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 מבוא

לתמרץ כלכלית חקלאים עבור התועלות  הינה" חקלאות בשירות הסביבה"יקט הפרומטרת 

בתמיכת משרד , 2008הפרויקט מופעל במועצה האזורית מגידו מינואר . הסביבתיות של החקלאות

פרויקט  זהו .ן"וקרן נקודת חקרן קימת ישראל , יבההמשרד להגנת הסב, החקלאות ופיתוח הכפר

ת מרכזיות בכדי שניתן יהיה לתגמל תועלות סביבתיות של החקלאות פיילוט שמטרתו לבחון סוגיו

 .ואף לקדם מדיניות ארצית לשימור הסביבה החקלאית, באזורים אחרים בישראל

במסגרת . דם ואדמתוערכי נוף וסביבה וערכים שבין א, החקלאות מייצרת מזון וסיבים

אך הוא , כספית עבור המזון והסיבים שהוא מייצר מקבל תמורההחקלאי , הקיימים מנגנוני השוק

 . והערכים החברתיים והתרבותיים של החקלאות, אינו מתוגמל עבור ערכי הנוף והסביבה

לתמיכה ציבורית  והסביבה מהווים הצדקה מרכזיתבמדינות רבות בעולם ערכי הנוף 

תוכניות "באיחוד האירופי התמיכה בערכים הסביבתיים של החקלאות מוסדרת במסגרת . ותבחקלא

בהן החקלאי מקבל תשלום עבור ערכים אקולוגיים ונופיים שהוא לוקח על " סביבתיות-חקלאיות

מחקרים רבים מצביעים על כך שהציבור מעריך את שירותי הסביבה של  –בישראל . עצמו לשמר

לעת עתה לא קיימים בישראל מנגנונים לתמרוץ , אף על פי כן. לשלם עבורם ואף מוכן, החקלאות

 . הערכים הנופיים והסביבתיים של החקלאות

נועד לייצר מסגרת להפעלת מנגנוני תמרוץ מסוג זה " חקלאות בשירות הסביבה"הפרויקט 

של  י סביבההחדשנות בפרויקט הינה בניסיון לייצר מנגנון הדומה לשוק חופשי לשירות .בישראל

השטחים בהם ייושם העיבוד הסביבתי וגובה , בחירת החקלאים שישתתפו בפרויקט. החקלאות

כך נוצר מצב . על בסיס קריטריונים כלכליים וסביבתיים, של מכרזהתגמול נעשתה במנגנון תחרותי 

סידיות אלא תשלום הוגן עבור אספקה תחרותית של החקלאים בפרויקט אינם מקבלים סובשבו 

 .וצרים סביבתייםמ

כך שיוכלו לשמש , ח זה מיועד להציג את מתכונת הפרויקט וחומרים שהופקו במסגרתו"דו

הפרק הראשון מביא סיכום : ח בנוי במתכונת הבאה"הדו .פרויקטים דומים במקומות אחרים בארץ

ני שוק ובפרט תכניות המתבססות על מנגנו, סביבתיות-לתכניות חקלאיותשל הניסיון מהעולם בנוגע 

סקירה של הסוגיות ו "ת הסביבהחקלאות בשירו"הפרק השני מביא תיאור של הפרויקט ; תחרותיים

מביא את תוצאות  השלישיהפרק ; פתרונות שנמצאו להןההמרכזיות שהועלו במסגרת הפרויקט ו

עקרונות : והנספחים מביאים את החומרים שהופקו במסגרת הפרויקט; המכרז לשירותי סביבה

נוסח החוזה שנחתם עם החקלאים שזכו במכרז ; נוסח המכרז שפורסם לחקלאים, הסביבתיהעיבוד 

וניתן ליישם , החומרים הללו מהווים מסגרת כללית לתגמול חקלאים עבור תועלות סביבתיות .ועוד

 .אותם עבור מגוון של תועלות סביבתיות ובמקומות רבים בישראל
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 סיכום הניסיון מהעולם 

 ביבתיותתכניות חקלאיות ס

סביבתיות נועדו לתגמל חקלאים עבור שימור ערכים סביבתיים בשטחים -תכניות חקלאיות

החקלאי : הדגם הבאעל פי , במדינות מפותחות רבותסביבתיות פועלות -תכניות חקלאיות. חקלאיים

; פעולות הנחשבות כמזיקות לסביבהמתחייב לבצע פעולות הנחשבות תורמות לסביבה או להימנע מ

רה הוא מקבל מהמדינה סכום כסף שנועד לפצות אותו על פגיעה ברווחיות המשק כתוצאה בתמו

מגוון התועלות הסביבתיות המקודמות על ידי . (v Haaren and Bills 2007) מהפעילות הסביבתית

חקלאות ; הפחתת ריסוסים ודישונים כימיים: סביבתיות רחב מאוד וכולל-תכניות חקלאיות

שמירה על בתי גידול ; נטיעת עצים ושמירה על עצים קיימים; עיבודים משמרי קרקע; אורגנית

והתועלות שמקודמות , וולונטרית ההשתתפות בתכניות חקלאיות סביבתיות הינה. ועוד; ייחודיים

שכל החקלאים נדרשים " עיבוד חקלאי נאות"בהן הן תועלות סביבתיות העולות על ההגדרות של 

סביבתיות מבוצעת -הסדרת פעילות החקלאים במסגרת תכניות חקלאיות. לבצע על פי חוקים ותקנות

מראש לכל החקלאים גובה התשלום קבוע . באמצעות חוזים פרטניים בין החקלאי והרשויות

ונקבע על ידי הרשויות על פי חישוב של הפגיעה ברווחיות הצפויה , המשתתפים בתכנית מסוימת

ובונוס מסוים שנועד בכדי לתמרץ חקלאים להצטרף לתכנית , כתוצאה מהשתתפות בתכנית

(Marggraf 2003) . 

