מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סמנכ"ל בכיר למימו והשקעות
 16ביוני 2015
כ"ט סיו תשע"ה
מעודכ ליו  16/6/2015שעה  08:30נוסח לפרסו לצור" קבלת הערות ציבור

נוהל תמיכה מנהלי להקמת מפעלי חלו #לטיפול בשפכי רפתות
משרד החקלאות  ,מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר החליטו לקד הסדרה שפכי הרפתות.
הואיל ומדובר בנושא חדש יחסית ,הרי שכוונת המשרד הנה לסייע באמצעות נוהל זה בהקמת מספר מתקני
"חלו" באמצעות יוכל המשרד לצבור ידע באשר לסוגי המתקני ,השלכות הנוסעות מהשונות של אזורי הגידול
באר בהקשר של הפעלת מתקני אלו ,ומידת היעילות של מערכות אלו לשפכי רפתות.

בהתא לכ פורסמה באתר המשרד טיוטת נוהל תמיכה )מעודכנת ליו  (16/6/2015שמטרתה :להגדיר את הקריטריוני,
הזכאות ,התנאי ,והפרוצדורה הנדרשי לקבלת אותה תמיכה.
לאור האמור לעיל ,מעוניי( המשרד לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל התמיכה בטר פרסומו.
טיוטת נוהל התמיכה נית( לעיו( והורדה באתר האינטרנט של המשרד בכתובתwww.moag.gov.il :
כל המעוניי( להעיר הערות ,מוזמ( לעשות זאת בפניה בכתב לפקס

 03 9485829או לכתובת הדואר אלקטרוני הבאה :

efrath@moag.gov.il
את הפניות יש להעביר עד 30.6.15
למע( הסר ספק ,מובהר בזאת כי אי( באמור לעיל משו התחייבות לאמ תוכ( הפניות או חלק( ,או כל התחייבות לתמיכה במא(
דהו
עוד מבקש המשרד להדגיש כי פרסומו של נוהל זה ,קוד לשנת התקציב ובאשר על כ( ,בעת הפרסו ,אי( עדיי( ודאות תקציבית
מלאה לגבי התקציב המוקצה )כולו או חלקו( לטובת התמיכה .לאור זאת אי( בפנייה זו לקבלת הערות מ( הציבור משו מחויבות
של המשרד לפרסו הנוהל בהמש.
בברכה,
צביקה כה
סמנכ"ל בכיר למימו והשקעות
מנהלת ההשקעות
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סמנכ"ל בכיר למימו והשקעות
 16ביוני 2015
כ"ט סיו תשע"ה
מעודכ ליו  15/6/2015שעה  10:20נוסח לפרסו לצור" קבלת הערות ציבור

נוהל תמיכה מנהלי להקמת מפעלי חלו #לטיפול בשפכי רפתות
.1

רקע
כפועל יוצא של החלטת ממשלה מס'  1584מיו  – 4/5/2014סעי 3 .על סיוע של  65מיליו(  /למגדלי הבקר לחלב,
משרד החקלאות  ,מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר החליטו לקד הסדרה שפכי הרפתות.
הואיל ומדובר בנושא חדש יחסית ,הרי שכוונת המשרד הנה לסייע באמצעות נוהל זה בהקמת מספר מתקני
"חלו" באמצעות יוכל המשרד לצבור ידע באשר לסוגי המתקני ,השלכות הנוסעות מהשונות של אזורי הגידול
באר בהקשר של הפעלת מתקני אלו ,ומידת היעילות של מערכות אלו לשפכי רפתות.
תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה נעשה במצב דברי שבו אי עדיי ודאות תקציבית מלאה
לגבי התקציב המוקצה )כולו או חלקו( לטובת התמיכה כמשמעה בנוהל זה .לפיכ" ,יובהר כי מימושו של נוהל
זה מותנה באישורו של תקציב מתאי בחוק התקציב השנתי לשנת .2015
עניינו של נוהל תמיכה זה בהשגת המטרות הבאות:
כמוסבר במבוא נוהל תמיכה זה נעשה כנגזרת של החלטת ממשלה בנושא ,ומבקש להשיג אחת או יותר מ(
המטרות הבאות העולות בקנה אחד ע יעדי המשרד ובה :שמירה על שטחי פתוחי ,אספקת מזו(
ושמירה על הסביבה :
הבטחה של הזרמת שפכי רפתות למתקני הטיפול בשפכי באיכות נאותה
א.
מת( אפשרות לבחינה של חלופות שונות של מתקני טיפול בשפכי השוני בטכנולוגיית הטיפול,
ב.
בתשתיות הנדרשות ,בהתאמה לתנאי הרפת ובעלות(.

.2

הגדרות
"המשרד"
"אצירה"
"איסו* והובלה"
"טיפול"

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אחסו( הפסולת בסמו למקו יצורה במתקני המיועדי לכ
איסו .הפרש שהצטבר בתו מתקני האצירה והובלתו
טיפול בפרש למניעת הווצרות מפגעי סביבתיי )זבובי וריח(

"אצירה"

אחסו( הפרש בסמו למקו יצורו במתקני המיועדי לכ

"עדר חלב"

רפת לחלב ,בקר לחלב ,שברשותה אישור מכסה ממועצת החלב

"פרש"

הפרשות הפרה כולל נוזלי ומוצקי.

"שפכי רפת"

מי שטיפות ממכו( החליבה ,חצר המתנה ,חצר צינו( ,ומהמדרכי.

"זבל טפחות"

הפרשות הבקר המצטברות בבור הטפחות )בריכוז מוצקי בי( (608%
לאחוז מוגדר כזבל נוזלי המותר בפיזור
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"מתק משקי"

מתק( המוק בחצר המשק של החקלאי ומטפל בפסולת המתקבלת מהמשק ,לעניי( זה
יוגדר בעל משק במושב ג מי שמטפל בתוצרת המתקבלת מ 40נחלות בישוב .מתק( משקי לרבות
ישובי שיתופיי קיבו או מושב.

"מתק מרכזי"

מתק( המשמש לטיפול בבפסולת של מספר חקלאיי )משקי( או ישובי

"אב טיפוס"

מתק( חלו ,טכנולוגיה שטר נוסתה בישראל או טכנולוגיה שפותחה בישראל א טר נוסתה
ברמה ישומית ברפת .כולל שימוש בטכנולוגיה דומה אבל שימוש בחומרי ובחידקי שוני.

.3

תקציב
א .היק .התקציב המשוער לצור תמיכה לבחינה של מתקני החלו )פילוט( הוא  2מלש"ח ]להל" +היק*
התמיכה"[.
ב .התקציב יינת( לתקופה של בת שנה אחת.
ג .גמישות התקציב )א'(  0גובה מענק  0במידה שתקציב זה ישתנה )יגדל או יופחת( ,ועדת התמיכות תהיה
רשאית להגדיל או להקטי( את היק .התמיכה בהתא לכלל שוויוני וענייני אחר שתקבע.
ד .גמישות התקציב )ב'(  0העברה בי( סעיפי  0ועדת התמיכות רשאית לשנות את חלוקת התקציב בי( מסלולי
התמיכה במידה ולא יוגשו מספיק הצעות באחד מהמסלולי.
ה .שיעור התמיכה  0גובה המענק יעמוד על עד  50%מההשקעה המאושרת.
ו.

השקעה מוכרת – גובה השקעה מקסימלי שיוכר לפרוייקט לא יעלה על  600,000שקל.

יובהר כי כאמור במבוא ,בשלב זה טר הוקצה תקציב וכי מימוש נוהל זה כפו* לאישורו של תקציב מתאי.

.4

תנאי ס* להענקת התמיכה
תנאי כלליי )הגשת הבקשה(
מגיש הבקשה הגיש את בקשתו באחד ממחוזות משרד החקלאות בצירו .מלא של כלל המסמכי הנדרשי
והמפורטי מטה.
למע( הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת המסמכי כול מהווה תנאי ס .מחייב :רוצה לומר – בהיעדר הצגת
באופ( המפורט לא תועבר הבקשה לדיו ,וועדת התמיכות תהיה רשאית לפסול אותה על הס .או להורות על
השלמה ,הכל לפי העניי( .המבקש לא יוכל להלי( לגבי בקשה שלא נדונה ו/או נפסלה מחמת אי צירו .מסמ באופ(
מלא או חלקי.
עוד מובהר בזאת כי נוהל התמיכה כאמור כפו* כולו לכללי מנהלת ההשקעות המנויי בתוכנית הפיתוח 2015
בפרק" :הנחיות ונהלי לביצוע".
פרק זה מגדיר בי היתר ,את אופ הגשת הבקשה ,לוחות הזמני לטיפול בכל בקשה ,אופ עריכת דוחו"ת ביצוע,
קריטריוני להכרה בעבודה עצמית ,התחייבות לרישו משכו והוראות שונות בדבר התחייבות מגיש הבקשה
להחזיק  /להפעיל את ההו נשוא ההשקעה לכל הפחות חמש שני מיו תשלו המענק .על מבקש התמיכה
לעיי בכל הוראות אלו בעיו רב )המסמ" נית להורדה מאתר האינטרנט של המשרד בכתובת
 ,( www.moag.gov.ilולא יוכל להלי א בקשתו תדחה או תעוכב מחמת אי עמידתו בנהלי ובדרישות.
כל האמור בנוהל תמיכה זה בא להוסי* על האמור ש.
בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות נוהל תמיכה זה.
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להל( פירוט הדרישות/מסמכי:
א .אישור ניהול ספרי לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ,תשל"ו ;1976 0לצור הוכחת עמידה בתנאי
זה יציג המבקש אישור פקיד שומה ,רואה חשבו( או יוע מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות
כדי( או שהוא פטור מלנהל ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות
שמוטל עליה( מס לפי חוק מס ער מוס ,.התשל"ו.19750
ב .אישור ניכוי מס במקור לפי תקנות מס הכנסה )אישור בדבר ניכוי במקור( ,התשמ"א19800
ג.

