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 החוק האורגני הישראלי והתקנות שלפיו,, על דרישות  IFOAMדרישות אלה מבוססות על תקני היסוד של

 ועל תקן מעודכן של הארגון לחקלאות אורגנית בישראל. 

 העמידה בדרישות תיבדק במסגרת ביקורי הפיקוח.

 מופצים ע"י היבואן.הם המיובאים ויהאורגני המוצריםתנוהל ותתועד רשימת כל  .1

 ם המקבילים המיובאים ע"י היבואן.יהלא אורגני המוצריםוהל ותתועד רשימת תנ .2

 ם.ישל המוצרים האורגני הספקיםתנוהל ותתועד רשימת  .3

 ספק מאושר כספק אורגני ע"י גוף פיקוח מוכר ע"י אגריאור.כל ינוהל ריכוז תעודות המאשרות ש .4

 בהן מיובאת התוצרת.שינוהל ויתועד פירוט סוגי האריזות  .5

למעט אם משלוח אחד לפחות ) דברה, התוצאות יתועדו ע"י היבואןיבוצעו בדיקות לשאריות חומרי ה. 6

  .(י משרד הבריאות"מאותו סוג נבדק ע

תצורף לכל משלוח. התעודה חתומה ע"י הגוף המפקח  (transaction certificate) . תעודת מעבר אורגנית7

 ה שלע"פ פורמט תעודת יעד המשלוח ואת תכולת המשלוח )ותתאר במדויק את מקור המשלוח א

 (.האיחוד האירופי

. היבואן יכין נוהל המתאר את שיטת העבודה באתר ומתייחס לנושאים הבאים: כללים להזמנת סחורה, 8

קבלת סחורה, דרישות לסימון וזיהוי אורגני של האריזה, סימון וזיהוי אורגני של אזור אחסון, סימון זיהוי 

ות היוצאות מהמחסן, נהלי ניקיון, חיטוי והפרדה בתהליך אריזה מחדש, כנ"ל בכל הנוגע להפצת סחור

 והדברה במחסן, הדרכת עובדים.

קיימים(. בתרשים יצוינו שטחי אם . היבואן יצרף לתיק האורגני תרשים של המחסנים וחדרי הקירור )9

 אחסון לסחורה אורגנית ולא אורגנית.

שטרי מטען, /קי תעודות משלוחבוא של סחורות אורגניות. יש לתעד העתי. היבואן יתעד את כל נתוני הי10

 )טופס אחת לספק לשנה –תעודות מעבר , וכן אישור אגריאור לתעודות מעבר תואמות לכל משלוח

 .(של אגריאור 3503 

התיעוד ינוהל באופן שיאפשר עקיבות  . היבואן יתעד את כל נתוני ההפצה והשיווק של סחורות אורגניות.11

 למקורה. עד ממכירת התוצרת 

 בואן יתעד נתוני בדיקות מעבדה שבוצעו על ידו או הועברו לידיו ע"י הספק.. הי12

 ים במהלך השנה ותיעוד הטיפולים בהם.י. היבואן יתעד חריגות ותלונות הנוגעות למוצרים האורגנ13

 בזמן המבדק. יוצג למפקח התיעוד

יעמדו לרשות הגוף המפקח לצורך בדיקתם  יבוא, טיפול והפצת תוצרת אורגנית. כל הנתונים הקשורים בי14

 יבקש זאת.שבמידה 

 .וכן עותק של תקנות תקפות תחת החוק האורגני הישראלי . היבואן יחזיק ברשותו תקן אורגני מעודכן15

 



 
nnnnghgth 

 
 
 
 
 

 אגריאור  בע"מ
 51-08הוראה מס':  איכותמערכת הוראות   שם תאריך חתימה

 11הוצאה:   הנושא הוכן נרי להד   

 

ז  "שעתה אייר "כ
 ילה שוורצמןה 21.5.17

  עודכן
 

של  דרישות מיבואן
 תוצרת אורגנית

 תאריך:  
י"ד אייר תשע"ז  

10.5.2017 

 

ז  "שעתה אייר "כ
21.5.17 

ד"ר יצחק )צחי( 
 סקלסקי

 2מתוך:  2דף:  אושר

 

 

 

 

 

דרושים להימצא בתיק האורגני,  1-13. מסמכים העונים על כל דרישות התיעוד המפורטות בסעיפים 16

 ם לפחות במצב בו יהיו נגישים וזמינים לביקורת ופיקוח.שני 5וישמרו לתקופה של 

ים הקשורים לטיפול . הדרכות עובדים: האחראי על הנושא האורגני יוודא ביצוע הדרכות לכל העובד17

 ביחס לסיכונים ליושרת המוצר ולדרכי מניעת סיכונים אלו.במוצר האורגני, 

לדרישות החוק  שנמצא לא מתאיםאפשר החזרת מוצר ( שיRECALL. ליבואן  יהיה נוהל החזרה יזומה )18

 יתכנות וישימות.הותקנותיו. נוהל זה יתורגל ע"י המפעל לבדיקת 

 

למוצר הסופי. האישור יינתן לכל מוצר  ניםהאורגני ניתאישור והיתרים לסימול יש להדגיש את העובדה ש

בוא יגיש היבואן בקשה נפרדת ית היבפני עצמו ולא בצורה כוללנית. על מנת שניתן יהיה לאשר את פעילו

 .מספק חדש )אחת לשנה לספק(לכל הזמנת יבוא 

 

 

 .ה ממפגעים ומזהמי סביבהיעל שמירת סביבת עבודה נקיבדק יי בואןבביקור הפיקוח הי •

 

כיבואן לצורך אישורו ל"אגריאור"   היבואןד מההסכם בין פרמידה בדרישות אלה הנה חלק בלתי נע ❖

 אורגני.

 

 

 בברכה

 

 "ר יצחק )צחי( סקלסקיד

 מנכ"ל אגריאור

 


