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מבדק לבדיקת יישום הסכם הכרה בין USDA- PPIS

ב 28.08.06 -הושג הסכם הכרה בין משרד החקלאות האמריקני ) (USDAוהשירותים
להגנת הצומח ולביקורת )  (PPISעל פיו המחלקה לשיווק חקלאי ) (AMSמכירה
במנהלה להסמכת גופי בקרה של  , PPISכגוף המסמיך גופי אישור ובקרה
להתעדת תוצרת אורגנית בהתאם לתקן האמריקני האורגני National Organic
).Program (NOP
ההכרה מעניקה ל PPIS -את האפשרות להסמיך גופי אישור ובקרה לצורך התעדה
של תוצרת אורגנית המיוצרת בישראל בהתאם לתקן ה NOP-ומאפשרת לסמן את
התוצרת האורגנית המיוצרת בישראל ומיוצאת לארה"ב בהתאם לתקן הNOP -
בהזדמנות זו נציין שמדינת ישראל היא אחת מ 6-מדינות שחתומות על הסכם הכרה
מסוג זה עם ה.USDA -
לאחר  5שנות הכרה ,הגיעו לישראל בין התאריכים  10-13לחודש מאי צוות בודקים
מה ,USDA -על מנת לבצע מבדק לבחינת ישימות ההסכם.
המבדק נערך ע"י מארק ברדלי ,מנהל המחלקה להסמכות ופעילות בינלאומית
) (AIAוקת'רין קאש ,עורכת מבדק מובילה ב.AIA -
המבדק החל בשיחת פתיחה ,בה הוצגו לצוות הבודקים פעילות השירותים להגנת
הצומח ולביקורת ,מבנה ופעילות מנהלת ההסמכה ואופן רישום תכשירים
לחקלאות אורגנית.
בהמשך צוות הבודקים הציגו את מטרות המבדק ,להלן המטרות:
 .1הערכת היכולת והפעילויות של מנהלת ההסמכה של  PPISביישומם
ואכיפתם של כללי תקן ה ,NOP-לצורך סימון ויצוא תוצרת אורגנית
לארה"ב.
 .2בדיקת מערכת הסמכת גופי אישור ובקרה בהתאם לתקן ISO 17011
 .3הערכת פעילות גופי הבקרה המוסמכים על ידי המנהלה להסמכת גופי
בקרה ,לאשר תוצרת אורגנית בהתאם לכללי התקן של הNOP-
U

