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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 "פ' אלול תשה: תאריך 

 2020אוגוסט  25

 

 של כלכליתבשל ההשפעה ה התבלינים לייצוא והפרחים ענפיל סיוענוהל 

  הקורונה נגיף התפשטות

  כללי רקע .1

 יםחיוניו כשירותים הוגדר ישראלהשונים במדינת חקלאות ענפי ה ,הקורונהבשל התפשטות נגיף 

מוטי במהותם אולם, קיימים ענפי חקלאות, שהם  .לייצר בתפוקה מלאה בשוק המקומי ווהמשיכ

כתוצאה מתהליכים  באופן משמעותיו נפגעו כלכליתאשר ייצוא ו/או מוצרים שאינם למאכל, 

בהובלה  םלוגיסטייומקשיים בביקוש לתוצרת החקלאית המיוצאת בירידה אקסוגניים הקשורים 

וחסימת נתיבי הסחר בהובלה  2020מרץ עד מאי  יםבחודשאשר הוטל , כתוצאה מהסגר תהאווירי

  תהשלכות כלכליות ולוגיסטיו היולמשבר הקורונה בנוסף,  .האווירית בתקופת משבר הקורונה

 הזמנות ביעדי הייצוא, ביטול לסחר בצמחי הנוי בהולנדהבורסה סגירת ב אשר התבטאו, בין היתר,

 למוצרי פנאי ומוצרי נישה בשוק המקומי. הפסקה כמעט מלאה של הביקושו

מהשלכות הכלכליות של  משמעותיענפים ספציפיים שנפגעו באופן על  בעיקרתהליכים אלו השפיעו 

בענף הפרחים ההשפעה הייתה , כאשר לייצוא תבליניםהו הפרחים פיואלה הם ענ ,הקורונהמשבר 

 ,ופיתוח הכפר שר החקלאותושר האוצר בין הסכמות לאור האמור, גובשו . ניכרת גם בשוק המקומי

 , וזאת לפנים משורת הדין.לענפים אלו בלבד מתווה הסיועביחס ל

רגיש במיוחד למשבר הקורונה  ענף, הוא המקומי שוקהועל ייצוא  המבוסס הפרחים נףע

הואיל ומדובר במוצר שאינו בסיסי  בהשוואה ליתר ענפי החקלאות, ,כלכליים בכלל()ולמשברים 

והוא קשור לתרבות הפנאי ואסתטיקה ועל כן מאופיין בגמישות גדולה בביקוש. כך למשל, בעקבות 

בה הושמדו כן ו ,בצורה חדה בבורסה בהולנד ירדהביקוש  ,במדינות אירופה הקורונההתפרצות 

בארץ, שהיו מוכנים לייצוא עקב ביטול הזמנות. הואיל ומדובר במוצר המגדל ובמחסני משלוחים 

יותר,  מתכלה עם חיי מדף קצרים, לא הייתה אפשרות לשלוח את התוצרת לייצוא במועד מאוחר

. חלק כאמור נתיבי הסחר בהובלה אווירית בוטלו עקב חסימת ,מעט ההזמנות שעוד נותרוו

אך הצליחו  בהיקף שולי ביחס לעודפי הייצור  ,ת לשוק המקומימהחקלאים ניסו להפנות את התוצר

שנוצרו. גם בשוק המקומי נעצר בשלב הראשון הביקוש לפרחים באופן מידי, וזאת מאחר וחלק 

 אשר בתחום האירועים )סידורי פרחים שזירות ועוד(הוא  משמעותי של הביקוש בשוק המקומי

גם הביקוש של פרחים בחנויות הופסקה בשלב  .םעד היוטרם חזר לשגרה ופעילותו נעצר כליל 

שבניגוד לענפי החקלאות האחרים בהם  ,היום אינה מלאה. כךעד והחזרה לשגרה הראשון כליל 

ענף הפרחים ספג פגיעה קשה גם  ,מזון(כגון תפקד כמעט בתפוקה מלאה )המשיך להשוק המקומי 

 בשוק המקומי.
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. סוגי התבלינים והיקפם מיועדים לספק את ייצואמבוסס על  והוא ענף שבמהות ענף התבלינים

אך מדובר בהיקף יחסית קטן   ,הביקוש בשווקי הייצוא. חלק קטן מהייצור מופנה גם לשוק המקומי

הייצוא ביחס להיקף הייצור הכללי. הפגיעה הגדולה במגדלי התבלינים באה לידי ביטוי בעצירת 

לנד שבה לפעילות בהדרגה, ענף התבלינים מייצא בניגוד לענף הפרחים שבו הבורסה בהו .לחלוטין

, תחזור חזרה לשגרה ולא ברור מתיטרם לארצות הברית, והפעילות עד היום  בעיקרלכל העולם, 

מגדלים המתמחים בגידול תבלינים לייצוא נפגעו באופן משמעותי מהשלכות משבר אם בכלל. 

