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 שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית  אירועיבמימון השתתפות המדינה נוהל 

 2019עד  2018ים לשנ

24/5/2018 

 

 15/6/2018: למועמדים נוספים עד לתאריךדכון הנוהל ופתיחה להגשה ע

 

בוועדת התמיכות לאור בקשות רשויות רבות להקלות בתנאי הסף הוחלט עליהם השינויים 

 :םעיקריה , להלןבנוהל מטה יםמוטמע

 

מסך התמיכה לאחר חודש הפעלה של  12.5%יבוצע תשלום ראשון של  –נושא התשלומים  .1

 השוק, תשלום שני אחרי חצי שנה וכן הלאה ימשך לפי המפורט בנוהל.

 38שבועות ל  46יופחתו מספר השבועות בהן הרשות מתחייבת להפעיל את השוק כתנאי סף מ  .2

שבועות  8, לאור ההבנה כי קיים קושי להגיע לשיעור הפעלה כה גבוה וכי הפחתה של שבועות 

רועים שונים שימנעו הפעלה י, חגים ואמהדרישה תסייע לרשויות לעמוד בתנאי מזג אויר חריגים

 בשבועות מסויימים של השוק.

בדו"ח רסום מוצרים לפי הפ 16במחיר סיטוני מ יופחתו מספר המוצרים בדרישה למכירה  .3

הנדרשים כאשר תותר גמישות מסויימת  16מוצרים מתוך ה  12המחירים כפי שמצויין בנוהל ל 

ירקות( מתוך הרשימה שבדוח  2פירות,  2מוצרים ) 4לרשות שלא למכור באותו ארוע עד 

הפירות והירקות המפורטים בדו"ח השבועי באם ימכרו באותו ארוע הם  16השבועי. כמובן שכל 

 הסיטוני כנדרש. ימכרו במחיר

 
 

 רקע

חקלאים למכירה ישירה עצמאיות של ריבוי התארגנויות בקיץ האחרון בישראל התאפיין ה

לקצר את שרשרת האספקה וכנגזרת  במטרהמהיצרן/חקלאי לצרכן באמצעות "שוקי איכרים", 

 , באופן שבסופו של יום יקל על יוקר המחייה של האזרחים.פערי התיווךלהביא לצמצום 
 

מיפוי של השווקים  ( ערךהמשרדאו  משרד החקלאות -רד החקלאות ופיתוח הכפר )להלןמש

או  שווקים חדשים נוספים פעלה שלהלצורך בחינת הערכת הצרכים הנדרשים לשם  הקיימים,

מכירה של  - , אשר במסגרתו עלו, בין היתר, הקשיים דלהלןפיתוח והרחבה של שווקים קיימים

, שוקי איכרים בהם המכירה אינה ישירה אלא נעשית על מוסדרים אחקלאים בשוקי איכרים ל

תוצרת  נמכרתשוקי איכרים רבים ב ידי סוחרים )גורם מתווך נוסף המשפיע על המחירים(,

שיש צורך בפעולה  הצביעו על כךכאמור  המיפוי תוצאות במחירים גבוהים.ורגילה  "מיוחדת"

 לשינוי המצב הקיים.
 

של התארגנויות כאמור במתווה יעיל יותר, יוזם המשרד את  ןאת היקפ על מנת לעודד ולהגדיל

 כדלקמן:  ,נוהל התמיכה שלפנינו שמטרותיו
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הפחתת מחירי התוצרת החקלאית כפועל יוצא של קיצור שרשרת האספקה וצמצום פערי  .1

 ;התיווך

מתמקדים במכירת ]שוקי האיכרים  מייצור מקומישל פירות וירקות הצריכה הגדלת  .2

 ;[ת ישראליתתוצר

הזדמנויות חדשות לשיווק ישיר של חוות ומגדלים בשווקים המקומיים על ידי  פיתוח .3

 פיתוח, שיפור, הרחבה, הדרכה, סיוע טכני, או סיוע בפיתוח;

  ;שוקי איכרים קיימים חזקללשפר, להרחיב,  .4

לסייע ליצרנים חקלאים בודדים הפועלים באופן עצמאי להתאגד תחת פעילותו של שוק  .5

 ולהגדיל בכך את היקף קהל היעד.   כריםיא
 

למתן  המועדףלאחר בחינת מספר חלופות אפשריות להשגת יעדים אלה הוחלט כי המתווה 

הפעיל אירועי שוקי אשר יתחייבו ל קומיות,מרשויות בישירה תמיכה התמיכה יהיה באמצעות 

נתמכות להבטיח כי . על הרשויות המקומיות השיווק ישיר של תוצרת חקלאיתאיכרים לצורך 

  .בנוהל זה שיוגדרבמחיר מרבי וצע לציבור ת , כמפורט בנוהל זה,חלק מהתוצרת
 

תינתן בכפוף למילוי כל תנאי נוהל זה ותעשה במתווה של המקומית התמיכה הכספית לרשות 

בפרק "תקציב" ובפרק ]ראה פירוט  שוק איכרים בהתאם לנוהל קיום אירועיתשלום כנגד 

 [. ה""תשלום התמיכ

 

 הגדרות

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר; - "המשרד"

 ; 1מגדל של תוצרת חקלאית – "יצרן"

בתוצרת מסחר לצורך קיום  ודוכנים ציודרחב ציבורי בו מוצבים מתקנים, מ –"שוק איכרים" 

 ;חקלאית בדרך של שיווק ישיר

כים, או באמצעות , ללא מתוולצרכן הסופימהיצרן של תוצרת חקלאית  מכירה -"שיווק ישיר" 

 המבצע תיווך לצורך מכירה כאמור;יצרן 

 ;המשמשים למאכל אדםן תבליוצמחי  פירות ,ירקות -"תוצרת חקלאית" 

 בשוק האיכרים תוצרת חקלאיתהמשמש להצגת  משטח מוגבהאו  שולחןאו  מתחם -"דוכן"

 .ס"מ 80*  מטר 1.5 -מ שגודלו לא יפחת

 

 

 

                                                 
1

 –( בהגדרת "מפעל חקלאי" בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א 1יובהר כי הגדרה זו מבוססת על פסקה ) 

בכל מקרה של ספק באשר לפרשנות המונח תפעל ועדת התמיכות בהתאם לפרשנות המקובלת למונח זה  .1980

 החקלאות ופיתוח הכפר. במנהלת ההשקעות במשרד

 



 
 ישראל מדינת

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

3 

 

 תקציב

 .(התקציב הכולל –)להלן  מלש"ח 20-כסכום של    לתקצב בכוונת המשרד כניתוהתלצורך 

 ,שנות תקציב שתישתרעת על פני ניתן כתקציב "הרשאה להתחייב" לתקופה המהתקציב 

  .31/12/2019ביום וסיומה  1/1/2018שתחילתה ביום 
 

 שאו תוקףיבהקשר זה יובהר כי כתבי אישור שיונפקו למבקשי תמיכה שימצאו זכאים י

והארכתם תעשה במקרים  31/12/2019ום ימקסימאלי בהלימה עם השריון התקציבי, קרי: עד 

מיוחדים ובתנאי כי התקבלה החלטת הנהלת המשרד לעשות כן, וכן החלטה פרטנית של ועדת 

 כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו. ,התמיכות
 

ת רשאית להגדיל או להקטין במידה ותקציב המיזם ישתנה )יוגדל או יופחת( תהא ועדת התמיכו

 את היקף התמיכה בשיעור זהה לכל הזכאים או בהתאם לכלל שוויוני וענייני אחר שתקבע.

נה בתנאי הסף בכפוף ודככלל, כוונת המשרד הנה ליתן תמיכה לכלל הבקשות שתוגשנה ותעמ

שנה במידה ותוג. למגבלות שיפורטו בהמשך נוהל זה ובתנאי כי התקציב המאושר מאפשר זאת

בקשות שהיקף התמיכה המבוקש בהן עולה על התקציב המאושר, תאשר ועדת התמיכות בקשות 

 בהתאם למדרג ציון איכותי שתקבל כל בקשה. 

תינתן בהתאם למספר הדוכנים לממכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר  משרד החקלאות תמיכת

לניקוד שתקבל ביחס התמיכה תגדל שפעלו באירועי שוק איכרים שקיימה הרשות המקומית. 

ובלבד שהתמיכה הכוללת  על פי אמות המידה המפורטות בנוהל זה, בקשת הרשות המקומית

למימון על ידי המשרד הוא  הבסיסיהסכום  ₪. 750,000תעלה על לא לרשות מקומית אחת 

 להלן. 6בהתאם להתחייבויות המפורטות בסעיף בכפוף למילוי כל תנאי הסף וש"ח  330,000

י בקשות שיוגשו לפי הנוהל, ויימצאו כזכאיות לתמיכה לפי הנוהל, תינתן בגינן תמיכה לפי יובהר כ

תנאי נוהל זה ובלבד כי יוכרו רק פעולות שנעשו לאחר הגשת הבקשה, ובכל מקרה אין באמור 

משום התחייבות המשרד לשלם בגין פעולות אלו וזאת עד למתן כתב התחייבות חתום על ידי 

 כל טענת הסתמכות לעניין זה. אתהל המשרד, ולא מורשי החתימה ש

 

 עקרונות הנוהל:

באמצעות  המקומיותרשויות לפניה ובאמצעות  המשרדיהמשרד יפרסם באתר האינטרנט  .1

 את דבר קיומה של התוכנית. מרכז השלטון המקומי 

 

 זכאיות לתמיכה

 קומיות.ת מיורשו .2

 

 תנאי הסף לזכאות לתמיכה

 :התנאים כדלקמן על מבקש התמיכה לעמוד בכל
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מבקש התמיכה מנהל ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   .א

 ;1976 -התשל"ו

 רוף כל המסמכים הנדרשים בקול קורא זה, כולם מלאים וחתומים כנדרש.יצ  .ב
 

 גורם שאינו עומד בתנאי הסף, תיפסל ולא תידון לגופה בוועדת התמיכות. יובהר כי בקשה של

 

 קשות לתמיכההגשת ב

 פורטל מרכבה.המעוניינות בכך יפנו למשרד באמצעות הרשויות המקומיות  .3

 ד' ,א'טפסים ו טופס "התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים" הטפסים שיש לצרף לבקשה הם .4

את הטפסים יש למלא, להחתים, לסרוק ולשמור כקובץ. את הקובץ  .זה לנוהל המצורפים ז'-ו

. 15.06.2018מסמכים בטופס הבקשה בפורטל מרכבה עד ליום  השמור יש לצרף בלשונית

 . הבקשות ידנו לפי מועד הגשתם.

דיון. אם קיימות נסיבות חריגות המצדיקות דיון בבקשה, בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא  .5

לאשר דיון בבקשת המשרד חשב ן התמיכה מבחינה תקציבית, מוסמך ואין מניעה למת

 התמיכה שהוגשה באיחור.

 

 :לטופס הבקשה יצורפו המסמכים וההתחייבויות הבאים

ימת ראש תתחייב כל רשות מקומית, בחתלעיל,  4לפי סעיף במסגרת הבקשה וההצהרה  .6

   -הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית כמפורט להלן

לקיים אירועי שוק איכרים כהגדרתו בנוהל זה, בהתאם להוראות הדין החלות על   .א

 500הפעלת אירועים אלה, במקום ציבורי בתחומה של הרשות המקומית, ששטחו הוא 

 38יימו לפחות בהם יקו רצופים חודשים 12תקופה שלא תפחת משנה )ל, מ"ר לפחות

ועדת התמיכות תהא רשאית  רצופות;חמש שעות  לפחות במשךבימי שישי  (אירועים

לאשר לרשות מקומית לפי בקשה שתוגש לה בעניין לקיים את אירועי השוק בימים 

 מנכ"לבמקרים מיוחדים ובתנאי כי התקבלה החלטת שאינם ימי שישי בשבוע, וזאת 

כל מקרה לגופו ובהתאם טנית של ועדת התמיכות, המשרד לעשות כן, וכן החלטה פר

 שוויוניות;לנסיבותיו, ולפי אמות מידה כלליות ו

הסמוכים למקום  ,צרניםמקומות חנייה ליכרים, י, בזמן קיום אירועי שוק האלהסדיר  .ב

 ;האירוע

דוכנים לפחות בהם תימכר תוצרת חקלאית בשיווק  16בכל אירוע שוק איכרים יהיו   .ג

מקרה מספר הדוכנים בהם תימכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר לא , ושבכל ישיר

 ;יפחת ממחצית מסך כל הדוכנים בשוק האיכרים בכל אירוע

בכל אירוע שוק איכרים לבד מדוכני התוצרת החקלאית, כהגדרתה בנוהל זה, לא יכללו      .ד

ן במתחם השוק דוכנים נוספים אלא אם בדוכנים אלו יוצגו פרטי ממכר מתחום המזו

 בלבד;
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בהם תימכר תוצרת חקלאית  בכל הדוכנים בשוק יחד,בכל אירוע שוק איכרים יימכרו   .ה

 8)מוצרים  16ירקות( מתוך רשימה של  6-פירות ו 6מוצרים ) 12לפחות בשיווק ישיר, 

ם זאת ע .(1מס'  בנספחסל המוצרים הבסיסי )כמפורט הכלולים בירקות(  8 -פירות ו

יימכר ירק/פרי המופיע ברשימה במחיר הגבוה מהמחיר מובהר כי לא יהיה מצב בו 

 שנקבע כמקסימום בנוהל זה.

במחיר שאינו סל המוצרים הבסיסי בכל אירוע שוק איכרים יימכר כל מוצר הכלול ב  .ו

ליום העסקים האחרון, לאותו מוצר והעדכני ביותר  ,הסיטוני מחירהעולה על 

 -בקישור שלהלן ליקציה(ת הארץ )באינטרנט ובאפבאתר חברת תוצרהמפורסם 

market.gov.il/he-http://israeliהמחירים/-סקר-/פרויקטwholesale . 

דע את הצרכנים על המחירים בהם יימכרו ילהציב שילוט בכניסה לשוק האיכרים המי  .ז

ייקבע על ידי משרד החקלאות ש , בנוסח1מס' בנספח  רטיםהמפוהמוצרים הבסיסיים 

 ;סמל משרד החקלאות ופיתוח הכפר שיישא את ופיתוח הכפר

צבה או הקמה של דוכן באירועי שוק האיכרים, עבור המיצרנים תשלום  כל לא לגבות   .ח

שירותי פינוי  חשמל, דמי ניהול, מים, ארנונה, שירותי ניקיון, -לרבות לא בעבור 

לגבות רשאית במקומית הרשות יובהר כי מען הסר ספק, ל. וכיו"בדמי שירות  ת,פסול

 ממוכרים אשר אינם יצרנים כהגדרתם בנוהל זה;תשלום 

חקלאית של תוצרת  הובפרט את מכירתאירועי שוק האיכרים לפרסם ולשווק את    .ט

פרסום פרסום במדיה דיגיטלית,  -, כדוגמתאמצעי פרסום לא יפחת משניבאופן ש

, וכן כל אמצעי פרסום באמצעות פליירים שיופצו לציבור הרחבפרסום  ,במקומונים

 כאמור יכלול את סמל משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכןכל פרסום יובהר כי,  ;אחר

 .מעת לעת המשרד ל ידיכל משפט שיקבע ע

המופעל בו מתבצע שיווק ישיר של תוצרת חקלאית כל דוכן של לבצע רישום מדויק      .י

יצרן ובין אם לאו( ולדווח הוא בדוכן )בין אם  מוכרפרטי ה כוללאירוע שוק האיכרים, ב

 ;)טופס ה'( למשרד במסגרת דו"ח ביצוע לפי נוהל זה

 מספר התושבים ברשות.במסגרת הבקשה תצהיר כל רשות על     .יא

רשויות המבקשות לקיים שיתוף פעולה, שוק נודד וכד' במטרה לחסוך בעלויות, יגישו  .יב

בכל מקרה לא תאושר עדה פירוט והסבר ויעשו כן אך ורק לאחר קבלת אישור. לוו

 כפילות בתמיכה.

ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  אישור בר תוקף על ניהול יש לצרף .7

 ;1976 -ציבוריים, התשל"ו

, לפי תקנות מס הכנסה )אישור בדבר ניכוי במקור( אישור ניכוי מס במקור יש לצרף .8

 ;1980-מ"אהתש

פירוט של כל התמיכות שאושרו למבקש התמיכה, בקשות לתמיכה שהגיש ושטרם  יש לצרף .9

אושרו לו או בקשות שבכוונתו להגיש למשרד או למשרדי ממשלה אחרים, בכסף או בשווה 

http://israeli-market.gov.il/he/פרויקט-סקר-המחירים/wholesale
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כסף, בגין הפעילות שעבורה הוא מבקש את התמיכה לפי נוהל זה, לרבות סכום התמיכה 

 ופרטי הגורם המממן;

לשאת באחריות לכל אובדן ו/או נזק, לגוף ו/או לרכוש ו/או לחי ו/או לצומח, בין  חייבותהת .10

 נזק ישיר ובין נזק עקיף, שיגרמו כתוצאה מקיום אירועי שוק האיכרים כאמור בנוהל זה.

לבטח את עצמה ואת המדינה, בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור לעיל, אשר ייגרמו  התחייבות .11

 ד שלישי, תוך ו/או בעקבות קיום אירועי שוק האיכרים ו/או בקשר לכך.לכל אדם, לרבות צ

המשרד רשאי לדרוש ממבקש התמיכה מידע ומסמכים נוספים, כפי שיראה לנכון, לצורך  .12

 הדיון בבקשה לתמיכה.

 

 ועדת תמיכות

הבקשות תידונה ותאושרנה על ידי ועדה שמינה מנכ"ל משרד החקלאות בהרכב של חמישה  .13

  -, כלהלןועדת תמיכות( -ן)להל חברים
 

 ;יו"ר הוועדה  -סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות, או נציגו   .א

 ;יועץ משפטי למשרד או נציגו .ב

  ;חשב המשרד או נציגו .ג

 ;סמנכ"ל החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה או נציגו .ד

 ;מנהל מחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או סגנו .ה
 

 אי לתמיכה לפי נוהל זה, וכן את שיעור התמיכה. הוועדה תקבע לגבי כל מבקש האם הוא זכ .14

החלטות הוועדה יינתנו בכתב, ישקפו את עיקרי הדיונים, ינומקו ויחתמו על ידי כל חברי  .15

 הוועדה.