 1992משנת . 1980-סביבתיות הופעלו באיחוד האירופי מתחילת שנות ה-יותתכניות חקלא

המדינות החברות באיחוד האירופי מחויבות להציע לחקלאים את האפשרות להצטרף לתכניות 

התכניות ממומנות במשותף על ידי האיחוד האירופי והמדינות החברות . חקלאיות סביבתיות

(Council Regulation (EC) No. 1698/2005) .כיום האיחוד האירופי מקדיש לתכניות חקלאיות-

 .(v Haaren and Bathke 2008)מסך כל התקציב המוקדש לחקלאות  10%-סביבתיות כ

 Conservation Reserveסביבתית מרכזית ה-ארצות הברית פועלת תכנית חקלאיתב

Program  המתגמלת חקלאים עבור הפסקת עיבודים אינטנסיביים ושיקום הנוף באזורים רגישים או

 . (Kirwan et al. 2005)מהשטחים החקלאיים בארצות הברית  8%-התכנית מקיפה כ. פגיעים לסחף

, סביבתיות רבות בנושאים שונים כגון שימור בתי גידול-באוסטרליה פועלות תכניות חקלאיות

 .(Groth 2008; Stoneham et al. 2003)הפחתת מליחות הקרקע ועוד 

לעיתים , סביבתיות גם במדינות מתפתחות-בשנים האחרונות מופעלות תכניות חקלאיות

 .(Ferraro 2009)בסיוע של ארגונים בינלאומיים 

 

 מכרזים לשירותי סביבה של החקלאות

טרפים סביבתיות הקונבנציונאליות מתגמלות את כל החקלאים המצ-התכניות החקלאיות

, הן אינן רגישות להבדלים בין חקלאים שונים בנוגע למאפייני המשק. לתכנית באותו תגמול כלכלי
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הן עשויות  –בשל כך הן עשויות להיות בלתי יעילות כלכלית . ידע וניסיון מקצועי ועוד, עלויות הייצור

ואילו ; בתיותלתגמל חקלאים מסוימים יותר מכפי שנדרש בכדי לתמרץ אותם לעשות פעולות סבי

-Latacz)ולכן הם אינם מצטרפים אליה , התגמול המוצע בתכנית נמוך מדי –עבור חקלאים אחרים 

Lohmann and Van der Hamsvoort 1998; Lowell et al. 2007) .התועלות הסביבתיות , בשל כך

 . נמוכות מכפי שהן יכלו להיות בתקציב נתוןשיתקבלו 

 סביבתיות וגובה התשלום בתכנית-שתתפים בתכניות חקלאיותלקביעת המ מוש במכרזשי

 Cason and)הוא דרך לייעול כלכלי של התכנית והשגת אפקטיביות סביבתית גבוהה יותר 

Gangadharan 2004; Said and Thoyer 2007; Stoneham et al. 2003; v Haaren and Bathke 

במרבית הסקטורים הכלכליים משתמשים במכרזים בכדי לרכוש מוצרים ציבוריים מחברות . (2008

 . בתיסבי-ניתן באופן דומה לפעול גם במגזר החקלאי. פרטיות

, החקלאים מגישים הצעות לאספקת עיבודים סביבתיים מסוימים ,במכרז לשירותי סביבה

 Pascual and Perrings)בהן הם מציינים את התגמול לו הם מצפים עבור ביצוע העיבוד הסביבתי 

 .הרשויות בוחרות את ההצעות הזולות או האיכותיות ביותר. (2007

סביבתיים הוא כלי חדשני שצובר פופולאריות במדינות שונות -מכרז לשירותים חקלאיים

-המליץ האיחוד האירופי על שימוש במכרזים במסגרת תכניות חקלאיות 2005בשנת . בעולם

מכרזים משמשים כיום במגוון . (Council Regulation No. 1698/2005, article 39)סביבתיות 

 CJC Consultants 2004; Groth 2008; Klimek et)סביבתיים באיחוד האירופי -פרויקטים חקלאיים

al. 2008; v Haaren and Bathke 2008) .ה, ב"סביבתית הגדולה ביותר בארה-התכנית החקלאית-

Conservation Reserve Program מבוססת על מכרזים , משטחי החקלאות במדינה 8%-המקיפה כ

(Kirwan et al. 2005) .סביבתיות רבות-נעשה שימוש במכרזים בתכניות חקלאיות, באוסטרליה ,

 BushTender, EcoTender, the Auction for Landscape Recovery, the World Wildlife: למשל

Fund auction, the Catchment Care auction (Connor et al. 2008; Ferraro 2008; Groth 2008) .

מדינות   (Jack et al. 2008)מכרזים לשירותי סביבה פועלים גם במדינות מתפתחות כגון אינדונזיה 

 .ועוד (Ferraro 2008)  אמריקה הלטינית

סביבתיות הוא שיש יותר מזוכה -חודיים של מכרזים בתכניות חקלאיותאחד המאפיינים היי

כאן . מספר חקלאים ייבחרו להשתתף בתכנית על בסיס ההצעות שהם הגישו במכרז: אחד במכרז

. שהגישו הצעות שונות לאספקת אותם השירותים, עולה השאלה כיצד לתגמל מספר זוכים במכרז

 Cason and)גמול דיפרנציאלי או תגמול אחיד ת: ישנן שתי חלופות לתגמול במקרה זה

Gangadharan 2003; Latacz-Lohmann and Van der Hamsvoort 1997; Latacz-Lohmann and 

Van der Hamsvoort 1998; Stoneham et al. 2003) . בחלופה של תגמול דיפרנציאלי כל חקלאי יקבל

הרשות תשלם לחקלאים שונים , כתוצאה מכך. את סכום הכסף שהוא ביקש בהצעתו למכרז כתגמול

בחלופה של תגמול אחיד כל החקלאים יקבלו את אותו . סכומים שונים עבור אותו העיבוד הסביבתי

כדי שלא ייווצר מצב שחקלאי יקבל , שיקבע על פי ההצעה הנמוכה ביותר שלא זכתה במכרז, התגמול

שתי החלופות יביאו לאותן , תחת ההנחות הכלכליות הסטנדרטיות. ם אותו הציעפחות מהסכו

לחקלאים אין תמריץ  ,בחלופה של תשלום אחיד, עם זאת. (Ferraro 2008)הוצאות עבור הרשויות 
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נקבע על ידי המכרז , ולא גובה התשלום, שכן רק הקבלה לתכנית, להגדיל מעבר לדרוש את הצעותיהם

(Jack et al. 2008) .בניסוי אמפירי נמצא שהחלופה הדיפרנציאלית מביאה לאפקטיביות , עם זאת

 . (Cason and Gangadharan 2003)במונחי תועלת סביבתית ליחידת תשלום , סביבתית גבוהה יותר

חלופה נוספת לעיצוב המכרז הינה לכלול שיקולים סביבתיים בנוסף לשיקולים כלכליים 

ההצעות שהחקלאים מציעים מקבלות ניקוד מועדף על פי מאפיינים של השטח . בבחירת הזוכים

או על פי רמת העיבוד הסביבתי שהחקלאי מתחייב ( 'בתי הגידול המצויים בשטח וכו, שיפוע הקרקע)

עורכי המכרז משתמשים בנוסחה (. למשל עיבוד אורגני ביחס לעיבוד קונבנציונאלי)לקחת על עצמו 

המחשבת את הניקוד הסביבתי ביחד עם סכום התגמול שהחקלאי מבקש בכדי לקבוע את החקלאים 

או שמוכנים לעשות עיבודים , חקלאים שברשותם שטחים רגישים יותר, באופן זה. הזוכים במכרז

חלופה זו נמצאת בשימוש במכרזים . יכולים לקבל תשלום גבוה יותר, יותר סביבתיים בדרגה גבוהה

" אינדקס תועלות סביבתיות"ב ומכונה "לשירותי סביבה חקלאית באוסטרליה ובארה

Environmental Benefit Index (Cason and Gangadharan 2004; DSE 2008; Kirwan et al. 

2005; Stoneham et al. 2003; Vukina et al. 2008). 

הטיעון מרכזי בזכות השימוש במכרזים במסגרת תכניות חקלאיות סביבתיות הוא הטיעון 

מכרזים מייעלים את השימוש בכספי הציבור ומביאים לכך שיותר תועלות סביבתיות יושגו : הכלכלי

זכות השימוש במכרזים לשירותים סביבתיים הם טיעונים נוספים שניתן להעלות ב. בתקציב נתון

מכרזים יוצרים מצב שבו ההצעות הטובות ביותר הן . הוגנות אדמיניסטרטיבית ושיתוף הציבור

 Dekel) וששיקולים זרים אינם מטים את ההקצאה של כספי ציבור, שנבחרות להשתתף בפרויקט

מכרז מאפשר לציבור החקלאים  –בנוסף . זהו שיקול חשוב בהפעלתו של מינהל תקין והוגן. (2008

לפיכך מדובר בכלי חשוב בשיתוף . גובה התשלום –י של התכנית להשתתף בקביעת פרמטר מרכז

 .(DSE 2008)הציבור בעיצוב מדיניות 

זהו מנגנון מורכב : חקלאית יש מספר חסרונות-ראוי להזכיר כי למכרז לשירותי סביבה

-Latacz)ומבחינת החקלאים המתבקשים להגיש הצעות , להפעלה מבחינה אדמיניסטרטיבית

Lohmann and Schilizzi 2005) .או לעורר , מכרז עשוי להיתפס על ידי החקלאים כבלתי הוגן, כמו כן

חלופות שונות , בנוסף. (CJC Consultants 2004)מתחים חברתיים בין חקלאים זוכים לאלו שלא זכו 

( למשל תגמול דיפרנציאלי עבור אותם העיבודים) לעיצוב המכרז עשויות להיחשב כלא הוגנות

(Ferraro 2008) . לפיכך יש להתייחס בתשומת לב לאופן בניית המכרז ולהצגה מתאימה שלו בפני

 .בכדי להבטיח השתתפות נאותה, ציבור החקלאים

 

 "מודל נורטהיים"

ידי אנשי המחלקה  פותח על" חקלאות בשירות הסביבה"המודל על פיו פעלנו בפרויקט 

שנים במחוז נורטהיים הסמוך  9-מזה כופועל , גרמניה, לכלכלה חקלאית באוניברסיטת גוטינגן

תשלום המותנה בהשגת תוצאות , כולל מכרז לשירותי סביבה" מודל נורטהיים" .לאוניברסיטה

 .שיתוף ציבור החקלאים והציבור הכללי וארגון אזורי של התכנית, סביבתיות
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לתגמל מרעה אקסטנסיבי התורם לשימור המגוון  בחרנ "מודל נורטהיים"שון של בשלב הרא

/ דונם / יורו  10-כ אים במכרז עבור אספקת שירותי סביבה היהקשו החקליהתשלום אותו ב. הביולוגי

 . חקלאים 30-בו חלק כ ונטלו, דונם 3,000-היה כקט היקף הפרוי. שנה

במשק שלו נשמר המגוון אחר שהחקלאי הוכיח כי ל, על פי תוצאות התבצעהתשלום לחקלאי 

כאינדיקטור של , ודגם באמצעות קיומם של מספר מיני עשבונייםן הביולוגי הושימור המגו)הביולוגי 

 .(המגוון הביולוגי הכולל

 :גם עבור חקלאים שלא השתתפו במכרז ועבור הציבור הרחבתועלות  היוקט לפרוי

 של השדה החקלאי אקולוגיותלפונקציות ההחקלאים בנוגע  חינוך. 

 פיתוח קטלוג צמחים המהווים אינדיקציה לשימור מגוון  -חקלאית -הרחבת הידע באקולוגיה

 .ביולוגי בשדה החקלאי

 שממנו אפשר ללמוד וליישם בסקטורים , לשירותי סביבה( היצע וביקוש)מנגנון שוק  פיתוח

 .אחרים

  והציבור הכללי בהחלטות בנוגע לערכים החקלאים  ביןהקמת ועדה מקומית כמנגנון לשיתוף

 .וקביעת התגמול הראוי עבורם, סביבתיים של שטחים חקלאיים

 

 



 9 

 "חקלאות בשירות הסביבה"תיאור הפרויקט 

 

  "חקלאות בשירות הסביבה" יקטעקרונות הפרו

 מכרז לשירותי סביבה של החקלאות –מנגנון שוק חופשי . 1

הינו שיש להתייחס לתועלות  "בשירות הסביבהחקלאות " העיקרון המרכזי של הפרויקט

למוצרים . אותם החקלאי יכול למכור לציבור מוצרים בפני עצמםהסביבתיות של החקלאות כאל 

כפי שנמצא בסדרה של מחקרים שנערכו , והציבור מוכן לשלם עבורם, הללו יש ערכים כספיים

לפיכך . (Fleischer et al. 1997; Shemesh-Adani 2003; Shirizly 2001) בשנים האחרונותבישראל 

שהינם , יחשב לרכישה לכל דבר של מוצרים ממשייםעבור אספקת המוצרים הללו י תגמול החקלאי

ויכול להיעשות בדרך תחרותית בדומה למסחר במוצרי מזון וסיבים בשוק , מוצרים סביבתיים

 . החופשי

קט הפרויהופעל , סביבתיים-חקלאיים שירותיםבכדי לממש את האספקה התחרותית של 

במסגרת המכרז יצאה המועצה האזורית . של החקלאות נת של מכרז ציבורי לשירותי סביבהבמתכו

