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נוהל תמיכה 2019
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה
הקול הקורא מפורסם בעיתונות ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר :אתר משרד החקלאות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל,
בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא ,תמיכה של המשרד בפעולות כדלקמן:

 .1הגדרות
"המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"היישובים" – ישובים אשר אושרה עבורם תכנית כדין למתחמי לולים בשולי הישוב או מחוץ לישוב;
"היתר בניה" – היתר בניה לעבודות פיתוח ותשתית עבור מתחמי לולים ,באישור משרד החקלאות
והשירותים הווטרינריים ובכפוף לכל דין;
"אגודה שיתופית חקלאית" – אגודה שסווגה על-ידי רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות
השיתופיות ,בעלת זכויות בקרקע חקלאית שנועדה לשמש לגידול בעלי חיים ושניתן לפי כל דין להקים
עליה לול לגידול מטילות ,ואשר היא או החברים בה בעלי מכסה לייצור ביצי מאכל לשיווק לפי חוק
המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) ,התשכ"ד ;1963 -
"מתחמי לולים" – שטחים המיועדים למתחמים של לולי הטלה בשולי הישובים או בסביבתם אשר
אושרו בתכנית על פי חוק התכנון והבניה .רשימת תכניות שאושרו ביישובים באזור מרום הגליל ושהוכנו
על ידי המשרד מופיעה בנספח ;4
"מגדל" – אגודה שיתופית חקלאית או חבר אגודה כאמור בעלי מכסה אישית לייצור ביצי מאכל
לשיווק;
"לול נטול כלובים" – לול הטלה שהוא לול אסם (בלי מפלסי גובה) או לול מעוף (עם מפלסי גובה).
"תכנית" – תכנית מפורטת למתחמי לולי מטילות ,אשר אושרה בהתאם לחוק התכנון והבניה ,ואשר
קבעה את מיקומם וגבולותיהם של מתחמי לולים בשולי הישוב או מחוץ לישוב ומכוחה ניתן לתת היתר
בניה לעבודות ההקמה של לולי הטלה.
 .2רקע לתמיכה ומטרתה
המהלך לשדרוג ענף ההטלה בישראל
.1

רוב רובם של לולי ההטלה במדינת ישראל הוקמו לפני עשרות רבות של שנים .מרביתם מבנים ישנים,
נמוכים וצפופים ,בדרך כלל בעלי גגות אסבסט ,המצויים בלב היישובים שבהם הם הוקמו ,בצמידות
לבתי המגורים ,ואינם עומדים בדרישות שנקבעו בחיקוקים השונים המסדירים את הענף  -דרישות
שנועדו ,בין היתר ,למנוע הפצת מחלות בעלי חיים ,פגיעה בבריאות הציבור וזיהום הסביבה.
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.2

על רקע הסיכון הכרוך במצב הלולים ,הן בהיבט התפרצות מחלות בעלי חיים והן בהיבט בריאות
הציבור ,וקיומם של אינטרסים חשובים נוספים ובהם :רווחת בעלי חיים ,הגנת הסביבה ,הורדת מחיר
הביצה (יתרונות לגודל) ,איכות התוצרת לצרכן ושמירה על פרנסת המגדלים (שרובם המכריע מתגורר
בפריפריה) ,החליטה הממשלה לקבוע ,במסגרת החלטות ממשלה שהתקבלו בעבר ,תקציב ייעודי
שנועד ,בין היתר ,להוציא את הלולים אל מחוץ לישובים ולאפשר את הגדלתם ושדרוגם (להלן  -המהלך
לשדרוג ענף ההטלה).

.3

כחלק מיישום החלטות הממשלה שהתקבלו בין השנים  ,2007-2010קידם המשרד את הכנתן של
תכניות מתאר מפורטות (להלן – התכניות) שתאפשרנה מתן היתרי בניה ללולים חדשים במתחמים
שיפותחו מחוץ ליישוב .התכניות אושרו ב 23-יישובים והן מקיפות  58מתחמים.

.4

כחלק מפעולות התכנון ,המשרד השלים תכנון מפורט לביצוע בחמישה מתחמים בארבעה מבין יישובי
אזור מרום הגליל ,אשר כונו "יישובי החלוץ" ,המאפשר הקמתם של לולי הטלה.

.5

מטעמים כאלו ואחרים ,המהלך לשדרוג ענף ההטלה לא הושלם והתקציב שעוגן לעניין זה במסגרת
החלטות הממשלה האמורות בסעיף  3לעיל לא מומש.

.6

מאז נקבע התקציב כאמור ,אשר לא מומש ,ועד למועד זה ,לא נקבע תקציב להסדרה רחבה של הענף,
אולם ,התכליות שעמדו לנגד עיני הממשלה עומדות בעינן והמשרד ממשיך לפעול לקידום תכליות אלו.
בהמשך לכך ,בסיכום התקציבי בין משרדי החקלאות והאוצר מיום  11.1.18נקבע ,כי המשרדים יקדמו
פיתוח מתחמי לולים ביישובים המוכנים לכך .מדובר בצעד חשוב לקראת הסדרה רחבה יותר המביאה
בחשבון שיקולים שונים הקשורים לשדרוג ענף ההטלה .ככל שתושלם התארגנות מגדלים למעבר
למתחם חדש ,שאושר על פי תכניות מאושרות שמכוחן ניתן לפתח ולהקים לולי הטלה ,יבצע המשרד
את עבודות הפיתוח והתשתיות ,בהתאם לתקציב המאושר.

.7

יובהר כי פיתוח המתחמים והקמת התשתיות יוגבלו אך ורק למתחמי לולים על פי תכניות מאושרות.
כמו כן ,מובהר בזאת כי תמיכה בפיתוח ובתשתיות איננה מחייבת את המשרד למתן תמיכות בהקמת
הלולים או בפינוי לולים ישנים הנדרש בתכנית.

.8

כחלק ממגמת המשרד לקדם רווחת בעלי חיים בכלל ורווחת מטילות בפרט ,הוחלט על מתן ניקוד נוסף
למתחמים שיכללו לולים נטולי כלובים.

תיאור העבודות
.9

עבודות הפיתוח והתשתיות עבור המתחמים ללולי הטלה יבוצעו על ידי המשרד או על ידי מי מטעמו,
עבודות אלו יכללו בין היתר:
 .1ביצוע דרך הגישה למתחם הלולים
 .2העתקת מטרדים ,בהתאם לצורך
 .3העתקה ו/או עקירת עצים ,בהתאם לצורך
 .4עבודות עפר למשטחי הלולים במתחם
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 .5גידור היקפי של המתחם
 .6ביצוע מערכות מים ,ביוב עד לראש השטח  /המתחם
 .7ביצוע הכנות לחברת חשמל ובזק עד לראש השטח  /המתחם
 .8ביצוע ניקיון האתר וסביבתו ,פיתוח נופי מסביב למתחם בתחום הקו הכחול של התכנית
 .9תכנון מפורט לביצוע של העבודות לעיל
 .10הריסה של לולים קיימים בתחום הישוב ,שאינם פעילים ,בחלקותיהם של חברי אגודה שיתופית
חקלאית שהצטרפו לקבוצת המגדלים ,ופינוי ההריסות כדין ,בהתאם לצורך ולבקשתם.
תכנון התשתיות וביצוען יהיה בהתאם להוראות תכנית מאושרת ו/או בהנחיית תדריך המהווה נספח
לתכנית המפורטת המאושרת .המשרד יהיה רשאי לבטל סעיפים מבין הסעיפים לעיל בהתאם למגבלת
התקציב של  2מלש"ח למתחם או בהתאם למגבלת התקציב הכוללת.

 .3תוקף הנוהל
הנוהל יהיה תקף החל מיום פרסומו ועד לסוף שנת .2019
להלן המועדים להגשת בקשות:
ממועד פרסום הנוהל ועד יום ;1.4.19
א.
מיום  2.4.19ועד יום ;1.7.19
ב.
מיום  2.7.19ועד יום .1.10.19
ג.
יובהר כי תחילה ידונו וידורגו כל הבקשות שהוגשו עד ליום  .1.4.19לאחר מכן ,אם יוותר תקציב לאחר
בחינת הבקשות שהוגשו במועד הראשון ,ידונו וידורגו הבקשות שהוגשו מיום  2.4.19ועד ליום .1.7.19
בהמשך וככל שיוותר תקציב לאחר בחינת הבקשות שהוגשו במועד הראשון והשני ,ידונו וידורגו
הבקשות שהוגשו מיום  2.7.19ועד יום .1.10.19

 .4תקציב
היקף התקציב הצפוי ,בשלב זה ,לצורך התמיכה הינו כ 50 -מיליון  ₪בסך הכול ,עד  2מיליון  ₪למתחם
לולי הטלה אחד .אם תקציב זה ישתנה (יגדל או יפחת) ,בהתאם להקצאה ממשרד האוצר ,ועדת
התמיכות תהיה רשאית להתאים את מספר הבקשות המאושרות להיקף התקציבי המעודכן ,וזאת
בהתאם לדירוג הבקשות שייקבע על ידי הוועדה בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהל זה או בהתאם
לכלל שוויוני וענייני אחר שייקבע על ידי הוועדה.

 .5ועדת תמיכות
 .1הרכב ועדת התמיכות הוא:
 .1מנהלת הרשות לתכנון או מי מטעמה ,יו"ר הועדה.
 .2מנהל אגף גורמי ייצור או מי מטעמו.
 .3חשב המשרד או מי מטעמו.
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 .4סגנית בכירה ליועצת המשפטית של המשרד (שו"ט ורגולציה) או מי מטעמה.
 .5נציג אגף התקציבים במשרד האוצר.
 .6מנהל המחוז הרלוונטי או מי מטעמו.
 .7מנהל השירותים הווטרינריים או מי מטעמו.
 .8הממונה על חוק צער בעלי חיים או מי מטעמה.
 .2הוועדה תקבע לגבי כל בקשה האם עמדה בתנאי הסף ,תקבע את הניקוד לגביה בהתאם
לקריטריונים המפורטים בנוהל זה ,את סך העלות  /התמיכה המאושרת .הוועדה רשאית להמליץ
על סכום שונה מהסכום המבוקש ,בהתאם לנימוקים שיפורטו בהחלטתה ובאופן שוויוני לבקשות
דומות.
 .3ועדת התמיכות תערוך פרוטוקול המשקף את הדיון שהתקיים בפניה.
 .4הודעה על החלטת הוועדה תישלח למבקשים על ידי המחוז הרלוונטי .מובהר בזאת כי אין לראות
בהודעה כל התחייבות כספית מצד המשרד.

 .6הגורמים הזכאים להגיש בקשות תמיכה
אגודה שיתופית חקלאית בלבד ,לה מוקנית הזכות בקרקע .לכל מתחם לולים תוגש בקשה נפרדת!

 .7תנאי הסף לזכאות לתמיכה
בקשה שאינה עומדת בתנאי הסף ,תיפסל על הסף על ידי ועדת התמיכות ולא תידון לגופה.
על מבקש התמיכה לעמוד בכל התנאים הבאים:
 .1מבקש התמיכה יגיש את בקשתו בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף  8לנוהל זה.
 .2בישוב אושרה תכנית להקמת מתחמים עבור לולי הטלה ,בשולי הישוב או בסביבתו מחוץ לגבולותיו.
 .3הבקשה מוגשת על ידי אגודה שיתופית חקלאית שתידרש להציג כי התגבשה קבוצת מגדלים
ספציפיים חברי אגודה שיתופית חקלאית לשם הקמה ,ניהול ותפעול המתחם.
 .4על אגודה שיתופית חקלאית מוטל לפרסם הודעה למגדלים בישוב ,ולתת הזדמנות שווה לכל
המגדלים להצטרף לקבוצת מגדלים במתחם או במתחמים שיוקמו בתחום משבצת הישוב .על
אגודה שיתופית חקלאית לקבל החלטה באסיפה ,באישור היועץ המשפטי של האגודה ,לאישור
קבוצת המגדלים ולאישור הגשת הבקשה לקול הקורא.
 .5מבלי לגרוע מסמכות הגורם המוסמך בשירותים הווטרינריים ובריאות המקנה בעניין ,האגודה
והמגדלים יתחייבו בחתימתם לשמור על משטר גידול של גיל אחיד (עופות שבקעו בפרק זמן של לא
יותר מ 10-ימים).
 .6האגודה והמגדלים יתחייבו בחתימתם להעתיק את גידול המטילות ללולים שייבנו במתחם הלולים
שבבקשה זו.