 ,כוסברהכגון דלי תבלינים בסיסים )של מגנוסף קיים סקטור הקורונה שנמנו לעיל. יצוין, כי 

מידה לא נפגעו באותה  אשרביצוא,  לאמתמחים בשוק המקומי וה ,(פלפל אדום ועוד... ,פטרוזיליה

 מאחר ומדובר בתוצרת חקלאית טרייה לשוק המקומי.  ,של מגדלי היצוא

 

 אוכלוסיית היעד .2

למגדלים העוסקים בגידול תוצרת חקלאית טרייה לפנים משורת הדין מיועד למתן סיוע  זה נוהל

 ממשבר כלכלית נפגעו אשר, בלבד לייצוא התבלינים ובענף המקומי שוקוב לייצואהפרחים  ףענב

לעיל ביחס לגידולים  המנוייםנוהל זה מיועד למתן סיוע למגדלים בענפים  יובהר, כי. הקורונה

  טריים ולא מיובשים.  המשווקים כשהם 

 נוהל המטרת  .3

לפנים  סיועהבכל הנוגע למתן  והכללים זה הינה אפוא, להגדיר את הקריטריוניםמטרת נוהל 

שנפגעו כתוצאה ישירה מהתפרצות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ים למשקים החקלאמשורת הדין 

 . ופיתוח הכפר מנהלת ההשקעות במשרד החקלאותבאמצעות  ינתןהסיוע י

 

 הגדרות .4

"משרד החקלאות ו/או 

 המשרד"

 ;משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 ;מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות "מנהלת ההשקעות"

 ;1985-התקציב, התשמ"ה חוק יסודות "חוק יסודות התקציב"

משרד החקלאות ופיתוח מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות זה  סיוע לפנים משורת הדין נוהל

המקורות התקציביים להפעלתו. לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח  הכפר

מלוא התקציב )או  משרד החקלאות ופיתוח הכפרנוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד לרשות 

 תקציב התמיכה תהיה בכפוף לאישור אישורחלק ממנו( לצורך הפעלתו. יובהר כי, הנפקת כתבי 

 .ועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושרבו
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 "פרחים"

 

למעט פרחים  ,פרחים, כולל ענפי קישוט, וגאופיטים לפריחה

או חומר ריבוי המיועדים לגינון או לשתילה ביתית או לשיווק 

 ;לייצואאו /ו המקומי בשוק לשיווק המיועדים, כחומרי ריבוי

 ;תבליני מאכל טריים המיועדים לייצוא בלבד "תבלינים"

מי שעוסק בגידול תבלינים לייצוא או פרחים, המקיים את  "מגדל"

פעילותו העסקית כאדם פרטי )עוסק מורשה(, חברה בע"מ, 

אגודה חקלאית שיתופית, שותפות רשומה או שותפות שאינה  

 רשומה;

 ;1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו "חוק מס ערך מוסף" 

או  "מחזור עסקאות"

 "מחזור מכירות" 

בחוק מס ערך מוסף, למעט מכירות הוניות, עסקאות כהגדרתו 

 ,לחוק מס ערך מוסף 21או  20שדווחו על ידי הקונה לפי סעיפים 

והוא נובע  ות המסים בישראל על פי דיןדווח לרשובלבד ש

 ;ממכירת פרחים או תבלינים

 לתקופת הסיוע, לפי העניין;  2019התקופה המקבילה בשנת  "תקופת הבסיס" 

 –כל אחת מאלה  הסיוע""תקופת 

ומסתיימת ביום  01/03/2020התקופה המתחילה ביום  .א

30/06/2020 ; 

ומסתיימת ביום  01/03/2020התקופה המתחילה ביום  .ב

30/04/2020; 

ומסתיימת ביום  01/05/2020התקופה המתחילה ביום  .ג

30/06/2020 . 