. שבו פורטו העיבודים הסביבתיים שאותם היא מעוניינת לרכוש, מגידו בקול קורא לחקלאי המועצה

החקלאים התבקשו להגיש הצעות לביצוע העיבודים ואת התגמול הכספי אותו הם מבקשים עבור 

אלא נותן " נתמך סובסידיות"הוא איננו )המכרז מאפשרת מירב העצמאות לחקלאי שיטת . הביצוע

 (. כבכל מכרז ממשלתי, ההצעות הנמוכות ביותר הן הזוכות)ומירב היעילות לציבור ( שירות

 תגמול לפי תוצאות. 2

מזון  –בשוק המוצרים החקלאיים החקלאי מקבל תשלום עבור המוצרים שהוא מביא לשוק 

, חופשי שאפנו לעבוד לפי מודל של שוק" חקלאות בשירות הסביבה"יוון שבפרויקט מכ. וסיבים

לתגמל את החקלאים על בסיס הוחלט , ולראות בשירותים הסביבתיים של החקלאות מוצר בפני עצמו

להשיג תוצאות , סביבתי במשך תקופה מסוימתהחקלאים יתבקשו להפעיל עיבוד  –כלומר ; תוצאות

האחת לאחר , נקבע כי התשלום יבוצע בשתי מנות. השגתן לקבל תשלום עליהן ורק לאחרסביבתיות 

 .והשנייה לאחר שנתיים מתחילת ביצוע העיבוד הסביבתי מתחילת ביצוע העיבוד הסביבתי שנה

 שיתוף הציבור. 3

כלו להשפיע על פרמטרים כך שהחקלאים י, בשיתוף עם ציבור החקלאים נערךהפרויקט 

ולהתאים את הפרויקט , ת בכדי להגדיל את כמות החקלאים המשתתפיםזא. מרכזיים בפרויקט

ז "לשם כך נערך כבר בתחילת הפרויקט סבב ראיונות עם כל החקלאים הפעילים במוא. לצרכיהם

לאחר . על מרכיבי הפרויקט בו הם נשאלו( בעלי משקים במושבים ומנהלי החקלאות בקיבוצים)מגידו 

נדונו שבו , ז"המואנערך ערב עיון לחקלאי  י ומנגנון המכרזקביעה ראשונית של הממשק הסביבת
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שכן הוא מאפשר להם להשפיע , מנגנון המכרז עצמו הינו כלי לשיתוף ציבור החקלאים. הנושאים הללו

גובה התגמול שאותו הם יקבלו ומיקום השטחים  –על פרמטרים מרכזיים בעיצוב הפרויקט 

 . החקלאיים שישתתפו בפרויקט

הוחלט שלא , לדוגמא –בי הפרויקט עברו שינוי כתוצאה מתהליך שיתוף הציבור חלק ממרכי

לאחר שמנהלי חקלאות בקיבוצים טענו כי , להגביל את היקף השטח שמשק אחד יכול להציע לפרויקט

 קריטריוניםכמו כן הוחלט לכלול במכרז . שטחים קטנים מדי ימנעו מהם להשתתף בפרויקט

 .בהמשך להצעה מצד החקלאיםסביבתיים ולא רק כלכליים 

תהליך שיתוף ; תקציב הפרויקט לא אפשר לערוך תהליך שיתוף גם בקרב הציבור הלא חקלאי

אלו  –סביבתיים -ללמוד על הביקוש לעיבודים חקלאיים חקלאי עשוי היה לאפשר-הציבור הלא

 ת החקלאיםכסף הוא מוכן לתגמל א ובכמה ,לראות בשטחים החקלאיים עיבודים הציבור היה רוצה

גם לתהליך  משאבים בפרויקטים שיפותחו בעתיד מומלץ להקדיש; עבור העיבודים הסביבתיים הללו

 .שיתוף הציבור הכללי שיכול לסייע בתמיכה בפרויקט ובהקדשת תקציבים להפעלתו

 

 שלבי הפרויקט

 :הפרויקט נערך על פי השלבים הבאים

 מת ועדת היגוי ציבורית לניהול הפרויקטהקו( המועצה האזורית מגידו)הגדרת אזור העבודה  .1

 (.ח זה"חבריה מוצגים בפתיח לדו)

לאחר התייעצות עם מומחים חקלאיים . הגדרת המוצר הסביבתי שהחקלאים נדרשים לספק .2

 .כפי שיוצג בהמשך, לקדם את נטיעתם של מטעי זיתים בעיבוד סביבתינבחר , ואקולוגיים

העקרונות . החקלאים לספק נדרשיםתי אותו קביעה מפורטת של עקרונות העיבוד הסביב .3

 .1 ' מופיעים בנספח מסשנקבעו במקרה שלנו 

במקרה שלנו הקריטריונים הורכבו . קביעת קריטריונים לשיפוט ההצעות של החקלאים .4

דרגת העיבוד הסביבתי שהחקלאי מוכן , מאפייני החלקה המוצעת)משיקולים סביבתיים 

גובה התגמול שהחקלאי מבקש עבור העיבוד )ומשיקולים כלכליים ( חת על עצמולק

' ומלווים במפה המוצגת בנספח מס, 2 ' הקריטריונים לשיפוט מופיעים בנספח מס(. הסביבתי

 3. 

עריכת פגישות להסברת ו סביבתי-פניה לחקלאים לקבלת הצעות לאספקת המוצר החקלאי .5

 .הפרויקט

וקביעת החקלאים , קריטריונים שנקבעו מראשהדירוגן על פי , קבלת ההצעות מהחקלאים .6

 .שישתתפו בפרויקט

 .חתימת חוזים עם החקלאים שישתתפו בפרויקט .7

 .נטיעת מטעי הזיתים –במקרה שלנו , ביצוע העיבוד הסביבתי על ידי החקלאים .8

 .ותשלום לחקלאים, ביצוע העיבוד הסביבתי קתבדי – פרק זמןלאחר  .9
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 :יקט מוצגים באיור הבאשלבי הפרו

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .שלבי הפרויקט יוצגו ביתר פירוט להלן

 

 המועצה האזורית מגידו -אזור העבודה 

: המועצה האזורית מגידו ממוקמת באזור בעל ערכי טבע ונוף מהיפים והחשובים בישראל

היא נהנית , למרות שהמועצה סמוכה למטרופולין חיפה. ת מנשה והגבול המזרחי של עמק יזרעאלרמו

על בסיס הערכים הללו מקדמת המועצה האזורית תכנית למרחב . מאווירה קסומה של ריחוק ושקט

 . ביוספרי בשטחיה

הערכים הסביבתיים של שטחי המועצה נותחו ונלמדו במסגרת תכנית המרחב הביוספרי 

וערכי נוף חשובים  צא כי האזור עשיר במגוון ביולוגיונמ, א בחברה להגנת הטבע"בסקר של מכון דשו

(http://www.megido.org.il/info/bio/080528_bio.htm  ;סקר רמות מנשה( 2005)א "מכון דש.) 

