של  .16.3.5

 .ולים בשטח: עיבודים, הדברה והזנהתיעוד כלל הטיפ .16.3.6

עיבוד, בהם יפורטו לפחות תאריך \אריזה \וקסמכי העברת תוצרת לשיומ\עותקי תעודות משלוח .16.3.7

 צרת )חלקת גידול(, יעד המשלוח.המשלוח, סוג התוצרת, כמות במשלוח הספציפי, מקור התו

 של הגידולים האורגנים והמוסבים. במשקים המאושרים הקודמת כוז נתוני שיווק לעונת הגידוליר .16.3.8

 הלא אורגני המקביל.לגידול במקביל יש להציג גם את נתוני השיווק של הגידול 

 תוצאות בדיקות איכות מים. .16.3.9

 תוצאות בדיקות לשאריות חומרי הדברה בקרקע ובתוצרת. .16.3.10
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 - תיעוד חריגות ותלונות הנוגעות למוצרים האורגנים במהלך השנה ותיעוד הטיפולים בהם .16.3.11

 יוצג למפקח.

 :רוע חריגיא .17

 הגדרה: .17.1

במהלך  ,ם שאינם על פי התקןקבלת אישור מיוחד לשימוש בזרעים, שתילים או רכיבים אחרי .17.1.1

 העונה.

הפסקת אישור או שינויים במעמד האישור במהלך העונה עקב תקלה או שימוש חריג בחומרים  .17.1.2

 אסורים.

 רועים חריגים במהלך שנת הגידול. המגדל יציג דיווחים ואישוריםיהמגדל יתעד פרטים הנוגעים לא .17.2

 מתאימים.

 המגדל יודיע מיידית ל"אגריאור" במקרים האלה: .17.3

שימוש, כולל רחף, של חומרים אסורים בכל שדה, יחידת ייצור, אזור, מתקן בע"ח או מוצר שהם  .17.3.1

 מהעסק.חלק 

 .תקן זההעלולים לשבש את התאמתם לאו כל חלק בעסק המאושר המאושר  בעסקביצוע שינויים  .17.3.2

 קירור ביתי יש לאשר אותם לשימוש אורגני. במידה וקיים בית אריזה או :רוריאריזה וק .18

 יציג המגדל לגוף הפיקוח והאישור: ביתיה לצורך אישור בית האריזה .18.1

 .קירור \מפרט טכני של  בית האריזה  .18.1.1

 קירור של תוצרת לא אורגנית? \האם משמש לאריזה  .18.1.2

 תיאור תהליך העבודה. .18.1.3

 תיאור שיטת ההפרדה ומניעת ערבוב בין תוצרת אורגנית לרגילה. .18.1.4

 , באריזה סופית.בתהליך ,באחסון, קירור \ת אורגנית בהגיעה לאריזה תיאור שיטת הסימון של תוצר .18.1.5

כיצד נמנע  ,כיצד הם מאוחסנים ומסומנים :מרים המצויים בשימוש בבית האריזהתיאור סוגי החו .18.1.6

 מגע בין חומרים אסורים לתוצרת אורגנית.

 ר בנפרד מהמשק החקלאי, כעוסק עצמאי.יש לאש –בית אריזה הנותן שירות ליותר ממשק אחד  .18.2
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במהלך האריזה של תוצרת אורגנית ישולט בית האריזה בשילוט בולט לעין הנושא את  :שילוט בית אריזה .19

 בעברית ואנגלית. "תאורגני ייצור תוצרת" יםהמיל

תוצרת  חדרי קירור לתוצרת אורגנית יסומנו בשלט בולט לעין. במידה ובחדר מאוחסנת :סימון חדרי קירור .20

 יסומן אזור האחסון האורגני בשלט בולט לעין. ,רגילה

המגדל יבדוק ויתעד אפשרות לזיהומים סביבתיים שמקורם בפעילויות השונות במשק  מניעת זיהום סביבתי: .21

 האורגני, ויעשה כל שביכולתו למזער זיהומים אלה, ולשמור מפני פגיעה בסביבה.

