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אגריאור בע”מ
בקשה להיתר אורגני

תוספת שישית (תקנה )40

בקשה לקבלה  /חידוש של היתר
שם המבקש:

ת.זהות/עוסק מורשה:

מס' טל’:

טל נייד:

מען:

מס’ מגדל:
פקס:

דואר אלקטרוני:

סוג המשק r :מושבי  rקיבוצי  rתאגיד  rשותפות של פרטיים  rחברה בע”מ  rאחר
(בשנים);
 rעסקתי  rלא עסקתי בייצור תוצרת אורגנית במשך תקופה
				
תחום עיסוק אחר בנוסף לאורגני:
מפוקח לאורגני ע”י גוף פיקוח נוסף r :לא  rכן ,שם החברה:
גוף אישור ובקרה r :סרב  rלא סרב ליתן לי היתר  rביטל  rלא ביטל היתר שנתן לי.
סורבה בקשה להיתר או בוטלה – מצ"ב r :סרוב למתן היתר  rהודעה על ביטול היתר
התוצרת שלגביה מבוקש ההיתר:
 rתוצרת טרייה לשיווק r :בשוק מקומי  rיצוא אירופה  rיצוא ארה"ב  rאחר:

		

 rתוצרת מעובדת לשיווק r :בשוק מקומי  rיצוא אירופה  rיצוא ארה”ב  rאחר:

יעדי השיווק של התוצרת האורגנית
הגידול

הערות:

שם החלקה

שם בית אריזה/
מפעל עיבוד
תוצרת

יעד התוצרת (שוק
משווק  /יצואן מקומי או שם ארץ
היעד לייצוא)

סימון התוצרת( -הסמל
תאריך מתוכנן
האחיד +גוף פיקוח)
לתחילת קטיף ציין את שם גוף הפיקוח
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מצורפים בזה:
תוכנית אורגנית מוצעת שמכילה את המסמכים המפורטים להלן –
 rמפה של חלקות הגידול ,העיבוד ,ותחנות 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;

תאור המשק האורגני:
סה"כ שטח בהסבה בדונמים:
סה"כ שטח אורגני בדונמים:
כמה עובדים מועסקים במשק:
מבקש שהוא מגדל ימלא טופס לאישור שטחים וגידולים אורגנים לעונה חקלאית  2014-2015שמספרו  4101/2-6כל
חלקות הגידול.
מקור השתילים לגידול האורגני:
מקור הזרעים :האם נעשה שימוש בזרעים r :אורגנים  rלא אורגנים  rמחוטאים ,פרט על פי סוג הגידול בטופס שטחים

(הקומפוסט צריך להיות ממקור מפוקח ומאושר).

מקור הקומפוסט:
מבקש לעניין משק מעורב
•הערכת היקף הייצור באחוזים אורגני/לא אורגני

•נוהלים והוראות עבודה מוצעים לעניין הבטחת הפרדה מוחלטת בזמן ובמקום בין הייצור האורגני והייצוא שאיננו אורגני.
•סה”כ שטח לא אורגני בדונמים:
•פירוט הגידולים הלא אורגנים במשק:
•האם נעשה שימוש בציוד חקלאי וכלי ריסוס המשמשים גם את היחידה הלא אורגנית?  rלא  rכן
•האם מבוצע ניקוי  /חיטוי הציוד לפני שימוש ביחידה האורגנית?  rלא  rכן
•האם מבוצעות פעילויות במהלך הגידול ע”י קבלנים?  rלא  rכן ,פרט:
מבקש שהוא מעבד מזון
•רישיון יצרן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ,ייצורו והחסנתו) ,התשכ"א.1960-
•האם מבוצעים הליכי עיבוד תוצרת מחוץ למשק?  rלא  rכן ,פרט:
הצהרת המבקש:
אני הח"מ מצהיר בזה כי המידע המפורט בבקשתי נכון ומדויק ,ידועות לי הוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו ואני מתחייב
לפעול לפיהן.
ידועות לי דרישות הסימול הישימות לתוצרת אורגנית ע"פ דרישות החוק והתקנות.
ידועות לי כל הדרישות הנוספות של גוף הבקרה "אגריאור" הישימות לתחומים עליהם אני מבקש היתר ,ואישרתי את
התקשרותי עם גוף זה בהסכם נפרד לקבלת שירותי פיקוח ,אישור ומתן היתרים.
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.
במידת הצורך  -צרף פירוט לתשובותיך לשאלות הנ”ל ע”ג מסמכים נלווים.

שם פרטי ושם משפחה:

חתימה:

תאריך:

