מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אגף יער ואילנות
תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים לשנת 2019
ובהתאם להוראת התכ"מ שמספרה 6.2.1
בהתאם להוראת תכ"מ שמספרה  ) 6.2.1ולאחר התייעצות עם מועצת הגנים הבוטניים לפי סעיף ( 12ב) לחוק
גנים בוטניים ,התשס"ו – ( 12006להלן – חוק הגנים הבוטניים) ,מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן  -המשרד) לגופים אחרים.

תמיכה במוסדות ציבור בתחום הגנים הבוטניים המוכרים
תקנה תקציבית 33060292
.1
(א)

(ב)
(ג)
(ד)
(ה)

כללי
ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) ,תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד ובהמלצות למתן
תמיכות למוסדות השונים ,בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור
ולדיון בהן( 2להלן  -הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה.
התמיכה עצמה ,צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין
מקבלי התמיכה השונים.
בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך
יישום שוויוני ,אחיד ועניני של המבחנים שנקבעו.
כל שיקוליה של הוועדה יהיו עניינים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי נסיבות
העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד ,תיעשה בכפוף לאמור במבחנים אלה
ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת ,כפי שיפורט להלן.

 .2הגדרות
במבחנים אלה –
"אוצר"  -הממונה על איסוף ,טיפול ושימור של אוספי צמחים בחלקות הגן
הבוטני;
"אנשי מקצוע בגן" עובדים בעלי ידע או השכלה בתחום הנדרש לגידול וטיפוח
צמחי הגן;
"אקלום צמחים"  -ברירה של צמחים לאקלים השונה מסביבת המחייה

 1ס"ח התשס"ו ,עמ' ;250
 2י"פ התשנ"ב ,עמ'  ;2569התשנ"ד ,עמ'  ;4716התשנ"ז ,עמ'  ;1710התש"ס ,עמ'  ;3264התשס"א ,עמ'  402ועמ'  ;1628התשס"ב ,עמ' ;761
התשס"ג ,עמ'  ;1358התשס"ד ,עמ'  ,107עמ'  298ועמ'  ;2030התשס"ה ,עמ'  330ועמ' .1140
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הטבעית

שלהם,

לרבות

במקרה

של

העברת

מינים

או

זנים

בין

ארצות

שונות;

"גן בוטני מוכר" – לפי סעיף  2לחוק הגנים הבוטניים;
"גנן  ","1גנן " ,"2גנן  - "3לפי הסיווג המקצועי [תעודת מקצוע] המוכר בגננות
הניתן על ידי משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;
"הוועדה המקצועית" – ועדה מטעם המועצה האמונה על בחינת המדדים
המקצועיים של הגנים הבוטניים;
"המועצה"-מועצת הגנים הבוטנים לפי סעיף  4לחוק הגנים הבוטניים;
"הספר האדום" – "הספר האדום :צמחים בסכנת הכחדה בישראל" ( ,2007כרך א ו ,2011 -כרך ב) ,שמידע,
פולק ופרגמן-ספיר ,הוצאת רשות שמורות הטבע והגנים;
"הצוות המקצועי" צוות מטעם המשרד האמון על ניהול מקצועי שוטף של
הנושאים הקשורים לגנים הבוטניים;
"השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר;
"ידידי הגן" – חבר אנשים שביקש להיות שותף לפעילות אחת או יותר
המתקיימת בגן בוטני מוכר;
"מאגר זרעים ( – ")index seminumאוסף זרעים שאינו למטרות מסחריות,
אלא זמין על בסיס החלפה למטרות מדעיות ,חינוכיות ושימור (כולל שימור טבע);
"מוסד ציבור" או "מוסד"  -כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה;1985-
"מועצה"-מועצת הגנים הבוטנים לפי סעיף  4לחוק הגנים הבוטניים;
"מידע גנני" – מידע המסייע להבין כיצד ניתן לעשות שימוש בצמח בגן הנוי וכן
מהם תנאי הסביבה והגידול להם הוא זקוק ,לרבות מידע תיאורי ,מידע עיצובי,
התאמות לתנאי הסביבה ואופן אחזקת הצמח;
"מין כופר"