מגיש הבקשה הוכיח כי ברשותו קרקע נדרשת לביצוע ההשקעה המבוקשת וזאת באחד מ( האופני
הבאי:
.1

הציג חוזה חכירה בתוק* מרמ"י רשו ע"ש מגיש הבקשה יובהר כי ככל שמדובר
בחקלאי בודד/פרטי ביישוב מתוכנ( שהנו "חבר אגודה" נית( להסתפק בטופס מס ' 9
בתוכנית הפיתוח שכותרתו " :טופס בדיקת קרקע ומי לצור בקשה להרחבה" על פיו
מצהירה האגודה כי לרשות הנ"ל נחלת קרקע בתוספת פירוט היקפיה.

.2

לגבי מגיש בקשה שאינו מחזיק בקרקע – הוכחת הדרישה לקרקע תעשה באמצעות
הצגת כלל המסמכי הבאי :היתר לשימוש חורג )בתוק (.שנית( מטע הממונה על
חוק ההתיישבות  +הסכ התקשרות בי( המחזיק בקרקע החקלאית למגיש הבקשה
)המתקשר(  +אישור האגודה שניתנה למחזיק בקרקע .יובהר כי "מסלול" זה רלבנטי
ג עבור חקלאי פרטיי שהקימו חברות בע"מ א .א אלו בבעלות מלאה שלה.

.3

ככל שהמבקש הנו בעל קרקע פרטית – הוכחת הזיקה לקרקע תעשה על יסוד נוסח
טאבו שיצור .לבקשה.

ד .מגיש הבקשה ציר .טופס "בקשה לאישור תוכנית" המהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הפיתוח
לשנת ) 2015טופס זה כולל הצהרות בדבר :פרופיל המשק ,פירוט עצ ההשקעה המבוקשת על
סעיפיה ,נתוני כספיי ,ומקורות מימו((
ה .מגיש הבקשה ציר" .טופס בקשה להעברת כספי"  .יובהר כי טופס זה ממולא באופ( ממוחשב ע"י
מתכנ( במחוז ,עת מוגשת הבקשה לתמיכה מכוח נוהל זה.
ו.

ככל שמבקש התמיכה הנו תאגיד – ציר .מבקש התמיכה אשור עדכני מטע רואה חשבו או עור"
די בדבר זהות של מורשה/י החתימה של התאגיד ,לרבות מס' ת.ז 9) .ספרות( ותפקידו /בחברה.
במידה שיו"ר/מנכ"ל התאגיד ו/או חשב/גזבר התאגיד ה בי( מורשי החתימה – יש לפרט את
פרטיה ולאשר כאמור.

ז.

מגיש הבקשה ציר .את נספח מס' ) 1טופס בקשה והתחייבות לעניי נוהל תמיכה במתקני חלו#
לטיפול בשפכי רפת( ,המצ"ב לנוהל זה כשהוא חתו על ידו.

ח .מגיש הבקשה ציר .טופס אישור חתו ע"י רואה חשבו( בדבר גודל העדר הרשו )טופס  1220של מס
הכנסה( על פיו נית( יהיה ללמוד מה מספר החולבות שהמתק( בא לשרת.
ט .מגיש הבקשה ציר* פירוט של כל התמיכות שאושרו לו ,בקשות לתמיכה שהגיש ושטר אושרו לו או
בקשות שבכוונתו להגיש למשרד או למשרדי ממשלה אחרי ,בכס .או בשווה כס ,.בגי( הפעילות
שעבורה הוא מבקש את התמיכה לפי נוהל זה ,לרבות סכו התמיכה ופרטי הגור המממ(.
י.

לבקשה צור .אישור עדכני ממועצת החלב בדבר מכסת חלב לרפת נשוא ההשקעה מכוח נוהל זה.
היה ועסיקנ( במצב דברי המתואר בסע' ג'  2מעלה – הרי שאז תכיר המנהלת במכסת החלב
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הרשומה ע"ש המחזיק )בעל הזיקה בקרקע בפועל( כמתקיימת ,לצור נוהל זה בלבד ,אצל המתקשר
)מגיש הבקשה( באופ( הממלא אחר התנאי המפורט ברישא.
יא .בקשה להיתר בנייה או היתר בנייה גופא .מובהר כי ככל שיידרש היתר בניה למתק( ,הרי שתשלו
המענק  /שלב דו"ח הביצוע מותנה רק לאחר המצאת היתר הבניה כדי(.
יב .על מגיש הבקשה לצר .מסמ" כתבי כמויות והצעות מחיר מפורטות ועדכניות לכל אחד מרכיבי
ההשקעה הספצייפיי של נושא זה.
יג .ככל שקיי רישיו( עסק במעמד הגשת הבקשה  0יש לצרפו .בכל מקרה מובהר כי  10%אחרוני של
המענק יינתנו בכפו .להצגת הרישיו( כאמור במסגרת לדו"ח הביצוע.

תנאי ס* ייחודיי )הגשת הבקשה(
א.

