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 ' חשון תשע"טכז        
 2018 נובמבר 5        

         
 

 2018( למפיקים פרטיים לשנת 4נוהל הסכם המים )
 

 תקציב מנהלי
        

 
 רקע –סכם המים ה .1

 
לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת נחתם הסכם שכותרתו "עקרונות  16.11.2006ביום 

 "(. הראשון הסכם המיםתעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד" )להלן: "

התאחדות משרד האוצר, "(, משרד החקלאותמשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן: " הסכם זה נחתם ע"י

ולאחריו נחתמו מסמכי הסכמות שהאריכו נציבות המים(  –וביוב )אז מים ממשלתית לרשות ההחקלאי ישראל ו

, קבע 2010. מסמך ההסכמות האחרון, משנת שיעוריוהסיוע ועדכנו מעת לעת את מתווה הסיוע ואת תקופת את 

ולצרכנים אחרים מקורות המים של  צרכניל תינתן תמיכה 2016 - 2010 כי בגין התייקרות המים בשנים

)לא כולל קולחין(. תמיכה  מליחים ושפד"ןמים שפירים, בכל הנוגע לצריכת מים המחויבים בתעריפי מקורות 

קטנת פחתים, ובייעול השימוש במים )בהתאם לנספח א' ביצוע השקעות בשיפור מערכות המים, בהל זו יועדה

 (.הראשון להסכם המים

 

אחיד תעריף  שקבע(, "27 תיקון" – ן)להל 1959 –תשי"ט  ,לחוק המים 27תיקון התקבל בכנסת  2017בפברואר 

. לשם השגת התכלית של אחידות ללא תלות במקור המים ,החקלאיים לכלל הצרכניםשפירים ומליחים מים ל

המים המסופקים תעריפי ו, יוזלו - תעריפי המים המסופקים על ידי חברת מקורותכי  נקבע בחוקבתעריף המים, 

 . יתייקרו – מפיקים פרטייםע"י 

 

 עדכוןנוסף שכותרתו: "הסכם  1.7.18ביום והשלכותיו הצפויות על ציבור החקלאים, נחתם  27תיקון בעקבות 

לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן 

נחתם מסמך העדכון  "(.מסמך העדכוןלן: "" )לה16.11.2006 -העלאתם של תעריפים המים ל"מחיר יעד" מיום ה

, והוא העומד בבסיסו של נוהל זה. והתאחדות חקלאי ישראל ע"י משרד החקלאות, רשות המים, משרד האוצר

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה כנספח ה' זה לנוהלהעדכון מצורף  מסמך

 

למשקים  תמיכהלמתן בכל הנוגע , להגדיר את הקריטריונים, הכללים והנהלים פואל זה הינה אמטרת נוה

 .2022ביוני  30 -ל 2017ליולי  1שבין החקלאים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש השנים 

השינוי הנובעת מ ,להתמודד עם עליית מחיר המים של בעלי המשקים החקלאיים םיהלסייע ביד התמיכה נועדה

שהוקמה בחוק לעידוד השקעות  תינתן באמצעות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות , והיא27תיקון שיצר 

 ."(מנהלת ההשקעות)להלן: " 1980 -הון בחקלאות, תשמ"א 

 

 הגדרות : .2
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עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עדכון להסכם " -" העדכון מסמךאו " "הסכם המים"

 16 -שנחתם בעקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד" 

 ."2006לנובמבר 

 

: קבלת דיווח רבעוני על בקשות לתמיכה הםשתפקידיה  העדכון למסמךא 2 סעיף לפיועדה  - "יישום"ועדת ה

 הוספה עלשהוגשו במחוזות משרד החקלאות, על בקשות בתהליך ועל מצב התשלומים בגין בקשות  אלו וכן 

 המים הסכםאו בנספח א' של נהלת ההשקעות ועדכון של נושאי השקעה שאינם נמצאים בתכנית הפיתוח של מ

 בהחלטות ,כאמור ועדכונים תוספות ולאשר לדון מוסמכת הוועדה. העדכון מסמךונספח א' של  הראשון

 .  אחד פה תקבלויש

נציג     ציג אגף התקציבים במשרד האוצר, , נמשרד החקלאות : נציגהם חברי הוועדהלמסמך העדכון,  א2לפי סעיף 

 נציג התאחדות חקלאי ישראל. ו רשות המים

 

  :, כמפורט להלן 1980 –כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א  –" יצרן חקלאי"

 ;חקלאית תוצרתל גדמ  (1) 

    חקלאית בתוצרת לטיפול, בעיקרם או כולם, המשמשים ומיתקנים ערכותמ עלב (2) 
 ;קירורו וףלקי, אריזה, מיון לרבות, הטבעית בצורתה

 

 שנתנה רשות המים. חקלאותצרכן רשום לפי רישיון להפקה או לאספקת מים ל - "צרכן מים"

 

 הרשות הממשלתית למים ולביוב. –" המים רשות"

 

 תנאי סף להגשת בקשה .3

 לפי נוהל זה:  תמיכהלזכאי להגיש בקשה התנאים הבאים במצטבר,  לושתש שהתקיימו לגביו יצרן חקלאי

 ;מליחים להשקיית שטחים המשמשים לחקלאותהוא מפיק או צרכן של מים שפירים או  .א

, שהוא צורךהאפקטיבית בעלות המים  התייקרות תחולחלה או , 30.6.2022 -ל 1.7.2017שבין  בתקופה .ב

כמשמעותה בסעיפים  –לעניין זה, "עלות המים האפקטיבית"  .לחוק המים 27בעקבות יישום תיקון  וזאת