או מזהמים אחרים מחלקות בסביבה אל \ת לרחף של חומרי הדברה ו: המגדל יבדוק ויתעד אפשרויומניעת רחף .22

 .זותוך שטחי הגידול האורגני, ויעשה כל שביכולתו על מנת למנוע אפשרות שכ

המיוצרת ומשווקת על פי הסמכת  תוצרת כיגדל המשווק מוצרים ממשקו יוודא מ :יםמאשר ניםסימון בסימ .23

PPIS   וכן את מספר  "אגריאור" המאשר של  סימןהאת ת ישראל, הסמל האורגני האחיד של מדינתישא את

 .PPISההסמכה של אגריאור תחת הסמכת 

או עיבוד בכל אחד מהאופנים \דרישה זו אינה ישימה לגבי תוצרת היוצאת מהמשק למתקן אריזה ו  .23.1

 דולב, גונדולות, ערימות מהודקות.הללו: מיכלי קטיף, ארגזי קטיף, אמבטיות, מיכלי 

בסימן המאשר על האריזה הקמעונאית הקטנה ביותר תסומן למכירה תוצרת אורגנית בכל מקרה,  .23.2

 .'של גוף האישור והפיקוח האחרון בשרשרת הפיקוח כדוגמת יצואן, משווק וכו

-תתתתויג על פי ההוראות ב NOPתוצרת חקלאית אורגנית המיועדת ליצוא ונדרשת לעמוד בתקן  .23.3

 שיווקי.תיוג, תוויות ומידע של התקן:   Dחלק 

 :פעולות מתקנות .24

יום, אלא אם יוגדר אחרת,  60פעולות מתקנות יבוצעו ע"י המגדל תוך פרק זמן אשר לא יעלה על  .24.1

 מיום קבלת החלטת אישור מאגריאור.

 מייל.\דיווח פעולות מתקנות ידווח לאגריאור במסגרת הזמן שהוקצה לכך באמצעות פקס .24.2

ותאריך השיווק יישמרו לאורך וצרת כך שזהות היצרן, מקום הייצור לסימון הת : יש להיערך באופן מיידי בותיעק .25

כל שרשרת הייצור והשיווק. זוהי דרישת יסוד בסיסית הן על ידי אגריאור והן על ידי חברות השיווק הגדולות 

 גדלים במיקוד הבעיה ולא בהעצמתה.וקהל הצרכנים. סימון שכזה יאפשר בעת הצורך גם לאגריאור להקל על מ

 :NOPת ייצור וטיפול אורגניים לפי תקן כנית .26
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כנית הת כנית ייצור וטיפול אורגניים, שתסוכם בין המגדל לבין "אגריאור".לקבוע ולהציג תיש  .26.1

 תכלול:

 תיאור שיטות ותהליכים לביצוע ולשמירה של העשייה האורגנית, כולל תדירויות הביצוע. .26.1.1

לוגי של הקרקע ומניעת סחף קרקע אמצעים לשימור או שיפור של המצב הפיזי, הכימי והביו .26.1.2

 באמצעות מחזור גידולים, יבולי כיסוי ושימוש בחומרים מן הצומח או מן החי.

שיטות מחזור גידולים הכוללות שימוש באדמת עשב, יבולי חיפוי, יבולי זבל ירוק, יבולים תופסים  .26.1.3

ניהול מזיקים, ואמצעים אחרים המשמשים לשימור או שיפור של תכולת החומר האורגני בקרקע, 

 מחסור או עודף בחומרי הזנה ומניעת סחף קרקע.

שיטות ניהול למניעת מזיקים ליבול, עשבים שוטים ומחלות, באמצעות מחזור גידולים )ראה לעיל(,  .26.1.4

אמצעים להזנת יבולים, אמצעים סניטריים לסילוק וקטורים מחלתיים, זרעי עשבים שוטים ובתי 

עודדים את בריאות היבול, כולל בחירת זני גידול המתאימים לבית גידול למזיקים ואמצעי עיבוד המ

 הגידול ועמידים למזיקים, עשבים שוטים ומחלות.

שיטות מכאניות או פיזיות לטיפול במזיקים, כולל הרחבה או הכנסה של טורפים או טפילים של  .26.1.5

יתיונות, מלכודות המזיקים, פיתוח בתי גידול לאויבים של המזיקים, אמצעים לא סינתטיים כגון פ

 ואמצעי דחייה ואמצעים אחרים.

שיטות לטיפול בעשבים שוטים באמצעות כיסוי באמצעים מתכלים ביולוגית לחלוטין, כגון אדמה  .26.1.6

או קש, כיסוח או גיזום, ליחוך ע"י בע"ח, ניכוש ידני וטיפוח מכאני, להבה, חום או אמצעי חשמלי, 

אחר, בתנאי שאלה מסולקות מהשדה בתום הגידול  או כיסוי ביריעות מחומר פלסטי או סינתטי

 והקציר.

שיטות לטיפול במחלות באמצעות שיטות ניהול שמדכאות את התפשטות אורגניזם המחלה או  .26.1.7

 שימוש בחומרים ביולוגיים, בוטאניים או מינראליים לא סינתטיים.

ינות המסחרית, רשימת חומרים המשמשים בתהליך, כולל הרכב, מקור, מקום השימוש ותיעוד לזמ .26.1.8

 כאשר ישים.

