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תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019

פיילוט תמיכה בפרי רבייה
א .רקע
בתאריך  18.9.19התקיים מכרז פרי רבייה בחוות נווה יער ,לפני המכרז מתקיים מבחן פרים הנמשך כ – 90
ימים ,במהלך המבחן הפרים מוחזקים בתנאים שווים בנווה יער ,הפרים מקבלים הזנה וטיפול שווה ונבחנים
במדדים שונים כגון :עליית משקל יומית ,מבחן פוריות ועוד' .מגדלי בקר המטפחים פרי רבייה המעוניינים
להשתלב בהליך זה שולחים פרי רבייה למבחן הפרים.
ב .בתאריך  23לינואר  2019פירסם המשרד נוהל תמיכה בשטחים הפתוחים שמטרתו :להגדיר את
הקריטריונים והפרוצדורה הנדרשים לקבלת תמיכה בגין רעייה עם בקר ,צאן בשטחים הפתוחים
בעונת המרעה לשנת .2019
על-מנת לתרום להתייעלות ענף המרעה ,ובכדי לסייע למגדלים להתמודדות עם שחיקת המחיר
בעקבות הפחתת המס על ייבוא של מוצרים מן החי ובעלי חיים ,משרד החקלאות בוחן אפשרות למתן
מענק לרכישת פרים מעדרי טיפוח עבור משקי בקר לבשר לשנת  .2019המענק ינתן עבור רכישת פרי
הרבייה אשר עברו מבחן פרים בתחנת המחקר נווה יער של מנהל המחקר.
כפועל יוצא ,תמיכה זו תתרום להשבחת עדרי המרעה בפרים איכותיים בעלי תכונות חיוניות שנבדקו
ונבחנו כגון:
 ת.מ.י תוספת משקל יומית בחינת בריאות הפרים
 בחינת קו גנטי של האמא ,אבא של פר הרבייה
 שיפוט גופני הכולל בחינת מבנה הרגליים ,זויות ומבנה הטלף והכתף.
ג .מוצע כי המענק יינתן עפ"י הקריטריונים הבאים:
 .1זכאי להגיש בקשה בעל עדר שקיבל תמיכה במסגרת נוהל "תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית
בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת – ."2019
 .2התמיכה מיועדת לרוכש פר רבייה ממשק טיפוח ,לא תתאפשר תמיכה לטיפוח עצמי.
 .3הפר ישמש לעדר המבקש בלבד ,התמיכה רק בעבור רכישה מעדרי טיפוח מקומיים.
 .4כל מסמכי הזיהוי של הפר יהיו אחידים באמצעות מספר שירותים ווטרינריים (ש.ו) ממשלתי.
 .5אישור ועדת השיפוט ,בכפוף לקובץ העגלים המומלצים לרבייה שמפורסם לקראת מכרז המכירה
כמוסבר מעלה ,באופן פרטני עם הצגת נתוני הפר הנקנה -הכל בהתאם לפרוטוקול גידול עגלי רבייה
ומסמך ההסבר להקמת מערך הטיפוח שפרסמה יחידת שירותי ההדרכה והמקצוע (שה"מ) -מצורף
למסמך זה.
 .6קנייה מעדרי טיפוח לפרים שעברו את מבחן הפרים( ,בהתאם לנוהל קליטת עגלים לתחנת המבחן
פרים בנווה יער המצ"ב ,ולקטלוג המכרז המפורסם ,יפורסם עם רשימת ועדת השיפוט).
 .7טווח הגילאים המוכר לצורך מענק לקניית פרים ,מ 10 -חודשים עד שנתיים.
 .8גובה התמיכה הסופי יקבע לאחר קבלת כל הבקשות אך לא יותר מ 2,000 -ש"ח לפר ,וזאת בכפוף
להמצאת חשבונית קניה (ממבקש הבקשה) וחשבונית מכירה (מא.מ.בל והמשק המוכר).
 .9מספר הפרים המקסימאלי לתמיכה הוא עד ליחס של  1.2%מהיקף עדר האמהות בהתאם להיקף
הפרות שאושר לתשלום התמיכה הישירה .סה"כ תקציב תמיכה לפרים יעמוד על עד ,₪ 300,000 -
במידה ו תקציב זה ישתנה (יגדל או יופחת) ,ועדת התמיכות תהיה רשאית להגדיל או להקטין את
היקף התמיכה בשיעור זהה לכל הזכאים או בהתאם לכלל שוויוני וענייני אחר שתקבע..
ד .ועדת התמיכות :הרכב ועדת התמיכות הוא כלדקמן:
מנהל האגף לגורמי יצור – יו"ר