 למסמך העדכון. 'ב-ו 'א5-ו 3

 .התכנית ביצוע שםל לנדרש בהתאם ייצור ומכסות מים, קרקע ברשותו יהיו התכנית ביצוע תתחיל עם  .ג
 

 ושיעורה תמיכההמסלולי  ,תקציב .4

 תחויב במע"מ כדין.  תמיכה בהשקעות לפי נוהל זה .א

 .1.1.2017יוכרו חשבוניות מיום למען הסר ספק יובהר כי לתכניות השקעה שיוגשו במסגרת זו,  .ב

 דבאחבחור ל יוכל לפי נוהל זה, בקשה לתמיכה ישעומד בתנאי הסף להגמפיק, ה מפיק או צרכן מים של .ג

 הבאים: מסלוליםהמשני 

את ללא ביצוע השקעות.  במזומןזכאות סכום המ 20% במסלול זה ניתן לקבל - "מסלול משולב" .1

 70%שיעור מענק של ב, ניתן יהיה לקבל כנגד השקעותתמיכה למסכום הזכאות  80%ה בסך של יתרה
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 :המשרד, המפורסמים באתר לפי כללי מנהלת ההשקעות ההשקעה המוכרתסכום מ

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/default.aspx 

לפי כללי מנהלת  מסכום ההשקעה המוכרת 80%תוענק תמיכה בשיעור של במסלול זה  - "מסלול רגיל" .2

  .תמיכהל , עד לתקרה של סכום הזכאותכאמור ההשקעות

 למסמך העדכון. 5כמשמעותו בסעיף  –" תמיכהבסעיף זה, "סכום הזכאות ל .3

וביחס לכל ( 30.6.22ההסכם )דהיינו עד בחירת המסלול תחייב את מגיש הבקשה לאורך כל תקופת  .ד

 הבקשות שיגיש, ולא תיתן בידו אפשרות לחזור בו מבחירתו ולעבור ממסלול אחד למשנהו.

אותו הוא זכאי  מלוא הסכוםלתמיכה על מגיש בקשה שיבחר ב"מסלול משולב", יהיה חייב להגיש בקשה  .ה

לפני בקשה זו על המבקש להגיש . (לסיוע מסכום הזכאות 20%כאמור, לקבל במזומן וללא ביצוע השקעות )

יוכל  הבקשה לקבלת המענק במזומן כאמור, תאושרשרק לאחר לפי נוהל זה.  גישכל בקשה אחרת שי

 .במסגרת המסלול המשולב ביצוע השקעותב נוספות לתמיכה ותלהגיש בקשהמבקש 

 

 כללי .5

נתונים שיתקבלו מרשות המים, כגון: מספרי צרכן, שמות הצרכנים, כמויות ההפקה והיטלי הפקה, יהיו  .א

ולצורך הצלבת הנתונים, יהיה בכל מקרה, נוהל זה. יובהר כי עניין יישומו של לומוחלט בעלי תוקף מחייב 

 נוהל(.ט' ל7נתוני זכאותו )כמפורט בסעיף על מגיש הבקשה לצרף לבקשתו הצהרה לעניין 

 נוספת. בקשה ניתן יהיה  להגישאושרה,  שהוגשה רק לאחר שבקשה .ב

 .קודמים מים מהסכמי נובעת לה שהזכאות, לתמיכה בקשות עם זה נוהל לפי בקשות לאחד יהיה ניתן לא .ג

המדינה תהיה רשאית לקזז מסכום הסיוע שאושר למבקש, חובות שחייב המבקש למשרד החקלאות ובלבד  .ד

 .תלויה ועומדת לגבי חוב זה שאין תביעה משפטית

 המים הקצאת במסגרתעומדת המבוקשת  ההשקעה שתוכנית להצהירעל מגיש הבקשה,  - המים מצאי .ה

 .ואינה דורשת חריגה ממנה ,הרישיון האזורי במידה וקייםבעל ו/או הקיימת של הישוב 

בכללותו ועם  החקלאיזה מהווה הסדר סופי ומוחלט עם המגזר  נוהלב ההאמורתמיכה ה  - מיצוי תביעות .ו

 1.7.2017שבין ביחס לתקופה  , 27ם בעקבות תיקון המי לעניין העלאת תעריפי כל חקלאי וחקלאי בנפרד,

כל טענה או תביעה שתשמע כנגד  ולא תהיה לרבות כל התביעות התלויות ועומדות בעניין זה, 30.6.2022 –

ד המדינה או רשות מרשויותיה בעניין את התביעה שהגיש כנג ימשוךהממשלה בקשר לכך. חקלאי שלא 

 .או כללי המים, לא יהיה זכאי לקבלת הסיוע או התמיכה האמורים במסמך זה 27הקשור בתיקון 

 

 

 

 

 סעיפי השקעה .6

 :סעיפי ההשקעה המוכרים בנוהל זה הם 

מפעלים המתייחס ל 5סעיף למעט ) ונספח א' למסמך העדכון לנוהל זהסעיפי ההשקעה המנויים בנספח א'  .א

 .יפורסם בנוהל נפרד( –בלבד אזוריים לגליל עליון 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/default.aspx
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למעט ", 2018תחת הכותרת "נושאים לשנת של מנהלת ההשקעות כל הנושאים המפורטים בתכנית הפיתוח  .ב

 באתר האינטרנט של המשרד תכנית הפיתוח מפורסמת) סעיפי השקעות בענפי בעלי החיים

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2018:בקישור

.aspx ) 

אות מדייקת", פורסם ע"י כל סעיפי ההשקעה המוכרים בנוהל "מיכון חדשני וטכנולוגיות חדשות וחקל .ג

 :בקישור . )מופיע באתר2018מנהלת ההשקעות בפברואר 

ashttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/mikun_hoseh_koah_adam/Pages/default.

px )). 