-4הקריה החקלאית ,דרך המכבים ראשון-לציון ,ת.ד 30.בית-דגן 50250
טל' ,03-9485572 :פקס03-9485811 :

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
7.1.2019
 .7מבלי לגרוע מדרישות כל דין בעניין זה ,על האגודה לתת עדיפות לחבריה .ככל שאגודה שיתופית
חקלאית תחליט על צירוף בעלי מכסה נוספים ,מיישובי המועצה האזורית אליה משתייך הישוב,
ושאינם חברי האגודה ,שיעור מכסתם המצטבר של בעלי המכסה הנוספים לא יעלה על .30%
יוער כי אין באמור בסעיף כדי לגרוע מהאמור בחוק הגליל ,התשמ"ח  1988 -לעניין זכאות
לסובסידיה והוראות החוק גוברות.
 .8מספר המטילות הכולל שניתן לגדל במתחם הלולים המתוכנן יהיה לפחות  70,000מטילות .הבינוי
המבוקש יידרש לתת מענה למלוא הפוטנציאל של הלולים המתוכננים במתחם על פי תכנית הבינוי
המהווה נספח לתכנית המאושרת.
 .9היקף מכסות הגידול של קבוצת המגדלים המוגשת בבקשה לפיתוח מתחם אחד על ידי מבקש
התמיכה יהיה לפחות  40,000מטילות .אם תוגשנה בקשות למתחמים נוספים בישוב אחד ,היקף זה
יתאפשר אך ורק במתחם האחרון בסדר ההקמה ,מבין המתחמים המוגשים .במתחמים האחרים
יידרש מגיש הבקשה להציג היקף מכסות גידול של קבוצות המגדלים בהתאמה ל 70,000-מטילות
לפחות.

1

 .10יחידה מינימלית שתוגש כחלק מהתארגנות המגדלים בקבוצה תכלול:
(א)

לול עבור  7,500מטילות לפחות.

שני מגדלים לפחות בלול ,אלא אם המגדל הינו אגודה חקלאית שיתופית.
(ב)
המשרד ,באישור אגף התקציבים ,יוכל לשקול ויתור על הנדרש בסעיף ( 9ב) ככל שלא יהיה ביקוש
מלא למענקי התמיכה.
 .11מבקש התמיכה יידרש להציג את בקשתו על רקע נספח הבינוי של התכנית המאושרת .שינוי של
הפריסה וכמות הלולים במתחם שבנספח הבינוי ,יידרש לאישור המשרד והשירותים הווטרינריים.
 .12הגשת בקשה למתחם נוסף מחייבת הגשה של רשימת מגדלים לשם אכלוס מלא של לפחות 70,000
מטילות במתחם הקודם או במתחמים הקודמים ,בהתאם לנספח .3
 .13סדר ההקמה של המתחמים ביישוב יהיה על פי הקבוע בתכנית המאושרת או על פי החלטה של מוסד
תכנון מוסמך לשינוי שלביות ההקמה של האתרים בתכנית.
 .14צפיפות גידול המטילות בלולים לא תפחת מ 750-סמ"ר למטילה ,ובלולים נטולי כלובים לא תפחת
מ 1,111-סמ"ר למטילה ( 9מטילות למ"ר).