מנהל תחום ענפי החי  -מרכז הועדה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ת.ד 30 .בית דגן 50250

מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לגורמי ייצור והכפר
מנהלת תחום שטחים פתוחים

נציג היועץ המשפטי

נציג חשבות

ה .תקופת הפעילות :ניתן יהיה להגיש בקשות עד ליום חמישי ט' חשון תש"פ 7 ,לנובמבר .2019
ו .הבקשות תוגשנה למשרדים המחוזיים עפ"י הפירוט הבא:
מחוז הגליל:

בניין המועצה אזורית גליל עליון קריית שמונה 10200
טלפון 04-6816100 :פקס04-6902597:

מחוז העמקים:
מחוז המרכז:
מחוז השפלה וההר:
מחוז הנגב:

תל יוסף ליד מועצה אזורית גלבוע ,ת.ד 203 .ד.נ גלבוע 18120
טלפון 04-6489101 :פקס04-6489127:
דוד שמעוני  ,35חדרה 38364
טלפון 04-6303411 :פקס04-6303408 :
דרך המכבים ראשון לציון ,אתר הקריה החקלאית .ת.ד  30בית דגן 50250
טלפון 03-9559999 :פקס03-9559997/8 :
תחנת גילת ,ד.נ נגב מיקוד 85280
טלפון 08-9920999 :פקס08-9920970 :

ז .מסמכי חובה:
 .1טופס הבקשה (מצ"ב).
 .2חשבוניות קניה ומכירה.
המשרד רשאי לדרוש ממבקש התמיכה מידע ומסמכים נוספים ,כפי שיראה לנכון ,לצורך הדיון
בבקשה לתמיכה.
ח .תשלום
 .1תמיכה שתאושר על ידי ועדת התמיכות תועבר לזכאי על ידי המשרד בהתאם להוראות
התכ"ם והנחיות החשב הכללי ובכפוף לתנאים המופיעים בנוהל תמיכות זה.
 .2הזכאי לתמיכה ימסור למשרד חשבונית ,הכוללת מע"מ כדין ,לטובת המשרד.
 .3התמיכה תועבר במישרין לחשבון הבנק של הזכאי.
 .4לא ניתן יהיה להמחות את כספי התמיכה לפי נוהל זה אלא במקרים חריגים באישור המנהל
הכללי של המשרד וחשב המשרד.
ט .מעקב ובקרה
 .1המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורת ,בכל עת ,גם לאחר תשלום כספי התמיכה,
בדבר אמיתות הנתונים שנמסרו לו ,מילוי התנאים למתן התמיכה ועל השימוש בתמיכה
שנתן.
 .2לשם ביצוע הפיקוח רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהנתמך להגיש לו דיווחים כספיים
ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר במשרדיו
ובמיתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.
י .הקטנת תמיכה או ביטולה
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מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לגורמי ייצור והכפר

 .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 התמיכה
ששולמה לו ושהוחלט על ביטולה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי.
 .3המשרד רשאי יהיה לקזז חוב של הנתמך למשרד מסכום התמיכה שלו הוא זכאי על פי נוהל
זה ,וכן רשאי הוא לקזז את סכום התמיכה שקיבל הנתמך לפי נוהל זה ושאותה הוא נדרש
להשיב ,מכל סכום אחר שאותו הוא זכאי לקבל מהמשרד.
 .4במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב ,הנתמך ישיב את מלוא כספי
התמיכה ששולמו לו ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי ,ולא יהיה זכאי לקבל תמיכה
כלשהי מהמשרד בכל נושא שלגביו יפרסם המשרד נוהל תמיכה במהלך השנתיים העוקבות.

בברכה,
אהוד אלפרט
מנהל תחום ענפי החי
מרכז ועדת התמיכות
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