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 דבר היושב ראש .1
 
 
 

 בדימכו
 

 תכנית זו מהווה מסמך עקרונות התכנון . 2013תכנית הפיתוח לשנת שלפניכם מפורטת בחוברת 
 . 2013לשנת 

 
, הגדרות אזורי פיתוח, שיעורי מענקים, פרטי התכנית כוללים את הפעילויות החקלאיות שהמשרד יעודד

 .והזכאים להטבות מס
 

לפי הנושאים , ת במסגרת מסמך עקרונות התכנוןמנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניו
 הקריטריונים והנהלים של מנהלת ההשקעות אשר מפורטים בחוברת, י ההנחיות"ועפ, המפורטים בו

 .בפרק הנחיות ונהלים
 

הינו תיקון החוק לעידוד השקעות , 2014 - ו2013 0אחד היעדים המרכזיים של מנהלת ההשקעות לשני
בעיקר בתחום , ויש צורך לשנות ולהתאים אותו לעידן הנוכחי, 1980חקק בשנת החוק הנוכחי נ, בחקלאות

 .הטבות המס
מצאה לנכון הנהלת המשרד להרחיב את נושא הטבות המס בתוכנית הפיתוח באמצעות , למרות זאת

 .הגדרת נושאים חדשים שבהם מנהלת ההשקעות תאפשר הטבות מס ללא מענקים
  

 :בנימה אישית אציין
מנסים להשתפר משנה לשנה ולהקפיד על נהלים והנחיות ברורים ושקופים במטרה , הלה ואנוכיצוות המנ

 .שלא להידרש לפרשנויות כאלה ואחרות
 

מועדי קבלת הבקשות , בשל אילוצים שנובעים מקיצוצים משמעותיים בתקציב בהשוואה לשנים קודמות
את האפשרות " תחסום" זאת המנהלה לא אך יחד עם, לאישור תכנית יהיו מוגבלים לתקופה קצרה יחסית

 . ימים לפחות10להקליד בקשות ללא הודעה מראש של 
 
 
 
 
 
 
 

 , ב ב ר כ ה    
 

 

          צביקה   כהן                       

   ההשקעות בחקלאותתמנהל מנהל                            
 ל בכיר למימון והשקעות"        סמנכ       
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 רקע .2
 

על פי עקרונות התכנון , מנהלת ההשקעות אחראית על יישום מדיניות משרד החקלאות לעידוד המגזר החקלאי
 .המאושרים מדי שנה

. 1980א  "עידוד המגזר החקלאי מתבצע באמצעות מתן סיוע ויישום החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ
 :החוק מעניק הטבות בשני מישורים

 עות מענקי השק .1
 : הכוללתהטבות במס .2

  פחת מואץ      .א
 . מס הכנסה מופחת לחברה וליחיד מפירות המפעל המאושר      .ב

 מסלול חלופי .3 
 

מנהלת ההשקעות מאשרת מענקים מנהליים לנושאים מועדפים שהנהלת , י חוק"בנוסף לתמיכות הניתנות עפ
 .י הסכמים"ועפ, םהמשרד רואה בהם חשיבות לקידום ענפי החקלאות השוני

 

 עיקרי מטרות החוק 
 עידוד הייצוא ומחליפי ייבוא מובהקים  שיפור מאזן התשלומים של מדינת ישראל על ידי •

 ניצול יעיל של תנאי טבע הגלומים במגזר החקלאי  •

 .בטחוני וחברתי, עידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי •
  

שני נציגי משרד , הממונה על ידי הממשלה,  יושב הראש נציגי משרד החקלאות ביניהם3:  חברים7המנהלת מונה 
 .חברי המנהלת ממונים על ידי השרים. מסחר ותעסוקה, נציג החטיבה להתיישבות ונציג משרד התעשייה, האוצר

: כגון, מהנדסים מסייעים בתחומים שונים. נעזרים ביועצים חיצוניים,  עובדים ובנוסף11 -במנהלת  עובדים כ
נעזרת המנהלת בשרותי חברות לשם בדיקות , כמו כן. מים ועוד, בקרת אקלים, חשמל, מיזוג, קונסטרוקציה

המנהלת מנחה מקצועית . כלכליות ובשירותי רואה חשבון המסייע בבדיקת החשבוניות המוגשות על ידי היזמים
 .בנושאים בהם היא מטפלת, עובדים בהנהלת המשרד ובמחוזות השונים

 

 יםתפקידי המנהלת העיקרי
 תקציב המדינה בהתאם לעל פי עקרונות התכנון של המשרד לאשר מתן תמיכה  �
 לאשר חישובי עלויות השקעה  �
 לקבוע תנאי מתן הטבות  �
 לקבוע סדרים ומועדים להגשת בקשות �
 

י הנהלת "שהוכן ע, מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון
 .2013 המפורט במסמך עקרונות התכנון לשנת ,המשרד

 
הכלולים במסגרת החוק לעידוד , ל"י הנושאים המפורטים במסמך הנ"המנהלה תדון בתכניות שיוגשו לה עפ

הקריטריונים והנהלים , י ההנחיות"התכניות ידונו עפ. השקעות הון ובמסגרת תקציב מנהלי לנושאים הרלבנטיים
, י נהלים ייחודיים לנושאים במסגרת התקציב המנהלי"ועפ, י חוק"יאושרו עפשל מנהלת ההשקעות לנושאים ש

 .אשר מפורטים בחוברת בפרק הנחיות ונהלים
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 :התכנית חלה על יצרנים חקלאים כדלקמן .1
 

 .1980  -א  "כל יצרן חקלאי כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ .1.1

 

 :  ב שהתקיימו בעניינו התנאים הבאים במצטברמתיישב  חדש ביישו/נקלט  -נקלט חדש  .1.2

 
 .01.01.2010 -מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנן שנקלט החל מ/נקלט 1.2.1

 

אמצעי ייצור בהתאם לפרוגרמה הכוללת ) במקרה של ישוב שיתופי(הוקצו עבורו או עבור הישוב  1.2.2
 החקלאות ופיתוח הכפרי ועדת הפרוגרמות של משרד "הגדרת תקן מספר וגודל נחלה ותקן מים ע

 

 מנהל מקרקעי / התקבל אישור האגודה על מועד הקליטה והתקבל אישור מהחטיבה להתיישבות 1.2.3 
 . אישור על הקצאת נחלה למתיישב-הסוכנות היהודית / ישראל

 

 לצורך קבלת תשתיות ליישוב  המליצה וועדת הקרקעות של משרד החקלאות  1.2.4 
אישור ממינהל , בפועל,   לאגודה והתקבלקרקע תוספתעי ישראל על ופיתוח הכפר למינהל מקרק

 . מקרקעי ישראל לתוספת הקרקע כאמור
 

 בחמש שנים₪  מליון 1 זכאי להשקעה מצטברת של עד 1.2נקלט חדש כהגדרתו בסעיף  .1.3

 .01.01.2010  -החל מ 

 

 תכנית ההתנתקות  על יצרן חקלאי מפוני גוש קטיף שהוכר מעמדם בחוק יישום–מפוני גוש קטיף  .1.4

יאושרו השקעות בגובה הפיצויים שקבלו ממנהלת תנופה להעתקת ,  כחקלאים מפונים2005ה  "התשס

י מנהלת "ובלבד שהוכיחו כי השקיעו סכומים אלה בפרויקטים מאושרים ע, העסק של חקלאות שהיה להם

 בשל העתקת מענק השקעה לעסק של חקלאות(בהתאם לתקנות יישום תכנית ההתנתקות .ההשקעות

 .31.12.2013כפוף להארכת התקנות עד , 2006 -ו"התשס) פעילות

  לפחות  מכלל  הפיצוי  שנקבע 70%  פיצוי  בשיעור  31.12.2011הארכה  לא  תחול  על  עסק  שנקבעו  לו  עד  

 .לחוק) א (70 בקשה לקבלת מענק לפי סעיף 31.12.2012לעסק עד המועד האחרון ולא הגיש עד ליום 

י  החוק  יהיה  המועד  האחרון  לביצוע  השקעות  מוכרות "  שהוקצתה  לו  קרקע  חקלאית  עפיובהר  כי  לגבי  מי

שנתיים  ממועד  סיום  ביצוע  עבודות  הפיתוח  של  הקרקע  החקלאית  או ,  בעסק  שהוקם  בקרקע  האמורה

 .המוקדם מבניהם, ממועד תחילת עיבוד הקרקע בפועל

 
 

בכפוף לצו אזורי , פים בכל אזור פיתוח בהתאם לקביעת נושאים מועדהתכנית חלה על אזורי הארץ. 2
 .פיתוח הנמצא בימים אלו בהליך פרסום להערות הציבור

 .יונפקו רק לאחר פרסום הצו ברשומות, יובהר כי כתבי אישור במסגרת תכנית זו 
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 2013אוגוסט    

 

 

 

 2013מדיניות משרד החקלאות לשנת 
 

 

 

 2013שנת   מדיניות כוללת ל-עקרונות הפיתוח   3.1

 

 

 

 

 2013סדרי עדיפויות במסמך עקרונות התכנון לשנת 

 

 

 : תינתן העדפה לנושאים הבאים2013בהתייחס למגבלת התקציב לשנת 
 

 במסגרת החוק 
 .נקלטים חדשים ) 1(

 .י פירוט"בשטח פתוח עפהדרים ומטעים , ירקות, פרחים )  2(

 .פיתוח ענפי בעלי חיים )  3(

 .י תכנית הפיתוח" עפ -נושאים אחרים   ) 4(

 .  במסגרת תקציב מיוחד שיאושר לכך-מפוני גוש קטיף   ) 5(

 .  יקבי בוטיק בתי בד-עיבוד תוצרת חקלאית   )6(

 
 

 :במסגרת תקציב מינהלי
 
 2013  פורסם נוהל חדש לשנת - מיכון חוסך כח אדם     )  1(

 י נוהל"  עפ-  )3(הסכם המים  ) 2(

 םכפרי מיעוטי )  3(

 גידולים וטכנולוגיות חדשות  )4(

 .נחלות חדשות והכשרת קרקע– החקלאית החיזוק הפריפרי )5(
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 י מפת אזורי הפיתוח לנושאים שאושרו " עפ2013 –שיעורי המענקים לשנת 

 :י חוק העידוד"עפ
 

 

  נוספים מתקציב מנהלי 5%  -י החוק ו " עפ20%     'אזור א
 
 

 . נוספים מתקציב מנהלי10%  -י החוק ו " עפ10% אקולוגי' וב'  אזור ב
 

 

 
 
 

 :ההטבות במס על פי חוק יהיו כדלקמן 
 
 פחת מואץ מכסימלי .א
 
 : יצרני מאושרמפרויקטמס  הכנסה מכסימלי על רווחים  .ב

  ליחיד30%     

 מ" לחברות בע25% 

 
 , ואחריחס מחזורים , י יחס דונמים"המנהלה אישרה כללי יסוד למתן הטבות במס עפ

 .בהתאם לתכנית המבוקשת
 
 
 
 

 מסלול חלופי 
 

מ הזכאית לקבל מענק בשל מפעל " חברה בע1980 -א " השקעות הון בחקלאות התשמבהתאם לחוק לעידוד
 .כפי שמוגדר בחוק) פטור ממס(שבבעלותה תהיה זכאית למסלול חלופי 
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 י מפת אזורי פיתוח" עפ השקעהי מענק
 

 

 ' אזור ב
 אקולוגי

 ור מענק שיע/  נושא  'אזור  א 'אזור  ב

  חוק מינהלי חוק  מינהלי חוק מינהלי

 י תכנית הפיתוח     "השקעות בגידולים עפ 20% 5% 10% 10% 10% 10%

 ציוד וטכנולוגיה חוסכת כח אדם   , מיכון - 40% - 40% - 40%

   גורמי ייצור -נקלטים חדשים   20% 5%    

   הכשרות קרקע-  נקלטים חדשים - 50% - - - -

פחים מוטמנים לכלוי פגרי עופות                  20% 5% 10% 10% 10% 10%

)                            1(שיקום דרכים חקלאיות בכפרי מיעוטים  - 80% -60% - 80% -60% - 80% -60%

 נושאים לפיתוח בכפרי המיעוטים  60%  60%  60%

 חדשים וטכנולוגיות חדשותגידולים  - 20%-40% - 20%-40% - 20%-40%

 )3(הסכם המים   - 80% -עד - 80% -עד - 80% -עד

 

 

 :הערות
 

  מסווג80% - 60%שיעור המענק יהיה , לגבי דרכים חקלאיות בלבד במגזר המיעוטים )1 (

 :י פירוט בטבלה הבא"עפ, ס.מ. ל-י ה"שמפורסם ע,  חברתי–פ מדד כלכלי "ע
 

 

 

 

 
 

 

 .י זכאות לפי צרכן מים"  עפ-הסכם המים  )      2(
 
 
 
 
 

 מדד כלכלי חברתי שיעור מענק
 4 – 1אשכול  80%

  ואיילך5 אשכול 60%
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 גובה השקעה מקסימאלי המוכר לצרכי מנהלת ההשקעות

 

 

 

 : 500,000₪חקלאי זכאי להשקעה כוללת שאינה עולה על 
 

לעניין זה בעל ואישה יוגדרו כיחיד וכן נחלה או יחידת קרקע ( מתוכנן זכויות בנחלה בישוב חקלאי בעל •
 )יוגדרו כישות אחת המבוססת על יחידת משק אחת

 . שאיננו משויך לישוב חקלאי מתוכנן)  י או פרטי"ממ(מיזם בעל זכויות במקרקעין  •

 .שאינה בעלת זכויות בקרקע חקלאית, חברה קבלנית •

 . רתה בפקודת מס הכנסהעל פי הגד, מ"חברה משפחתית בע •

 ).בעל נחלה או בעל קרקע פרטית(מ בבעלות חקלאי בודד  "חברה בע •

 

 
 

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

 .בקרקע חקלאית

 .י הגדרתו במנהלת ההשקעות"נקלט חדש עפ •

 
 
 

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

 זכויות בקרקע חקלאית

  
 
 

 :₪ מליון 2חקלאי זכאי להשקעה של עד 
 ) אגודה שיתופית של מושב או קיבוץ(אגודה חקלאית שיתופית בישוב חקלאי מתוכנן  •

  שותפים שלכל אחד מהם זכויות בקרקע חקלאית7 חקלאית שיתופית אחרת  הכוללת לפחות אגודה •

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

 .לתוכנית הפיתוח

 
 
 

 שטחי גידול לנטיעה למיזמים
 

 יישוב מתוכנן בענף המטעים בלבד ליחיד כגודל הנחלה באזוריחידות פיזיות שיאושרו למיזם שאינו כלול ב
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 : בדיקת מצאי המים
 

 
בהשוואה  לצריכת  המים ,  הקצאת  המים  השנתית  העומדת  לרשות  צרכן  המים,  בשלב  הראשון  תיבדק 1.1

לרבות  הנטיעות  הכלולות  בבקשות  לאישור  תכנית ,  הנורמטיבית  לפעילות  ארוכות  טווח  של  הצרכן
במידה  והקצאת  המים  העומדת  לרשות  הצרכן  גבוהה  או .  או  חבריה  לאותה  שנה/ודה  ומטעם  האג

 .  תובא התוכנית לדיון במנהלה- לרבות הנטיעות הכלולה בבקשהתשווה לצריכת המים הנורמטיבי

 
  השימוש  במים  על  פי קייבד,  נמוכה  מהשימוש  הנורמטיבי,  בשלב  שני  במידה  והקצאת  המים  השנתית 1.2

במידה  והשימוש .  בממוצע  של  שלוש  השנים  האחרונות,  ועל  מול  ההקצאה  השנתיתצריכת  האגודה  בפ
נמוך  מההקצאה  הממוצעת  וההפרש  ביניהם  מאפשר  ביצוע ,  הממוצע  בפועל  בשלוש  השנים  האחרונות

 .תובא התכנית לדיון במנהלה, ההשקעות המבוקשות
 

מול  הצריכה "  89מכסת  "בשלב  השלישי  תבדוק  המנהלת  את  מצאי  המים  בהשוואה  לשמונים  אחוז  מ 1.3
) 1.2בהתאם  להגדרתו  בסעיף  (או  מול  שימוש  בפועל  )  1.1בהתאם  להגדרת  בסעיף  (נורמטיבית  

  או תגבוה  או  שווה  לצריכת  המים  הנורמטיבי"  89מכסת  "במידה  ושמונים  אחוז  מ,  הנמוך  מבניהם
 .  תובא התוכנית לדיון במנהלה-השימוש בפועל לרבות הנטיעות הכלולה בבקשה 

 
 .תידחה התוכנית, ידה והבקשה אינה עומדת באחד משלושת השלבים המוזכרים לעילבמ 1.4

 
תאפשר  המנהלת  בחישוב  הצריכה  הנורמטיבית  ואו  בשימוש ,  נציין  שבכל  שלושת  השלבים  המתוארים 1.5

 בפועל עקירת מטעים וויתור על גידולי שדה

 
ות  המבוקשות  כמטעים לצורך  חישוב  צריכת  המטעים  בכל  שלושת  השלבים  יילקחו  בחשבון  הנטיע 1.6

 בוגרים

 
אינה  מהווה  התחייבות  של  המדינה  להקצאת ,  י  מנהלת  ההשקעות"יש  לשים  לב  כי  אישור  התוכנית  ע 1.7

 .לצורך הנטיעות המבוקשות בכל טווח זמן שהוא, מים מספקת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מדינת  ישראל

          

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 מנהלת ההשקעות בחקלאות

12 

 

 
 
 

 בית אריזה משפחתי
 

כולל (גודל בית אריזה מקסימאלי . ותו ישובבא) נחלות (4או של עד /ו, המשווק רק את התוצרת המיוצרת במשקו
ביישוב מתוכנן בית אריזה יהיה . נדרש כי לבעל בית האריזה יהיו זכויות בקרקע. ר" מ750לא יעלה על ) קירור

 .נפחי אריזה מקסימאלית המקנים זכאות למענק בהתאם להגדרות בטבלה מטה, בשטחי המשבצת של היישוב
 

 ) טון(ריזה קטנים ובינוניים שידונו במנהלת ההשקעות הגדרות לנפחי מקסימום  בתי א
 

 בית אריזה משפחתי 
 ) דיון במנהלת(

 נפח מקסימלי בטון

 גודל בית אריזה

 תבלינים 250

 ירקות עלים 500

 *בית אריזה לירקות  2000

 *בית אריזה לנשירים 1000

 בית אריזה סובטרופי ותמר 1000

 בית אריזה להדרים 1000

 
 אינם נכללים במסגרת –) תפוחים ועוד, גזר, תפוחי אדמה(ופירות הנדרשים לאחסון בקירור ארוך טווח ירקות 

 .י מנהלת ההשקעות"ההטבות  הניתנות ע
 

 י  חוק"  עפאגרה
 
 :י הפירוט להלן"עפ,  במסגרת החוק בלבד תיגבה אגרה על הגשת בקשה לאישור תכנית2013בשנת  .1

  ₪ 130,000בקשות עד להשקעה בסך כולל של   ₪  432   -תכנית זוטא    
 ומעלה ₪ 130,001  -בקשות מ    ₪ 850   -תכנית רגילה  

 
 .בקשות שיוגשו במסגרת תקציב מינהלי פטורות מתשלום אגרה .2
 

 מ"תשלום מע
 
 מ" אינן מחויבות במע–פ החוק "תמיכות הניתנות ע .1

 

 דיןמ על פי ה" מחויבות במע–תמיכות במסלול מנהלי  .2
 

 קרקע
 
מכסת מים , כי ברשות מגיש הבקשה קרקע, "חוק"תנאי בסיסי להגשת בקשה לאישור תכנית במסגרת ה .1

 .כמו כן אישור לניהול ספרים מאת רשויות המס. ומכסת ייצור

 
ניתן להגיש את ,  לחוק ההתיישבותבמידה ונדרש היתר לשימוש חורג בקרקע מאת הרשות המוסמכת .2

 .ראה הנחיות מנהלת ההשקעות לעניין היתר לשימוש חורג בקרקע .קבלת ההיתררק לאחר  התכנית
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 2013  מדיניות ענפית לשנת -עקרונות הפיתוח   3.2

 

 נושאי תמיכה עיקריים לפי ענפים 

 

 מטעים  והדרים
 
   להגדלת שטחים בלבד-מטעים בשטח פתוח   .1
 

 נשירים 
 נקלטים חדשים  ומפוני גוש קטיף, אקולוגי' ב', ב', יצרנים חקלאים באזורי פיתוח א 

 
 שקדים וכרם יין, זיתים לשמן 
 נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף, אקולוגי' ב', ב', ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א 

 
 מטעים אחרים  נושאי פרי וחוחובה 
 .טיףנקלטים חדשים  ומפוני גוש ק, אקולוגי' ב', ב', ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א 

 

 
 
  להגדלת שטחים בלבד -  בשטח פתוח הדרים .2

 
 נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף, אקולוגי' ב', ב', ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א 

 
 