-

( – )recalcitrant speciesמין שזרעיו מתים כאשר מייבשים אותם מתחת לסף מסוים,

והנמצא ברשימה המתעדכנת מזמן לזמן והמופיעה באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שכתובתו ; www.moag.gov.il
"משרד החקלאות ופיתוח הכפר" – המשרד;
"פרוטוקול גידול" – רישומים בדבר הוראות הגידול שאפשרו את הטמעת הצמח האדום בגן הבוטני
(לדוגמה :מצע גידול ,טיפולי זריעה ,אופן ההשקיה וכדומה);
"צמחים אדומים" – צמחים בסכנת הכחדה ,כמפורט בספר האדום ובהתאם לרשימות שיפורסמו באתר
האינטרנט של המשרד שכתובתו ;www.moag.gov.il
"צמחים אנדמיים"" ,צמחים הגדלים באתר אחד"" ,מספר אדום"– כמשמעותם בספר האדום;
"שימור"  -פעולה לשחזור ושיקום ,שמירת מצב קיים או מניעת הכחדה של הצמח או נזק למטען
הגנטי שלו;
שימור מחוץ לאתר ( – )Ex-situשימור של מין צמח הנמצא בסכנת הכחדה מחוץ לבית הגידול הטבעי שלו.
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 .3תנאי סף
מוסד-ציבור יהיה זכאי לבחינת בקשתו לתמיכה לפי מבחנים אלה אם נתקיימו בו כל אלה:
( )1המוסד הוא גן בוטני מוכר;
( )2המוסד השלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים לצורך ניקודו על פי מבחנים אלה ,ובכלל זה תוכנית
עבודה כאשר נדרשת ,כשהם מלאים ותקינים ,לפי דרישת המשרד ,עד תום מועד הגשת בקשת
התמיכה בהתאם לנוהל; הוועדה רשאית לאשר הארכת מועד הגשת הדוחות בלבד במקרים חריגים
ומטעמים מיוחדים שהיא תרשום ,ובכפוף לכל דין;
( )3המוסד הגיש ,במהלך השנה שבעבורה מתבקשת התמיכה ,דוחות
ביצוע שוטפים המעידים על עמידתו בתכנית העבודה שהגיש במסגרת
בקשתו.
( )4המוסד יעמוד בתנאים המפורטים בתקנות שיתקין השר לפי חוק הגנים
הבוטניים ,ככל שתקנות כאמור יפורסמו ברשומות;
( )5המוסד הציב שני שלטים שגודלם  80ס"מ  80 Xס"מ לפחות בכניסה הראשית לגן הבוטני ובכניסה נוספת או
במקום בולט לעין במרכז הגן ,ובו תצוין עובדת תמיכת המשרד ,באמצעות מועצת הגנים הבוטניים ,בפעילות הגן;
כל שלט יכיל גם את סמל המשרד ואת סמל שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) ,שיופיעו בגודל של  25סמ"ר לפחות
כל אחד;
המוסד רשאי להציב שלט במתכונת שונה מן האמור בסעיף זה ,אם היא אושרה מראש בידי הוועדה המקצועית;
בנוסף לכך ,תצוין עובדת תמיכת המשרד בגן ,כאמור לעיל ,גם בפרסומיו השונים (חוברות ,דפי מידע וכדומה).
הפרסום יכיל גם את סמלי המשרד ושרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);
ביצוע השילוט ייבדק במסגרת סיורי הפיקוח שמתקיימים הגן;
( )6המוסד מציג במקום בולט לעין במרכז המבקרים בגן ,בכיתת הלימוד בגן ובספריית הגן ,ככל שקיימים בו ,דפי
מידע ופרסומים מטעם המשרד בנושאים מקצועיים רלוונטיים ,שתמסור לו המנהלת המקצועית למועצת הגנים
הבוטנים; הצגת הפרסומים תיבדק במסגרת סיורי הפיקוח;
( )7המוסד מוסר למשרד מידע בדבר הצמחים בגן ,בהתאם לאמור בסעיף (6ג).
 .4אופן חישוב גובה התמיכה
(א) בשלב הראשון ,יחושב ניקודו הבסיסי של המוסד בכל אחד מהמשתנים המפורטים בסעיף
.5
(ב) בשלב השני יחושב ניקודו היחסי בכל משתנה ,וזאת בהתאם ליחס בין הניקוד הבסיסי
שצבר המוסד במשתנה זה לבין סך הניקוד שצברו כלל המוסדות באותו משתנה.
בשלב השלישי יחושב הניקוד הסופי של המוסד בכל משתנה ,וזאת כמכפלת הניקוד היחסי
(ג)
של המוסד במשתנה ,במשקלו של המשתנה.
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(ד)

בשלב הרביעי יחושב שיעור הניקוד המצרפי של כל מוסד ,כסכום ניקודו הסופי בכל
המשתנים יחדיו ,ויהווה את חלקו היחסי בתמיכה.

(ד )1הניקוד בתת משתנה איסוף צמחים אדומים והטמעתם בגן הבוטני ,האמור בסעיפים ()2(5ד)()3
ו ,) 4( -וחישוב גובה התמיכה לגביו לפי סעיף זה ,ייעשו לאחר בדיקה שתיערך בחודש ספטמבר
בשנים בהם ייושם הפרויקט ,כאמור בסעיף ()2(5ד)( ;)5ועדת התמיכות תתכנס לאחר מועד זה
ותמסור בסמוך לאחר מכן למוסדות הציבור מבקשי התמיכה את השלמת החלטתה לעניין משתנה
זה.
(ה) תמיכה במוסד שנמצא זכאי לפי מבחנים אלה ,לא תעלה על  70%מסך ההוצאות שהוצאו בפועל
עבור הפעילות שבעדה ניתנת התמיכה.
(ו) לצורך חישוב ההוצאות לפי סעיף קטן (ה) לא יובאו במניין ההוצאות בגין פעילויות אשר התשלום
לנותן הפעילות עבורן יפחת משכר מינימום או מתשלומים אחרים המחויבים לפי כל דין.
(ז) לא תינתן תמיכה בגין פעילות הממומנת על ידי משרד אחר או רשות ממשלתית או ,לגבי מחקר
והוראה אקדמית כנזכר בסעיף  ,5על ידי מוסד אקדמי.
 .5ניקוד סוג הפעילות באחוזים
שיעור התמיכה באחוזים בכל מוסד ייקבע על פי המשתנים המפורטים להלן ובהתאם למשקלם:
רשימת המשתנים ומשקלם:
()1
פעילויות בגן הבוטני 24.5% -
(א)
( )1אקלום צמחים שאינם צמחים אדומים – ;3.6%
( )2שימור מינים או זנים ייחודיים שאינם צמחים אדומים (כולל מינים חשובים
לחקלאות ,לבר ולתרבות ) – ;3.6%
( )3הוראה אקדמית – ;2.7%
( )4פעילות לימודית לציבור בשנה המתחילה ב 1-בספטמבר
בשנה הקודמת לשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה
ומסתיימת ב 31-באוגוסט בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת
התמיכה ;4% -
( )5מחקר – ;3.6%
( )6פעילויות נוספות ;4% -
( )7פעילויות לקידום הנושאים גינון בר-קיימא ,גינון חסכני
במים והגנת אילנות – ;3%
(ב) מאפייני הגן – 58.5%
( )1קיים מאגר או מאגרי מידע על צמחי הגן – ;16%
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( )2סימון ושילוט (גודל השילוט לעניין סעיף זה יהיה  10ס"מ  7 Xס"מ לפחות) צמחים בגן
בשמם המדעי – ;11.5%
( )3גודל הגן – ;12%
( )4מספר מינים או זנים – ;9%
( )5מתקנים שהוקמו ומוחזקים לשיפור הגן – ;4%
( )6אנשי מקצוע בגן – ;6%
(ג) משתנים נוספים – 8%
( )1מידע לציבור – ;3%
( )2פתיחת הגן לציבור – ;3%
( )3פרויקטים ייחודיים וחדשניים – ;1%
( )4מפות מפורטות – ;1%
(ד) שימור צמחים אדומים .9% -
( )1היקף הצמחים האדומים בגן – ;3.6%
( )2איסוף צמחים אדומים והטמעתם בגן הבוטני – ;5.4%
פירוט הניקוד במשתנים:
()2
(א) פעילויות בגן הבוטני – 24.5%
( )1אקלום צמחים שאינם צמחים אדומים – ;3.6%
הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי הטבלה שלהלן:
אקלום צמחים שאינם צמחים אדומים

מספר נקודות

צמחים שבוצע אקלום שלהם בחמש השנים האחרונות ,הם בעלי ערך יישומי
(לשימושי רפואה ,חקלאות ,גינון וכדומה) ומספרם מעל  10מינים או זנים