הגשתן ד לפי מועבקשות שיוגשו ב ותדון, 2018במהלך שנת , אחד מועדבהוועדה תתכנס  .16

. המשרד שומר לעצמו את הזכות לקיים מועדים נוספים לפי הודעה שתינתן כקבוע בנוהל זה

 מראש.

 יו"ר, נציג חשב ונציג יועמ"ש. -קוורום מחייב לדיוני הוועדה  .17

 

 לקבלת תוספת תמיכה אמות מידה לדירוג הבקשות

ת ויות המקומיואת זכאות הרש תבחן כמפורט דלעיל, ,ועדת התמיכות מטעם המשרד .18

גודל השוק, , להפעילמספר הדוכנים שהתחייבה הרשות : לתמיכה על פי אמות המידה הבאות

מספר התושבים בנוהל ו וכהגדרת סל המוצרים הבסיסיתדירות ומשך קיום פעילות השוק, 

  .ברשות המקומית
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ל כל דרג את הרשויות המקומיות לפי סדר עדיפויות בהתאם לניקוד שתקבועדת התמיכות ת .19

 רשות מקומית במדדים שלהלן:

 משקל ניקוד לקריטריון בסיס קריטריון

 נקודות 2תמריץ   נקודות 1תמריץ  

 25% 25 +25 15 24 - 20 16 מספר דוכנים

 500לפחות  גודל השוק
 מ"ר

 -מ"ר 600
 מ"ר 1,000

 1001מעל  7
 מ"ר

10 10% 

תדירות ומשך קיום פעילות 
 השוק

בימי שישי , 
 5במשך 

עות ש
 לפחות

ימים  2
בשבוע 

)אחד מהם 
 יום שישי(

ימים  3 30
בשבוע 

)אחד מהם 
 יום שישי(

35 35% 

מגוון התוצרת החקלאית 
כהגדרתה בנוהל זה 

המוצעת בשטח הכולל 
 שבמתחם השוק

הסל הבסיסי 
– 12 

 מוצרים

17 - 20 7 21+ 10 10% 

 – 0  מספר תושבים
20,000 

 2 - תושבים
 נקודות

עד  20,001
50,000 
 תושבים

 -מעל ל 4
50,000 
 תושבים

6 6% 

מערך  -מערך שליחויות 
 הזמנות באופן מקוון

 + 3 + 3 3% 

מערך  -מערך שליחויות 
משלוחים לצרכני התוצרת 

החקלאית הפוקדים את 
מתחם השוק או אשר 

 מבצעים הזמנה באופן מקוון

 + 3 + 3 3% 

 -עודפים/ פינוי פסולת 
עמותות חסד, ו/או עם 

 ניםארגו

 + 3 + 3 3% 

מערך  -עודפים/ פינוי פסולת 
להעברת תוצרת חקלאית 

 להשבה לאנרגיה

 + 2 + 2 2% 

 3% 3 + 3 +  לוח מחירים אלקטרוני

 100% 100  77  2 סה"כ

 
 

 

כל רשות תקבל ניקוד בהתאם למדדים האמורים, והרשויות ידורגו, בהתאם לניקוד שקיבלו,  .20

לרשויות שיקבלו את הדירוג וקצה על ידי ועדת התמיכות מהגבוה לנמוך ביותר. התקציב י

 הגבוה ביותר עד לניצול מלוא המכסה התקציבית שאושרה עבור ביצוע נוהל זה. 
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היו שתי רשויות או יותר בדירוג זהה, ותקצוב כולן יביא לחריגה ממסגרת התקציב הכולל לפי  .21

וכנים שהוקמו המקנים זכאות נוהל זה, יחולק התקציב הנותר בניהן באופן יחסי למספר הד

 לתמיכה בכל רשות. 

 הוצאת התחייבות כספית

של רשות מקומית לתמיכה, יודיע המשרד על הסכום  הלזכאותעדת התמיכות ולאחר אישור  .22

שהוקצה לרשות ויעביר לידיה התחייבות תקציבית חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד, 

 .1951-בהתאם לחוק נכסי המדינה, התשי"א

וקף ההתחייבות יצוין על גביה. יובהר ויודגש כי, ככלל, המשרד לא יאריך את ההתחייבות ת .23

להשלים את ביצוע הפעילויות הנדרשות, לרבות  מעבר למועד שצוין בהן. על מקבל התמיכה

 ועדה.והגשת כל המסמכים הנדרשים, עד למועד בהחלטת ה

 .שוק האיכריםבהתאם לאישור, תפעל הרשות המקומית להקמה והפעלה של  .24
 

 תשלום התמיכה

תמיכה שתאושר על ידי ועדת התמיכות תועבר לזכאי על ידי המשרד בהתאם להוראות  .25

 התכ"ם והנחיות החשב הכללי ובכפוף לתנאים המופיעים בנוהל תמיכות זה.

 התמיכה תועבר במישרין לחשבון הבנק של הזכאי. .26

לא במקרים חריגים באישור המנהל לא ניתן יהיה להמחות את כספי התמיכה לפי נוהל זה א .27

 הכללי של המשרד וחשב המשרד.

תינתן בהתאם למספר הדוכנים לממכר תוצרת חקלאית בשיווק משרד החקלאות  תמיכת  .28

לניקוד ביחס ישיר שפעלו באירועי שוק איכרים שקיימה הרשות המקומית. התמיכה תגדל 

ובלבד שהתמיכה  בנוהל זה,שתקבל בקשת הרשות המקומית על פי אמות המידה המפורטות 

  ₪. 750,000תעלה על לא הכוללת לרשות מקומית אחת 

 -כאמור לאחר קבלת המסמכים הבאים המשרד יעביר לרשות מקומית תשלום .29

של מחצית מכמות הדוכנים עליה הצהירה הרשות בעת הגשת תמיכה בשיעור  .א

 ויכלל כאמור הדו"ח .במחצית השנה ביניים ביצוע דו"חלאחר קבלת  -הבקשה

מספר הפריטים ; מספר דוכנים בכל יום הפעלה; פעלההמספר ימי ה -אודות פירוט

רשימת המוכרים מחולקת ופילוחם לפי סוג התוצרת;  שנמכרו במחיר המפוקח

אסמכתאות  ;לפי שבוע ההפעלהלפי נוהל זה וליצרנים שלא לפי נוהל זה  יצרניםל

סך העלויות  ק לפי נוהל זה;בדבר תשלום בפועל עבור הוצאות לצורך פרסום השו

; כל ההוצאות הישירות והנלוות, לרבות פירוט אודות ע"י הרשות שוקשהושקעו ב

הכנסות ממוכרים, פרסום וכל הכנסה נוספת  לרבותסך ההכנסות מהפעלת השוק 

 כאמור דו"ח הביצוע לנוהל זה.בטופס ה' והכל כפי שמפורט , שוקפעלת הבגין ה

ד אחרון להגשת מועידי רו"ח חיצוני.  חתימה ויאושר על ל ידי שני מורשיע מויחתי
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שנת לביולי  31שנת פעילות לא יאוחר מיום מחצית עבור כל  כאמור ביצועדו"ח 

 .הנתמכת הפעילות

השלמת התמיכה בעבור כמות הדוכנים שהפעילה הרשות המקומית בפועל במהלך  .ב

פירוט  ויכלל רכאמו הדו"ח שנתי. דו"חלאחר קבלת  -שנת התמיכה הרלוונטית

מספר ימי ההפעלה; מספר דוכנים בכל יום הפעלה; מספר הפריטים שנמכרו  -אודות

במחיר המפוקח ופילוחם לפי סוג התוצרת; רשימת המוכרים מחולקת ליצרנים לפי 

נוהל זה וליצרנים שלא לפי נוהל זה לפי שבוע ההפעלה; אסמכתאות בדבר תשלום 

שוק לפי נוהל זה; סך העלויות שהושקעו בשוק בפועל עבור הוצאות לצורך פרסום ה

ע"י הרשות, לרבות פירוט אודות כל ההוצאות הישירות והנלוות; סך ההכנסות 

מהפעלת השוק לרבות הכנסות ממוכרים, פרסום וכל הכנסה נוספת בגין הפעלת 

ל ידי ע מויחתי כאמור הביצוע דו"ח לנוהל זה. טופס ה'והכל כפי שמפורט בהשוק, 

 ביצועד אחרון להגשת דו"ח ידי רו"ח חיצוני. מוע שי חתימה ויאושר עלשני מור

בשנה העוקבת את  במרץ 31שנת פעילות לא יאוחר מיום מחצית עבור כל  כאמור

 .הנתמכת שנת הפעילות

לאחר אישור ועדת התמיכות ישלח מכתב למבקש כי הוא זכאי לתמיכה והיא תועבר לחשבון  .30

 ישירות.

