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 תשפ"ב 'אדר אב ב'
 2022פברואר  03

 סופי לפרסום
 

 תשפ"בתמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת שמיטה והל נ

 

 כללי .1

 . (25.9.22עד כ"ט באלול תשפ"ב  7.9.21א' בתשרי תשפ"ב שנת תשפ"ב הינה שנת שמיטה )

 היהודית ההלכה י", במהלכה, עפהמונהגת אך ורק בארץ ישראלשמיטה היא השנה השביעית במחזור כל שבע שנים, 

בתוצרת  ובמסחר האדמה בעיבוד הקשורות חקלאיות מלאכות בביצוע מסוימות מגבלות יהודים על חקלאים מוטלות

 החקלאית. 

המדינה המשך זריעה וגידול חיטה על אדמות לעודד לאור ההשלכות הצפויות מהשבתת פעילות חקלאית זו, ובמטרה 

נוהל תמיכה במגדלי להלן  ו ניתן לייבוא,לצורך שמירת שטחים פתוחים גם בשנת שמיטה והמשך ייצור קש שאינ

הכללים בכל הנוגע הגדרת הקריטריונים, הזכאות, התנאים ו מטרת הנוהל .גרעיני חיטה למאכל בשנת שמיטה תשפ"ב

 הנדרשים לקבלת התמיכה האמורה.  ,תהליךל

הל תמיכה זה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו מובהר בזאת כי נו

בשנת הנוהל. לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד 

 לרשות המשרד מלוא התקציב )או חלק ממנו( לצורך הפעלתו. 

 

 מטרת התמיכה .2

 :  זהמטרת נוהל 

 ;בשנת שמיטהגם המשך זריעה וגידול חיטה על אדמות המדינה לצורך שמירת שטחים פתוחים  .א

 .ליבוא ןנית ושאינהמשך ייצור קש  .ב

  

 הגדרות .3

 .משרד החקלאות ופיתוח הכפר –" המשרד"

 .מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר –" מנהלת ההשקעות"
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 ;9.5%-חיטה שמיועדת למאכל אדם ועונה על המאפיינים הבאים: אחוז חלבון שלא יפחת מ -" חיטה למאכל"

אחוז  גופים זרים ופסולת לא יעלה על  ;74.1%-משקל נפחי שלא יפחת מ ,12.5% אחוז לחות שלא יעלה על

%3  . 

על שמופץ כפי , 2022 לחיטה מקומית למאכל עבור קציר מחיר לינקג' למגדל - "מחיר חיטה מקומית למאכל"

גרעיני חיטה לאחזקת מלאי חירום מכרז ה, בהתאם לעקרונות ולתנאים כפי שפורטו במסגרת מנהלת ההשקעותידי 

  שפורסם ע"י המשרד וזמין לעיון הציבור באתר מנהל הרכש הממשלתי. 18/2018מס'  למאכל

    

 תמיכותהועדת  .3

ועדת התמיכות תקבע לגבי כל מגיש בקשת תמיכה האם הוא זכאי לתמיכה לפי נוהל זה וכן את שיעור  .א

 התמיכה לה הוא זכאי. 

  הרכב ועדת התמיכות לעניין נוהל זה:  .ב

 יו"ר – סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון .1

 ציג היועצת המשפטיתנ .2

  המשרד נציג חשב .3

 במסגרתה )קוורום נדרש( הוא נוכחות כל חברי הוועדה.  תהרכב מחייב לכינוס הוועדה ולקבלת החלטו .ג

מובהר בזאת כי הוועדה רשאית להסתייע בוועדות משנה מטעמה ככל  הוועדה תמליץ לאשר או לדחות בקשה. .ד

  שתמצא לנכון, אולם סמכות ההכרעה על פי נוהל זה אינה ניתנת להאצלה.