 גידור שטחים מעובדים ושדרוג דרכים חקלאיות. .ד

המאושרים ע"י מנהלת ההשקעות  היצרנים והדגמים של בתי צמיחה רשימת - בתי צמיחהלגבי השקעה ב .ה

 המופיערשימת היצרנים ) תהיה תקפה גם להשקעות בבתי צמיחה לפי נוהל זה. לקבלת מענקי השקעות

  (https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Pages/batei_tzmiha.aspx באתר בקישור

מסכום ההשקעה המאושרת ו/או מביצוע ההשקעה בפועל, הנמוך  15%הוצאות עבודה עצמית בהיקף של עד  .ו

 מבין שניהם.

 הבאים:שקעה הסעיפי היוכרו בנוסף , המועצה האזורית גליל עליון בלבדלצרכנים בתחום  .ז

  הקמה ושדרוג לולים, לרבות תשתיות והזזת לולים מאזור המגורים אל מחוץ לישובים ולמעט לולי

 מטילות של ביצי מאכל.

  לישובים.הקמת מפטמות, לרבות תשתיות להזזת מפטמות ומבנה משק מאזור המגורים אל מחוץ 

 .הקמה ושדרוג רפתות, לרבות תשתיות והזזת רפתות מאזור המגורים אל מחוץ לישובים 

 .הקמה ושדרוג מערכות לטיפול בשפכי בעלי חיים 

 

ההשקעה בגידולים  ותישמשו גם לשיפוט תכני המשרתים את מנהלת ההשקעות - ההשקעה מפתחות

 : בקישורמשרד החקלאות מופיע באתר . החקלאים ובבקשות שיוגשו במסגרת הסכם המים

 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2018.aspx), . 

 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה  .7

לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה יציג  - 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ניהול ספריםאישור  .א

שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או על כך מבקש אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד ה

ליהן מס לפי חוק נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ומדווח על עסקאות שמוטל ע, שהוא פטור מלנהלם

 . 1975-מס ערך מוסף, התשל"ו

 .1980-לפי תקנות מס הכנסה )אישור בדבר ניכוי במקור(, התשמ"א אישור ניכוי מס במקור .ב

 ניהול חשבון בנק על שם מגיש הבקשה.   על מלמדה  בנקמה אישור רשמי .ג

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2018.aspx
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2018.aspx
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/mikun_hoseh_koah_adam/Pages/default.aspx
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/mikun_hoseh_koah_adam/Pages/default.aspx
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Pages/batei_tzmiha.aspx
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2018.aspx
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רואה חשבון או עורך דין בדבר זהותם של מורשה/י  שלאשור עדכני  -תאגיד הנו  ככל שמגיש הבקשה .ד

ספרות( ותפקידו/ם בחברה. במידה שיו"ר/מנכ"ל התאגיד ו/או  9החתימה של התאגיד, לרבות  מס' ת.ז. )

 .בחתימת רו"ח/עו"ד ודותיהםאגם יש לפרט  –חשב/גזבר התאגיד הם בין מורשי החתימה 

לתמיכה שהגיש ושטרם אושרו לו או בקשות  שאושרו למבקש התמיכה, בקשות פירוט כל התמיכות .ה

שבכוונתו להגיש למשרד או למשרדי ממשלה אחרים, בכסף או בשווה כסף, בגין הפעילות שעבורה הוא 

 מבקש את התמיכה לפי נוהל זה, לרבות סכום התמיכה ופרטי הגורם המממן;

הוא מחזיק בקרקע נשוא  כימציא מסמכים המעידים ימגיש הבקשה  - הוכחת בעלות ו/או זכויות בקרקע .ו

  באחת הדרכים המפורטות להלן: ההשקעה כדין,

ככל שהמבקש הנו בעלים של קרקע פרטית )קרקעות שאינם בבעלות  - בעלים של קרקע פרטית .1

ימים לכל המאוחר לפני מועד  30המדינה(: הוכחת הזיקה לקרקע תעשה על יסוד נסח טאבו שהוצא 

הגשת הבקשה. אם הבעלות בקרקע משותפת למבקש ולאחרים יציג כתב הסכמה לשימוש בקרקע על 

 משותפים מאומת בידי עורך דין.ידי מגיש הבקשה בחתימת כל הבעלים ה

חוזה חכירה בתוקף מרמ"י, הרשום על שם מגיש הבקשה. יובהר כי ככל שמדובר  - חוכר קרקע .2

בחקלאי שהוא בעל זכויות בקרקע ביישוב מתוכנן שהנו "חבר אגודה", יש להגיש הצהרה של האגודה 

 בתוספת  פירוט היקפיה.  ,כי לרשות הנ"ל  נחלת קרקע

הוכחת הדרישה לגבי אחזקת קרקע כדין תעשה באמצעות  - ינו בעל זכויות בקרקעמגיש בקשה שא .3

 הצגת כל המסמכים הבאים: 

   .שניתן מטעם הממונה על חוק ההתיישבות ,)בתוקף(בקרקע  היתר לשימוש חורג  .א

  .הסכם התקשרות בין המחזיק בקרקע החקלאית למגיש הבקשה .ב

 אישור האגודה למחזיק בקרקע.  .ג

לפי נוהל זה, נדרשת לצרף לבקשתה  שמבקשת לקבל תמיכה ברה בע"מ או שותפות רשומהחיובהר כי   .4

 .( לעיל3())ו7בסעיף את כל המסמכים המפורטים 

הרי שבעת הגשת הבקשה יש להמציא היתר  – היתר בנייהככל הבקשה כוללת השקעה הטעונה  - היתר בניה .ז

דו"ח הביצוע מותנה התשלום עבור במקרה כאמור, . בניה או לכל הפחות אישור הגשת בקשה להיתר בניה

 . תקףבהמצאת היתר 

)נספח במשקו  אחוז פחת המיםיש לצרף לבקשה טופס הצהרה של מגיש הבקשה על  - המים הצהרת פחת .ח

 ב'(.