3.6

צמחים שבוצע אקלום שלהם בחמש השנים האחרונות ,הם בעלי ערך יישומי
ומספרם מעל  6מינים או זנים

2.2

צמחים שבוצע אקלום שלהם בחמש השנים האחרונות ,הם בעלי ערך יישומי
או אספני ומספרם מעל  4מינים או זנים

1.4

צמחים שבוצע אקלום שלהם בחמש השנים האחרונות ,הם בעלי ערך יישומי
או אספני ומספרם מעל  2מינים או זנים

0.7

( )2שימור מינים או זנים ייחודיים שאינם צמחים אדומים (כולל מינים חשובים לחקלאות ,לבר ולתרבות ) –
3.6%
הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי הטבלה שלהלן:
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שימור מינים או זנים ייחודיים שאינם צמחים אדומים בעשור האחרון
(כולל מינים חשובים לחקלאות ,לבר ולתרבות )

מספר נקודות

בכמות של מעל ל 15 -מינים או זנים

3.6

בכמות של  11עד  15מינים או זנים

2.7

בכמות של  6עד  10מינים או זנים

1.8

בכמות של עד  5מינים או זנים

0.9

( )3הוראה אקדמית בתחום בוטניקה ,גינון ,אקולוגיה ,חקלאות – 2.7%
הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי הטבלה שלהלן:
הוראה אקדמית

מספר נקודות

קיום בגן של שני קורסים בתחום בוטניקה גינון ,אקולוגיה ,חקלאות שהוכרו
על ידי מוסד להשכלה גבוהה לעניין קבלת תואר אקדמי

2.7

קיום קורס אחד כאמור

1.8

הגן משמש כמעבדה וסיורים במסגרת שני קורסים המתנהלים על ידי מוסד
להשכלה גבוהה

0.9

( )4פעילות לימודית לציבור בתחום בוטניקה  ,גינון ,אקולוגיה ,חקלאות בשנה המתחילה ב 1-בספטמבר בשנה
הקודמת לשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה ומסתיימת ב 31-באוגוסט בשנה שקדמה
לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה .4%
הניקוד בתת משתנה זה הוא מצטבר ויינתן בהתאם לביצוע התוכנית שהגיש הגן יחד עם הגשת
הבקשה לתמיכה ,לפי הטבלה שלהלן:

השכלת הציבור (פעילות בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת
התמיכה)

מספר
נקודות

קיום יום עיון שנתי פתוח לציבור שמשכו  6שעות לפחות ,והשתתפו
בו  40משתתפים לפחות שאינם אנשי המקצוע בגן

1

קיום קורס מקצועי שנתי אחד לפחות בהיקף של  40שעות לימוד
אקדמיות בנות  45דקות כל אחת ,בהשתתפות  15משתתפים לפחות
שאינם אנשי המקצוע בגן

1

קיום חוג בבוטניקה בהיקף של  40שעות אקדמיות בנות  45דקות כל
אחת לפחות ,בהשתתפות  15משתתפים לפחות שאינם אנשי

1
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המקצוע בגן
הדרכות וסיורים יומיים בגן ( 5עד  10סיורים בשנה) ,שמשך כל אחד
מהם  3שעות לפחות והשתתפו בהם  20משתתפים לפחות שאינם
אנשי המקצוע בגן

0.5

1

הדרכות וסיורים יומיים בגן ( 11סיורים ומעלה בשנה) ,שמשך כל
אחד מהם  3שעות לפחות והשתתפו בהם  20משתתפים לפחות
שאינם אנשי המקצוע בגן

* הדרכות וסיורים יעשו בידי אוצר הגן או מנהל הגן ,או בידי מדריכים מטעם הגן הבוטני אשר עברו הכשרה
מקצועית; תוכנית ההכשרה תאושר בידי הוועדה המקצועית;
( )5מחקר בתחום בוטניקה ,גינון ,אקולוגיה ,חקלאות – 3.6%
הניקוד בתת משתנה זה הוא מצטבר ויינתן לפי הטבלה שלהלן:
מחקר בשנה שבעבורה מתבקשת התמיכה (לא תינתן תמיכה
מעל  5שנים לאותו מחקר)

מספר
נקודות לכל
מחקר

מחקר יישומי או מדעי אחד לפחות של אנשי מקצוע בגן (בנושאי
בוטניקה ,חקלאות ,אקולוגיה וגננות) ,המתבצע בשנה שבעבורה
מתבקשת התמיכה (הניקוד הרשום לכל מחקר)

0.9
(מקסימום
 1.8נקודות)

סיוע לחוקרים ולתלמידי מחקר של מוסד להשכלה גבוהה
במחקרים יישומיים או מדעיים.

0.45
(מקסימום
 0.9נקודה)

סיוע לחוקרים ולתלמידי מחקר של מוסד להשכלה גבוהה
המסייעים בשתי עבודות חקר עם נוער (עבודות גמר ,עריכת
ביוטופ וכדומה).

0.45

סיוע לחוקרים ולתלמידי מחקר של מוסד להשכלה גבוהה
המסייעים בשלוש עבודות חקר עם נוער ויותר (עבודות גמר,
עריכת ביוטופ וכדומה).

 0.9נקודה

( )6פעילויות נוספות – 4%
הניקוד בתת משתנה זה הוא זה מצטבר ויינתן לפי הטבלה שלהלן:
פעילויות בגן (פעילויות בשנה הנוכחית)
קשרי גומלין או שיתוף פעולה מקצועי ומדעי עם גנים בוטניים ומוסדות
אקדמיים בארץ ומחוץ לישראל.