בתקופת  המגדלעסקאותיו של ההפרש החיובי שבין מחזור  "מחזור המכירות"הפרש 

 המגדלהיה  ; ואםהסיועבתקופת  הבסיס לבין מחזור עסקאותיו

לחוק מס ערך מוסף,  56אחר לפי סעיף  מגדלרשום יחד עם 

 האחר; המגדליופחת מהמחזור המאוחד מחזורו של 

 בשל ממשלתיסיוע  "מענק

 משבר הקורונה"

מיום  5015מענק בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

בעניין "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות  24/04/2020

בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף 

 28/06/2020ההחלטה מיום  תיקוןלאו בהתאם הקורונה" 

 הקורונה)נגיף  כלכליסיוע לתכנית ה חוקפרק ו' לל בהתאםו



 

4 
 

 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

"מענק סיוע לעסקים  בעניין 2020-"ףתש(, שעה()הוראת החדש

 ;"בעד השתתפות בהוצאות קבועות

 

 תקציב  .5

לקיומו  וזאת בכפוף, ₪ 30,000,000מכוח נוהל זה הנו  סיועהיקף התקציב הכולל המשוער לצורך ה

במלוא  סיוע. אין בפרסום נוהל זה משום התחייבות של המדינה לכאמור לעיל של תקציב מתאים

תהיה  התמיכותועדת  (יגדל או יפחת)תקציב זה ישתנה ובמידה  .)או חלק ממנו( סכום התקציב

 שוויוניבשיעור זהה לכל הזכאים או בהתאם לכלל  סיועהלהקטין את היקף  ראשית להגדיל או

 אחר שתקבע. וענייני

 

 התמיכותועדת  .6

 :את החברים הבאים לוללעניין נוהל זה תכ התמיכותהרכב ועדת  .א

 ;התמיכותועדת יו"ר  -בכיר למימון והשקעות מנכ"ל ס .1

 ;מרכז הועדה -מנהל תחום ביטוח חקלאי  .2

 חברת ועדה; –תקציבים -מנהלת אגף בכירה  .3

 ;חבר ועדה – הלמשרד או נציג תמשפטיה צתיועה .4

 ;חבר ועדה – חשב המשרד או נציגו .5

מובהר . המבוקש סיועה היקףאת לקבוע וכן  בקשהאת ההוועדה תמליץ לאשר או לדחות  .ב

בשירותי יעוץ של משרדי רו"ח  בוועדות משנה מטעמה, כי הוועדה רשאית להסתייע ,בזאת

ו/או הקרן מקצוע במשרד החקלאות ההדרכה וה שירותיחידת מדריכי בחיצוניים ו/או 

ככל שתמצא לנכון,  ,בכל גורם מקצועי אחרכן ו )קנ"ט( לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 י נוהל זה אינה ניתנת להאצלה. אולם סמכות ההכרעה על פ

ידי כל , ישקפו את עיקרי הדיונים, ינומקו ויחתמו על בכתב ויינתנועדת התמיכות החלטות  .ג

 חברי הועדה.

 

 סיועלקבלת התנאי הסף  .7

 :התנאים המצטברים שלהלןאם מתקיימים לגביו כל  סיועליהיה זכאי המבקש 

 . תבליניםאו פרחים  המבקש הנו מגדל .א

 .1976 -ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ומנהל  המבקש .ב

 2019שנת ליוני  –לחודשים מרץ למס ערך מוסף,  חודשיים-ות דודוח הגיש המבקש .ג

  .ףחייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוס היה שהוא ככל, 2020 בשנת המקבילים ולחודשים

 :מתקיים במבקש אחד מתנאים אלה .ד
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 יחסב ,הקורונה משבר בשל ממשלתי סיוע מענק לקבלתלרשויות המס  הגיש בקשה (1)

  :2020לתקופות הבאות בשנת 

  אחת מהתקופות(;  יוני -מרץ או אפריל –מרץ( 

  יוני –מאי .  

בשל לא הגיש בקשה לרשויות המס לקבלת מענק סיוע ממשלתי בשל משבר הקורונה,  (2)

 .2019אי עמידה בתנאי לקבלת סיוע כאמור עקב היקף מחזור העסקאות שלו בשנת 

 ה כי מתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:אהמבקש הר .ה

 .25%הפרש מחזור המכירות בעסקו של המבקש, הוא בהיקף העולה על  (1)

 במבקש כל התנאים הבאים:מתקיימים  (2)

או יותר  25%המבקש הגדיל את שטח הגידול במשקו בתקופת הסיוע בשיעור של  .א

 ;זהים בגידולים בתקופת הבסיס הגידול משטח

 ;10%הוא בהיקף העולה על  בעסקו של המבקשהפרש מחזור המכירות  .ב

. 25%העולה על  הפרש מחזור המכירות המחושב בעסקו של המבקש, הוא בהיקף .ג

אילו היה הפרש מחזור המכירות  -המחושב"  מחזור המכירות בסעיף זה, "הפרש 

תקופת בהיקפו לשטח הגידול במשקו בשטח גידול זהה בתקופת הבסיס למגדל 

 .הסיוע

 

  סיוענלווים להגשת בקשת ה מסמכים ונתוניםתנאים ו .8

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף לעיל, נדרש המבקש להמציא את המסמכים המפורטים להלן, וכן 

 אסמכתאות נוספות ככל הנדרש לדעת ועדת התמיכות להוכחת האמור: 

אישור בתוקף מפקיד שומה, מרואה חשבון, או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד שהמבקש  .א

ם לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף מנהל פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל

 ;או שהוא פטור מלנהלם

שור עדכני מטעם רואה חשבון או עורך דין בדבר זהותם יא –הוא תאגיד  סיועהאם מבקש  .ב

ספרות( ותפקידו/ם בחברה. במידה  9של מורשה/י החתימה של התאגיד, לרבות  מס' ת.ז. )

יש לפרט את  –בין מורשי החתימה  שיו"ר/מנכ"ל התאגיד ו/או חשב/גזבר התאגיד הם

 פרטיהם ולאשרם כאמור. 

