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 מדינת ישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מנהלת ההשקעות בחקלאות

 ' תשרי, תשפ"גד
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 1הבהרה מספר  – תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעיםנוהל 
 והארכת תקופת ההגשהאפשרות לקליטת בקשות לריסוק גדמים טרם ביצוע 

 

. תנאי הסף בנוהל קבע 2022לאוגוסט  21-התמיכה הישירה לסילוק גדמי מטעים פורסם בנוהל 

כחת ביצוע פעולות הכריתה, הריסוק, הפיזור או השינוע ובתנאי לאחר הותינתן תמיכה כי ה

 כי כל הפעולות יבוצעו בהתאם מלא עם הוראות נוהל זה ובכפוף למגבלות המפורטות בו. 

)עבור  חקלאים שטרם כרתו וריסקו את המטעעל ידי בקשה גם זו תאפשר הגשת הבהרה 

ות לכריתה וריסוק עתידיים יידונו למען הסר ספק מובהר כי בקש. כריתה וריסוק עתידיים(

הוגשו לאחר ביצוע בפועל. כמו כן אישור הבקשות לכריתה שדיון ולאחר בוועדת התמיכות רק 

 .למגיש )תאגיד או חקלאי(דונם  150בקשות לכריתה וריסוק עתידיים יוגבלו לתקרת שטח של 

בהן עולה על מגבלת  עוד יובהר כי לא ניתן להגיש מספר בקשות עתידיות שהיקף השטח הכולל

 התקרה הנ"ל. 

ניתן להגיש את  - עבור כלל מגישי הבקשות תקופת הפעילות שעליה חל הנוהלהארכת 

 יב המוקדם מביניהם. יש לשים לב שניתנתצאו עד גמר התק 30/11/2022הבקשות עד ליום 

 והריסוק טרם הגשת הבקשה. כמו כן שביצעו את הכריתהלמגישים  קדימות במתן תמיכות

 . ועדת התמיכות דנה בבקשות על פי "כל הקודם זוכה"

 

 על מגיש בקשה לכריתה וריסוק עתידיים לעמוד בתנאים הבאים: 

 :תנאי סף להענקת התמיכה .1

 זה לזה:  הנם מצטברים זה יףכל התנאים המפורטים בסע

 היתר –ועבור כריתת עצים אחרים עבור הדרים ואבוקדו בלבד,  ,רשיון כריתהלבקשה צורף  .1.1

יש לצרף לרישיון  –אם מגיש הבקשה אינו הבעלים בקרקע  .על שם מגיש הבקשהריסוק, 

או את  את ייפוי הכח שניתן למגיש הבקשה על ידי בעלי הקרקעהיתר ריסוק  /הכריתה 

/ היתר  הסכם ההתקשרות לצורך כריתה, ריסוק ו/או הובלה שנעשה בין בעל רישיון הכריתה

עבור בקשות בסעיף זה לא חל שינוי ר ספק מובהר כי למען הס) למגיש הבקשה ריסוק

 .(עתידיות

הרלוונטי לשטח הכריתה חתומים ומאושרים ע"י האתר  ההובלה רשיוןלבקשה צורפו  .1.2

ברישיון נדרש כי יובהר כי אם רשיון ההובלה ניתן למגדל בפועל ולא למגיש הבקשה הקולט. 

בסעיף למען הסר ספק מובהר כי ) .יופיעו פרטיו של מגיש הבקשהבפרטי המוביל הכריתה 

 .(עבור בקשות עתידיותזה לא חל שינוי 
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 . בשלב דוח הביצועתידרש הגשתו  –קליטת הרסק/הגדמים באתר מורשה אישור בדבר  .1.3

היקף השטח המיועד לתמיכה ועליה עליה סומן ואושר צורפה מפת אורטופוטו לבקשה  .1.4

היקף השטח המינימאלי לצורך  לעניין זה מובהר כי נרשם ס"ה השטח הזכאי לתמיכה.

