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.1

דבר היושב ראש

מכובדי
בחוברת שלפניכם מפורטת תכנית הפיתוח לשנת  .2015תכנית זו מהווה מסמך עקרונות התכנון
לשנת .2015
פרטי התכנית כוללים את הפעילויות החקלאיות שהמשרד יעודד ,שיעורי מענקים ,הגדרות אזורי פיתוח,
והזכאים להטבות מס.
מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון ,לפי הנושאים
המפורטים בו ,ועפ"י ההנחיות ,הקריטריונים והנהלים של מנהלת ההשקעות אשר מפורטים בחוברת
בפרק הנחיות ונהלים.
גם בשנת  ,2015מצאה לנכון הנהלת המשרד להרחיב את נושא הטבות המס בתוכנית הפיתוח באמצעות
הגדרת נושאים חדשים שבהם מנהלת ההשקעות תאפשר הטבות מס ללא מענקים.
לאחר מבצע צוק איתן ,החליטה ממשלת ישראל בשתי החלטות ממשלה ,להוסיף תקציב השקעות הון
בחקלאות הן ליישובי העוטף והן ליישובי הדרום .זאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את
ההתיישבות .בזכות התקציבים הנוספים ,יתמוך משרד החקלאות ופיתוח הכפר זו השנה הראשונה מזה
מספר שנים בבתי אריזה שאינם משפחתיים ,פעילות ייחודית נוספת שתזכה לתמיכה בזכות תקציבים אלו
הינה תמיכה במתקני התפלה בראש החלקה.
במהלך שנת  2014נחתם הסכם הבנה בין משרד החקלאות ,בין משרד האוצר ,התאחדות מגדלי הבקר
לחלב ,שבמסגרתו תוענק תמיכה לרפתנים בשלוש השנים הבאות ,בין היתר בשני מסלולים עיקריים:
• השקעות הון רגילות לרפת החלב ,אופן התמיכה ,מפורט בתכנית זו.
• טיפול בשפכים ופסולת של רפת חלב ,נוהל תמיכה יפורסם במהלך .2015
בנימה אישית אציין:
צוות המנהלה ואנוכי ,מנסים להשתפר משנה לשנה ולהקפיד על נהלים והנחיות ברורים ושקופים במטרה
שלא להידרש לפרשנויות כאלה ואחרות.
בשל אילוצים שנובעים מקיצוצים משמעותיים בתקציב בהשוואה לשנים קודמות ,מועדי קבלת הבקשות
לאישור תכנית יהיו מוגבלים לתקופה קצרה יחסית ,אך יחד עם זאת המנהלה לא "תחסום" את האפשרות
להקליד בקשות ללא הודעה מראש של  10ימים לפחות.

ב ב ר כ ה,

צביקה כהן
מנהל מנהלת ההשקעות בחקלאות
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות
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.2

רקע

מנהלת ההשקעות אחראית על יישום מדיניות משרד החקלאות לעידוד המגזר החקלאי ,על פי עקרונות התכנון
המאושרים מדי שנה.
עידוד המגזר החקלאי מתבצע באמצעות מתן סיוע ויישום החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א .1980
החוק מעניק הטבות בשלושה מישורים:
מענקי השקעות
.1
הטבות במס הכוללת:
.2
פחת מואץ
א.
מס הכנסה מופחת לחברה וליחיד מפירות המפעל המאושר.
ב.
מסלול חלופי
.3
בנוסף לתמיכות הניתנות עפ"י חוק ,מנהלת ההשקעות מאשרת מענקים מנהליים לנושאים מועדפים שהנהלת
המשרד רואה בהם חשיבות לקידום ענפי החקלאות השונים ,ועפ"י הסכמים.

יובהר כי בשלב זה טרם הוקצה תקציב לתכנית הפיתוח ועל כן ,כתבי אישור יונפקו
בכפוף לאישורו של תקציב מתאים.
עיקרי מטרות החוק
• שיפור מאזן התשלומים של מדינת ישראל על ידי עידוד הייצוא ומחליפי ייבוא מובהקים
• ניצול יעיל של תנאי טבע הגלומים במגזר החקלאי
• עידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי ,בטחוני וחברתי.
המנהלת מונה  7חברים 3 :נציגי משרד החקלאות ביניהם יושב הראש ,הממונה על ידי הממשלה ,שני נציגי משרד
האוצר ,נציג החטיבה להתיישבות ונציג משרד התעשייה ,מסחר ותעסוקה .חברי המנהלת ממונים על ידי השרים.
במנהלת עובדים כ 11 -עובדים ובנוסף ,נעזרים ביועצים חיצוניים .מהנדסים מסייעים בתחומים שונים ,כגון:
קונסטרוקציה ,מיזוג ,חשמל ,בקרת אקלים ,מים ועוד .כמו כן ,נעזרת המנהלת בשרותי חברות לשם בדיקות
כלכליות ובשירותי רואה חשבון המסייע בבדיקת החשבוניות המוגשות על ידי היזמים .המנהלת מנחה מקצועית
עובדים בהנהלת המשרד ובמחוזות השונים ,בנושאים בהם היא מטפלת.

תפקידי המנהלת העיקריים
לאשר מתן תמיכה על פי עקרונות התכנון של המשרד בהתאם לתקציב המדינה

לאשר חישובי עלויות השקעה

לקבוע תנאי מתן הטבות

לקבוע סדרים ומועדים להגשת בקשות

מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון ,שהוכן ע"י הנהלת
המשרד ,המפורט במסמך עקרונות התכנון לשנת .2015
המנהלה תדון בתכניות שיוגשו לה עפ"י הנושאים המפורטים במסמך הנ"ל ,הכלולים במסגרת החוק לעידוד
השקעות הון ובמסגרת תקציב מנהלי לנושאים הרלבנטיים .התכניות ידונו עפ"י ההנחיות ,הקריטריונים והנהלים
של מנהלת ההשקעות לנושאים שיאושרו עפ"י חוק ,ועפ"י נהלים ייחודיים לנושאים במסגרת התקציב המנהלי,
אשר מפורטים בחוברת בפרק הנחיות ונהלים.
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התכנית חלה על יצרנים חקלאים כדלקמן:
 .1כל יצרן חקלאי כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א .1980 -

 .2נקלט חדש
נקלט  /מתיישב חדש ביישוב באזור פיתוח א' שהתקיימו בעניינו התנאים הבאים במצטבר:
 2.1נקלט/מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנן שנקלט החל מ.01.01.2011 -
 2.2הוקצו עבורו או עבור הישוב )במקרה של ישוב שיתופי( אמצעי ייצור בהתאם לפרוגרמה הכוללת
הגדרת תקן מספר וגודל נחלה ותקן מים ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 2.3התקבל אישור האגודה על מועד הקליטה והתקבל אישור מהחטיבה להתיישבות /מנהל מקרקעי
ישראל /הסוכנות היהודית  -אישור על הקצאת נחלה למתיישב.
 2.4לצורך קבלת תשתיות ליישוב המליצה וועדת הקרקעות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למינהל
מקרקעי ישראל על תוספת קרקע לאגודה והתקבל ,בפועל ,אישור ממינהל מקרקעי ישראל לתוספת
הקרקע כאמור.
 .3נקלטים חדשים ברמת הגולן  -בהתאם להחלטות ממשלה מס'  4214ו –  4215מיום ,02.02.2012
נקלטים לפי הגדרה בסעיף  1.2ובנוסף ,העונים להגדרה הבאה:
נקלט  /מתיישב חדש ביישוב שלגביו לא התווספה קרקע לאגודה והתקיימו בעניינו שני התנאים
המצטברים הבאים:
א .נקלט  /מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנן במועצה אזורית גולן ,שנקלט החל מ 01.01.2011 -
והתקבל אישור האגודה על מועד הקליטה לרבות התייחסות למספר הנחלה ומכסת המים
המוקצת ביחס לנחלה זו.
ב .נקלט  /מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנן במועצה אזורית גולן ,שבו איוש הנחלות נמוך ממספר
תקן הנחלות ,לנחלה חדשה שלא אוכלסה מעולם )התנאי האמור על פיו "הנחלה לא אוכלסה מעולם"
לא יחול כל אימת שמדובר במשק השיתופי(.
 .4נקלט חדש כהגדרתו בסעיפים  1.2ו –  1.3זכאי להשקעה מצטברת של עד  1מליון  ₪בחמש שנים החל
מ .01.01.2011 -
 .5מפוני גוש קטיף – יצרן חקלאי מפוני גוש קטיף שהוכר מעמדם בחוק יישום תכנית ההתנתקות התשס"ה
 2005כחקלאים מפונים ,יאושרו השקעות בגובה הפיצויים שקבלו ממנהלת תנופה להעתקת העסק של
חקלאות שהיה להם ,ובלבד שהוכיחו כי השקיעו סכומים אלה בפרויקטים מאושרים ע"י מנהלת
ההשקעות.בהתאם לתקנות יישום תכנית ההתנתקות )מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת
פעילות( התשס"ו.2006 -
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מנהלת תנופה אמורה להיסגר לקראת סוף שנת ,2015
להלן כללי התנהלות והיערכות לקראת הסגירה הצפויה ומועדים שונים
הגשת בקשה
25%
חקלאי "חדש" )טרם
הגיש בקשה לקבלת
מענקים(
חקלאי "ותיק" -בקשת
תוספת "חדשה"
)בקשה שאינה השלמה
של בקשה קודמת
שכבר אושרה(

לכל המאוחר שנתיים מקבלת
קרקע ,ע"פ דווח תנופה

30.04.2015

חקלאי "ותיק"  -בקשת
תוספת "משלימה"
חקלאי שקיבל כתב
אישור אך טרם ביצע
בגינו חלק או מלוא
ההשקעה
השלמת מענק 25%
למי שקוזז חלק או מלא
מענק  32%כתוצאה
מקבלת פיצויים נוספים
בוועדות תנופה

32%

לכל המאוחר
שנתיים
מקבלת קרקע,
ע"פ דווח
תנופה

30.04.2015

לא רלוונטי

לא רלוונטי

אין צורך
בהגשת
בקשה

לא רלוונטי

ביצוע
25%

הערות
32%

עד שנה מיום הנפקת
האישור ע"י מנהלת
ההשקעות
לכל
המאוחר
31.12.15

שנה מיום
הנפקת
האישור ע"י
מנהלת
ההשקעות

לכל המאוחר 31.12.15

לכל המאוחר 31.12.15

אין מועד
אחרון

לא יינתנו הארכות
לביצוע מעבר לשנה
מיום המצאת כתב
האישור

לא רלוונטי

הגדרת בקשה
כמשלימה ולא
חדשה ,על פי שיקול
דעת מנהלת
ההשקעות
לא יינתנו הארכות
מעבר ל31.12.15-
תשלום אוטומטי בגין
השקעות שבוצעו
בעבר בהתאם
לעדכון אישור
הפיצוים המועבר ע"י
תנופה

 .6כללי בדיקת בקשות בתקציב מנהלי
בקשות שהוגשו בתקציב מנהלי יחולו עליהם כללי המנהלה לרבות בדיקת מהנדסים ,ציוד חדש,
כללי משכון וכדומה.

התכנית חלה על אזורי הארץ
בהתאם לקביעת נושאים מועדפים בכל אזור פיתוח ,בכפוף לצו אזורי פיתוח .לעידוד השקעות הון בחקלאות
)קביעת תחומי אזורי פיתוח א' וב'( התשע"ד – .2013
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 .3עקרונות הפיתוח  -מדיניות כוללת לשנת 2015
 3.1סדרי עדיפויות במסמך עקרונות התכנון לשנת 2015
בהתייחס למגבלת התקציב לשנת  2015תינתן העדפה לנושאים הבאים:
במסגרת החוק
) (1מטעים והדרים ,ירקות ,פרחים ,מדגה )דגי נוי ודגי מאכל( בעלי חיים )בקר לבשר צאן לחלב ועופות(
מכוורת ,וגידולי שדה
)(2

השקעות בהתייעלות ברפת החלב כנגד הפחתת מכסים

)(3

מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית )יקבי בוטיק ,בתי בד ומחלבות(

)(4

הטבות המס הקשורות בחוק לעידוד השקעות הון

)(5

תכנית אקולוגית בצו השקעות הון

)(6

קליטת משפחות חדשות  -תכנית הפריפריה

במסגרת תקציב מינהלי:
)(1

הסכם המים ) - (3עפ"י נוהל

)(2

ליישובי עוטף עזה  -כל הפעילויות המוגדרות בתכנית הפיתוח למעט בתי אריזה שאינם משפחתיים

)(3

בתי אריזה שאינם משפחתיים ליישובי עוטף עזה ויישובי הדרום.