גורמי זכאי להגשת בקשה  +ייבחנו בקשות לתמיכה שיגישו אד פרטי ,שותפות ,אגודה שיתופית ,חברה
בע"מ )להל – "מגיש הבקשה"( ובתנאי כי קיבלו אישור למכסה ממועצת החלב )ראה ס"ק י"א מעלה( .

ב.

המבקש ציר .לבקשתו "פרשה טכנית" של המתק( המבוקש הכוללת התייחסות לנושאי הבאי:
 .1תאור המתק( ושיטת הטיפול
 .2שרטוט המתק(
 .3ספיקת שפכי )במ"ק ליו(
 .4התוצרי ביציאה מהמתק( )מי ,בוצה וכו'(
 .5הערכי הצפויי של ,TSS ,COD :חנק( זרח(
 .6עלות הקמת המתק( ועלות שוטפת להקמה )כמות ומחיר(
מבלי לגרוע דבר מ( האמור ,מובהר כי מסמ הפרשה הטכנית שיצור .צרי לתת ביטוי למהות הטכנולוגייה,
יתרונותיה ,ומידת יישומה עד כה בישראל או במקומות אחרי בעול.

ג.

מגיש בקשה שלמשקו יאושר מענק מכוח נוהל זה ,מחויב לאפשר למדריכי שה"מ או מי מטעמ וכ(
לרפתני אחרי לבקר במשקו ולהתרש מהמתק( .במסגרת הבקשה למענק ,יחתו המבקש על הצהרה
לפיה הוא מתחייב לעמוד בתנאי זה ככל שיימצא זכאי לקבלת תמיכה.

ד.

מגיש בקשה שיימצא זכאי למענק מכוח נוהל זה ,יהיה מחויב בבדיקה השפכי ביציאה מהמתק( באמצעות
שליחת דגימות למעבדה שתאבח( לכל הפחות את הנתוני הבאי :צריכת חמצ( כימית ) ,(CODכלל מוצקי
מרחפי ) ,(TSSחנק( קילדל ,ריכוז זרח( .בדיקה כאמור תעשה לכל הפחות אחת לחודש ימי ולפחות 4
בדיקות ,וזאת בתאו מראש מול מדריכי רפת החלב בשה"מ.
המצאת התוצאות לידי המשרד הנה תנאי לקבלת המענק .מובהר בזאת כבר כעת מגיש בקשה שלא יעמוד
בתנאי זה )ואפילו ביחס לחודש בודד(  0יידרש להשיב את כספי המענק שקיבל .במסגרת הבקשה למענק,
יחתו המבקש על הצהרה לפיה הוא מתחייב לעמוד בתנאי זה ככל שיימצא זכאי לקבלת תמיכה.

ה.

המתק( המבוקש עונה לתנאי לפיו הנו בעל "ישימות טכנולוגית" ,קרי :המתק( או הטכנולוגיה המוצעי )ראה
בהקשר זה ס"ק ו' מטה( קיימי באר או בעול ומיועדי לטפל בשפכי ובזבל בקר.
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הוכחת העמידה בתנאי ס .זה תעשה באמצעות צירו .הפרשה הטכנית של המתק( )ראה סעי .ב' מעלה( ממנו
נית( יהיה ללמוד על מידת הישימות המבוקשת.
לעניי( תנאי ס .זה מובהר כי ההחלטה הא המתק( המבוקש עונה להגדרת הישימות כאמור א לאו מסורה
בידי חברי ועדת השיפוט ,והמלצתה בנושא ככל שתאושר ע"י ועדת התמיכות בנושא תהיה סופית ללא זכות
ערר.
המתק( המבוקש נשוא הבקשה למענק ,מקיי לפחות אחד מהתהליכי הבאי:

ו.



מתק( לטיפול בזבל ושפכי במתקני סגורי )המתק( הקוראני(



אגני ירוקי )(constructed wetlands



הפרדת מוצקי פיזיקוכימית – הרחקת המוצקי באמצעות הוספת כימיקלי ומפתיתי(



מתקני הפרדת מוצקי סטטיי



מתקני הפרדת מוצקי מכניי



ברכות שיקוע ,אגני חימצו( ואגני אנאירוביי



סינו(



הפרדת מוצקי בשיטות ביולוגיות אחרות שיקבלו אישור מקצועי

הוכחת העמידה בתנאי ס .זה תעשה באמצעות צירו .הפרשה הטכנית של המתק( )ראה ס"ק ב' מעלה( ממנו
נית( יהיה ללמוד על סוג התהלי של המתק( המבוקש.
לעניי( תנאי ס .זה מובהר כי ההחלטה הא המתק( המבוקש עונה להגדרת התהליכי המבוקשי כאמור א
לאו ,מסורה בידי חברי ועדת השיפוט ,והמלצתה בנושא ככל שתאושר ע"י ועדת התמיכות תהיה סופית ללא
זכות ערר.
ביחס לס"ק ה' ו0ו' מובהר בזאת עוד ,כי בסמכות וועדת השיפוט המקדימה להמלי #לועת התמיכות לדחות בקשות
לטכנולוגיות חדשות שלפי שיקול דעתה ומיטב השיפוט המקצועי של חבריה אינ( מתאימות ,מהוות נזק לסביבה או
אינ( בעלות תועלת כלכלית.
לש כ רשאית היא להעזר בקבלת חוות דעת מומחי מהמשרד להגנת הסביבה ,ממהנדסי מנהלה ,מכלכלני או
מאג .אגרואקולוגיה בשרות ההדרכה והמקצוע.
המלצות אלו ככל שיאושרו ע"י ועדת התמיכות תהיינה סופיות ללא זכות ערר.

