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 ) להלן: "מבחני התמיכה"( מתנדבים בחקלאותמבחני תמיכה  בקבוצות מתנדבים ביישובים חקלאיים 

 בסבב חתימותאושר  – 3.6.2021 ועדת תמיכה מיום 

 

 2020-2019לך השנים במה באיו"ש חקלאות שטחיבעבור פעילות בנושא אישור תמיכה דיון 

 

חלוקת כספי התמיכה בדבר  25.11.2020-ו 26.3.2019מהתאריכים ת ועדת התמיכות ובהמשך להחלט .1

עלה הצורך בדיון , 2019-2020ני התמיכה במהלך השנים חשנמצאו זכאיות במסגרת מבלעמותות 

ות להתניית אישור תמיכה עבור פעילנחייתה של היועצת המשפטית למשרד, אגב ה . וזאתבוועדה

החזקת קרקע כדין ולא על הוכחה כבלבד בקבלת אישור המינהל האזרחי  ,איו"שבבשטחי חקלאות 

 . (בדרך אחרת )לרבות לא בדרך של אישור החטיבה להתיישבות

העמותות שבקשתן לתמיכה כללה פעילות בשטחי חקלאות / מרעה באיו"ש , לצורך כך, נבדקו בשנית  .2

 .2019-2020כה בשנים וזאת במסגרת מבחני התמי

פורסמו מבחני תמיכה לחלוקת כספים לצורך תמיכה בפעילות חיונית  2020יובהר כי בתחילת שנת  .3

, אשר לא נדרשה במסגרתם קורונהבים בעבודות חקלאיות )הוראת שעה( בתקופת הדחופה של מתנד

 , לפיכך הבקשות שהוגשו2020-2019הוכחת חזקה  בקרקע, כפי שהדבר נדרש במבחני בתמיכה בשנים 

 רלבנטיות לדיון זה. ןבמסגרתם אינ

 מהבדיקה כאמור עלו הממצאים שלהלן: .4

הינן : השומר יו"ש,  2019-2020העמותות שבקשותיהן התייחסו לפעילות בשטחי איו"ש בשנים  .א

 ר וקדמה.יקד"צ בית ית

עבור חלק משטחי הקרקעות שנכללו בבקשות , נמצא אישור המינהל האזרחי וזאת בהתבסס על  .ב

 25.05.2020ו   29.4.2019,  1.8.2018ן של רת"ח תשתיות במינהל האזרחי מהתאריכים דיוסיכומי 

 המצ"ב. 

 בוצעה בהם )בדונמים( והיקף השטחיםאת שמות החקלאים טבלה המרכזת  להלן ,כמו כן .ג

  .אישור המינהל האזרחילגביהם קיים ו הפעילות הנתמכת
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שטחחקלאישטחחקלאישטחחקלאי

      1,008יעקב שכטר      1,195נתי שולב     2,000שבתאי קושילבסקי

      2,000שבתאי קושילבסקי     1,008יעקב שכטר

     3,600יהושפא תור

     1,195נתי שולב

        370דידי ערוסי

        546נרי בן פזי

שטחחקלאישטחחקלאישטחחקלאי

      2,000שבתאי קושילבסקי      1,195נתי שולב     2,000שבתאי קושילבסקי

     1,195נתי שולב

     3,600יהושפא תור

2020

קד"צ בית יתירקדמההשומר יו"ש

2019

קד"צ בית יתירקדמההשומר יו"ש

 
 

סכום התמיכה למבקש בכל מקרה לא יעלה כי "  5לאור העובדה שבמבחני התמיכה נקבע  בסעיף  .ד

העלות הכוללת של תוכנית הפעילות ההתנדבותית. כמו כן, לא תוכר לעניין מבחנים מ 75%על 

אלה פעילות שהיקפה עולה על כפל היקף הפעילות בשנה שקדמה לשנה בעדה מבוקשת 

 ".התמיכה

להחזקת הקרקע  המינהל האזרחי אישור של קיומו  מבדיקתתוצאה כם, שטחיהלהקטנת היקף 

שהוגבל במילא  באחת  מלכתחילה, ר, לרוב לא היתה כל השפעה על סכום התמיכה שאושכדין

  ת קדמה כפי שיפורט להלן.ת, וזאת למעט בקשתה של עמומהתקרות שנקבעו במבחני התמיכה

, בהתאם לשטחים המאושרים על ידי המינהל עמותת קדמההקטנת היקף שטחי הבקשה של  .ה

בטרם קבלת החלטה בוועדה . ₪ 118,787 -ב הזכאות לתמיכההאזרחי הפחיתה את סכום 

ממועד החלטה חודשים  4ארכה של לעמותת קדמה  תינתןהמפחיתה את סכום התמיכה כאמור, 

עבור שטחי הפעילות באיו"ש שנכללו בבקשתן שהוגשה  נהל האזרחיימזו, להמציא את אישור ה

 .2020בשנת 

 עבור העמותות שלעיל:להלן טבלת נתונים מעודכנת  .5

   2020מבחני התמיכה 

 בדונם שטח כולל העמותה

 בבקשת התמיכה

2020 

 שטח מאושר

מנהל  בדונם

 2020 אזרחי

ה תמיכ

 מבוקשת

תמיכה 

עפ"י  מאושרת

השטח 

 המעודכן

תמיכה לאחר 

 עדכון שטחים

  1,500,000            1,500,000       2,159,250  8,719                  52,112 השומר יו"ש

קד"צ בית 

 יתיר

                42,106                 3,008  900,000          900,000               900,000  

 1,418,713            1,537,500       1,537,500  1,195               46,471               קדמה
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 2019מבחני התמיכה 

 בדונם שטח כולל העמותה

 בבקשת התמיכה

 שטח מאושר

מנהל  בדונם

 אזרחי

תמיכה 

 מבוקשת

תמיכה 

 מאושרת

שולם עד 

 כה

תמיכה לאחר 

 עדכון שטחים

  1,439,745          1,071,545  1,439,745  1,500,000 6,795  46,648                השומר יו"ש

קד"צ בית 

 יתיר

                 6,620  2,000   875,000     686,381  598,352             686,381  

  1,537,500          669,463  1,537,500  1,612,500  1,195  37,115                קדמה

 

 

דונם מרעה חושב כדונם אחד  50שטחים הנתמכים כך שכל שיטת חישוב השונתה  2020-ל 2019השנים *בין 

 לצורך התמיכה.

 

 החלטת הוועדה

ו לעמותות השומר יו"ש שניתנבמלואם  תוההתחייבכתבי את בהתאם לממצאים לעיל הוועדה מאשררת 

 וקד"צ בית יתיר.

אישור יתרת הסכום מותנה בקבלת ₪,  1,454,773 סכום התמיכה המאושר עומד עלעמותת קדמה,  עבור 

 .2021דיון נוסף בבקשה זו יתקיים בתחילת אוקטובר  אישור המנהל האזרחי עבור השטחים מושא הבקשה. 

 

 

________________                 _________________                 __________________ 

 עופר זיו                                         עו"ד חנאן טוחי                             ד"ר אסף לוי        

 חשב המשרד                            נציגת היועצת המשפטית                          יו"ר הועדה         

 

 

 

     ________________                       ________________ 

 עוזי שץ                                         תמי שאולקר             

 חבר ומרכז הועדה                      חברת ועדה -נציגת מחוז     