 35-ישנם כ. מושבים 4-קיבוצים ו 9מתוכם , יישובים כפריים 13ידו במועצה האזורית מג

מרבית שטח המועצה (. כמשק אחדכאן כל אחד מהקיבוצים מחושב )ז מגידו "משקים פעילים במוא

על פי נתוני , ז מגידו"שטחי החקלאות במוא. שמורות טבע ויערות מוגנים, מיועד לגנים לאומים

 .לה הבאהמוצגים בטב" מרכז חקלאי העמק"

 

הגדרת אזור העבודה והעיבוד הסביבתי הכנה 

 ;הקמת ועדת היגוי, שיקודם

 סביבתי שיתוגמל-איהגדרת המוצר החקל
; עיצוב המכרז; עקרונות העיבוד הסביבתי פירוט

 הגדרת קריטריונים לשיפוט ההצעות

 

 

 

עריכת פגישות  מכרז לחקלאיםהסום פר

 להסברת הפרויקט

 הצעות הזוכות במכרזבחירת ה

 קלאים הזוכים באמצעות חוזיםהסדרת פעילות הח

 על ידי החקלאיםאספקת העיבוד הסביבתי 

 :הבתום תקופת החוז 

 בדיקת הביצוע ותשלום לחקלאים

 קבלת הצעות החקלאים

 

http://www.megido.org.il/info/bio/080528_bio.htm
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 מרכז חקלאי העמק: מקור. ז מגידו"שטחי החקלאות במוא: 1 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכניתבמסגרת . יתוף פעולה מצד החקלאיםמימושו של המרחב הביוספרי תלוי רבות בש

שמטרתה לשמור על החקלאות  כחקלאות משמרתהוגדרה החקלאות במועצה  המרחב הביוספרי

מגידו נוגעות ז "מואהדילמות בחקלאות ב. מושים חקלאיים ושימור הסביבהועל איזון בין שי, כערך

ובעיה בהגדלת מקורות המים , רצון להגדיל את שטחי המטעים והמרעה –לתמהיל השימושים 

שכן הם צורכים , שקדים וזיתים לשמן הוצעו כגידולים בעלי תועלת עבור המועצה. לשימוש חקלאי

 .כמות בינונית של מים

השדה בטופוגרפיה ההררית של רמות מנשה מביאים לבעיות של סחף קרקע בשטחי גידולי 

משרד החקלאות מנסה לקדם מעבר לנטיעות של עצי פרי בכדי להתמודד עם . המועצה האזורית מגידו

בגלל הכמות המוגבלת של מים , לעת עתה ישנם קשיים לקדם את נטיעת המטעים. בעיית סחף הקרקע

בשנים הקרובות צפויה לקום תשתית להבאת מי קולחין לרמות . ו של האזורלהשקיה העומדת לרשות

הוחלט . לעת עתה יש צורך למצוא גידולי מטעים חסכניים במים. ואז בעיה זו אמורה להיפתר, מנשה

 .יעודד נטיעה של מטעים מסוג זה" חקלאות בשירות הסביבה"כי הפרויקט 

 

 וגימטעי זיתים בעיבוד אקול –העיבוד הסביבתי 

חקלאות בשירות "לאחר התייעצות עם מומחים חקלאיים ואקולוגיים הוחלט כי הפרויקט 

נמצא כי מטעי זיתים הינם גידול בעל ערך . יקדם נטיעת מטעי זיתים בעיבוד אקולוגי" הסביבה

מגידו

52,775כלל השטחים המעובדים על ידי החקלאי

2,831שטח עליו מגדלים דו גידול ויותר

23,334שטחי שלחין )שטח מושקה(

16,655שטחי בעל )שטח לא מושקה(

39,989סה"כ בעל ושלחין

1,333שטח שלא עובד בשנה הנסקרת

200שטח בריכות דגים

1,516שטח מאגר רגיל

51,350מרעה טבעי לא מגודר

3,657שטח חצרות מבנים וכבישים

888שטח דרכים בשדות ובמטעים
19,062שטח בור ואדיות וכד'

117,994
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יוצרים נוף , הם מסייעים להפחתת סחף קרקע: ובנוסף יש להם יתרונות סביבתיים חשובים, כלכלי

בהשוואה לגידולים שומרים על מגוון ביולוגי ו  (Misgav 2000)ה על ידי הציבור הישראלי הנחשב נא

 . (Pe'er et al. 2006)חקלאיים אחרים 

בהתייעצות עם אקולוגים ומומחים לגידול זיתים נקבעו מספר עקרונות לגידול מטעי הזיתים 

כיסוח במקום ריסוס או קלטור , בין היתר שמירה על צפיפות נמוכה של העצים, מו בפרויקטשיקוד

עקרונות העיבוד . שמירה על רצועות קרקע לא מעובדות לשימוש המינים המקומיים ועוד, נגד עשבים

הוצגו , דת ההיגוי של הפרויקטהעקרונות הללו הוסכמו על ידי וע. 1 ' הסביבתי מופיעים בנספח מס

 .לחקלאים בערב עיון ציבורי והוסכמו על ידם

 

 מהלך הפרויקט

 החלטות מרכזיות בפרויקט. 1

על ידי ועדת ההיגוי של הפרויקט וועדת העבודה ההחלטות המרכזיות בפרויקט התקבלו 

ור המפורט ההחלטות עברו עיבוד ותיקון על פי תהליך שיתוף הציב. ז"שכללה נציגים של המוא