 .8מסמכים שחובה לצרף לבקשה כתנאי סף
מסמכים שחובה לצרף לכל בקשה
 .1טופס בקשה – בנוסחו המצורף בנספח .1
 .2רשימת תיוג – נספח .2
 1לדוגמא – ישוב המגיש מתחם אחד בלבד יידרש להציג קבוצת מגדלים שמכסתם לפחות  40,000מטילות.
ישוב המגיש  3בקשות ל 3-מתחמים יידרש להציג במתחם הראשון והשני קבוצות מגדלים שמכסתם מונה לפחות 70,000
מטילות בכל מתחם ובמתחם השלישי יידרש להציג קבוצת מגדלים שמכסתם לפחות  40,000מטילות.
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 .3התחייבות האגודה השיתופית החקלאית והמגדלים לשמור על משטר גידול של גיל אחיד ולהעתיק
את גידול המטילות ללולים שייבנו במתחם הלולים שבבקשה זו – נספח .3
 .4אישורי אגודה שיתופית חקלאית – אישור עדכני מטעם רואה חשבון או עורך דין בדבר זהותם של
מורשה/י החתימה של התאגיד ,לרבות מס' ת.ז 9( .ספרות) ותפקידו/דם באגודה .אם יו"ר/מנכ"ל
האגודה ו/או חשב/גזבר התאגיד הם בין מורשי החתימה – יש לפרט את פרטיהם ולאשרם כאמור.
 .5אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976 -
 .6אישור תקף לצורך ניכוי מס במקור ,לפי תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור) ,התשמ"א-
1980
 .7שמות חברי הוועד ואישור מינויים על ידי האסיפה הכללית של אגודה שיתופית חקלאית בפרוטוקול
המאושר על ידי היועץ המשפטי של האגודה.
 .8מכתב פנייה של יו"ר האגודה השיתופית החקלאית ובו תיאור הבקשה לפרטיה.
 .9אישורים ומסמכים המעידים על זיקת הישוב לקרקע עליה מיועד להיבנות מתחם הלולים ,לגביה
מבוקשת התמיכה מושא בקשתו.
 .10רשימת המגדלים שיקימו לולים במתחם או במתחמים המבוקשים ,המכסות שלהם ומספר
המטילות של כל מגדל אשר מיועדים לגידול במתחם המבוקש וחתימותיהם .הרשימה תוגש כשהיא
חתומה גם על ידי המורשים מטעמו ,על פי הנוסח המפורט בנספח .3
 .11נוסח ההודעה למגדלים בישוב .על המבקש להציג כי ניתנה הזדמנות שווה לכל המגדלים להצטרף
לקבוצת מגדלים שתקבל את המלצת האסיפה להגיש בקשה לקול הקורא.
 .12על המבקש להגיש את פרוטוקול והחלטת האסיפה לאישור קבוצת המגדלים ולאישור הגשת בקשת
התמיכה ,כשהם מאושרים על ידי היועץ המשפטי של האגודה.
 .13על המבקש להגיש מפה ובה סימון המתחם ובו פריסת הלולים המבוקשים וזאת על רקע תכנית
סטטוטורית מאושרת ועל רקע תשריט הבינוי המנחה של המתחם.
מובהר כי הגשת המסמכים מהווה תנאי סף לכל בקשה .בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף תובא בפני
וועדת התמיכות לשם פסילתה על הסף.

 .9אמות מידה לקביעת הזכאות התמיכה
ועדת התמיכות תדרג את הבקשות לפי אמות המידה שלהלן:
 .1ניקוד הבקשות – כללי
 .1סך התמיכות עבור הבקשות שתאושרנה לא יעלה על התקציב המאושר.
 .2סכום התמיכה למתחם לולים אחד לא יעלה על  2מיליון  ₪בסך הכול ,אלא אם אושר אחרת
ע"י אגף התקציבים במשרד האוצר.
 .3אמות המידה לניקוד בקשות לתכניות:
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אמת
מידה
1

2

3
4
5

אמות מידה
ההפרש בין מספר המטילות הכולל ,לסף
המינימלי של  40,000מטילות .מספר רב
יותר של מטילות יזכה לדירוג גבוה יותר.
לצורך ניקוד אמת המידה הזו יהיה ההיקף
המקסימאלי  70,000מטילות.
מספר המגדלים הכלולים בקבוצת
המגדלים שתיכנס למתחם .מספר רב יותר
של מגדלים מהיישוב בו יוקם המתחם יזכה
לדירוג גבוה יותר.
תוספת ניקוד למתחם הלולים הראשון
בביצוע המדינה.
הכללת לולים נטולי כלובים בתכנית הבינוי
וברשימת המגדלים.
עדיפות לאזור פריפריאלי המדורג 3 – 1
במדד הפריפריאליות.
סה"כ מצטבר

