מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
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הגרסה המחייבת של הוראת עבודה זו נמצאת ברשת המחשבים של המשרד
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מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

 .1מבוא
 .1.1בחודש אוגוסט  2009התקבלה החלטת ממשלה בעניין תכנית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות
לטובת הגדלת התעסוקה (להלן -החלטה מספר  ,)727שבמסגרתה ,בין היתר ,הורתה הממשלה למשרד
הכלכלה והתעשייה לפעול לסימון מוצרים "כחול לבן" ,באופן שזיהויים על ידי הצרכנים יהיה נוח ובהתאם
לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א ,1981-וכן הורתה הממשלה להנחות את משרדי הממשלה לפעול בהתאם
לרוח החלטה זו .כל זאת ,כאמור ,לצורך קידום התעשייה המקומית וצמצום האבטלה שכאמור הינם
אתגר לאומי אשר לפי החלטת הממשלה ימומש ,בין השאר ,באמצעות עידוד העדפת רכישות מתוצרת
הארץ.
 .1.2במשרד הכלכלה והתעשייה הוקם מטה כחול לבן ,שאחראי לקידום תוצרת הארץ ולמינוף רכישת מוצרים
כחול לבן לפי החלטת הממשלה .משרד הכלכלה והתעשייה -מטה כחול לבן ,בשיתוף משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,מזמין את היצרנים והחקלאים לסמן את מוצריהם בתו "מיוצר בישראל" (סמליל בכיתוב-
"מ יוצר בישראל") לפי "נוהל קבלת תו 'מיוצר בישראל' ,בדיקת אמיתות הנתונים וטיפול בתלונות" (להלן-
נוהל קבלת תו) ,וזאת לצורך קידום מכירת מוצריהם המיוצרים בישראל.
 .1.1הסימון בתו כאמור יאפשר לצרכנים לזהות בקלות כי מדובר בתוצרת ישראלית ,פעולה אשר תסייע
להחדיר למודעות הציבורית את החשיבות שברכישת תוצרת הארץ ,התורמת לעידוד יצירת מקומות
עבודה ולהחדרת גאווה לאומית בתעשייה הישראלית.
 .2מטרה
 .2.1נוהל זה מגדיר את שיטות העבודה במשרד ,באמצעות התאחדות חקלאי ישראל ,בכל האמור בטיפול
בבקשות לפי נוהל קבלת תו באשר לתוצרת חקלאית לפי הנוהל כאמור ,והכל בזיקה לנוהל קבלת התו,
ולדרישות משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים ,מטעמם.
 .3אחריות
 .1.1סמנכ"ל מחקר ,כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או מי מטעמו יהיה אחראי להפעלת
נוהל זה ולעדכונו לפי הקבוע בנוהל קבלת תו בעבור תוצרת חקלאית ו/או כמתחייב מכך.
 .1.2התאחדות חקלאי ישראל ,באמצעות סמנכ"ל כלכלה של התאחדות האיכרים בישראל (להלן:
"ההתאחדות") ,תהיה אחראית לביצוע הנחיות שיינתנו לה במסגרת יישום נוהל זה.
 .4הנחיות לביצוע
 .4.1הגשת בקשה לקבלת תו מיוצר בישראל
 .4.1.1עסק המבקש לקבל את "תו מיוצר בישראל" (להלן "התו") ,באשר לתוצרת חקלאית ,יתבקש למלא
טופס מקוון" :טופס בקשה לקבלת תו מיוצר בישראל" שיוגש להתאחדות.
 .4.1.2עם סיום מילוי הטופס מערכת הטפסים תנפיק לעסק את המסמכים להלן לחתימה:
א .תקנון שימוש בתו "מיוצר בישראל";
ב .הצהרת "זכות שימוש בתו מיוצר בישראל" המצורפת לתקנון;
ג.

אישור רואה חשבון /יועץ מס להצהרת "זכות שימוש בתו מיוצר בישראל" בהתאם לסוג העסק:
•

עבור חברה רשומה יוצג אישור רו"ח.