בקשה שתוגש ביחס להיקף  עצים 150-דונם, ובכל מקרה לא פחות מ 5שות הנו: קהגשת ב

כמו כן, בעבור בקשה לכריתה וריסוק . תדחה על הסף –או כמות עצים נמוכה יותר 

)יודגש כי בקשות שהוגשו  דונם למגיש 150מקסימום להגשת בקשה  יהיה עתידיים, 

. למען דונם( 150-לע"י אותו מגיש במחוזות שונים יווגבלו למקסימום לכלל הבקשות 

הסר ספק מובהר כי גם בעת הגשת בקשה לכריתה וריסוק עתידיים חובה להגיש מפת 

 מסומנת בהתאם.  אורטופוטו

הגזם ים לפיו דברהמצב יידרש המבקש להגיש את  לתמיכהדוח הביצוע  במועד הגשתרק  .1.5

וריסוק זה כולל  במקום הכריתה או באתר מאושר והגדמים רוסקו באמצעות מרסקת,

 באופן הבא: יוכח זה . תנאי סף את כל חלקי העצים ובכלל זה:  ענפים, גזעים ושורשים

את כמות הגדמים יבחן והמתכנן יבקר . אישור בכתב של מתכנן המחוז לתהליך (1

היקף המטע שלגביו הוגשה  מת אתאהיא תוהאם  ויבדוקהמרוסקת וטיב הריסוק, 

)הסבר  שרוסקה בפועל . אישור זה מטעם המתכנן יכלול ציון מספרי של הכמותהבקשה

 –המתכנן והקביעה האם כמות זו תואמת את הבקשה י לעניין אופן חישוב הכמות ע"

 יובהר כי חייבת להיות תאימות מלאה,. מטה( 8ים המפורטים בפרק רבהתאם לפרמט

    בין היקף השטח המצויין בבקשה לכמות הגדם המאושרת ע"י המתכנן.

)מגדל או מרסק( המעוניין לפזר את הגדמים המורסקים מבקש בהקשר זה מובהר כי, 

בשטחו )כלומר במקום בו בוצעה הכריתה( נדרש להזמין מתכנן להערכת אותה כמות 

ר פוזרו בקו או כולו כטרם פיזורה בשדה. היה והמתכנן יתרשם כי הגדם חלהרסק 

 יהא בכך משום עילה לדחיית הבקשה על הסף.  –בשטח 

המטע  והתואמת את היקף, אישור האתר המורשה/מואשר לכמות הגדם שהתקבלה (2

שלגביו הוגשה בקשת התמיכה )חישוב מידת התאימות נסמכת על הפרמטרים 

הגזם אזי ת לקליט. היה ומגיש הבקשה הוא עצמו בעל אתר מטה( 8המפורטים בפרק 

במקרה כאמור הוכחת הנדרש תעשה גם באמצעות ביקורו של המתכנן באותו אתר 

 מורשה. 

הובלת הגדמים בוצעה בהתאם כמו כן בעת הגשת דו"ח הביצוע יידרש המחוז לאשר כי  .1.6

   מדוייק לתנאי ופרטי רשיון ההובלה שצורף למסמכי הבקשה. 
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 התמיכהעל ידי ועדת  בקשותהאופן שיפוט  .2

אמור, הדיון בוועדת התמיכות בבקשות עבור כריתה וריסוק עתידיים יתקיים רק כ .2.1

בפועל בטרם הגשת הבקשה בהתאם ליתרת  בקשות שבוצעולאחר דיון ואישור ה

 .התקציב שתעמוד לרשות הוועדה

כל הבקשות יעלה על היקף תקציב התמיכה ינתן מימון לבקשות שעמדו בשסך במידה  .2.2

)מועד ההגשה למנהלת יקבע סדר הגשתן למנהלת תאם לבהדרישות לפי נוהל זה ה

 לרבות הגשת כל המסמכים הנדרשים(. כמועד בו הושלמו כל הדרישות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה

 צביקה כהן

 סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות


