מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה 5891 -
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה – ( 15891להלן – החוק) ובהתייעצות עם
היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזאת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) לתמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים
כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית ,כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מס'[ 33606083 :משרד החקלאות]



מבחנים אלו פורסמו לראשונה בי"פ  ,0339ד' בתמוז תשע"ב 03/0/0650



תוקנו פעם ראשונה בי"פ  ,0061כ"ה בכסלו תשע"ד09/55/0653 ,



תוקנו פעם נוספת בחודש אפריל (נכון ליום ואישור היוועצות ניתן להם ביום  0/3/0650חתום ע"י המשנה ליועמ"ש
עו"ד דינה זילבר .בשל תקלה העברתם לפרסום ברשומות נעשה רק בתוך בחלוף למעלה משנה בחודש מאי  0659והם
צפויים אפוא להתפרסם בי"פ בתקופה הקרובה.



תוקנו פעם שנייה בחודש מאי  .0659ניתן להם אישור היוועצות ביום  51/9/0659חתום ע"י המשנה ליועמ"ש ,עו"ד
דינה זילברג ונחתמו ע"י שר החקלאות אורי אריאל ביום  .50/1/0659יפורסמו בי"פ ,בתקופה הקרובה.



הנוסח שלפניך המובא מטה הנו "משולב" לאחר הטמעת כלל התיקונים שנערכו למבחנים במשך השנים ומעודכן ליום
הפרסום00/1/0659 :

.5כללי
(א) ועדת התמיכות (להלן – הוועדה) תדון במתן תמיכה מתקציב המשרד ,בהתאם לנוהל
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן( 2להלן – הנוהל) ,תשומת
לב מוסדות הציבור מבקשי התמיכה להוראות הנוהל המהוות חלק בלתי נפרד מבקשת
התמיכה.
(ב) התמיכה כמשמעה במבחנים אלו ,תעשה על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין כלל
מקבלי התמיכה ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו במבחנים אלה.

 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;06התשנ"ב ,עמ' .43
 2י"פ התשנ"ב ,עמ'  ;9602התשנ"ד' עמ'  ;3170התשנ"ז ,עמ'  ;7176התש"ס ,עמ'  ;4903התשס"א ,עמ'  402ועמ';1628
התשס"ב ,עמ' ;761התשס"ג,,עמ' ; 1358התשס"ד ,עמ' , 107עמ'  922ואמ'  ;9646התשס"ה ,עמ'  446ועמ' .

(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של
העניין תוך יישום שוויוני ,אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.
(ד) כל שיקוליה של הוועדה יהיו עניינים תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש,
לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

 .0הגדרות
"אזור עדיפות לאומית"  -יישובים הממוקמים באזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת
הממשלה מספר  4142מיום ל בניסן התשע"ח( 76באפריל  )9672וכפי שיוגדרו בהחלטות ממשלה
מזמן לזמן";
"התנדבות"  -פעולה מסייעת של היחיד למען הזולת והחברה ,שאינה מכוונת או מתוגמלת
ברווח כספי שהוא אינו מחויב לבצעה ושלא כופים עליו לבצעה; שירות בשנת שירות לאחר גיל
תיכון ,לרבות מכינות קדם צבאיות ייחשב להתנדבות לעניין מבחנים אלה; שירות חיילים
בשירות סדיר לא ייחשב להתנדבות לעניין מבחנים אלה;";
"יישוב כפרי"  -יישוב המונה  9,666נפש או פחות בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
"מתנדב"  -אזרח ישראלי או תושב קבע ,שגילו  70שנים ומעלה ,המבצע פעולת התנדבות
כמשמעותה במבחנים אלה;
"מתנדב קבוע" – "מי שהוא מתנדב או עתיד להתנדב בהיקף של  966שעות בשנה לפחות ,במשך
שנה מיום רישומו במוסד הציבור ,ובשנה בעדה מבוקשת התמיכה מקום מגוריו הקבוע ומרכז
חייו היה באזור הפעילות במשך  0חודשים לפחות; לעניין הגדרה זו ,שעת התנדבות משמעה
פעילות בעיבוד שטחים או שמירה על שטחים בלבד".

