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כ"ו כסלו תשע"ב
 22דצמבר 2011

תמיכה בשטחי פתוחי באמצעות רעיית בעלי חיי
קריטריוני ונהלי הגשת בקשות לשנת 2012
טיוטה להערות הציבור
המשרד מעוניי לקבל את הערות הציבור למתווה זה ,בטר& יוחלט על נוסחו הסופי.
כל המעוניי להשיג ,להעיר או להציע הצעות בעניי זה ,מוזמ לעשות זאת בפניה בכתב לפקס ,039485767
ולציי בנושא הפנייה" :נוהל תמיכה בשטחי& פתוחי& באמצעות רעיית בעלי חיי& קריטריוני& ונהלי הגשת
בקשות לשנת  ."2012את הפניות יש להעביר עד ליו  22ינואר  2012לאחר מועד זה ,ולאחר עיו בפניות
שיתקבלו עד למועד האמור ,יגובש הנוהל באופ סופי.
יודגש :במסגרת פניה זו לא יידונו הבקשות הפרטניות לבקשות לתמיכה ברעיית בעלי חיי& או הערות
הנוגעות למקרה פרטי של אד& או תאגיד ספציפי ,שאי בה כדי להעלות נושאי& עקרוניי& הנוגעי& לאמות
המידה הכלליות.
אי באמור לעיל משו התחייבות לאימו תוכ הפניות או חלק ,או משו התחייבות למת תמיכה לאד או
לתאגיד כלשהוא.
לתשומת לב:
אי בפרסו הודעה זו כדי להוות התחייבות של המדינה למת תמיכה בהתא לאמות מידה אלה .בעקבות
הערות שיתקבלו מהציבור יכול המשרד להחליט על אי מת תמיכה או על מת תמיכה בהיק" שונה מזה
שפורס.
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 .1רקע
תמיכה בענפי חקלאות המסייעי& לשמירה על שטחי& הפתוחי& )להל – תמיכה בשטחי
פתוחי( ,במדינת ישראל היא אחד מיעדי משרד החקלאות .למדינת ישראל אינטרס חיוני
לעודד החזקת שטחי& אלה ועיבוד& כדי למנוע השתלטות גורמי& בלתי מורשי& על שטחי&
אלה ,כדי לשמר בה& שווי משקל אקולוגי ראוי ואת תרומת& הנופית והחברתית ,למנוע את
הוברת הקרקע ולהבטיח המש ,עיבוד& עלידי אוכלוסיה חקלאית פעילה .משרד החקלאות
מבקש לעשות שימוש בכלי תמיכה תקציביי& לעידוד החזקת השטחי& הפתוחי& מתו,
מגמה ליצר רשת בטחו קבועה בהתייחס לתנודות החריפות הנגרמות להכנסות החקלאי&
מ השטחי& הללו עקב תנאי אי ודאות גבוהי& המאפייני& אות&.
בשנת  2012יתמו ,המשרד בפעילויות הבאות בתחו& שבנדו:
 .1תמיכה לעדרי בקר בשר במרעה;
 .2תמיכה לעדרי צא במרעה;
 .3תמיכה לעדרי בע"ח אחרי& במרעה )לא כולל עדר חלב( ;
 .4תמיכה לרכישת פרי רבייה;)מותנה בסיכומי ועדת טיפוח בקר(
 .5תמיכה לצימצו& זאבי& טורפי& במרעה;
נושאי& נוספי& ככל שיוחלט עליה& ובכפו .לאישור תקציבי יפורסמו בהמש,