מספר נקודות
1
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1

יוזמות או פעילויות ייחודיות (דוגמת מאגר זרעים ,חילופי זרעים ,חווה
חקלאית ,הפעלת תושבים בסביבת הגן ועוד)
ידידי הגן ומתנדבים –
פעילות הדרכה בתחומי הגן ובכלל זה סיור ,הרצאה או מפגש מקצועי,
המתקיימת באופן מחזורי ובסך הכול  10פעילויות בשנה לפחות
פעילות כאמור 5 ,בשנה לפחות

1
0.5

פעילויות ממשיות למען הקהילה (שאינן קשורות לתחום הבוטניקה)
 2פעילויות בשנה לפחות
פעילות אחת לפחות

1
0.5

( )7פעילויות לקידום הנושאים גינון בר-קיימא ,גינון חסכני במים והגנת אילנות – 3
הניקוד בתת משתנה זה הוא מצטבר ויינתן לפי הטבלה שלהלן:
פעילויות לקידום הנושאים:
גינון בר-קיימא ,גינון חסכני במים והגנת אילנות

מספר נקודות

הדגמה של שיטות שונות לחיסכון במים (דוגמת חלקת הדגמה לצמחים
חסכניים במים ,שיטות השקיה שונות ,השקיה במים שוליים וכדומה) –
הדגמת מרכיב אחד כאמור לפחות

0.5

סימון היותו של הצמח חסכן במים וקוד ההשקיה על גבי שלטי הצמחים בגן,
בהתאם לרשימת "צמחים חסכניים במים" מאת גלון וחוב' ,בהוצאת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,מהדורת  2002או מהדורה מאוחרת יותר ,אם
תופץ ,וכן סימון נוסף לצמחים ,שאינם נפוצים ואינם מצויים ברשימה והינם
"חסכניים במים" ( 100מינים לפחות)

0.75

פעילות לציבור בנושא חיסכון במים במסגרת :ימי עיון ,קורסים ,פרסומים,
סיורים בגן וכיוצא בזאת 3 ,פעילויות בשנה שמשכן הכולל  6שעות לפחות
ולעניין פרסומים  2עמודים לפחות

0.25

הדגמה של שיטות שונות לגינון בר קיימא – חיפוי ,שימוש בצמחים לאחזקה
נמוכה ,הכנת קומפוסט והשימוש בו ,או הדגמה אחרת של כלים לשמירה על
משאבי טבע ולניצולם  2 -הדגמות לפחות

0.5

פעילות לציבור בנושא קיימות במסגרת :ימי עיון ,קורסים ,סיורים בגן,
פרסומים וכיוצא בזאת 3 ,פעילויות בשנה שמשכן הכולל  6שעות לפחות
ולעניין פרסומים  2עמודים לפחות

0.25

הדגמת שיטות להגנה על עצים מפני כריתה או השחתה (כגון תמיכה מיכנית
וטיפול בפצעים)  2 -הדגמות לפחות

0.5

פעילויות לציבור לשמירה על עצים במסגרת :ימי עיון ,קורסים ,סיורים בגן,
פרסומים וכיוצא בזאת 3,פעילויות בשנה .שמשכן הכולל  6שעות לפחות

0.25
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ולעניין פרסומים  2עמודים לפחות
(ב) מאפייני הגן – 58.5%
()1

קיום מאגר או מאגרי מידע על צמחי הגן  , 16% -הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי
המרכיבים והשלבים האלה:
(א) בשלב הראשון ,יוענק ניקוד בהתאם לאחוז המינים או הזנים המצויים במאגר
מקרב כלל המינים או הזנים המצויים בגן ,לפי הטבלה שלהלן:

אחוז מינים/זנים מתוארים במאגר/ים

מספר נקודות

 80%ומעלה

4

 60%עד 80%

3

 40%עד 60%

2

 20%עד 40%

1

(ב)

בשלב שני ,יוכפל הניקוד שניתן בשלב הראשון במקדם ,שייקבע בהתאם
לאיכות המאגר (מחשוב או קטלוג באמצעות כרטיסיות) לפי הטבלה שלהלן:

איכות המאגר/ים (מיחשוב/קיטלוג באמצעות כרטיסיות)
מאגר ממוחשב עם מידע בסיסי הכולל את כל הפרטים הבאים :שם עברי
ומדעי של הצמח (סוג ,מין וזן); משפחה בוטנית; מוצא; מיקום בגן; מועד
שתילה
מאגר ממוחשב עם המידע האמור ומידע על לפחות שלוש תכונות נוספות של
הצמחים עם יכולת הצלבה וחיפוש
מאגר מקוטלג בדרך אחרת (לדוגמא בכרטיסיות) הכולל את כל הפרטים
הבאים :שם עברי ומדעי של הצמח (סוג ,מין וזן); משפחה בוטנית; מוצא;
מיקום בגן; מועד שתילה
מאגר מקוטלג בדרך אחרת (לדוגמא בכרטיסיות) עם המידע
האמור ומידע מקצועי באשר לתנאי הגידול ואפשרויות השימוש בו

מקדם
2

2.5
1

1.2

(ג) בשלב השלישי ,יוכפל הניקוד שניתן בשלב השני במקדם שייקבע בהתאם למספר התכונות הנוספות
המפורטות במאגר לגבי כל צמח לפי הטבלה שלהלן:
פירוט מידע נוסף לגבי כל צמח (תכונות נוספות על אלו שפורטו בטבלה

מקדם
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שבפסקת משנה (ב  X 1 Xב).
מעל  20תכונות נוספות

1.3

מעל  15תכונות נוספות

1.2

מעל  10תכונות נוספות

1.1

מעל  5תכונות נוספות

1.05

הערה  -תכונות כגון :תאור הצמח (גובה ,קוטר ,מאפייני פריחה ,פרי וכדומה) ,עמידות לתנאי סביבה (קרקע ,תנאי
הארה ,טמפרטורות וכדומה) ,שימוש בגן ,שיטות ריבוי וגדול
(ד) בשלב הרביעי ,ייווסף ניקוד על הניקוד שנקבע לאחר השלב השלישי בעבור צירוף תמונות של הצמחים
המתוארים במאגר ,לפי הטבלה שלהלן:

צירוף תמונות למאגר

מספר נקודות

ל 80% -ומעלה מצמחי הגן המתוארים במאגר מצורפת תמונה אחת לפחות

3

ל 70% -עד  80%מצמחי הגן המתוארים במאגר מצורפת תמונה אחת לפחות

2.5

ל 60% -עד  70%מצמחי הגן המתוארים במאגר מצורפת תמונה אחת לפחות

2

ל 50% -עד  60%מצמחי הגן המתוארים במאגר מצורפת תמונה אחת לפחות

1.5

ל 40% -עד  50%מצמחי הגן המתוארים במאגר מצורפת תמונה אחת לפחות

1

ל 30% -עד  40%מצמחי הגן המתוארים במאגר מצורפת תמונה אחת לפחות

0.5

לפחות מ 30% -מצמחי הגן המתוארים במאגר מצורפת תמונה אחת לפחות

בלא ניקוד

( )2סימון ושילוט באמצעות שלטים שגודלם  10ס"מ  7 Xס"מ לפחות של צמחים בגן בשמם המדעי – 11.5%
הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי המרכיבים והשלבים הבאים:
(א) בשלב הראשון ,יוענק ניקוד בהתאם לאחוז המינים או הזנים המשולטים מקרב כלל המינים או הזנים
המצויים בגן ,לפי הטבלה שלהלן:
אחוז מינים או זנים משולטים