 ;)לפי הנוסח המצורף בנספח ב' לנוהל זה טופס פרטי בנקיש להגיש  .ג

שנת ביוני  –שהוגשו למס ערך מוסף לחודשים מרץ  חודשיים-דוהדוחות הלהגיש עותק מ .ד

  ;2020 שנתב חודשים המקביליםלו 2019

 : , כלהלןמקביליםידי רו"ח ו/או יועץ מס הכולל שני טורים  ערוך וחתוםהגשת דו"ח  .ה

 'תבלינים עבור מכירת  העסקאות מחזורלרשום את סכום יש  : בטור זהטור א

כאמור בתנאי הסף  2020שנת במהלך אחת מהתקופות ל לייצוא או פרחים

 . לנוהל זה 7בסעיף  הקבועים
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 'תבלינים  עבור מכירת העסקאות לרשום את סכום מחוזריש בטור זה  :טור ב

 . 2019בשנת הבסיס  תבתקופלייצוא או פרחים 

יובהר, כי באשר למגדלי התבלינים לייצוא, מגיש הבקשה ירשום את סכום המחזורים 

 הנובעים מייצוא בלבד והסכומים יירשמו בשקלים חדשים בלבד. 

 אחד מאלה:ד', שהוא 7להוכחת עמידה בתנאי הסף לפי סעיף אישור רו"ח או יועץ מס  .ו

כאמור  משבר הקורונה בשל סיוע ממשלתי כי הוגשה בקשה לקבלת מענקאישור  (1)

 באישור יש לציין ,ובקשת הסיוע נדחתהבמידה . סכום הסיוע, לרבות בסעיף ההגדרות

 את סיבת הדחייה. 

לא הגיש בקשה לרשויות המס לקבלת מענק סיוע ממשלתי אישור על כך שהמבקש  (2)

ורונה, בשל אי עמידה בתנאי לקבלת סיוע כאמור עקב היקף מחזור בשל משבר הק

 .2019העסקאות שלו בשנת 

 חיצוניים ח"רו משרדי של יעוץ בשירותי ותסתייע, לגופו מקרה כל תבחן התמיכות ועדת .ז

, אחר מקצועי גורם ובכל החקלאות במשרד והמקצוע הדרכה שירות יחידת מדריכי או/ו

 . בכך צורך רואה שהיא ככל

 

  סיועהאופן הגשת בקשת  .9

 )מצורפים וההתחייבות בקשההטופס את הבקשה על גבי לפי נוהל זה, יגיש  סיועהמבקש לקבל 

הבקשה  . את 14/09/2020 יוםחר מווזאת לא יאבצירוף המסמכים הנלווים  בנספח א' לנוהל זה( 

 :הבא הפירוטהאזורי אליו שייך יישוב המבקש וזאת לפי מחוז ל יש להגיש

 טלפון כתובת מחוז

 04 – 6816100 קריית שמונה, מ.א. גליל עליון צפון מחוז

 04 – 6489130 ד.נ גלבוע 203ת.ד  העמקים מחוז

 04 – 6303411 35חדרה, דוד שמעוני  מרכז מחוז

  03 – 9681460 ראשל"צ, הקריה החקלאית השפלה וההר מחוז

 08 – 9920999 חוות גילת הנגב מחוז

 

שיקבלו הרשאה  בידי מורשי החתימה של התאגיד תוגשהוא תאגיד, הבקשה  סיועההיה ומבקש 

קשה שתוגש באיחור תדחה ללא דיון, אלא אם קיימות ב מיוחדת להיכנס למערכת התמיכות.

 .לכך ואין מניעה תקציבית שהוגשה באיחור נסיבות חריגות המצדיקות דיון בבקשה

 הטיפול בבקשה שלבי  .10

 ;המגדל משתייך אליו החקלאות משרד מחוז של ואישורו בדיקתו את תעבור הבקשה .א
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 אשר, ההשקעות במנהלת הסיוע ועדת למרכז תועבר המחוז ידי על תאושר והבקשה במידה .ב

וייקבע את סכום הסיוע המומלץ בהתאם לנוסחת  הסף בתנאי עומדת הבקשה כי יוודא

 ;כותהתמי בוועדת לדיון הבקשה את ויגישהסיוע שנקבעה בנוהל זה 

מצא י, ככל שנוספיםמהמבקש המצאת מסמכים ונתונים  לדרוש משרד החקלאות רשאי .ג

 לנכון. 