 צריכת המים לחקלאותהיקף  אודותעל מגיש הבקשה להצהיר  – הצהרת מגיש הבקשה לגבי נתוני זכאותו .ט

או על פי אישור האגודה החקלאית בדבר הצריכה בפועל  ,כדיןלו ( על פי רישיון הפקה/אספקה שניתן )במ"ק

מבלי מען הסר ספק, ושל חבר האגודה החקלאית להשקיית השטחים המשמשים לייצור חקלאי כאמור. ל

את הנתונים  פהמחליאינה  הצהרהיובהר כי ה כאמור, הצהרהלהעביר  תמיכהמבקש לגרוע מחובתו של כל 

 היקף הזכאות קביעתלישמשו , ונתונים אלה הם שי רשות המים"ע מנהלת ההשקעותלהרשמיים שיימסרו 

 . תמיכהל
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 ,לעיל המפורטים ההשקעה נושאימסגרת נוהל זה ועפ"י ב קבל תמיכהל המבקשים – ספק הסר למען

כפי שמפורטים  ההשקעותגם בנהלי מנהלת , הנוכחי התמיכה נוהלתנאי בנוסף ל לעמוד חייבים

 : בקישור משרד החקלאות מופיע באתר. 2018 בתכנית הפיתוח לשנת 

 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2018.aspx) 

 

 חישוב סכום הזכאות .8

, 2015-2017 סכום הזכאות מחושב כמכפלה של : ממוצע כמות צריכת המים למטרות חקלאיות כדין בשנים .א

התעריף שחל עליו כן המים לבין החל על המשק החקלאי/צר תעריף המים החדשכפול ההפרש הנומינלי בין 

 פעמים. 3, כפול 29.6.2017קודם ליום 

 בסעיף זה:

 עפ"י כללי המים2019התעריף החל על המשק החקלאי/צרכן המים ביולי  – תעריף המים החדש , 

או עדכון שלהם לא  (29.6.17)מיום  2017-)חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה( התשע"ז

ניכוי העלות המוכרת להפקה או להפקה והולכה שנקבע למשק החקלאות עפ"י , ב2022יאוחר מיוני 

 .2022או עדכון שלהם לא יאוחר מיוני  2017העניין, כפי שמצוין בכללי המים 

  החיוב בהיטלי הפקה לחקלאות  ך כלהממוצע המתקבל מס – 29.6.2017תעריף שחל עליו קודם ליום

 כמות המים שהופקה למטרת חקלאות בשנה זו. ך כלבחלוקה לס 2016בשנת 

בכל הנוגע לקביעת סכום הזכאות למשק חקלאי, הצורך בנוסף גם מים שפירים, שמסופקים ע"י חברת  .ב

הפחתת תעריף מקורות מתוך עליית תעריף המפיק הפרטי, בהתאם ליחסי הכמויות של תקוזז  -מקורות 

 . 2015-2017מקורות המים בממוצע לשנים 

חישוב סכום הזכאות יהיה כמו בסעיף א' לעיל למעט לגבי צריכת המים למטרת  -הגליל העליון בלבד  לצרכני .ג

 כמו בשאר הארץ(. 2015-2017בלבד )ולא ממוצע בין השנים  2015חקלאות כדין, שתחושב לפי שנת 

זז משק חקלאי הצורך בנוסף למים מהפקה פרטית גם מים שפירים המסופקים ע"י חברת מקורות, תקו .ד

הפחתת תעריף מקורות מתוך עליית תעריף המפיק הפרטי בהתאם ליחס הכמויות של מקורות המים 

 .2015-17בממוצע לשנים 

במידה ויחולו שינויים אשר יקבעו עליה או הפחתה בתעריפים או בעלויות המוכרות  –עדכון סכום הזכאות  .ה

, יעודכן סכום הזכאות בהתאם לשינוי 2022ליוני  30החלות על המשקים החקלאים הזכאים לתמיכה, לפני 

 העדכון.מסמך לב' 5סעיף שב

 

 "שירשור" –זכויות  ת המחא .9

. לסיוענוספת בקשה ה מהגשת , יהיו מנועים כל חברינוהל זההגישה התאגדות חקלאית בקשה לסיוע לפי  .א

 שלא הגישה בקשה כלל או שהגישה בקשה לסיוע, אך בקשתה לא התאגדות חקלאיתעל אף האמור, 

, תהיה %4 -נמוך מ בשטחים השייכים לה ופחת המיםהסיוע לו היא זכאית, מלוא סכום  מיצתה את

 .לנוהל זה(  נספח ד'עפ"י ) להמחות את זכותה לחבריהרשאית 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2018.aspx
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, ייקור המיםבהתמורות סכום זכאותה הנובע מאת לחבריה  המחותלצרכן המים( שהיא )בחרה אגודה  .ב

כמות המים "עפ"י  באגודהמשתמשי המים בפועל כל את הכספים בין האגודה תקצה כולו או חלקו, 

    " )נספח ג' לנוהל זה(שנצרכה בפועל, בגבולות ההקצאה )מ"ק(

אך שיעור התמיכה לא  ,מובהר שאגודה יכולה ל"שרשר" מסך זכאותה לתמיכה לחבר מחבריה

 בצריכה בפועל. של החבר יעלה על חלקו היחסי

מסמך ל 3סעיף לתנאים הקבועים ב בהתאם, לפי סעיף זה חקלאית אגודהחבר בסיוע של ל הה בקשהוגש .ג