מספר נקודות

 80%ומעלה

7

 60עד 80%

5.25

 40עד 60%

3.5

 20עד 40%

1.75

(ב) בשלב השני ,יוכפל הניקוד שניתן בשלב הראשון במקדם ,שייקבע בהתאם למהות המידע בשלט ,לפי הטבלה
שלהלן:
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מידע בשלט

מקדם

שם הצמח (סוג ,מין וזן) שם מדעי (סוג ,מין וזן) ,משפחה בוטנית ,מוצא

1.3

שם הצמח (סוג ,מין וזן) שם מדעי (סוג ,מין ,זן) ,משפחה בוטנית

1.1

שם הצמח (סוג ,מין וזן) שם מדעי (סוג ,מין ,זן)

1

(ג) בשלב השלישי ,יוכפל הניקוד שנקבע לאחר השלב השני במקדם שיקבע כהצטברות ניקוד ,על כל מידע נוסף
שינתן בשלט ,לפי לטבלה שלהלן ,בתוספת  .1לדוגמא ,תוספת של  3פרטי מידע
נוסף שונים ,יזכו במקדם של :1.15
מידע נוסף (בכתב או בסימון)

מקדם
(מצטבר)1+

צורת חיים

0.05

מין נדיר

0.05

מין בסכנת הכחדה

0.05

שימושי תועלת בצמח

0.05

מידע גנני

0.05

שם הצמח בשפה הערבית

0.05

מידע רלוונטי נוסף התורם להרחבת הידע

0.05

( )3גודל הגן – 12%
הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי הטבלה שלהלן:
גודל הגן

מספר נקודות

עד דונם

2

בין  1ל 50 -דונם

5

כל דונם נוסף מעבר ל 50 -דונם ועד ל 120 -דונם לכל היותר

0.1

( )4מספר מינים או זנים בגן 9% -
הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי הטבלה שלהלן:
מספר מינים או זנים בגן

מספר נקודות

פחות מ 50 -מינים/זנים

ללא ניקוד

 50עד  100מינים /זנים

1

 100עד  150מינים  /זנים

2
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 150עד  200מינים  /זנים

3

 200עד  250מינים  /זנים

4

כל  100מינים/זנים נוספים ,מעבר ל 250 -מינים/זנים עד ל 7350 -מינים/זנים
לכל היותר

0.07

( )5מתקנים שונים בגן – 4%
הניקוד בתת משתנה זה יינתן בעד קיומם של מתקנים בגן שהוקמו ומוחזקים לשיפור הגן ורמת התחזוקה
(דוגמת בתי צמיחה ,מתקני ריבוי ,מעבדות ,ברכת צמחי מים ,ספרייה ,מסלולים מונגשים וכדומה) – בעד כל
מתקן תוענק נקודה אחת (מקסימום  4נקודות);
( )6אנשי מקצוע ועובדים בגן 6% -
הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי הטבלה שלהלן ,ולא יותר מ6-
נקודות בסך הכול ,ובלבד שאחד מאנשי המקצוע הוא אוצר:
סוג העובד

תנאים

מספר נקודות
לכל עובד

אוצר

תואר ראשון לפחות בביולוגיה (עם דגש במדעי
הבוטניקה) או חקלאות או בעל תואר ראשון במקצוע
רלוונטי אחר שאושר על ידי הוועדה המקצועית מטעם
המועצה

0.6

תואר שני באחד התחומים האמורים לעיל

1.1

תואר שלישי באחד התחומים האמורים לעיל

1.6

אגרונום/בוטנאי/הנדסאי נוף/טכנאי נוף בתחום
אדריכלות נוף וגננות והוא בעל תעודה מתאימה

0.8

מי שהוא עובד מקצועי בגן הבוטני והיה ערב תחילתן של
מבחנים אלה עובד בתפקיד מקצועי בגן במשך תקופה
של שנתיים לפחות ,והמנהל הכללי לגן ,על פי המלצת
הנהלת הגן ,קבע כי הוא מתאים לכהן בתפקיד זה או
מי שעבר הסמכה מטעם משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה והוא גנן  1או גנן  2או גנן 3

0.4

אדם עם מוגבלות ,כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח( 31998-להלן – חוק שוויון זכויות)

0.4
(מקסימום 0.8
נקודות)

עובד מאנשי
המקצוע בגן
(אוצר חלקה,
עובד משתלה
וכדומה)

עובד אחר שהוא
בעל מוגבלות

 3ס"ח התשמ"ח ,עמ' .38

__________________________________________________________________________
פקיד היערות ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,דרך המכבים ,ראשון לציון ,ת"ד  ,30בית דגן 50250
טלפון ;03-9485816 :פקס ;03-9485264 :דוא"לtrees@moag.gov.il :

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אגף יער ואילנות
תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית

(ג) משתנים נוספים – 8%
מידע לציבור – 3%
()1
הניקוד בתת משתנה זה יינתן לפי הטבלה שלהלן:
מידע לציבור