   נושאי הסיוע שיוכרו במטעים והדרים .3

 .  ממשתלה מוכרת בלבד שקיבלה אישור מהגנת הצומח-שתילים  .א 
 

 מערכת השקיה ודישון   .ב 
 

 עיבוד   .ג 
 

 :כלי עיבוד .ד 
 כלי עיבוד המיועדים לשטחים פתוחים למי שאין היתרים לעובדים זרים .1.ד  
 )י רשימת מיכון בפרק מטעים"עפ(   
 )י רשימת מיכון בפרק מטעים"עפ(כלי גובה לתמרים ואבוקדו למי שאין היתרים לעובדים זרים  . 2.ד  

 
  בתי רשת לתפוחים .ה 

 י המלצות מקצועיות"  עפ- לתמורות מייקור המים  למי שאינו זכאי  
 

  חיפוי קרקע בפלסטיק במטעים .ו 

 למי שאינו זכאי לתמורות מייקור המים  
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 בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי .4
 

ם  נחלות באותו ישוב בהתא4לתוצרת מקסימאלית של , אקולוגי' וב' ב',  אזורי פיתוח א-למגדלים קיימים  .א 
 להגדרה של בית אריזה משפחתי  בפרק בתי אריזה

 
 נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף                                .ב 
 

 :הערה
 .  למי שאינו זכאי לקבל מימון מהסכם מיכון חוסך כח אדם-מערכי מיון  

 
 
 
 
   להגדלת שטחים בלבד- בשטחים פתוחים בננות  .5
 

 .נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף, אקולוגי' ב', ב', ורי פיתוח אליצרנים חקלאים  באז .א 

     
 נושאי הסיוע שיוכרו   
 מערכת השקיה ודישון.  1  
 מערכת הדלייה .  2  
 .  ראה פירוט בפרק מיכון וציוד למטעים למי שאין היתרים לעובדים זרים-כלי עיבוד לשטח פתוח  .  3  

 

 

 

 בננות בבתי רשת    .6
 

 נושאי הסיוע שיוכרו      

 .      בתי רשת

 כלי עיבוד 

 

 

 חממות לייבוש תמרים .7
  
 .י מהנדס"לפי כתב כמויות ומחירים שייבדקו ע 
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 ירקות 
 
 גידול ירקות בשטח פתוח .1

 .נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף, אקולוגי' ב', ב', ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א 

 
 ים בשטח פתוחגידול ירקות לזרע .2

 נקלטים חדשים  ומפוני גוש קטיף, אקולוגי' ב', ב', ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א 

  
 )2 - ו1לסעיפים (נושאי הסיוע  
לפי רשימת מיכון וציוד (כלי עיבוד המיועדים לשטחים פתוחים לחקלאים שאינם בעלי היתר לעובדים זרים  . א 

 )בפרק ירקות

 מערכת השקיה עילית .ב 

 
 
 ברוקולי, קולורבי, פטרוזיליה, שמיר, כוסברה: בתי רשת לירקות .3

 .נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף, אקולוגי' ב', ב', ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א .א 

 בשטחים קיימים התנאי לאישור יהיה כי השטחים יהיו מחופים ברשת נגד חרקים ורשת  צל .ב 
 
 
  לפי רשימה מצורפת)כולל זרעים( ירקות  בתי צמיחה לסוגיהם לגידול .4

 .לנקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף בלבד 
  

 נושאי הסיוע 
 דגמי חממות  .א
 בתי רשת  .ב
 מנהרות גבוהות .ג

 לגידול מלונים ותבלינים ירוקים '  מ10 במפתח 3" .ד
 לגידול תבלינים ירוקים '  מ10 במפתח 2" .ה
 י המלצות מקצועיות "עפ באזורים שיימצאו מתאימים -בית רשת לגידול פלפל   .ו
בקרת , צינון, מערכות חימום, מצעים מנותקים, הכשרת הקרקע וניקוז:סעיפים מאושרים במבנה  .ז

רשתות צל , י אישור"ניילון רב שנתי או קשיח עפ, מערכת חשמל, מערכת השקיה תאורה, אקלים
 .שביל בטון במבנה ודרך גישה,ורשתות נגד חרקים כפי שיידרש לגידול

 
 
 עים מנותקים בחממות קיימות לגידול ירקות מצ .5

 לנקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף'      ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א

 
 
  בהתאם להגדרה של בתי אריזה משפחתייםבתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי .6

 ' ב', למגדלים קיימים באזור פיתוח א.        1.  א

 טיףנקלטים חדשים ומפוני גוש ק .2

 
 . אקולוגי בתי אריזה ובתי קירור יקבלו מענק רק לגידולים בשטחים פתוחים' באזור ב .ב
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 פרחים וצמחי בית 
 
 
  בשטח פתוח–צמחי בית ופקעות וצמחים לפריחה וריבוי , ענפי קישוט, פרחי קטיף .1

 . קטיףנקלטים חדשים ומפוני גוש, אקולוגי' ב', ב', ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א 
 
  בהגדלת שטח בלבד–חומר ריבוי פקעות ובצלים  .2

  דונם ראשונים מאותו גידול5  הגדלת שטח עד -יחיד    2.1 
  דונם ראשונים מאותו גידול25  הגדלת שטח עד -אגודה    2.2 
 המנהלה תסייע להגדלת שטח בלבד לגידול שטרם קיים אצל המגדל 

 
 )2  - ו 1לסעיפים (נושאי הסיוע  
 י הצורך"הדליה עפ, דישון, מערכת השקיה 
 )לפי רשימת המיכון וציוד בפרק פרחים(  ליצרנים חקלאים שאינם בעלי היתרים לעובדים זרים -כלי עיבוד   

 
 :בתי צמיחה לסוגיהם לגידול פרחים וצמחי בית לפי רשימה מצורפת .3

 לנקלטים חדשים ולמפוני גוש קטיף בלבד 
 

 :נושאי הסיוע 
 ) ראה פרק בתי צמיחה(מות מאושרים על פי רשימה המצורפת דגמי חמ .א
 )טבלה(י רשימה " לפרחים עפ2  "-  3"מנהרות גבוהות  .ב
 ב"י רשימה מצ"בתי רשת לפרחים עפ .ג
 חדרי  קירור .ד

 
 :סעיפי הסיוע 

מערכת השקיה מערכות , תאורה, בקרת אקלים, צינון, מערכות חימום, מצעים מנותקים, הכשרת קרקע וניקוז
שביל בטון ,  לגידולשרשתות נגד חרקים ורשתות צל כפי שיידר, י  אישור"ניילון רב שנתי או קשיח עפ, לחשמ

 .רשת הדרושה להסגר, דרך גישה, במבנה
 .על המגדל לפרט בבקשתו את הנושאים המבוקשים לתמיכה

 
 טכנולוגיה להסבת גידולים בחממות .4

 .שהוכיחו כדאיות כלכליתבכל אזורי העדיפות לכלל ענפי הפרחים בחממות  
 .הסבה מגידול קיים לגידול חדש שלא גידלו 

 
  בהתאם להגדרה של בתי אריזה משפחתייםבתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי .5

 ' ב', למגדלים קיימים באזור פיתוח א .1 .א

 נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף .2

 
 . נק רק לגידולים בשטחים פתוחיםאקולוגי בתי אריזה ובתי קירור יקבלו מע' באזור ב .ב

 
   בהתאם לרשימה בפרק פרחים-  שיפורים טכנולוגיים בחממות .6
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 גידולי שדה 
  

 נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף, אקולוגי' ב', ב', ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א
 
