
1 
  מדינת ישראל

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 אגף שימור קרקע וניקוז

____________________________________________________________  
  50200בית דגן  30ים ראשון לציון ת.ד. הקריה החקלאית דרך המכב

    9485769-03פקס:      03  - 9485768/5435טל' :    
  

��

 
��

��

��

��

 שימור�קרקע�וניקוז�����
 
 
 
 
 
 
 
��

����� 
��2014תוכנית�לשנת�    

�������

��

��

��

��

��

��

��

��

��כלי�מיכון�����������
��������������������������������������������

��
��
��
��

� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

��
��2013אוקטובר  16  מעודכן :

��



2 
  מדינת ישראל

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 אגף שימור קרקע וניקוז

____________________________________________________________  
  50200בית דגן  30ים ראשון לציון ת.ד. הקריה החקלאית דרך המכב

    9485769-03פקס:      03  - 9485768/5435טל' :    
  

 
��

  2014 -  כוןיכלי מ -נוהל תמיכה לשימור קרקע 
��

 תשימור קרקע וניקוז מודיע על האפשרות לקבללאגף הר משרד החקלאות ופיתוח הכפ

פוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא, ובהתאם כב כוןיכלי מרכישת ל האגף תמיכה של

  6.2.1 מלהוראות תכ"

  

  עיתונים בעברית ובעיתון בשפה הערבית 2-ההפניה לנוהל זה פורסמה ב

  www.moag.gov.ilובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר:  

  

  רקע לתמיכה ומטרתה .1

לציבור על ו לחקלאיםמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לשימור קרקע וניקוז, מודיע 

התמיכה  .שימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאיעודי ליתמיכה בגין רכישת מיכון חקלאי י

וח חקלאות בת קיימא פית: היעדים המרכזיים של משרד החקלאותמאחד את תואמת 

 משאבים עם איזון על שמירהל" החקלאות וכן הכרה בהכרח של ,"מהפכה ירוקה"

 מוגבל משאב ימי ומים, המהווים קרקע, שטח הבסיסיים, הייצור אמצעי ועל טבעיים

  וכמות)". (איכות עליו לשמור שיש

  

  הגדרות .2

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר  –"המשרד" 

 חקלאות הרלבנטי למגיש הבקשהמחוז משרד ה –"המחוז" 

  שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאותהאגף ל –"האגף" 

  1957 -כמשמעותה בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח  –"רשות ניקוז" 

  

  תקציב .3

 .₪ 1,200,000 הואצפוי לצורך התמיכה היקף התקציב ה

, ת תהיה רשאית להגדיל), ועדת התמיכואו יבוטל יופחת, במידה ותקציב זה ישתנה (יגדל

לכלל את היקף התמיכה בשיעור זהה לכל הזכאים או בהתאם  או אף לבטל להקטין

  שוויוני וענייני אחר שתקבע.
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מסעיפי התקציב של נהלי  או יותר במידה ותיוותר יתרת תקציב, היא תועבר לאחד

קרקע  פעולות ואמצעים, עיבוד משמר, תחזוקת מערכות שימור –התמיכה בשימור קרקע 

  .סר תקציבבהם יש חו –ותכנון כולל וסקרים 

  

  ועדת תמיכות .4

 : הוא הוועדה) -(להלן  הרכב ועדת התמיכות .א

  יו"ר –סמנכ"ל בכיר לתשתיות או מי שהוסמך על ידו  )1

  חשב המשרד או נציגו  )2

  היועץ המשפטי של המשרד או נציגו )3

לתשתיות על ידי סמנכ"ל בכיר ותכנון פיזי או מי שמונה  מרכז שימור קרקע )4

  זה לעניין

  נהלת ההשקעותינציג מ )5

 משקיף –נציג המחוז  )6

ועדת וב דורגוו נדונו ,למחוז 2014ביוני  30 - עד לוגשו הוועדה תדון בכל הבקשות שי .ב

  להלן.  7עד  5סעיפים לפי  םהשיפוט, ועמדו בתנאי

הוועדה תקבע לגבי כל מבקש האם הוא זכאי לתמיכה לפי נוהל זה ואת סך התמיכה  .ג

  וא זכאי. שלה ה

נתנו בכתב, ישקפו את עיקרי הדיונים, ינומקו ויחתמו על ידי כל ייהחלטות הוועדה  .ד

  חברי הוועדה.