)(4

פסולת חקלאית

)(5

גידולים וטכנולוגיות חדשות

)(6

דרכים וגידור חקלאי בטחוני

)(7

כפרי מיעוטים

)(8

חיזוק הפריפריה החקלאית  -נחלות חדשות והכשרת קרקע

)(9

מתווה לוקר  -התייעלות ברפת החלב

)(10

בתי אריזה בינוניים ביהודה ושומרון

)(11

מיגוניות לרפתות

)(12

תמיכה בציוד לעדרי צאן )בדואים(

)(13

ייעול השימוש במים  -מתקני התפלה )ליישובי הדרום( ושיקום צנרת )ליישובי עוטף עזה והדרום(
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שיעורי המענקים לשנת –  2015עפ"י מפת אזורי הפיתוח לנושאים שאושרו
עפ"י חוק העידוד:
אזור א'

 20%עפ"י החוק ו  5% -נוספים מתקציב מנהלי

אזור ב' וב' אקולוגי

 10%עפ"י החוק ו  10% -נוספים מתקציב מנהלי.

ההטבות במס על פי חוק יהיו כדלקמן :
א.

פחת מואץ מכסימלי

ב.

מס הכנסה מכסימלי על רווחים מפרויקט יצרני מאושר:
 30%ליחיד
 25%לחברות בע"מ

המנהלה אישרה כללי יסוד למתן הטבות במס עפ"י יחס דונמים ,יחס מחזורים ואחר,
בהתאם לתכנית המבוקשת.

מסלול חלופי
בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א  1980 -חברה בע"מ הזכאית לקבל מענק בשל מפעל
שבבעלותה תהיה זכאית למסלול חלופי )פטור ממס( כפי שמוגדר בחוק.
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מענקי השקעה עפ"י מפת אזורי פיתוח
אזור א'

נושא  /שיעור מענק

חוק
השקעות בגידולים עפ"י תכנית הפיתוח

20%

אזור ב'

מינהלי
5%

חוק
10%

מינהלי
10%

אזור ב'
אקולוגי
חוק
10%

מינהלי
10%

למעט ליישובי עוטף עזה
השקעות בגידולים עפ"י תכנית הפיתוח
ליישובי עוטף עזה עד  7ק"מ

-

40%

-

-

-

-

בתי אריזה שאינם משפחתיים ליישובי
עוטף עזה ויישובי הדרום

-

25%

-

20%

-

20%

מתקני התפלה בראש השטח ליישובי
הדרום למעט יישובי עוטף עזה

-

עד 50%

-

-

-

-

נקלטים חדשים  -גורמי ייצור

20%

5%

נקלטים חדשים  -הכשרות קרקע

-

50%

-

-

-

-

נושאים לפיתוח בכפרי המיעוטים

-

60%

-

60%

-

60%

העתקת דיר ,צנרת מים להשקייה ושידרוג
מכוני חליבה לצאן
גידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות

-

40%-20%

-

40%-20%

-

40%-20%

השקעות ברפת החלב בהתאם להסכם
ההבנות להתייעלות ענף הבקר לחלב

20%

5%

10%

10%

10%

10%

פסולת חקלאית

-

40%

-

40%

-

40%

הסכם המים )(3

-

עד80% -

-

עד80% -

-

עד80% -

תמיכה בעדרי צאן במרעה )מיעוטים(

-

70.8%

-

70.8%

-

70.8%

מתווה התייעלות במשק החלב

-

45%

-

45%

-

45%

)מתווה לוקר(
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גובה השקעה מקסימאלי המוכר לצרכי מנהלת ההשקעות
חקלאי זכאי להשקעה כוללת שאינה עולה על :₪ 500,000
•
•
•
•
•

בעל זכויות בנחלה בישוב חקלאי מתוכנן )לעניין זה בעל ואישה יוגדרו כיחיד וכן נחלה או יחידת קרקע
יוגדרו כישות אחת המבוססת על יחידת משק אחת(
מיזם בעל זכויות במקרקעין )ממ"י או פרטי( שאיננו משויך לישוב חקלאי מתוכנן.
חברה קבלנית ,שאינה בעלת זכויות בקרקע חקלאית.
חברה משפחתית בע"מ ,על פי הגדרתה בפקודת מס הכנסה.
חברה בע"מ בבעלות חקלאי בודד )בעל נחלה או בעל קרקע פרטית(.

חקלאי זכאי להשקעה כוללת של עד  1מליון :₪
• שותפות ,חברה בע"מ ואו עסק קבלני בבעלות של שני חקלאים ,שלכל אחד מהם זכויות
•

בקרקע חקלאית.
נקלט חדש עפ"י הגדרתו במנהלת ההשקעות.

חקלאי זכאי להשקעה כוללת של עד  1.5מליון :₪
• שותפות ,חברה בע"מ ואו עסק קבלני בבעלות של שלושה חקלאים או יותר ,שלכל אחד מהם
זכויות בקרקע חקלאית

חקלאי זכאי להשקעה של עד  2מליון :₪
•
•

אגודה חקלאית שיתופית בישוב חקלאי מתוכנן )אגודה שיתופית של מושב או קיבוץ(
אגודה חקלאית שיתופית אחרת הכוללת לפחות  7שותפים שלכל אחד מהם זכויות בקרקע חקלאית

ישות אחרת שאינה עונה על אחת מההגדרות תובא לדיון במנהלת ההשקעות והחלטה עקרונית לגביה תתווסף
לתוכנית הפיתוח.

שטחי גידול לנטיעה למיזמים
בענף המטעים ,בהשקיה בלבד ,יאושר מיזם ליחיד כגודל הנחלה באזור.
אגודה שיתופית בהתאם לנוהל /החלטה שתפורסם.
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בדיקת מצאי המים:
יש לעמוד בבדיקה אחת מתוך שלושת הבדיקות המוצעות בסעיפים :1 – 3
.1

תיבדק ,הקצאת המים השנתית העומדת לרשות צרכן המים ,בהשוואה לצריכת המים הנורמטיבית
לפעילות ארוכות טווח של הצרכן ,לרבות הנטיעות הכלולות בבקשות לאישור תכנית מטעם
האגודה ו/או חבריה לאותה שנה .במידה והקצאת המים העומדת לרשות הצרכן גבוהה או שווה
לצריכת המים הנורמטיבית לרבות הנטיעות הכלולה בבקשה -תובא התוכנית לדיון במנהלה.

.2

ייבדק השימוש במים על פי צריכת האגודה בפועל מול ההקצאה השנתית ,בממוצע של שלוש
השנים האחרונות .במידה והשימוש הממוצע בפועל בשלוש השנים האחרונות ,נמוך מההקצאה
הממוצעת וההפרש ביניהם מאפשר ביצוע ההשקעות המבוקשות ,תובא התכנית לדיון במנהלה.

.3

ייבדק מצאי המים בהשוואה לשמונים אחוז "מתקרת הקצאה" מול הצריכה נורמטיבית )בהתאם
להגדרת בסעיף  (1.1או מול שימוש בפועל )בהתאם להגדרתו בסעיף  (1.2הנמוך מבניהם,
במידה ושמונים אחוז מתקרת הקצאה גבוה או שווה לצריכת המים הנורמטיבית או השימוש
בפועל לרבות הנטיעות הכלולה בבקשה  -תובא התוכנית לדיון במנהלה.

.4

במידה והבקשה אינה עומדת באחד משלושת השלבים המוזכרים לעיל ,תידחה התוכנית.

.5

נציין שבכל שלושת הבדיקות המתוארים לעיל ,תאפשר המנהלת בחישוב הצריכה הנורמטיבית ואו
בשימוש בפועל עקירת מטעים וויתור על גידולי שדה.

.6

לצורך חישוב צריכת המטעים בכל שלושת הבדיקות לעיל יילקחו בחשבון הנטיעות המבוקשות
כמטעים בוגרים.

.7

יש לשים לב כי אישור התוכנית ע"י מנהלת ההשקעות ,אינה מהווה התחייבות של המדינה
להקצאת מים מספקת ,לצורך הנטיעות המבוקשות בכל טווח זמן שהוא.

שיפוטי מים לנטיעות )מטעים והדרים(
.1

תכניות לנטיעה עד  80דונם ,בהתאם למפתח מימון במנהלת של  ₪ 1,100לדונם ,ללא צורך בשיפוט
מקצועי

.2

תוכניות לנטיעה בין  80ל 120 -דונם ) ובתנאי שסה"כ ההשקעה בתכנית הינה מתחת ל:(₪ 150,000 -



.3

במידה והחקלאי אינו מעונין בביצוע שיפוט במחוז ,בהתאם למפתח מימון במנהלת,
של  ₪ 900לדונם
במידה והחקלאי מעונין בשיפוט – יבוצע שיפוט במחוז לפני הגשת הבקשה למנהלת.

תוכניות מעל  120דונם או שעלותם מעל  ₪ 150,000חייבות שיפוט מקצועי במחוז ואישור מקצועי
במנהלת ההשקעות.
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בית אריזה משפחתי
המשווק את התוצרת המיוצרת במשקו ,ו/או של עד ) 4נחלות( באותו ישוב .גודל בית אריזה מקסימאלי )כולל
קירור( לא יעלה על  750מ"ר .נדרש כי לבעל בית האריזה יהיו זכויות בקרקע .ביישוב מתוכנן בית אריזה יהיה
בשטחי המשבצת של היישוב ,נפחי אריזה מקסימאלית המקנים זכאות למענק בהתאם להגדרות בטבלה מטה.
בתי אריזה במגזר השיתופי יהיו זכאים למענקים בהתאם לטבלה מטה.

הגדרות לנפחי מקסימום בתי אריזה קטנים ובינוניים שידונו במנהלת ההשקעות )טון(
גודל בית אריזה

תבלינים
ירקות עלים
תמרים
בית אריזה לירקות *
בית אריזה לנשירים*
בית אריזה סובטרופי
בית אריזה להדרים

בית אריזה משפחתי
)דיון במנהלת(
נפח מקסימלי בטון
250
500
450
2,000
1,000
1,000
1,000

* ירקות ופירות הנדרשים לאחסון בקירור ארוך טווח )תפוחי אדמה ,גזר ,תפוחים ועוד( – אינם נכללים במסגרת
ההטבות הניתנות ע"י מנהלת ההשקעות.

אגרה עפ"י חוק
.1

בשנת  2015תיגבה אגרה על הגשת בקשה לאישור תכנית במסגרת החוק בלבד ,עפ"י הפירוט להלן:
בקשות עד להשקעה בסך כולל של ₪ 130,000
תכנית זוטא ₪ 436 -
בקשות מ  ₪ 130,001 -ומעלה
תכנית רגילה ₪ 860 -

.2

בקשות שיוגשו במסגרת תקציב מינהלי פטורות מתשלום אגרה.

קרקע
.1

תנאי בסיסי להגשת בקשה לאישור תכנית במסגרת ה"חוק" ,כי ברשות מגיש הבקשה קרקע ,מכסת מים
ומכסת ייצור .כמו כן אישור לניהול ספרים מאת רשויות המס.

.2

במידה ונדרש היתר לשימוש חורג בקרקע מאת הרשות המוסמכת לחוק ההתיישבות ,ניתן להגיש את
התכנית רק לאחר קבלת ההיתר .ראה הנחיות מנהלת ההשקעות לעניין היתר לשימוש חורג בקרקע.
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רקע כללי והגדרות  -סיוע ליישובי עוטף עזה ויישובי הדרום
בהמשך להחלטות ממשלה קודמות הוחלט בפרוטוקול ישיבת ממשלה מס'  ,70מיום – 23.09.2014
)יישובי הדרום( תוכנית אסטרטגית רב שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה שאושרה בממשלה
מיום 23.09.2014

בסיום מבצע צוק איתן הוגדרו תקציבי השקעות בחקלאות לשיקום החקלאות ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום

הגדרות:
יישובי עוטף עזה  -לעניין החלטה זו ,הם אזור שדרות רבתי והישובים במועצות האזוריות אשכול ,חוף אשקלון,
שדות נגב ושער הנגב אשר בתיהם ,כולם או חלקם ,נמצאים בטווח של עד  7ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת
עזה ,כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה :מס'  4460מיום  ,22.3.2012מס'  2766מיום  ,27.1.2011מס' 2341
מיום  ,1.8.2004מס'  2704מיום  ,14.11.2004מס'  2173מיום  ,4.7.2004מס'  1708מיום ,27.5.2007
מס'  3493מיום  15.5.2008ומס'  1470מיום .25.3.2007
יישובי הדרום  -רשויות מקומיות במחוז הדרום כפי הגדרתו במשרד הפנים למעט יישובי עוטף עזה ואילת.