התמיכות אשר תדון ותחליט באם לאשר את  בוועדת לדיון תובא הבקשה הסופי בשלב .ד

 .אותההבקשה או לדחות 

 

  סיועה סכום חישוב אופן .11

לפי נוסחת סיוע חושב מ סיועהענה על כל תנאי הסף הנ"ל, במקרה זה  סיועהבמידה ומבקש 

 :כפי המפורט כדלקמן מוגדריםלהלן, כאשר הפרמטרים שלה בסעיף )י( המוצגת 

, כפי המדווח בתקופת הבסיס המכירותמחזור שווה ל: בתקופת הבסיסהמכירות  מחזור (א)

 ;לעיל(ה'  8בטור ב' )ראה סעיף 

 כפי המדווח הסיועבתקופת  המכירותמחזור ל שווה :הסיועבתקופת המכירות מחזור  (ב)

  ;לעיל(ה'  8 סעיף ראה) בטור א'

בין הסכום המתקבל מסעיף הפרש החיובי הסכום המתקבל מה :המכירות הפרש מחזורי (ג)

 ;לעיל )ב(לסכום המתקבל מסעיף לעיל )א( 

 : כמפורט בפרק ההגדרות.מענקי סיוע ממשלתי בשל משבר הקורונה (ד)

הסכום המתקבל : סיוע ממשלתי בשל משבר הקורונה ימענקהפרש מחזורים מנוכה  (ה)

הפרש מחזור המכירות למענק הסיוע הממשלתי בשל משבר מההפרש החיובי בין 

 ג'יף פרש מחזור המכירות )סעמה 10%הקורונה, ובלבד שמענק הסיוע הממשלתי עולה על 

ירות, מהפרש מחזור המכ 10%( יובהר כי אם מענק הסיוע ממשלתי אינו עולה על לעיל

הפרש המחזורים מנוכה מענקי סיוע ממשלתי בשל משבר הקורונה יהיה שווה להפרש 

  ;מחזורי המכירות

לאחר קבלת כל בקשות הסיוע ויחושב בהתאם לכל מגדל, ייקבע מקדם השתתפות:  (ו)

 'הסעיף פרש המחזורים מנוכה מענקי סיוע ממשלתי בשל משבר הקורונה )הלהתפלגות 

-ל 60%; בין 60%-ל 40%; בין 40%ל 25%לפי אחת מארבע הקבוצות הבאות: בין  (לעיל

. המקדם ייקבע בהתאם לעיקרון המבטיח מענק דיפרנציאלי, כך 100%-ל 80%בין  ; 80%

שמגדלים שמצויים בקבוצה שנפגעה ברמה הקשה ביותר יקבלו סיוע בשיעור גבוה יותר. 

וכי המקדם ייקבע על ידי ועדת התמיכות יובהר, כי ההתפלגות אינה ידועה בשלב זה 

 ;1בהתאם לנתונים שיתקבלו

                                                           
הואיל והתקציב שאושר לנוהל זה הנו מוגבל , מקדם ההשתתפות יבטיח כי סכומי הסיוע יעלו ככל שחומרת ההפסד  1

 כל מבקשי הסיוע.תעלה אך מבטיחה מהצד השני שהסיוע יתחלק באופן הוגן בין 
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

בסכום המתקבל הסכום המתקבל מהכפלת מקדם ההשתתפות  ראשוני:הסיוע הסכום  (ז)

 ;לעיל ()המסעיף 

₪ אלף  600או  לעיל (ז)המתקבל מסעיף : שווה לסכום הסיוע המקסימלי סכום הסיוע (ח)

 הנמוך מבניהם;לפי ,

, אשר יחושב על ידי ועדת 1 -מקדם השווה או קטן ל :במקדם יחס התאמה לתקצי  (ט)

 תקציב המאושרהיעלו על היקף  סכומי הסיוע מנוכה המענקיםבמידה וסך . התמיכות

 ;תקבל מחלוקת התקציב המאושר בסך סכומי הסיוע כאמורי. מקדם זה בנוהל זה

בסכום לתקציב מקדם יחס ההתאמה  תמתקבל על ידי הכפל: סכום הסיוע הסופיישוב ח (י)

 .לעיל (הסיוע המתקבל בסעיף )ט

 