 .3מטרות התמיכה
מטרות התמיכה הן לפחות שתיים מתוך שלוש מהמטרות המנויות להלן בהתאם להחלטה מס'
 9222של הממשלה מיום ט' באדר ב' התשע"א ( 76במרס ( )9677להלן – החלטת הממשלה):
()7

עידוד פעילות מתנדבים המסייעת לחקלאים בעיבוד שטחים המוחזקים בידיהם
כדין ,לשם מניעת נטישתם;

()9

עידוד פעילות מתנדבים המסייעים לרועים בשמירה על השטחים המוחזקים על
ידם כדין ומניעת פלישות לשם ייעול הרעייה המוסדרת בשטחים הפתוחים ,בין
היתר לצרכים אקולוגיים וסביבתיים (מניעת שריפות ,שימור המגוון הביולוגי,
מניעת רעיית יתר ,שמירה נופית);

()4

חיזוק הקשר של הדור הצעיר לעבודת האדמה ולצורך בשמירה על השטחים
הפתוחים;

 .3הפעילות הנתמכת
חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות האלה:
( )7שכר – השתתפות בשכר המדריכים ,רכזי ההתנדבות ,פרויקטים והוצאות ניהול.
התמיכה תינתן בכפוף להמצאת תלושי משכורת או חשבוניות ,ובהתאם להן; בכל
מקרה ,לא תעלה התמיכה לפי סעיף זה על מספר המשרות המלאות הנתמכות במכפלת
השכר הממוצע (ברוטו) במשק לשנת  9672כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .לעניין זה ניתן לצרף גם חלקי משרות; משרה מלאה תחשב היקף
עבודה של  726שעות בחודש; סך כל התמיכה לפי פסקה זו לא יעלה על  06%מכלל
התמיכה שאושרה למוסד.
( )9הכשרות והדרכות – השתתפות במימון הכשרות והדרכות למתנדבים ולסגל בפעילויות
ההתנדבות השונות ,לרבות הכשרות חקלאיות וחינוכיות נדרשות; ההכשרות
וההדרכות יעשו לפי תוכנית שתוגש למשרד יחד עם בקשת התמיכה ותאושר מראש;
ההדרכות או ההכשרות שיוכרו במסגרת תחום הפעילות יהיו כאלו המשרתות את
מטרת פעילות ההתנדבות לפי נוהל זה ,באופן ישיר; לענין פסקה זו יחשבו הכשרות
או הדרכות שמשכן  3שעות לפחות והשתתפו בהן  76מתנדבים או אנשי סגל ,לפי יעוד
ההכשרה ,לפחות .בכל מקרה ,לא יעלה שכר הניתן במסגרת הדרכות והכשרות כאמור
על שכר הניתן למרצים או מדריכים לפי תעריף ההדרכה של נציבות שירות המדינה
למרצה לפי הקבוצה אליה משתייך ,כפי ערכו ביום  7בינואר של כל שנת כספים;
( )4נסיעות מתנדבים וסגל – השתתפות בהוצאות נסיעה מוכחות אל היישובים ואל מוקדי
ההתנדבות והעבודות .תחום פעילות נתמך זה יכלול :הוצאות נסיעה של מתנדבים
וסגל בתחבורה ציבורית למעט מוניות ,וכן הוצאות היסעים מאורגנים של קבוצות
מתנדבים לצורך מימוש מטרות ההתנדבות; בכל מקרה ,לא יעלו הוצאות נסיעות
כאמור על התעריף הניתן לעובדי מדינה לפי הוראות החשב הכללי ,כקבוע בהוראת
החשב הכללי מס'  74.3.6.9המעודכנת ליום  79במרץ  9672ולעניין הסעות מאורגנות
לפי התעריף הנוהג בהתקשרויות החשב הכללי לענין הסעות ,כפי שקבוע בהודעת
החשב הכללי מס' מ 70.2.7.המעודכנת ליום  76לנובמבר  .9670במסגרת סעיף זה ,יכיר
המשרד גם בהוצאות דלק ובתנאי כי התקיימו כלל התנאים הבאים( :א) הוצאות הדלק
נעשו באמצעות התקן תדלוק אוטומטי בלבד (ב) .הרכב המשויך להתקן התדלוק רשום
ע"ש הגוף מגיש הבקשה ואינו משמש את אחד מבעלי התפקידים כרכב צמוד (.ג) .סכום
התמיכה המאושר בגין הוצאות דלק ביחס לכלי רכב בודד לא יעלה על  ₪ 76,666כולל
מע"מ לשנה .כמו כן יוכרו הוצאות נסיעה של מנהלי שטח ובתנאי כי הנסיעה בוצעה על
ידי מנהל השטח אליו הרכב מוצמד בעצמו ומנהל השטח הוגדר ככזה על פי הצהרת
מנהל העמותה שתועבר מראש במסגרת בקשת התמיכה.