 על ידי כל חברי הוועדה.  נהחתמתו נהנומקתאת עיקרי הדיונים,  נהשקפתבכתב,  הינתנתהחלטות הוועדה  .ה

ועדת התמיכות רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, הקשורים למצב הביטחוני, ובהחלטה פה אחד, ליתן  .ו

 ארכה למבקשים מיישובי עוטף עזה להגשת מסמכים, דיווחים או אישורים הנחוצים לקבלת התמיכה.

ימים מיום קבלת הודעת  30שיתקבלו ובתנאי כי אלו יוגשו לכל היותר תוך  ועדת התמיכות תדון בהשגות .ז

ההכרעה בבקשת התמיכה שהגיש המבקש. השגות תוגשנה למנהלת ההשקעות בכתב בלבד ותוך שהן 

 מנומקות ומצורפות אליהן אסמכתאות המאששות / תומכות בטענות ההשגה.

 

 תקציב .4

זאת בכפוף לקיומו של תקציב מלש"ח ו 15 עד מכח הנוהל הנולצורך תמיכה הכולל המשוער היקף התקציב  .א

אין בפרסום נוהל זה משום התחייבות של המדינה לתמיכה . לנושאבהתאם לתקציב הסופי שיקבע מתאים ו

 במלוא סכום התקציב. 

ית להגדיל או להקטין את היקף אבמידה שתקציב זה ישתנה )יגדל או יפחת(, ועדת התמיכות תהיה רש .ב

 בשיעור זהה לכל הזכאים או בהתאם לכלל שוויוני וענייני אחר שתקבע. התמיכה 

 . 2022פרסום נוהל זה מיועד להינתן בשנת  תקציב התמיכה במסגרת –תקופה  .ג
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  הגורמים הזכאים להגיש בקשות תמיכה .5

 – להלן) פית, חברה בע"מ או רשות מקומיתייבחנו בקשות לתמיכה שיגישו אדם פרטי, שותפות, אגודה שיתו

 ארץ. בתבואות  םמגדליה( "מגיש הבקשה"

  

  תנאי הסף לזכאות לתמיכה .6

 לקבלת התמיכה לפי נוהל זה יהיו זכאים מי שמתקיימים לגביהם תנאי סף מצטברים אלה:

 1976-קאות גופים ציבוריים, תשל"ומגיש הבקשה מנהל ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עס .א

 במקורהבקשה הציג אישור ניכוי מס גיש מ  .ב

לבקשה המוגשת ע"י  היה המבקש תאגיד, תהיה הבקשה לתמיכה חתומה בידי מורשי חתימה של התאגיד.  .ג

 תאגיד יצורף אישור עדכני מטעם רואה חשבון או עורך דין בדבר זהותם של מורשה/י החתימה של התאגיד.

 דת התמיכות. עויובהר, כי בקשה של גורם שאינו עומד בתנאי הסף, תיפסל ולא תידון לגופה בו .ד

  

  אמות מידה לקביעת סכום התמיכה .7

  אופן חישוב התמיכה .א

 הבא:   באופןחישוב התמיכה יבוצע 

 : שהוא מחיר לטון חיטה מקומית למאכל כהגדרתו לעיל.  קביעת מחיר בסיס לטון (1

התמורה הממוצעת  בניכוילעיל  1: מחיר הבסיס המתקבל מסעיף קביעת סכום התמיכה לטון (2

לטון ממכירה בשווקים האלטרנטיביים באמצעות ארגון עובדי הפלחה ובאישור משרד 

 לטון.₪  115לא יעלה על החקלאות. סכום התמיכה 

. מגדל כמות ששווקה ע"י המגדל במהלך שנת השמיטהה קביעת הכמות המאושרת לתמיכה: (3

, אשר יעביר רגון עובדי הפלחההחבר בארגון עובדי הפלחה, ידווח את הכמות המשווקת לא

מגדל שאינו חבר  למשרד אישור רו"ח מטעמו לעניין הכמויות ששווקו ע"י המגדלים.