ז חוב של הרשות למשרד מסכום התמיכה שלו היא זכאית לפי נוהל המשרד רשאי יהיה לקז .31

זה, וכן רשאי הוא לקזז את סכום התמיכה שקיבלה הרשות לפי נוהל זה ושאותו היא נדרשת 

 להשיב, מכל סכום אחר שאותו היא זכאית לקבל מהמשרד. 

יווחים שישה חודשים לאחר אישור התמיכה לפי נוהל זה לרשות, תידרש הרשות להוכיח בד .32

לצורך שיווק ישיר של תוצרת קיום דוכנים מהסך הכולל של  50%, ביצוע של 27לפי סעיף 

מספר דוכנים בשיעור  קיימה. נמצא שרשות מקומית לא הדוכנים שהתחייבה להם חקלאית

האמור, רשאי המשרד לבטל את ההתחייבות התקציבית ואת זכאותה להמשך התמיכה, 

 ות הבאה בדירוג, לפי סעיפים שבפרק "אמות המידה". ולהעביר את יתרת התמיכה לרש

הוחלט על העברת התקציב כאמור, יראו את התחייבותה של הרשות הבאה בתור כהתחייבות 

במחצית מהתחייבותה בהתאם  לצורך שיווק ישיר של תוצרת חקלאיתלקיום דוכנים 

 להצהרתה שבבקשה לפי נוהל זה, והמשרד ישלם מחצית מהיקף זה.  

לצורך שיווק ישיר של תוצרת הפעלת דוכנים וימצא שרשות לא עמדה בהתחייבותה להיה  .33

, ועקב הצהרתה זכתה לפי הדו"ח השנתי במספר שהוצהר בבקשתה לפי נוהל זה חקלאית

לעדיפות על פני רשויות מקומיות אחרות בקבלת התמיכה, בהתאם לאמות המידה שפורטו 

 ,דוכנים בלבד 16עבור יר לה המשרד תשלום יעבבסעיפים שבפרק "אמות המידה" דלעיל, 

 וזאת בתנאי שעמדה בתנאי הסף לפי נוהל זה.    
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 מעקב ובקרה

המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורת, בכל עת, גם לאחר תשלום כספי התמיכה,  .34

בדבר אמיתות הנתונים שנמסרו לו, מילוי התנאים למתן התמיכה ועל השימוש בתמיכה 

 שנתן.

יצוע הפיקוח רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהנתמך להגיש לו דיווחים כספיים לשם ב .35

ואחרים בקשר לביצוע המיזם נשוא התמיכה ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו 

 לבקר במשרדיו ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.

 הקטנת תמיכה או ביטולה

א קיים הנתמך את כל דרישות המשרד המשרד רשאי להקטין או לבטל את התמיכה אם ל .36

בקשר לביצוע הפיקוח כאמור, אם לא קיים הנתמך את כל התנאים או ההתחייבויות בקשר 

למתן התמיכה, אם התברר כי הנתמך זכאי לקבל כספים או נכסים נוספים בגין הפעילות 

עקב הנתמכת, אם התמיכה ניתנה על בסיס נתונים לא נכונים, אם הופחת תקציב התמיכה 

 מדיניות כלכלית או אם יש למשרד חשש סביר כי הנתמך פועל שלא על פי דין.

החליט המשרד על הקטנת התמיכה או על ביטולה, ישיב הנתמך למשרד את התמיכה  .37

 ששולמה לו שהוחלט על ביטולה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי.

ה שלו הוא זכאי לפי נוהל זה, המשרד רשאי יהיה לקזז חוב של הנתמך למשרד מסכום התמיכ .38

וכן רשאי הוא לקזז את סכום התמיכה שקיבל הנתמך לפי נוהל זה ושאותה הוא נדרש 

להשיב, מכל סכום אחר שאותו הוא זכאי לקבל מהמשרד. המשרד מודיע מראש כי הקיזוז 

כאמור יתאפשר גם במקרה ובו החוב למשרד רשום ע"ש תאגיד שבו למגיש הבקשה על פי 

 בעלות, ולהפך.   80%-ה למעלה מנוהל ז

במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב, הנתמך ישיב את מלוא כספי  .39

התמיכה ששולמו לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ולא יהיה זכאי לקבל תמיכה 

 .כלשהי מהמשרד בכל נושא שלגביו יפרסם המשרד נוהל תמיכה במהלך השנתיים העוקבות

 חופש המידע

, ובכלל זה 1998-מובהר בזאת כי נוהל תמיכה זה כפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח .40

חובת הפרסום השנתי ועיון במידע לפי נוהל זה לצדדים שלישיים על יסוד פניות שתתקבלנה 

 ובהתאם להוראות הדין.

ראש להעברת בהגשת בקשה לתמיכה על יסוד נוהל זה נותן המבקש את הסכמתו המודעת מ .41

 היקפי הבקשות לפי נוהל זה וסכומיהם, לצד ג'. -נתונים אלה, כדוגמת
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 א': ופסט

השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת לבקשת רשות מקומית 

 2019עד  2018לשנים  חקלאית

 לתשומת לב: 

 . אין לשנות את נוסח הטופס .א

 !דרשיםהפרטים הנ את כל יש למלא .ב

 את הבקשות יש להגיש בטופס זה בלבד ללא כל שינוי. .ג
 

 ____________תאריך

 לכבוד
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

השתתפות המדינה במימון אירועי שוק באשר ל בקשה והצהרה מטעם רשות מקומיתהנדון: 
 2019עד  8201איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 

 

 הרשות המקומית(, –המקומית __________________________)להלן להלן בקשת הרשות 

 ____________________________________________________________,  שכתובתה

 ,__________דוא"ל _______________, _____________טל' _______________, פקסימיליה __

אירועי שוק לקיום  לרשויות מקומיות בתמיכהכנית משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהשתתף בת

 .(שוקי איכרים -)להלן 2019עד  2018לשנים  רים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאיתאיכ

 

 לצורך קבלת התמיכה אנשי הקשר מטעם הרשות המקומית הם:

 :_____________________________________________;ראש הרשות המוניציפליתא. 

 )טל', פקס', דוא"ל( :____________________________________ פרטי ההתקשרות עימו

___________________________________________________________________; 

 ____________________________________;__ב. גזבר הרשות המקומית:_________

 _______________מו )טל', פקס', דוא"ל(:_____________________פרטי ההתקשרות ע

__________________________________________________________________. 

 

 :]תנאי סף[ הצהרה והתחייבות של הרשות המקומית
 

ומתחייבים , ומצהירים מגישים בזאת בקשה לקבלת תמיכה בהתאם לנוהל התמיכהאנו החתומים מטה 

 מפורטים להלן:וה המפורטים בנוהל, הסף איתנלעמוד בכל  תמתחייב הרשות המקומית בזאת כי

 
 מכים הרלוונטיים לפי נוהל התמיכה[יש לצרף את כל המס]
 

תושבים ברשות המקומית העדכני ליום הגשת הבקשה הינו: המספר  .1

;___________________________ 

 שטח הרשות: ____________________________; .2
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 _________________;מיקום השוק ]כתובת מפורטת[: ___________ .3

 ;איש הקשר לנושא הפעלת השוק ________________ .4

לקיים אירועי שוק איכרים כהגדרתו בנוהל זה, בהתאם להוראות הדין החלות על הפעלת  .5

מ"ר לפחות,  500אירועים אלה, במקום ציבורי בתחומה של הרשות המקומית, ששטחו הוא 

שישי ם ובי (אירועים 38ם יקויימו לפחות בה רצופים חודשים 12לתקופה שלא תפחת משנה )

  רצופות;חמש שעות  לפחות בשבוע במשך

, הסמוכים ליצרנים ללא עלות, בזמן קיום אירועי שוק האיכרים, מקומות חניה להסדיר .6

 למקום האירוע;

דוכנים לפחות בהם תימכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר,  16בכל אירוע שוק איכרים יהיו  .7

ספר הדוכנים בהם תימכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר לא יפחת ממחצית ושבכל מקרה מ

  מסך כל הדוכנים בשוק האיכרים בכל אירוע;

בכל אירוע שוק איכרים לבד מדוכני התוצרת החקלאית, כהגדרתה בנוהל זה, לא יכללו  .8

 במתחם השוק דוכנים נוספים אלא אם בדוכנים אלו יוצגו פרטי ממכר מתחום המזון בלבד;

כל אירוע שוק איכרים יימכרו בכל הדוכנים בשוק יחד, בהם תימכר תוצרת חקלאית בשיווק ב .9

סל המוצרים הבסיסי )כמפורט הכלולים בירקות(  6 -פירות ו 6)מוצרים  12ישיר, לפחות 

עם זאת מובהר כי לא יהיה מצב בו יימכר ירק/פרי המופיע ברשימה במחיר  .(1מס'  בנספח

 שנקבע כמקסימום בנוהל זה.הגבוה מהמחיר 

בכל אירוע שוק איכרים יימכר כל מוצר הכלול בסל המוצרים הבסיסי במחיר שאינו עולה על  .10

באתר חברת העדכני ביותר לאותו מוצר וליום העסקים האחרון, המפורסם  ,מחיר הסיטוניה

http://israeli- -בקישור שלהלן תוצרת הארץ )באינטרנט ובאפליקציה(

market.gov.il/heהמחירים/-סקר-/פרויקטwholesale . 