 ןכמויות מים שעליהלאותן  התייחסבסיוע מטעמה ל ההחקלאית להגיש בקש אגודהלא תוכל ה העדכון,

  חבר האגודה.חלה בקשת הסיוע של 

כוונים לבצע המחאתה האגודה את זכותה לחבריה )לפי סעיף א' לעיל(, וישנם חברים אשר אינם מת .ד

הם פיו אין בכוונתם לבצע השקעות ולמטעמם השקעות, הרי שתנאי לאישור הבקשה יהא כתב וויתור 

 .מודעים לך שסכום זכאותם יוחזר לאגודה והם לא יוכלו לעשות בו שימוש עוד

את זכאותו להתאגדות ה רשאי להמחות יהי ,חבר בהתאגדות חקלאית הזכאי לתמיכה עפ"י נוהל זה .ה

שבה הוא חבר, בין אם ההתאגדות היא אגודת מים או התאגדות חקלאית אחרת של משקים  החקלאית

חקלאיים, ובלבד שמתקיים קשר ישיר בין החבר בהתאגדות החקלאית לבין ההתאגדות באחד או יותר 

 מהאופנים הבאים:

 .  האגודה מספקת את המים שצורך החבר.1

 .  האגודה מעבדת את השטחים שברשותו, כדין.2

 .  החבר מסתייע בהתאגדות לצורך מיון, אריזה ושיווק של התוצרת החקלאית שלו.3

  -פחת המים   ו.  

        יהיה רשאי להגיש בקשה לסיוע לפי סעיף זה, אם פחת המים בשטחים    לא.  חבר בהתאגדות חקלאית 1

 .4% -השייכים להתאגדות החקלאית בה הוא חבר, גבוה מ

 היישובמשהועברה לכמות המים  שהועברה ליישוב ע"י מקורות כיחס בין כמות המים.  אחוז הפחת יחושב 2

 .הקצה ניצרכל

 

 לחבריו)צרכן המים( אזורי הרישיון מבעל העברת זכויות .  10

רישיון אזורי הינו איחוד רישיונות מים של אגודות מים חקלאיות )קיבוצים, מושבים וגם חקלאים   .א

פרטיים( באותו אזור, לרישיון אזורי אחד כולל, משיקולי תועלת שונים כגון: יתרונות ניוד מים, הקמת 

 פרויקטים אזורים משותפים גדולים וכו'. 

זכותה לשרשר את  תא רשאייהמים וה ניתהוא צרכ ,וריהרישיון האזהאגודה השיתופית שהיא בעלת 

נרשמת ברישיון האזורי  ותהרשומאגודות היישוביות עפ"י נוהל זה. יובהר כי זכאות המים של הלחבריה 

ישובים על שם האגודות השיתופיות של הירישיון האזורי בלבד ולא על שם האגודה השיתופית בעלת ה

 המרכיבים אותו.  

יותר  –זכאותו לישוב ו/או לצרכן הסופי מסך רישיון אזורי לא יכול לשרשר  בעל ר ספק,למען הס       

 בצריכה בפועל. הסופי של הצרכן מחלקו היחסי
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לישובים החברים בו, עליו לחלק את  האו כול הרישיון אזורי לשרשר את זכאותו, חלקבעל היה והחליט   .ב

לצרף המחאת זכות לכל , ו(נספח ג'בפועל )לצריכתם באופן יחסי  החברים בו כל הישוביםסכום זכאותו ל

 . (נספח ד') אחד מהחברים

ת צריכ פירוטאת לבקשה  לצרף עליוצרכן הקצה, הרישיון האזורי רוצה לשרשר את זכאותו לבעל היה ו  .ג

. בנוסף, היישוב שאחד מחבריו הוא צרכן הקצה )נספח ג'(בגבולות ההקצאה  ו,חברי של בפועל מיםה

המים צריכת  בו תפורטטופס נוסף )נספח ג'( הרישיון האזורי יחתום על  ו של בעלליהנות מזכאותשמבקש 

, הגם שנדרש מהלך כפול בכל הנוגע זהכבמקרה שני הטפסים יצורפו יחד לבקשה. . של חברי היישוב

הרישיון בעל ישירות מ ועברהמחאת הזכות תלפירוט צריכת המים )של כלל היישובים וכל החברים(, 

 שהוגשו. (נספחי ג') הטפסים שניהנתונים שילוב יגזר מי סכום הזכאות האזורי לצרכן הקצה ו

זכותו לישוב ולא לצרכן הקצה ההשקעות יבוצעו ע"י היישוב. לא ניתן  במידה והרישיון האזורי ממחה את 

 .לבצע המחאת זכות משנית, והישוב לא יכול להמחות את זכותו לצרכן הקצה

עליהם להמציא כתב ויתור ולהצהיר כי אין  -וישנם חברים אשר אינם מתכוונים לבצע השקעות  במידה  .ד

רישיון האזורי. במקרה הבעל ל"קופת"  בכוונתם לבצע השקעות, וכי הם מודעים לכך שסך זכאותם יוחזר

 שקעותבעצמו או באמצעות היישוב, כאורגן עצמאי, יהיו רשאים לבצע ה רישיון האזוריבעל הרק כזה, 

.  אין צורך לצרף לבקשה טופס המחאת זכות )נספח ד' לנוהל( עבור חברים המזכות בתמיכה לפי נוהל זה

 שאינם מתכוונים לבצע השקעות.

