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על תקני לתוצרת אורגנית מן החי, החוק האורגני הישראלי ותקנותיו על דרישות מבוססות  אלה דרישות

  של הארגון לחקלאות אורגנית בישראל. מעודכןתקן  ועל , IFOAMהיסוד של 

 .בתיק האורגני שלו ויתויקו  המגדלכחלק מתהליך אישור  ייבדקו 27-1המופיעות בסעיפים  הדרישות כל

במקרה של מגדל חדש יועבר החומר לחברת הפיקוח טרום הפיקוח בשטח ויהווה תנאי לאישור המגדל כמגדל 

 . צל המגדל וייבדקו בביקורי הפיקוחיתר הנתונים יתויקו א אורגני.

 : כללי מידע

 בת אתר הגידול., כתובת, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, כתוכוללים: שם המגדל פרטי .1

 , הכמות המגודלת, גודל מכסת היצור.החייםבעל  סוג .2

 גידול לא אורגני.  במשקקיים  האם .3

 .גידול בהסבה במשקקיים  האם.  4

 

 , ריפוד, מבנים:גידול, הזנה

 ספקה.אם המצויים בשימוש במשק ומקור היהאורגני המזונות סוגי. 5

 תוספים, אחוז החומר האורגני במנה בחומר רטוב ויבש., הסוגי המזונותע"פ  המזוןמנת  הרכב. 6

 ספקה.אם המצויים בשימוש במשק ומקור היהלא אורגני המזונות סוגי. 7

 המצויים בשימוש ומקור ההספקה. הריפוד חומרי. 8

 ם מאושרים ע"י גוף פיקוח מוסמך.יוספקים אורגני מגדלים רשימת. 9

ולא  םיאורגניום סככות, מחלוב, מרכז מזון, מרעה, אזור מחיה בע"ח אתר הגידול כולל סימון מיק של. תרשים 10

 גודל המבנים במ"ר. , אורגני ולא אורגני מזוןאזור אחסון  ,םיאורגני

 מרעה או מרחב הסתובבות חופשי בנוסף למבנים.  קיים.  האם 11

 שיטת הגידול של יונקים ועדר צעיר עד המלטה. רואי.  ת12

 

 ממשק חליבה:, סניטציה, וטרינריה

 .טרינריושיטת הטיפול הו אתתאר  .13

 סוגי תרופות השתמשת בשנה האחרונה.  לובאיתאר  .14

 .במשקרי חיטוי וניקיון מצויים בשימוש סוגים של חומ לואיתאר   .15

 ? חומריםלו לים ובאיטיפולי הדברה במשק בשנה האחרונה? אם כן, איזה סוג של טיפו בוצעוהאם  .16

 בעיות הבריאות שהיו בעדר בשנה האחרונה. תאציין  .17

 שיטות ההפריה והריבוי. אתתאר  .18

, כיצד מתבצעת , כגון הסבה או בידודבעדרי אורגנמאושרת לשהתוצרת שלה אינה קבוצה  קיימתשבמידה  .19

 הפרדת הקבוצות בחליבה?

 מתבצעת הכנת מכון החליבה לחליבת העדר האורגני. כיצדתאר  .20

 הסימון והזיהוי שלו כאורגני., מתבצעת הפרדת החלב צדכיתאר  .21
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       מחויב לעמידה ב"דרישות מפעל ". תוצרתהמעבד  משקאו הבשר? /עיבוד החלב ו מתבצעהיכן  .22

 תדירות מתבצע משלוח החלב למחלבה קולטת. וובאיז כיצד. תאר 23

, האורגני התהליך, תקלות המשפיעות על בעיות בריאותיפול במקרים חריגים )במשק נוהל לט קייםהאם  .24

מתבקש לקבוע  אתה ,לאשבעיות בתחום ההזנה והגידול וכו'(  אם כן כיצד מתבצע תיעוד החריגות? במידה 

 מקרים חריגים. שלנוהל טיפול, דיווח ותיעוד 

 מתבצע טיפול בשפכים ותשטיפים מהסככות ומכון החליבה. כיצדתאר  .25

להציג , יש במשקו בתשומות ויציג תכנית למניעה. כמו כן   GMOלגבי ת סיכוניםהערכ על המגדל לערוך .26

 אישור שהמזון איננו מטופל ע"י הקרנה ואיננו ממקור הנדסה גנטית.

 . מתבצעת הדרכה והכשרת עובדים במשקוכיצד  האםתאר  .27

 פיקוח: בזמן הבתיק מגדל לצורך בדיקתם  לתיוק נושאים

רכישת מזון,  כגון 53ו 52הרלוונטיים על פי הנדרש בתקנה בסעיף  םנתוניהאת  דלבתיק מג יתעדהמגדל  .28

 .האחרונהתרופות, חומרים לחיטוי והדברה בשנה 

 דו"ח טיפולים וטרינריים וסניטרים בשנה האחרונה. יתעדהמגדל  .29

יתועדו ויישמרו  –מגדל גם עדר לא אורגני שבמידה  נתוני שיווק חלב ובשר לשנה האחרונה. יתעדהמגדל  .30

 לבדיקה כל נתוני שיווק לא אורגני מקביל.

עיבוד, התיעוד יכלול לפחות: תאריך, סוג התוצרת, כמות /המגדל יתעד נתוני כל משלוח תוצרת לשיווק. 31

 התוצרת, יעד המשלוח ומספר קבוצת בע"ח ממנה הופקה התוצרת )במידה וישים(.

 .)במידה ומתבצעות( שאריותלל בדיקות בדיקה של מזון כו נתוני יתעדהמגדל  .32

 .תקן מעודכן ורשימת חומרים מותריםברשותו  יחזיקהמגדל  .33

יוצג  - . המגדל יתעד חריגות ותלונות הנוגעות למוצרים האורגנים במהלך השנה ותיעוד הטיפולים בהם34

  .למפקח

 לשמור מפני פגיעה בסביבה. . המגדל יבדוק ויתעד אפשרות לזיהומים סביבתיים ויעשה כל שביכולתו35

 . המגדל יבדוק ויתעד אפשרות לרחף מחלקות בסביבה ויעשה כל שביכולתו על מנת למנוע אפשרות כזו.36

שנים לפחות במצב בו יהיו  5ישמרו לתקופה של יכל המסמכים המוגדרים כדרושים להימצא בתיק האורגני . 37

 נגישים וזמינים לביקורת ופיקוח.

 

 . אורגניפרד מההסכם בין המגדל ל"אגריאור" לצורך אישורו כמגדל אלה הנה חלק בלתי נ תבדרישו מידהע ❖
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 יצחק )צחי( סקלסקי ד"ר