( )3הוצאות מזון למתנדבים או סגל  -השתתפות במימון הוצאות אוכל ושתיה מוכחות
למתנדבים במהלך פעילויות ההתנדבות; בכל מקרה לא תעלה התמיכה הניתנת לפי
סעיף זה על תעריף אש"ל היומי הניתן לעובד מדינה בתפקיד בהתאם להוראות נש"מ;
( )6מגורי מתנדבים או סגל – ההשתתפות במימון שכר דירה של מתנדבים או סגל (ככל
שהשכירות נדרשת להם לצורך ביצוע פעילות ההתנדבות) .בכל מקרה מובהר כי
התמיכה לעניין תחום פעילות זה ,כפופה להצגת חוזה שכירות החופף את תקופת
ההתנדבות ותיעשה בהתאם למחירי שוק מקובלים ביחס לשטח הנכס המושכר ,מצבו
והאזור הגיאוגרפי בו הוא ממוקם ,ולא תעלה על עלות השכירות כאמור;
( )0ציוד – השתתפות ברכישת ציוד ,אמצעים ,כלים ואביזרים הנדרשים לצורך פעילות
ההתנדבות ,העבודה החקלאית ,עבודות הגידור ועבודות השמירה ,כמפורט להלן:
(א) סכום השתתפות המשרד (התמיכה) לרכישת פריט בודד לא יעלה על 766,666
שקלים חדשים (כולל מע"מ) ,וסך כל התמיכה לפי פסקה זו לא יעלה על 96%
מכלל התמיכה שאושרה למוסד; בלי לגרוע מן האמור יובהר כי המשרד יכיר
בהוצאות לרכישת כלי רכב ובלבד שעונה על התנאים המצטברים הבאים:
( )7עלות רכישת הרכב אינה עולה על  ₪ 36,666כולל מע"מ לרכב פרטי
עד  6מקומות ו  ₪ 26,666כולל מע"מ לרכב הסעות מעל  1מקומות ,או
שעלות הרכב אינה עולה על  16%מערכו הנקוב במחירון "יצחק לוי"
הרלבנטי ליום הרכישה ,הנמוך מבין השניים.
( )9בוצע רישום בעלות של הרכב ע"ש הגוף המבקש,
( )4הארגון צירף הצהרה בדבר נחיצות ושימוש בפועל של הרכב למימוש
מטרות התמיכה וכמות כלי הרכב שנרכשו אינה עולה על היחס של כלי
רכב אחד ל 96 -מתנדבים קבועים הרשומים שפורטו במסמכי הבקשה.
()3יובהר כי הוצאות רכישת כלי הרכב כפופות למגבלה הקובעת בפסקת
משנה זו ,לפיה סך התמיכה לא תעלה על  96%מכלל התמיכה שאושרה
למוסד.
(ב)