 תיאור שיטות הניטור, כולל תדירויות הניטור. .26.1.9

 רשימות מסמכים מתועדים. .26.1.10

 תיאור אופן הניהול והגבולות הפיזיים על מנת למנוע זיהום בגידול במקביל )ראה להלן(. .26.1.11
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נדרש לעדכן את התוכנית אחת לשנה, ובכל מקרה של שימוש בחומרים למניעת מזיקים או שליטה  .26.2

לפרט את אופן השימוש ולמנות רשימה של אמצעים שננקטו על מנת למנוע מגע של החומר עם  בהם,

 .המוצרים האורגניים שיוצרו או המרכיבים

שנים, לפחות, לפני  3הכללים הבאים יתקיימו במשך  :NOPחומרים ושיטות מותרים ואסורים לפי דרישות  .27

 מועד הקציר האורגני הראשון:

 גניים, שתילים שנתיים ומלאי שתילים.יש להשתמש בזרעים אור .27.1

ניתן להשתמש במוצרים לא אורגניים שנעשה בהם שימוש בחומרים מותרים בלבד )ראה להלן(  .27.1.1

 כאשר האורגניים אינם זמינים מסחרית, אלא כאשר מדובר בייצור נבטי מאכל.

השימוש  ניתן להשתמש בזרעים, שתילים שנתיים ומלאי שתילים שטופלו בחומרים אסורים, כאשר .27.1.2

 בהם הוא דרישה של התקנות הפיטוסניטריות הלאומיות בארה"ב.

ניתן למכור תוצרת שיוצרה משתילים לא אורגניים של גידולים רב עונתיים, כאשר מלאי השתילים  .27.1.3

 נוהל במערכת חקלאית אורגנית למשך שנה אחת לפחות.

הלאומית תטיים המותרים ניתן להשתמש בחומר ביולוגי או בוטאני הכלול ברשימת החומרים הסינ .27.2

אינם מספיקים כדי למנוע או  4.1.4-7ני, כאשר האמצעים המפורטים בסעיפים לשימוש בייצור יבול אורג

 כנית המערכת האורגנית.שהתנאים לשימוש בחומר מתועדים בתלטפל בנגעים האמורים בתנאי 

נה חדשה או אין לעשות שימוש בנסורת ספוגה בארסנאט או חומרים אסורים אחרים להתק .27.3

 למטרת החלפה במגע עם הקרקע.

 .Gאין להשתמש בתהליך הגידול וההפצה בחומרים סינתטיים, למעט אלה המפורטים בתקנה בפרק  .27.4

אין להשתמש בתהליך הגידול וההפצה בחומרים שאינם סינתטיים האסורים על פי התקנה )פרק  .27.5

G.) 

 אין להשתמש בקרינה מייננת. .27.6

 אין להשתמש בבוצת שפכים. .27.7

ן להבעיר אש כאמצעי להיפטר משאריות יבול, אלא כאשר ההבערה מיועדת למנוע הפצת מחלות אי .27.8

 או להאיץ נביטה.

 חריגות זמניות מהוראות לעיל ייקבעו ע"י האמרכל מהסיבות האלה: .28

 אסונות טבעיים שהוכרזו ע"י האמרכל. .28.1
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ת אדמה, אש או הפרעה נזק שנגרם כתוצאה מבצורת, רוח, שיטפון, לחות גבוהה, ברד, טורנדו, רעיד .28.2

 עסקית אחרת.

שיטות המשמשות לעריכת מחקרים או ניסויים בשיטות, מגוון או חומרים המשמשים בייצור או  .28.3

 טיפול אורגני.

גורם לאומי המטפל בפיקוח אורגני או "אגריאור" רשאים להמליץ בכתב לאמרכל על חריגה זמנית מההוראות  .29

 .33לעיל מהסיבות שפורטו בסעיף 

יודיע בכתב ל"אגריאור" לגבי החריגה הזמנית הישימה ליצרנים והמטפלים האורגניים  האמרכל .29.1

 המפוקחים, ויקצוב את האישור בזמן, בכפוף להארכה מטעם האמרכל.

 "אגריאור" תודיע לכל ליצרנים והמטפלים האורגניים המפוקחים על ידה מיד עם קבלת האישור. .29.2

 ו שיטה האסורים על פי התקן.נתן לכל פעולה, חומר איאישור חריגה לא י .29.3

 .NOPעד כאן דרישות ממגדל עפ"י 

 

 . אורגנילצורך אישורו כמגדל  אלה הנה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המגדל ל"אגריאור" בדרישות מידהע ❖

 

 

 בברכה

 יצחק )צחי( סקלסקי ר"ד

 מנכ"ל אגריאור