 .2תנאי הס" לזכאות
 .2.1הגשת בקשה על גבי טופס הבקשה המצור .כולל כל האישורי& הנלוי& והצהרת המגדל;
 .2.2רישו& וחיסו העדר בשרותי& הוטרינריי& כנדרש לכל ענ;.
 .2.3הרשאת רעייה מאת הרשות הציבורית המוסמכת למת היתר שימוש בקרקע;
 .2.4תשלו& דמי רעייה למינהל מקרקעי ישראל עבור שטחי& בפיתוח רשות מרעה;
 .2.5היעדר חוב לשירותי& הוטרינריי& של משרד החקלאות בגי חיסוני& לעדר;
 .2.6ניהול ספרי& והגשת דו"ח שנתי לשלטונות המס;
 .2.7ניהול חשבו בנק על ש& מבקש הבקשה;
 .2.8מילוי וחתימה על שאלו בדבר עבר פלילי )לעיניי סעי 4 .א' לקריטריוני&(;
 .2.9למגדל פוליסת ביטוח לפינוי פגרי& בתוק .לשנת 2012
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 . .3פירוט הקריטריוני והמסמכי הנדרשי לעמידה בתנאי הס":
 .3.1לנושא תמיכה לעדרי בקר ,צא במרעה ובע"ח אחרי ) פעילות (1+2

 .3.1.01הגשת טופס בקשה כולל שאלו בדבר עבר פלילי חתו& על ידי המגדל ,או
מורשי חתימה במשק שיתופי וחברה )מצור"( ,אשר יוגשו בליוי כל המסמכי&
במחוז המשרד הרבלנטי ,לפי הכתובות המפורטות להל.
 .3.1.02עמידה בדרישות השרותי הוטרינריי ורישו הבקר )לעדרי בקר( בקוב
הבקר  :הגשת אישור וטרינרי נכו ל  .31/12/11האישור יהיה בטופס
ממוחשב שיופק בלשכה הוטרינרית.
לגבי ענ" הבקר  האישור יכלול ה את היק .הפרות המחוסנות בשנת  2011וה
את מצבת העדר בהתא& לקוב 1הבקר כפי שמופיע במחשב השרותי
והוטרינריי .היק .הפרות הזכאיות יקבע בהתא& למספר הפרות שחוסנו או
מספר הפרות במצבת העדר )קוב 1הבקר( הנמו' מבינה&.
לגבי ענ" הצא – יקבע היק .העדר הזכאי לתמיכה לפי כמות האמהות )כבשי&
ועיזי&( הבוגרות המחוסנות.
לגבי בע"ח אחרי  ידרשו מסמכי& המאמתי& את היק .העדר .
 .3.1.03קבלת הרשאת רעייה ממינהל מקרקעי ישראל  :הגשת חוזה ממ"י  צילו&
עמוד ראשו הכולל פרטי המגדל והיק .השטח כמפורט בחוזה ע& מינהל
מקרקעי ישראל ,בתוק .לשנת ) 2010/12מ  (31/8/12 – 1/9/11או לתקופה
ארוכה יותר.במקרי& חריגי& בה& מתעכבת הוצאת החוזה מסיבות שאינ
תלויות במגדל יצר .המגדל מכתב הסבר מאת ממ"י ,הכולל את היק .השטח
המיועד להשכרה והחתו& ע"י מחוז ממ"י  +מפת שטחי& מפורטת.
 .3.1.04בנוס" להרשאה מאת המינהל ,במידה ומתבצעת רעייה בשטחי מדינה
נוספי :מגדלי& אשר ברשות& שטחי& בבעלות ציבורית אחרת יצרפו
מסמכי& מפורטי& המעידי& על היק .השטח כולל כל הפרוט כאמור בסעי .ג.
הבהרה – שטחי רעייה המוקצי& על ידי קק"ל חייבי& להכלל בחוזה הרעייה
ע& ממ"י .אי התחייבות להכיר בשטחי אלה כשטחי זכאי למענק.
 .3.1.05ניהול ספרי והגשת דו"ח שנתי לשילטונות המס :אישור רו"ח בדבר הדיווח
לרשויות המס לגודל העדר לפי סוגי& )פרות ,עגלות ,פרי& ,עגלי& ,רחלות,
תיישי& ,איילי&  ,צפירות ,טלאי& ,גדיי& ,ובעלי חיי& אחרי&( בהתא& לענ.

