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רקע
ביולי  2016נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן -המשרד( והתאחדות
חקלאי ישראל ,לפיו נקבע בין השאר ,כי תינתן תמיכה ישירה מתקציב תוספתי ,למגדלי הדגים בבריכות
פתוחות ודגים במאגרי מים מתוקים )דוגמת הכנרת( ,לאור פתיחת מכסות פטורות ממכס ליבוא דגים ,מתוך
רצון להפחית את יוקר המחיה.
בסעיף  9להסכם מוצגת חלוקת התקציב התוספתי בסך  30מלש"ח +מע"מ לסעיפים 20 :מלש"ח  +מע"מ
לתמיכה ישירה 5 ,מלש"ח  +מע"מ למו"פ וקד"מ ו 5 -מלש"ח  +מע"מ החלטה מושעית.
ב 28 -בינואר  2018פורסם נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ומים מתוקים ,הראשון לשנת ,2018
המתייחס ל 20 -מלש"ח +מע"מ.
סעיף  10להסכם מורה על הקמת "צוות תמיכות" ומעניק לו מנדט ,מדי שנה ,לקבוע את נהלי התמיכה ואת
האפשרות להעביר תקציב בין סעיפים ,על יסוד "נימוקים שירשמו"" .צוות התמיכות" כאמור מורכב מנציגי
משרד החקלאות ,נציג התאחדות חקלאי ישראל ונציג ארגון מגדלי הדגים.
סעיף  11להסכם אומר ..." :גובה התמיכה במו"פ וקידום מכירות מידי שנה ,יוחלט ע"י צוות התמיכות ,כולל
האפשרות להעברת חלק מתמיכה זו לתמיכה ישירה למגדלים ,בהחלטות שיקבלו פה אחד ונימוקיהם ירשמו
בפרוטוקול הועדה ויפורסמו לציבור".
ביום  16/08/2018התכנס צוות התמיכות לדון בהקצאות התקציביות והעברות בין סעיפים לשנת ,2018
והחליט פה אחד לאור מצב הענף ,להקצות סכום נוסף בסך  7.0מלש"ח+מע"מ ,שהינם  8.2מלש"ח כולל
מע"מ לתוספת תמיכה ישירה במגדלי דגי הבריכות ומים מתוקים לשנת .2018
סה"כ סכום התמיכה הישירה בשנת  2018יהיה בסך  27מלש"ח +מע"מ.
תוספת זו בסך  7.0מלש"ח +מע"מ ,מפורסמת בזאת כהמשך לנוהל הראשון שפורסם בינואר  2018לתמיכה
ישירה במגדלי דגי בריכות ומים מתוקים ,וכפופה לכל התנאים שבנוהל הראשון.
התוספת הנ"ל כפופה גם לכך כי אכן יועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו .לא תתקבל כל
טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד לרשות המשרד מלוא התקציב )או
חלק ממנו( לצורך הפעלתו.
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תוספת התקציב לתמיכה ישירה
4.1

תוספת התקציב לתמיכה הישירה כאמור מעלה הינה בסך  7.0מלש"ח  +מע"מ.

4.2

היקפי שיווק הדגים הינם אותם הקפים שהוגשו בבקשות של הנוהל הראשון לשנת  ,2018סה"כ שיווק
של  14,173.4טון.

.3

4.3

התמיכה בתוספת התקציב תהיה בסך /₪ 578.77לטון.

4.4

חישוב התמיכה למגדל בתוספת זו יהיה לפיכך :כמות שיווק הדגים למגדל )טון( /₪ 578.77 Xלטון.

מסמכים אותם צריך לצרף לבקשה לתוספת תמיכה ישירה
3.1

טופס בקשה חתום )נספח א'(.

3.2

אישור ניהול ספרים בתוקף.

יובהר בזאת כי אין צורך להגיש בשנית את כל שאר המסמכים שהוגשו בנוהל הראשון ,ככל שהוגשו.
.4

תוקף הגשת בקשה לתוספת תמיכה ישירה
את הבקשות יש להגיש עד יום ה' ,ה.25.10.2018 -

.5

אופן הגשת בקשה לתמיכה במסגרת תוספת זו
המבקש לקבל תמיכה במסגרת תוספת זו לנוהל הראשון לשנת  ,2018יגיש בקשה בכתב בטופס הבקשה
)נספח א'( וההתחייבות הרצ"ב חתומה ,במחוז הרלוונטי.
הבקשות תוגשנה למשרדים המחוזיים עפ"י הפירוט הבא:
מחוז צפון

קריית שמונה ,מ.א .גליל עליון

טל'

04 – 6816101

מחוז העמקים

ת.ד  203ד.נ גלבוע

טל'

04 – 6489130

מחוז מרכז

חדרה ,דוד שמעוני 35

טל'

04 – 6303411

מחוז השפלה וההר

ראשל"צ ,הקריה החקלאית

טל'

03 – 9559996

מחוז הנגב

מרכז אזורי חקלאי גילת

טל'

08 – 9920999

בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיון .אם קיימות נסיבות חריגות המצדיקות דיון בבקשה ,ואין מניעה
למתן התמיכה מבחינה תקציבית ,רשאית ועדת התמיכות לאשר דיון בבקשת התמיכה שהוגשה באיחור,
וזאת לאחר שנימקה את החלטתה.
תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ומים מתוקים ספטמבר 2018
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טופס בקשה והתחייבות לעניין נוהל התמיכה במגדלי דגים בבריכות ובמאגרי מים מתוקים – ספטמבר 2018
בהתאם לנוהל התמיכה ב____________________________ שפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ב ,___________ -אני ___________________ )אם המבקש הוא פרט( ת.ז / __________________ .אנו
הח"מ )אם המבקש הוא תאגיד( ,מורשי החתימה מטעם _______________ )שם התאגיד( שמספרו
_______________ )מספר התאגיד( כתובת מבקש התמיכה _______________________ )כתובת ומיקוד(,
טל' ___________________ ,פקסימיליה ______________________ דוא"ל ___________________
מגיש/מגישים בזאת בקשה לקבלת תמיכה בהתאם לנוהל התמיכה.
)יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים לפי נוהל התמיכה(
.1

מבקש התמיכה מתחייב לעמוד בכל התנאים המופיעים בנוהל התמיכות.

.2

מבקש התמיכה מתחייב כי במידה שהתמיכה ,שתועבר אליו בפועל ,תהיה גבוהה מסכום התמיכה שלו הוא זכאי
לפי אישור ועדת התמיכות ,ישיב את הסכום ששולם לו ביתר למשרד החקלאות בתוך  60יום מיום שנודע לו
הדבר או מיום שהועברה דרישת השבה ע"י המשרד ,לפי המוקדם מביניהם.

.3

מבקש התמיכה מאשר בזאת כי ידוע לו שבמידה שלא יעמוד בתנאי מהתנאים המפורטים בנוהל התמיכה,
בכתב ההתחייבות או בכל דרישה אחרת של המשרד בקשר לתמיכה ,יהיה חייב להשיב למשרד החקלאות את
מלוא התמיכה או חלקה ,כפי שייקבע ע"י משרד החקלאות.

.4

אני/אנו הח"מ ,מורשי החתימה מטעם מבקש התמיכה ,מתחייב/ים בזאת לקיים את כל ההוראות וההנחיות
המפורטות בכתב בקשה והתחייבות זה ולראיה באתי/באנו על החתום:

שם _________________

תפקיד__________________

חתימה _____________

שם _________________

תפקיד__________________

חתימה _____________

תאריך_____________ :
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