בכל מקרה ,רכש ציוד ייעשה בכפוף לצירופה של תוכנית רכש מפורטת
לבקשה ,שתאושר מראש בידי המשרד ,ובה הנמקה לנחיצות הפריטים
המבוקשים ושלוש הצעות מחיר לכל פריט לפחות ולפריט בודד בעלות מעל
 ₪ 76,666למעט במקרה בו לא קיימים ספקים במספר זה לפריטים
האמורים; עוד יובהר בהקשר זה כי הדרישה לקבלת הצעות מחיר אינה חלה
לעניין רכישת כלי רכב.

(ג)

לעניין פריט ציוד בודד ,שהתמיכה שניתנה בעד רכישתו עלתה על 96,666
שקלים חדשים ,על המוסד להחזיק בציוד מיום רכישתו ,במשך שלוש שנים

לפחות; ככל שהמוסד הפסיק את השימוש בו במסגרת הפעילות הנתמכת,
בטרם חלפו שלוש שנים מיום רכישתו ,ישיב המוסד את החלק היחסי של
התמיכה האמורה כפי ההפרש בין החלק היחסי של משך השימוש בו לבין
התקופה האמורה;
(ד)

לעניין פריט כאמור שהתמיכה בעד רכישתו עלתה על  66,666שקלים חדשים,
יהיה משך תקופת חובת החזקתו בידי המוסד ,חמש שנים לפחות; לעניין
פסקאות משנה ג' ו-ד' ,לא תחשב החלפת הפריט בפריט דומה או זהה שהוא
חדש או איכותי יותר ,כהפסקת שימוש.

( )1פרסום – השתתפות בעלויות פרסום שמטרתן גיוס מתנדבים לפעילויות השונות,
בכפוף לצירופה של תוכנית פרסום מפורטת לבקשה ,שתאושר מראש בידי המשרד,
ובה שלוש הצעות מחיר לפחות לכל פרסום ,למעט במקרה בו לא קיימים ספקים
במספר זה לסוג הפרסום המבוקש; סך כל התמיכה למוסד בתחום פעילות זה לא תעלה
על  766,666שקלים חדשים (כולל מע"מ) ולא יותר מ  76%מתקציב התמיכה הכולל;
( )2שיפוץ – השתתפות בהוצאות שיפוץ מבנים המשמשים למגורי מתנדבים או סגל,
ובלבד שהשיפוצים נדרשים למבקש התמיכה לצורך תיקון ליקוי או בלאי במבנה קיים,
ולא כפעולת הרחבה ,שדרוג או חידוש חיצוני שאינו הכרחי ,והמשרד אישר מראש את
הצורך בשיפוץ ואת עלותו לאחר שנבחנה על ידי גורם מקצועי .לצורך אישור התשלום
יש להציג  4הצעות מחיר ופירוט השיפוץ המבוקש .הוראות סעיף זה לא יגרעו מהוראות
לעניין שיפוץ הקבוע בסעיף  76להוראות הנוהל ,עוד מובהר בזה כי לא תאושר הוצאה
כוללת לגוף מבקש לצורך שיפוץ מבנים העולה על  766,666שקלים חדשים כולל מע"מ
או הוצאה העולה על  76%מכלל התמיכה המבוקשת ,לפי הנמוך מבינהם.
התמיכה בהתאם לתחומי הפעילות שהוגדרו מעלה ,תעשה בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק
התקציב לשנת הכספים השוטפת ,כמפורט.

 .1תקציב
(א) סכום התמיכה למבקש בכל מקרה לא יעלה על  16%מהעלות הכוללת של תוכנית הפעילות
ההתנדבותית .כמו כן ,לא תוכר לעניין מבחנים אלה פעילות שהיקפה עולה על כפל היקף
הפעילות בשנה שקדמה לשנה בעדה מבוקשת התמיכה
 .0בביצוע חלקי של התקציב אשר בהתבסס עליו ניתנה התמיכה ,יקטין את השתתפות המשרד,

בהתאם .תנאי הסף לזכאות
מוסדות הציבור הרשאים להגיש בקשות הינם מוסדות העומדים בכל התנאים המפורטים
להלן:
()7

מוסד ציבור כמשמעו בסעיף4 ,א לחוק ,הרשום כדין ,והפועל ללא כוונת רווח;

3

()9

מוסד ציבור שאינו מוסד חינוך כמשמעו בחוק לימוד חובה ,תש"ט;7232-

()4

למוסד הציבור כיסוי ביטוח צד ג' בר תוקף כנדרש לכלל המתנדבים בו ,לכיסוי
הסיכונים הכרוכים בפעילות ההתנדבותית;

()3

מוסד הציבור המציא הצהרה בכתב לפיה במהלך השנה שבעדה מבוקשת התמיכה
יפעיל מערך התנדבות המונה לכל הפחות  93מתנדבים קבועים בהיקף שנתי של
 3266שעות התנדבות לפחות.
מובהר ,כי מוסד ציבור שלא עמד  90%לפחות -מתחזית מערך המתנדבים עליו
התחייב ,יקוזז מגובה התמיכה המאושרת שיעור אי העמידה בתחזית.
במקביל תינתן למבקש ע"פ בקשתו אפשרות לערער בפני הועדה ולנמק את הסיבות
לאי העמידה בתחזית .ערר זה ,על נימוקיו יוגשו עם קבלת ההודעה על הקיזוז
המתוכנן.

()6

בקשת התמיכה היא לפעולת התנדבות המקיימת שתיים או יותר מן המטרות
המפורטות בסעיף  4ושמרבית פעילותם של המתנדבים היא בביצוע פעילות
חקלאית ובסיוע לחקלאים בשמירה על השטחים החקלאים (להלן -פעילות
ההתנדבות העיקרית];

()0

מוסד הציבור מקיים למתנדבים פעילות חינוכית בשניים לפחות מבין התחומים
שלהלן :העצמה ומנהיגות ,חקלאות ,מורשת וחינוך לדו-קיום

(0א) הארגונים מפעילים מערך התנדבות קבוע באזורי עדיפות לאומית בהיקף המפורט
להלן:
( )7בשנת  9672ואילך המערך התנדבותי פועל בשישה יישובים לכל הפחות ובלבד
שבכל ישוב פעלו ארבעה מתנדבים לפחות;
( )9מוסד הציבור יוכיח קיום תנאי זה באמצעות הצגת תוכניות שהוא ביצע בעבר
ובתנאי שהונחה דעתה של ועדת התמיכות מתוכניות האמורות;
( )4מבלי לגרוע מן האמור ,במוסד המגיש בקשת תמיכה לראשונה ,ניתן להכיר
במוסד הציבור שמפעיל מערך התנדבותי בשני ישובים לפחות ,למוסד כזה
יינתן סיוע ביחס שבין כמות הישובים בהם מבוצעת התנדבות בפועל ולבין
מספר הישובים המזערי הנדרש על פי הנוהל מוסד כאמור יוכל להפעיל בשנה
השנייה להגשת הבקשה מערך התנדבותי בשלושה ישובים לפחות ובשנה
השלישית להגשת בקשה לתמיכה בארבעה ישובים לפחות.
()1

מוסד הציבור הגיש פירוט תקציב ההוצאות לצורך ביצוע התוכנית;

()2

המוסד הגיש תוכנית פעילות התנדבותית וחינוכית מפורטת ,בהתאם לסעיף 1
שלהלן ,בהתאם להנחיות שיינתנו בידי המשרד ,בצירוף כל המסמכים והאישורים
הנדרשים ובהתאם לנוהל;
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()2

מוסד הציבור הסכים בכתב כי למשרד החקלאות ,למשרד לפיתוח הנגב והגליל
ולמשרד האוצר תהא הזכות לעשות כל שימוש המקדם את מטרות התמיכה לפי
מבחנים אלה ,בכל תוצרי הפעילות הנתמכת וללא תמורה ,תוך אזכור של מוסד
הציבור;

()76

מוסד הציבור הוא הגורם המבצע אשר יוזם את הפעילות והינו האחראי העליון על
הפעלתה .לא תתאפשר תמיכה בקבלני משנה אלא בארגון ובמתנדביו בלבד;
הפעילות הנתמכת הינה פעילות אשר אינה מנוגדת להוראות הדין ,או שיש בה כדי
לסייע או לאפשר פעילות העומדת בניגוד להוראות הדין .בתמיכה המבוקשת בעד
פעולות שעניינן עיבוד שטחים חקלאים או שמירה על שטחים חקלאיים ,ימציא
מוסד הציבור אישור בגין אחזקה כדין של הקרקע המעובדת או נשוא פעולת
השמירה; בפסקה זו" ,אישור" – חוזה חכירה ,הסכם בר רשות ,אישור מרעה או
כל אישור מתאים אחר של גורם מוסמך ,לפי העניין;

(76א)

בתמיכה המבוקשת ,ימציא מוסד הציבור הצהרה חתומה בידי כל אחד
מהחקלאים אשר בשטחו מתבצעת הפעילות שבה החקלאי מאשר כי בשטחו
מתבצעת פעילות התנדבות על ידי מוסד הציבור שמבקש תמיכה; ההצהרה תכלול
פירוט של היקף הפעילות ,אופי הפעילות ותרומתה.

()77

הפעילות הנתמכת מתבצעת באזורי עדיפות לאומית;

()79

במקרה של הגשת בקשה ראשונה של מוסד ציבור לקבלת תמיכה – עלות פעילותו
של מוסד הציבור בתחומי הפעילות הנתמכים לפי מבחנים אלה ,בשנה שקדמה
למועד הגשת הבקשה ,לא פחת ממחצית עלות הפעילות עבורה הוא מבקש את
התמיכה.

 .0תוכנית העבודה
נוסף על המסמכים שיש להגיש לפי הנוהל ולפי תנאי הסף בסעיף  ,0על מוסד הציבור ,לצרף
תכנית עבודה סדורה שבמסגרתה יוצגו ויפורטו המרכיבים האלה:
( )7התוכנית החינוכית וההתנדבותית – הצגת ראשי פרקים לתוכנית; תוכנית
ראשונית להטמעה בקרב קהל היעד אליו מיועדת התוכנית; פירוט אודות
מפתחי התוכנית החינוכית וההתנדבותית והשכלתם;
( )9תוכנית פעילות – אופי הפעילות המתוכננת במסגרת התוכנית החינוכית
וההתנדבותית ובכלל זה ,פירוט תאריכי פעילות ,שעות פעילות ,מיקום
הפעילות והישובים בהם מתבצעת ,התכנים ורשימת הנושאים בהם יעסקו
הפעילויות;
( )4משתתפים בתוכנית החינוכית – מספר המשתתפים הצפוי ,וכן תוכנית ובה
דרכים לגיוס משתתפים לתוכנית;
( )3הגופים השותפים בארגון הפעילות ההתנדבותית והחינוכית ובמימונה;.

( )6העלות המבוקשת ,לרבות כלל מקורות המימון שלה.
המשרד יבחן את תוכנית העבודה במסגרת אישור בקשת התמיכה ,ויוכל לבקש הבהרות ופירוט
נוסף .החלטת ועדת התמיכות בעניין אישור תוכנית העבודה תנומק.

 .9אמות המידה למתן התמיכות ושיעורי התמיכה
(א) שיעורי התמיכה במוסד הציבור ייקבעו לפי המפורט להלן:

אמות המידה
א .מספר המתנדבים הקבועים בגילאי  70עד 46

ב .מספר שעות הכולל של סך כל המתנדבים בשנה הקודמת לפעילות בשנה שבעדה
ניתנת התמיכה
ג.

