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טיוטת  -נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים  /משתלות  /וכרמי יין
בשנת השמיטה תשפ"ב 2016-2021

– הודעה לציבור
רקע
רקע לתמיכה ומטרתה
"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור :דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ
אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'"
"שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה  :ובשנה השביעית שבת
שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר  :את ספיח קצירך לא תקצור
ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ" (ויקרא כ"ה).
שנת תשפ"ב תהיה שנת שמיטה (ספטמבר  – 2021ספטמבר  .)2022שמיטה הנה השנה
השביעית במחזור כל שבע שנים המונהגת אך ורק בארץ ישראל ,השמיטה הקודמת התקיימה
בשנת התשע"ה ,2014
מטרת תמיכה נשוא נוהל זה הינה רצון לצמצם את הפגיעה שנגרמת לחקלאים ולמשתלות
המתכננים להשבית את הפעילות ואת משקם בשנת השמיטה תשפ"ב (.)2021-2022
בשמיטות הקודמות נדרשה הממשלה להקצאת תקציבים לצורך תמיכה באוכלוסיה זו.
על מנת לשפר את הוודאות של המגדלים בדבר התקציב העומד לנושא זה ,וכן על מנת להיערך
לשנת השמיטה מבעוד מועד.
הממשלה החליטה לפרסם נוהל אשר יפרט את האפשרות של המגדל להיערך לשנת השמיטה
ע"י הפרשת תקציב לצורך הקמת חסכון שייצבר לשנה זו בהתאם להיקף הפעילות ,המדינה
תפריש תקציב כל שנה לנשוא זה כמפורט בהמשך.
בהתאם לכך פורסם באתר המשרד טיוטת נוהל תמיכה (מעודכנת ליום  )16/8/2017שמטרתה:
להגדיר את הקריטריונים ,הזכאות ,התנאים ,והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה בגין
השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשע"ה.
לאור האמור לעיל ,מעוניין המשרד לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל התמיכה בטרם
פרסומו.
טיוטת נוהל התמיכה ניתן לעיון והורדה באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:
www.moag.gov.il

כל המעוניין להעיר הערות ,מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לפקס  03-9485767או לכתובת הדואר
אלקטרוני הבאה tikvam@moag.gov.il :
פרטים נוספים בטל.03-9485757 :
את הפניות יש להעביר עד ליום ראשון ,כ"ו אלול התשע"ז ,ה.17.9.2017 -
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן,
או כל התחייבות לתמיכה במאן דהו
עוד מבקש המשרד להדגיש כי פרסומו של נוהל זה ,קודם להקצאת התקציב ובאשר על כן ,בעת
הפרסום ,אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת
התמיכה .לאור זאת אין בפנייה זו לקבלת הערות מן הציבור משום מחויבות של המשרד לפרסום
הנוהל בהמשך.
בברכה,
צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות
מנהלת ההשקעות

