מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנו ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
עודכ :י"ט בסיו תש"ע
 1ביוני 2010
תמיכה לרכישת רובוט חליבה לרפת המיועדת לרפתני המעסיקי עובד זר
 .1מטרת התמיכה –
מת תמיכה מתקציב המדינה לרפתני מעסיקי עובדי זרי להשתתפות במימו רכישת רובוט חליבה לרפת )להל:
"הרובוט"(.
 .2רקע –
רפת החלב מעסיקה עובד זר יחיד לכל רפת ,וזאת על פי הקריטריוני להקצאת עובדי זרי בחקלאות .קריטריו
מינהלי זה לא נגזר מהיק" הייצור בכל רפת ,למעט היק" מינימאלי ,באופ לפיו כל רפת המייצרת מעל מכסה של 350
אל" ליטר זכאית לקבל היתר להעסקת עובד זר אחד ,בכפו" לתנאי שפורסמו.
ע חתימת הסכ העקרונות לנושא הקיצו' בעובדי זרי )להל "מסמ העקרונות"( ,ומתו( מגמה לייעל את ממשק
החליבה ברפתות ,מוצע לקד הכנסה של רובוטי חליבה למשק החלב .רובוטי החליבה ה המיכו היעיל ביותר לחסכו
בתשומת עבודה ברפת ,ומאפשר ,בי היתר ,הקטנת התלות בעבודת אד ושיפור איכות החלב.
למרות האמור לעיל לעניי יעילות השימוש ברובוט החליבה ,לאור עלותו הגבוהה של הרובוט ,הרי שמודל התמיכה
שנקבע ב"נוהל מיכו חוס( כ"א" לא מתאי לתמיכה ברכישת רובוט בגלל שיעור התמיכה הנגזר ליחידת רובוט.
בנוס" ,לאור הלי( הרפורמה שהתקיי בענ" הרפת ,ברור כי לא כל המשקי יבחרו ברכישת הרובוט ,שכ ברפורמה
שודרגו לא מעט מכוני חליבה ,אשר אי טע להחליפ כיו ברובוט.
לאור האמור לעיל ,הוחלט לרכז את הזכאות הנובעת מחלקו היחסי של ענ" הרפת במסגרת מסמ( העקרונות ,אשר
עומדת על כ  15מלש"ח ,וליעד את כולה לרכישת רובוטי חליבה .כל זאת לתמיכה בהלי( הפחתת התלות של ענ" הרפת
בעובדי הזרי ,כאמור לעיל ובהתא לתהלי( שיוצג להל.
 .3פרטי התמיכה !
התקציב המיועד לתמיכה על פי נוהל זה )ס( של עד  15מלש"ח( יחולק בי הרפתני ,אשר יגישו בקשת עד למועד
האחרו הקבוע בנוהל זה )להל" :המועד הקובע לקביעת הזכאות"( ואשר יעמדו בתנאי הס" שייקבעו להל.
שיעור המענק המכסימלי לרפת לא יעלה על  40%מגובה ההשקעה לרכישת הרובוט ולא יעלה על ס( של  200אלש"ח,
לפי הנמו( מביניה.
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שיעור המענק הסופי )להל" :שיעור המענק הסופי"( לרפת ייקבע בהתא למספר הרובוטי שיוגשו בקשות לרכישת
עד למועד הקובע לקביעת הזכאות ובכפו" ל:


מספר הבקשות שמומשו )באמצעות מילוי והגשת טופס בקשה של מנהלת ההשקעות למחוז( עד ליו .(8.7.10



שיעור המענק המכסימלי ,כאמור.



מגבלת התקציב ,כאמור.

 .4תחולת נוהל התמיכה –
הזכאי לתמיכה ה רפתני בעלי היתר לעובד זר ברפת שבבעלות.
רפת רשאי להגיש בקשה לרכישת יותר מרובוט אחד ,בהתחשב בהיק" מכסת החלב של הרפת שבבעלותו ובמצאי
הרובוטי בה.
 .5תנאי ס #לקבלת התמיכה –
.1

בעלות על מכסת חלב וזכאות להיתר לעובד זר בגי הרפת.

.2

אישור על ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי )אכיפת ניהול חשבונות(.

.3

אישור ניכוי מס במקור.

.4

במידה שהמבקש מייצר במסגרת שותפות )הבקשה תוגש על ש בעל המכסה שהרפת נמצאת במשקו( ויש להגיש
אישור מנהל המכסות על יצור במסגרת שותפות

.5

רישיו עסק לרפת

.6

משרד החקלאות רשאי לדרוש כל מסמ( נוס" לש טיפול בבקשה.