רשימת הישובים עד  7ק"מ וכלל יישובי הדרום מופיעים בפרק הסכמים ייחודיים.

להלן כללי יסוד להגשת בקשות במסגרת שיקום יישובי עוטף עזה ויישובי בדרום.
.1

הבקשות יוגשו במסגרת הגשת בקשות במסלול הרגיל של המנהלה בהתאם לכללי המנהלה ,ויקבלו מענקים
בשיעורים המופעים בעמוד 12

.2

חקלאים ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום ,יוכלו להגיש בקשות לכלל הנושאים המופיעים בתוכנית הפיתוח,
כולל בקשות להקמת בתי צמיחה .בקשות בנושאים נוספים שלא רשומים בתוכנית הפיתוח ויוכחו ככדאיים
כלכלית יבחנו לגופו של עניין ,כפוף כמובן ליתרת תקציב ולסדרי עדיפות) .לדוגמא אצות ,פטריות(.

.3

בתי אריזה שאינם משפחתיים  -בהתאם להחלטות הממשלה המוזכרת לעיל ,יינתנו מענקים גם לבתי
אריזה שאינם משפחתיים ,קטגוריה זו ,תכלול ,כל בית אריזה שאינו בית אריזה משפחתי ע"פ הגדרתו
בתוכנית הפיתוח הנוכחית מענקים אלו יהיו גם הם כפופים כללי המנהלה.
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מדיניות ענפית
לשנת 2015
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 3.2עקרונות הפיתוח  -מדיניות ענפית לשנת 2015
נושאי תמיכה עיקריים לפי ענפים
מטעים והדרים
 .1מטעים בשטח פתוח  -להגדלת שטחים בלבד
נשירים
יצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
זיתים לשמן  /מאכל ,שקדים וכרם יין
ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
מטעים אחרים נושאי פרי וחוחובה
ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף.

 .2הדרים בשטח פתוח  -להגדלת שטחים בלבד
ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
 2.1רשת בהשלכה ישירה  -להדרים מזן אור ,גודל מטע מינימאלי  5דונם
סך תקציב המענקים לרשתות לא יעלה על  1.0מליון ₪

 .3נושאי הסיוע שיוכרו במטעים והדרים
א .שתילים  -ממשתלה מוכרת בלבד שקיבלה אישור מהגנת הצומח.
ב .מערכת השקיה ודישון
ג .עיבוד
ד .הדלייה לגפן )מאכל ויין( רימונים ,תפוח וקיווי.
ה .כלי עיבוד:
ה .1.כלי עיבוד המיועדים לשטחים פתוחים )עפ"י רשימת מיכון בפרק מטעים(
ה .2.כלי גובה לתמרים ואבוקדו )עפ"י רשימת מיכון בפרק מטעים(
ו .בתי רשת לתפוחים
למי שאינו זכאי לתמורות מייקור המים  -עפ"י המלצות מקצועיות
ז .חיפוי קרקע בפלסטיק במטעים
למי שאינו זכאי לתמורות מייקור המים

הערה:
בכל מקום שמופיע נקלטים חדשים הכוונה גם לנקלטים חדשים ברמת הגולן.
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 .4בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי
א .למגדלים קיימים  -אזורי פיתוח א' ,ב' וב' אקולוגי ,לתוצרת מקסימאלית של  4נחלות באותו ישוב בהתאם
להגדרה של בית אריזה משפחתי בפרק בתי אריזה
ב .נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף

 .5בננות  -לנטיעה להגדלת שטחים בלבד ,לבתי רשת גם בשטחים קיימים
א .ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף.
נושאי הסיוע שיוכרו
 .1מערכת השקיה ודישון
 .2מערכת הדלייה
 .3כלי עיבוד לשטח פתוח  -ראה פירוט בפרק מיכון וציוד למטעים.
 .4בתי רשת  -לפי מפתח.
סך התקציב במונחי מענק לסעיף בתי רשת לא יעלה על  2.0מליון .₪
ב .מענקים לסעיף  1ולסעיף  2יאושרו רק במידה והנטיעה תתבצע תחת בית רשת קיים או חדש,
מקרים מיוחדים יובאו לדיון במנהלה.

 .6תמרים
א .חממות לייבוש תמרים לפי כתב כמויות ומחירים שייבדקו ע"י מהנדס.
ב .משטחי תפעול לתמרים:
ניתן להגיש בקשה להקמת משטח תפעול לענף התמרים צמוד לשטח החקלאי
התניות:
 .1קיים מטע תמרים מעל  200דונם צמוד לשטח
 .2היתר בנייה מוועדה מקומית )לא ניתן להסתפק בבקשה להיתר בנייה(
 .3מקסימום שטח שאינו עולה על  2,000מ"ר
 .4נושאים שיוכרו :מצע כבוש ואספלט

הערה:
בכל מקום שמופיע נקלטים חדשים הכוונה גם לנקלטים חדשים ברמת הגולן
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ירקות
 .1גידול ירקות בשטח פתוח
ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף.
 .2גידול ירקות לזרעים בשטח פתוח
ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
נושאי הסיוע )לסעיפים  1ו(2 -
א .כלי עיבוד בשטח פתוח ורק במבנים לאזורי פיתוח א' ו -ב' )לפי רשימת מיכון וציוד(
ב .מערכת השקיה עילית
 .3בתי רשת לירקות :כוסברה ,שמיר ,פטרוזיליה ,קולורבי ,ברוקולי
א .ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף.
ב .בשטחים קיימים התנאי לאישור יהיה כי השטחים יהיו מחופים ברשת נגד חרקים ורשת צל
 .4בתי צמיחה לסוגיהם לגידול ירקות )כולל זרעים( לפי רשימה מצורפת
לנקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף,יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום
נושאי הסיוע
א .דגמי חממות
ב .בתי רשת
ג .מנהרות " 1לגידול תבלינים ,מלונים וחצילים.
לחקלאים שיאושרו מענקים בסעיף זה )מנהרות " ,(1לא ינתן כפל מענקים לאותו שטח לבתי צמיחה
אחרים )למנהרות " 2ו/או ".(3
ד .מנהרות " 3במפתח  10מ' לגידול מלונים ותבלינים ירוקים
ה .מנהרות " 2במפתח  10מ' לגידול תבלינים ירוקים ,חצילים ,מלונים ,פלפל ותות שדה.
ו .סעיפים מאושרים במבנה :הכשרת הקרקע וניקוז ,מצעים מנותקים ,מערכות חימום ,צינון ,בקרת אקלים,
מערכת השקיה תאורה ,מערכת חשמל ,ניילון רב שנתי או קשיח עפ"י אישור ,רשתות צל ורשתות נגד
חרקים כפי שיידרש לגידול ,שביל בטון במבנה ודרך גישה.
 .5תבלינים ליצוא
ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א' וב'
זכאים לסיוע חקלאים שמגדלים תבלינים שלהם מנהרות של "1
נושאי הסיוע  -הסבה ממנהרות " 1ל – " 2בהתאם לפרוט על פי נושאים
בתקציב כולל שלא יעלה על  1.0מליון .₪
 .6מצעים מנותקים בחממות קיימות לגידול ירקות
ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א' ,ליישובי הדרום ,לנקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
 .7בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי בהתאם להגדרה של בתי אריזה משפחתיים
למגדלים קיימים באזור פיתוח א' ,ב'
א .1 .
נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
.2
ב .באזור ב' אקולוגי בתי אריזה ובתי קירור יקבלו מענק רק לגידולים בשטחים פתוחים.
 .8בתי אריזה ובתי קירור שאינם משפחתיים
למפוני גוש קטיף ,ליישובי עוטף עזה ויישובי הדרום
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פרחים וצמחי בית
 .1פרחי קטיף ,ענפי קישוט ,צמחי בית ופקעות וצמחים לפריחה וריבוי – בשטח פתוח
ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף.
 .2חומר ריבוי פקעות ובצלים – בהגדלת שטח בלבד
יחיד  -הגדלת שטח עד  5דונם ראשונים מאותו גידול
2.1
אגודה  -הגדלת שטח עד  25דונם ראשונים מאותו גידול
2.2
המנהלה תסייע לגידול שטרם קיים אצל המגדל
נושאי הסיוע )לסעיפים  1ו (2 -
מערכת השקיה ,דישון ,הדליה עפ"י הצורך
כלי עיבוד בשטח פתוח ורק במבנים לאזורי פיתוח א' ו -ב' )לפי רשימת מיכון וציוד(
 .3בתי צמיחה לסוגיהם לגידול פרחים וצמחי בית לפי רשימה מצורפת:
לנקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ,ליישובי עוטף עזה וליישובי הדרום
נושאי הסיוע:
א .דגמי חממות מאושרים על פי רשימה המצורפת )ראה פרק בתי צמיחה(
ב .מנהרות " 1לליזיאנטוס ,גיבסנית ,נוריות ,לימוניום.
ג .מנהרות גבוהות " 2" - 3לפרחים עפ"י רשימה )טבלה(
ד .בתי רשת לפרחים עפ"י רשימה מצ"ב
סעיפי הסיוע:
הכשרת קרקע וניקוז ,מצעים מנותקים ,מערכות חימום ,צינון ,בקרת אקלים ,תאורה ,מערכת השקיה מערכות
חשמל ,ניילון רב שנתי או קשיח עפ"י אישור ,רשתות נגד חרקים ורשתות צל כפי שיידרש לגידול ,שביל בטון
במבנה ,דרך גישה ,רשת הדרושה להסגר.
על המגדל לפרט בבקשתו את הנושאים המבוקשים לתמיכה.
 .4טכנולוגיה להסבת גידולים בחממות
בכל אזורי פיתוח לכלל ענפי הפרחים בחממות שהוכיחו כדאיות כלכלית.
הסבה מגידול קיים לגידול חדש שלא גידלו ,בהתאם לרשימה בפרק פרחים.
 .5בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי בהתאם להגדרה של בתי אריזה משפחתיים
א .1 .למגדלים קיימים באזור פיתוח א' ,ב'
 .2נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
ב .באזור ב' אקולוגי בתי אריזה ובתי קירור יקבלו מענק רק לגידולים בשטחים פתוחים.
 .6שיפורים טכנולוגיים בחממות  -טוף לכלניות ,מצעים מנותקים לפרחים ,בהתאם לרשימה בפרק פרחים
ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף.
 .7בתי אריזה ובתי קירור שאינם משפחתיים
למפוני גוש קטיף ,ליישובי עוטף עזה ויישובי הדרום
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מדגה
 .1דגי מאכל  -אקסטנסיבי )ראה טופס מס'  11בפרק טפסים(
ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א' ,ב' ,נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף

נושאי הסיוע
ראה בפרק מדגה בתכנית הפיתוח עפ"י נושאים

 .2דגי נוי במים קרים ודגי נוי טרופים
א .דגי נוי טרופיים  -נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ,יצרנים חקלאים באזור פיתוח א' ו – ב'
ב .דגי נוי במים קרים  -נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ,יצרנים חקלאים באזור פיתוח א' ו – ב'

נושאי הסיוע
ראה בפרק מדגה בתכנית הפיתוח עפ"י נושאים

הערה:
בכל מקום שמופיע נקלטים חדשים הכוונה גם לנקלטים חדשים ברמת הגולן.
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בעלי חיים
בקר וצאן לבשר במרעה ,צאן לחלב ורפת חלב
כל הסעיפים בנושא זה מחויבים בשיפוט מקצועי

 .1בקר לבשר במרעה
אזור פיתוח א' ,יישובי עוטף עזה והדרום ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
נושאי הסיוע
מתקנים וציוד כולל :מדרך בטון ,אבוס ,חצר טיפולים ,תפס בקר ומאזניים ,מערכת זיהוי וניהול עדר
)תגי זיהוי  +מכשיר זיהוי ומסופון(
מותנה באישור מטעם רשות מרעה על מספר האמהות המתאים לשטח ,לפי סיווג כושר נשיאה.