 סיועהתשלום  .12

 סיועה, תצא התחייבות כספית, בגובה סכום בוועדת התמיכות סיועלאחר אישור ה .א

, בחתימת מורשי החתימה של המשרד בהתאם לחוק נכסי שאושרה בוועדת התמיכות

 .1951 –המדינה, התשי"א 

ידי המשרד בהתאם להוראות התכ"ם ועבר לזכאי על תהתמיכות ועדת אושר על ידי יש סיוע .ב

 זה.י ובכפוף לתנאים המופיעים בנוהל והנחיות החשב הכלל

 ועבר במישרין לחשבון הבנק של הזכאי.י סיועה .ג

יו"ר אלא במקרים חריגים באישור  ,לפי נוהל זה סיועהכספי את להמחות יהיה לא ניתן  .ד

 וחשב המשרד. התמיכותועדת 

יהיה כפוף להמצאת כל מסמך או אישור הנדרש על ידי חשבות המשרד,  סיועתשלום ה .ה

 כתנאי לתשלום בהתאם לנהלים המקובלים בחשבות. 

 

 מעקב ובקרה .13

, סיועהת, בכל עת, גם לאחר תשלום כספי או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורהחקלאות משרד 

רשאי לדרוש מהנתמך להגיש לו  המשרד או מי מטעמו ,כמו כןנמסרו לו. בדבר אמיתות הנתונים ש

החלקות החקלאיות רשאי לערוך ביקורת בשטח ו סיועדיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש ב

 . סיועהשל מבקש 

 

 או ביטולו סיועהקטנת  .14

על בסיס  נהנית סיועהאם התברר כי  סיועהרשאי להקטין או לבטל את  משרד החקלאות .א

 .על שלא על פי דיןנתונים לא נכונים ואם יש למשרד חשש סביר כי הזכאי פ

 סיועה, ישיב הזכאי למשרד את האו על ביטול סיועהעל הקטנת  משרד החקלאותהחליט   .ב

 .ספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, בתוהלו ושהוחלט על ביטול מהששול
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

שלו הוא זכאי  סיועהמשרד, מסכום ל חוב של הזכאירשאי לקזז יהיה  משרד החקלאות .ג

 הזכאי לפי נוהל זה ושאותשקיבל ה סיועהלפי נוהל זה, וכן רשאי הוא לקזז את סכום 

 .אחר שאותו הוא זכאי לקבל מהמשרד הוא נדרש להשיב, מכל סכום

 סיועהאת מלוא כספי  ישיב הנתמךעל בסיס דיווח כוזב,  סיוע מהשול במקרה בו יתגלה כי .ד

כלשהי  סיועששולמו לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ולא יהיה זכאי לקבל 

 במהלך השנתיים העוקבות.   סיועמהמשרד בכל נושא שלגביו יפרסם המשרד נוהל 

 

 חופש המידע .15

מובהר בזאת כי נוהל זה כפוף להוראות חוק חופש המידע, ונהלי משרד החקלאות שעניינם:  .א

 .ים ציבורייםהעברת מידע בין גופ

תשומת לב מגישי הבקשות לפי נוהל זה לעובדה כי נתונים דוגמת היקפי הבקשות  .ב

מחויבים בפרסום שנתי, וכן יכול ויעמדו לעיון צדדים שלישיים על יסוד פניות  ,סכומיהם

 .שתתקבלנה

על יסוד נוהל זה נותן המבקש את הסכמתו המודעת מראש להעברת  סיועל בהגשת בקשה .ג

 '. לצד ג נתונים אלה
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 א':  נספח

לעניין נוהל תמיכה בענפי הפרחים  טופס בקשה והתחייבות לסיוע לחקלאים

 והתבלינים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיועפרטי מבקש ה

 את צורת ההתאגדות המתאימה X-ב לסמן

 רשומה לא שותפות □ רשומה שותפות □ שיתופית אגודה □ .פ.ח □ ז.ת □

שם משפחה/תאגיד/שותפות  ת.ז/ ח"פ /מס' שותפות    ס.ב

 רשומה 

 שם איש הקשר שם פרטי

            

מס'  ישוב

 משק

 פקס נייד טלפון  מיקוד כתובת

                   

       

 פרטים לגבי הענף החקלאי

  (הרלוונטית עבורךהאופציה  לידX  -)נא לסמן ב

 לייצוא תבלינים ענף □ פרחים ענף □

    

 2019ביחס לתקופה המקבילה בשנת  2020נתונים לגבי ירידה במחזור העסקאות בשנת 

 יש לסמן אופציה אחת בלבד( -ליד תנאי הסף הרלוונטי עבורך X -נא לסמן ב)

 ;ביחס לתקופת הבסיס 25%בשיעור העולה על  2020בשנת  יוני-מרץבחודשים הייתה לי ירידה במחזור המכירות  □