 .5ועדת תמיכות
א.

הרכב ועדת התמיכות לעניי( נוהל זה תכלול:
 .1סמנכ"ל בכיר למימו( והשקעות  0יו"ר הועדה
 .2שני נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 .3חשב המשרד או נציגו
 .4היוע המשפטי או נציגו
 .5נציג משרד הכלכלה
 .6נציג רשות המסי
 .7נציג אג .תקציבי
 .8נציג החטיבה להתיישבות
6
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 .9נציג המשרד להגנת הסביבה
ב.

מובהר בזאת כי הרכב מחייב לכינוס הועדה וקבלת החלטות במסגרתה )קוורו( הנה
נוכחות של חברי –  1,3,4לכל הפחות.

ג.

הוועדה תמלי לאשר או לדחות בקשה .מובהר בזאת כי הוועדה רשאית להסתייע בוועדות משנה מטעמה
ככל שתמצא לנכו( ,אול סמכות ההכרעה על פי נוהל זה אינה ניתנת להאצלה .לצור נוהל זה תמונה
ועדת שיפוט מקדימה שתכלול את החברי הבאי :ונציג ממנהלת ההשקעות 3 ,נציגי משירות ההדרכה
והמקצוע )ממחלקות לבקר ואגרואקולוגיה( ,חוקר ממנהל המחקר החקלאי ,נציג מהמכו( להנדסה
חקלאית .נציג המגדלי יוזמ( כמשקי .ככל שיתאפשר.

ד.

וועדה מקדימה זו תבח( את הבקשות בעי( מקצועית )לעניי( זה ראה פירוט בהמש בפרק אופ( שיפוט
הבקשות( ותגיש את המלצותיה לוועדת התמיכות.

ה.

החלטות הוועדה )וועדות המשנה פועלות מטעמה( יינתנו בכתב ,ישקפו את עיקרי הדיוני ,ינומקו ויחתמו
על ידי כל חברי הוועדה.

ו.

בנסיבות מיוחדות המעוררות שאלות עקרוניות או מהותיות תדו( ועדת התמיכות בהשגות שהתקבלו
ובתנאי כי אלו הוגשו לכל היותר תו  30ימי מיו מת( משלוח הודעת ההכרעה בבקשת התמיכה שהגיש
המבקש.

 .5אופ שיפוט הבקשה – פרוצדורה וקריטריוני
א .כמוסבר מעלה בפרק "ועדת התמיכות" כל הבקשות להשקעה נשוא נוהל זה ,ובתנאי כי הוגשו כל המסמכי
הנדרשי ,יועברו מ( המחוז לוועדת שיפוט מקידמה.
ב .וועדת השיפוט תבח( ראשית את מידת עמידת( של הבקשות בתנאי הס .הייחודיי והכלליי כשזו נעשית על
בסיס שיקול דעת מקצועי .כמבואר מעלה עוד ,המלצותיה תמסרנה לועדת התמיכות שהחלטתה בנושא תהיה
סופית ללא זכות ערעור.
ג.

בא הס הכספי הכולל של הבקשות שצלחו את הסינו( הראשוני של בחינת עמידת בתנאי הס ,.אינו עולה
על מסגרת התקציב של נוהל זה )ובתנאי נוס .כי מתקיי סעי 3 .ו' קרי :גובה השקעה מקסימלי המוכר
לפרוייקט בודד הנו לכל היותר  (/ 600,000הרי שאז רשאית ועדת התמיכות לפטור מ( הצור לערו תעדו.
בי( הבקשות שכ( מסגרת התקציב מספקת את כל המבקשי.

ד .בכל מקרה אחר יחול עקרו( התעדו .הבא :ראשית תלקח בחשבו( הטכנולוגיה המוצעת.
כוונת המשרד הנה לאפשר מגוו( טכנולוגיות נתמכות רחב ככל האפשר ,ואשר על כ( במצב דברי בו הוגשו
ביחס לטכנולוגיה ספציפית או יותר מספר בקשות ,באופ( שסכומ( הכולל עולה על מסגרת התקציב אזי
במקרה כאמור יופעל מער תעדו .על יסוד יסוד קריטריוני ומשקולות )כמפורט מטה(.
לעניי( אופ( השפוט ושימוש בטבלת המשקולות :ועדת השיפוט תערו דיו( כראות עיניה ולפי הצור ,וכ"א
מחברי ועדת השיפוט ידרג את הבקשה ינקד אותה בנפרד .כל ניקוד כאמור ילווה בהנמקה כתובה שלו באשר
לציו( שנית( על ידו.
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ה .בסו .התהלי יבוצע שקלול נתוני לצור תעדו .סופי )ראה ס"ק ו' בהמש(.
המדד

משקל לצור" תעדו*

עלות הקמת המתק( )ובכלל זה תשתיות נדרשות לש ההקמה (

30%

עלות התפעול השוט 0 .חשמל ,מי ,חומרי ,חלקי חילו ,.י"ע ,טיפולי שגרתיי20% ,
החלפת רכיבי וכד'.
מידת התאמת המתק( ותפעולו לשגרת העבודה ברפת )גדולה ומשפחתית(

10%

מידת יכולתו של המתק( לטפל בכל שפכי הרפת בה הוא מותק(.

