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AGRIOR Ltd - organic inspectit)n&certitication .  פיקוח ואישור תוצרת אורגנית- • ~גריאור בע"מ
לציון

121 Hachashn  ךona'im
_-mail : agrior@netvision.net.iJ

Date 6.12.2009
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 דרן:משרד
נתונת
•
st. '1'1:1 Aviv 67011  ת"א121 החשמונאים:דואר
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תאריך
CERTIFICATE 1 אישור

- גני-איר

Operator Name: OR-GANIMEIR YEFET

:מט' עוטק

7660968413

Address:

3 HA'ASHURIM.
JERUSALEM. ISRAEL

Operator Type:

:שם העוסק

מאיר

Operator No:
P.O.B . 34488

DELIVERING OF ORGANIC

ירושלימ

34488

.ד.ת.3  האשורימ:מען

משווק: תחומ העיטוק

PRODUCTS

Product scope:

PRODUCT FROM VEGETATIVE

 תוצרת מן הצומח:תחומ האישור

ORIGIN

Scope of permit

:תוצרת שלגביה ניתן ההיתר

DELIVERING OF ORGANIC PRODUCT5

שיווק מוצרים אורגנים

החוק להסדרת תוצרת

 בהתאם לדרישות,ההיתר לשימוש בסמל הבקרה ובסמל האורגני האחיד ניתן לעוסק
: בהתקיים התנאים הבאים,2005 - תשט"ה,אורגנית
 יצורה-בהתאם לתקנות להטדרת תוצרת אורגנית )תוצרת אורגנית מן הצומח
• התוצרת מיוצרת ומטופלת
.2008-  התשס"ח,(ומנירתה
• העוטק ותוצרתו עומדים בביקורת שוטפת של חברת אגריאור
 כגוף אישור ובקרה מתוקף התקנות,• חב' אגריאור מאושרת על ידי מנהל השרותים להגנת הצומח ולביקורת
.2008 - התשט"ח,(להסדרת תוצרת אורגנית )גוף אישור ובקרה

The pennit for labeling produce with the unifonn organic logo and inspection body logo is given 10
the opera10r according to the requiremen1s ofthe IsraeJi Regulation ofOrganic Products Law ( 5765-2005 '
which is equivalent 10 Council Regulation (EEC) No. 834/2007, after meeting the foJlowing conditions :
• זhe inspection and certi f cation body certifies that the produce produced and handled is in compliance
with the regulation .
• The operators and their produce are inspected and certified by AGR10R
• זhe lnspection and Certi f cation Body AGRIOR is certified by the manager ot the Plant Protection anc
lnspection Services, under the Regulation of Inspection and Certification Bodies ( 5768-2008 ).
ו

Validity of permit:

YAIR PERRY
AGRIOR MANAGER

31.12.2010
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:תוקף ההיתר
יאיר פרי
רIמנהל אגריא
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