•

עבור עצמאי/עוסק מורשה יתאפשר לבחור בין אישור יועץ מס לאישור רו"ח.
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נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

.4.1.1

יודגש כי עסק שהינו חברה רשומה נדרש להגיש אישור רו"ח בלבד ,ואילו עסק שאינו חברה
רשומה ,יוכל להגיש אישור יועצי מס במקום אישור רואה חשבון.

.4.1.4

על המבקש לקרוא את המסמך והטפסים ולמלא את פרטי העסק .מנכ"ל העסק יחתום על הצהרת
"זכות שימוש בתו מיוצר בישראל" ורואה החשבון/יועץ מס של העסק ,בהתאמה ,יחתום על
האישור להצהרה בהתאם לסוג העסק כמפורט לעיל בסעיף 4.1.2ג.

.4.1.5

את הטפסים יש לסרוק ולצרף לטופס מקוון נוסף להשלמת התהליך.

 .4.1.6פרטים נוספים לגבי התהליך ניתן לקבל באתר מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה
בכתובת:

www.madeinisrael.gov.il

באתר

או

משרד

החקלאות

ופיתוח

הכפר

 www.moag.gov.ilאו באמצעות דוא"ל.nadavs@ikarim.org.il :
.4.1.7

בתוצרת חקלאית הבקשה לקבלת תו מיוצר בישראל תוגש להתאחדות ,שאשר תבחן אותה
בהתאם להוראות נוהל זה ,ותעביר את מסמכי הבקשה ,בצירוף המלצתה ,להתאחדות התעשיינים
להחלטתה.

 .4.1.8ההתאחדות תטפל בבקשות לאישור שימוש בתו "מיוצר בישראל" עבור תוצרת חקלאית של כל
העסקים שיפנו אליה בעניין התו ,לרבות עסקים שאינם חברי ההתאחדות ,ולא תגבה כל תשלום
עבור הטיפול.
.4.1.9

כתנאי לקבלת התו ,על מבקש התו להסכים:
א .לעריכת ביקורת בבית העסק של נציג מטה כחול לבן ו/או נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
לבדיקת נכונות הנתונים שמולאו בטופס.
ב .ששם העסק ופירוט המוצרים עליהם יוטבע התו ,יופיעו באתרי האינטרנט של מטה כחול לבן
ושל משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ג.

במקרה שהביקורת תמצא כי המוצר אינו עומד בהגדרת מיוצר בישראל ,עלול הנושא
להתפרסם באמצעי התקשורת.

 .4.1.10לאחר בחינת הטופס המקוון וקבלת ההצהרות החתומות ובכפוף לבדיקתם ,תאשר התאחדות
התעשיינים לעשות שימוש בתו מיוצר בישראל.
 .4.1.11העסק יסמן בתו מיוצר בישראל רק מוצרים העומדים בהגדרת מיוצר בישראל ונושאים את שם
העסק בהם יוצרו.
 .4.1.12עם

שליחת

התו,

מטה

כחול

לבן

יצרף

את

העסק

לרשימת

העסקים

באתר

 www.madeinisrael.gov.ilולרשימת התפוצה של המטה.
 .4.1.11בירורים על זכאות לקבלת התו בהתאחדות (תוצרת חקלאית) טל,071-7801674 :
פקס 071-7801691 :דוא"ל. nadavs@ikarim.org.il :
 .4.1.14תלונות ועררים על החלטה שלא לאשר תו מיוצר בישראל יוגשו למטה כחול לבן במשרד הכלכלה
והתעשייה בכתובת דוא"ל.MadeInIsrael@Economy.gov.il :
 .4.2תהליך בדיקת הבקשה
.4.2.1

ההתאחדות תקלוט את הבקשה לקבלת תו שנשלח אליהם על-ידי העסק כפי שפורט בסעיף 4.1
לנוהל זה.
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תאריך עדכון:

.4.2.2

בתוך  1ימי עסקים מיום קליטת הבקשה במשרדי ההתאחדות ,תנפיק ההתאחדות לפונה אישור
קבלת הבקשה ובו פירוט מועד הגשת הבקשה ,פרטי המגדל והגידולים שלשמם הוגשה הבקשה,
נספח ב.

.4.2.1

ככל שבדיקת ההתאחדות תעלה כי לבקשה חסרות אסמכתאות לפי נוהל קבלת התו ,תיתן על כך
הודעה לפונה תוך פירוט החסר ודרישה להמציא את האסמכתאות כאמור בתוך  14ימי עסקים
מיום מתן ההודעה .ככל שלא הועברו האסמכתאות לפי ההודעה כאמור הטיפול בה יופסק.

.4.2.4

ההתאחדות תאגד בכל עת את כל פרטי הבקשות שיוגשו אליה בקובץ אקסל ,הנתון לעריכה ושיהא
זמין בכל עת לעיון ולשימוש משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ובמסגרתו יפורטו כל הפרטים דלהלן:
א .מועד הגשת הבקשה;
ב .פרטי המגדל -שם ,שם משפחה ,דרכי התקשרות -מספר טלפון נייד ,כתובת מגורים וכתובת
דואר אלקטרוני;
ג.

במקרה והפונה הינו בית אריזה (שיתופי/פרטי) -יפרט את פרטי בית האריזה לפי המפורט
בסעיף ב' דלעיל ,וימציא בנוסף רשימה מעודכנת של כל המגדלים המשווקים באמצעותו ,וכן
את פרטיהם כמפורט בסעיפים ד'-ט' מטה.

ד .פרטי הגידול שבעבורם הוגשה הבקשה -מין וזן;
ה .היקף הגידול בדונמים;
ו.

מקום הגידול -שם יישוב/קיבוץ/עיר וכיו'.

ז.

מאפייני הגידול -שטח פתוח או מבנה;

ח .אופן שיווק התוצרת -תפזורת או מארז;
ט .באם העוסק הוא גם יבואן -פירוט של המוצרים אותם הוא מייבא;
.4.2.5

בעל עסק הפונה בבקשה לפי נוהל לקבלת תו יהא מחויב לעדכן את ההתאחדות על כל שינוי
בפרטים שבסעיף  4.2.5לפי טופס שבנספח ג' ,וזאת בתוך  7ימי עסקים מיום השינוי.

.4.2.6

בתוך  1ימי עסקים ,ה התאחדות תעדכן את משרד החקלאות ופיתוח הכפר על כל שינוי לפי סעיף
.4.2.6

.4.2.7

הה תאחדות תבדוק את מהימנותם של הפרטים המפורטים בבקשה לקבלת התו ,לרבות את היות
הפונה מגדל או בית אריזה.

.4.2.8

ככל שהפונה הינו גם יבואן לפי סעיף  4.2.4ט' ,ההתאחדות תבצע בדיקה בבית העסק ,ותוודא את
התקיימות אמות המידה הקובעות את התכנות סימון התוצרת המקומית בתו ,כמפורט בסעיף 4.5
לנוהל זה.

.4.2.9

בתוך  10ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה ,תעביר ההתאחדות להתאחדות התעשיינים ,בהעתק
למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,את המלצתה לפי הטופס המצורף כנספח ד' ,בצירוף טופסי
הבקשה.

 .4.2.10ככל שההתאחדות לא תיתן המלצתה כאמור בסעיף  4.2.10בתוך סד הזמנים שהוגדר ,תעביר
הודעה על כך למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תוך ציון הנימוקים לכך.
 .4.2.11בתוך  7ימי עסקים מיום העברת המלצה להתאחדות התעשיינים ,ההתאחדות תוודא את סטאטוס
(אישור/דחייה) החלטת ההתאחדות התעשיינים באשר למתן התו ,ותעדכן בהתאם את משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ואת מבקש התו.
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תאריך עדכון:

.4.1

בדיקת אמיתות הנתונים
.4.1.1

נציגי משרד הכלכלה והתעשייה ו/או נציגי התאחדות התעשיינים ו/או נציגי משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ו/או נציגי ההתאחדות ,יערכו מעת לעת ביקורים בקווי המיון/אחסון ואריזה של בתי
העסק ,על מנת לוודא כי אכן המוצרים שקיבלו את התו עומדים בתנאים של "מיוצר בישראל".

.4.1.2

במקרה של קבלת תלונה או בהתעורר חשד כי מוצר שקיבל את תו מיוצר בישראל אינו עומד
בתנאים של מיוצר בישראל ,תיערך ביקורת בעסק .דיווח בכתב על תוצאות הביקורת ישלח למגיש
התלונה.

.4.1.1

נציג ההתאחדות יבצע ביקור בקווי המיון/אחסון והאריזה של בית עסק שקיבל תו בהתאם למועדים
שיפורטו דלהלן,
א .עסק שעוסק בשיווק תוצרת חקלאית מקומית בלבד -ביקור יבוצע לפי תכנית ביקורת שתאושר
על-ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר עד ליום  11בדצמבר בכל שנה קלנדרית בעבור השנה
העוקבת;
ב .עסק שעוסק גם ביבוא תוצרת חקלאית ממין זהה -ביקור יבוצע אחת לשנה;

.4.1.4

הביקור כאמור בסעיפים  4.1.2ו 4.1.1 -יבוצע בהתאם לאמות המידה דלהלן,
א .ההתאחדות תעביר מעת לעת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר רשימה מעודכנת של כל עורכי
הביקור מטעמם.
ב .עורך הביקור מטעם התאחדות חקלאי ישראל יהא מחויב לחתום על טופס העדר ניגוד עניינים,
ובכל מקום בו יהא מצוי בניגוד עניינים כאמור ידווח באופן מידי על כך למשרד החקלאות
ופיתוח הכפר ויהא מנוע למבצע את הביקור.
ג.

מטרת הביקור הינה בדיקת אמיתות הנתונים שהוצהרו במסגרת הבקשה לשימוש בתו
כמפורט בסעיף  ,4.2.5ובמקרה של ביקור לפי סעיף  4.1.2יפעל עורך הביקור גם לפי הנחיות
רלוונטיות נוספות שיתקבלו ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ד .עורך הביקור ימלא טופס "דיווח ביקור לפי נוהל תו 'מיוצר בישראל' בדיקת אמיתות הנתונים
וטיפול בתלונות ,".עליו יחתום עורך הביקור והמבוקר (המגדל) .בתוך  1ימי עסקים יועבר
העתק מהאמור באמצעות דואר אלקטרוני למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

.4.1.5

ניהול הליך הביקורת והטיפול בתלונות הינו תחת אחריותו של מטה כחול לבן במשרד הכלכלה
והתעשייה ,בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

.4.1.6

תוצאות הליך הביקורת וטיפול בתלונות ,לרבות דיווח על בדיקה כאמור ,יפורסמו בכפוף לשיקול
דעתם של משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר באתר כחול לבן של משרד
הכלכלה והתעשייה.

.4.4

טיפול במקרים ובתלונות בהם נמצא כי המוצר סומן בתו אולם אינו עומד בתנאים של מיוצר בישראל
במקרים בהם נערכה בדיקה והתעורר חשד כי מוצר אשר סומן בתו "מיוצר בישראל" אינו עומד בדרישות
התקנון:
.4.4.1

בעל העסק ייקרא לשימוע במטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה ,בהשתתפות נציגי משרד
החקלאות ופיתוח הכפר.

.4.4.2

בהתאם לתוצאות השימוע ,וככל שיוחלט ,תישלל מבעל העסק הזכות להשתמש בתו מיוצר
בישראל .הודעה על כך ועל נסיבות השלילה עשויה להתפרסם באמצעי התקשורת.
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מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

.4.4.1

משרד הכלכלה והתעשייה ישקול פתיחת הליכים משפטיים על הטעיית הציבור לפי חוק הגנת
הצרכן התשמ"א.1981-

.4.5

אמות מידה הקובעות התכנות סימון התוצרת המקומית בתו בעבור פונה שעוסק גם ביבוא-
.4.5.1

התוצרת המקומית לא תאוחסן ,טרם מיונה ,באותו המתחם (מתחם לעניין סעיף  -4.5אזור מוגדר
ומשולט המיועד לתוצרת ממקור אחד בלבד באופן ברור וקל לאבחנה לכל באי המקום) יחד עם
תוצרת מיובאת ,אלא אם מדובר בתוצרת ממין שונה.

.4.5.2

התוצרת המקומית לא תמוין ו/או תיארז באותו המתחם יחד עם תוצרת מיובאת ,אלא אם מדובר
בתוצרת מזן שונה הניתנת להבחנה בזיהוי פיזי.

.4.5.1

אזורי המתחם שיועדו לתוצרת המקומית כאמור בסעיפים  4.5.1-4.5.2יסומנו בבירור באמצעות
שילוט המבהיר את מקור התוצרת ("תוצרת מקומית"" /תוצרת מיובאת") ,הן בשפה העברית והן
בשפות עובדי המתחם.

 .4.6אמות מידה הקובעות התכנות סימון התוצרת המקומית בתו בעבור פונה שעוסק במכירת תוצרת
בתפזורת-
 .4.6.1תוצרת מקומית שאינה ארוזה באריזה סגורה תסומן במדבקה על יחידות בודדות שתכיל את
הפרטים דלהלן-
א .שם העוסק;
ב .מין הצמח;
ג.

שם או שמות הזנים;

ד .שם היצרן ומענו;
ה .סמליל "מיוצר בישראל";
 .4.6.2לעוסק יש מכונת פיתוק המותקנת על מערך המיון שבבית האריזה או מכונת פיתוק אחרת
בנסיבות העניין;
.4.7

שונות-
.4.7.1

עוסק המבקש להפסיק את השימוש בתו יודיע על כך בכתב לאלתר להתאחדות ,לפי טופס
שבנספח ג' ,ולכל המאוחר בתוך  1ימי עסקים מיום הפסקת השימוש .ההתאחדות תודיע על כך
למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהתאחדות התעשיינים ,בתוך  1ימי עסקים מיום קבלת ההודעה
כאמור.
נספחים

 .aנספח א'  -טופס תיוג לבדיקת תנאי סף להגשת הבקשה לשימוש בתו "מיוצר בישראל"
 .bנספח ב' – טופס לאישור קליטת הבקשה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית  -מגדל
.c

נספח ג'  -טופס לאישור קליטת הבקשה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית – ביא"ר

 .dנספח ג' – טופס שינוי פרטים למשתמש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
 .eנספח ד' – טופס להמלצה לאישור/שלילת השימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
.f

נספח ה'  -דו"ח ביקור לפי נוהל תו "מיוצר בישראל"

 .gנספח ו'  -טופס ניגוד עניינים
 .hנספח ז'  -טופס בקשה להפסקת השימוש בתו
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מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

10.8.2017

נספח א

טופס תיוג לבדיקת תנאי סף להגשת הבקשה לשימוש בתו "מיוצר בישראל"

שם מגיש הבקשה __________ישוב ____

הוגש/
לא הוגש

סוג הגידול

תיאור המסמך
"טופס בקשה לקבלת תו מיוצר בישראל"

___.

הערות
טופס מקוון .הנפקת אישור קליטה עד  3ימים מיום
קליטת הבקשה

חתימה על תקנון שימוש בתו "מיוצר בישראל"
חתימת המנכ"ל על "הצהרת זכות שימוש בתו מיוצר בישראל"
אישור רו"ח לחתימת המנכ"ל על "הצהרת זכות השימוש בתו
מיוצר בישראל"

עבור חברה רשומה

אישור רואה חשבון/יועץ מס לחתימה על "הצהרת זכות
השימוש בתו מיוצר בישראל"

עבור עוסק מורשה  /עצמאי

לשימוש ההתאחדות – העברת מסמכים נוספים למטה כחול לבן

הוגש/
לא הוגש
זהות מגיש הבקשה

תיאור המסמך

תאריך
המסמך

נתונים ופרטים
שהועברו

כלל המסמכים המופיעים בטופס התיוג של החקלאי
דו"ח ביקור לפי נוהל תו "מיוצר בישראל"
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ימולא בשטח ע"י מבקר ההתאחדות .ככל שמבקש
הבקשה הינו גם יבואן – ימולא כתנאי מקדים
לאישורה/שלילתה.

מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

נספח ב

טופס לאישור קליטת הבקשה/השינוי בבקשה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית –
מגדל פרטי

תאריך________________________ :
מספר הבקשה ___________________

הננו מאשרים קליטתה של הבקשה לקבלת היתר לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת טרייה

פרטי מגיש הבקשה
שם פרטי ושם משפחה

כתובת מגורים

מספר טלפון נייד

כתובת אלקטרונית

הגידולים עבורם מבוקש השימוש בתו
מין

זן

מקור הגידול (עצמי/מקומי*)
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מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

נספח ג

טופס לאישור קליטת הבקשה/השינוי בבקשה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית –
בית אריזה (שיתופי/פרטי)

תאריך________________________ :
מספר הבקשה ___________________

הננו מאשרים קליטתה של הבקשה לקבלת היתר לשימוש בתו ,מיוצר בישראל" לתוצרת טרייה

פרטי בית האריזה
מגיש הבקשה
כתובת בית

שם בית האריזה

האריזה

מספר טלפון

כתובת אלקטרונית

המגדלים והגידולים עבורם מבוקש השימוש בתו מטעם בית האריזה:

שם המגדל

כתובת

מין וזן משווקים באמצעות ביא"ר
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מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

נספח ד

טופס שינוי פרטים למשתמש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית

תאריך________________________ :
מספר הבקשה ___________________

עבור :התאחדות חקלאי ישראל

אני מודיע בזאת על השינויים הבאים:

פרטי העוסק ,כפי שנרשמו בבקשה המקורית לשימוש בתו
שם פרטי

מספר טלפון נייד

שם משפחה

כתובת

פרטי העוסק החדשים ,במידה וחל בהם שינוי
שם משפחה

שם פרטי

מספר טלפון נייד

כתובת

הסיבות לשינוי בפרטים

הגידולים עבורם מבקש העוסק לעדכן את השימוש בתו
מין

זן

מקור הגידול (עצמי/מקומי*)

אופן השיווק (מארז/תפזורת)

חתימה
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מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

נספח ה

טופס להמלצה לאישור/שלילת השימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך______________________ :
מספר הבקשה_________________
מועד קליטת הבקשה_____________

פרטי מגיש הבקשה
שם משפחה

שם פרטי

מספר טלפון נייד

כתובת

הגידולים עבורם מבוקש השימוש בתו
זן

מין

אופן השיווק (מארז/תפזורת)

מקור הגידול (עצמי/מקומי*)

מקומי = אריזה עבור מגדל אחר
אני ממליץ לאשר למגדל ______________________ את השימוש בתו "מיוצר בישראל" עבור התוצרת
החקלאית המפורטת בזה
אני ממליץ לשלול מהמגדל ______________________ את השימוש בתו "מיוצר בישראל" עבור
התוצרת

החקלאית

המפורטת

בזה,

לאור

הנימוקים

_____________________________________________________________.

פרטי מאשר/שולל הבקשה
שם
חתימה
חותמת
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מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

נספח ו

דו"ח ביקור לפי נוהל תו "מיוצר בישראל"
ימולא בשטח ע"י מבקר התאחדות חקלאי ישראל
תאריך הביקור______________________ :
מספר הבקשה______________________ :
פרטי המבקר____________________________________________________ :

יש לצרף לדו"ח את העתק הבקשה המקורית  /דיווח העוסק על שינוי פרטים

פרטים אישיים
שם משפחה

שם פרטי

מספר טלפון נייד

כתובת

פרטי הגידולים עבורם מבוקש השימוש בתו (מין וזן)
מין

זן

מקור הגידול (עצמי/מקומי*)

אופן השיווק (מארז/תפזורת)

מקומי = אריזה עבור מגדל אחר
במידה והעוסק משווק תוצרת חקלאית בתפזורת -
לעוסק יש מכונת פיתוק המותקנת על מערך המיון שבבית האריזה
לעוסק יש מכונת פיתוק אחרת
במידה והעוסק משווק גם תוצרת חקלאית מיובאת -
באזורי המיון והאחסון קיימת הפרדה ברורה של התוצרת המקומית מהתוצרת המיובאת
באזורי המיון והאחסון קיים שילוט ברור ובשפה המובנת לעובדים
העובדים מבינים היטב את אופן ההתנהלות עם תוצרת מקומית ומיובאת
הערות:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________[ .ניתן להעביר בנספח נלווה לדו"ח].
הצהרת המבקר -
אני מצהיר כי בדקתי את פרטי העוסק והגידולים ואת התנאים באזור המיון והאחסון ומצאתי אותם תואמים לדיווח.
אני מצהיר כי בדקתי את פרטי העוסק והגידולים ואת התנאים באזור המיון והאחסון ומצאתי כי אינם תואמים
לדיווח.

עמוד  12מתוך 14

http://www.moag.gov.il

10.8.2017

מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:

נספח ז

טופס ניגוד עניינים
לכבוד :משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנדון :הסדר למניעת ניגוד עניינים
במסגרת תפקידי במסגרת התאחדות חקלאי ישראל לפי נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר
בישראל" לתוצרת חקלאית (להלן-הנוהל) ,הריני מתחייב בכתב כדלקמן:
 .1ידוע לי חובתי להימנע ממצב בו עלול להיווצר חשש לניגוד עניינים בין ענייני הפרטיים ו/או עסקיים לבין תפקידי
במסגרת התאחדות חקלאי ישראל לפי הנוהל.
 .2אני מתחייב להימנע מלקבל החלטות ,מלהשתתף ,או מלטפל בכל צורה אחרת ,במישרין או בעקיפין ,בנושאים
העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים ,ופרט כל נושא הקשור לעניינים הבאים:
א .בענייני האישיים;
ב .בענייני קרובי משפחתי (לעניין זה" -קרבה משפחתית" ,לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב
אימוץ; "קרוב משפחה" -בן-זוג ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,בן-אח ,בת-אח ,בן-
אחות ,בת-אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות חתן ,כלה ,נכד או נכדה).
ג.

אחר _______________________________________.

 .1בנוסף ,במקרה בו הריני עלול להיקלע למצב של ניגוד עניינים כמפורט בסעיף  2לעיל  ,הריני מתחייב להודיע
על העניין בכתב למשרד החקלאות ולפיתוח הכפר מיד עם היוודע הדבר.
 .4אני מתחייבת להודיע ,מידית ,למשרד החקלאות ופיתוח הכפר על כל שינוי שיחול ,אם יחול ,בנתונים שמסרתי
במסגרת התחייבותי זו.
 .5ידוע לי כי על הסדר זה חלות הוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-המחייבות מתן פומבי להסדר ומסירתו
לכל אדם שיבקש מידע לגביו ,וכי אין סעיפים אותם אני מבקש להותיר חסויים.

_________
תאריך

_____________
שם

עמוד  13מתוך 14

http://www.moag.gov.il

________
חתימה

10.8.2017

מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל טיפול בבחינת בקשות לקבלת תו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית
תאריך עדכון:
נספח ח
טופס בקשה להפסקת השימוש בתו

תאריך________________________ :
מספר הבקשה ___________________

עבור :התאחדות חקלאי ישראל

אני מודיע בזאת על הפסקת השימוש בתו "מיוצר בישראל" בתוצרת החקלאית הטרייה בעסק שאני מנהל,
ושפרטיו להלן:

פרטי העוסק
שם פרטי

מספר טלפון נייד

שם משפחה

כתובת

הסיבות להפסקת השימוש בתו [אופציונאלי]-

יובהר כי עם קבלת האישור לקליטת הבקשה ע"י התאחדות חקלאי ישראל יאסר על העוסק
השימוש בתו.

חתימה
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