10%

התרשמות כללית של ועדת השיפוט מהרמה המקצועית של המתק( המבוקש .בכלל 30%
זה תקח הוועדה בחשבו( נתוני דוגמת :ערכי ביציאה  0נתוני מוכחי בתנאי
שדה ,ספיקות )מידת קצת הפליטה  /קליטה של שפכי אל/מ מהמתק((  ,עמידות
לתנאי הסביבה לאור זמ( ,בטיחות וגהות העובדי ברפת כתוצאה מ( השימוש
במתק( ,מפגעי משנה )ריח ,נראות( ,שהמתק( עלול ליצור ,תשתיות נדרשות
להקמה ,הקצאת שטח נדרשת ,עמידה בתקני וכיו"ב.

ו.

.6

ע סיו הלי ההערכה וקבלת הניקוד הסופי )ככל שיידרש שלב זה( יועברו כלל הנתוני להכרעה בוועדת
התמיכה שתדו( בבקשות ,וככל שתמצא לנכו( תאשר אות עד למגבלת גובה התקציב הכוללת ועל בסיס
עקרונות תעדו .הבקשות שהותוו מעלה.

תקופת הפעילות שעליה חל הנוהל
נית( להגיש את הבקשות עד ליו  .30/9/2015יודגש כי מאחר שהלי בחינה של הבקשה הוא הלי ארו
הכולל בחינות שונות הרי שמועד הגשת הבקשה במחוז ,חתימתה ע"י מנהל המחוז והקלדתה במערכת הוא
יהיה המועד הקבוע להכרה בחשבוניות בשלב דו"ח הביצוע.
למע( הסר ספק מובהר בזאת כי עצ הגשת הבקשה במחוז אינה מהווה אישור כי ישול מענק בסופו של יו
)באופ( מלא או חלקי( ולכ( לא תתקבל בהקשר זה כל טענת הסתמכות של מי שבצע השקעות טר קיבל לידיו
כת אישור חתו ע"י מורשי החתימה של המשרד.

 .7הוראות אחרות לעניי אופ שיפוט הבקשות
א.

התמיכה כולה תנת( לרשימת הנושאי שיקבלו אישור בוועדת התמיכות ובכפו .לחוות דעת ככל שיידרשו
מגורמי מקצוע.

ב.

מובהר בזאת פע נוספת כי לא תידו( בקשה שהוגשה לאחר המועד או שלא הוגשה בליווי המסמכי
הנדרשי לפי נוהל זה.

ג.

לאחר אישור הההשקעה יובהר כי היה ויסתבר עי התהלי ותוצריו אינ עוני על הקריטריוני שנקבעו ע"י
הוועדה המקצועית ,או משרד החקלאות והגנת הסביבה ידרש מפעיל הטכנולוגיה להביא לשינוי הנדרש על
חשבונו.
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.8

בקשה לתמיכה – מנהלה
המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה ,יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצור .לנוהל
זה ויגישו במשרד המחוזי ויגישו בלהקיי במחוז הרלוונטי
הבקשות תוגשנה למשרדי המחוזיי עפ"י הפירוט הבא:
04 – 6816101
טל'
קריית שמונה ,מ.א .גליל עליו(
מחוז צפו(
04 – 6489130
טל'
ת.ד  203ד.נ גלבוע
מחוז העמקי
04 – 6303411
טל'
חדרה ,דוד שמעוני 35
מחוז מרכז
03 – 9559996
טל'
ראשל"צ ,הקריה החקלאית
מחוז השפלה וההר
08 – 9920999
טל'
מרכז אזורי חקלאי גילת
מחוז הנגב
היה המבקש תאגיד ,תהיה הבקשה לתמיכה חתומה בידי מורשי חתימה של התאגיד.

בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיו( .א קיימות נסיבות חריגות המצדיקות דיו( בבקשה ,ואי( מניעה למת( התמיכה
מבחינה תקציבית ,מוסמ החשב הכללי לאשר דיו( בבקשת התמיכה שהוגשה באיחור.

.9

הוצאת התחייבות כספית:
א .לאחר אישור התמיכה בועדת התמיכות ,תצא התחייבות כספית ,בגובה סכו התמיכה שאושרה בועדת
התמיכות ,בחתימת מורשי החתימה של המשרד בהתא לחוק נכסי המדינה ,התשי"א – .1951
ב .תוק .ההתחייבות יצוי( על גביה .יובהר ויודגש כי ככלל ,המשרד לא יארי את ההתחייבויות מעבר למועד
שצוי( בה( .על מקבל התמיכה להשלי את ביצוע הפעילויות הנדרשות ,לרבות הגשת כל המסמכי הנדרשי,
עד למועד שיקבע בהחלטת הועדה.