בארגון עובדי הפלחה, יעביר אישור רו"ח בגין הכמות המשווקת, באמצעות ארגון עובדי 

קביעת הכמות המאושרת לתמיכה נתונה לשיקול דעתה ולאישורה  הפלחה או באופן עצמאי.

 ועדת התמיכות. של

לעיל, מוכפל בכמות  2הינו סכום התמיכה לטון כהגדרתו בסעיף  סכום התמיכה למגדל (4

 לעיל.  3המאושרת לתמיכה כהגדרתה בסעיף 

אינה נוהל זה, בגינה הגיש בקשת תמיכה ב החיטהלעיל, למגדל ש 4על אף האמור בסעיף  (5

"חיטה  .20%-לעיל ב 4, יופחת הסכום האמור בסעיף בביטוח כנגד נזקי טבעמבוטחת 

 לכל הפחותחיטה בגינה קיים ביטוח כנגד נזקי טבע, אשר חל  –מבוטחת" לעניין סעיף זה 
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 ,מועד הקצירעד על תקופה שתחילתה מועד הזריעה ועד סוף שנת השמיטה תשפ"ב או 

 מבקשהיצרף החיטה להוכחת ביטוח . (ובתנאי כי נקצר מלוא היבול)המוקדם מבין השניים 

כולל , על ביצוע ביטוח נזקי טבע לחיטההעתק מן הפוליסה כאמור או לחילופין אישור קנט 

  פירוט שטחים וגידולים. 

 סכוםכל לקח בחשבון ייה, ז תמיכה ע"פ נוהלסכום ה חישובלצורך  –כפל תמיכות מניעת  .ב

ביטוח הכנסה שקיבל המגדל בגין החיטה נשוא בקשת התמיכה, לרבות פיצויים מ פיצוי

 ומכל נוהל תמיכה. 2022לקציר 

ל .ג

 או שלא הוגשה בליווי המסמכים 20.7.2022א תידון בקשה שהוגשה לאחר המועד 

  הנדרשים לפי נוהל זה.

סכומי התמיכה המאושרים, של  התאמה תבוצעסך הבקשות על היקף תקציב התמיכה, עלה  .ד

  . באופן יחסי

  

 הגשת בקשה לתמיכה: .8

 . 20.7.2022יום עד ל נספחיה על כלתוגש הבקשה  .א

 מטעם מגדלים החברים בארגון עובדי הפלחה,  במסגרת נוהל זה יכיר המשרד בבקשות .ב

. במקרה כאמור, הבקשה כולל המסמכים הנדרשים ארגוןהשיתקבלו בצורה מרוכזת באמצעות 

הפלחה. עם זאת, אין חובה לפעול במסלול זה ונתמך המבקש להגיש  עובדיתוגש ישירות לארגון 

, באמצעות הגשת הבקשה באופן פרטי שלא דרך הארגון, רשאי לעשות זאתלמשרד את הבקשה 

 .למחוז משרד החקלאות ע"פ הפירוט שלהלן

 פרטי המחוזות .ג

 04 – 6816101 טל' קריית שמונה, מ.א. גליל עליון  מחוז צפון 

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

  04 – 6303411 טל'  35חדרה, דוד שמעוני   מחוז מרכז 

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

  08 – 9920999 טל'  מרכז חקלאי אזורי  גילת  מחוז הנגב 

 

 מסמכים נדרשים לקבלת התמיכה .9

 ;פירוט כמות החיטה ששווקה ונמכרה( הכולל 1)נספח מס'  המצ"בטופס בקשה לפי הנוסח  .א

 ;(2 'ספח מסנ)טופס פרטי בנק  .ב

 ;ומנו החלקות בגינן מבוקשת התמיכהמפה בה יס .ג

אכיפת ניהול )אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .ד

 ;1976-תשל"ו (חשבונות
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 ;1980-בדבר ניכוי במקור(, התשמ"א לפי תקנות מס הכנסה )אישור אישור ניכוי מס במקור .ה