 .2צאן לבשר במרעה
אזור פיתוח א' ,יישובי עוטף עזה והדרום ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
נושאי הסיוע  -בהתאם לסעיף  1לעיל

 .3צאן לחלב )עזים וכבשים(
אזור פיתוח א' ,יישובי עוט ,עזה והדרום ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
מותנה באישור מכסת חלב ממועצת החלב
באזור פיתוח ב'  -רק למי שקיבל מכסה חדשה משנת  2011ואילך
נושאי הסיוע  -הקמת דיר או הרחבתו על ציודו ,מכון חליבה וגנרטור חירום.

 .4רפת חלב
א .נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ואזור פיתוח א'
מותנה במכסת חלב חדשה שאושרה החל מיום .01.01.2012
נושאי הסיוע  -הקמת רפת חדשה על ציודה.
למען הסר ספק יובהר כי אינו כולל הרחבת רפת קיימת או משותפת.

 .5בקר וצאן לבשר במכלאה
נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ,יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום
נושאי הסיוע:
 .1מתקנים וציוד
 .2פסולת וטיפול סביבתי מענף הבקר לבשר  -יפורסם נוהל בנפרד
גודל העדר
 .1בקר לבשר ליחידת משק של עד  200ראש במשק המשפחתי ועד  700ראש במשק השיתופי
 .2צאן לבשר עד  500ראש

הערה:
בכל מקום שמופיע נקלטים חדשים הכוונה גם לנקלטים חדשים ברמת הגולן.
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עופות )כולל הודים(
 .1רפורמה בענף ההטלה  -יפורסם נוהל נפרד
לאזורי פיתוח א' ,ב' וב' אקולוגי ,לפי נוהל מצ"ב
 .2פסולת לולים
כולל פגרי עופות ופרש  -ראה נוהל פסולת

מכוורת
לאזורי פיתוח א' ו – ב' ,לנקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף.
הקמת בית רדייה

גידולי שדה
ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א' ,ב' ,ב' אקולוגי ,נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף
נושאי הסיוע
להרחבת שטחי גידול בלבד
א .מערכת השקיה עילית )טפטוף ,מתזים ,המטרה ,קו -נוע( וקווים מחלקים
ב .כלי עיבוד ואסיף לעבודה בשטח פתוח )ראה פרק מיכון וציוד לגד"ש(
לשטחי מחזור זרעים
א .קווים מחלקים בלבד.
ב .כלי עיבוד ואסיף לעבודה בשטח פתוח )ראה מכונות בפרק מיכון וציוד לגד"ש(.
נקלטים חדשים  -רישות שטחים  -חיבור חלקות חדשות לצנרת מחלקת.
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מתווה התייעלות ברפת החלב )כנגד הפחתת מכסים(
השקעות ברפת החלב בהתאם למסמך ההבנות שנחתם בתאריך  10.04.2014ע"י משרד החקלאות ,מועצת
החלב ,והתאחדות מגדלי בקר לחלב ,בעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב כנגד הפחתת מכסים
)ראה בפרק  3.4עמוד (28-29
א .השקעות הון ברפת החלב בהתאם להסכם ההבנות וכנגד הפחתת מכסים
ב .טיפול בשפכים ופסולת  -ברפת החלב בהתאם להסכם ההבנות בעניין הבקר לחלב  -יפורסם נוהל בנפרד

עיבוד תוצרת חקלאית
עיבוד ראשוני לתוצרת חקלאית
 .1יקב בוטיק  -אזור פיתוח א' ,נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ,ויישובי הדרום
 .2בית בד  -נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ,יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום
 .3מחלבות קטנות  -אזור פיתוח א' ,נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ,יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום
ראה פירוט בפרק מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית מהמשק החקלאי

חוות סוסים
נקלטים חדשים ,מפוני גוש קטיף ,ויישובי הדרום
יאושר סיוע לחוות סוסים קיימות בתנאים הבאים:
החווה מוגדרת כחוות גידול )יש לצרף טופס נלווה לבקשת הקצאת מים לבית גידול לסוסים(
.1
בחווה לפחות  30סוסים לגידול
.2
לחווה היתר בנייה )כתנאי כבר בשלב הגשת הבקשה(
.3
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 3.3מסלול הטבות מס
רקע כללי
בהתאם להוראות החוק עידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א) 1980 -להלן" :החוק"( ממשקי הגידול
המאושרים בתוכנית הפיתוח זכאים להטבות מס ,המפורטות בסעיפים כדלקמן:

א.

סעיפים  33 ,31ו 38-ל"חוק" עניינם  :הטבות במס במסלול מענקים ,הטבות אלו חלות על ההכנסה,
והכרה ב"פחת מואץ" .הסעיפים מפרידים בין "יחיד" ל"חברה" וקובעים שיעור מס הכנסה מקסימלי ליחיד
בגובה  ,30%וכן שיעור מס חברות בגובה של ] 25%בהערת אגב יובהר כי ,נכון להיום וכתוצאה
משינויים בחוק החברות – שיעור מס החברות הינו  25%כך שהטבה זו הפכה לבלתי רלבנטית[ ,שכן אין
היא מוסיפה דבר על המצב הנהוג[ כמו כן וכאמור ,מכוח סעיפים אלו קיימת גם הכרה בפחת מואץ על
הנכסים שהוכרו לצורך ההשקעה במפעל החקלאי.

ב.

סעיף  35א ל"חוק" עניינו :קביעת "מסלול חלופי" .לחברות בלבד ,המוותרות על מסלול מענקים,
החברה הבוחרת במסלול זה ,זכאית לפטור ממס בשל הכנסתה החייבת שהושגה מאותו מפעל במשך
חמש שנים מתחילת תקופת ההטבות ובתנאי כי לא חילקה בתוך אותו פרק זמן דיבידנד )שאז חלה
מערכת כללים שונה(.

ג.

מתן הטבות מס לנושאים מוגדרים )שאינם מזכים במענק(  -בחוות דעת של היועץ המשפטי של משרד
החקלאות מיום  05/05/2010נקבע בין היתר כי " :ניתן לקבוע ,במסגרת עקרונות התכנון שמגבש
המשרד לכל שנת תקציב )לפי הוראת סעיף  10לחוק( ,כי בנוגע להשקעות מסוימות ניתן יהיה לקבל רק
הטבות מס ולא מענקים".

ד.

בהטבות המס המוגדרות בחוק ,אין שונות בין אזורי הפיתוח.
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פרוט סוגי הטבות המס לשנת 2015
.1
.2
.3

הטבות מס ליחידים וחברות ,הכוללים מענק
הטבות מס במסלול החלופי לחברות ובלבד שוויתרו על מענקים
הטבות מס לנושאים שאינם בתוכנית הפיתוח למתן מענקים

.1

הטבות מס הכוללים מענקים
בהתאם לסעיף א' המופיע כרקע לפרק הטבות המס ,ליחידים ולחברות שקיבלו מענק ,בהתאם לסעיפי
ההשקעה המוכרים בתוכנית הפיתוח.

.2

הטבות מס במסלול החלופי
בהתאם לסעיף ב' המופיע כרקע לפרק הטבות המס ,לחברות בלבד ,הבוחרות לוותר על מענקים
המוגדרים בתוכנית הפיתוח.

.3

הטבות מס בלבד לנושאים שאינם בתוכנית הפיתוח למתן מענקים
בהתאם לסעיף  3.3ג' המופיע כרקע לפרק הטבות מס ,נושאים המופעים בעקרונות התכנון ולהם
קורולציה ,עם יעדי המשרד ומטרות החוק ואינם חלק מתוכנית הפיתוח ,בעיקר מחוסר תקציב ,יהיו זכאים
להטבות מס בלבד בהתאם לתנאים הבאים:
.1

זכאים להטבות מס אלו:
יחידים פחת מואץ ושיעור מס הכנסה עד  30%בהתאם לסעיפים  33ו 38 -לחוק
א.
חברות פטור ממס לחמש שנים בהתאם לסעיף 35א לחוק
ב.

.2

נושאים שיוכרו להטבות מס ללא מענקים:
בתי אריזה וקירור :הקמה ,הרחבה וציוד תחת המגבלות הבאות:
א.
מגיש הבקשה הנו "יצרן חקלאי" ,שלפחות  50%מהתוצרת המטופלת ,מקורה

ממשקו של החקלאי.
בית האריזה שאינו משפחתי כהגדרתו בתוכנית הפיתוח

גודל בית האריזה שיאושר ,יהיה בהתאם לשטחי הגידול המעובדים

במבני בתי צמיחה באזור פיתוח א' ויישובי הדרום לגידול ירקות ופרחים שונים עד  25ד'
ב.
חקלאות ימית  -מתקנים בים בלבד.
ג.
מדגה מתועש ,כפוף להיתכנות מקצועית ולבדיקת כדאיות כלכלית של מנהלת ההשקעות.
ד.
משתלות המשווקות תוצרת לייצוא.
ה.
נושאים נוספים ,יוכרו במהלך השנה בהתאם להחלטת המנהלה ובתאום עם
ו.
הנהלת משרד.

.3

השקעה מינימלית שתוכר להטבות מס על פי סעיף  3לעיל ,לא תפחת מ 130 -אלף ₪

פירוט ההטבות והכללים מופיעים בפרק המפרט את הכללים לתוכנית הפיתוח
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 3.4השקעות ברפת החלב בהתאם למסמך ההבנות וכנגד הפחתת מכסות

בהמשך להחלטת ממשלה ,נחתם מסמך הבנות בתאריך  10.04.2014ע"י משרד החקלאות ,מועצת החלב
והתאחדות מגדלי בקר לחלב ,בעניין מתווה רב שנתי ,בפריסה ל 4 -שנים בשנים  ,2014-2017לייעול ענף הבקר
לחלב כנגד הפחתת מכסים.
מונה צוות שכולל את השותפים להסכם )להלן" :הצוות"( שיקבע כיצד להקצות את תקציב התמיכה
בסך של  65מלש"ח שהוגדר במסגרת זו.

תקציב להשקעות ברפת החלב
הצוות החליט להקצות סך  30מלש"ח להשקעות ברפתות לשנים  ,2017 - 2014בחלוקה לפי סקטורים60% :
לסקטור הקיבוצי שהינם  18מלש"ח ,ו 40% -לסקטור המשפחתי שהינם  12מלש"ח ,בהתאם לחלקם היחסי
בסה"כ מכסת החלב.

אישור השקעות עפ"י חוק
ההשקעות יאושרו עפ"י החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ,לפי אזורי הפיתוח ושיעורי המענקים
.1
הקבועים בחוק :אזור פיתוח א' –  ,25%אזור פיתוח ב' ו-ב' אקולוגי – .20%
.2

בקשות יאושרו בשיטת כל הקודם זוכה עד לגמר התקציב.

השקעה מוכרת
תוכר השקעה מכסימלית לרפת בסך  ₪ 250ל 1,000 -ליטר מכסה מאושרת ע"י ועדת המכסות.
.1
תוכר השקעה מכסימלית לרפת של  1.0מלש"ח )רפת = אתר יצור ,קרי :בשותפות/חברה כולל כל
.2
השותפים(.
ההשקעות יאושרו בהתאם לנהלי מנהלת ההשקעות.
.3

מגיש הבקשה
יצרן חלב כהגדרתו בחוק החלב ,אשר יציג אישור מועדת המכסות למכסת החלב שהוקצתה לו
.1
לשנת .2015
במידה ויוגשו השקעות של שותפות או חברה בע"מ שאינם בבעלות  100%של יצרני חלב ,תאושר
.2
ההשקעה רק בתנאים המצטברים הבאים:
השותף/שותפים שאינם יצרני חלב הם בעלי קשר מקרבה ראשונה )הורים ,ילדים ,אחים( ליצרני
א.
החלב בשותפות.
יצרני החלב בשותפות/חברה הינם בעלים של  50%לפחות מהשותפות/חברה.
ב.
באישור מועדת המכסות ירשמו גם שמות השותפים בשותפות ושם השותפות ו/או שמות החברים בחברה
.3
ושם החברה.
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סעיפי השקעה
.1

עפ"י רשימת סעיפי השקעה המפורטים בתוכנית הפיתוח לשנת  2015לפי נושאים ,בנושא רפת החלב.