דע את הצרכנים על המחירים בהם יימכרו ילהציב שילוט בכניסה לשוק האיכרים המי .11

ת ופיתוח ייקבע על ידי משרד החקלאו, בנוסח ש1מס' בנספח  המפורטיםהמוצרים הבסיסיים 

 ;שיישא את סמל משרד החקלאות ופיתוח הכפרו הכפר

צבה או הקמה של דוכן באירועי שוק האיכרים, לרבות עבור המיצרנים תשלום  לא לגבות כל .12

דמי שירות  שירותי פינוי פסולת, חשמל, דמי ניהול, מים, ארנונה, שירותי ניקיון, -לא בעבור 

תשלום ממוכרים אשר לגבות במקומית רשאית מען הסר ספק, יובהר כי הרשות ל. וכיו"ב

 אינם יצרנים כהגדרתם בנוהל זה;

לפרסם ולשווק את אירועי שוק האיכרים ובפרט את מכירתה של תוצרת חקלאית באופן שלא  .13

פרסום במדיה דיגיטלית, פרסום במקומונים, פרסום  -יפחת משני אמצעי פרסום, כדוגמת

http://israeli-market.gov.il/he/פרויקט-סקר-המחירים/wholesale
http://israeli-market.gov.il/he/פרויקט-סקר-המחירים/wholesale
http://israeli-market.gov.il/he/פרויקט-סקר-המחירים/wholesale
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כל פרסום כן, ש-. כמווכן כל אמצעי פרסום אחר ר הרחב,באמצעות פליירים שיופצו לציבו

משפט שיקבע על ידי המשרד כאמור יכלול את סמל משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכן כל 

 ; מעת לעת

לבצע רישום מדויק של כל דוכן בו מתבצע שיווק ישיר של תוצרת חקלאית המופעל באירוע  .14

ר בדוכן )בין אם הוא יצרן ובין אם לאו( ולדווח למשרד שוק האיכרים, כולל פרטי המוכ

 במסגרת דו"ח ביצוע לפי נוהל זה )טופס ה'(;

, לצרף לעשות שימוש בכספי התמיכה אך ורק בעד הפעולות שאושרו לו על ידי ועדת התמיכות .15

  .טופס "התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים"

ונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ספרי חשב אישור בר תוקף על ניהול לבקשה לצרף .16

 ;1976 -ציבוריים, התשל"ו

, לפי תקנות מס הכנסה )אישור בדבר ניכוי במקור( אישור ניכוי מס במקורלבקשה לצרף  .17

 ;1980-התשמ"א

פירוט של כל התמיכות שאושרו למבקש התמיכה, בקשות לתמיכה שהגיש  לבקשה לצרף .18

ש למשרד או למשרדי ממשלה אחרים, בכסף או ושטרם אושרו לו או בקשות שבכוונתו להגי

בשווה כסף, בגין הפעילות שעבורה הוא מבקש את התמיכה לפי נוהל זה, לרבות סכום 

 התמיכה ופרטי הגורם המממן;

עביר דיווח חצי שנתי ודיווח שנתי על קיום אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת לה .19

 ה' וטופס ו' לנוהל זה(. חקלאית מאושר על ידי רואה חשבון )טופס

לפי  תא זכאייה הבפועל, תהיה גבוהה מסכום התמיכה של הבמידה שהתמיכה, שתועבר אלי .20

יום  60ביתר למשרד החקלאות בתוך  השיב את הסכום ששולם לתאישור ועדת התמיכות, 

 הדבר או מיום שהועברה דרישת השבה ע"י המשרד, לפי המוקדם מביניהם.  המיום שנודע ל

כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יקזז את  הרשות מסכימהלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי .21

 . , כאמור בנוהל זההסכומים ששולמו ביתר מכל סכום לו זכאי מבקש התמיכה מהמשרד

או מי מטעמו רשאי לדרוש ממבקש התמיכה להגיש לו ו/משרד החקלאות ידוע לרשות ש .22

הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר  דיווחים כספיים ואחרים בקשר לפעילותו ורשאי

במשרדיו ובמיתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו. מבקש התמיכה מתחייב לשתף פעולה עם 

 עורך הביקורת, לרבות המצאת כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידו. 

 לצורך שיווק ישיר של תוצרת חקלאיתבהתחייבותה להפעלת דוכנים  הרשות אם לא תעמוד .23

הוצהר בבקשתה לפי נוהל זה לפי הדו"ח השנתי, ועקב הצהרתה זכתה לעדיפות על במספר ש

פני רשויות מקומיות אחרות בקבלת התמיכה, בהתאם לאמות המידה שפורטו בסעיפים 
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דוכנים בלבד, וזאת בתנאי  16שבפרק "אמות המידה" דלעיל, יעביר לה המשרד תשלום עבור 

 שעמדה בתנאי הסף לפי נוהל זה.    

קרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב, הנתמך ישיב את מלוא כספי במ .24

התמיכה ששולמו לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ולא יהיה זכאי לקבל תמיכה 

 כלשהי מהמשרד בכל נושא שלגביו יפרסם המשרד נוהל תמיכה במהלך השנתיים העוקבות.

אובדן ו/או נזק, לגוף ו/או לרכוש ו/או לחי ו/או  הרשות מתחייבת לשאת באחריות לכל .25

לצומח, בין נזק ישיר ובין נזק עקיף, שיגרמו כתוצאה מקיום אירועי שוק האיכרים כאמור 

 בנוהל זה.

ואת המדינה, בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור לעיל, אשר  יבת לבטח את עצמההרשות מתחי .26

בעקבות קיום אירועי שוק האיכרים ו/או בקשר ייגרמו לכל אדם, לרבות צד שלישי, תוך ו/או 

 לכך.

 -להצהרה כאמור יש להוסיף את טופס ז' מלא וחתום-

 
 :אופציונאלי[ -]לפי אמות מידה הצהרה והתחייבות של הרשות המקומית

 

הח"מ מטה מצהירים ומתחייבים כי הרשות המקומית  מ דלעיל,בנוסף להתחייבות ולהצהרת הח"

 , שאינם מהווים כאמור תנאי סף לפי נוהל זה, אלא הינם לצורך המפורטים דלהלן מתחייבת לעמוד בתנאים

לניקוד שתקבל בקשת הרשות המקומית על פי אמות ביחס בקשת הרשות להגדלת התמיכה 

 -והכל כמפורט דלהלןהמידה המפורטות בנוהל זה, 

 [תחייבתמ אינה, נא למחוק בקו ברור את התנאים שבהם הרשות םאופציונאלי סעיפים]
 

 [מתחייבת אינהנא למחוק בקו ברור את התנאים שבהם הרשות ]מספר דוכנים  .א

 .דוכני תוצרת חקלאית לפי נוהל זה 24 – 20 הפעילל .1

 .דוכני תוצרת חקלאית לפי נוהל זה 25לפחות  פעיללה .2
 

 [מתחייבת אינהנא למחוק בקו ברור את התנאים שבהם הרשות ] -גודל השוק .ב

, ובסך מ"ר 1000 -מ"ר 600של לפחות  המאושר על ידי הרשויותהקצאת שטח התחייבות ל .1

 הכל מתחייבת הרשות להקצות _________ מ"ר. 

ובסך הכל  ,מ"ר 1001של מעל  הקצאת שטח המאושר על ידי הרשויותהתחייבות ל .2

 מתחייבת הרשות להקצות _________ מ"ר.
 

 אינהאים שבהם הרשות נא למחוק בקו ברור את התנ] -תדירות ומשך קיום פעילות השוק .ג

 [מתחייבת

 5שישי( במשך  וםי_____ויום  -ימים בשבוע )דהיינו 2התחייבות לקיום השוק לפחות  .1

 .שעות לפחות בכל יום



 
 ישראל מדינת

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

15 

 

 מיםיבנוסף ליום שישי גם ב -ימים בשבוע )דהיינו 3התחייבות לקיום השוק לפחות  .2

 בכל יום.לפחות שעות  5( במשך _____-ו_____ 
 

-מתחם השוקשטח הכולל שבלאית כהגדרתה בנוהל זה המוצעת במגוון התוצרת החק .ד

 [מתחייבת אינהנא למחוק בקו ברור את התנאים שבהם הרשות ]

מכירת תוצרת חקלאית כהגדרתה בנוהל זה, מעבר לתוצרת המוגדרת "בסל התחייבות ל

, ולהלן מפורטים רשימת הבסיסי" לפי נוהל זה, במחיר סיטוני )כהגדרתו בנוהל זה(

  -טים שימכרו כאמורהפרי

 ירקות( 6פירות,  6מוצרים ) 12

 מוצרים 21 – 17

 מוצרים 21-יותר מ

 :מוצרי הסל 16-מעבר ל פירוט

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________ ._ 

במחיר הגבוה מהמחיר  (מוצרים 16) לא יהיה מצב בו יימכר ירק/פרי המופיע ברשימה

 שנקבע כמקסימום בנוהל זה.
 