 ביחס לתקופת הבסיס; 25%בשיעור העולה על  2020בשנת  אפריל-מרץהייתה לי ירידה במחזור המכירות בחודשים  □

 .ביחס לתקופת הבסיס 25%בשיעור העולה על  2020בשנת  יוני-מאיהייתה לי ירידה במחזור המכירות בחודשים  □
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 הסיועאישור רו"ח /יועץ מס בדבר מחזור המכירות בתקופת הבסיס ובתקופת 

יש לרשום את מחזור המכירות )בש"ח( וכן   ]לבחור אופציה אחת בלבד[ הרלוונטית המבוקשת את תקופת הסיוע X-יש לסמן ב)

 (2020ולידה את מחזור המכירות בתקופה המקבילה בשנת  2019בתקופות הבסיס בשנת 

       

 יוני-מאי □ אפריל- מרץ □ יוני -מרץ □

  

 (2020)שנת  הסיועמחזור מכירות בתקופת  (2019בתקופת הבסיס )שנת  מחזור מכירות

  

 

 

 

 
 

 ההוצאות בעד להשתתפות הקורונה משבר בשל הממשלתיות הסיוע לתכניות בהתאם שהתקבלו המענקים פירוט

  :הקבועות

 

 הממשלתית הסיוע תכנית שם

 המענק סכום

 שהתקבל

 אפס לרשום)

והבקשה  במידה

או לא  נדחתה

 (הוגשה

יש או לא הוגשה במידה והבקשה נדחתה 

אה ההגשה )ר או אי לציין את סיבת הדחייה

 ד'(7  סעיף

 מיום 5015 מספר ממשלה להחלטת בהתאם

 בעד לעסקים סיוע מענק" בעניין 24/04/2020

 הכלכלית ההשפעה בשל קבועות בהוצאות השתתפות

 " הקורונה נגיף התפשטות של

  

 מיום 5015 מספר הממשלה החלטת לתיקון בהתאם

 בעד לעסקים סיוע מענק"  בעניין 28/06/2020

 הכלכלית ההשפעה בשל קבועות בהוצאות השתתפות

 "החלטה תיקון– הקורונה נגיף התפשטות של

  

 נגיף) כלכלי לסיוע התכנית לחוק' ו לפרק בהתאם

 בעניין 2020-ף"תש(, שעה הוראת) (החדש הקורונה

 בהוצאות השתתפות בעד לעסקים סיוע מענק"

 "קבועות

  

 

הריני לאשר כי סכומי המחזור שנרשמו לעיל הם בהתאם לדוחות המבוקרים / סרוקים של מגיש הבקשה וכן 

 את נכונות פירוט המענקים שדווחו בטבלה לעיל:

 רו"ח / יועץ מס: ___________ חתימה וחותמת של תאריך : ______________
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

 צירוף מסמכים

 אישור ניהול ספרים בתוקף; □

 ;ק ) מצורף בנספח ב' לנוהל זה(טופס פרטי בנ □

 בתאגיד בלבד : אישור מורשה חתימה; □

 ;2020ולחודשים המקבילים בשנת  2019יוני בשנת  –חודשיים שהוגשו למס ערך מוסף לחודשים מרץ -עותק מהדוחות הדו □

□ 
הוא עומד בתנאי  בסוגי גידולים זהים וכיהמבקש הגדיל את שטח הגידול במשקו בתקופת הסיוע אסמכתאות המעידות על כך ש

 לנוהל זה. (2' )ה7הסף כאמור בסעיף

  

 תצהיר והתחייבות

 כדלקמן: ומצהיר מתחייב סיועמקבל ה

 הנתונים אודות מידע לשלוח או לקבל חוזרת בלתי הרשאהלקנ"ט ו המיסים ולרשות החקלאות למשרד בזאת נותן הסיוע מבקש .1

ו/או  הקבועות בהוצאות הממשלה השתתפות בעד סיוע למענקי הסיוע מבקש של הזכאות או/ו המס לרשויות שהוגשו הכספיים

 כמו. הסיוע בקשת נתוני אימות לצורך זאת כלשל המבקש,  פוליסות הביטוחשהתקבלו במסגרת  פיצוייםנתונים אודות לקבלת 

 מבקש כי החקלאות למשרד ויתברר במידה, במלואו או חלקו הסיוע סכום את החקלאות למשרד להחזיר מתחייב הסיוע מבקש, כן

-ף"תש(, שעה הוראת()החדש הקורונה נגיף) כלכלי לסיוע התכנית ולחוק הממשלה להחלטות בהתאם סיוע מענקי קיבל הסיוע

  ;החקלאות למשרד עליהם דיווח ולא בנוהל שהוגדרו כפי, 2020

 