ט "הצגת פוליסת ביטוח כנגד נזקי טבע על כל השטח בגינו מבוקשת התמיכה, או לחילופין אישור קנ .ו

 ;ככל שבוצע ביטוח כאמור, כולל פירוט שטחים וגידולים, על ביצוע ביטוח נזקי טבע לחיטה

רו"ח מטעמו שיכלול את הנתונים הבאים: שם המגדל, הישוב, מס' ארגון עובדי הפלחה יצרף אישור  .ז

ששווקה, סכום מבוקש בש"ח לכל מגדל וסה"כ התמיכה  גרעיני חיטה עוסק מורשה/ ת.ז./ת.פ, כמות

מגדל המגיש את בקשת התמיכה שלא  המבוקשת בש"ח עבור כלל המגדלים בגינם מוגשת הבקשה. 

 ופן עצמאי אישור רו"ח כאמור.באמצעות ארגון עובדי הפלחה, יצרף בא

  

 טיפול בבקשה ההליך  .10

תיבדק הבקשה בהתאם לרשימת המסמכים  ,, וככל שהתקבלו במלואםבמשרדעם קליטת המסמכים  .א

 הנדרשים. יובהר כי למשרד זכות לחזור למבקש התמיכה בבקשות השלמה. 

 עברו לדיון בוועדת התמיכות. ובקשות שהושלמה בדיקתן י .ב

 עקרונות עבודתה של ועדת התמיכות:  .ג

 תבחן בקשות בהתאם לסדר הגעתן (1

וי לא תידון בקשה שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה או שלא הוגשה בליו (2

 המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה

 

 תשלום התמיכה .11

כמפורט  ולאחר שמולאו כל תנאי התמיכהועדת התמיכות התמיכה תינתן רק לאחר שאושרה על ידי  .א

 בנוהל זה.

ובכפוף לקבלת חשבוניות מס של  משרד באמצעות ארגון עובדי הפלחהההתשלום יבוצע על ידי  .ב

מגדל שאינו חבר בארגון, רשאי לקבל ישירות את התשלום  .המגדלים עבורם בוצעה התמיכה

  האמור.

לתשלום משרד כתנאי התשלום התמיכה יהיה כפוף להמצאת כל מסמך או אישור הנדרש על ידי  .ג

  .המשרד ובהתאם לנהלי

כ .ד

  תמיכה מחויבים בהוצאת חשבונית מס ותשלום מע"מ בכפוף לדין.הספי 

סמנכ"ל בכיר להשקעות לא ניתן להמחות כספי תמיכה לפי נוהל זה, אלא במקרים חריגים באישור  .ה

 המשרד.וחשב ומימון 

 

 מעקב ובקרה .12

בדבר  ,גם לאחר תשלום כספי התמיכהמשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורת, בכל עת, ה .א

 ומילוי התנאים למתן התמיכה.אמיתות הנתונים שנמסרו לו 
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לשם עריכת הביקורת רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהנתמך להגיש לו דיווחים כספיים  .ב

ואחרים בקשר לתמיכה ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר במשקו, במשרדיו 

 י החשבונות של הנתמך. ובמתקניו ולעיין בספר

 

 הקטנת תמיכה או ביטולה .13

נכונים ואם משרד רשאי להקטין או לבטל את הסיוע שניתן אם התברר כי ניתן על בסיס נתונים לא ה .א

 יש למשרד חשש סביר כי המבקש פעל שלא על פי דין.

ששולם משרד על הקטנת סכום הסיוע או על ביטולו, ישיב המבקש למשרד את סכום הסיוע ההחליט  .ב

 לו ושהוחלט על ביטולו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי.