היצרנים לפי  רשותמתן אופציה של מערך שליחויות של התוצרת החקלאית שיועמד ל .ה

 [מתחייבת אינהנא למחוק בקו ברור את התנאים שבהם הרשות ]-נוהל זה

 באופן מקוון.ות להפעלת מערך הזמנהרשות התחייבות  .1

להפעלת מערך משלוחים לצרכני התוצרת החקלאית הפוקדים את  הרשות התחייבות .2

 .מתחם השוק או אשר מבצעים הזמנה באופן מקוון
 

 [מתחייבת אינהנא למחוק בקו ברור את התנאים שבהם הרשות ] -פינוי פסולתעודפים/  .ו

פועלים למען מתן ם אשר ו/או עם ארגוני ,התקשרות עם עמותות חסדהתחייבות להפעלת  .1

 ;לפינוי עודפים במידה והיצרן מביע הסכמתו, באופן וולונטרילקהל הציבור הרחב עזרה 

עם עמותת החסד של הרשות המקומית  עקרוני להצהרה כאמור יש לצרף מכתב הסכמות

 באופן וולונטרי כאמור, ו/או עם ארגון אשר פועל למען מתן עזרה לקהל הציבור הרחב

 . מסביר את אודותיו ומסגרת פעילותותב נלווה מטעם העמותה/ארגון הבצירוף מכ

התחייבות להפעלת מערך להעברת תוצרת חקלאית להשבה לאנרגיה במידה והיצרן מביע  .2

 .הסכמתו

גורם לצורך להצהרה כאמור יש לצרף מכתב הסכמות עקרוני של הרשות המקומית עם 

כאמור, בצירוף מכתב נלווה  גיהמימוש מערך העברת התוצרת החקלאית להשבה לאנר

  .וכן את ניסיונו הרלוונטי לעניין מסגרת פעילותו, המסביר את אודותיו הגורםמטעם 
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נא למחוק בקו ברור את התנאים שבהם ]-הצגת לוח מחירים אלקטרוני במתחם השוק .ז

 [מתחייבת אינההרשות 

וצרת החקלאית להתקנת לוח מחירים אלקטרוני שיכיל את מחירי התהרשות התחייבות 

 .הנמכרת במתחם השוק וזאת בנוסף לנוסח השילוט לפי נוהל זה שייקבע על ידי המשרד

 

 

אנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם מבקש התמיכה, מתחייבים בזאת לקיים את כל ההוראות 

 וההנחיות המפורטות בכתב בקשה והתחייבות זה ולראיה באנו על החתום:

 
 

 _________________   _____________________ 
 חותמת וחתימה    ראש הרשות

 
 

 _________________   _____________________ 
 חותמת וחתימה    גזבר הרשות

 
 

 תאריך:  _____________
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 טופס ב': 

 תאריך ________________

 לכבוד

__________________ 

 רשות מוניציפלית

 שובי

  כתובת

 מיקוד: 

 

 

השתתפות במימון אירועי שוק איכרים לשיווק אישור ועדת תמיכות לזכאות למענק בגין  הנדון:

 2019עד  2018ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 

 
 אישור ועדת תמיכות טופס ב':

 א' שבט, תשע"ח

17.5.2018 

 לכבוד

 

 
 

השתתפות במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ק בגין אישור ועדת תמיכות לזכאות למענ הנדון:

 2019עד  2017ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 

 
 ______________ בקשה מס' 

 
לשיווק ישיר של תוצרת מימון אירועי שוק איכרים בגין  התמיכות ועדת, כי כםהרינו להודיע .1

 לת תמיכהלקב כםבבקשת ______________  , דנה בישיבתה מיוםשבנדון חקלאית

 .כםבמסגרת שבנדון, והחליטה לאשר את בקשת

לתקופה של שלוש שנים המתחילה ביום הפעלת  ₪  _________  מענק בסך כםאושר ל .2

השוק. על הרשות לדווח מתי יתקיים אירוע השוק הראשון. אירוע השוק הראשון לא יתקיים 

 .(על ידי ועדת תמיכות ייקבע) 2018ביולי  1-אוחר מהי

התמיכה תעשה בכפוף  ל התנאים הקבועים בנוהל.לעמוד בכ יםנדרש כםלשם קבלת המענק הנ .3

להוראות חוק התקציב לשנת הכספים השוטפת. בכל מקרה מובהר כי תשלום התמיכה כפוף 

לכל הוראות מבחני התמיכה ויינתן בהתאם לכל הסייגים וההתחייבות עליהם חתמתם עם 

 הגשת בקשתכם.
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 טופס ה'  –ת ביצוע חצי שנתיים תשלום התמיכה בגין התחייבות זו, יעשה כנגד הגשת דו"חו .4

יום מסיום החציון. התשלום  45בנוהל. יובהר כי דו"חות הביצוע יוגשו על ידי הרשות תוך 

יבוצע לאחר בדיקה ואישור עמידה בתנאיי הסף. במידה ולא התקיימו כל הקריטריונים 

 הנוספים לתנאיי הסף, יקוזז חלקם לפי חישוב הנקודות שנעשה. 

רק לאחר שאישרה ועדת התמיכות כי דו"ח הביצוע אשר הוגש תואם את התמיכה תשולם  .5

 א' לכתב התחייבות זה. בנספחתנאי הסף והקריטריונים הנוספים המפורטים 

לידיעתך, אין במתן המלצה זו משום התחייבות לתשלום הכספים אלא לאחר בדיקת עמידתך  .6

 בכל אחד מתנאי הנוהל.

א והצגת כל מידע ונתון לביקורת שתבוצע על ידי מתן התמיכה מותנה בשיתוף פעולה מל .7

 המשרד ו/או מי מטעמו.

נוסף על האמור, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבדוק את עמידתך בתנאים הקבועים בנוהל  .8

 גם לאחר תשלום סכום התמיכה, כולו או חלקו.

מלוא תידרש להשיב את  –במקרה בו יתגלה כי שולמה לך תמיכה על בסיס של דיווח כוזב  .9

הצמדה וריבית פיגורים של החשב הכללי. בנוסף, המשרד שומר  בתוספתהכספים ששולמו לך 

לעצמו את הזכות לקזז את הסכומים שבחובה מכל סכום שהנך זכאי לקבל מן הממשלה, וכן 

 לנקוט הליכים משפטיים נגדך, בכפוף לכל דין.

שרד ולהשיב את הסכום במקרה בו שולם לך סכום עודף, עליך לדווח על כך מיידית למ .10

 ששולם לך ביתר. הוראות אלו יחולו גם על אי ביצוע סעיף זה בהתאמה.

 תשלום המענק ישולם בתנאי כי תמציא חשבונית מס כולל מע"מ כדין. .11

התחייבות בגין תמיכה בגופים תנאי לקבלת המענק הוא חתימה על הטופס המצורף " .12

 ".אחרים

", מהווה חלק בלתי הרשות ואישור ועדת התמיכותפירוט המענק בהתאם לבקשת נספח א': " .13

 נפרד מכתב התחייבות זה.

 

 

_____________________                         _________________                   
 

                                              אלקיים-דיקלה רייזנר    יו"ר הוועדה  –צביקה כהן 
               סגנית חשב בכיר     תמימון והשקעו
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 טופס ג':
 

 הצהרת חקלאי על אישור פינוי עודפים/ פינוי פסולת להשבה לאנרגיה
 

 ________________   אני 

 ________________  מגדל 

 ________________ ביישוב 

 
 

 -מצהיר בזאת כדלקלמן
 

שות המקומית עם עמותות להתקשרות הרמסכים/לא מסכים ]סמן את החלופה המתאימה[  .27

מהדוכן אותו אני מפעיל בשוק  חסד לפינוי עודפים לשם פינוי עודפי תוצרת חקלאית

 .האיכרים

פעלת מערך לפינוי פסולת הדוכן אותו להמסכים/ לא מסכים ]סמן את החלופה המתאימה[  .28

 או בא כוחה.הרשות המקומית  אני מפעיל בשוק האיכרים להשבה לאנרגיה על ידי

 

 

 החתוםעל 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [יש לצרף הצהרה זו לדו"ח הביצוע -הערה לרשות המקומית]
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 : טופס בקשה להעברת כספיםטופס ד'
 

 טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
 

 תאריך...........................
 פרטי המבקשים

 
 ................................................... ................................................ 

 מס' עוסק מורשה/תאגיד שם 
 

 ...................................................  
   דוא"ל

 
 כתובת

 
............................. ........................... .............. ................. .................... 

 פקס                      טלפון      מיקוד            ישוב               רחוב 
 
 

 אנו מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו יועברו לחשבוננו:
 

 ................................בבנק ..............

 .......................סניף ........................

 ...................................כתובת .........

 מס' סניף .........................................

 ...................מס' חשבון ....................

 
 הננו מתחייבים לדווח על כל שינוי של הפרטים.