 העברת זכויות למעבד הקרקע שאינו בעל הקרקע.   11

בעל הקרקע שהינו צרכן המים אשר אינו מעבד את הקרקע בעצמו אלא באמצעות קבלן עיבוד או  באמצעות  

חברה או ע"י בן ממשיך או שמשכיר את הקרקע לחבר אגודה או לחבר שאיננו באגודה, ומבקש להמחות 

 את זכאותו לתמיכה לפי נוהל זה. יצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:

 קע.אישור האגודה על הקר .א

 הסכם עיבוד / שכירות לתקופה הנדרשת. .ב

 טופס המחאת זכות )נספח ד'(. .ג

 היתר לשימוש חורג בהתאם לצורך. .ד

 היתר בניה בהתאם לצורך. .ה

 ועדת תמיכות .  12   

 לעניין נוהל זה:הוועדה(  –)להלן הרכב ועדת התמיכות  .א

 ;יו"ר הועדה  -  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות (1)

 ;ופיתוח הכפרשני נציגי משרד החקלאות  (2)

 ;חשב המשרד או נציגו (3)

 ה;או נציגלמשרד  תהמשפטי צתהיוע (4)

 .נציג רשות המסים (5)
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בעניין תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים, הוועדה תתמנה על ידי מנכ"ל  6.2.01לפי הוראת התכ"מ  .ב

 משרד החקלאות, בהודעה בכתב.

  לכל הפחות. 1,3,4 –ה נוכחות של חברים הועדה וקבלת החלטות במסגרתה )קוורום( הנלכינוס הרכב מחייב  .ג

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

אולם סמכות ההכרעה בחוות דעת חיצונית של  בעל ידע ו/או ניסיון לגבי שיפוט הבקשות,  אושתמצא לנכון, 

 על פי נוהל זה אינה ניתנת להאצלה. 

 ויחתמו ינומקו, הדיונים עיקרי את ישקפו, בכתב יינתנווועדות המשנה פועלות מטעמה  הוועדה החלטות .ה

 .הוועדה חברי כל ידי על

 

 בדיקת הבקשות במנהלת ההשקעות.    11

 יוגשו במחוז ויועברו למנהלת ההשקעות.הבקשות  .א

 נוהל זה.פי ועדת התמיכות ליידונו ויאושרו ע"י הבקשות  .ב

דיון הכנת ה לה לצורך תהיה רשאית לבקש השלמת כל מסמך או פרטים הדרושיםההשקעות מנהלת  .ג

 ע"י מגיש הבקשה. תנאים המוגדרים בנוהל זהמילוי ה ה שלובדיק על ידי ועדת התמיכות בבקשה

ועדת התמיכות תאשר סכום כספי לביצוע התכנית המאושרת. על כל שינוי או חריגה מתכנית הביצוע     .ד

 ש לקבל את אישור ועדת התמיכות לפני הביצוע.המקורית י

 לא יכובדו לתשלום.של ועדת התמיכות שינויים שיבוצעו בלא אישור מוקדם  .ה

 

 התחייבות כספית.    12

, בגובה )כתב אישור( התחייבות כספית ונפקת ,תמיכות כאמור לעילועדת על ידי אחר אישור ההשקעה ל .א

 . החתימה של המשרד מורשי, בחתימת סכום ההשקעה

תוקף ההתחייבות יצוין על גביה. יובהר ויודגש כי המשרד לא יאריך את ההתחייבויות מעבר למועד שצוין  .ב

 בהן. על מקבל התמיכה להגיש את כל המסמכים הנדרשים עד למועד האמור.

 ציבהתקיסודות  בתקנותלקבלת תמיכה, או חלק ממנה, תהיה מותרת רק בהתאם לאמור  זכותהמחאת  .ג

 .1991 – "אהתשנ)המחאה או שיעבוד של זכות(, 

 

 תשלום התמיכה.   13

  נחתם כתב התחייבות על ידי מורשי חתימה ועדת תמיכות, התמיכה תינתן רק לאחר שאושרה על ידי  .א

 ומולאו כל תנאי התמיכה כמפורט בנוהל זה. של המשרד

ההשקעה בפועל והצגת חשבוניות על התשלום יבוצע ע"י אגף הכספים של משרד החקלאות לאחר ביצוע  .ב

 פי נהלי מנהלת ההשקעות בדבר ההשקעה.

    תשלום התמיכה יהיה כפוף להמצאת כל מסמך או אישור הנדרש על ידי חשבות משרד החקלאות  .ג

 כתנאי לתשלום.

 כספי תמיכה מחויבים בהוצאת חשבונית מס ותשלום מע"מ בכפוף לדין.  .ד
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  .הבנק של הזכאיהתשלום יבוצע ישירות לחשבון   .ה

ובכתב  ככלל, לא תאושר המחאת הזכאות לקבלת התמיכה, אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור מראש  .ו

 של מורשי החתימה במשרד החקלאות.

במידה של תשלום ביתר, מסיבה  .למשרד זכאיהמשרד רשאי לקזז מתשלומי התמיכה חובות של ה .ז

 .את התשלום העודףלהשיב כלשהי, יחויב המבקש 

 

 מנהלה   .14

   .15.12.2018 -עד הוהמסמכים בהתאם לנוהל זה יש להגיש  2018את הבקשות לשנת  .א

 לנוהל המצורףבכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות  המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה .ב

 במחוז הרלוונטי ויגישוזה  

 :הבא הפירוט"י עפ המחוזיים למשרדים תוגשנה הבקשות 

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

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

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

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

  08 – 9920999 'טל   חוות גילת   הנגב מחוז 

 היה המבקש תאגיד, תהיה הבקשה לתמיכה חתומה בידי מורשי חתימה של התאגיד.  

באחריות מוסר המידע לדאוג לכך שהבקשה וצרופותיה, יגיעו ליעד האמור ודבר קבלתן יירשם. מומלץ  .ג

לוודא הגעת הבקשה )בשלמותה( במספר הטלפון המצוין. מובהר כי המשרד אינו נושא באחריות לבקשות 

 ליעדן האמור, ולא נתקבל אישור בכתב לקבלתן.  שלא הגיעו 

בקשות שתגענה לאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרון או בקשות שתגענה לא שלמות, ע"פ הדרישה  ג.    

 .תטופלנה לא -בנוהל זה  

 ביטולה או תמיכה הקטנת .15

 לביצוע בקשר המשרד דרישות כל את הנתמך קיים לא אם התמיכה את לבטל או להקטין רשאי המשרד .א

 התברר אם, התמיכה למתן בקשר ההתחייבויות או התנאים כל את הנתמך קיים לא אם, כאמור הפיקוח

 בסיס על ניתנה התמיכה אם, הנתמכת הפעילות בגין נוספים נכסים או כספים לקבל זכאי הנתמך כי

 כי סביר חשש למשרד יש אם או כלכלית מדיניות עקב התמיכה תקציב הופחת אם, נכונים לא נתונים

 .דין פי על שלא פועל הנתמך

 לו ששולמה התמיכה את למשרד הנתמך ישיב, ביטולה על או התמיכה הקטנת על המשרד החליט .ב

 .כללי חשב וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, ביטולה על שהוחלט

 רשאי וכן, זה נוהל לפי זכאי הוא שלו התמיכה מסכום למשרד הנתמך של חוב לקזז יהיה רשאי המשרד .ג

 אחר סכום מכל, להשיב נדרש הוא ושאותה זה נוהל לפי הנתמך שקיבל התמיכה סכום את לקזז הוא
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. המשרד מודיע מראש כי הקיזוז כאמור יתאפשר גם במקרה ובו החוב מהמשרד לקבל זכאי הוא שאותו

  בעלות, ולהפך.  80%-למשרד רשום ע"ש תאגיד שבו למגיש הבקשה על פי נוהל זה למעלה מ

מקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב, הנתמך ישיב את מלוא כספי התמיכה ששולמו ב .ד

לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ולא יהיה זכאי לקבל תמיכה כלשהי מהמשרד בכל נושא 

 שלגביו יפרסם המשרד נוהל תמיכה במהלך השנתיים העוקבות.

 

 המידע חופש .15

שעניינם העברת  להוראות חוק חופש המידע, ונהלי משרד החקלאות ףבזאת כי נוהל תמיכה זה כפו מובהר

 מידע בין גופים ציבוריים.

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

 יות שתתקבלנה.שנתי, וכן יכול ויעמדו לעיון צדדים שלישיים על יסוד פנ

נתונים אלה לצד   בהגשת בקשה לתמיכה על יסוד נוהל זה נותן המבקש את הסכמתו המודעת מראש  להעברת

 ג'.

 

 
 
 
 
2018( למפיקים פרטיים לשנת 4והל הסכם המים )נ
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 נספח א'
 הקטנת פחתים .1

 :)ביצוע סקר מערכות וקווים )עד רמת הפרט במושב 
 איתור נזילות .א
 איתור כשלים בתפעול  .ב
 ליקוי בציוד ואביזרים .ג

 :תכנון וביצוע 
 החלפה או תיקון קוים. .א
 החלפה או התאמה של ציוד. .ב
 איטום מאגרי מים .ג

 טיפול במערכות השקיה ושטחי הגידולים .2

 מעבר להשקיה חכמה/מבוקרת 
  סינון 

  מיחשוב 
  בקרה באמצעות חיישנים 

  מעבר למצעים מנותקים 
  מיחזור מים 

 איסוף מי נגר 
 )הקטנת התאיידות(חיסכון פיסי במים  .3

 הגנה מרוח 
  :הצללה 

o התקנת רשתות צל לפרחים, ירקות ומטעים 

 הטמנת צנרת 
 חיפוי קרקע למטעים והדרים 

 מעבר בין גידולים ושיטות גידול .4

 מעבר משטח פתוח לשטח מבוקר 
 הקמת מנהרות וחממות ובתי רשת למטעים, ירקות, פרחים והדרים 

 ו חממה/בית רשת לשם חיסכון במים. מעבר בין גידולים או ענפים בשטח פתוח א 
 השאת יבולים למ"ק מים 

o שנטועים 
o נטיעות חדשות 

 הפרדת מניית מים .5
 .עלות תכנון הפרדה 

 עלות סוקר של רשות המים לבדיקת מדי מים 
 .רכישה והתקנה של מדי מים ומערכות קריאה 
 בקרי השקיה בשטח המחנה 
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  נספח ב'

 
 

             טופס הצהרה על פחת המים
 
 
 

 מחוז ____________        שם המבקש _____________________
 
 

      ח.פ./ת.ז. _______________________
 

 

 
 

 
 
 

 מס' צרכן מפורט _____________ מס' צרכן ראשי __________ נתוני מים :
 

ע"י צרכני הקצה  ____מ"ק , סה"כ כמות המים המצרפית שנצרכה  2017סה"כ כמות מים הרשומה במונה הראשי )

 ( ________מ"ק,  פחת  % ________2017)

 

 
 
 
 
 
 

 הצהרת מגיש הבקשה:
 אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 מצהיר/ה בזאת שכל הנתונים המופעים בטופס זה הם נכונים, מלאים ומדויקים .
 