 :ואלו הבחירות שנעשו. וקיבלו ביטוי במסמכי המכרז, בהמשך

הוחלט כי מטעי הזיתים . בעלי קיימות כלכליתמטעי זיתים  – בפרויקט העיבוד שיקודם .1

ולא להיות מוקמים , הנוטעיםהחקלאים שיקודמו בפרויקט צריכים לתרום לכלכלה של 

ל את נושא השקיית המטע במסגרת לפיכך הוחלט שלא להגבי. מסיבות סביבתיות בלבד

ולהקצאת המים העומדת , ולהשאיר זאת לשיקול דעתם של החקלאים, הפרויקט

 .לרשותם

משיקולים של מניעת סחף קרקע נבחר להעדיף לפרויקט  –השטחים שיועדפו לפרויקט  .2

משיקולים של נצפות הוחלט להעדיף לפרויקט . 5-14%שטחים מדרוניים בעלי שיפוע 

כדי ליצור נוף נאה לנוסעים בכבישים או מטיילים )כים לכבישים ונחלים שטחים הסמו

המפה הוכנה ; 3נספח )הוכנה מפה המאתרת את השטחים המועדפים בפרויקט (. בנחלים

 (. ל"ג של קק"על ידי יחידת הממ

בעיקר הסבת שטחי גידולי שדה , התמקדות בשטחים שאינם מעובדים כיום בצורה נאותה .3

, הוחלט להימנע מהסבת שטחי מרעה למטעים. ם שאינם מעובדים כיוםלמטעים או שטחי

קרקעות זמניות שאין להן חוזה חכירה המאפשר  בדרך כלל מהווים ששטחי מרעהבגלל 

 .ומכיוון שהמגוון הביולוגי בשטחי מרעה בדרך כלל גבוה יותר מבשטחי מטע, נטיעות

ולא למעבר לעיבוד סביבתי הוחלט לפתוח את הפרויקט רק לנטיעות של מטעים חדשים  .4

ומתוך הכרה בכך שלמעבר , זאת בגלל מגבלות התקציב הנוכחי. במטעים קיימים

ובפרויקטים אחרים יש טעם , לעיבודים סביבתיים במטעים קיימים ישנו ערך סביבתי רב

 .גם נושא זהלעודד 

 .אבל לא לחייב זאת, להעדיף הצעות שבהן החקלאי מתחייב לעשות עיבוד אורגני .5
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להגביל את ההשתתפות בפרויקט רק  –להקפיד ולאכוף את חוקי המקרקעין החקלאיים  .6

 לעודדלא . בנחלותיהםהמאפשר נטיעת מטעים י "לחקלאים בעלי חוזה מוסדר מול ממ

 .או החכרות משנה של שטחים, פעולה של חברות עיבודים מסוגים שונים

ח "נוסח דו. של הנטיעה ח ביצוע"אל מול קבלות על השקעות ודולערוך את התשלום  .7

 (.5נספח )הביצוע פורסם לחקלאים מראש כחלק ממסמכי המכרז 

בכדי למנוע קבלת הצעות גבוהות מדי הוחלט לקבוע כי גובה התמיכה המקסימאלי  .8

 .על פי תחשיבי משרד החקלאות, מעלויות ההשקעה במטע 40%-בפרויקט יהיה שווה ל

 .מסמכי המכרז גובה התשלום המקסימאלי פורסם לחקלאים עם

 

 שיתוף הציבור. 2

 :שיתוף הציבור בפרויקט נערך בשני מעגלים

ועם מרבית בעלי ( קיבוצים ומושבים)ז "ראיונות עם מנהלי החקלאות ביישובי המוא .1

 (.שעתיים כל אחד-ראיונות בני שעה 21סך הכל )המשקים המשפחתיים הפעילים 

 .חקלאים 20-ז שבו השתתפו כ"ערב עיון לציבור החקלאים במוא .2

 

ז ראו את הפרויקט באור חיובי והביעו נכונות להשתתף "ניתן לאמר שהחקלאים במוא, ככלל

במספר יישובים באזור ישנם מטעי . הבחירה במטעי זיתים נתפסה כחיובית ומתאימה לאזור. בו

טנציאל מטעי זיתים נחשבים לגידול בעל פו. זיתים וביישובים רבים אחרים ישנן תכניות ורצון לנטיעה

, כמו כן הובעה הסכמה לביצוע עיבודים סביבתיים .כלכלי ובפרט תחת מגבלות המים האזוריות

 .וחלקם עורכים עיבודים סביבתיים במשקיהם, ונמצא כי ישנה בקרב החקלאים מודעות סביבתית

. חשש מהשימוש במנגנון המכרז החקלאים הביעו ,על אף העניין הכללי בהשתתפות בפרויקט

אבל ; החקלאים שרואיינו הביעו נכונות להשתתף בפרויקט כאשר הוצג בקווים כלליים 21 מתוך 15

או , מרבית החקלאים העדיפו שאנשי המועצה האזורית. חקלאים היו מוכנים להשתתף במכרז 6רק 

 . יקבעו את גובה התשלום שיועבר במסגרת הפרויקט, מומחים חקלאיים אחרים

ולכן לא , שחקלאים אינם יודעים את עלויות הייצור שלהם: הטענות כנגד השימוש במכרז היו

; שלחקלאים גדולים יש יתרון במכרז על פני חקלאים משפחתיים; יוכלו להגיש הצעות רציניות למכרז

שהכנת הצעה למכרז כרוכה ביותר מדי ; שמכרז יכול ליצור מתחים חברתיים בין חקלאים שכנים

 ".עוד קומבינה"יות לא רוצות באמת לתמוך בחקלאים ושזו מכרז משדר מסר כאילו הרשושו; עבודה

מספר קטן של חקלאים תמכו במכרז וטענו כי הוא יסייע להתאים את גובה התשלום לצרכיהם של 

או שהוא יכריח את החקלאים לעשות מאמץ בכדי להצטרף לפרויקט ובכך יסנן את , החקלאים

 . החקלאים הפחות רציניים

 –ה גובה התגמול אותו הם מעוניינים לקבל במסגרת הפרויקט כאשר החקלאים נשאלו מ

רק . מרביתם לא יכלו לענות על השאלה ואמרו כי אין להם מספיק מידע על עלויות ההשקעה במטעים

ראוי לציין כי מנעד התשובות היה רחב מאוד . שאלה זולנתנו תשובה מרואיינים  21מתוך חקלאים  10

הוא מעוניין להשתתף בו לשם לימוד כי , ל כלל במסגרת הפרויקטהחקלאי איננו מבקש תגמו) 0-מ
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ומנגנון מכרז עשוי , לחקלאים ישנן דרישות תגמול שונות מאוד, כלומר .מההשקעה 70-80%ועד ( עצמי