.2

לא כולל סעיפי איכות הסביבה שיכללו בנוהל של פסולת ופרש שיפורסם בהמשך.

.3

עפ"י תעריפי/מחירוני מנהלת ההשקעות ,והצעות מחיר .בקשות בהשקעה גבוהה מ 500,000 -ש"ח
ישלחו לבדיקת מהנדס.

.4

רפתן יוכל להגיש  2בקשות השקעה בסעיפי השקעה שונים ב 2 -המסגרות  :מסגרת זו ,ומתווה לוקר.
מובהר בזאת שלא יינתן כפל מענקים לאותם השקעות.

.5

ניתן להגיש בקשה להקמת מרכז מזון לרפת רק לרפתות בעלות מכסה מעל  800,000ליטר ,בהמלצת
מדריך ש.ה.מ .יאושרו במסגרת זו גם בקשות לשידרוג מרכז מזון קיים.

מסמכים נדרשים
יש להגיש את המסמכים הנדרשים להגשת בקשה כולל:
.1

אישור מכסה מועדת המכסות לשנת .2015

.2

היתר בניה או הגשת בקשה להיתר בניה.

.3

ניהול ספרים וניכוי מס במקור.

.4

הצעות מחיר לפני נהלי המנהלת.

.5

שאר המסמכים הנדרשים עפ"י נהלי המנהלת.
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רשימת סעיפי ההשקעות ברפת החלב
מס' סעיף
89
90
99
100
101
145
610
669
1102
1103
1120
1499
1555
2500
4000
4001
4004
4111
4127
4185
4189
4489
4491
4495
4616
4660
5280
5905
5919
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6007
6008
6010

יחידה  /מידה

תאור סעיף

יחידות
יחידות
מערכת
מערכת
מערכת
קומפלט
מ "ר
קומפלט
יחידות
מערכת
יחידות
ש "ח
מ "ר
קומפלט
מ "ק
קומפלט
תוכנית
קומפלט
קומפלט
קומפלט
קומפלט
קומפלט
מ "ר
קומפלט
יחידות
יחידות
קומפלט
יחידות
מ "ר
מ "ר
פרה
פרה
פרה
פרה
פרה
ש "ח
מ"א
מ "ר

מערך קליטת זבל רטוב
מערך קליטת זבל יבש
מערכת ניפוי ופריקה
מערכת אחסון ואריזה
מערכת אחסון חיצונית
אתר קומפוסט
דרך כורכר
מערכת ניקוז
גנרטור לשעת חירום **
גנרטורים להפקת אנרגיה
מפזרת זבל אורגני
מיכל מים לחירום ברפת החלב
סככה
השלמת מענק מיוחד
תשתיות  -חישוף חפירה מילוי והידוק
עבודות תשתית
עבודות עפר
עבודת מסגרות
חיבור חשמל תלת פאזי
מערבל
דוד חימום
עבודות אינסטלציה וביוב
מבנה שירות
מערכת כיבוי/גילוי אש ועשן
מהפך מיכלים
מדחס אויר
צנרת ,אביזרים ומפרטים
משאבה לסיחרור
מבנה לציוד חשמל
סככה בסיסית  -פרות
עולים  -פרות
שולחן -פרות
שקתות -פרות
פס אכילה -פרות
הולכה ומעבר פרות
הכנת השטח
דרך גישה
קירוי פרות ועגלות נלוות
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מס' סעיף
6011
6012
6013
6014
6015
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6150
6151
6152
6153
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6230
6231
6232
6233
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310

יחידה  /מידה

תאור סעיף
שיכון כללי ללא קירוי לפרות ועגלות
קירוי פרות בסככות רביצה
שיכון כללי פרות בתאי רביצה -ללא קירוי
שיכון כללי לעגלות ללא קירוי
חצר טיפולים
סככה בסיסית  -עגלות
עולים  -עגלות
שולחן -עגלות
שקתות -עגלות
פס אכילה-עגלות
הולכה ומעבר לעגלות
מלונות ליונקים
כלובים ליונקים
דיר יונקים/גמולים
מבנה יונקים עד  4חדשים
סככה בסיסית לעגלים
עולים  -עגל
שולחן -עגל
שקתות -עגל
פס אכילה -עגל
הולכה ומעבר -עגל
שיכון עגלים ללא קירוי כולל
רשת צל כולל קונסטרוקציה
מאווררים לחצר המתנה
מאווררים לסככות/מבנים
מערכת המטרה
בקר/טיימר למערכת צינון
מבנה מכון  16עמדות עד  300חולבות
חצר המתנה לקבוצת חליבה
מקרב פרות בחצר ההמתנה
מבנה שירות  100 -פרות
ציוד  -עד  300פרות
קונסטרוקציה עד  300פרות
מבנה שירות מ 100-עד  300פרות
מבנה מכון  32עמדות  300-700פרות
מבנה שירות מ 301-עד  750פרות
ציוד מ 301-עד  750פרות
קונסטרוקציה מ 301-עד  750פרות
מבנה מכון  36עמדות  750-900פרות
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מ"ר/פרה
מ"ר/פרה
פרה
עגלה
מ"ר/פרה
מ"ר/עגלה
עגלה
עגלה
עגלה
עגלה
עגלה
יונק
יונק
יונק/גמול
פרה
מ"ר/עגל
עגל
עגל
עגל
עגל
עגל
עגל
מ"ר/פרה
פרה
פרה
יחידות
מ"ר/רפת
מ "ר
מ"ר/רפת
עמדה/רפת
עמדה/רפת
מ"ר/רפת
מ"ר/רפת
מ"ר/רפת
עמדה/רפת
עמדה/רפת
מ"ר/רפת

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהלת ההשקעות בחקלאות
מס' סעיף
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6421
6423
6424
6425
6426
6427

יחידה  /מידה

תאור סעיף
ציוד מ 751-עד  900פרות
קונסטרוקציה מ-751-עד  900פרות
מבנה מכון  40עמדות מעל  900פרות
מבנה שירות מ 901-עד  1200פרות
ציוד מ 901-עד  1200פרות
קונסטרוקציה מ 901-עד  1200פרות
מבנה שירות מ-751-עד 900
מיכל חלב עד  100פרות
ל SELF-עד  100ראש
ל SELF-מ  101עד 300
ל  SELFמעל  300ראש
שופל למרכז מזון
עגלה מערבלת
מיכל חלב מעל  100פרות
תגי זיהוי
מהפך קומפוסט
בורות תחמיץ עד  300חולבות
בור תחמיץ מ 301-עד 900
תא אחסון  -גרעיני כותנה
שישה תאים בינוני 4*12*8
שישה תאים בינוני 8*8*4
מתבן כולל משטח 15*30
קירוי פרות )סביבה(
רצפת בטון פרות )סביבה(
מעקה מאצרה )פרות(
מרזבים ומזחלות )פרות(
קירוי עגלות )סביבה(
רצפת בטון עגלות )סביבה(
מעקה מאצרה )עגלות(
קירוי עגלים )סביבה(
רצפת בטון עגלים )סביבה(
מעקה מאצרה )עגלים(
צנרת איסוף תשטיפי חצרות
תעלת איסוף זבל
משטח/סככה לאצירת זבל
מרזבים )עגלות(
קירוי פרות ועגלות
רצפת בטון פרות ועגלות
מעקה מאצרה פרות ועגלות
מרזבים ומזחלות פרות ועגלות
אמצעי אגירת זבל מדרכים רטוב

עמדה/רפת
עמדה/רפת
מ"ר/רפת
יחידות
עמדה/רפת
עמדה/רפת
מ"ר/רפת
יחידות
רפת
רפת
רפת
רפת
יחידות
יחידות
פרה
יחידות
מ "ק
מ "ק
פרה
רפת
רפת
פרה
מ "ר
מ "ר
מ"א
מ"א
מ"ר/עגלה
מ"ר/עגלה
מ"א /עגלה
מ"ר/עגל
מ"ר/פרה
מ"א
מ"א
פרה
מ"ר לפרה+עגלה
מ"א
מ "ר
מ "ר
מ"א לפרה
מ"א לפרה
תוכנית
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מס' סעיף
6428
6430
6600
6634
6635

6636
9150
9955
9956
9980
9998
9999

יחידה  /מידה

תאור סעיף

פרה
תוכנית
מערכת
מ "ק
יחידות

אמצעים להטיית נגר עילי
בור אגירה כולל מערבל
פתרון קצה לטיפול בפרש
מתקן אגירת דשן מוצק
גורפים אוטומטיים לפינוי זבל מדרכים
רובוט לפינוי זבל מדרכים/חצר המתנה
רובוט לקרוב מזון
מקרב מזון
בריכה לאגירת דשן
מאזניים
גדר למכלאות
רובוט חליבה
התקנה
תכנון עד ) 6%כולל תכנון מפורט(
תכנון

מ "ק
קומפלט
מ"א
קומפלט
קומפלט
אחוז
אחוז
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 3.5תועלות אקולוגיות בתכנית הפיתוח של משרד החקלאות
באזורי פיתוח א' ב' ב' אקולוגי נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף

להל רשימת הנושאי שיקבלו תמיכה תחת ההגדרה ,תוכנית אקולוגית":
 נטיעת מטעים בשטחים פתוחים
 גוללן פלסטיק )חממות וחיפויי קרקע(
 איסוף מי גשם ממרזבי חממה )ללא מיכלים(
 מערכות מחזור מים ודשן מבתי צמיחה )ללא מארזים ומיכלים( כולל מערכת בקרה וחיטוי
 מערכות בקרת אקלים לחיסכון באנרגיה
 שרוולי מים לחיסכון באנרגיה
 מסכים תרמיים רפלקטיביים אטומים לחיסכון באנרגיה
 מאווררים ומסחררים לחיסכון באנרגיה
 מערכות ריסוס מתקדמות ללא חומרי הדברה :שואב חרקים
 מערכות בקרה לדשנים וחומרי הדברה
 טנסיומטרים לבקרת השקייה )מותנה באישור שרות ההדרכה(
 משאבי תמיסת קרקע-לבקרת מליחות ודישון )מותנה באישור שרות ההדרכה(
 חיישנים צמחיים )מותנה באישור שרות ההדרכה(
 רשתות להגנה מפני חרקים
 מגיני גזע לעצים צעירים אחרי נטיעה
 חיפויי קרקע
 סופחי לחות
 מבריחי ציפורים לענף הדגים
 עידוד תחליפי דשנים )ללא מפזרות קומפוסט(

הערה :רשימת הנושאים המצורפת היא רשימה חלקית בלבד .נושאים חדשים שאינם ברשימה
יובאו לדיון ובהתאם להמלצה יתווספו.
ללא נושאים הניתנים במסגרות מימון אחרות.
פירוט התכנית מופיעה בפרק המפרט את הכללים לתוכנית הפיתוח
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ט' טבת ,תשע"ה
 31דצמבר2014 ,

 3.6תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובי מתוכנני בפריפריה – לשנת 2015
סיוע לנקלטים חדשים בנחלות חדשות
בהמשך להחלטות הממשלה מיום  17.10.2010מס'  2322ומיום  16.01.2012מס'  4215בדבר חיזוק
ופיתוח הפריפריה החקלאית סוכם כדלקמן:

חלוקת התקציב
 .1בהתאם להחלטות הממשלה מיום מיום  17.10.2010מס'  2322ומיום  16.01.2012מס' 4215
המנויות בפרק המבוא ,המסגרת התקציבית לתכנית הפיתוח וחיזוק הפריפריה החקלאית )היינו :תמיכת
הכשרת קרקע ותמיכה ברכישת גורמי ייצור( ,בכלל האוכלוסייה הנתמכת ,הינה  70מליון ₪
ל  5 -שנים ,בשנים .2016 – 2012
 .2לשנת  2015מסגרת התקציב הינה 14 :מליון  ₪לכל המגזרים ,לגורמי ייצור ולהכשרת קרקע וציפוי חול.
בחלקו מינהלי ובחלקו עפ"י חוק.

מטרת התמיכה
התמיכה נועדה לחיזוק הפריפריה החקלאית ,וזאת באמצעות קליטת משפחות צעירות ביישובים חקלאיים
בפריפריה שתאפשר בין היתר ,המשכיות באמצעות יצירת קהילה רב דורית.
הסיוע הצפוי להינתן ע"י המשרד במהלך שנות התקציב  2012 – 2016לנושאים הבאים:
 .1הכשרת קרקע לשימוש חקלאי :כולל ציפוי חול )לעניין נוהל זה" :ציפוי חול" כולל גם תחליפים אחרים
שאושרו ע"י גורמי המקצוע במשרד כגון :תעלות הזנה ותעלות טוף( ,דרכים ,הולכת מים
)בהתאם לצרכים הספציפיים של האגודה(.
 .2גורמי ייצור בחקלאות המפורטים בתכנית הפיתוח של מנהלת ההשקעות לשנת .2015
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נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובי מתוכנני בפריפריה – לשנת 2015

מבוא
בהמש להחלטות הממשלה מיו ) 17/10/2010מס' (2322 :ומיו ) 16/01/2012מס'  (4215בדבר חיזוק ופיתוח
הפריפריה החקלאית ,באמצעות קליטת משפחות חדשות שתעסוקנה בחקלאות ,מצ"ב נוהל תמיכה לקליטת משפחות
חדשות בישובי מתוכנני בפריפריה.

מטרת התמיכה
התמיכה נועדה לחיזוק הפריפריה החקלאית ,וזאת באמצעות קליטת משפחות צעירות ביישובי חקלאיי בפריפריה
שתאפשר בי היתר ,המשכיות באמצעות יצירת קהילה רב – דורית.
הסיוע צפוי להינת ע"י המשרד במהל שנות התקציב  2012,2016לנושאי הבאי:
 .1הכשרת קרקע לשימוש חקלאי :כולל ציפוי חול )לעניי נוהל זה" :ציפוי חול" כולל ג תחליפי אחרי שאושרו ע"י
גורמי המקצוע במשרד כגו :תעלות הזנה ותעלות טו ,(-דרכי ,הולכת מי ,סיקול )בהתא לצרכי הספציפי של
האגודה(.
 .2גורמי ייצור בחקלאות המפורטי בתוכנית הפיתוח של מנהלת ההשקעות לשנת 2015

תשומת הלב מופנית לעובדה כי מאחר ובעת פרסו נוהל זה טר התפרסמה תוכנית הפיתוח של מנהלת ההשקעות
לשנת  ,2015ההתייחסות לתוכנית הפיתוח בנוהל זה ככל שמוזכרת ,תעשה ביחס לקבוע בתוכנית הפיתוח של שנת .2015
נית להגיש בקשה להכשרת קרקע עפ"י סעי 1 -עד לתארי .15.05.2015

אוכלוסיית היעד הרלבנטית
 .1בהתא להחלטת הממשלה ,התמיכה המתוכננת על ידי המשרד תבוצע ה ביישובי חקלאיי מתוכנני ,ה במגזר
המיעוטי וה בישובי החקלאיי הלא מתוכנני .ע זאת מוסבת בזאת תשומת הלב כבר בשלב ,זה כי נוהל זה
מיועד ליישובי מתוכנני ,ולה בלבד.
 .2לעניי מיזמי חקלאי אחרי בישובי שאינ מתוכנני ,לרבות מגזר המיעוטי ,כוונת המשרד הנה להקצות חלק
מתקציב התמיכה באופ נפרד וייחודי למגזרי אלו.
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 .3כאמור ,מטרת התמיכה הנה קליטת משפחות חדשות בפריפרייה .בהתא ,תינת התמיכה ל"נקלטי חדשי"
כשאלו יוגדרו בהתא לאחת משתי החלופות הבאות :
חלופה ראשונה – נקלט/י שיכונו להל "נקלטי בחלופה ראשונה" ,היינו :נקלט/מתיישב חדש ביישוב שבו
הוקצתה על ידי רשות מקרקעי ישראל תוספת קרקע חדשה לאגודה והתקיימו בעניינו התנאי במצטבר:
א.

המדובר בנקלט/מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנ שנקלט החל מ 1/1/2011 ,והתקבל אישור האגודה על
מועד הקליטה .במקרי מיוחדי ,יאושרו נקלטי חדשי ג ממועד מוקד יותר ,א לא יותר מוקד מינואר
 ,2005וזאת רק במידה שוועדת התמיכות תשוכנע כי ,מסיבות שאינ תלויות בנקלט לא הוכשרה קרקע עבורו,
לדוגמא :הקרקע נמסרה לאגודה רק לאחרונה ,בעקבות שחרור שטחי אש ע"י משרד הבטחו.

ב.

לצור הקליטה אישרה ועדת הפרוגרמות את תוכנית הפיתוח של היישוב  ,והמליצה וועדת הקרקעות של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,לרשות מקרקעי ישראל על תוספת קרקע למשבצת אגודה והתקבל ,בפועל  ,אישור
מרשות מקרקעי ישראל לתוספת הקרקע כאמור.

ג.

אישור ממנהל המחוז במשרד ,שהקרקע הנוספת לא הוכשרה מעול וזקוקה להכשרה.

חר -האמור מעלה ,במקרה ולא אושרה תוספת קרקע חדשה למשבצת האגודה )כאמור בסעי -ב' מעלה(
תהיה רשאית ועדת התמיכות לית מענק להכשרת קרקע בהתקיי כל התנאי המצטברי הבאי:
א .השטח שהכשרתו מבוקשת הנו קרקע הנמצא בתחו משבצת האגודה ושטח זה לא עבר הכשרה מעול
ב .השטח שהכשרתו מבוקשת לא שימש לגידול חקלאי )למעט מרעה(
]הערה :סעיפי אלו יאושרו ע"י מנהל המחוז הרלוונטי[.
במקרי הנופלי לגדר חלופה זו ,תכיר וועדת התמיכות לכל היותר ב  350 ,דונ ליישוב.
חלופה שניה – נקלט/י שיכונו לה" :נקלטי בחלופה שנייה"  ,היינו :נקלט/מתיישב חדש ביישוב שלגביו לא
התווספה קרקע לאגודה והתקיימו בעניינו שני התנאי המצטברי הבאי:
א.

המדובר בנקלט /מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנ שנקלט החל מ 01.01.2011 ,והתקבל אישור האגודה על
מועד הקליטה לרבות התיחסות למספר הנחלה ומכסת המי המוקצית ביחס לנחלה זו.

ב.

המדובר בנקלט/מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנ שבו איוש הנחלות נמו ממספר תק הנחלות ,לנחלה
חדשה שלא אוכלסה מעול )התנאי האמור על פיו "הנחלה לא אוכלסה מעול" לא יחול כל אימת שמדובר
במשק שיתופי(.
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תקציב
חלוקת התקציב הכללית לנוהל זה:
 .1בהתא להחלטות הממשלה המנויות בפרק המבוא ,המסגרת התקציבית לתוכנית הפיתוח וחיזוק
הפריפריה החקלאית )היינו :תמיכה בהכשרות קרקע ותמיכה ברכישת גורמי ייצור( ,בכלל
האוכלוסייה הנתמכת ,הינה 70 :מיליו ש0ח )להל" :סכו התמיכה הכולל"(.
 .2לשנת  2015מסגרת התקציב הינה 14 :מליו  1לכלל המגזרי.
 .3מסגרת התקציב לעניי נוהל תמיכה זה לשנת  2015לישובי מתוכנני הינה בסה"כ 12 :מיליו .1
בחלוקה הבאה :ס התקציב להכשרות קרקע יעמוד על  8מליו  ,1ס התקציב לגורמי יצור יעמוד
על ס של  4מליו .1
 .4על א -האמור בסע'  3מעלה תהיה רשאית מנהלת ההשקעות להעביר תקציב ממסלול למסלול
)הכשרות קרקע וגורמי יצור( וזאת  ,רק במידה והביקוש בסעי -מסויי יהיה נמו יותר מהתקציב
שיועד לו.
מבלי לגרוע מ האמור מעלה ,תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה קוד לשנת התקציב
ובאשר על כ ,בעת הפרסו ,אי עדיי ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה )כולו או חלקו( לטובת
התמיכה כמשמעה בנוהל זה.

עקרונות תקצביי לביצוע התמיכה:
 .5שיעור התמיכה המקסימאלי של משרד החקלאות במסגרת תקציב זה להכשרת קרקע וציפוי חול
הינו  , 50% :השלמת היתרה בשיעור של  50%תעשה ע"י קק"ל )למעט בתשתית הולכת מי(.
 .6שיעור התמיכה המקסימאלי של משרד החקלאות במסגרת תקציב זה לגורמי יצור הינו25% :
)כנגזר מהוראות חוק עידוד הו בחקלאות ביחס לאזורי "א'" כמשמע בצו איזורי הפיתוח ,ראה
להל(.
 .7ס הנחלות הזכאיות לציפוי חול או לתחליפיו ,לא יעלה על  10נחלות בשנה ,מאחר וסעי -ציפוי חול
מיועד ורלוונטי למועצה אזורית אחת ,ובמידה והביקוש יעלה על  10נחלות לשנת תקציב נתונה,
תתקבל המלצת המועצה האזורית באשר לאופ החלוקה הפנימית ,כאשר המלצה זו תהיה מגובה
בהסכמות בכתב של כל האגודות החברות במועצה הזכאיות לציפוי חול.
 .8האמור בסע'  7מעלה מותנה עוד ,בדרישה כי המועצה האזורית תמציא למשרד מסמ מסודר
הכולל את ההנמקות והקריטריוני לתעדו -שהנחו אותה בהלי בחירת  10הנחלות .יוער עוד כי
בכל מקרה ההחלטה הסופית בעניי זה הנה של ועדת התמיכות והחלטת המועצה המקומית
תהווה "המלצה" בלבד.
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היק( תקציב ליחידה יוגדר כדלהל:
 .1עלות השקעה בגורמי ייצור למתיישב – יוכר לסכו מקסימאלי של  1.0מלש"ח ,מבלי לגרוע מ האמור
יובהר כי הסכו המקסימאלי שיוכר ביחס למשק שיתופי שקלט חברי חדשי הינו לכל היותר 2
מיליו .1
 .2בכפו -לקיומו של תקציב מתאי לאור שנות התמיכה נשוא נוהל זה ,תקופת הזכאות לקבלת הסכו
המקסימאלי לנקלט חדש כמשמעו בנוהל תמיכה זה  ,הינה חמש שני מיו קליטתו.
 .3הכשרת קרקע לנחלה חדשה לא תעלה על  80%מהיק -הנחלה ולא יותר מ 50 ,דונ ,בהתא לעלות
בפועל בכל אזור ,ולא יותר מס השקעה של  1 5,000לדונ.
 .4ס שטח הזכאי לציפוי חול בנחלה חדשה לא יעלה על  30דונ ,היק -התקציב שיוכר לצרכי השקעה
בציפוי חול יעמוד על סכו מקסימאלי של  1 10,000לדונ .בנחלות בה יבוצעו ,תעלות הזנה ולא
ציפוי חול מלא ,נית יהיה ,לבצע הכשרה ותעלות הזנה ,בהיק -גבוה יותר עד  50דונ א לא,יותר ,מס
ההשקעה המוגדרת להכשרה וציפוי חול לנחלה )לא יותר מסכו השווה ל 30 ,דונ כפול 1 15,000
לדונ( ,בכפו -לסייג המפורט בסעי -הבא:
 .5כמובהר בגו -נוהל זה  ,הואיל ובקשות "מאוחדות" ,היינו בקשות שעניינ :ציפוי חול  +הכשרת קרקע
רלבנטיות למועצה אזורית אחת בלבד ,והואיל וביחס לאותה מועצה קובע נוהל זה כי בקשת תמיכה
"מאוחדת" תינת לעשר נחלות לכל היותר בתו אותה מועצה )באופ היוצר למעשה יחידת שטח
מוגדרת( ,מובהר בזאת כלדקמ:
 .6מגבלת התקציב בת  1 15,000לדונ בבקשות "מאוחדות" הקבועה בסע'  4מעלה ,תחול באופ ממוצע
ביחס לאותה מועצה אזורית .לשו אחר :המשרד יכיר בהשקעה מוכרת בנחלה פלונית ג ביחס ספציפי
אליה היא עולה על  1 15,000לדונ הכול בתנאי שס השקעה המוכרת לכל עשר הנחלות שלגבי
הגישה המועצה האזורית את הבקשה "המאוחדת" ,אינו עולה על  15,000ש"ח לדונ בממוצע.
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סוגי הבקשות
סוגי הבקשות – מסלול הכשרות קרקע וציפוי חול
הבקשות במסלול זה תסווגנה על פי אחת משתי האפשרויות הבאות:
" .1בקשה מאוחדת" היינו בקשה לציפוי חול  +הכשרת קרקע.
המגבלה במסלול זה :במסלול זה ,השטח מקסימאלי להגשה הנו  30דונ לנחלה  .כמו כ התקציב המאוג
לצור זה של ציפוי הנו ללא יותר מ 10,נחלות )ראה ההערה מעלה לעניי מקרה בו תתקבלנה בקשות כוללות
ביחס ליותר מ  10,נחלות(.
היה ובגמר חלוקת התציב לכלל הבקשות שיוגשו מכוח נוהל זה תיוותר יתרה תקציבית – תהיה ועדת התמיכות
רשאית להכיר בהיק -שטח להכשרת קרקע בלבד ,בבקשה מאוחדת בהיק -גדול מ האמור מעלה ,א בכל
מקרה לא יותר מ 50,דונ ]היינו :ביחס ל 30,הדונ הראשוני תכיר בהכשרה  +ציפוי ,וביחד ל31,50 ,
הדונמי "הנותרי" – תכיר בהכשרה בלבד ללא ציפוי[.
" .2בקשות להכשרת קרקע בלבד" .המגבלה במסלול זה :הכשרת קרקע לנחלה חדשה לא תעלה
על  80%מהיק -הנחלה ובכל מקרה לא יותר מ 50 ,דונ.