 

 נושאי הסיוע
 להרחבת שטחי גידול בלבד

 וקווים מחלקים)  נוע-קו, המטרה, יםמתז, טפטוף(מערכת השקיה עילית  .א

 )ש"ראה פרק מיכון וציוד לגד(כלי עיבוד ואסיף לעבודה בשטח פתוח  .ב

 
 

 לשטחי מחזור זרעים
 .קווים מחלקים בלבד .א

 ).ש"ראה מכונות בפרק מיכון וציוד לגד(כלי עיבוד ואסיף לעבודה בשטח פתוח  .ב

 
 

 .ה מחיבור מקורות לראש החלקהנקלטים חדשים חיבור חלקות חדשות לצנרת הולכ
 
 
 
 

 מכוורת
 

 הקמת בית רדייה
 
 
 
 

 יער צופני
 

 לכלל אזורי עדיפות לאומית 
 מערכת השקיה בלבד לנטיעה חדשה במים שוליים 
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 מדגה 
 
 
 
 ) בפרק טפסים11' ראה טופס מס(    אקסטנסיבי-דגי מאכל   .1

 קלטים חדשים ומפוני גוש קטיףנ', ב', ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א 
 
 

 נושאי הסיוע 
 י נושאים"ראה בפרק מדגה בתכנית הפיתוח עפ 

 
 
 
 
 
 
 דגי נוי במים קרים ודגי נוי טרופים  .2

 ' יצרנים חקלאים באזור פיתוח א ,מפוני גוש קטיף,   נקלטים חדשים-דגי נוי טרופיים   .א 

 ' יצרנים חקלאים באזור פיתוח א ,י גוש קטיףמפונ,   נקלטים חדשים-דגי נוי במים קרים   .ב 

 
   

 נושאי הסיוע 
 י נושאים"ראה בפרק מדגה בתכנית הפיתוח עפ 
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 בעלי   חיים
 
 

 צאן לחלב ורפת חלב , בקר וצאן לבשר במרעה
 כל הסעיפים בנושא זה מחויבים בשיפוט מקצועי

 
 
 בקר לבשר במרעה .1

 קלטים חדשים ומפוני גוש קטיףנ', אזור פיתוח א 
 נושאי הסיוע 
 .תפס בקר ומאזניים, חצר טיפולים, שוקת, אבוס, מדרך בטון: מתקנים וציוד כולל 

 
 
 צאן לבשר במרעה .2

 נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף', אזור פיתוח א 
  לעיל1  בהתאם לסעיף -  נושאי הסיוע 

 
 
 )עזים וכבשים(צאן לחלב  .3

   מותנה באישור מכסת חלב ממועצת החלב-נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף ', אאזור פיתוח  
  הקמת דיר או הרחבתו על ציודו ומכון חליבה- נושאי הסיוע 

 
 
 רפת חלב .4

 ' מפוני גוש קטיף ואזור פיתוח א, נקלטים חדשים 
 .01.01.2011מותנה במכסת חלב חדשה שאושרה החל מיום  
 . פת חדשה על ציודה  הקמת ר- נושאי הסיוע 
 .למען הסר ספק יובהר כי אינו כולל הרחבת רפת קיימת או משותפת 

 
   

 
 

 )  כולל הודים(עופות 
    

 רבייה ופרגיות, הודים,  פטמים-מיכלים לכילוי פגרי עופות  .1
 ב"לפי נוהל מצ, אקולוגי' וב' ב', לאזורי פיתוח א 

 
 רד    יפורסם נוהל נפ-רפורמה בענף ההטלה   .2
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  מסלול  הטבות  מס  3.3
 
 
 

  כללירקע
 

 הגידול ממשקי")  החוק: "להלן (1980 -א"התשמ בחקלאות הון השקעות עידוד החוק להוראות בהתאם

 : כדלקמן בסעיפים המפורטות, מס להטבות זכאים הפיתוח בתוכנית המאושרים

 
 
, ההכנסה על  חלותהטבות אלו ,  במסלול מענקים במס הטבות  :עניינם" חוק"ל  38-ו 33, 31 סעיפים .א

 ליחיד מקסימלי הכנסה מס שיעור  וקובעים" חברה"ל" יחיד "בין מפרידים הסעיפים". מואץ פחת"ב והכרה

 וכתוצאה  להיום נכון, כי יובהר אגב בהערת  [25% של בגובה חברות מס שיעור וכן, 30% בגובה

 אין שכן, ]רלבנטית לבלתי הפכה זו שהטבה כך 25% הינו החברות מס שיעור – החברות בחוק משינויים

 על מואץ בפחת הכרה גם קיימת אלו סעיפים מכוח, וכאמור כן כמו] הנוהג המצב על דבר מוספיה היא

 . החקלאי במפעל ההשקעה לצורך שהוכרו הנכסים

 
  ,ות על מסלול מענקיםהמוותר,  לחברות בלבד".חלופי מסלול "קביעת :עניינו "חוק"ל א 35 סעיף .ב

 במשך מפעל מאותו שהושגה החייבת הכנסתה בשל ממס לפטור זכאית ,במסלול זה הבוחרת חברהה

 חלה שאז (דיבידנד   זמן פרק אותו בתוך חילקה לא כי  ובתנאי ההטבות תקופת מתחילת שנים חמש

 ). שונה כללים מערכת

 
 משרד של המשפטי היועץ של דעת בחוות - )ענקבמ מזכים שאינם (מוגדרים לנושאים מס הטבות מתן .ג

 שמגבש התכנון עקרונות  במסגרת, לקבוע ניתן :  "כי היתר בין נקבע 05/05/2010 מיום החקלאות

 רק לקבל יהיה ניתן מסוימות להשקעות בנוגע כי, )לחוק 10 סעיף הוראת לפי (תקציב שנת לכל המשרד

 ".  מענקים ולא מס הטבות

 
 .אין שונות בין אזורי הפיתוח, מוגדרות בחוקבהטבות המס ה .ד
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 2013פרוט סוגי הטבות המס לשנת 
 
 הכוללים מענק, הטבות מס ליחידים וחברות .1
  על מענקיםושוויתרהטבות מס במסלול החלופי לחברות ובלבד  .2
 הטבות מס לנושאים שאינם בתוכנית הפיתוח למתן מענקים .3

 
 נקיםהטבות מס הכוללים מע .1

  
בהתאם לסעיפי , ליחידים ולחברות שקיבלו מענק, המופיע כרקע לפרק הטבות המס' בהתאם לסעיף  א

 . ההשקעה המוכרים בתוכנית הפיתוח
 
 הטבות מס במסלול החלופי .2
 

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

 
 הטבות מס בלבד לנושאים שאינם בתוכנית הפיתוח למתן מענקים .3
 

המופעים בעקרונות התכנון ולהם נושאים , המופיע כרקע לפרק הטבות מס'  ג3.3בהתאם לסעיף 
 יהיו זכאים ,בעיקר מחוסר תקציב, עם יעדי המשרד ומטרות החוק ואינם חלק מתוכנית הפיתוח, קורולציה