 .ובהתאם לצרכיהם, להועיל בכדי לתגמל חקלאים בצורה דיפרנציאלית

 

בערב העיון . עין השופטקיבוץ ם בבאול 2008ליולי  20-ערב עיון לציבור החקלאים נערך ב

 ומנגנון המכרז (1 נספח )הממשק המבוקש למטעי הזיתים , מסגרת הפרויקט ומטרתולחקלאים  והוצג

ם ככלל הממשק התקבל על דעתם של החקלאי. (4 פרוטוקול המפגש מוצג בנספח ) והתבקשו תגובות

בעקבות הערה זו הוסף סעיף לממשק הנותן . פרט להערה שהממשק לא מתייחס לדישון המטעים

 .נקודות נוספות למטעים שידושנו בדישון אורגני

 3הוצעו . בדבר אופי העברת התמיכה הכספית בפרויקטכמו כן הועבר בערב העיון שאלון 

 :ואלו הן. חלופות ללא מכרז 2-מכרז וחלופות של 

 

 עיצוב המכרזחלופות ל

, ו במכרזיבקששל המשתתפים בפרויקט על פי גובה התגמול הכספי שהם בחירה : אפשרות א

 תשלום דיפרנציאלי לחקלאים על פי הצעותיהם

, ו במכרזיבקששל המשתתפים בפרויקט על פי גובה התגמול הכספי שהם בחירה : אפשרות ב

 תשלום אחיד לכל החקלאים המשתתפים בפרויקט

 וב בין גובה התגמול הכספי שהםעל פי שילשל המשתתפים בפרויקט בחירה  :אפשרות ג 

תשלום דיפרנציאלי לחקלאים המשתתפים ; ומאפיינים סביבתיים של השטח המוצע לפרויקט ויבקש

 בפרויקט

 

 כספית ללא מכרזהתמיכה העברת החלופות של 

בין החקלאים בחירה , קביעת גובה תשלום אחיד על ידי המועצה האזורית: אפשרות ד

 באמצעות הגרלהבפרויקט המעוניינים 

החקלאים הראשונים , קביעת גובה תשלום אחיד על ידי המועצה האזורית: האפשרות 

 שיגישו הצעות יתקבלו לפרויקט
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תוצאות שאלון מפגש חקלאים: הוגנות אפשרויות לעריכת המכרז
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להעברת התבקשו להביע את דעתם אלו מהאפשרויות שהשתתפו בערב העיון החקלאים 

 :ת השאלון מוצגות באיור הבאתוצאו. היא הוגנת בעיניהםהתשלום בפרויקט 

 

 ז מגידו"חקלאי מואתוצאות השאלון שחולק בערב העיון ל: 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין שיקולים כלכליים בחירת המשתתפים בפרויקט לפי שילוב  –ניתן לראות כי אפשרות ג 

. נת ביותרלום דיפרנציאלי על פי איכות סביבתית היא שנבחרה על ידי החקלאים כהוגשתוסביבתיים ו

כאשר הורכבה נוסחה המשקללת את גובה התגמול אותו מבקש , זו החלופה על פיה עוצב המכרז

הנוסחה . החקלאי ומאפיינים סביבתיים של השטח ושל העיבוד אותו החקלאי מוכן לקחת על עצמו

 .2 מוצגת בנספח 

 

 מסמכי המכרז והחוזה מול החקלאים. 3

ד דן נחליאלי "עו)ז מגידו "כי המכרז הוכנו מתוך ליווי צמוד של היועץ המשפטי למואמסמ

יכולים החקלאים להציע  באמצעותם מכים כוללים טפסי פניההמס(. ד רביב  רוזנברג ממשרדו"ועו

. וכן נוסח של החוזה עליו הם יחתמו אם ייבחרו להשתתף בפרויקט, את השתתפותם במכרז

 . 6  -ו 5 ם בנספחים המסמכים הללו מובאי

פירוט תנאי המכרז ונוסח הטופס לפיו תבחן , טופס המכרז כולל את טופס ההשתתפות

 .העמידה של החקלאי בתנאי המכרז לצורך קבלת תשלום

לאחר רית לחתום חקלאי והמועצה האזומסמכי החוזה הינם המסמכים עליהם יידרשו ה

ראוי לציין כי מסמכי החוזה יכולים לשמש באופן עצמאי . שיוחלט כי החקלאי ישתתף בפרויקט

, סביבתיות שאינן משתמשות במכרזים-גם בתכניות חקלאיות, באיחוד האירופי. ממנגנון המכרז

טות בחוזה מפור. פעילות החקלאים מוסדרת בחוזים פרטניים מול כל אחד מהחקלאים המשתתפים

. ומחויבויות הממשלה כלפי החקלאי בתקופת זמן זו, אופק זמן התכנית, מחויבויותיו של החקלאי
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החקלאים בחוזים הינה כלי חשוב ליצירת שקיפות וקביעות במדיניות הממשלה מול  הסדרת פעילות

 .סביבתית-המשתתפים בתכנית חקלאית החקלאים

 

 סוגיות במחלוקת ופתרונן. 4

שהוסכם אך לבסוף נמצא להם פתרון , ול הפרויקט היו שנויים במחלוקתמספר נושאים בניה

וכי , יתכן כי גם במקומות אחרים תתגלה מחלוקת בנושאים הללו .על כל המעורבים בניהול הפרויקט