טווח
ניקוד
לתכניות
25 - 0

25 - 0
20

הערה

ע"פ הנוסחה הבאה:
 1,200מטילות =  1נק'
ע"פ הנוסחה הבאה:
מגדל אחד = 1נק'
מגדל שהוא אגודה =  1נק'
ל 10-חברים
אין מגבלה על מספר המתחמים
שיוגשו או שיאושרו

20 / 0
10 / 0
עד 100

 .10בקשה לתמיכה
 .1ניתן להגיש את הבקשה למשרדי המחוז בתקופה שבין מועד פרסום הנוהל ועד  ,1.10.2019ובשים
לב למועדים האמורים בסעיף .3
ניתן לקבל מידע על המחוז הרלוונטי באמצעות אתר המשרד בכתובת הבאה :אתר משרד
החקלאות -מחוזות
 .2המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה יעביר את כל מסמכי הבקשה ונספחיה למשרדי המחוז הרלבנטי
לבקשה .המסמכים יוגשו בקבצים מקוריים בשני עותקים וכן בקבצי  PDFסרוקים כולל חתימות
שיגשו צרובים על גבי דיסק.
 .3הבקשה לתמיכה תהיה חתומה בידי מורשי חתימה של המבקש .עורך הדין מטעם האגודה
השיתופית החקלאית יאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה ,וכן
כי הבקשה אושרה בידי אסיפת הישוב .פרוטוקול האסיפה יצורף לטופס הבקשה ויאושר אף הוא
על ידי עורך הדין.
 .4בקשה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות תידחה ללא דיון.
 .5יובהר ,כי בקשות שתוגשנה לפי נוהל זה ותימצאנה זכאיות לתמיכה ,תינתן בגינן תמיכה לפי נוהל
זה בלבד ,ובכל מקרה אין באמור משום התחייבות המשרד לשלם בגין פעולות אלו וזאת עד למתן
כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד ,ולא תהא כל טענת הסתמכות לעניין זה.
 .6בקשת התמיכה תכלול את כל המסמכים שחובה להגישם כתנאי סף כאמור בסעיף  .8המשרד יהיה
רשאי לדרוש ממבקש התמיכה מידע ,נתונים ומסמכים נוספים ,כפי שייראה לנכון ,לצורך הדיון
בבקשת התמיכה.
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 .11תנאים לשלב הביצוע
האחריות לתכנון המפורט לביצוע מתחמי הלולים והתשתיות ולאישורם תהיה בידי המשרד.
הגורם המבצע ייקבע על ידי המשרד ,והוא יבצע התקשרויות עם המתכננים ,קבלני הביצוע ,המפקחים
ונותני השירותים בכפוף לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב.1992-
על המבקש להגיש את סימון הלולים המיועדים להריסה על רקע התכנית סטטוטורית המאושרת.
בטרם ביצוע וכתנאי להפעלת העבודות על ידי המשרד במתחם מושא הבקשה ,מגישי הבקשות
והמגדלים יידרשו להתחייב ,עד המועד שיקבע ,כדלקמן:
 .1לפעול בשיתוף פעולה עם המשרד לשם הקמת מתחמי הלולים המבוקשים ולשם מימוש בניית
הלולים במתחמים אלה.
 .2לפעול לתחזוקה שוטפת של המתחם ,לרבות התשתיות ,עד לאכלוס המתחם והעברת האחריות
לתחזוקתו למגדלים.
 .3לפעול לחתימה על תכניות הגשה לשם הוצאת היתרי בניה לעבודות פיתוח מתחמי הלולים ובעתיד
לבניית הלולים על ידי החברים בקבוצת המגדלים.
 .4לפעול לאישור ולחתימה על תיק תכנון מפורט לביצוע הכולל תכניות עבודה ,מפרטי העבודה ,כתב
כמויות ואומדן לביצוע עבודות הפיתוח והתשתית במתחם הלולים.
 .5שלא ליתן זכות שימוש לאחר בקרקע המיועדת מלבד למגדלים על פי הרשימה שצורפה לבקשה.
 .6שלא ליתן זכות לשימוש אחר שאיננו הקמת מבני לולים ,בקרקע המיועדת לשם כך.
 .7להעמיד לרשות המשרד ו/או לבאי כוחו קרקע בעלת נגישות המיועדת למתחם המתוכנן ולשם
ביצוע התשתיות כשהשטח מצוי בחזקת אגודה שיתופית חקלאית ,פנוי וזמין לביצוע.
 .8להעניק זכות חזקה למדינה על התשתיות שתקים ,עד להקמת הלולים על ידי המגדלים.
 .9להתחייב לשמור על משטר גידול של גיל אחיד במתחמי הלולים ולעמוד בתקנות צער בעלי חיים
הרלוונטיות ,תקנות מועצת הלול ,תקנות רישוי עסקים ועל פי כל דין.
 .10להעתיק את גידול המטילות ללולים שייבנו במתחם הלולים על פי הבקשה שתאושר.
 .11על אגודה שיתופית חקלאית יהיה להציג התחייבויות כספיות של המגדלים בקבוצה המוגשת
בבקשה ,להעביר את גידול המטילות ללולים שייבנו במשטח על ידם.
 .12חברי קבוצת המגדלים יידרשו להימנע מפרישה ממנה כל עוד לא נכנס מגדל אחר במקומם ,במכסה
שאיננה קטנה ממכסתם ובאישור האגודה השיתופית חקלאית.
 .13על אגודה שיתופית חקלאית יהיה להציג תצהירים של חברי קבוצת המגדלים ,חתומים על ידי
היועץ המשפטי של האגודה ,למילוי התחייבויותיהם כאמור לעיל.
 .14המשרד יפעל להצבת שילוט זמני במהלך הביצוע ושילוט קבוע בסופה של העבודה בו יצויין חלקו
של המשרד בעבודה.
 .15המשרד ייקבע בכתב ההתחייבות סנקציות בגין אי עמידה בהוראות נוהל זה ,לרבות הפרות של
התנאים בנוהל התמיכה ובנספחים לו ובהן בין היתר:
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א.
ב.
ג.