מספר נקודות

אתר אינטרנט פעיל

1

קטלוגים ודפי מידע

0.5

מפות התמצאות מעודכנות של הגן וחלקותיו זמינות לציבור

0.5

שילוט והכוונה

1

( )2פתיחת הגן לציבור בלא תשלום – 3%
מלוא הניקוד בתת משתנה זה יינתן בעד פתיחת הגן לציבור בלא תשלום באופן רציף בשעות הפעילות הרגילות של
הגן ,אך לא פחות מ 3-ימים בשבוע 4 ,שעות בכל יום – יחידים וקבוצות (לא כולל תשלום בעד הדרכה);
( )3פרויקטים ייחודים וחדשניים ביוזמת הגן (פרויקט אחד בשנה) –1%
הניקוד בתת משתנה זה יינתן בעד פרויקטים ייחודיים וחדשניים שלא נעשו בעבר ,שהוכרו ככאלה על ידי המשרד
ופורטו בתוכנית העבודה;
( )4מיפוי הגן 1% -
מלוא הניקוד בתת משתנה זה יינתן בעד קיומן של מפות מפורטות של הגן וחלקותיו (המתייחס לפירוט
הצומח בחלקות);
(ד) שימור צמחים בסכנת הכחדה 9% -
בקשות לפרויקטים בנושא שימור צמחים בסכנת הכחדה ינוקדו לפי המשתנים בפסקאות משנה ( )2עד (;)4
()1
סיווג הצמחים ייעשה לפי רשימות שיתפרסמו לענין זה באתר המשרד ,שיהיו מבוססות על הספר האדום;
( )2בעבור צמחים הגדלים בגן הבוטני ביום הגשת בקשת התמיכה ,הניקוד יינתן לפי סיווג הצמח כאמור להלן:
(א) צמחים אדומים אנדמיים –  0.2נקודות לצמח;
(ב) צמחים אדומים בישראל שלא נכחדו ,שמספרם האדום עולה על  0.16 – 5נקודות לצמח;
(ג) צמחים אדומים שלא נכחדו הגדלים באתר אחד בלבד –  0.12נקודות לצמח;
(ד) צמחים שמספרם האדום הינו בין ( 5- 4.2בסכנה) ואינם אנדמיים או גדלים באתר אחד בלבד – 0.08
נקודות לצמח;
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(ה) צמחים שמספרם האדום הינו בין ( 4.1- 3.2באיום) ושאינם אנדמיים או גדלים באתר אחד – 0.04
נקודות לצמח;
(ו) צמחים שמספרם האדום טרם הוגדר –  0.02נקודות לצמח;
( )3בעבור צמחים אדומים שאינם גדלים בגן הבוטני ביום הגשת בקשת התמיכה ,הניקוד יינתן בעד איסוף
הצמחים והטמעתם בגן ,כאמור להלן :
(א) צמחים אדומים אנדמיים –  0.5נקודות לצמח;
(ב) צמחים אדומים בישראל שלא נכחדו שמספרם האדום עולה על  0.4 –5נקודות לצמח;
(ג) צמחים אדומים שלא נכחדו הגדלים באתר אחד בלבד–  0.3נקודות לצמח;
(ד) צמחים שאינם אנדמיים או גדלים באתר אחד בלבד ושמספרם האדום הינו בין ( 4.2-5בסכנה) 0.2 -
נקודות לצמח;
(ה) צמחים שאינם אנדמיים או גדלים באתר אחד בלבד ושמספרם האדום הינו בין ( 3.2-4.1באיום)– 0.1
נקודות לצמח;
(ו) צמחים שאינם אנדמיים או גדלים באתר אחד בלבד ושמספרם האדום טרם הוגדר–  0.05נקודות לצמח;

( )4לניקוד הניתן בעד כל צמח יווסף הניקוד הבא לפי המקרים המיוחדים האלה:
(א) תוספת של  0.001נקודות בעד גידול של מין כופר ( )recalcitrantשאינו יכול להישמר בבנק
הגנים;
(ב) תוספת של  0.001נקודות בעד איסוף צמח ,שלא מצוי בשום מסגרת  ex situכולל בבנק הגנים או
בגני מקלט;
(ג) תוספת של  0.001נקודות לצמח שהינו מאבות או מקרובי צמחי תרבות שהינם בעלי חשיבות
לחקלאות;
(ד) תוספת של  0.001נקודות לצמח הגדל באופן טבעי באזור בו קיים הגן הבוטני;
(ה) תוספת של  0.001נקודות על סימון מיוחד של הצמחים בחלקה או המצאות הצמח בחלקה או
תתי חלקה יעודיים לצמחים בסכנת הכחדה;
( )5הניקוד בעד צמחים אדומים הקיימים בגן הבוטני ,לפי פסקת משנה ( ,)2יינתן על בסיס המלצת הוועדה
המקצועית ,לאחר שיועץ מטעמה בדק את הימצאות הצמחים בפועל בגן; הניקוד בעד צמחים אדומים
שנאספו לגן הבוטני והוטמעו בו ,לפי פסקת משנה ( ,)3יינתן לאחר תום חודש ספטמבר בשנה בעדה מבוקשת
התמיכה ,על בסיס המלצת הוועדה המקצועית ,ולאחר שיועץ מטעמה בדק את הצלחת ההטמעה של
הצמחים בגן.".
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 .6נהלים
(א) מוסד ציבור המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה יגיש בקשה לפי הטופס המיועד לכך; לבקשת
התמיכה יצורפו המסמכים האלה:

(ב)

(ג)

( )1המסמכים הדרושים להגשת בקשת התמיכה ,בהתאם לכל דין ונוהל;
( )2אישור על היות המוסד גן בוטני מוכר;
( )3מסמכים ומידע מלאים לצורך ניקוד על פי המשתנים הקבועים בסעיף  ,5לרבות רשימת צמחים
אדומים המצויים בגן שבבעלותו.
מוסד הציבור המבקש תמיכה בגין איסוף צמחים אדומים והטמעתם בגן הבוטני לפי סעיף ()2(5ד)()3
ו ) 4( -ימסור לוועדת התמיכות עד סוף חודש ספטמבר בשנה בה מיושם הפרויקט ,את פרוטוקולי
הגידול של הצמחים שנאספו.
מוסד הציבור ימסור למשרד כל נתון ,מסמך או מידע שיידרש הרלוונטי ,לפי קביעת המשרד ,לשם
בחינת בקשת התמיכה או לפיקוח על הפעילות שביצע המוסד.

(ד) שימור צמחים אדומים ייעשה בהתאם להנחיות מפורטות לשימור  ex situשתתקבלנה מהוועדה המקצועית
לשימור צמחים בסכנת הכחדה מטעם רט"ג או מטעם מועצת הגנים הבוטניים.
(ה) איסוף צמחים אדומים ייעשה לפי הכללים הבאים:
( )1איסוף בזרעים ייעשה על פי כללי האיסוף שהגדירו רשות הטבע והגנים ובנק הגנים ,ואך ורק על ידי מי
שהוא בעל היתר איסוף מרשות הטבע והגנים;
( )2איסוף של חומר צמחי חי (דוגמת ייחורים) ייעשה על פי כללים מקצועיים ,בתיאום עם רשות הטבע
והגנים;
( )3העברת חומר צמחי בין הגנים ייעשה בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים והנחיות מועצת הגנים
הבוטנים.
(ו) המשרד רשאי לבקש לקיים סיורים בגן הבוטני כדי לבסס את החלטתו לפני מתן ההוראה לתשלום.
 .7ביטול
המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות

ציבור4

– בטלים.