 .10תשלו התמיכה
א .תמיכה שתאושר על ידי ועדת התמיכות תועבר לזכאי על ידי המשרד בהתא להוראות התכ" והנחיות
החשב הכללי ובכפו .לתנאי המופיעי בנוהל תמיכות זה.
ב .הזכאי לתמיכה ימסור למשרד חשבונית ,הכוללת מע"מ כדי( ,לטובת המשרד.
ג.

התמיכה תועבר במישרי( לחשבו( הבנק של הזכאי.

ד .לא נית( יהיה להמחות את כספי התמיכה לפי נוהל זה אלא במקרי חריגי באישור המנהל הכללי של
המשרד וחשב המשרד.
ה .המועד הקובע להכרה בחשבוניות ביצוע יהיה תארי הגשת הבקשה במחוז והקלדתה למערכת המחשב.
מובהר בזאת כי חשבוניות שמועד( יהיה קוד לתארי הגשת הבקשה לא יאושרו לתשלו.
ו.

בקשות להארכת תוקפ של כתבי אישור מכוח נוהל זה ,ידונו במנהלה בהתקיי שני התנאי הבאי
במצטבר (1 :הבקשה להארכת תוק .התקבלה במנהלה בטר פקע כתב ההתחייבות המקורי )האחריות
לוודא קבלת הבקשה כאמור – מוטלת על מגיש הבקשה( (2 ,לבקשה צורפה הנמקה סדורה ומסמכי ככל
שנדרש.

ז.

התמיכה תועבר בכפו .להגשת דוח ביצוע כמפורט להל(:
המחוז יכי( דו"ח ביצוע לאחר שהוצגו בפניו כל חשבוניות המקור ,תעודות המשלוח ,ובדק ואימת כי
.1
הפריטי המאושרי נמצאו במשקו של החקלאי .כמו כ( יצור .דו"ח רואה חשבו( ,המאשר כי סכו
9

___________________________________________________________________
03
 ,03פקס039485829 :
הקריה החקלאית ,דר המכבי ראשו לציו  ,ת.ד 30 .בית דג  ,50200טלפו 039485515 :

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סמנכ"ל בכיר למימו והשקעות
ההשקעה של החקלאי נרש בספרי החשבונות תחת סעי .השקעה ,תו פירוט כלל הרכישות שבוצעו
בצירו .אסמכתאות.
.2

.3

רישו משכו( לטובת מדינת ישראל  0לבקשה לקבלת מענק )דו"ח ביצוע( המוגשת ע"י יצר( חקלאי,
יש לצר .אישור בדבר רישו משכו( לטובת מדינת ישראל לפי תקנות המשכו( )סדרי רישו ועיו((,
התשנ"ד –  ,1994בגובה שיעור המענק )רק במקרה ומדובר בסעיפי הכוללי ציוד מתנייע או נייד(
להשקעות העולות על  / 500,000יוזמ( מהנדס המנהלה לבדיקת דו"ח הביצוע.

 .11מעקב ובקרה
א .המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לערו ביקורת ,בכל עת ,ג לאחר תשלו כספי התמיכה ,בדבר אמיתות
הנתוני שנמסרו לו ,מילוי התנאי למת( התמיכה ועל השימוש בתמיכה שנת(.
ב .לש ביצוע הפיקוח רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהנתמ להגיש לו דיווחי כספיי ואחרי בקשר
לשימוש בתמיכה ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר במשרדיו ובמיתקניו ולעיי( בספרי
החשבונות שלו.
ג .התחייבות של מגיש הבקשה ,למסור ו/או להסכי למסור ,כל נתו( ו/או מסמ שידרוש המשרד להגנת
הסביבה בקשר לתפקוד המתק( נשוא הבקשה ,ולאפשר כניסה לחצרי המתק( ,בכל עת ,על מנת לבחו( את
ביצוע המתק(.

 .12הקטנת תמיכה או ביטולה
א.

ב.
ג.

ד.

