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 אגודה חקלאית שיתופית בע"מ –הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל 
 

 1202 - לשימוש בסמל הארגוןכלליים תנאים 
 עוסק  כתב התחייבות

בישראל  ו הואיל: אורגנית  ביולוגית  לחקלאות  שיתופית   –הארגון  חקלאית  אגודה 

שמספרם  "הארגון") הוא בעל הזכויות בסימני מסחר רשומים    –בע"מ (להלן  

הארגוןים  המשמש  69608,  69607,  69606,  69605 "סמל    –(להלן    כסמל 

 ;הארגון")

לסמן   והואיל: לי  לאפשר  הסכים  אריזות  והארגון  הארגון  אותם  בסמל  אני מוצרים 

ו/או   משווקמגדל  ו/או  אורז  ו/או  מייצא  ו/או  לרשימה מייבא  בהתאם   ,

שהגשתי כפי  המוצרים  ו/או  האריזות  סוגי  של  המסומנת לארגון,    מפורטת 

, הכל בכפוף  "המוצרים")  –(להלן    ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה   נספח א'

 בכתב התחייבות זה להלן;  ייהתחייבויותלמילוי 

ומתוך  ו והואיל: תפקידו  בתוקף  כי  לי  הארגון ידוע  חברי  של  האינטרסים  על  הגנה 

שבו נעשה מיוחדת לאופן הארגון חשיבות מייחס והעוסקים בתחום האורגני, 

   עמידה בהוראות כתב התחייבות זה;  שימוש בסמל הארגון ול

 הריני להתחייב כלפי הארגון כדלקמן: לפיכך 

 חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.  המהווכתב התחייבות זה להמבוא  .1

כי   .2 לי  הארגון  ידוע  בסמל  המוצרים  האיכות סימון  בדרישות  עמידה  על  להעיד  בא 

) הארגוןעומדים  המסומנים  המוצרים  )  אהבאות:  תקן  "תקן   –(להלן    בדרישות 

) מתאימה בהארגון");  הדרכה  עבר  הארגון  בסמל  המוצרים  את  המסמן  הגורם   (

) הארגון;  בתקן  פיקוח גלעמידה  חברת  ע"י  מפוקחים  המסומנים  המוצרים   (

   ח.ומהשרותים להגנת הצ /משרד החקלאותע"י  מכההוסש

הארגון (להלן   וצרים בסמל ן לי הארגון לסמן מוכתנאי להרשאה שנותבהתאם לכך,   .3

 "ההרשאה"), אני מתחייב כדלקמן: –

 .הארגוןבדרישות תקן מוצרים שיעמדו לסמן בסמל הארגון רק  .א

פיקוח   .ב חברת  באמצעות  הכנתם  ותהליכי  המוצרים  על  שוטף  פיקוח  לקיים 

 להגנת הצומח. ותים השר –משרד החקלאות ע"י הוסמכה ש

 . , מעת לעתהארגון כפי שייקבעהדרכה  בימילהשתתף  .ג
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לל .ד פיקוח  אפשר  ו/או לחברת  ע:י משרד החקלאות/  נציגי הארגון  שהוסמכה 

לה הצומח  השרותים  בחצרים  גנת  וביקורות  בדיקות  עת,  בכל  לבצע, 

 תחייבויותי.פקח על קיום העל מנת ל, יאו בחזקת ישבשליטת

לארגון   .ה פיקוח  למסור  לחברת  החקלאןת  ע"י    כה  שהוסמו/או  משרד 

הצומח  הש/ להגנת  דרישה,  רותים  לפי  מידע  ,  לדעת  נתון  וכל  הרלוונטיים 

 יבות זה. הארגון לקיום הוראות כתב התחי

לארגון .ו בכתב  תלונה  להודיע  כל  על  ממצא  ,    ים הנוגע  לידיעתי,  וגיעישו/או 

, כאמור בכתב התחייבות  ההרשאה  המוצרים ו/או לעמידתם בתנאילאיכות  

וזה לאר,  בעקבות  לדווח  נקטתי  שבהן  הפעולות  על  תלונהגון  ו/או   אותה 

 .ממצא

אפר   .4 מתנאי  אם  זהאיזה  לבטל    ירשא  יההי  ,כתב  לאחר   אתהארגון  בין  ההרשאה, 

זו לא תוקנה, ובין לאלתר ללא שיתן כל ארכה, הכל ו  ון ההפרהקשנתן לי ארכה לתי

הארגון של  המלא  דעתו  שיקול  שלפי  ומבלי  חלק ,  כל  להשבת  זכאי  מדמי   אהיה 

  .ה ששילמתי לארגוןההרשא

 . מוצרים בסמל הארגוןלאלתר, מלסמן  אחדלביטל הארגון את ההרשאה  .5

  בחודש דצמבר בשנה הקלנדרית שלגביה נתנה. 31עד ליום הוא   ההרשאהשל  התוקפ .6

של    ת אישי  ההינהרשאה  ה .7 שמו  מתחייב  על  הריני  ולפיכך,  את  עביר  להלא  הח"מ 

לה ולא  לעשות  ההרשאה  לאחר  ההרשאה תיר  מכח  הארגון  בסמל  כלשהו  שימוש 

 , בין במישרין ובין בעקיפין. שנתנה לי

הגורמים שקיבלו לנחוץ, את רשימת    יראהש  רשאי לפרסם ברבים, כפי  יההארגון יה .8

 .      הרשאה לסמן מוצרים בסמל הארגון

לה .9 להחלטות ,  רשאהבתמורה  בהתאם  הרשאה,  דמי  לארגון  לשלם  מתחייב  אני 

 קבע הארגון מעת לעת. הארגון, כפי שי

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 __________________      ___________________ 

 עוסקשם ה        תאריך 

          ___________________ 

 מספר זהות/ח.פ.                

 