בהתאם למטרותיו נחלק המבדק ל 3-חלקים:
ביום הראשון ,נבדקה התנהלותה של המנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה .ראשית
נבדקה מערכת האיכות והליכי הסמכת גופי האישור והבקרה בהתאם לתקן ISO
 ,17011נבדקו נהלי ההתנהלות מול גופי האישור והבקרה בכל הנוגע לטיפול
בחריגות תלונות מהתוכנית האורגנית ,וכן הם בדקו את רמת הכשירות והידע של
עובדי מנהלת ההסמכה בכל הקשור להסמכת גופי אישור ובקרה בכלל ובפרט
המיומנות ביישום והטמעה של תקן ה. NOP -
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ביום השני והשלישי של המבדק ,נבדקה חברת "סקאל ישראל" שהיא אחת משני
גופי האישור והבקרה המוסמכים על ידנו לאישור תוצרת אורגנית לארה"ב
)החברה השנייה היא "המכון לבקרה ואיכות .(" I.Q.C -
צוות המבדק בחן כל שלב במערכת האישור והבקרה של חב' סקאל ישראל הן
באמצעות בדיקת התנהלות אדמיניסטרטיבית במשרדי החברה והן באמצעות מבדק
בשטח אצל עוסק מאושר ע"י חברת סקאל ישראל להתעיד תוצרת אורגנית לפי תקן
ה.NOP-
העוסק שנדגם לבדיקה הוא דרור קורלנדר ממושב בית הלל.
משק קורלנדר הינו משק אורגני בעל היתר לגידול כרם זיתים ופרדס הדרים וכן
בעל היתר לייצור שמן זית אורגני.
המבדק אצל המגדל כלל סיור בחלקות האורגניות ,סיור בבית הבד לייצור השמן
האורגני ובדיקת ההתנהלות האדמינסטרטיבית של העוסק ע"י בדיקת תיעוד ביומן
מגדל.
ביום הרביעי והאחרון ,ביצעו צוות הבודקים בדיקות נוספות במנהלת ההסמכה
שכללו בין היתר בדיקת תיקי תכשירים אורגנים שאושרו לשימוש בחלקות
אורגניות שמאושרות לפי תקן ה.NOP -
הבדיקה בוצעה מול אטל שפרוט  ,מרכזת הועדה לאישור תכשירים אורגנים .צוות
הבודקים מצא שאישור תכשירים אורגנים נעשה ע"פ דרישות ה –.NOP
בשיחת הסיכום פורטו כלל הממצאים -
 .1פעילות המנהלה להסמכת גופי בקרה נמצאה עומדת בכל הדרישות ,בהתאם
להסכם ההכרה.
 .2עובדי מנהלת ההסמכה נמצאו פועלים בהתאם לדרישות תקן ה.NOP -
 .3גוף האישור והבקרה והעוסק שנדגם לבדיקה נמצאו פועלים בהתאם
לתוכנית האורגנית של ה.NOP-
צוות הבודקים ציין את התרשמותו החיובית מהפעלת מערך של ביצוע מבדקים
השוואתיים .במבדקים אלו נערך מבדק לעוסק אורגני מאושר על ידי מפקח המנהלה
ותוצאותיו וממצאיו מושווים למבדק האחרון שביצע גוף האישור והבקרה לאותו
עוסק .זהו כלי המשמש אמצעי פיקוח נוסף המספק מידע הן על פעילות גופי
הבקרה והן על הנעשה בשטח ברמת המגדלים ,יצרנים וכו'.
מערך זה הוא יוזמה של המנהלה להסמכה ואינו מחויב בדרישות תקן ה ,NOP-אך
עם זאת ציינו הבודקים שהם ישקלו להטמיע בדיקות השוואתיות במערך ההסמכה
של גופי אישור ובקרה בארה"ב.
במהלך המבדק נמצאה אי התאמה אחת מינורית בנושא סימון מוצרים אורגנים.
הוראות הסימון על פי תקן ה NOP-מחייבות כי על גבי מוצר מאושר יצוין שם
היצרן ומתחתיו שם גוף האישור והבקרה שפיקח ואישר אותו ,בשונה מהחקיקה
הישראלית המחייבת כי שניהם יופיעו על גבי המוצר בסמיכות זה לזה .כפעולה
מתקנת שונו בהתאמה הנחיות הסימון של המנהלה להסמכה והופצו לגופי האישור
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והבקרה וכמו כן פורסם השינוי גם באתר האינטרנט של  PPISשבו מפורסמות כלל
ההנחיות של המנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה.
המבדק הסתיים בסמינר שהעבירו צוות הבודקים לעובדי מנהלת ההסמכה ולנציגים
שהגיעו מכלל הענף האורגני ,החל ממגדלים ,יצרנים ,משווקים ,ספקי חומר ריבוי,
מדריכי ארגון לחקלאות אורנית ונציגי גופי הבקרה.
הסמינר שנועד לתת סקירה ודגשים לדרישות ה , NOP-שימש גם הזדמנות לעוסקים
הישראלים לקבל הבהרות ותשובות לשאלות הנוגעות לתקן ה.NOP -
ברצוני לציין בחיוב את תרומת הסמינר שנערך בסיום המבדק ,להבנה ולהרחבת
הידע המקצועי בדרישות התקינה האורגנית בארה"ב.
לסיכום,
חשוב להדגיש שלמעשה מבדק זה הינו מבדק הראשון שמנהלת ההסמכה עוברת
מאז הקמתה .עד היום ,ההכרות הבינלאומיות בפעילות מנהלת ההסמכה ניתנו לנו
אודות למסמכים ונהלים שהגשנו לאישור ועתה הנהלים והמסמכים שהצגנו נבחנו
הלכה למעשה ,ולמעשה עברנו את המבדק בהצלחה יתרה.
ויותר מכך ההיערכות למבדק ,המבדק בפועל והפקת לקחים שבעקבותיו ,מחדדים
את נהלי העבודה ומובילים אותנו להיות ארגון הפועל לשיפור מתמיד.
נקודה חשובה נוספת ,ואולי החשובה ביותר עבורנו שהצלחה במבדק הנוכחי חיזקה
את מעמדנו כגוף הסמכה במדינת ישראל ,וממצבת את מנהלת ההסמכה לגופי
אישור ובקרה ב ,PPIS-כאוטוריטה מובילה בתחום ההסמכה וחקלאות אורגנית
כאחד.
בהזדמנות זו ברצוני להודות באופן אישי לעובדי מנהלת ההסמכה למירית עמרני,
ברט הקסון ,ויוחאי לוי ,על פועלם ותרומתם להצלחת המבדק ולתמי אלקיים על
העזרה הלוגיסטית בארגון המבדק והסמינר בפרט.
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סמינר NOP

טיול בעיר העתיקה בירושלים
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סיור במשק קורלנדר

חברי המנהלה להסמכה וצוות הבודקים
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