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אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית
בשנים האחרונות ביצע משרד החקלאות בדיקות רבות בחנויות לממכר תוצרת אורגנית הפזורות בכל רחבי
הארץ .הבדיקות כללו בדיקת סימון המוצרים האורגניים ,הפרדה ושילוט במדפים בין מוצרים אורגניים ולא
אורגניים ועוד .לאורך השנים ,נצפתה מגמת שיפור בקרב העוסקים במכירת תוצרת אורגנית ברמת המודעות
לדרישות החוק ,לאופן סימון המוצרים ולמודעות הצרכנים לעניין יושרה של התוצרת האורגנית אותה הם
רוכשים.
החוק להסדרת תוצרת אורגנית ,התשס"ה – ( 2005להלן – החוק) ,נכנס לתוקפו בספטמבר  ,2008עם היכנסן
לתוקף של התקנות המסדירות את יישומו .כמשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,חובתנו היא להבטיח לצרכן כי
התוצרת אותה הוא רוכש היא אכן 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.
על מנת למנוע מצב של הטעיית הצרכן ,סעיף  2לחוק* קובע את חובת הסימון ואוסר שימוש במילה "אורגני"
(על הטיותיה) על מוצרים שאינם מפוקחים לפי החוק.
מן הצד האחר ,אדם שמוכר תוצרת אורגנית חייב לוודא עמידה בארבעת הכללים הבאים:
 .1תוצרת אורגנית מחויבת לשאת  2סמלים -את הסמל האורגני האחיד של משרד החקלאות ולצדו את
סמל הבקרה הכולל את מספר ההסמכה שקיבל גוף האישור והבקרה ממנהל השירותים להגנת הצומח
ולביקורת במשרד החקלאות.

סמל אורגני אחיד -

 4סמלי גופי האישור והבקרה ומספר ההסמכה שלהם -

מס' הסמכה של 9720101 :PPIS

מס' הסמכה של 9720102 :PPIS

מס' הסמכה של 9720103 :PPIS

מס' הסמכה של 9720105 :PPIS
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* סעיף  2לחוק:
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,

ב.

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.
לא יסמן אדם תוצרת חקלאית בסמלים ,אלא אם כן הוא בעל היתר לשימוש בסמל בקרה בהתאם
להוראות סעיף  ,6ובהתאם לתנאי ההיתר.

 .2קבלת היתר אורגני של המשווק או המגדל בצירוף תעודות המשלוח.
 .3איסור על אריזה מחדש של התוצרת אלא אם האורז הוא בעל היתר אורגני כמוגדר בחוק.
 .4איסור על סמיכות תפזורת של תוצרת אורגנית הזהה לתוצרת קונבנציונלית (אלא אם יש הבדל
חיצוני מהותי שניתן להבדלה).

עוד נדגיש כי העובר על החוק צפוי לקנס בגובה של עד  ₪ 29,200ותאגיד לכפל קנס ,כקבוע בסעיף 14
לחוק –
(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.

אנו זמינים לכל שאלה או להתייעצות:
מנהלת ההסמכה של הפיקוח האורגני yochail@moag.gov.il -

