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

 של הארגון לחקלאות אורגנית בישראל.  מעודכןתקן  ועל,  IFOAMהיסוד של 

במקביל  ויתויקוך אישור המגדל , כחלק מתהליברו לבדיקת הגוף המפקחיוע 12-1המופיעות בסעיפים  הדרישות כל

 . אצל המגדל עצמו

 . גוף הפיקוח כמגדל אורגני ידיהחומר תהווה תנאי לאישור המגדל על  קבלת

 בביקורי הפיקוח. וייבדקויתר הנתונים יתויקו אצל המגדל 

 .דול, כתובת אתר הגי, כתובת, טלפון, פקס, דואר אלקטרוניהמגדל שם: כוללים המגדל פרטי   .1

 ושיווק. היצור, גודל מכסת הפרגיות של האספקה, מקור , גיל הלהקה, שם הזןהעופותכמות  :הלהקה פרטי   .2

 .רשים המבנה והחצר ולציין שכנויותת לצרףיש  :המבנה וגודל סוג  .3

 .נילאורג המשקעד מתי יסתיים תהליך ההסבה של כל  ציין ב?אורגני בלבד או מעור המשק האם. 4

 , אחסוןביציםשתייה, איסוף ביצים, אחסון  ,ציין את שיטת ההפרדה בין להקות, במערכות הזנה מעורב במשק  .5

 ותכשירים. תרופות

 .גודלם במ"רציין את חצר או מרעה?  קיימת האם  .6

 ?הטלה/פטם – הגידול מטרת .7

 סוגי המזונות הניתנים והרכבם המדויק. כלאת  ציין. 8

להציג אישור יש ויציג תכנית למניעה. כמו כן  ,במשקו בתשומות  GMOלגבי םהערכת סיכוני ערוךל . על המגדל9

 נדס גנטית.והמשהמזון איננו מטופל ע"י הקרנה ואיננו ממקור 

 תוספים או תרופות למזון או למים? ניתנים האם .10

 המרכיב האורגני במנת המזון באחוזים. אתציין  .11

 ה.כל סוגי בעיות הבריאות בלהק אתציין  .12

 ?ים/ניתן ים/טיפול י/סוגאיזה  .13

 טיפולים מונעים או טיפולי חיטוי? אם כן ציין באיזה תכשירים משתמשים. מתבצעים. האם 14

 ?טיפול פיזי אחר ,הנשרה קטימת מקור, מתבצעת. האם 15

 מתבצעת הוצאת זבל ומה השימוש שנעשה בזבל? תדירות. באיזו 16

 ביצים?ה נאספות תדירות. באיזו 17

 מתועד?    משלוחביצים למשווק וכיצד ה נשלחות תדירות. באיזו 18

 מבצע הפצה עצמית של ביצים? המגדל. האם 19

 בית אריזה וקירור? קיים. האם 20

 : אחסון, ניקוי, בדיקה, סימון, אריזה והובלה., התייחס לשלבים האלהמתבצע תהליך הטיפול בביצים כיצד. תאר 21
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, תרופות רכישה של מזון, כגון -53ו 52ם הרלוונטיים על פי הנדרש בתקנה בסעיף נתוניהת א יתעד. המגדל 22

 , חומרי חיטוי והדברה.תוספים

 וידווח על אירועים חריגים בלהקה. יתעדהמגדל  . 23

התיעוד יהיה מפורט ביחס לכל משלוח תוצרת מהמשק, יאפשר עקיבות למקור  את נתוני השיווק. יתעד. המגדל 24

ויפרט לפחות: תאריך משלוח, סוג תוצרת, כמות למשלוח, יעד המשלוח, ומקור התוצרת )מספר  וצרת,הת

 להקה(./מבנה

 המוצר הסופי.  לאישורכתנאי  יאשר את התהליך ע"פ הדרישות המבצע תהליך עיבוד מחוץ למשק פטם. מגדל 25

 תו לשמור מפני פגיעה בסביבה.. המגדל יבדוק ויתעד אפשרות לזיהומים סביבתיים ויעשה כל שביכול26

 . המגדל יבדוק ויתעד אפשרות לרחף מחלקות בסביבה ויעשה כל שביכולתו על מנת למנוע אפשרות כזו.27

 התיעוד ם במהלך השנה ותיעוד הטיפולים בהם.יחריגות ותלונות הנוגעות למוצרים האורגני. המגדל יתעד 28

 בעת המבדק. יוצג למפקח

שנים לפחות במצב בו יהיו  5ישמרו לתקופה של  בתיק האורגנירים כדרושים להימצא כל המסמכים המוגד. 29

 נגישים וזמינים לביקורת ופיקוח.

 

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

 

 בברכה

 ד"ר יצחק )צחי( סקלסקי

 