הגידול כפי שהוגש לשילטונות מס הכנסה נכו ל( 31/12/11

)במקרה חריג

שלא הוגש דו"ח לשנת  2011יוצג המסמ ,הנ"ל נכו ל(  + 31/12/10אישור
רואה חשבו מפורט לתנועת עדר נכו ל  .31/12/11כמו כ כאמור בנספח ב'
חובה לצר .את טופס תנועת המלאי )טופס  1220למס הכנסה ,או מאז ראשי
כפי שהוגש במסגרת מאז תאגיד( אשר הוגש במסגרת הדוחות השנתיי&
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חתו& לזיהוי ע"י פקיד השומה ורואה החשבו )יוע 1המס( אשר הגיש את
הדו"ח .יש להקפיד כי זהות מבקש המענק תואמת בדיוק לזהות מגיש הדו"ח
לשלטונות המס.
 .3.1.06אישור ניהול ספרי בתוק" עד סו" שנת  2012לפחות )תדפיס מקורי ממס
הכנסה( הכולל מס' זהות או ח.פ .ותוק .לאישור .נית להוציא האישור באתר
האינטרנט של רשות המיסי&/https://www.shaam.gov.il/GMREPISHUR .

ולקבלו למייל האישי שלכ&.
 .3.1.07טופס בנק – במידה וחל שינוי בפרטי הבנק או למגדל חדש יש להגיש טופס
בנק מעודכ )מקור( .יש להדגיש כי פרטי הבנק הינ& אות& הפרטי& שהוגשו
לצור ,בקשה למענקי& במסגרת מנהלת ההשקעות )נספח א(.
 .3.1.08אישור תשלו דמי רעייה למינהל מקרקעי ישראל):שובר תשלו& משול(
לשנת מרעה )2011/2012לחקלאי& שחייבי& בתשלו& דמי רעייה לרשות מרעה(.
 .3.1.09הצגת פוליסת פינוי פגרי& לאתר מוסדר לכל הפחות  90%מהכמות המאושר
בענ .הצא – בכפו .לסיכו& ביטוח לענ .הצא.
 .3.2לפעילויות רכישת פרי רבייה )פעילות (3
 3.1.01עמידה בכל התנאי& המפורטי& בסעי 3.1 .לשנה זו או לשנה קודמת בכפו.
למועד הבקשה.
 3.1.02רכישת פר רבייה ממקור מאושר ואשר עבר מבח פרי& כמפורט בנספח א'
לבקשהלרכישת פר רבייה ,וכלול ברשימת הפרי& המועמדי& למבח לשנה
זו )מצורפת(
 3.1.03יצורפו חשבוניות קנייה מקוריות או נאמנות למקור הכוללות את המספר
הממשלתי של הפר.
 3.1.04עבור פרי& שלא נרכשו במכרז יצור .טופס הצהרת משק טיפוח כמפורט
בנספח ב' לבקשה לרכישת פרי&.
 3.1.05פריט תמיכה זה ,כפו .לתוספת תקציב.
 .3.3לפעילות צימצו זאבי )פעילות (4
 .3.3.01עמידה בכל התנאי& המפורטי& בסעי 3.1 .לשנה זו או לשנה קודמת בכפו.
למועד הבקשה.
 .3.3.02אישור רשות שמורות הטבע לביצוע הצייד בשטחי המגדל המבקש.
 .3.3.03רישיו לשימוש בנשק על פי חוק.
 .3.3.04פריט תמיכה זה ,כפו .לתוספת תקציב.
 .4בחינת הבקשות
 .4.1בחינת הבקשות ,אישור& ודירוג& ,תעשה על ידי ועדה בהרכב הבא )להל – ועדת תמיכות(:
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מנכ"ל המשרד או נציגו – יו"ר
מנהל תחו& ענפי החי
מנהל תחו& שטחי& פתוחי&
החשב או נציגו
ראש ענ .ייצור
נציג מחוז נגב לנושא מרעה עונתי
היוע 1המשפטי או נציגו
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 .4.2הוצאת התחייבות כספית
לאחר אישור התמיכה בועדת התמיכות כאמור לעיל ,תוצא התחייבות כספית ,בגובה סכו&
התמיכה שתאושר בועדת התמיכות .
 .4.3תשלו התמיכה
.4.3.1התמיכה תינת רק לאחר שאושרה על ידי ועדת התמיכות של המשרד כאמור לעיל ולאחר
שמולאו כל תנאי התמיכה כמפורט בנוהל זה.
.4.3.2תשלו& התמיכה יהיה כפו .להמצאת כל מסמ ,או אישור הנדרש על ידי חשבות משרד
החקלאות כתנאי לתשלו& בהתא& לנהלי& המקובלי& בחשבות.
.4.3.3כספי תמיכה מחויבי& בתשלו& מע"מ.

