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אגריאור בע”מ
בקשה להיתר אורגני  -מן החי

טופס מס'2310-2 :

תוספת ראשונה (תקנה )3

בקשה לקבלה  /חידוש של היתר
ת.זהות/עוסק מורשה:

שם המבקש:
מס' טל’:

פקס:

טל נייד:

מען:
דואר אלקטרוני:
 rעסקתי  rלא עסקתי בייצור תוצרת אורגנית מן החי במשך תקופה

(בשנים);

גוף אישור ובקרה r :סרב  rלא סרב ליתן לי היתר  rבטל  rלא בטל היתר
סורבה בקשה להיתר או בוטלה – מצ"ב r :סרוב למתן היתר  rהודעה על ביטול היתר

שנתן לי בחמש השנים שקדמו להגשת בקשתי.

התוצרת שלגביה מבוקש ההיתר:
 rבקר לרבייה /בקר לייצור בשר /בקר לייצור חלב

 rצאן לבשר /צאן ליצור חלב

 rתוצרת מעובדת מן החי

 rאחר:

 rפטמים /מטילות /הודים
מצורפים בזה:
תוכנית אורגנית מוצעת שמכילה את המסמכים המפורטים להלן –
 rמפה של המתקנים,חלקות המרעה או האימון ,שטחי העיבוד ,תחנות האריזה והאחסון;
 rמסמכים הנוגעים לייצור התוצרת החקלאית ובכלל זה לעניין רכישת תשומות ,שיווק ,מסמכי יבוא ויומני פעילות;
 rנוהלי עבודה שמציע המבקש להבטחת מילוי הוראות תקנות אלה;
והמפורט להלן ,לפי העניין -
מבקש שהוא מגדל r :המבקש עומד בתנאים שנקבעו לפי תקנה  - 2ימלא את הטבלה שלהלן לגבי סוג המתקן
מס’ מתקן

מס’ גוש

שטח המתקן בדונמים

סוג בעלי חיים והגזע

שטח חלקת מרעה/
אימון בדונמים

עדר צעיר

סוג התוצרת

עדר בוגר

מועד תחילת הגידול

סה”כ ראשים בזמן הגשת הבקשה

פרות
עזים
כבשים
עופות

צעירות

בוגרות

סה”כ בזמן הגשת הבקשה

פטמים
מטילות
* יש לצרף את מכסת מועצת הלול.
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מבקש לעניין ייצור מקביל
 rהערכת היקף הייצור באחוזים אורגני/לא אורגני תוך פירוט הענפים
 rנוהלים והוראות עבודה מוצעים לעניין הבטחת הפרדה מוחלטת בזמן ובמקום בין הייצור האורגני והייצור שאיננו אורגני.
מבקש שמייצר תוצרת אורגנית  -אישור ,רישיון או היתר לפי
 rתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים התשמ”א 1981
 rתנאי רישוי עסקים (רפתות ודירים)
 rתקנות מחלות בעלי  -חיים (בתי שחיטה לעופות) התש”ך – 1960
 rתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,התשכד – 1964
 rתקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל) התשנ”ה – 1994
 rצו הפיקוח על מצרכים ושרותים (הסחר במזון ,ייצורו ואחסנתו) ,התשכ”א 1960
הצהרת המבקש :אני הח”מ מצהיר בזה כי המידע המפורט בבקשתי נכון ומדויק ,ידועות לי הוראות החוק והתקנות שהותקנו
לפיו ואני מתחייב לפעול לפיהן .ידוע לי כי גוף אישור ובקרה רשאי לבטל היתר שנתן אם ראה שמתן ההיתר היה שלא כדין,
שהתנאים לנתינתו אינם מתקיימים ,או שבעל ההיתר אינו ממלא אחריהם.

שם פרטי ושם משפחה:

חתימה:

תאריך:

