הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
תנאים כלליים לשימוש בסמל הארגון 2020 -

כתב התחייבות עוסק
והארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל – אגודה חקלאית שיתופית
בע"מ (להלן – "הארגון") הוא בעל הזכויות בסימני מסחר רשומים שמספרם
 69608 ,69607 ,69606 ,69605המשמשים כסמל הארגון (להלן – "סמל
הארגון");

הואיל:

והואיל:

והארגון הסכים לאפשר לי לסמן בסמל הארגון אריזות מוצרים אותם אני
מגדל ו/או מייבא ו/או מייצא ו/או אורז ו/או משווק ,בהתאם לרשימה
מפורטת של סוגי האריזות ו/או המוצרים כפי שהגשתי לארגון ,המסומנת
נספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה (להלן – "המוצרים") ,הכל בכפוף
למילוי התחייבויותיי בכתב התחייבות זה להלן;

והואיל:

וידוע לי כי בתוקף תפקידו ומתוך הגנה על האינטרסים של חברי הארגון
והעוסקים בתחום האורגני ,מייחס הארגון חשיבות מיוחדת לאופן שבו נעשה
שימוש בסמל הארגון ולעמידה בהוראות כתב התחייבות זה;
לפיכך הריני להתחייב כלפי הארגון כדלקמן:

.1

המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.

.2

ידוע לי כי סימון המוצרים בסמל הארגון בא להעיד על עמידה בדרישות האיכות
הבאות( :א) המוצרים המסומנים עומדים בדרישות תקן הארגון (להלן – "תקן
הארגון"); (ב ) הגורם המסמן את המוצרים בסמל הארגון עבר הדרכה מתאימה
לעמידה בתקן הארגון; (ג) המוצרים המסומנים מפוקחים ע"י חברת פיקוח
שהוסמכה ע"י משרד החקלאות /השרותים להגנת הצומח.

.3

בהתאם לכך ,וכתנאי להרשאה שנותן לי הארגון לסמן מוצרים בסמל הארגון (להלן
– "ההרשאה") ,אני מתחייב כדלקמן:
א.

לסמן בסמל הארגון רק מוצרים שיעמדו בדרישות תקן הארגון.

ב.

לקיים פיקוח שוטף על המוצרים ותהליכי הכנתם באמצעות חברת פיקוח
שהוסמכה ע"י משרד החקלאות – השרותים להגנת הצומח.

ג.

להשתתף בימי הדרכה כפי שייקבע הארגון ,מעת לעת.
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לאפשר לנציגי הארגון ו/או לחברת פיקוח שהוסמכה ע:י משרד החקלאות/
השרותים להגנת הצומח לבצע ,בכל עת ,בדיקות וביקורות בחצרים
שבשליטתי או בחזקתי ,על מנת לפקח על קיום התחייבויותי.

ה.

למסור לארגון ו/או לחברת פיקוח שהוסמכה ע"י משרד החקלאןת
/השרותים להגנת הצומח  ,לפי דרישה ,כל מידע ונתון הרלוונטיים לדעת
הארגון לקיום הוראות כתב התחייבות זה.

ו.

להודיע בכתב לארגון ,על כל תלונה ו/או ממצא שיגיעו לידיעתי ,הנוגעים
לאיכות המוצרים ו/או לעמידתם בתנאי ההרשאה ,כאמור בכתב התחייבות
זה ,ולדווח לארגון על הפעולות שבהן נקטתי בעקבות אותה תלונה ו/או
ממצא.

.4

אם אפר איזה מתנאי כתב זה ,יהיה רשאי הארגון לבטל את ההרשאה ,בין לאחר
שנתן לי ארכה לתיקון ההפרה וזו לא תוקנה ,ובין לאלתר ללא שיתן כל ארכה ,הכל
לפי שיקול דעתו המלא של הארגון ,ומבלי שאהיה זכאי להשבת כל חלק מדמי
ההרשאה ששילמתי לארגון.

.5

ביטל הארגון את ההרשאה אחדל לאלתר ,מלסמן מוצרים בסמל הארגון.

.6

תוקפה של ההרשאה הוא עד ליום  31בחודש דצמבר בשנה הקלנדרית שלגביה נתנה.

.7

ההרשאה הינה אישית על שמו של הח"מ ולפיכך ,הריני מתחייב לא להעביר את
ההרשאה ולא להתיר לאחר לעשות שימוש כלשהו בסמל הארגון מכח ההרשאה
שנתנה לי ,בין במישרין ובין בעקיפין.

.8

הארגון יהיה רשאי לפרסם ברבים ,כפי שיראה לנחוץ ,את רשימת הגורמים שקיבלו
הרשאה לסמן מוצרים בסמל הארגון.

.9

בתמורה להרשאה ,אני מתחייב לשלם לארגון דמי הרשאה ,בהתאם להחלטות
הארגון ,כפי שיקבע הארגון מעת לעת.
ולראיה באנו על החתום:

__________________
תאריך

___________________
שם העוסק
___________________
מספר זהות/ח.פ.
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