 .5תנאי נוספי
 .5.1ועדת התמיכות תהא רשאית להחליט על עיכוב או ביטול תשלו& תמיכה למגדל א& נודע לה כי
כנגד אותו מגדל מתנהלת חקירה במשטרה ,או הוגש כתב אישו& ,או שהורשע בדי בעבירה
שמפאת טיבה והקשרה אי זה ראוי שיקבל מענק לשמירה על שטחי& פתוחי& ובכלל אלה
גרימת נזק לתשתיות מרעה שהמשרד שות .להקמת ,הצתות שטחי רעייה ,גניבת בעלי חיי&
במרעה ,בנייה בלתי חוקית בשטחי המרעה או שימוש בלתי חוקי לפי חוק ההתיישבות
החקלאית.
 .5.2פיקוח  משרד החקלאות או מי מטעמו יהיה רשאי לבקר בשטח ,לערו ,ביקורת ,לקבל ולאמת
נתוני& ,מסמכי& ומידע מהחקלאי בכל עת ,ג& לאחר תשלו& כספי התמיכה.
 .5.3במקרה בו יתגלה כי הנתוני& שנמסרו על ידי מגיש הבקשה לצור ,קבלת התמיכה אינ& נכוני&
או כי מקבל התמיכה לא עמד בהתחייבויותיו על פי כתב ההתחייבות )טופס הבקשה( החקלאי
יידרש להשיב את מלוא כספי התמיכה ששולמו לו בתוספת ריבית פיגורי& של החשב הכללי .כמו
כ ,יהיה מנוע החקלאי להגיש בקשה נוספת לקבלת תמיכה מהמשרד במש ,תקופה של שנתיי&
ימי&.
 .5.4במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה ביתר או כי מגיש הבקשה לא עמד בתנאי& שנקבעו לקבלת
התמיכה – החקלאי ידרש להשיב את מלוא כספי התמיכה ששולמו לו בתוספת ריבית פיגורי&
של החשב הכללי )ע"פ נוהל מנהלת ההשקעות חוק לעידוד השקעות הו בחקלאות(.
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 .5.5מובהר בזאת כי לא תינת תמיכה במסגרת נוהל זה בגי שטח שקיבל תמיכה ממקור ממשלתי
אחר.
 .5.6מובהר בזאת כי באחריות המגדל לוודא כי אי לו חובות כלשה למשרד החקלאות כגו חוב
לשרותי& הוטרינריי& .יש להדגיש כי קיו& חוב שמועד פרעונו חל .לפני מעל  60יו& ממועד
שיחרור המענק יעכב קבלת המענק עד להסדרת החוב.
 .5.7משרד החקלאות רשאי לדחות את תשלו& התמיכה למגדל אשר חייב כספי& למשרד ולא פרע
חובותיו בזמ עד לפרעו המוחלט של החובות ובמידת הצור ,ג& לקזז מכספי התמיכה חובות
של מקבל התמיכה כלפי הממשלה.
 .5.8מובהר בזאת כי כל המסמכי& שפורטו לעיל חייבי& להיות על ש& המגדל ותואמי& בש&
ובמספר תעודת הזהות ,בקשות שבה חלק מהמסמכי& ה& על ש& שונה מש& המבקש לא
יאושרו.
 .5.9חובה על המגדל לשמור אצלו עותק של כל המסמכי& כפי שהוגשו למחוז למקרה שידרשו ברורי&
בהמש.,
 .5.10מובהר בזאת כי כספי התמיכה בהתא& לנוהל זה מחוייבי& בתשלו& מע"מ בכפו .לכל די
ובהוצאת חשבונית מס לטובת משרד החקלאות בגי הסכו& המתקבל כתמיכה.
 .5.11מובהר בזאת כי לא נית להמחות את כספי התמיכה לפי נוהל זה אלא במקרי& חריגי& באישור
מנכ"ל משרד החקלאות וחשב משרד החקלאות.
 .5.12מובהר בזאת כי מת התמיכה לשנת  2012מותנת בקיומו של תקציב במסגרת תקציב המדינה.

 .6נוהלי הגשת החומר
 .6.1יש להגיש טופס בקשה חתו& כולל כל המסמכי& הנלויי& כמפורט לעיל במחוז המשרד הרלוונטי.
 .6.2רק בקשות מלאות בליווי כל המסמכי& יטופלו )במקרי& חריגי& ביותר בה חסר ,כאמור לעיל,
אישור חוזה ממ"י מסיבה שאינה תלוייה במגדל ,תצור .פנייה בכתב לועדת התמיכות כולל
אישורי& כמפורט בסעי.(3.1.03 .
 .6.3את הבקשות יש להגיש למחוז משרד החקלאות הרלוונטי עד תארי.31.8.12 ,
 .6.4בקשות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא יטופלו.
 .6.5נית לקבל הבהרות והסברי& במחוזות משרד החקלאות.
 .6.6בקשות בנושא רכישת פרי& נית ג& להגיש במרוכז דר ,ארגו אמב"ל עד ) .31.10.12לבירורי& נית
לפנות לטלפו .(0505291919 ,046271818
 .6.7פרטי& נוספי& לגבי פרי הרבייה הזכאי& נית לקבל אצל יו"ר ועדת הטיפוח  ,ד"ר מאורי רוז ,טל:
. 0506241450
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 .6.8בכל הקשור לנושא שטח המרעה ודמי רעייה נית לברר פרטי& ולהסתייע במתכנני המרעה
המחוזיי& וכ אצל שמוליק פרידמ טלפו נייד.050–6241818 :

 .7הפרמטרי לתמיכה בשנה זו הינ:
 .7.1תמיכה לשטח ( ענ" הבקר
מענק לפי שטח המרעה
המענק ינת לשטח הפיזי המאושר למענק או השטח הנורמטיבי הנמו ,מביניה& .השטח
הנורמטיבי יקבע לפי מספר הפרות המזכות )אמהות לאחר המלטה בלבד( מוכפל ביחס
השטח לדונ& המתאי& לסיווג הרלוונטי )מפורט בדוגמא למודל(.
התמיכה לדונ& מרעה על פי סיווגו )סיווג  – 1עד  , 4 12.83סיווג  – 2עד  ,4 9.24סיווג
  3עד  ,4 7.7סיווג  – 4עד  ,(4 6.6טווח הסיווגי&:
) 1824 (1דונ& לפרה;
) 2529 (2דונ& לפרה;
) 3034 (3דונ& לפרה;
) 35 (4ומעלה דונ& לפרה.
לעדרי& ע& ניצול בחסר של השטח )יחס שטח בדונ& לפרה הגבוה במעל  10%מתקרת
טווח הסיווג( ,יופחת המענק עד לרמה מינימלית של  4 125לפרה לפי שיעור של 4 3
הפחתה לכל הפרש ביחס השטח לפרה של  1דונ& לפרה.
יחס שטח מינימלי לזכאות לתמיכה הינו  1:5דונ& לפרה.
ס ,המענק = לעדר בטווח הסיווג כפי שהוגדר יהיה המענק המכסימלי עד  4 200לפרה
זכאית )בכפו .לגובה התקציב ולהיק .הפניות(.
הגדרות חישוב התמיכה – )פרמטרי&(:
 =Sס ,התמיכה למגדל;
 =Aשטח מאושר )בדונ&(;
 =Cמספר פרות א& מזכות )פרות(;
 = Sminiער ,מינימלי לסיווג הרלונטי )שטח בדונ& לפרה(;
 =Smaxiער ,מקסימלי לסיווג הרלונטי )שטח בדונ& לפרה 10%מעל תיקרת הסיווג(;
 = Piתערי .תמיכה לדונ& לכל סיווג בש"ח לדונ&;
 = Tmער ,מינימלי לתמיכה תוצאתית לפרה במצב של עוד .שטח )ש"ח לפרה( – 125
;4
 =Tiהפחתה בסיוע היחסי לפרה בגי שטח יחסי גבוהה מהנורמה ) 3ש"ח לדונ& לפרה
מעבר ל ;(Smax
 =iסיווג השטח מ  1עד  4המשק .את רמת המרעית בשטח )נקבע ע"י רשות המרעה(;
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 =Dהפחתה מירבית בגובה התמיכה המחושבת לפרה במקרה של עוד .שטח = .4 75
A
A
}− S max i )], D
> 5 , C > 40
C
C

( ∗ S = min( Α, S min i ∗ C ) ∗ Pi − max{ [Τi

גודל העדר המינימלי לתמיכה בענ .הבקר יהיה בשנת  2011מינימו& .40
היה וס ,הבקשות המאושרות לתמיכה יעלה על התקציב המאושר תופחת באופ יחסי
התמיכה ליחידה.
ס ,התקציב המיועד נכו להיו& )כפו .לאישור תקציב  ,(2012לנושא זה לשנת 2012
יעמוד על כ  .4 6,000,000במידה ותתקבל תוספת תקציב קיימת אפשרות כי תורחב
התמיכה לסעיפי& שיקבעו.

ב .תמיכה לשטח ( ענ" הצא
 .1עיקרו התמיכה בענ .הצא הינו זהה כאשר קיימי& שני סיווגי& בלבד סיווג ראשו 36
דונ& לראש ,סיווג שני  712דונ& לראש ,מעל  6דונ& בסיווג הראשו ומעל  12דונ&
לראש בסיווג השני תיתבצע הפחתה של  4 2.25לכל דונ& לראש עוד .ועד להפחתה
מירבית של  . 12לראש .היק .התמיכה הבסיסי לדונ& יהיה עד  4 11לדונ& לסיווג
הראשו ועד  4 5.5לסיווג השני .התמיכה המירבית לראש תהא עד  .4 33עדר מינימלי
לתמיכה יהיה עדר של  100ראש זכאיות ,ויחס שטח לראש מינימלי .1:1
 .2על מנת לעודד רעיית עיזי& בשטחי חורש ויער התמיכה המירבית לראש תהיה עד 4 66
מהסיבה שרעיית עיזי& בחורש ויער י& תיכוניי& היא צורת הממשק האידאלית למניעת
שריפות.

ג .תמיכה לשטח מרעה עונתי
עדרי& במרעה עונתי )בקר וצא( יהיו זכאי& לתמיכה בהתא& לפרק בזמ בו רעו בשטח
בכפו .להצגת כל האישורי& הרלוונטיי& המתחייבי& בנוהל – יטופלו בקשות בהיק .תמיכה
של מינימו&  4 1,000לבקשה.

ד .תמיכה לשטח ( ענ" בע"ח אחרי )בהמות הניזונות ממרעה(
עיקרו התמיכה בענ .בעלי החיי& האחרי& הינו זהה כאשר הסיווגי& והתערי .לסיווג יקבעו
בהתא& לאמור לענ .הבקר )לבעלי חיי& גדולי& כגו סוסי&( ולענ .הצא כאשר מדובר בבעלי
חיי& קטני& )דוגמת איילי&( .בהתא& לבקשות שיוגשו יסווגו הבקשות לשתי תתי קטגוריות
אלו ויוגדרו תתי הנושאי& המתאימי& בנוסחאות התשלו&.

ה .תמיכה ברכישת פרי רבייה
ס ,מענק מירבי לפר יהיה עד  4 2500ולא יותר מ  25%מעלות הפר.
בכפו .למסקנות ועדת טיפוח המתכנסת בימי& אלו.

ו .תמיכה בצימצו זאבי
ס ,המענק בעבור זאב יהיה עד . 4 2000
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