 ע לי כי במידה ויתברר כי נתון כלשהו אינו נכון, מלא או מדויק, רשאית הוועדה לשלול את זכאותי. כמו כן ידו
 הנני מצהיר בזאת כי אני מוסמך לחייב בחתימתי את התאגיד. –במקרה בו מגיש הבקשה הנו תאגיד 

 
 __________  שם מגיש הבקשה: __________________   חתימה וחותמת: ________________ תאריך _____
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 רשם האגודות  טופס - נספח ג'
 בגבולות ההקצאה האגודה חברי של)מ"ק(  בפועל ת מיםצריכ פירוט

 

 
 _________: ___/שניםנהש מס' צרכן _______       __: _________האגודה שם

 

 
 ,בפועל שנצרכה המים כמות נחלה' מס הצרכן שם

 (ק"מ) ההקצאה בגבולות
  ₪סכום מצטבר 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 של ההקצאה בגבולות האגודה חברי של בפועל הצריכה את משקפים לעיל המדווחים הצריכה שהיקפי מאשר הנני
 .הנדונה לשנה המים

 
 : ___________________חתימהחותמת ו:_________________________ הועד ראש שם

 
 

 .האגודה של הכספיים בדוחות משתקפים לעיל המדווחים הצריכה שהיקפי מאשר הנני
 

 : __________________חתימהחותמת ו: __________________ האגודה חשבון רואה שם
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 נספח ד'
 

 לכבוד

 משרד החקלאות

 

 ( למפיקים פרטיים4הסכם המים ) – המחאה בלתי חוזרת 

, 1969-תשכ"ט הנני ממחה בזאת, בהמחאה גמורה ומוחלטת, על פי חוק המחאת חיובים,

או חלקן, זכויותיי מלוא  את ת.ז.  __________  צרכן מים מס' ___________ ל______________

יעו לי, ככל שיגיעו, לפי המגיעים או שיג, 2022 - 2017בגין ייקור המים בשנים  תמיכהלקבלת כספי ה

הסכם המשך למסמך "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים 

 27ונוכח תיקון  2006בנובמבר  16ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד" מיום 

 .2017בפברואר  13לחוק מים מיום 

 

להעביר את כל הסכומים כאמור לחשבון בבנק _________ סניף מס' אשר על כן הנכם מתבקשים 

 _____________ מס' חשבון ______________.  

 

 ת.ז. __________   למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל תשלום שלכם ל________________ 

 י כתב המחאה זה, ייחשב כאילו שולם לי על ידכם."עפצרכן מים __________, 

 _________________________שם 

 

 ת.ז. ________________________

 

 כתובת ______________________

 

 תאריך ______________________

 
 ______________________  סכום 

 

 חתימה _________________חותמת ו
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 טופס בקשה –ה'   נספח
 

 קשה  לאישור  תכניתב
 

 

:        )ימולא ע"י המחוז( מס' בקשה  ______ ______ תאריך:
 
 

 ___                                                                                      ____מחוז: _________ מתכנן:_____
                                                                                                 

 שם פרטי: שם משפחה: 
מס'  כתובת:                                מיקוד:

זיהוי
: 

 
 

        

 מס' משק:  שם הישוב:
 חלקה:        גוש:                  מס' טלפון:                           פלאפון: 

 מתכנן:                       מחוז:   מקום ביצוע הפרוייקט:
 מס' קבלה :                –אגרה 

    
 

 פרופיל משק לשנה קודמת:
 מס' דונמים סוגי גידול שיטת גידול ענף

    

    

 
 .                     מועד משוער לתחילת ביצוע השקעה מבוקשת:             

  
 תכנית השקעה מבוקשת:

 
 היקף תוכנית תכנית השקעה תת נושא ייקטנושא הפר

    

    

 
 

 שותפים לתכנית:
 
אחוז  טלפון כתובת ת.זהות משפחה שם

 בעלות
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 :הצהרה 

התמיכה בנוהל זה מהווה הסדר סופי כי ידוע לי  לגבי מיצוי תביעות, לנוהלו' 5סעיף בבהמשך לאמור 

ומוחלט עם המגזר החקלאי בכללותו ועם כל חקלאי וחקלאי בנפרד, לעניין העלאת תעריפי המים 

, לרבות כל התביעות התלויות ועומדות 30.6.2022 – 1.7.2017,  ביחס לתקופה שבין 27בעקבות תיקון 

 לה בקשר לכך. בעניין זה ולא תהיה כל טענה או תביעה שתשמע כנגד הממש

 

ין הקשור תביעה כנגד המדינה או רשות מרשויותיה בעניכל היה לי תאני מצהיר בזאת כי אין לי ולא 

  .לחוק המים 27בתיקון 

 
 

 חותמת המבקש: _________________________________חתימה שם ______________   
 

 

 

 
 

 נוהלפי  ה -הריני מבקש לאשר לי את התכניות הנ"ל על
 

 את מענק ההשקעה שיגיע לי בגין התכנית המאושרת אבקש להעביר לי באמצעות:
 

 : ___________ חשבון מס': _____________ קוד הבנק: ______________________ בנק
 

 _________________________________ כתובת:    _________ סניף מס'
 
 

 ירוט סעיפי ההשקעות המבוקשות:פ
 

 סכום                     מבוקשיםסעיפי השקעה  
 מתכנן מגדל  

    

    

    

    

    

    

    

    סה"כ
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 אישורים מקדימים

 

 הוגש סוג אישור הוגש סוג ישור                 א
      אישור / החזקת קרקע

      צרכן מים
      ניהול ספרי חשבונות
      המלצת ועדת שיפוט

      אחר

 
 

 לאישורים המצורפים  Vסמן 

 
 
 

 חתימת מתכנן: ___________________            תאריך: __________________
 
 
 

הערות: 
__________________________________________________________________ 

 
           

___________________________________________________________________ 
 

           
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 חתימת רכז תא תכנון: _______________________          תאריך: _____________
 
 
 

 ז: ________________________          תאריך: _____________חתימת מנהל המחו
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 מסמך העדכון –נספח ו'   
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