משרד יהיה רשאי לקזז חוב של הזכאי למשרד, מסכום הסיוע שלו הוא זכאי לפי נוהל זה, וכן רשאי ה .ג

הוא לקזז את סכום הסיוע שקיבל הזכאי לפי נוהל זה ושאותה הוא נדרש להשיב, מכל סכום אחר 

 מהמשרד.שאותו הוא זכאי לקבל 

במקרה בו יתגלה כי שולם סיוע לפי נוהל זה על בסיס דיווח כוזב, המקבל ישיב את מלוא כספי  .ד

הסיוע ששולמו לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ולא יהיה זכאי לקבל סיוע כלשהי 

 .  מהמשרד בכל נושא שלגביו יפרסם המשרד נוהל סיוע, תמיכה או מענק במהלך השנתיים העוקבות

 

 חופש המידע  .14

משרד שעניינם העברת הונהלי  ף להוראות חוק חופש המידעבזאת כי נוהל תמיכה זה כפומובהר  .א

 מידע בין גופים ציבוריים.

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

 שלישיים על יסוד פניות שתתקבלנה.בפרסום שנתי, וכן יכול ויעמדו לעיון צדדים 

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

 אלה לצד ג'.
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 7עמוד    

 1נספח 

 תשפ"בטופס בקשה לקבלת תמיכה בהתאם לנוהל תמיכה במגדלי חיטה לשנת השמיטה 

 . פרטי המבקש 1

  שם פרטי שם איש הקשר
משפחה/תאגיד/שותפות שם 

 רשומה
 

ס.ב    ת.ז/ ח"פ /מס' 

 שותפות

                         

        

 ישוב   כתובת מיקוד  טלפון נייד פקס

                        

  

 ששווקהגרעיני חיטה כמות והחלקות . פרטי 2

כמות גרעיני 

חיטה ששווקה 

 טון(-)ב

 שטח החלקה

 (בדונם)
 הגידול שובי גוש חלקה

            

            

            

          
סה"כ כמות גרעיני חיטה 

  למאכל ששווקה בטון

   

 ___________ _______תאריך    _________  ______  חתימת המגדל

 לבקשה מצורפים המסמכים הבאים: 

 אישור ניהול ספרים בתוקף 

 אישור ניכוי מס במקור בתוקף 

 אשור מורשה חתימה - בתאגיד בלבד 

 (2)נספח  טופס פרטי בנק 

 אם קיים ביטוח( פוליסת ביטוח כנגד נזקי טבע על השטח המבוקש לתמיכה או אישור קנט על קיום ביטוח( . 

  בה יסומנו החלקות  1:5000מפה בקנה מידה של 
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 שם המוסד/החברה

 

 

 מס' עסק מורשה/חברה/עמותה/אגודה

 טופס פתיחת ספק חדש :  2נספח 
 תאריך__________

 פרטי המבקשים:

 

  

 

 (שדה חובה, ללא דוא"ל לא ניתן להקים ספקדוא"ל ______________________________________)

 כתובת

____________     ____________     _________     ________________     ________________ 

 ישוב                        מיקוד                  טלפון                      פקס              רחוב                           

 אנו מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו יועברו לחשבון:

 בנק _______________________________

 סניף ______________________________

 כתובת _____________________________

 מס' סניף ___________________________

 מס' חשבון __________________________

 הננו מתחייבים לדווח על כל שינוי של הפרטים.

 אישור מורשי חתימה:

___________     _____________     ____________________     ___________ 

 תאריך                    שם ושם משפחה              מס' תעודת זהות            חתימה     

___________     _____________     ____________________     ___________ 

 תאריך                    שם ושם משפחה              מס' תעודת זהות            חתימה     

____________________     _____________     ____________________     __ 

 תאריך                    שם ושם משפחה              מס' תעודת זהות            חתימה     

_________________________ 

 חותמת המוסד/חברה         

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

 אישור הבנק

 הרינו מאשרים כי עפ"י רישומינו, החתומים מעלה בעלי זכות החתימה בחשבון מס' ____________________

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

 חתימתם נכונה ומאושרת על ידינו.

__________________                            _____________ 

 תאריך                                            חתימה וחותמת       

 


