
 

 

 לקבלת פיקוח הלכתי למשתלההנחיות 

 לקבלת פיקוח  שלבים •

 . פתיחת בקשת פיקוח באתר האינטרנט של מכון התורה והארץ, או בטלפון .1

, לבדיקת אופי המשתלה והתאמת הפיקוח הנדרש לה  חינם תיאום פגישת ייעוץ .2

 + תמחור. 

הנדרשים, והתארגנות לשם כך  התחייבות של בעל המשתלה לעמוד בתנאים  .3

 )מצ"ב(. 

ביקור מעקב על הכנת השטח לפיקוח על הכשרות )הכשרת שטח, ייחוד אזור   .4

   לאגף המפוקח, הפרדה בין צמחים מאושרים לשאינם מאושרים(.

 קבלת תעודת אישור הלכתי ממכון התורה והארץ.  .5

 

   תנאים לפיקוח  •

 רכישה 

ירכשו אך ורק ממשתלות  שתחת הפיקוח השתיליםבעל המשתלה מתחייב ש . א

הרשימה מתעדכנת ותינתן בפגישת  ) המאושרות ע"י מכון התורה והארץ.ייצור 

 (הייעוץ, במידת הצורך ניתן לבדוק את האפשרות להזמין ממשתלה ספציפית

צורך אישור השתילים  עץ, לל הצמודה שם הכנה יצויין בתעודת המשלוח ובתווית   . ב

 .ד לאישורם על ידי מפקח המכון והצמדת תוית המכוןהתווית ע  יש להשאיר את

רכישת   עלמראש יעמוד בקשר מול מפקח המכון ויעדכן אותו  בעל המשתלה .ג

רוכב, מועד צפוי לקבלת  -שתילים ממשתלות הייצור כולל כמות, סוג, הרכב כנה

 שקי גידול. , ויתאם מועד להעתקת השתילים להשתילים

שתילים ללא עלווה   אום עם המשגיח.העתקת השתילים לשקי הגידול תיעשה בת .ד

 יחוייבו בפיקוח צמוד בעת העתקתם לשקי הגידול. 

תעשה בהקפדה שגוש המצע לא יתפורר, במידה  העתקת השתילים לשקי הגידול   .ה

  יסומן כעץ בשנתו הראשונה או לחלופין יועבר לאזור השתיל והגוש מתפורר 

 שאינו תחת פיקוח המכון.  במשתלה 

משגיח כעצים בשנתם הראשונה, או לחלופין יועברו  עצים שכמשו יסומנו על ידי ה .ו

 לאזור שאינו תחת פיקוח המכון. 

 



 

 

 סימון והפרדה 

שתחת    אלולאזור נפרד    תייחד,  מהצמחיםמשתלה המעוניינת בפיקוח רק על חלק   . א

באזור זה יתלה שלט גדול שיבהיר את  פיקוח, באופן שיאושר על ידי נציג המכון. 

 המכון(תנאי הפיקוח )יסופק על ידי 

שתיל ללא תוית יחשב לשתיל ללא  ת, פעמי-חד יתוכל שתיל מפוקח יסומן בתו . ב

 פיקוח ולא ישהה בשטח המפוקח. 

 . בלבד. אין להעביר תוית מעץ לעץ המפקחתויות הסימון יוצמדו לעצים על ידי  .ג

 וגידול תשתיות 

על הקרקע או על חצץ / טוף. )לא תהיה כל  תמיד השתילים במשתלה יעמדו  .1

 חציצה של פלסטיק, בטון, אספלט וכד' בין השקית לקרקע(.   

שאינו מתפורר שיוכל לעמוד כגוש  בעל תכונות מתאימות שקי הגידול יכילו מצע   .2

 בהעברתו לקרקע בעתיד. 

המשיק  ס"מ 2.5בקוטר יה לכל הפחות חור אחד בתחתית שקית הגידול יה .3

 .  לקרקע

 השקית יש להגביה את  למנוע את השתרשות העץ בקרקע שתחתיועל מנת  .4

  ,חודשים  2-4  אחת לפעולה זו תתבצע    . דרו אותהשח  ולנתק את מערכת השורשים

   .או בכפוף לדרישת המשגיח

ללא התראה  בכל שעה  לו גישה אליהתהיה יהיה מפתח למשתלה ולמשגיח  .5

 . מראש

 מכירה 

הנחיות הלכתיות תחלק המשתלה לקונים פרוספקט  השתילרכישת  בעת .1

   מטעם מכון התורה והארץ.  לשתילה

כך    ברכב ההובלהבמשלוח לבית הצרכן יש להקפיד להניח בעדינות את השתיל   .2

מטעם    הנחיות הלכתיות לשתילהלא יתפורר, ולצרף פרוספקט  המצע שבשקית  ש

 המכון שיגיע אל הצרכן. 

פרטיים, או   ללקוחות  רקתתאפשר אך ו פיקוח המכירת העצים שעליהם תגית  .3

למשתלות המפוקחות גם הן על ידי המכון )בהצגת תעודה בתוקף ותיאום מוקדם 

על מנת למכור את העצים למשתלות אחרות שאינן תחת פיקוח  .עם המכון(

 המכון יש להסיר את התגיות לפני המכירה. 

  