מועד אחרו להגשת הבקשה –
מועד אחרו להגשת הבקשה הוא .15.7.10
הנחיות לאופ הגשת הבקשה –
יש למלא את טופס הבקשה המצ"ב נספח א' ולהגישו למחוזות משרד החקלאות.
נוהל עבודה –
 המחוזות ירכזו את כל הבקשות שהוגשו עד למועד הקובע לקביעת הזכאות.
 הרשות לתכנו תקבע את שיעור המענק הראשוני בהתא למספר הרובוטי ,שתוגש בקשה לרכישת ,עד
למועד הקובע לקביעת הזכאות.
 הרשות לתכנו תשלח הודעה למבקשי בעלי המכסה ,שהגישו בקשת עד למועד הקובע לקביעת הזכאות על
אישור בקשת ועל שיעור המענק הראשוני ,לאור מספר הבקשות שהוגשו עד למועד זה.
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 רפתני שיבקשו לממש זכאות לרכישת הרובוט יגיעו למחוז לצור( הגשת בקשה באמצעות מילוי טופס של
מנהלת ההשקעות ,עד למועד ) 30.11.10להל" :המועד הקובע למימוש הזכאות"( ,אליו יצרפו את האישורי
המצויני בסעי"  .5.4 – .5.2המעידי על עמידה בתנאי הס" לעיל וכ הצעת מחיר מפורטת.
 אישור על רישיו עסק יידרש כתנאי מחייב לשלב דו"ח ביצוע ,וכתנאי לקבלת כל תשלו בגי תמיכה זו.
 יובהר בזאת ,כי לאחר המועד הקובע למימוש הזכאות ,לא נית יהיה עוד לממש הזכאות.
 רשות התכנו תבצע חישוב של שיעור המענק הסופי ,על פי מספר הבקשות שמומשו ,דהיינו מספר הבקשות
שהוגשו במחוזות.
 שיעור המענק הסופי לתמיכה לפי נוהל זה יפורס באתר המשרד.
 המש( הטיפול בבקשות לפי נוהל זה יבוצע על ידי מנהלת ההשקעות.
תנאי תשלו התמיכה –
בהתא לנוהלי מנהלת ההשקעות.
הגשת דו"חות ביצוע !
בהתא לנוהלי מנהלת ההשקעות.
פיקוח ובקרה 
בהתא לנוהלי מנהלת ההשקעות.
משרד החקלאות או מי מטעמו יהיה רשאי לערו( ביקורת ,בכל עת ,ג לאחר תשלו כספי המענק בדבר אמיתות
הנתוני שנמסרו לו .מקבל המענק יהיה חייב לסייע ולאפשר ביצוע ביקורת כאמור.
במקרה בו יתגלה כי שול מענק על בסיס דיווח או ביצוע כוזב או במקרה שמגיש הבקשה מנע ביצוע ביקורת כאמור
– החקלאי יידרש להשיב את מלוא כספי המענק ששולמו לו בתוספת ריבית והצמדה ולא יוכל לבקש סיוע בכל נושא
במשרד החקלאות במש( שנתיי מיו דרישת החזר המענק.

הערה –
יש להזכיר כי בקריטריוני לקבלת היתר לעובד בגי רפת לא נכללות רפתות אשר הוטמעו בה רובוטי לפני השנה
הקודמת לשנת המפקד.
הבהרות לעניי השפעת נוהל התמיכה על החלטת הממשלה להפחתת מספר העובדי הזרי מרפת החלב
במסגרת הקטנת מכסת העובדי הזרי בחקלאות ,זכאותו של ענ" רפת החלב לעובדי זרי תקט באופ ההדרגתי
הבא:
 .1שנת :2011
לא יינת היתר לעובד זר ברפת לחקלאי בעל זכאות ליותר מ  5עובדי זרי בגי גידולי אחרי ,בנוס" על הרפת.
 .2שנת :2012
לא יינת היתר לעובד זר ברפת לחקלאי בעל זכאות ליותר מ  2עובדי זרי בגי גידולי אחרי.
שנת  2013ואיל( – מגמת ההפחתה בהקצאת היתרי לעובדי זרי המועסקי ברפת החלב תימש( ,בהתא למדיניות
שתקבע על ידי משרד החקלאות.
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! נספח א –
תמיכה לרכישת רובוט חליבה לרפת המיועדת לרפתני המעסיקי עובד זר
 . 1פרטי המבקש
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סמל מעסיק )בעל  9ספרות (
ס.ב ת.ז /ח"פ /מס'
שותפות

ישוב

.2

מס'
משק

ש משפחה/תאגיד/שותפות
רשומה

כתובת

ש פרטי

טלפו

מיקוד

ש איש הקשר

נייד

פקס

אני ,הח"מ ,מבקש להיכלל ברשימת הרפתנים שיקבלו תמיכה בגין רכישת רובוט חליבה לרפת שבבעלותי.
סמן את המתאים:
 מעוניין לרכוש רובוט חליבה יחיד
 מעוניין לרכוש רובוטי חליבה בהיקף של _____ יחידות )נא לציין את כמות הרובוטים המבוקשת לרפת(

 .3אני מצהיר שאין  /יש ברשותי רובוטי חליבה .אם סומן יש) -יש לסמן את מספר היחידות שבבעלות המבקש( _____

.4

אני מצהיר בזאת שהוקצתה לי מכסת חלב לשנת  2010בהיקף של __________ ליטר )מצ"ב מכתב מנהל
המכסות .שותפים יגישו בקשה יחידה עבור כל השותפות על שם המגדל שהרפת במשקו ,ויצרפו את אישורי המכסות
של כל השותפים(.

תאריך_________ :

חתימת המבקש__________ :

את הבקשות המלאות יש להעביר למחוזות לא יאוחר מ! 15.7.10

אישור המחוז
הבקשה הוגשה למחוז בתארי( _____________ ונקלטה על ידי.
חתימה ________________________

ש המתכנ _________________________
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