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         לכבוד

 עו"ד מיכאל ספרד,

 12רח' דוד חכמי 

     6777812תל אביב 

 

 העברת כספי תמיכה ממשרד החקלאות לארגון השומר יו"ש  הנדון :

   26.5.2021-ו 13.4.2021יכם מהתאריכים סימוכין : מכתב

 הנני, אביאני אפרת"ד עו למשרד המשפטית היועצת דעת על .לטיפולי הועברו שבסימוכין מכתביך

 .כדלקמן, להשיבך

"המשרד"( מבחני תמיכה , מפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן: 2012החל משנת  .1

בקבוצות מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים )להלן: "מבחני התמיכה"( , וזאת בהתאם 

"נוהל שר  לנוהל בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם )להלן:

 .2020אוצר"(. מבחני התמיכה האחרונים פורסמו בשנת ה

וללת השתתפות בשכר, בהוצאות הכשרות הפעילות הנתמכת במסגרת מבחני התמיכה כ .2

והדרכות, בהוצאות נסיעות של מתנדבים, בהוצאות מזון למתנדבים, בהוצאות מגורי 

, עבודות גידור איתקלחת ציוד לצורך פעילות התנדבותית, עבודה מתנדבים, בהוצאות רכיש

 תנדבים.ים למגורי המששיפוץ מבנים המשמכן בהוצאות בהוצאות פרסום ו ועבודות שמירה,

בתמיכה המבוקשת בעד פעולות שעניינן עיבוד שטחים למבחני התמיכה קובע  כי " 10סעיף  .3

, ימציא מוסד הציבור אישור בגין אחזקה כדין לאיים או שמירה על שטחים חקלאייםחק

חוזה חכירה, הסכם  –של הקרקע המעובדת נשוא פעולת השמירה, בפסקה זו , "אישור" 

 ".ו כל אישור מתאים אחר של גורם מוסמך, לפי הענייןבר רשות, אישור מרעה א

העבודה שגובש במשרד לעניין הוכחת החזקת קרקע כדין בשטחי יו"ש, בהתאם לנוהל  .4

אך ורק על דרך של קבלת אישור מהמנהל הוכחה של החזקת קרקע כדין יכולה להתבצע 

להתיישבות על קיומו בה , ולא בדרך אחרת )לרבות לא בדרך של אישור החטיהאזרחי בעניין

 מה(.של חוזה ע

לאור האמור, נערכה בדיקה מחודשת בדבר עמידתן של הבקשות שהוגשו במסגרת מבחני  .5

, בדרישה להמציא את אישור המינהל האזרחי לגבי הקרקע עליה 2019-2020התמיכה בשנים 

 מתבצעת הפעילות הנתמכת.

תמיכה שאושרו עבור עמותת לפיה סכומי ה 3.6.2021מצ"ב החלטת ועדת התמיכות מיום  .6

לא השתנו לאחר הבדיקה כאמור  2019-2020שנים מסגרת מבחני התמיכה בהשומר יו"ש ב
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מהתקרות שנקבעו במבחני וזאת בעיקר לאור העובדה שסכומים אלה הוגבלו במילא באחת 

 .  התמיכה

ר לאור האמור לעיל, המשרד דוחה את הבקשה להימנע מהעברת יתרת הכספים שאושרו עבו .7

, ככל שהעמותה תגיש בקשה המתייחסת למקרקעין 2021. לגבי שנת 2020העמותה בשנת 

באיו"ש, תיבדק עמידתה של הבקשה בדרישת הוכחת הזכויות בקרקע, כפי שמתחייב עפ"י 

 הנוהל.

 

 בכבוד רב,

 
 חנאן טוחי, עו"ד                                              

 ממונה )ייעוץ משפטי(

 לשכה משפטית                                               

 

 :העתקים

 ד"ר נחום איצקוביץ, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 ד"ר אסף לוי, סמנכ"ל גורמי ייצור

 