 
 אישור מורשי חתימה:

 
   ____________________       ______________     ______    _________    ___  ____________ 

 חתימה              מס' תעודת זהות                           שם ושם משפחה                            תאריך 
 
 

  _______________        _______________        ____________________       ______________ 
 חתימה              מס' תעודת זהות                           שם ושם משפחה                            תאריך 

 

_____________________________ 

 הרשותחותמת 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 אישור הבנק

 הינם הבעלים בחשבון הרינו מאשרים כי עפ"י רישומינו, החתומים מעלה

 מס' ....................... בסניפנו ורשאים ע"פ מסמכינו לחייב את החשבון הנ"ל בחתימתם.

 חתימתם נכונה ומאושרת על ידינו.

 תאריך ............................. חתימה וחותמת .....................................

 סשור על ניכוי מנא לצרף: אישור על ניהול ספרים; אי
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  ':הטופס 

 תאריך____________

 לכבוד
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

השתתפות המדינה במימון אירועי שוק באשר ל מטעם רשות מקומית טופס דיווחהנדון: 
 2019עד  8201איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 

 

הרשות  –__)להלן בקשת הרשות המקומית ________________________ל בהמשך

לקיום  לרשויות מקומיותבתמיכה כנית משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהשתתף בת המקומית(,

 .שוקי איכרים( -)להלן 2019עד  2018לשנים  רים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאיתאירועי שוק איכ

 כרים.לפעילות שוק האי]בחר את החלופה המתאימה[ להלן טופס דיווח חצי שנתי/ שנתי 

 האיכרים שוק/ שנתי על פעילות טופס דיווח חצי שנתי

 ו'[-ופס זה יש לצרף גם טפסים ג' ולט]

 
 _______________שם הרשות 

 תקופת הדיווח _____________

 

 :]תנאי סף[ הצהרה והתחייבות של הרשות המקומית
 

בהתאם לנוהל  המתאימה[ טופס דיווח חצי שנתי/שנתי ]בחר את החלופהמגישים בזאת אנו החתומים מטה 

ידי הח"מ או קודמינו -ועל בסיס ההצהרה וההתחייבות שניתנו במסגרת הגשת הבקשה על התמיכה

בכל נכון למועד הדיווח הרשות המקומית עומדת  בתפקידים כאמור, ומצהירים ומתחייבים בזאת כי

וונטיים לפי נוהל מכים הרליש לצרף את כל המס] מפורטים להלן:וה תנאי הסף המפורטים בנוהל,

 התמיכה[

 

מספר התושבים ברשות המקומית העדכני ליום הדיווח הינו:  .1

;___________________________ 

 שטח הרשות: ____________________________; .2

 מיקום השוק ]כתובת מפורטת[: ____________________________; .3

 ;איש הקשר לנושא הפעלת השוק ________________ .4

אירועי שוק איכרים כהגדרתו בנוהל זה, בהתאם להוראות הדין החלות על קיימת הרשות מ .5

מ"ר  500הפעלת אירועים אלה, במקום ציבורי בתחומה של הרשות המקומית, ששטחו הוא 

 (אירועים 38בהם יקויימו לפחות  רצופים חודשים 12לתקופה שלא תפחת משנה )לפחות, 

  ;רוע כאמוריבכל א רצופותשעות חמש  לפחות שישי בשבוע ובמשך ימיב
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, הסמוכים ליצרניםמקומות חניה  הרשות פעלה להסדיר בזמן קיום אירועי שוק האיכרים .6

 למקום האירוע;

, תוצרת חקלאית בשיווק ישיר תמכרדוכנים לפחות בהם נ 16 קיימיםבכל אירוע שוק איכרים  .7

ממחצית  פוחתתר לא תוצרת חקלאית בשיווק ישי תרנמכבכל מקרה מספר הדוכנים בהם ו

  מסך כל הדוכנים בשוק האיכרים בכל אירוע;

כללו נהחקלאית, כהגדרתה בנוהל זה, לא  בכל אירוע שוק איכרים לבד מדוכני התוצרת .8

 במתחם השוק דוכנים נוספים אלא אם בדוכנים אלו יוצגו פרטי ממכר מתחום המזון בלבד;

תוצרת חקלאית  נמכרתיחד, בהם בכל הדוכנים בשוק  בכל אירוע שוק איכרים נמכרים .9

ירקות(  8 -פירות ו 8)מוצרים ה 16 ירקות( מתוך 6-פירות ו 6מוצרים ) 12 בשיווק ישיר, לפחות

עם זאת מובהר כי לא יהיה מצב בו  .(1מס'  סל המוצרים הבסיסי )כמפורט בנספחהכלולים ב

 בנוהל זה.יימכר ירק/פרי המופיע ברשימה במחיר הגבוה מהמחיר שנקבע כמקסימום 

כל מוצר הכלול בסל המוצרים הבסיסי במחיר שאינו עולה על  נמכרבכל אירוע שוק איכרים  .10

באתר חברת העדכני ביותר לאותו מוצר וליום העסקים האחרון, המפורסם  ,מחיר הסיטוניה

http://israeli- -בקישור שלהלן תוצרת הארץ )באינטרנט ובאפליקציה(

market.gov.il/heהמחירים/-סקר-/פרויקטwholesale . 

רישום מדויק של כל דוכן בו מתבצע שיווק ישיר של תוצרת חקלאית הרשות פעלה לבצע  .11

 ;יצרן ובין אם לאו(המופעל באירוע שוק האיכרים, כולל פרטי המוכר בדוכן )בין אם הוא 

מתקיים אירוע שוק יום בו  בעבור כל)ימולא  תפעילות חודשי ותדו"חווח כאמור מצורפים לדי .12

 , בנוסח דלהלן.(איכרים כהגדרתו בנוהל זה

 חודש ___________ שנה _____________
 

יום  תאריך
 בשבוע

מספר 
השעות 

בהן פעל 
 השוק

סה"כ 
 דוכנים

מספר 
דוכנים 

לתוצרת 
 חקלאית

מספר 
מוצרים 
שנמכרו 

 במחיר
 מפוקח

]לרבות 
פירוט 
שמות 

 המוצרים[

מספר 
הזמנות 
במערך 

ההזמנות 
 המקוון

מספר 
 משלוחים 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

http://israeli-market.gov.il/he/פרויקט-סקר-המחירים/wholesale
http://israeli-market.gov.il/he/פרויקט-סקר-המחירים/wholesale
http://israeli-market.gov.il/he/פרויקט-סקר-המחירים/wholesale
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דע את הצרכנים על המחירים בהם יימכרו ישילוט בכניסה לשוק האיכרים המי הרשות הציבה .13

קבע על ידי משרד החקלאות ופיתוח נ, בנוסח ש1' מסבנספח  המפורטיםהמוצרים הבסיסיים 

 ;[לדו"ח כאמור תמונה ממקום האירוע המעידה על האמור] יש לצרף  הכפר

עבור מיצרנים תשלום  כל הרשות לא גבתה, בין במישרין ובין באמצעות צד שלישי ו/או בכלל, .14

מי ניהול, מים, חשמל, ד -צבה או הקמה של דוכן באירועי שוק האיכרים, לרבות לא בעבור ה

 ;וכיו"בדמי שירות  שירותי פינוי פסולת, ארנונה, שירותי ניקיון,

ולשווק את אירועי שוק האיכרים ובפרט את מכירתה של תוצרת  הרשות פעלה לפרסם .15

את סמל משרד  כללכל פרסום כאמור וחקלאית באופן שלא פחת משני אמצעי פרסום, 

] יש  עד למועד הפרסום כאמורעל ידי המשרד קבע נקלאות ופיתוח הכפר וכן כל משפט שהח

 ; לצרף לדו"ח כאמור דוגמאות של הפרסום שנעשה לפחות משני מועדים שונים[

יכה אך ורק בעד הפעולות שימוש בכספי התמ]רלוונטי להגשת דו"ח שנתי[ הרשות עשתה  .16

 על ידי ועדת התמיכות. שאושרו לה

 
בגינם התחייבה במסגרת הגשת  ת מידה]לפי אמו הצהרה והתחייבות של הרשות המקומית

 :אופציונאלי[ -הבקשה

 

 עמדהבנוסף להתחייבות ולהצהרת הח"מ דלעיל, הח"מ מטה מצהירים ומתחייבים כי הרשות המקומית 

בגינם התחייבה והצהירה בתנאים המפורטים דלהלן, שאינם מהווים כאמור תנאי סף לפי נוהל זה, אלא 

על פי שקיבלה לניקוד ביחס להגדלת התמיכה  הבקשתלצורך  ל זההרשות בעת הגשת הבקשה לפי נוה

 -והכל כמפורט דלהלןאמות המידה המפורטות בנוהל זה, 

 [הרשות התחייבה  לא נא למחוק בקו ברור את התנאים שבגינם, םאופציונאלי סעיפים]
 

 [הרשות התחייבה  לא נא למחוק בקו ברור את התנאים שבגינם]מספר דוכנים  .א

 .דוכני תוצרת חקלאית לפי נוהל זה 24 - 20 הפעילה .1

 .דוכני תוצרת חקלאית לפי נוהל זה 25לפחות הפעילה  .2
 

 [הרשות התחייבה  לא נא למחוק בקו ברור את התנאים שבגינם] -גודל השוק .ב

מ"ר, ובסך  1000 - מ"ר 600של לפחות  שטח המאושר על ידי הרשויות התהקצהרשות  .1

 . _________ מ"ר הקצתה הרשות הכל 
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הקצתה , ובסך הכל מ"ר 1001של מעל  שטח המאושר על ידי הרשויות הרשות הקצתה .2

 הרשות _________ מ"ר.
 