מספר היישובים הכפריים בהם מתבצעת הפעילות ההתנדבותית .לעניין זה ,ימנו
ישובים בהם מתקיימת פעילות בהיקף של  166שעות התנדבות קבועה בשנה לפחות

משקל
96%
96%

96%

המבוצעות על ידי מתנדבים קבועים.
46%

ד.

מספר שעות הפעילות ביחס להיקף השטחים הכולל בו מתבצע סיוע לחקלאים בעיבוד
שטחים ושמירה על שטחי מרעה; לעניין קריטריון זה ייחשב "סיוע" על פי יחס
מינימלי של שעה אחת לכל  66דונם לגבי שמירה ,ושעה אחת לכל דונם לגבי עיבוד.

ה.

שיעור הסכום המוצע למימון התוכנית ממקורותיו של המציע

76%

סה"כ

566%

(ב) חישוב הניקוד בכל אמת מידה ייעשה באופן הזה :בכל אמת מידה מוסד
הציבור אשר הצעתו תהיה הגבוהה או הטובה ביותר לפי העניין ,יזכה למלוא
הניקוד ומוסדות הציבור – ביחס לאותה אמת מידה – ינוקדו באופן יחסי
אליו.
(ג)

בסיום ההליך כמתואר מעלה יחולק כלל תקציב התמיכה לבקשות שעמדו בכל
תנאי מבחנים אלה; היקף התמיכה יבוצע באופן יחסי בהתאם לציון שקיבלה
כל בקשה ובקשה.

 .8נהלים
( )7המוסד יגיש פירוט בדבר יתרת האמצעים הכספיים ,טובות ההנאה בכסף
או בשווה כסף ,העומדים לרשותו ,להוציא התמיכה המבוקשת ,לשם מימוש
הפעילות.

( )9לא תיתמך פעילות הממומנת בדרך אחרת מתקציב המדינה; לא ייתמך
מוסד ציבור הנתמך לפי המבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות
והספורט במוסדות ציבור (סיוע ותמיכה באחזקת מתנדבי שנת שירות
והפעלתם.)4
( )4לעניין מבחנים אלה ,לא יהיה זכאי לתמיכה מתנדב שהובא בחשבון או
דווח עליו במסגרת מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר במסגרת "מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות
לאומית.5
( )3כל מבקש רשאי להגיש בקשה לתמיכה בתוכנית אחת בלבד (בה ניתן
לכלול מספר סעיפי משנה).

 .56תשלום התמיכה
( )7מבלי לגרוע מן האמור בנוהל ובהוראות החשב הכללי ,תשלום בתמיכה ייעשה כנגד
דוחות ביצוע ותמורת חשבוניות ,ובלבד שהביצוע יהלום את התוכנית כפי שאושרה
בידי ועדת התמיכות; ביצוע שלא יהיה בהתאם לתוכנית באופן מלא – ייבחן,
ובהתאם לו ,יעמוד תשלום תמיכה על השיעור היחסי של עמידה בתוכנית.
( )9בכל מקרה סכום התמיכה למוסד לא יעלה על  16%מהעלות בפועל,
( )4מוסד אשר במשך שלוש השנים הקודמות לשנה בעדה ניתנת התמיכה ,שהן
האחרונות בהן קיבל תמיכה ,מימש פחות מ 66%מהתקציב שאושר לו בכל אחת
מאותן שנים ,תוגבל התמיכה בו לגובה ההוצאה בפועל שהוציא בעד הפעילות
הנתמכת לפי מבחנים אלה בשנה האחרונה בה קיבל תמיכה.
( )3לעניין תשלום מקדמה למי שנמצאו זכאים לתמיכה ,יחלו הוראות הנוהל.

ח' טבת ,תשע"ט 70 ,דצמבר9672 ,
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
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