סוגי הבקשות – מסלול גורמי ייצור
הבקשות במסלול זה תסווגנה על פי אחת משתי האפשריות הבאות:
 .1בקשה של נקלט בחלופה שנייה כהגדרתו בנוהל לקבל מענק בגורמי ייצור שהוגדרו בתוכנית הפיתוח של
מנהלת ההשקעות לשנת  ,2015ל"נקלטי חדשי" או "מפוני גוש קטי."-
 .2בקשות של נקלטי חדשי בחלופה ראשונה או שנייה כמשמע בנוהל זה ,לקבלת מענק לגורמי ייצור
שהוגדרו בנוהל תוכנית הפיתוח לכלל חקלאי ישראל  ,היינו :לגורמי ייצור שלא יוחדו בהכרח ל"נקלטי
חדשי" ו/או "מפוני גוש קטי."-

מסלולי התמיכה
 .1תמיכה בהכשרות קרקע )וציפוי חול( תבוצע במסלול תמיכה "מנהלי" ובהתא לנוהלי הבדיקה
הקיימי במנהלת ההשקעות בחקלאות
 .2תמיכה להשקעה בגורמי ייצור ,תעשה בהתא להוראות ועקרונות
בחקלאות ,התשמ"א .1980 ,
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זכאי להגשת בקשות ]תנאי ס([
מסלול הכשרות קרקע וציפוי חול
 .1זהות מגישי הבקשות :בקשות להכשרות קרקע תוגשנה על ידי אגודות של הישובי המתוכנני.
לא תוכרנה בקשות במסלול זה מטע חקלאי יחידי.
 .2במסלול זה ,רשאיות להגיש בקשות א ורק אגודות שאושרה לה לצור קליטת המתיישבי  /המשפחות החדשות
תוספת קרקע ,בוועדת פרוגרמות בוועדת קרקעות והתקבל אישור מרשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע.
 .3השטח שבגינו מבוקשת התמיכה נכלל בתו אזורי עדיפות לאומית כמשמע בהחלטת הממשלה מס' .1060
 .4תנאי ס -שלישי מתייחס לשטח הבסיס הקובע לחישוב הזכאות:
א .אגודה שבה קיי "עוד -שטחי" הינו :אגודה שבה ,לאחר שהוקצתה לה קרקע נוספת למשבצת ע"י רשות
מקרקעי ישראל לצור קליטת מתיישבי חדשי כאמור בסע'  2מעלה ,בניכוי היק -השטחי המוקצי
לנקלטי החדשי נמצאת עדיי ב"יתרת זכות" – אינה זכאית לקבלת תמיכה עפ"י נוהל זה )הרציונל :שהרי
יש בידה  ,ג לאחר קליטת המתיישבי החדשי  ,קרקע מוכשרת שטר נוצלה(.
ב .אגודות שקיבלו תוספת קרקע מרשות מקרקעי ישראל לצור קליטת מתיישבי חדשי ,ולאחר תוספת קרקע
זו וקליטת המתיישבי החדשי הלכה למעשה ,יישארו במצב של חוסר של קרקע  ,תחושב זכאות לפי "ער
בסיס" שהנו אחד מאלה :כמות השטח החדש שהוקצה לאגודה כאמור ]סעי 9 -בטבלה מטה[ ,כמות השטח
הדרוש לקליטת הנקלטי החדשי )היינו :מכפלת מספר של הנקלטי בתק הנחלה ביישוב( ]סעי 8 -בטבלה
מטה[  ,כמות הקרקע החסרה טר ההקצאה ]סעי 7 -בטבלה[ ,הנמו מבי השלושה.
על מנת לפשט את האמור מצ"ב דוגמאות מספריות לחישוב הקרקע הזכאית להכשרה ]הער המודגש בסע' 10
הנו ער הבסיס שעל פיו תחושב הזכאות לתמיכה במסלול זה של הכשרות קרקע ,כלומר על שטח בסיס זה
יוחלו המגבלות של תמיכה שהיק -של עד  80%ובכל מקרה לא יותר מ 50,דונ לנקלט[
מס

דוגמאות

סעיף
נתונים אקסוגנים )חיצוניים(

ישוב א'

ישוב ב'

ישוב ג'

ישוב ד'

1

דונם במשבצת

5000

5000

5000

5000

2

תקן מספר הנחלות

100

100

100

100

3

תקן דונם לנחלה

80

80

80

80

4

מספר נחלות מאויש )כולל נקלטים חדשים(

75

75

75

60

5

נקלטים חדשים מ2010 -

7

11

15

4

6

תוספת קרקע בוועדות )פרוגרמות וקרקעות(

800

800

1200

1200

אופן החישוב
7

סה"כ קרקע חסרה ) ( (3*4) - 1

1000

1000

1000

0

8

קרקע עבור נקלטים חדשים )(3*5
תוספת קרקע בוועדות )פרוגרמות וקרקעות( ) (6ובכפוף
לאישור רשות מקרקעי ישראל לתוספת מומלצת זו

560

880

1200

320

800

800

1200

1200

ערך הבסיס לחשוב היקף הקרקע הזכאי להכשרה  -הערך
הנמוך מבין שלושת הסעיפים 7,8,9

560

800

1000

0

בהתאם להוראות הנוהל ]היקף תקציבי ליחידה – סע' [2
הזכאות להכשרה הנה  80%מן הערך הנקוב בס' 10
מעלה )ובכל מקרה לא יותר מ 50 -דונם לנחלה(

350

9

10

550

750

0

לתשומת הלב ,כי בדוגמאות שהובאו מעלה – יישוב ד' אינו זכאי לתמיכה במסלול זה של הכשרות קרקע וציפוי חול כלל.
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מסלול גורמי ייצור
 .1זהות מגישי הבקשה :בקשות לתמיכה במסגרת גורמי יצור יוגשו על ידי נקלטי חדשי משני
החלופות )ראשונה ושנייה כאחד( כמשמע בנוהל זה.
 .2היישובי בה מתגוררי הנקלטי מגישי הבקשות במסלול זה ,נכללי באזור פיתוח א'
כמשמעו בצו אזורי פיתוח )הוראת שעה( של החוק לעידוד השקעות הו בחקלאות.
 .3סעיפי השקעה המוכרי הינ בהתא לגורמי הייצור המפורטי בתוכנית הפיתוח של מנהלת
ההשקעות לשנת  , 2015לרבות לגורמי ייצור שיוחדו בתוכנית הפיתוח "לנקלטי חדשי" ו/או
"מפוני גוש קטי."-

אופ שיפוט הבקשות
מסלול הכשרות קרקע וציפוי חול
 .1במידה וס הבקשות שהוגשו )במונחי בקשה למענק( תעלנה על התקציב שאושר למטרות נשוא
מסלול זה ,בי א הועבר תקציב "ממסלול" גורמי ייצור ובי א לאו ,יחול מנגנו התעדו -הבא:
 .2ראשית ,ישולמו מענקי לבקשות "מאוחדות" )כאמור מעלה ,במקרה ובו יתברר לוועדת התמיכות
כי נתבקשו ציפויי חול ליותר מ 10,נחלות ,תמלי 6המועצה האזורית באשר לזהות  10הנחלות
)והאגודות הרלבנטיות( שלה יוענק הסיוע .כמפורט ש ,המלצה זו תהיה מגובה בהסכמות בכתב
של כל האגודות החברות במועצה הזכאיות לציפוי חול ובכל מקרה תלווה במסמ מסודר למשרד
מטע המועעצה ,הכולל את ההנמקות והקריטריוני לתעדו -שהנחו אותה בבחירת אות 10
הנחלות .יוער עוד כי בכל מקרה ההחלטה הסופית בעניי זה הנה של ועדת התמיכות והחלטת
המועצה האזורית תהווה המלצה(.
 .3היה והוגשו יותר מ 10,בקשות "מאוחדות" ,יתרת הבקשות המאוחדות )כלומר :אלו שלא נכללו
בהמלצת המועצה האזורית(  ,יסווגו כ"בקשות להכשרה בלבד" ויתועדפו עפ"י המנגנו הבא:
 .4לאחר תשלו המענקי לבקשות ה"מאוחדת" ,כלל הבקשות "להכשרת קרקע בלבד" תזוכנה
בהתא לעקרונות נוהל התמיכה.
במקרה של מגבלת תקציב שלא תאפשר זיכוי כל הבקשות שהוגשו להכשרת קרקע בלבד – יזוכו הבקשות באופ
יחסי בהתא למגבלת התקציב .להל דוגמא מספרית.
נתוני :אגודה א' – זכאות להכשרה  1000דונ ,אגודה ב' זכאות להכשרה  2000דונ ,ס הדונ המיועד להכשרה ע"פ
מגבלת התקציב –  1500דונ.
הקצאה :אגודה א' –  500 = 1000*1500/3000דונ ,אגודה ב'  1000 =2000*1500/3000 ,דונ.

ס הדונמי להכשרה ע"פ מגבלת התקציב = ההפרש בי הסכו המיועד להכשרות קרקע לבי הסכו המוקצה
לציפוי חול מחולק באלפיי חמש מאות .1
 .5היה וייוותר עוד -כספי – ינותב העוד -למסלול תמיכה בגורמי ייצור או שלא ייעשה בו שימוש הכול
בהתא להחלטת ועדת התמיכות.
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 .6ועדת התמיכות רשאית לאשר שינוי בהקצאה של הכשרות קרקע ,בי האגודות בתו מועצה
אזורית ,בהתא לבקשה שתופנה ע"י המועצה האזורית לועדת התמיכות ,בתנאי הבאי:


ס הקרקע לה זכאית המועצה לאחר השיפוט והקיצו 6של החלק היחסי ,לא יגדל



ס הקרקע לישוב מסויי לא יעלה על זכאות הישוב לפני הקיצו 6בהתא לחלקו היחסי.



הסכמה בכתב של כל האגודות במועצה האזורית לשינוי ,הסכמה זו ,תיכלול הצהרה של הישובי
בה השינוי מהווה הפחתה מהזכאות שהוצעה ע"י ועדת התמיכות ,שה מודיעי להסכמת
להפחית את הכשרת הקרקע עבור ומודעי לעבודה ,שהפחתה זו ,לא מקנה לה זכויות מיוחדות
בנוהל הכשרות קרקע חדש בא יפורס בשני הבאות.

מסלול גורמי יצור
 .1במקרה ובו ס הבקשות שהוגשו לגורמי ייצור )במונחי בקשה למענק( תעלנה על התקציב שאושר
למטרה זו )בי א הועבר תקציב "ממסלול" הכשרות קרקע וציפוי חול ובי א לאו( ,יחול מנגנו
התעדו -הבא:
 .2ראשית תזוכה בקשות של נקלטי חדשי בחלופה שנייה בלבד ,לגורמי ייצור שבתוכנית הפיתוח
יוחדו ל"נקלטי חדשי" או ל"מפוני גוש קטי ."-בקשות אלו יזוכו לפי סדר קליטת במנהלת )"כל
הקוד זוכה"( ובכל מקרה לא יותר ממחצית התקציב המיועד לגורמי ייצור.
 .3במקרה ובו לאחר חלוקת חצי מסכו התקציב במסלול זה ,נותרו בקשות מ הסוג המנוי בס"ק )(1
מעלה ,היינו :בקשות של נקלטי בחלופה שנייה לגורמי ייצור שייוחדו לנקלטי חדשי כמשמע
בתוכנית הפיתוח של שנת  , 2015ינותבו אלו לקבוצת הבקשות "הרגילות" לגורמי ייצור כמשמע
בנוהל תמיכה זה ,ודר השיפוט בה תהיה לפי סדר קליטת במנהלת )"כל הקוד זוכה"(.
 .4היה וייותר עוד -כספי – ינותב העוד -למסלול תמיכה בהכשרות קרקע+ציפוי חול או שלא ייעשה בו
שימוש הכול בהתא להחלטת ועדת התמיכות.

אישור הבקשות
 .1בדיו ושיפוט הבקשות שתתקבלנה במסלול הכשרות קרקע וציפוי חול תדו וועדת התמיכות לנושאי תמיכה
מתקציב מנהלי היושבת במנהלת השקעות שחבריה הנ כלדקמ :יו"ר מנהלת ההשקעות ,חשב המשרד או נציגו,
היוע 6המשפטי של המשרד או נציגו ,ולכל הפחות שני מ הבאי :רפרנט אג -תקציבי באוצר ,נציג משרד
התמ"ת ,נציג החטיבה להתיישבות ,נציג רשות המיסי ,עובדי המשרד/מנהלה.
 .2הוועדה תקבע לגבי כל אחד מ המבקשי ה הוא/ה:
 .1זכאי לתמיכה בהתא להוראות נוהל זה,
 .2את ס התמיכה לה הוא/ה זכאי/י.
 .3היק -התמיכה לבקשות מאושרות יהיה נתו לשיקול דעתה של הוועדה ,בהתחשב בעלות הסעיפי השוני באופ
פרטני ,ובהתחשב בהיק -התקציבי הכולל ודירוג הבקשה.
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 .4בכל מקרה מובהר בזאת כי ס הבקשות שאושרנה לא יעלו על התקציב המאושר.
 .5הוועדה רשאית להיווע 6באנשי מקצוע ככל שתמצא לנכו ,להביא בחשבו מקורות תמיכה אחרי וכ לזמ או
לפנות אל מגישי הבקשות כול או חלק לצור קבלת הבהרות השלמת מסמכי.
 .6עוד תהא רשאית הוועדה למנות וועדות משנה ככל שמצא לנכו שימליצו בפניה ייסיעו בעדה בדירוג הבקשות או
בשיפוט מקצועי.
 .7בדיו ושיפוט הבקשות שתתקבלנה במסלול גורמי יצור – תמיכה בגורמי יצור תאושר על ידי מנהלת ההשקעות.

מסמכי שיש לצר(
מסמכי שיש לצר( – מסלול הכשרות קרקע וציפוי חול
המפורט מטה מתייחס לשני סוגי הנקלטי:

 .1אישור בר תוק -על ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי )אכיפת ניהול
חשבונות( תשל"ו – .1976
 .2תק מספר הנחלות ומספר נחלות המאושרות ע"י ועדת פרוגרמות.
 .3יש להעביר סימו פוליגו של השטחי המבוקשי לצור הכשרה על רקע מפת אורטופוטו של היישוב.
 .4סה"כ נחלות מאוישות בפועל כולל נקלטי חדשי.
 .5רשימה שמית של נקלטי חדשי החל מ 01/01/2011 ,כולל אישור האגודה על תארי הקליטה )אישור
ועדת קבלה כל אימת שרלבנטי(.
 .6ס הקרקע המוגדרת ברשות מקרקעי ישראל במשבצת האגודה.
 .7אישור ועדת פרוגרמות
 .8ועדת קרקעות
.9

אישור רשות מקרקעי ישראל המעיד על תוספת קרקע שהוקצתה לאגודה.

 .10אישור מנהל המחוז והצהרת האגודה כי הקרקע הנוספת לא הוכשרה מעול.
 .11תכנית ההנדסית להכשרת הקרקע הכוללת בקשה להקצאת התקציב להכשרות קרקע בהתא לסעיפי
השוני )הכשרת קרקע,ציפוי חול ,פריצת דרכי ,תשתית הולכת מי לראש השטח( ,התוכנית תוגש
בליווי מכתב מראש הרשות והיוע 6המשפטי שלה על כי התשתית נמצאת בתחו שיפוטה של הרשות,
ו/או חוזה של הרשות ע מנהל מקרקעי ישראל על השטח הרלוונטי להכשרה.
 .12אישור ועדת השיפוט המקצועית במחוז של משרד החקלאות ,לתוכנית ההנדסית של הכשרות הקרקע
וציפוי חול .
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מסמכי שיש לצר(  ,מסלול גורמי יצור
 .1נקלטי חדשי בחלופה ראשונה ושנייה  ,הבקשות תוגשנה על ידי הנקלטי החדשי בעצמ,
למעט במשק השיתופי ,במקרה זה הבקשה תוגש ע"י המשק עצמו ,בהתא לנוהלי הגשת בקשות
למנהלת ההשקעות בתוכנית הפיתוח לשנת  .2015נוהלי ההגשה מפורסמי באתר האינטרנט של
משרד החקלאות.
 .2נקלטי חדשי בחלופה שנייה – בנוס -לאמור בסעי 1 -מעלה ,יש לצר -את מסמכי אגודה
הבאי :תק מספר הנחלות ומספר נחלות המאושרות ע"י ועדת פרוגרמות ,סה"כ נחלות
מאוישות בפועל כולל נקלטי חדשי,רשימה שמית של נקלטי חדשי החל מ 1/1/2011 ,כולל
אישור האגודה על תארי הקליטה )אישור ועדת קבלה כל אימת שרלבנטי( ,ס הקרקע המוגדרת
ברשות מקרקעי ישראל במשבצת האגודה.

בדיקת הבקשות במנהלה
הבקשות יידונו ויאושרו ע"י מנהלת ההשקעות בחקלאות.
.1
.2

מנהלת ההשקעות תהיה רשאית לבקש השלמת כל מסמ או פרטי הדרושי לה לצור דיו בבקשה ובדיקת
עמידת המגיש בתנאי המוגדרי בנוהל זה.
התוכנית ההנדסית לביצוע פיתוח התשתית תבדק ע"י ועדה מקצועית ברשות מנהל המחוז .ועדת התמיכה ו/או
ועדת המשנה שלה תהיינה רשאיות להסתייע בחוות דעת חיצונית של בעל ידע נסיו לגבי שיפוט הבקשות
בהתא לקריטריוני כמפורט מעלה.

.3
.4

אישור פרויקט מותנה בהגשת מקורות המימו הנוספי לפרויקט.
המנהלה תאשר סכו כספי לביצוע התכנית המאושרת .על כל שינוי או חריגה מתכנית הביצוע המקורית יש
לקבל את אישור משרד החקלאות ,לפני הביצוע.
שינויי שיבוצעו בלא אישור מוקד לא יכובדו לתשלו.

.6

סכומי ההשקעה המאושרי לא ישאו הפרשי הצמדה בשל אופיי של העבודות המוגדרות כקצרות מועד
בביצוע ואינ מתמשכות על פני זמ ארו .מחיר הביצוע לעבודות אלו יהיה לפי התק -ביו ההזמנה במינהלת
ולא ישתנה עד סו.-

.5

הוצאת התחייבות כספית
.1

.2
.3

לאחר אישור ההשקעה במנהלת ההשקעות כאמור לעיל תצא התחייבות כספית ,בגובה סכו ההשקעה עליה
חתומי מורשי החתימה של המשרד בהתא לחוק נכסי המדינה,
התשי"א –  .1951ההתחייבות תועבר לגו -המבצע שיבחר.
תוק -ההתחייבות יצוי על גביה .יובהר ויודגש כי המשרד לא יארי את ההתחייבויות מעבר למועד שצויי בה.
על מקבל התמיכה להגיש את כל המסמכי הנדרשי עד למועד האמור.
המחאת הזכאות לקבלת תמיכה ,או חלק ממנה ,תהיה מותרת רק בהתא לאמור בתקנות יסודות התקציב
)המחאה או שיעבוד של זכות( ,התשנ"א – .1991
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תשלו התמיכה
 .1התמיכה תינת רק לאחר שאושרה על ידי מנהלת ההשקעות של המשרד כאמור לעיל ונחת כתב
התחייבות על ידי מורשי חתימה של המשרד ,כאמור ולאחר שמולאו כל תנאי התמיכה כמפורט בנוהל
זה.
 .2התשלו יבוצע ע"י אג -הכספי של משרד החקלאות לאחר ביצוע ההשקעה בפועל והצגת חשבוניות
על פי נוהלי מנהלת ההשקעות בדבר ההשקעה.
 .3תשלו התמיכה יהיה כפו -להמצאת כל מסמ או אישור הנדרש על ידי חשבות משרד החקלאות
כתנאי לתשלו בהתא לנהלי המקובלי בחשבות.
 .4כספי תמיכה מחויבי בהוצאת חשבונית מס ותשלו מע"מ בכפו -לדי.
 .5התשלו יבוצע ישירות לחשבו הבנק של הזכאי/מגיש הבקשה
 .6ככלל ,לא תאושר המחאת הזכאות לקבלת התמיכה ,אלא במקרי חריגי ובכפו -לאישור מראש
ובכתב של מורשי החתימה במשרד החקלאות.
 .7במידה של תשלו ביתר ,מסיבה כלשהי ,יחוייב המבקש את התשלו העוד.-
 .8המשרד רשאי לקזז מתשלומי התמיכה למבקש חובות של המבקש למשרד.

פיקוח
 .1משרד החקלאות או מי מטעמו יהיה רשאי לערו ביקורת ,בכל עת ,ג לאחר תשלו כספי התמיכה
בדבר אמיתות הנתוני שנמסרו לו.
 .2במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב – החקלאי יידרש להשיב את מלוא כספי
התמיכה ששולמו לו בתוספת ריבית מכסימלית הקבועה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,ותמנע ממנו
קבלת תמיכה מהמשרד בכל נושא במש שנתיי מיו ביטול כתב האישור.
 .3משרד החקלאות יביא בחשבו ,במקרה שיתפרסמו נוהלי תמיכה בנדו ג בעתיד ,אי עמידה
בהתחייבות לביצוע של מגיש בקשה שאושרה.
 .4במידה ויוכח  ,להנחת דעת המנהלה ,כי החקלאי המתיישב אינו גר ביישוב ,ידרש החקלאי להחזיר
את אמצעי הייצור שהתקבלו.
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מנהלה
את הבקשות והמסמכי בהתא לנוהל זה יש להגיש במסירה ידנית לאחד ממחוזות המשרד )כל ישוב בהתא למחוז
הרלבנטי לגביו( לפי הפירוט הבא:


מחוז הגליל :בניי המועצה אזורית גליל עליו קרית שמונה  ,10200טלפו04 6944977 :
פקס04 6902597 :



מחוז העמקי :מ.א גלבוע ת.ד  ,203ד.נ .הגלבוע מיקוד  ,18120טלפו04 6489100 :
פקס04 6489128 :



מחוז השפלה וההר :דר המכבי ראשו לציו ,אתר הקריה החקלאית .ת.ד  30בית דג ,50250
טלפו 03 9559999 :פקס03 9559998 :



מחוז הנגב :מרכז חקלאי אזורי גילת .ד.נ .נגב  2מיקוד  ,85280טלפו08 9920999 :
פקס08 9920970 :

באחריות מוסר המידע לדאוג ,שהבקשה וצרופותיה ,יגיעו ליעד האמור ודבר קבלת יירש .מומל 6לוודא הגעת הבקשה
)בשלמותה( במספר הטלפו  /פקס המצוי ,שכ המשרד אינו נושא באחריות לבקשות שלא הגיעו ליעד האמור ,ולא
נתקבל אישור בכתב לקבלתו.

בקשות שתגענה לאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרו או בקשות שתגענה לא שלמות ,ע"פ הדרישה בנוהל זה  ,לא
יילקחו בחשבו.
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