וכן לנהל ספרי הנהלת חשבונות נפרדים לפעילות הנתמכת מיתר  סיועמתחייב לעמוד בכל התנאים המופיעים בנוהל ה סיועמבקש ה .2

 .סיועהפעילויות בהן עוסק מבקש ה

 

שלו הוא זכאי לפי אישור ועדת התמיכות,  סיוע, שתועבר אליו בפועל, תהיה גבוהה מסכום הסיועמתחייב כי במידה שה סיועמבקש ה .3

יום מיום שנודע לו הדבר או מיום שהועברה דרישת השבה ע"י המשרד,  60ישיב את הסכום ששולם לו ביתר למשרד החקלאות בתוך 

 לפי המוקדם מביניהם.  

 

כי משרד החקלאות יקזז את הסכומים ששולמו ביתר מכל סכום לו זכאי מבקש  סיועמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסכים מבקש ה .4

 מהמשרד. סיועה

להגיש לו דיווחים כספיים ואחרים בקשר לפעילותו ורשאי הוא לשלוח  סיועמשרד החקלאות או מי מטעמו רשאי לדרוש ממבקש ה .5

מתחייב לשתף פעולה עם עורך  סיועמבקר או מפקח מטעמו לבקר במשרדיו ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו. מבקש ה

 הביקורת, לרבות המצאת כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידו.
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו/או בכתב בקשה והתחייבות  סיועו שבמידה ולא יעמוד בתנאי מהתנאים המפורטים בנוהל המאשר בזאת כי ידוע ל סיועמבקש ה .6

או חלקה, כפי שייקבע ע"י משרד  סיוע, יהיה עליו להשיב למשרד את מלוא הסיועזה, או בכל דרישה אחרת של המשרד בקשר ל

 מהמשרד. סיועבקש ההחקלאות, וכי המשרד יהיה רשאי לקזז את הסכומים כאמור מכל סכום לו זכאי מ

 

לא יקיים את כל  סיועאם מבקש ה סיועמאשר בזאת כי ידוע לו כי משרד החקלאות רשאי להקטין או לבטל את ה סיועמבקש ה .7

ניתנה על  סיוע, אם יתברר כי הסיועדרישות המשרד בקשר לביצוע ביקורת, או את כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן ה

ים, אם הופחת תקציב הפיצוי עקב מדיניות כלכלית או אם יש למשרד חשש סביר כי אני/מבקש הפיצוי פועל בסיס נתונים לא נכונ

 שלא על פי דין.

 

 

, מתחייב/ים בזאת לקיים את כל ההוראות וההנחיות המפורטות בכתב בקשה סיועהח"מ, מורשי החתימה מטעם מבקש ה אני/אנו

 החתום:והתחייבות זה ולראיה באתי/באנו על 

 

 חתימה _________ שם _________________ תפקיד__________________

 

 חתימה _________ שם _________________ תפקיד__________________

 

 תאריך______________________
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

 

 : ' ב נספח

 

 טופס פרטי בנק

                 

 .........................         תאריך                                                                                            

 המבקש פרטי

 

................................................                    ................................................            

                            מס' עוסק מורשה/חברה /אגודה/ת.זמבקש                                    ה שם                

 

 כתובת  

 

............... .................     ..............      ...........................          .............................. .. 

 פקס                טלפון            מיקוד                       ישוב         רחוב           

 

 :ילחשבונ יועברוי לנ המגיעים שהכספים בזאת בזאת מבקשי אנ

 

 .........................................           סניף  .........................................          בבנק

 

 ...........................................    סניף' מס .........................................        כתובת

 

 ......................................... חשבון' מס

 

 .הפרטים של שינוי כל על לדווח מתחייב הננו

 

 :חתימה מורשי אישור

 

  ............................    ..................................         .....................  ................... 

 חתימה              זהות תעודת' מס            משפחה ושם שם                    תאריך      

 

   ............................    ..................................         ..................... ................... 

 חתימה              זהות תעודת' מס            משפחה ושם שם                     תאריך     

 

  ............................    ..................................         .....................  ................... 
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 מדינת ישראל
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 חתימה              זהות תעודת' מס            משפחה ושם שם                     תאריך     

 

............................................... 

 המבקש חותמת           

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 הבנק אישור

 

 בחשבון  חתימה  זכות  בעלי  מעלה  החתומים,  רישומנו   י"עפ  כי   מאשרים   הרינו

 .בחתימתם ל"הנ החשבון את לחייב מסמכינו פ"ע ורשאים  בסניפנו' ....................... מס

 

 .  ידינו על ומאושרת נכונה חתימתם

 

 ................................ וחותמת חתימה.............................                           תאריך

 

 
 