 : לתנאים הבאים בהתאםלהטבות מס בלבד
 

 :זכאים להטבות מס אלו .1

  לחוק38 - ו33 בהתאם לסעיפים 30%יחידים פחת מואץ ושיעור מס הכנסה עד  .א

 א לחוק35בהתאם לסעיף פטור ממס לחמש שנים חברות  .ב

 
 :נושאים שיוכרו להטבות מס ללא מענקים .2

 :הבאות המגבלות תחת  וציוד הרחבה, הקמה: וקירור אריזה בתי .א
 מקורה, המטופלת מהתוצרת 50% שלפחות, "חקלאי יצרן "הנו הבקשה מגיש �

 .החקלאי של ממשקו
 הפיתוח בתוכנית כהגדרתו משפחתי שאינו האריזה בית �   
 המעובדים הגידול לשטחי בהתאם יהיה, שיאושר האריזה בית גודל �   

 דונם 25 עד ניםשו ופרחים ירקות לגידול -' א פיתוח באזור צמיחה בתי במבני .ב
 .בלבד בים מתקנים - ימית חקלאות .ג
 .כפוף להיתכנות מקצועית ולבדיקת כדאיות כלכלית של מנהלת ההשקעות, מדגה מתועש .ד
 .משתלות המשווקות תוצרת לייצוא .ה

 יוכרו במהלך השנה בהתאם להחלטת המנהלה ובתאום עם , נושאים נוספים .ו
 .הנהלת משרד

 
 ₪ אלף 130  -לא תפחת מ,  לעיל3שתוכר להטבות מס על פי סעיף השקעה מינימלית  .3

 
 

  המפרט את הכללים לתוכנית הפיתוח 6פירוט ההטבות והכללים מופיעים בפרק 
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 תועלות אקולוגיות בתכנית הפיתוח של משרד החקלאות   3.4

 

 ":תוכנית אקולוגית,להל� רשימת הנושאי� שיקבלו תמיכה תחת ההגדרה 

  מטעים בשטחים פתוחים נטיעת �

 .ריסוק גזמים וגדמים, )חממות וחיפויי קרקע( גוללן פלסטיק –ציוד לטיפול בפסולת חקלאית  �

 מתקנים לפינוי פסולת מבתי אריזה �

 איסוף מי גשם ממרזבי חממה  �

 מערכות מחזור מים ודשן מבתי צמיחה �

 מערכות בקרת אקלים לחיסכון באנרגיה �

 שרוולי מים לחיסכון באנרגיה �

   אטומים לחיסכון באנרגיהםמסכים תרמיים רפלקטיביי �

 מאווררים ומסחררים לחיסכון באנרגיה �

 שואב חרקים  :  מערכות ריסוס מתקדמות ללא חומרי הדברה �

 מערכות בקרה לדשנים וחומרי הדברה �

 )מותנה באישור מערכת הדרכה(טנסיומטרים לבקרת השקייה  �

 )מותנה באישור מערכת ההדרכה(לבקרת מליחות ודישון -משאבי  תמיסת קרקע �

 )מותנה באישור מערכת ההדרכה(חיישנים צמחיים  �

 רשתות להגנה מפני חרקים �

 מגיני גזע לעצים צעירים אחרי נטיעה �

 חיפויי קרקע �

 סופחי לחות �

 מבריחי ציפורים לענף הדגים  �

  מפזרות קומפוסט–עידוד תחליפי דשנים  �

 

נושאים  חדשים  שאינם  ברשימה .    ית  בלבדרשימת  הנושאים  המצורפת  היא  רשימה  חלק:    הערה
 . יובאו לדיון ובהתאם להמלצה יתווספו

 
 

  המפרט את הכללים לתוכנית הפיתוח 6פירוט התכנית מופיעה בפרק 
 
 
 
 
             



 מדינת  ישראל

          

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 מנהלת ההשקעות בחקלאות

23 

 

   2013   יולי  03 

  ג"תשע, תמוזה "כ 

 

   2013 –בניית רצפות בטון או אספלט בלולי הודים   3.5
 )03.07.2013פורס� לציבור בתארי�                (

 

 

  אפשרות לקבלת תמיכה  

 קע ר

גר�  לעיכוב  ארו�  בניקוי   י  העדר  רצפות  קשות  בלולי�כהתברר  ,  2006מהל�  התפרצות  מחלת  שפעת  העופות  בשנת  ב

 . לאחר ההשמדה והארי� את תקופת הסיכו� של השארות הנגי& ברפד, וחיטוי המבני�

 

לנקוט ,  )פט�  והטלה,  הודו  (הורה  מנהל  השירותי�  הווטרינריי�  לכלל  מגדלי  העופות,  28.5.2006כבר  ביו�  ,  ל  כ�ע

יניה�  חיוב�  של  הלולני� בו,  באמצעי  בטיחות  הכרחיי�  בכדי  למנוע  את  חדירת  נגי&  שפעת  העופות  למשק  החקלאי

 .יציקת רצפה קשה וחלקה ככל האפשר בלולי�ב

 

 מסגרתב 1981(א"התשמ, )אי� לרישוי משקי עופות ולולי�תנ(ישוי עסקי� ררישות אלו מעוגנות בתקנות ד

 .  23(ו  6 עיפי�ס

 

 בתוכנית הפיתוח " השקעה מאושרת"כללת  רצפות קשות כה

אוצר  יתמכו השרד  מו  ופיתוח  הכפר  סוכ�  כי  משרד  החקלאות,  אחר  שנמצא  כי  מגדלי  ההודי�  נזקקי�  לסיוע  בעניי�  זהל

וזאת  כדי  לאפשר  למגדלי�  הזקוקי�  לכ�  לעמוד  בדרישות ,  לי  ההודי�  בלבדלובבמת�  מענקי�  ליציקת  רצפות  קשיחות  

 . מנהל השירותי� הווטרינריי�

גדלי�  בענ&  ההודי�  בלבד  וזאת  הואיל למכוונת  מלכתחילה  מי  התמיכה  בעניי�  זה  כ,  ל  מנת  לסבר  את  האוז�  יובהר  ע

  .הודי�הידול גובהק אפוא יותר בענ& מה והצור� בתמיכ, רצפה הקשיחההומדי�  בדרישת  ענ& הפט�ערבית לולי מו

עידוד "  בעניי�  24.6.07מסגרת  החלטת  ממשלה  מיו�  בעשתה  נ  הסדרת�  –וד  יובהר  כי  ככל  שהדבר  נוגע    ללולי  הטלה  ע

 .  ולכ� אינה מעניינה של הודעה זו,  "התייעלות במשק הייצור והשיווק בענ& ביצי המאכל

 

את  תכלית ,    לאור  העובדה  כי  היא  משרתת  בי�  היתר–)  כמשמעה  בחוק"  (יתבתוכנית  אקולוג"תמיכה  תינת�  כתמיכה  ה

בכל  האר.  ללא ,  שתיעשה  הלכה  למעשה–ומכא�  ,  של  הפחתת  זיהו�    סביבתי  ישיר  הנגר�  כתוצאה  מפעילות  חקלאית

 ,ותאחוזי  המענק  יהיו  בהתא�  לכלל  ההשקעות  בתוכנית  הפיתוח  של  משרד  החקלא,  הבדל  בי�  אזור  פיתוח  אחד  למשנהו

 . 2007י מנהלת ההשקעות בשנת "כי לנושא זה ניתנה תמיכה בעבר ע, יוער עוד
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 סתייגות ה