התחייבה  לא נא למחוק בקו ברור את התנאים שבגינם] -תדירות ומשך קיום פעילות השוק .ג

 [הרשות 

שישי  ביום יום נוסף לימי  -ימים בשבוע )דהיינו 2הרשות קיימה אירועי שוק לפחות  .1

 שעות לפחות בכל יום. 5( במשך _____

 שישי  ם נוספים ליוםימי 2 -ימים בשבוע )דהיינו 3הרשות קיימה אירועי שוק לפחות  .2

 בכל יום.לפחות שעות  5( במשך _______-בימים ______ ו
 

 -מתחם השוקשטח הכולל שבמגוון התוצרת החקלאית כהגדרתה בנוהל זה המוצעת ב .ד

 [הרשות התחייבה  לא אים שבגינםנא למחוק בקו ברור את התנ]
 

מכירת תוצרת חקלאית כהגדרתה בנוהל זה, מעבר לתוצרת המוגדרת להרשות פעלה 

, ולהלן מפורטים רשימת "בסל הבסיסי" לפי נוהל זה, במחיר סיטוני )כהגדרתו בנוהל זה(

  -מכרו כאמורהפריטים שנ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 ._______________________________________________ 
 

היצרנים לפי  רשותמתן אופציה של מערך שליחויות של התוצרת החקלאית שיועמד ל .ה

 [הרשות התחייבה  לא נא למחוק בקו ברור את התנאים שבגינם]-נוהל זה

 מערך הזמנות באופן מקוון.רשות הפעילה ה .3

מערך משלוחים לצרכני התוצרת החקלאית הפוקדים את מתחם השוק  הרשות הפעילה .4

 או אשר מבצעים הזמנה באופן מקוון.
 

 [הרשות התחייבה  לא נא למחוק בקו ברור את התנאים שבגינם] -פינוי פסולתעודפים/  .ו

, וזאת לאור הסכמת היצרנים י עודפיםהתקשרות עם עמותות חסד לפינורשות הפעילה ה .3

 , וכן לצרף] לדו"ח כאמור יש לצרף את טופסי ג' לנוהל זה כאשר הם מלאים וחתומים

כמוגדר בנוהל המאשר את קבלת העודפים ארגון העמותת החסד ו/או  אסמכתא מטעם

 .מועדי העברת התוצרת[של כאמור והמכיל פירוט 

, וזאת לאור הסכמת אית להשבה לאנרגיהמערך להעברת תוצרת חקל הרשות הפעילה .4

וכן  ם,] לדו"ח כאמור יש לצרף את טופסי ג' לנוהל זה כאשר הם מלאים וחתומי היצרנים

המאשר את קבלת  ,כמוגדר בנוהל הגורם, עמו בוצעה ההתקשרותלצרף אסמכתא מטעם 

  .[מועדי העברת התוצרתשל והמכיל פירוט ומטרת שימושם, העודפים כאמור 
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 לא נא למחוק בקו ברור את התנאים שבגינם]-לוח מחירים אלקטרוני במתחם השוקהצגת  .ז

 [הרשות התחייבה 

לוח מחירים אלקטרוני שיכיל את מחירי התוצרת החקלאית הנמכרת  הרשות התקינה

] יש לצרף  במתחם השוק וזאת בנוסף לנוסח השילוט לפי נוהל זה שייקבע על ידי המשרד

 .האירוע המעידה על האמור[ לדו"ח כאמור תמונה ממקום

אנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם מבקש התמיכה, מתחייבים בזאת לקיים את כל ההוראות 

 וההנחיות המפורטות בכתב בקשה והתחייבות זה ולראיה באנו על החתום:

 
 

 _________________   _____________________ 
 חותמת וחתימה    ראש הרשות

 
 

 _________________   _____________________ 
 חותמת וחתימה    גזבר הרשות

 
 

 תאריך:  _____________
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 ו':  טופס
 
 

נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים רואי חשבון בגין  אישור הנדון:
 לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית

 
 

ונים המתייחסים לביצוע ידי רשות ___________ לבדוק את הנת-אני הח"מ התבקשתי על

המפורט בהתחייבות והצהרת הרשות כמפורט בדו"ח ביצוע חצי שנתי/ שנתי ] בחר את החלופה 

שמוגש למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצורך השתתפות המדינה במימון אירועי שוק  המתאימה[

 למן: הרינו לאשר בזאת את האמור, כדלקאיכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית שבנדון, ו
 

את התחייבות והצהרת הרשות כמפורט בדו"ח ביצוע חצי שנתי/ שנתי ] בחר את  ביקרתי .1

שמוגש למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצורך השתתפות המדינה  החלופה המתאימה[

במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית שבנדון, הנלוות לאישורי 

ומצאתי אותם מתאימים לרשום בספרי החשבונות  ,יוהמסומנים בחותמי לשם זיהודנא 

 של המבקש ולמסמכים המבססים.
 

ואחריותנו היא לחוות  ,הרשות המקומיתיובהר כי, האמור בדו"ח המצורף הינו באחריות  .2

 דיעה על דו"ח זה בהתבסס על ביקורתנו.
 

נו ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על פי תקנים אלה נדרש מאת .3

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדו"ח הביצוע 

 הצגה מוטעת מהותית.
 

בהתחייבות ובהצהרות ביקורתינו כאמור כללה, בדיקה מדגמית של ראיות התומכות  .4

, וכן הערכת הרשות המקומית שבדו"ח החצי שנתי/שנתי ]בחר את החלופה המתאימה[

ח בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו כאמור מספקת בסיס נאות נאותות ההצגה בדו"

 .לאישורינו כאמור
 

לאור כל האמור, לדעתנו, הדוח הנ"ל משקף באופן נאות, בהתאם לספרי החשבונות של  .5

 מכל הבחינות המהותיות, את הנתונים החשבונאים. רשות המקומית ה

       
 

 בכבוד רב,    

 

                _____________________ 

 ]חתימה וחותמת[ רואי חשבון     
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 טופס ז':

 
 התקשרויות עם חקלאים –הרשות המקומית הצהרת 

 
 

 תאריך____________

 לכבוד
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

השתתפות המדינה במימון אירועי שוק באשר ל בקשה והצהרה מטעם רשות מקומיתהנדון: 
 2019עד  8201ת לשנים איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאי

 

הרשות  –)להלן  בקשת הרשות המקומית __________________________ל בהמשך

לקיום  לרשויות מקומיותבתמיכה כנית משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהשתתף בת המקומית(,

 ,יכרים(שוקי א -)להלן 2019עד  2018לשנים  רים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאיתאירועי שוק איכ

כי בכוונתנו לבצע התקשרויות עם חקלאים לממכר תוצרת חקלאית בשוק בזאת  מצהיריםאנו 

 האיכרים אותו נפעיל ושבגינו מוגשת בקשת התמיכה לעיל.

 
 
 

 על החתום
 
 :גזבר הרשות המקומית      :ראש הרשות המקומית   
 

___________________ _____________________  
    שם ושם משפחה       פחהשם ושם מש      

 
 

___________________ _____________________  
   חותמת וחתימה       חותמת וחתימה     
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 טופס ח':
 
 

 להגשת בקשה לבדיקת תנאי סף-טופס תיוג
 

 דונם.     היקף שטח                        ישוב   שם המגיש
 
 הוגש/

 לא הוגש
תאריך  תיאור המסמך

 המסמך
נתונים ופרטים 

 שהועברו

   בקשה והתחייבות לענין הקול הקורא - א' טופס 

   בקשה להעברת כספים )טופס פרטי בנק(  -ד' טופס  

   אישור ניכוי מס במקור 

   אישור ניהול ספרים 

הצהרה על ביצע התקשרות עם יצרנים  -טופס ז'  
למטרת השיווק הישיר של סל המוצרים הבסיסי 

 המופחת

  

בגין הפעילות שעבורה הוא מבקש  אין כפל תמיכות 
 את התמיכה לפי נוהל זה

  

    

 
 
 

 העברת מסמכים נוספים לוועדת התמיכות  -לשימוש הוועדה 
 

 הוגש/
 לא הוגש

תאריך  תיאור המסמך
 המסמך

נתונים ופרטים 
 שהועברו

 זהות מגיש הבקשה 

   טופס בקשה  

 
 

  

   כלל המסמכים המופיעים בטופס התיוג  

    

 
אירועי שוק איכרים הוועדה למתן התמיכה לקיום אישור 

 2019עד  2017וק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים לשיו
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 מוצרים 16סל בסיסי של  :1נספח מס' 

 עונתית מיני ירקות העונה לפי רשימה 8-מיני פירות ו 8הרשות המוניציפלית מתחייבת להחזיק בשוק 

בדו"ח המחירים  המתפרסמת על ידי החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

 (:2017, לדוגמא )רשימה נכונה לפברואר שבועיה

 
 
 