ערבות בנקאית מהאגודה החקלאית שיתופית
מניעת תמיכה עתידית ביישוב  /באגודה /במגדלים
הוראת קיזוז כספים המיועדים לתשלום לאגודה /למגדלים

 .12מעקב ובקרה
 .1המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורת ובדיקה ,בכל עת ,גם לאחר השלמת הביצוע ,בדבר
אמיתות הנתונים שנמסרו לו ומילוי התנאים למתן התמיכה.
 .2לשם ביצוע הפיקוח רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהנתמך להגיש לו דיווחים כספיים ואחרים
בקשר לביצוע הפרויקט מושא התמיכה ,ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר במשרדיו
ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.

 .13הקטנת תמיכה או ביטולה
 .1המשרד רשאי להקטין או לבטל את התמיכה אם לא קיים הנתמך את כל דרישות המשרד בקשר
לביצוע הפיקוח כאמור ,אם לא קיים הנתמך את כל התנאים או 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 הנתמך פועל שלא על פי דין.
 .2החליט המשרד על הקטנת התמיכה או על ביטולה ,ישיב הנתמך למשרד את סכומי התמיכה
ששולמה לשם ביצוע העבודה במתחם על פי בקשתו ושהוחלט על ביטולה ,בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית חשב כללי.
 .3מבקש התמיכה והמגדלים יאשרו בטופס הבקשה (נספח  )1וברשימת המגדלים (נספח  ,)3לפי
העניין ,כי ידוע להם שאם לא יעמדו בתנאי מהתנאים המפורטים בנוהל התמיכה ,בכתב
ההתחייבות או בכל דרישה אחרת של המשרד בקשר לתמיכה ,ינקוט משרד החקלאות בצעדים
שונים ויהיה רשאי לקזז את הסכומים כאמור מכל סכום לו זכאי מבקש התמיכה /המגדל
מהמשרד.

 .14רשימת נספחים
 .1נספח  – 1טופס הבקשה
 .2נספח  – 2רשימת תיוג
 .3נספח  – 3תבנית מחייבת לרשימת מגדלים באישור אגודה שיתופית חקלאית
 .4נספח  – 4רשימת תכניות שהוכנו על ידי המשרד
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