 .  2013ידוע בימי� אלו מתנהלי� משרדי הממשלה במציאות שבה טר� אושר תקציב מדינה לשנת כ

 

ת� מלטובת  )  לקוכולו  או  ח(א�  יוקצה    ,  מנהלת  ההשקעות  פועלת  בחוסר  ודאות  לגבי  התקציב  שיוקצה,    וצה  לומרר

  . ולי� נושא הודעה זולשיחות לקמענקי� לתוכניות מאושרות ובכלל� כמוב� ג� השקעה זו ברצפות 

 

� ע.    בקשות  שתוגשנה  בנושא  זה  להנפיק  כתבי  אישור  בגי�,  בשלב  זה,    ועל  יוצא  של  האמור  הנו  מניעותה  של  המנהלתפ

טה  המנהלה  לאפשר  תחילת  ביצוע  ג�  קוד�  למועד  הנפקת החלי,  גדלי  ההודי�מזאת  ומתו   רצו�  לבוא  לקראת  ציבור  

  .אישור הבקשה/ כתב האישור 

ליטת  מסמכי קועד  מ,  השקעות  נשוא  הודעה  זוהלהכרה  בחשבוניות  בגי�    מועד  הקובעההתא�  להחלטה  זו  יהיה  ב

 הבקשה במחוז והקלדת הבקשה 

  

ויבות  כלשהיא  של  המשרד  לתשלו�  המענק משו�  מח,  כי  אי�  בהודעתנו  זו,  בזאת  ומודגש  מע�  הסר  ספק  מובהרל

לא . ואי�  בה כדי ליצור התחייבות להנפקתו בשלב כלשהו בעתיד,  "כתב  אישור"מהווה    הניאודעה  זו  ה.    בסופו  של  יו�

   .הקשר זהבתתקבל כל טענת הסתמכות 

ל  אחריותו  ותו  עהבקשה    שיבצע  פעולות  השקעה  בריצו#  בלול  שבחזקתו  עושה  זאת    משרד  מבקש  להבהיר  כי  מגישה

 .ל חשבונו בלבדעיאל$ לשאת בהשקעה הכספית ינטילת סיכו� שבסופו של יו� לא יימצא תקציב לדבר וכי 

 

ציבור  מגדלי  ההודי� לועל  מנת  לאפשר    ,פני�  משורת  הדי�לקדמת  המועד  הקובע  להכרה  בחשבוניות  נעשית  על  ידנו  ה

 . רווח פעולה נוח יותר מ

 

נעשית  באופ�  מיוחד ,  עולה  זו  להכרה  במועד  חשבוניות  מוקד�  למועד  כתב  האישורפ  כי  ,וד  מבקשת  המנהלת  להודיעע

 . ככל שתפורס�, 2013ושאי השקעה אחרי� שייכללו בתוכנית הפיתוח נעל  לנושא השקעה זה בלבד ולא תחול
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 ירוט התמיכה והתקציב המיועד פ

ובתנאי שתעשה בהתא�  בתו� שטח הלולי�, ות בטו� או אספלטתמיכה  תינת� לסיוע  בהשקעה ביציקת רצפה .א

מצורפת כנספח להודעה   (21.6.12 מיו�   �רינווטריה� שירותיהמדויק לעקרונות שהותוו באיגרתו של מנהל 

 . והוראות כמפורט בהודעה להל�, ) זה

השקעה זו ברצפות : ומרכל, ובהתא� לנהלי המנהלת, תמיכה תינת� מכוח הוראות החוק לתכנית אקולוגיתה .ב

סיווגה של תוכנית זה . ככל שתפורס�, 2013לולי�  תקבל הכרה כנושא מאושר בתוכנית הפיתוח של שנת 

 . כתוכנית אקולוגית נעשה לאור תרומתה לצמצו� של הזיהו� הסביבתי  הנוצר בלולי� אלו

יהיו זכאי� לקבל מענק על ,  מטהחקלאי� שיגישו בקשה לתוכנית מאושרת ויעמדו בקריטריוני� המפורטי� ה .ג

קביעת (שיעורי המענקי� יינתנו בהתא� להוראות צו לעידוד השקעות הו� . החוק ההשקעה בהתא� להוראות

 . 2009  (ט "תשס, )אזורי פיתוח

   

 הזכאי� להגיש בקשות  גורמי�ה

   צת הלול וקיבל אישור על כ� ממוע שברשותו  לול לגידול הודי�, כמשמעו בחוק" יצר� חקלאי"

  

 מסמכי�/ נאי ס# ת

 .בהתא� לנהלי מנהלת ההשקעות, קרקע עליה בנוי הלול הינה בחזקת מגיש הבקשה כדי�ה .א

 . מטר300הוא לפחות , מרחק ממשק העופות למשק עופות אחר שלוחה או גיל שוני� ה .ב

 . משלוחה או מגיל שוני�, מטר מדר� המקשרת בי� משקי העופות מסוג30בנה משק העופות מרוחק לפחות מ .ג

אכיפת (גופי� ציבוריי�  בקשה צור& אישור בר תוק& בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאותל .ד

 . 1976 –ו "תשל) ניהול חשבונות

 בקשה צור& אישור ניכוי מס במקור ל .ה

 . לבניית הלול נשוא ההשקעה ור& היתר בניה כדי�צבקשה ל .ו

על פיו קיימת התכנות סבירה לקבלת רישיו� ) 1ראה נספח (ישור מטע� השירותי� הווטרינרי� מבקש ציר& אה .ז

  .ב"המצ 1' נספח מסבמההיבט הווטרינרי על בסיס עמידה בתנאי� המפורטי� , עסק
 

 

 וראות נוספות ה

 . ש למלא בקשה ולצר& את המסמכי� הנדרשי� לפי נוהלי  מנהלת ההשקעותי

 

 פל תמיכות כ

 (  ובקשתו  למענק  אושרה  (  2007זאת  כי  יצר�  חקלאי  שהגיש  בקשה  במסגרת  התמיכה  שבוצעה  לנושא  זה  בשנת  ובהר  במ

 .יהיה מנוע מהגשת בקשה נוספת מכוח הודעה זו
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 ועד להגשת הבקשות ואופ� שיפוט הבקשותמ

 בו מצוי הלול חקלאיהאזור  השטח /על פי מיקו�,  קלאי המבקש להגיש בקשה יגיש בקשה במשרד המחוזיח .א

 .נשוא התמיכה

כל ישוב (מחוזות המשרד ד מבמסירה ידנית  לאח ית� להגיש נ, הודעה זו לת הבקשות והמסמכי� בהתא� א .ב

לפי הפירוט  ,כפי שיפורס�, עד למועד האחרו� להגשת בקשות על פי החוק, )ובהתא� למחוז הרלבנטי לגבי

 : הבא
 , 10200שמונה ת רייקעליו� בניי� המועצה אזורית גליל  :חוז הגלילמ �

 04 ( 6902597: פקס  04 (6944977:  טלפו�
 ,18120הגלבוע מיקוד . נ.ד, 203ד .א גלבוע ת.מ :חוז העמקי�מ �

 6489128(04: פקס, 6489100(04: טלפו�

  30ד .ת. אתר הקריה החקלאית, דר� המכבי� ראשו� לציו�  :חוז השפלה וההרמ �
 , 03 ( 9681441:  פקס  03  (9681444:   טלפו�, 50250בית דג� 