 .8תחילה
תחולתם של מבחנים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

 4י"פ תשס"ט ,עמ' .117
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 .9הוראת שעה
(א) על אף האמור בסעיף  ,5בשנת  2012יוקצה סכום השווה ל 11%-מהתקנה התקציבית לפעילות שיקום
גנים בוטניים קטנים; הסכום האמור ינוקד לפי הוראות סעיף זה ,ויחולק כאילו היה משתנה בהתאם
לאמור בסעיף  4למבחנים העיקריים ,ובכפוף לתנאים המפורטים להלן; יתרת הסכום בתקנה התקציבית
תחולק לפי סעיף  5האמור ,ואחוזי התמיכה בכל אחד מהמשתנים המפורטים בו יתעדכנו בהתאם ,ואולם
אם יוותר בתקנה התקציבית סכום כסף שלא אושר לתמיכה בשיקום גנים בוטניים קטנים כאמור בסעיף
זה ,הוא יחולק בהתאם לשאר המשתנים האמורים.
(ב) בסעיף זה –
"שיקום אגרו-טכני"  -טיפול שנועד להבטיח את איכות ובריאות הצמח ולמנוע שברים עתידיים או
חדירת מחלות ,לרבות גיזום עצים;
"שיקום בוטני" – פעולות הנעשות בחלקות צמחים כדי שאלה ישקפו משפחות ,סוגים ומינים בוטניים,
או חברות צומח ,כגון יער או חורש;
"שיקום גנני" – פעולות הנעשות לשיפור תנאי הצמחים בגן כגון מערכת השקיה ,או טיוב קרקע.
(ג)

תמיכה לפי סעיף זה תיעשה לאחת או יותר מהמטרות הבאות:
( )1שיקום אגרו-טכני חיוני של עצי הגן;
( )2שיקום בוטני חיוני או שיקום גנני חיוני של חלקות הצמחים בגן;
( )3שיקום של תשתיות פיסיות בגן;
( )4שיפוץ הגן והמבנים הקיימים בו לצורך הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות ,לפי חוק שוויון זכויות.

(ד) נוסף על האמור בסעיף  3למבחנים העיקריים ,מוסד ציבור יהיה זכאי לתמיכה לפי סעיף זה רק אם הוא
עומד בתנאים הבאים:
( )1תקציב הגן בשנה שבה מבוקשת התמיכה ,שאושר בידי מוסדותיו המוסמכים והוגש למשרד
במסגרת בקשת התמיכה ,עמד על סכום הנמוך מ 500,000 -שקלים חדשים;
( )2המוסד הגיש תוכנית עבודה מפורטת עבור הפרויקט שבעדו מבוקשת התמיכה ,והתוכנית אושרה
בידי הצוות המקצועי;
( )3המוסד הגיש ,בתוך  20חודשים מיום אישור התמיכה בידי ועדת התמיכות ,דוחות ביצוע שוטפים,
המעידים על עמידתו בתכנית העבודה שהגיש במסגרת בקשתו;
( )4המוסד הוכיח כי עומדים לרשותו מקורות מימון להשלמת הפרויקט כולו ,כמפורט בבקשה ,מעבר
לתמיכת המשרד שתאושר.
(ה) התמיכה תהיה בהתאם לאמות המידה הבאות ,והניקוד המפורט לגביהן:
( )1היקף עלויות ישירות של סך כל הפרויקטים בגן הבוטני שפורטו במסגרת בקשת התמיכה לגבי סעיף
זה – (;)68%
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העלויות יוכחו בהסתמך על חשבוניות תשלום ,הצעות מחיר ,או חוות דעת מומחה הרלוונטי לתחום
השיקום (אדריכל נוף ,מהנדס ,אגרונום ,אקולוג צמחים ,בוטנאי ,קבלן מורשה ,קבלן גינון ,גוזם
מומחה ,וכיוצא בכך) שאישר הצוות המקצועי ,המפרטות את תכנית השיקום או ההצטיידות;
הניקוד באמת מידה זו יינתן בעד סך כל עלות כל הפרויקטים ורכישת ציוד נדרש לפרויקט כמפורט
להלן:
עד  10,000שקלים חדשים  4.5 -נקודות;
מ 10,001-ועד  25,000שקלים חדשים  9 -נקודות;
מ 25,001-ועד  50,000שקלים חדשים  18 -נקודות;
מ 50,001 -ועד  100,000שקלים חדשים  27 -נקודות;
מ 100,001 -ועד  150,000שקלים חדשים  36 -נקודות;
מ 150,001 -ועד  200,000שקלים חדשים  45 -נקודות;
מ 200,001 -ועד  250,000שקלים חדשים  54 -נקודות;
מ 250,001 -ועד  300,000שקלים חדשים  63 -נקודות;
מעל  300,001שקלים חדשים –  68נקודות;
( )2דחיפות וחיוניות הפרויקטים ; )12%( -
הניקוד באמת מידה זו יינתן כמפורט להלן ,בידי הצוות המקצועי במשרד החקלאות ,לאחר שנימקו
את הערכתם תוך התחשבות בין היתר ,במצבו הפיזי הנוכחי של הגן בכל הנוגע לשיקום המבוקש:
דחיפות וחיוניות נמוכה – 4נקודות;
דחיפות וחיוניות בינונית – 8נקודות;
דחיפות וחיוניות גבוהה – 12נקודות;

( )3מורכבות השיקום והרכבו –; 7%
הניקוד באמת מידה זו יינתן כמפורט להלן ,בידי הצוות המקצועי במשרד ,לאחר שנימקו את
הערכתם תוך התחשבות בין היתר בקושי הטכני של ביצוע השיקום ,בשילוב מגוון של סוגי מומחיות
לצורך השיקום ,במספר שלבי הביצוע מהם מורכב השיקום ,במיומנויות מיוחדות הנדרשות לביצוע
השיקום ובמידה שבה השיקום חורג מגדר הפעילות השוטפת המתבצעת בגן:
מורכבות נמוכה –  2נקודות;
מורכבות בינונית –  4.5נקודות;
מורכבות גבוהה – 7נקודות .