לפי נוהל זה ותמצאנה זכאיות לתמיכה, תינתן בגינן תמיכה  יובהר, כי בקשות שתוגשנה .ה

  לפי תנאי נוהל זה בלבד.

  

  ועדת שיפוט   

  :הוא השיפוטהרכב ועדת  .א

  יו"ר –מרכז תא שימור קרקע  )1

  מתכנני שימור קרקע במחוז )2

 תחום שימור קרקע, הנדסה ומים הלמנ – נציג האגף )3

 כנון פיזימרכז שימור קרקע ות – נציג האגף )4

 רפרנט לניקוז –נציג האגף  )5

 נציג רשות ניקוז )6
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ואשר יוגשו למחוז , 1בנספח ועדת השיפוט תדון בתוכניות שכוללות מסמכים כמפורט  .ב

 .2014ביוני  30 -העד 

 .להלן 8סעיף בתדרג את התוכניות לפי אמות המידה כמפורט  עדהוהו .ג

יו"ר החלטות הוועדה יינתנו בכתב, ישקפו את עיקרי הדיונים, ינומקו ויחתמו על ידי  .ד

  עדה.והו

 במערכת "מעקב ובקרה" של האגף.וקלד ת החלטת הועדה .ה

התחייבות בוועדת השיפוט משום התוכנית  שאין לראות בדירוג ,בהחלטה ריובה .ו

 פית.כס

יובהר, כי דירוג התכניות על ידי ועדות השיפוט הוא בגדר המלצה לוועדת התמיכות  .ז

  והוועדה רשאית לסטות מההמלצה מנימוקים שיירשמו.

  

  עליה חל הנוהל תקופת הפעילות  .5

ועד  מיום אישור הבקשה בוועדת התמיכות מיכון שבוצעה החלכלי יחול על רכישת  הנוהל

   המשרד לביצוע הרכישה.לתום תקופת ההתחייבות של 

  

 תמיכה להגורמים הזכאים להגיש בקשות  .6
או  בחנו בקשות לתמיכה שיגישו אדם פרטי, שותפות, אגודה שיתופית, חברה בע"מיי

  , למעט רשויות ניקוז.שהם בעלי זכויות עיבוד בקרקע חקלאית רשות מקומית

  

  תנאי הסף לזכאות לתמיכה .7

מות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מבקש התמיכה מנהל ספרי חשבונות ורשו .1

 1976 -תשל"ו 

  העיבוד המינימלי לרכישת כלי מכון משמר קרקע:  ישטחגודל  .2

 דונם  1,500 –בשטחי בעל  •

  דונם 1,000 –בשטחי שלחין  •

בדרכים הבאות לפי  ,שנים לפחות 5-ו בקרקע ליוכיח את זכויותלהמבקש התמיכה על  .3

 : העניין

בלת תמיכה, מסמכים המעידים על זכויותיו בקרקע, על המבקש לצרף לבקשתו לק •

 כגון נסח רישום בטאבו, הסכם חכירה או הסכם שכירות וכד'.
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אך אין מקרקעי ישראל,  נהלימבמידה ומבקש התמיכה מעבד שטחים שבניהול  •

ברשותו הסכם חכירה או הסכם שכירות בתוקף, הוא רשאי להמציא למשרד 

נם מתנגדים למתן התמיכה למבקש לפעולות על כך שאי נהליהממהחקלאות מכתב 

 שימור קרקע בגין אותם שטחים.

נהל האזרחי על כך שהשטח מעובד כדין על ידי לגבי קרקע באיו"ש נדרש אישור המ •

  מגיש הבקשה וכי הוא זכאי לעבדו.

 .בטבלה שלהלן 8סעיף , כמפורט בנקודות 70ציון הסף הכולל לאישור תמיכה זו הינו  .4

 

ה של גורם שאינו עומד בתנאי הסף, תיפסל ולא תידון לגופה בוועדת יובהר, כי בקש

 התמיכות.

  

 אמות מידה לבחינת בקשות .8

 את הבקשות לתמיכה לפי הפרמטרים והמשקלים הבאים: דרגועדת השיפוט ת .א
מס' 

  הקריטריון
1  2  3  4    

תיאור 
  הקריטריון

חומרת 
  הבעיה  

ממשק הגידול 
שיטות 

ואמצעי 
  השימור 

כיוון עיבוד 
ביחס 

לשיפוע 
  המדרון

שיפוע  %
  המדרון 

סה"כ 
ניקוד 
  מרבי

 40עד   ציון דירוג
  נקודות

 15עד   נקודות 25עד 
  נקודות

 20עד 
  נקודות

 100 
  נקודות

            

                   

  הנחיות לניקוד

  סקר קרקע על פיקבע ית :חומרת הבעיה )1(

  נק' 40חמורה יקבל סחיפת קרקע סובל משטח ה •

 נק' 35סחיפת קרקע בינונית יקבל משטח הסובל  •

  נק' 15יקבל  קלהסחיפת קרקע שטח הסובל מ •

  :ממשק הגידול שיטות ואמצעי השימור )2(

  .6כנה לפי נספח ו, שהעדיפות לרכישת כלי מיכון במסגרת תוכנית לעיבוד משמר ןתינת     

  :כיוון עיבוד ביחס לשיפוע המדרון )3(

ים אופטימליים ביחס לטופוגרפיה לתוכנית שקובעת שיפוענתנו ייהנקודות  מירב

או קרוב לקווי  5%מירבי של וון העיבוד בשיפוע יבמדרונות סחיפים כלדוגמא,  הקיימת

 הגובה.
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  :שיפוע המדרון % )4(

  נק' 20 יקבל 15% -שיפוע הגדול מ •

  נק' 15 יקבל 15% – 9%בין ששיפוע  •

   נק' 10 יקבל 9% -שיפוע הקטן מ •

כלי  תרכיש של מהעלות הכוללת (כולל מע"מ) 40%עד  -שיעור התמיכה מטעם המשרד  .ב

   .מיכוןה

  

 בקשה לתמיכה .9

על גבי טופס הבקשה וההתחייבות  את בקשתו המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש )א

לתאי שימור קרקע ) מלא וחתום לפרטיו, 2שימור קרקע (נספח מס' תמיכה בלעניין 

  במחוזות משרד החקלאות בכתובות הבאות:

  שמור  מרכז תא  המחוז

  קרקע וניקוז

  פקס  מס' טל'  כתובת

  04-6902597  04-6816100  קרית שמונה -מ"א גליל עליון   ניקולאי נזימוב  צפון

  04-6489127  04-6489121  18120ד"נ גלבוע  203ת"ד   בני יעקבי   עמקים

  04-6303408  04-6303411  חדרה 35רח' שמעוני    גבי שני  מרכז

  כבים, הקריה החקלאית, דרך המ  אבי שוורץ  השפלה וההר

  ראשון לציון

03-9681452  03-9682441  

  08-9920970  08-9920999  85282מרכז חקלאי גילת,   ישראל רוזיליו  נגב

  
  

 מבקש התמיכה יצרף את המסמכים הבאים: )ב

אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .1

 .1976 –תשל"ו 

רך ניכוי מס במקור, לפי תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), אישור לצו .2

 .1980 –התשמ"א 

 לנוהל זה. 7.3מסמכים המוכיחים את זכויותיו של המבקש בקרקע, כמפורט בסעיף  .3

  ).3פרטי בנק ופרטי מורשי חתימה (נספח מס'  .4

 ). 5הצהרה לגבי כלי מיכון (נספח מס'  .5

בקש, בקשות לתמיכה שהגיש ושטרם אושרו פירוט של כל התמיכות שאושרו למ .6

לו או בקשות שבכוונתו להגיש למשרד ו/או למשרדי ממשלה אחרים, בכסף או 

 בגין הפעילות שעבורה הוא מבקש את התמיכה לפי נוהל זה.בשווה כסף, 
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ראה לנכון, מיכה מידע ומסמכים נוספים, כפי שתלדרוש ממבקש הת תרשאי עדהוהו )ג

 .מיכהלצורך הדיון בבקשה לת

בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיון. אם קיימות נסיבות חריגות המצדיקות דיון בבקשה,  )ד

ואין מניעה למתן התמיכה מבחינה תקציבית, מוסמך החשב הכללי לאשר דיון בבקשת 

 התמיכה שהוגשה באיחור.

 זה. לפי נוהל, לא תהיינה זכאיות לתמיכה 2014ביוני  30 -הכניות שתוגשנה למחוז לאחר תו )ה
  

 הוצאת התחייבות כספית .10

ועדת התמיכות, תצא התחייבות כספית, בגובה סכום התמיכה וב לאחר אישור התמיכה .1

ועדת התמיכות, בחתימת מורשי החתימה של המשרד בהתאם לחוק נכסי ושאושרה ב

 .1951 –המדינה, התשי"א 

את  תוקף ההתחייבות יצוין על גביה. יובהר ויודגש כי ככלל, המשרד לא יאריך .2

ההתחייבויות מעבר למועד שצוין בהן. על מקבל התמיכה להשלים את ביצוע הפעילויות 

 הנדרשות, לרבות הגשת כל המסמכים הנדרשים, עד למועד שיקבע בהחלטת הועדה. 

  

  תשלום התמיכה .11

תמיכה שתאושר על ידי ועדת התמיכות תועבר לזכאי על ידי המשרד בהתאם להוראות  .1

, ובכפוף לתנאים המופיעים בנוהל תמיכות זהללי ובכפוף התכ"ם והנחיות החשב הכ

 .4להצגת תיק מימון כמפורט בנספח 

  הזכאי לתמיכה ימסור למשרד חשבונית, הכוללת מע"מ כדין, לטובת המשרד. .2

 התמיכה תועבר במישרין לחשבון הבנק של הזכאי. .3

באישור לפי נוהל זה אלא במקרים חריגים  התמיכהכספי את להמחות יהיה לא ניתן  .4

 המנהל הכללי של המשרד וחשב המשרד.

  

 מעקב ובקרה .12

המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורת, בכל עת, גם לאחר תשלום כספי  .1

התמיכה, בדבר אמיתות הנתונים שנמסרו לו, מילוי התנאים למתן התמיכה ועל 

 השימוש בתמיכה שנתן.

הנתמך להגיש לו דיווחים לשם ביצוע הפיקוח רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מ .2

או מפקח מטעמו  כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה ורשאי הוא לשלוח מבקר

  תקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.לבקר במשרדיו ובמ
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 הקטנת תמיכה או ביטולה .13

המשרד רשאי להקטין או לבטל את התמיכה אם לא קיים הנתמך את כל דרישות  .1

מור, אם לא קיים הנתמך את כל התנאים או המשרד בקשר לביצוע הפיקוח כא

ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, אם התברר כי הנתמך זכאי לקבל כספים או 

נכסים נוספים בגין הפעילות הנתמכת, אם התמיכה ניתנה על בסיס נתונים לא נכונים, 

אם הופחת תקציב התמיכה עקב מדיניות כלכלית או אם יש למשרד חשש סביר כי 

  ועל שלא על פי דין.הנתמך פ

החליט המשרד על הקטנת התמיכה או על ביטולה, ישיב הנתמך למשרד את התמיכה  .2

  ששולמה לו ושהוחלט על ביטולה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי.

המשרד רשאי יהיה לקזז חוב של הנתמך למשרד מסכום התמיכה שלו הוא זכאי לפי  .3

ם התמיכה שקיבל הנתמך לפי נוהל זה ושאותה נוהל זה, וכן רשאי הוא לקזז את סכו

 הוא נדרש להשיב, מכל סכום אחר שאותו הוא זכאי לקבל מהמשרד.

במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב, הנתמך ישיב את מלוא כספי  .4

התמיכה ששולמו לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ולא יהיה זכאי לקבל 

מהמשרד בכל נושא שלגביו יפרסם המשרד נוהל תמיכה במהלך תמיכה כלשהי 

 השנתיים העוקבות.  

 

  