 , 85280 מיקוד 2נגב . נ.ד. רכז חקלאי אזורי גילת מ:חוז הנגבמ � 
  08 (9920970:    פקס08 9920999: טלפו�

  38364 חדרה מיקוד 35רחוב שמעוני  :חוז המרכזמ � 
 6303408(04 פקס 6303411(04טלפו� 

בקשה המומל. לוודא הגעת . ירש�ה יאמור ודבר קבלתיעד הלאוג שהבקשה תגיע דל גיש הבקשה מאחריות ב .ג

ליעד האמור ה לא נמסרש, בקשהלל המצוי� שכ� המשרד אינו נושא באחריות "דוא/ מספר הטלפו� ה בשלמותב

 .  הולא נתקבל אישור בכתב לקבלת

ברו להמש� א יוע ל(סרות  חיגיעו כשה� שלאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרו� או ו יגיעשמסמכי� /קשותב .ד

 . טיפול

 .תיפסל ולא תידו� לגופה, ולא צורפו לה כל המסמכי� הנדרשי� כי בקשה שאינה עומדת בתנאי הס&, ובהרי .ה

יה ויאושר תקציב מדינה ובכלל זה ג� תקציב לטובת ההשקעה נושא הודעה זו תדו� מנהלת ההשקעות ה .ו

ה ואת ס� התמיכה שלה ז, ודעה זוהכה לפי קבע לגבי כל מבקש הא� הוא זכאי לתמיתבבקשות שתתקבלנה ו

 .הוא זכאי

תמיכה תינת� על פי נהלי מנהלת ההשקעות . י מהנדסי� יועצי� מטע� המנהלת"עיפי ההשקעה ייבדקו עס .ז

 . בחקלאות ורק בגי� סכו� ההשקעה המאושר

ועל יסוד , " זוכהכל הקוד�"מנהלת בשיטת /יפוט הבקשות ייעשה על יסוד מועד הגעת� של הבקשות למחוזש .ח

 .  המגבלה התקציבית שתוקצה לטובת נושא זה
 

 

 נאי תשלו�ת

מובהר בזאת כי . במחוזהבקשה  ליטתקועד מלהכרה בחשבוניות ביצוע יהיה  מועד הקובעה, מפורס� מעלהכ .א

 . לא יאושרו לתשלו�, ה זחשבוניות שמועד� יהיה קוד� לתארי� 

 . תשלו� המענק כפו& לאישור תקציב לנושא זה, יבבפרק התקצוודעה זו הכאמור במבוא ל .ב

 .יידרש החקלאי להחזיר את התשלו� העוד& למשרד החקלאות, מסיבה כלשהי, מידה של תשלו� ביתרב .ג

י מנהלת ההשקעות בחקלאות והוכח להנחת דעתה כי "תמיכה תינת� לאחר שאושרה לחקלאי תוכנית עה .ד

 .  י נוהלי מנהלת ההשקעות"צאת כתב אישור והוצגו חשבוניות עפתו� שנה מיו� הו, ההשקעה בוצעה בפועל

רופא וטרינר ממשלתי מישור אהצגת ב, תשלו� המענק מותנה בנוס& על קיו� שאר הדרישות , למע� הסר ספק .ה

 . להל�2ספח נכמפורט ב, במער� לבריאות העו& בשירותי� הווטרינריי�
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 יקוחפ

ג� לאחר תשלו� כספי המענק בדבר , בכל עת, רשאי לערו� ביקורתשרד החקלאות או מי מטעמו יהיה מ .א

מקבל המענק יהיה חייב לסייע ולאפשר ביצוע .  הודעה זולאמיתות הנתוני� שנמסרו לו ובכל היבט אחר הנוגע 

 . ביקורת כאמור

וע ביקורת מקרה בו יתגלה כי שול� מענק על בסיס דיווח או ביצוע כוזב או במקרה שמגיש הבקשה מנע ביצב .ב

 החקלאי יידרש להשיב את מלוא כספי המענק ששולמו לו בתוספת ריבית והצמדה ולא יוכל לבקש –כאמור 

 . סיוע בכל נושא במשרד החקלאות במש� שנתיי� מיו� דרישת החזר המענק

 

 ופש המידע ח

ונהלי  , 1988 –ח "התשנ ,להוראות חוק חופש המידע,  &פוכ) ככל שיעשה(שלו� המענקי� תובהר בזאת כי מ .א

 . העברת מידע בי� גופי� ציבוריי�: משרד החקלאות שעניינ�

סוג המיכו� , עובדה כי נתוני� דוגמת היקפי הבקשות סכומיה�לודעה זו השומת לב מגישי הבקשות לפי ת .ב

.  הוכ� יכול ויעמדו לעיו� צדדי� שלישיי� על יסוד פניות שתתקבלנ, ב מחויבי� בפרסו� שנתי"שנרכש וכיו

נות� המבקש את הסכמתו המודעת מראש להעברת נתוני� אלה , הודעה  זה פי הגשת בקשה לתמיכה על ב

    .'לצד ג

 

 

 קטנת תמיכה או ביטולהה

 :בהתקיי� אחד מהתנאי� המפורטי� להל�, משרד רשאי להקטי� או לבטל את התמיכהה .א

 .כאמורא קיי� הנתמ� את כל דרישות המשרד בקשר לביצוע הפיקוח ל .1

 .לא קיי� הנתמ� את כל התנאי� או ההתחייבויות בקשר למת� התמיכה .2

 "].כפל תמיכה["תברר כי הנתמ� זכאי לקבל כספי� או נכסי� נוספי� בגי� הפעילות הנתמכת ה .3

 .תמיכה ניתנה על בסיס נתוני� לא נכוני�ה .4

 .ודעה זוהפי ש למשרד חשש סביר כי הנתמ� פעל שלא כדי� לקבלת התמיכה על י .5

 

ישיב הנתמ� למשרד את התמיכה ששולמה לו ושהוחלט על , חליט המשרד על הקטנת התמיכה או על ביטולהה .ב

 .בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ביטולה

 

לרבות ליחידות אחרות זולת מנהלת (של הנתמ� למשרד ) מכל סוג שהוא(משרד רשאי יהיה לקזז חוב ה .ג

וכ� רשאי הוא לקזז את סכו� התמיכה שקיבל , וז פי הודעה ל התמיכה שלו הוא זכאי מסכו�) ההשקעות

המשרד . מכל סכו� אחר  שאותו הוא זכאי לקבל מהמשרד, שאותה הוא נדרש להשיבוודעה זו ההנתמ� לפי  

ל ש תאגיד שבו למגיש הבקשה ע"מודיע מראש כי הקיזוז כאמור יתאפשר ג� במקרה ובו החוב למשרד רשו� ע

  , הנו תאגיד) היצר� החקלאי(כלומר במצב דברי� שבו מגיש הבקשה .   בעלות ולהיפ�80%(ודעה זו למעלה מהפי 

 יורשה המשרד לבצע קיזוז בהנחה – חב למשרד 80%(המחזיק בתאגיד ב) חקלאי בודד(אחד מחברי התאגיד ו

 ). האד� הפרטי(ש החקלאי הבודד "והחוב רשו� ע