( )4חשיבות מרכיבי השיקום –7%
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הניקוד באמת מידה זו יינתן כמפורט להלן ,בידי הצוות המקצועי במשרד ,לאחר שנימקו את
הערכתם; תוך התחשבות בין היתר ,בנדירות המרכיבים המשוקמים ,בייחודיות המרכיבים
המשוקמים ובמידת מרכזיותם של המרכיבים המשוקמים במכלול הגן:
חשיבות נמוכה –  2נקודות;
חשיבות בינונית –  4.5נקודות;
חשיבות גבוהה – 7נקודות;

( )5הערכה מקצועית כללית של הפרויקט – 6%
הניקוד באמת מידה זו – עד  6נקודות ,יינתן על ידי הצוות המקצועי במשרד החקלאות ,לאחר
שנימקו את הערכתם.
(ו)

בנוסף לאמור בסעיף  ,6על בקשות לתמיכה לפי סעיף זה יחולו הנהלים הבאים:
( )1בבקשה המוגשת עבור יותר מפרויקט אחד ,יפורט כל פרויקט בנפרד;
( )2המוסד יצרף לבקשת התמיכה את כל המסמכים האלה:
(א) מסמך המפרט את תכנית השיקום חתום בידי מורשה החתימה מטעם המוסד;
(ב) אסמכתאות ביחס לעלות ביצוע העבודה; יש לצרף הצעות מחיר לביצוע עבודות שיקום,
הזמנות עבודה או הסכמים לפי העניין;
( )3ביצוע התשלום יהיה לאחר שהמוסד הוכיח להנחת דעת האגף כי בידו המקורות הכספיים להשלמת
הפרויקט;
( )4התמיכה לפי סעיף זה לא תעלה על שיעור של  90%מעלות ביצוע הפרויקט; במוסד שאושר לגביו רק
סכום חלקי מעלות פרויקט השיקום ,יתאפשר ביצוע חלקי של הפרויקט ,ואולם בכל מקרה לא תינתן
תמיכה העולה על  90%מעלות ביצוע הפרויקט;
( )5ביצוע תשלום התמיכה בהתאם למטרותיה כאמור בסעיף קטן (ג) ,יהיה לפי שלבי הביצוע כדלקמן:
(א)

 20%מסכום התמיכה המאושר יועברו לידי המוסד לאחר שיעביר למשרד-
()1

חשבונית מס מקוריות או נאמנות למקור בסך  20%מסך כל עלות העבודה
לפחות ,כפי שפורט בבקשה ובאסמכתאות שצורפו לה;

()2

תצהיר חתום ביד מורשה חתימה מטעם המוסד ,המאשר ביצוע בפועל של 20%
מהשיקום ביחס לגן שלגביו הוגשה הבקשה שבו יפורטו כל אלה:
סוגי העבודות אשר בוצעו ,בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה
(א)
וכמפורט בבקשת התמיכה;
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()3

(ב)

עלויות העבודות כאמור;

(ג)

התשלום בפועל ששולם בעד העבודות כאמור;

אישור מרואה חשבון  ,המאשר כי המוסד שילם בפועל  20%מהעלות כפי שצוין
בתצהיר מורשה החתימה;
(ב)  30%מסכום התמיכה המאושר יועברו לידי המוסד לאחר שיעביר למשרד –

( )1חשבוניות מס מקוריות או נאמנות למקור בסך  30%מסך עלות העבודה
לפחות ,כפי שפורט בבקשה ובאסמכתאות שצורפו לה; זאת בנוסף ל20% -
שכבר הוצהר עליהם בסעיף קטן ו (()5א) (;)1
( )2תצהיר חתום ביד מורשה חתימה מטעם המוסד ,המאשר ביצוע בפועל של 30%
ו (()5א) (;)2
מהשיקום ביחס לגן שלגביו הוגשה הבקשה בנוסף ל 20%כאמור בסעיף קטן
בתצהיר יפורטו כל אלה:
(א) סוגי העבודות אשר בוצעו ,בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה וכמפורט בבקשת
התמיכה;
(ב)

עלויות העבודות כאמור;

(ג)

התשלום בפועל ששולם בעד העבודות כאמור;

(ד) אישור מרואה חשבון ,המאשר כי המוסד שילם בפועל  30%מהעלות כפי שצוין בתצהיר מורשה החתימה; בנוסף
ו (()5א) (;)3
לתשלום כאמור בסעיף קטן
(ג)  5הנותרים מסכום התמיכה המאושר יועברו לידי המוסד לאחר שימציא למשרד החקלאות
דו"ח ביצוע סופי הכולל ,בין השאר-
( )1תצהיר ,החתום ביד מורשה חתימה מטעם המוסד ,המאשר את גמר ביצוע
השיקום שבו יפורטו כל אלה:
(א) עלויות העבודות כאמור;
(ב)

התשלום בפועל ששולם בעד העבודות כאמור;
( )2אישור מרואה חשבון ,המאשר כי המוסד שילם בפועל  100%מהעלות כפי שצוין
בתצהיר מורשה החתימה;
( )3יצורפו חשבוניות-מס מקוריות או נאמנות למקור מתאימות;

( )6המוסד יעביר במצורף לכל דרישה לקבלת כספים – מכתב בקשה המופנה למשרד ,חתום על ידי
מורשה חתימה מטעם המוסד ,שבו יפורט סך כל התשלום הנדרש ביחס לאותו שלב;
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( )7המשרד רשאי לבקש כל מסמך נוסף שיראה לנכון על מנת לבסס את החלטתו לפני מתן ההוראה
לתשלום;
( )8לצורך תשלום תמיכה יובאו בחשבון רק הוצאות שהוציא המוסד מבקש התמיכה החל מיום ו'
בטבת התשע"ב (  1בינואר  )2012ובלבד שהתקיימו לגביו יתר הוראות מבחנים אלה;
( )9חלפו  20חודשים מיום אישור התמיכה על ידי ועדת התמיכות למטרות הקבועות בסעיף קטן (ג),
והמוסד מבקש תמורה ולא עמד בתנאי הזכאות לקבלת תשלום לפי סעיף קטן (ו)( - )5תבוטל זכאות
המוסד המבקש לתמיכה ויהיה עליו להשיב למשרד את מלוא הסכומים שהועברו אליו;
ביצוע השיקום והתאמתו לתוכנית העבודה המאושרת יבחנו על ידי מפקחים שמונו מטעם
()10
המועצה והמשרד;
()11

לא תינתן תמיכה עבור בקשה שעלותה נמוכה מ –  10,000שקלים חדשים.

__________________
אורי הכהן אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

(חמ )3-1888
()803-35-2011-000035
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