מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים להגנת הצומח ולביקורת
תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה
אכיפה ופיקוח בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005
מאת :יוחאי לוי ,מרכז פיקוח חקלאות אורגנית
החוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה –  ,2005נכנס לתוקפו בספטמבר  2008עם היכנסן לתוקף של התקנות
המסדירות את יישומו.
סעיף  2לחוק קבע:

(א) לא יציג אדם ולא יציע למכירה תוצרת חקלאית שנקבע לגביה נוהל אורגני כתוצרת אורגנית ,ובכלל
זה לא ישתמש במילה "אורגני " או בכל מילה הנגזרת ממנה ביחס לתוצרת החקלאית כאמור ,ולעניין תוצרת
חקלאית מיובאת – לא ישתמש גם במילה שבארץ המקור משמשת לסימון תוצרת אורגנית ,אלא אם כן היא
נושאת את הסמל האורגני האחיד ואת סמל הבקרה.
(ב) לא יסמן אדם תוצרת חקלאית בסמלים ,אלא אם כן הוא בעל היתר לשימוש בסמל בקרה בהתאם
להוראות סעיף  ,6ובהתאם לתנאי ההיתר.
הסעיף קובע את חובת הסימון ואוסר שימוש במילה "אורגני" (על הטיותיה) על מוצרים שאינם מפוקחים לפי החוק וזאת
על מנת למנוע מצב של הטעיית הצרכן.

מס' הסמכה של 9720103 :PPIS

מס' הסמכה של 9720102 :PPIS

מס' הסמכה של 9720101 :PPIS

בתמונה :הסמל האורגני האחיד ומתחתיו  3סמלי גופי האישור והבקרה ומספר ההסמכה שלהם .עפ"י התקנות ,תוצרת אורגנית מחויבת לשאת את
הסמל האורגני האחיד ולצדו את סמל הבקרה הכולל את מספר ההסמכה שקיבל גוף האישור והבקרה ממנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

במסגרת אחריות תחום סטנדרטים על יישום החוק ,בוצעו בשנים האחרונות בדיקות רבות בחנויות לממכר תוצרת
אורגנית הפזורות בכל רחבי הארץ .הבדיקה כללה בחינת הכרה ומודעות לחוק ולתקנות ע"י המוכרים ,בדיקת סימון
המוצרים האורגניים ,הפרדה ושילוט במדפים בין מוצרים אורגניים ולא אורגניים ,שיטות הדברה בחנות ועוד.
לאורך השנים ,זיהינו את חשיבותן של הבדיקות הללו ,הן מבחינת בדיקת מוצרים אורגניים בסוף השרשרת האורגנית
טרם הגעתם לצרכן והן לצורך העלאת המודעות בחנויות לחוק ולתקנות .ניתן לזהות לאורך השנים מגמת שיפור ניכרת
בקרב העוסקים ברמת המודעות לדרישות החוק ,לאופן סימון המוצרים ולמודעות הצרכנים לעניין היושרה האורגנית של
התוצרת אותה הם רוכשים.
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים להגנת הצומח ולביקורת
תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה
כעת ,לאחר שנים של ביסוס הידע בציבור (הן העוסקים והן הצרכנים) בכוונתינו להתחיל בביצוע אכיפה כמשמעותה בחוק
בסעיף  14לחוק –

(א) המציג או המציע למכירה תוצרת חקלאית למכירה באופן העלול להטעות בניגוד להוראות סעיף ( 2א) או המסמן
תוצרת חקלאית בסמל בניגוד להוראות סעיף ( 2ב) ,דינו – קנס כאמור בסעיף ( 61א)( )2לחוק העונשין ,התשל"ז –
.1977
(ב) נעברה העבירה בידי תאגיד ,דינו – כפל הקנס האמור בסעיף קטן א.
לצורך כך ,סיימנו בימים אלה תהליך של הכשרת כלל מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר והסמכתם לפיקוח לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית .הליך ההכשרה כלל ימי הדרכה במחוזות
השונים של המשרד ,במהלכם קיבלו המפקחים הדרכה משפטית ומקצועית הנוגעת לדרישות החוק .עם קבלת ההסמכה
מידי שר החקלאות ופיתוח הכפר ,תתחיל יחידת הפיצו"ח באכיפת החוק להסדרת תוצרת אורגנית כחלק מתוכנית
העבודה השוטפת שלה.
המשמעות היא שהעובר על החוק צפוי לקנס בגובה של עד  ₪ 29,200ותאגיד לכפל קנס.
חובתנו כמשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,האמון על החוק להסדרת תוצרת אורגנית להבטיח לצרכן כי התוצרת אותה הוא
רוכש היא אכן תוצרת אורגנית ועומדת בדרישות שקבע המחוקק ,להבטיח ליצרני התוצרת האורגנית שדרישות החוק
ממולאות באופן שווה בין כולם ולדאוג לכך שהעוברים על החוק יישאו בעונש הקבוע בחוק.
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