המשרד רשאי להקטי( או לבטל את התמיכה א לא קיי הנתמ את כל דרישות המשרד בקשר לביצוע
הפיקוח כאמור ,א לא קיי הנתמ את כל התנאי או ההתחייבויות בקשר למת( התמיכה ,א התברר כי
הנתמ זכאי לקבל כספי או נכסי נוספי בגי( הפעילות הנתמכת ,א התמיכה ניתנה על בסיס נתוני לא
נכוני ,א הופחת תקציב התמיכה עקב מדיניות כלכלית או א יש למשרד חשש סביר כי הנתמ פועל שלא
על פי די(.
החליט המשרד על הקטנת התמיכה או על ביטולה ,ישיב הנתמ למשרד את התמיכה ששולמה לו ושהוחלט
על ביטולה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי.
המשרד רשאי יהיה לקזז חוב של הנתמ למשרד מסכו התמיכה שלו הוא זכאי לפי נוהל זה ,וכ( רשאי הוא
לקזז את סכו התמיכה שקיבל הנתמ לפי נוהל זה ושאותה הוא נדרש להשיב ,מכל סכו אחר שאותו הוא
זכאי לקבל מהמשרד .המשרד מודיע מראש כי הקיזוז כאמור יתאפשר ג במקרה ובו החוב למשרד רשו
ע"ש תאגיד שבו למגיש הבקשה על פי נוהל זה למעלה מ0בעלות ,ולהפ.
במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב ,הנתמ ישיב את מלוא כספי התמיכה ששולמו לו,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי ,ולא יהיה זכאי לקבל תמיכה כלשהי מהמשרד בכל נושא שלגביו
יפרס המשרד נוהל תמיכה במהל השנתיי העוקבות.

 .13חופש המידע
א .מובהר בזאת כי נוהל תמיכה זה כפו .להוראות חוק חופש המידע ,ונהלי משרד החקלאות שעניינ :העברת
מידע בי( גופי ציבוריי.
ב .תשומת לב מגישי הבקשות לפי נוהל זה לעובדה כי נתוני דוגמת היקפי הבקשות סכומיה ,מחויבי
בפרסו שנתי ,וכ( יכול ויעמדו לעיו( צדדי שלישיי על יסוד פניות שתתקבלנה .בהגשת בקשה לתמיכה על
להעברת נתוני אלה לצד ג'.
יסוד נוהל זה נות( המבקש את הסכמתו המודעת מראש
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סמנכ"ל בכיר למימו והשקעות
נספח 1

טופס בקשה והתחייבות לעניי נוהל תמיכה במתקני חלו #לטיפול בשפכי
הרפת
בהתא לנוהל התמיכה ב____________________________ שפרס משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ב ,___________ 0אני ___________________ )א המבקש הוא פרט( ת.ז / __________________ .אנו הח"מ )א המבקש
הוא תאגיד( ,מורשי החתימה מטע _______________ )ש התאגיד( שמספרו _______________ )מספר התאגיד( כתובת
מבקש התמיכה _______________________ )כתובת ומיקוד(,
טל' ___________________ ,פקסימיליה ______________________
מגיש/מגישי בזאת בקשה לקבלת תמיכה בהתא לנוהל התמיכה.
)יש לצר .את כל המסמכי הרלוונטיי לפי נוהל התמיכה(
.1

מבקש התמיכה מתחייב לעמוד בכל התנאי המופיעי בנוהל התמיכות וכ( בתנאי המפורטי להל(:
א .לעשות שימוש בכספי התמיכה א ורק בעד הפעולות שאושרו לו על ידי ועדת התמיכות.
ב.

לנהל ספרי הנהלת חשבונות נפרדי לפעילות הנתמכת מיתר הפעילויות בה( עוסק מבקש התמיכה.

.2

מבקש התמיכה מתחייב כי במידה שהתמיכה ,שתועבר אליו בפועל ,תהיה גבוהה מסכו התמיכה שלו הוא זכאי
לפי אישור ועדת התמיכות ,ישיב את הסכו ששול לו ביתר למשרד החקלאות בתו  60יו מיו שנודע לו
הדבר או מיו שהועברה דרישת השבה ע"י המשרד ,לפי המוקד מביניה.

.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מסכי מבקש התמיכה כי משרד החקלאות יקזז את הסכומי ששולמו ביתר מכל
סכו לו זכאי מבקש התמיכה מהמשרד.

.4

מבקש התמיכה מאשר בזאת כי ידוע לו שבמידה שלא יעמוד בתנאי מהתנאי המפורטי 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 ,וכי משרד החקלאות יהיה רשאי לקזז את הסכומי
כאמור מכל סכו לו זכאי מבקש התמיכה מהמשרד.

.5

משרד החקלאות או מי מטעמו רשאי לדרוש ממבקש התמיכה להגיש לו דיווחי כספיי ואחרי בקשר
לפעילותו ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר במשרדיו ובמיתקניו ולעיי( בספרי החשבונות שלו.
מבקש התמיכה מתחייב לשת .פעולה ע עור הביקורת ,לרבות המצאת כל מסמ ו/או מידע שיידרש על ידו.

.6

הריני מתחייב לאפשר למדריכי שה"מ או מי מטעמ וכ( לרפתני אחרי לבקר במשקי ולהתרש מהמתק( וכ( להמציא
לה את תוצאות בדיקות המעבדה לפי דרישת .ידוע וברור לי כי עמידה בתנאי זה תחייב אותי להשיב את מלוא המענק
הכספי שקבילתי.

.7

אני/אנו הח"מ ,מורשי החתימה מטע מבקש התמיכה ,מתחייב/י בזאת לקיי את כל ההוראות וההנחיות
המפורטות בכתב בקשה והתחייבות זה ולראיה באתי/באנו על החתו:

ש _________________

תפקיד__________________

חתימה _____________

ש _________________

תפקיד__________________

חתימה _____________

תארי_____________ :
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