 .ימצאו להם פתרונות אחרים

 :ואלו הנושאים שהיו במחלוקת

במשך זמן רב בנוגע  ועדת ההיגוי של הפרויקט התלבטה – מכרז או תגמול קבוע מראש .1

מכרז או על בסיס קביעה של באמצעות  –לאופי העברת התשלום לחקלאים בפרויקט 

לתגמול קבוע מראש על ידי הרשויות ישנם יתרונות של . גובה התשלום על ידי הרשויות

א שהוא גם יותר מקובל על מצ( ראו לעיל)תהליך שיתוף הציבור . פשטות ביורוקרטית

, למנגנון מכרז יש יתרונות של ייעול כלכלי, לעומת זאת. ז מגידו"אים במואלקחלק מהח

ועדת . יצירת שקיפות אדמיניסטרטיבית ושיתוף ציבור החקלאים בקביעת גובה התשלום

לבסוף הוחלט על הפעלת . ההיגוי התלבטה באופי עריכת הפרויקט לאורך כל פגישותיה

ולכן , בשונה ממתן סובסידיות, מכרז מעודד תחרות בין החקלאים: מכרז משתי סיבות

אל מול , ניתן להניח כי הוא יהיה מקובל יותר כבסיס להשגת תקציבים להמשך התהליך

לחלוקת כספי ציבור מתאים ומכרז הוא כלי ; מקבלי ההחלטות במשרדי ממשלה

בלי מכרז העברת כספים מהמועצה לחקלאים איננה (. החקלאים)לפירמות פרטיות 

 .קבילה משפטית

מכיוון שצפוי כי יהיו יותר מחקלאי זוכה אחד  – עבור עיבוד דומהדיפרנציאלי  תשלום .2

נשאלת השאלה מהו גובה התשלום שיינתן לחקלאים שונים שיגישו הצעות , במכרז

תשלום דיפרנציאלי עבור אותו העיבוד נתפס כלא הוגן על ידי חברי ועדת ההיגוי . שונות

לפיכך הוצע לכלול במכרז שיקולים . ז"למואוכך גם נקבע בבדיקה מול היועץ המשפטי 

(. רמת העיבוד הסביבתי שהחקלאי לוקח על עצמו, מאפייני השטח)כלכליים וסביבתיים 

כאשר השטחים שונים מבחינה סביבתית ניתן לאמר שהעיבוד הסביבתי שונה בין 

 .וכך מוצדק התשלום השונה, החקלאים שנבחרו לפרויקט

הכספי הוא הכלי היחיד שיכול לאכוף את יישום העיבוד התגמול  – משך תקופת התגמול .3

לפיכך ישנה שאיפה להאריך ככל הניתן את משך . לאורך זמן הסביבתי על החקלאים

באיחוד האירופי מקובל . ושהיא תחפוף את משך תקופת הפרויקט, תקופת התגמול

י והחקלאים מקבלים תשלום מיד, סביבתיות אורכות חמש שנים-שתכניות חקלאיות

נמצא שחלוקת התשלומים , בגלל היקף התקציב המוגבל, ז מגידו"בפרויקט במוא. שנה

ליותר משתי מנות תהפוך כל אחד מהתשלומים לקטן מדי מכדי להוות מוטיבציה 

האחת לאחר שנה מהנטיעה , לפיכך הוחלט לחלק את התשלום לשתי מנות. לחקלאי
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העיבוד הסביבתי יהפוך לחלק  מתוך תקווה כי לאחר שנתיים, והשניה לאחר שנתיים

 .יופסקמהרגלי העבודה של החקלאי ולא 

הובע חשש כי המשקים  –( מושבים)וקטנים ( קיבוצים)תחרותיות בין משקים גדולים  .4

על משאבי הפרויקט וכי התחרות אל מול המשקים " ישתלטו"הקיבוציים הגדולים 

היקף השטח שמשק אחד  לפיכך הוצע להגביל את. המשפחתיים הקטנים לא תהיה הוגנת

מגבלה זו נדונה עם מנהלי החקלאות בקיבוצים ולבסוף . דונם 30-יכול להכניס לפרויקט ל

ואיננה , דונם מטע הינם יחידה קטנה מדי 30מכיוון שמנהלי החקלאות טענו כי , בוטלה

 .כלכלית

 

 

 תוצאות המכרז לשירותי סביבה חקלאית

והתאריך האחרון להגשת , 2009רסם בתחילת יולי המכרז לחקלאי המועצה האזורית מגידו פו

 . בכדי לאפשר פרק זמן מספיק להכנת ההצעות ואישורן ביישובים, 2009לספטמבר  30-הצעות נקבע ל

הצעות מקיבוצים  5מתוכן , (ז"מחקלאי המוא 20%-מייצגות קרוב ל)הצעות  6הוגשו במכרז 

 .והצעה אחת ממשק משפחתי ביוקנעם המושבה

נבחרו שני משקים שהגישו  .נערכה בחירת החקלאים הזוכים במכרז 2009טובר במהלך אוק

כ היקף "סה. שניהם משקים קיבוציים, ות ביותר מבחינה כלכלית וסביבתיתאת ההצעות הטוב

 .דונם 150-השטחים שיכללו בפרויקט כ

 של מטעי זיתים סביבתיים-עם המשקים הזוכים יחתמו חוזים לאספקת שירותים חקלאיים

 .2010נטיעת הזיתים אמורה להתבצע עד מרץ (. 6על פי הנוסח המופיע בנספח )
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 סיכום 

נועד לבחון את האפשרות לתגמל חקלאים על שירותי " חקלאות בשירות הסביבה"הפרויקט 

כפי שמקובל באיחוד האירופי , סביבתיות-וליישם בישראל תכניות חקלאיות, הסביבה של החקלאות

שאיננה , הפרויקט שאף לתגמל את החקלאים בדרך תחרותית, יתר על כן. םומקומות אחרים בעול

 .מתבססת על סובסידיות

ניתן לקבוע עקרונות סביבתיים לעיבוד חקלאי בדרך המקובלת על החקלאים ונציגי נמצא כי 

נמצא כי גדול המוסכם על . מתוך שיתוף בין מומחים לאקולוגיה ומומחים לחקלאות, משרדי ממשלה

עקרונות העיבוד הסביבתי שנקבעו במסגרת  וכי, גים ומומחים חקלאייםבמחלוקת בין אקולוהשנוי 

 .מומחים ומקבלי החלטות, חקלאים, הפרויקט זכו להסכמה גורפת בין כל המשתתפים בו

התגלתה , ראשית. לעומת זאת הדרכים הכלכליות לתגמול החקלאים היו שנויות במחלוקת

חרותי לקביעת גובה התגמול לחקלאי לעומת תשלום קבוע שנקבע על מחלוקת בנוגע לשימוש במכרז ת

אך מכיוון . נציגי הציבורחלק מהשימוש במכרז נתקל בהתנגדות מצד החקלאים ומצד . ידי הרשויות

( חקלאים)שמכרז הוא הדרך החוקית היחידה להעביר כספים מרשויות מקומיות לפירמות פרטיות 

, רז מאפשר להתרחק ממראית עין של מתן סובסידיות לחקלאיםיתר על כן מכ. הוא יושם בפרויקט

ניתן להניח כי כלי המכרז יהיה לעזר בהצדקת מתן תשלומים סביבתיים . ולהשתמש בתגמול תחרותי

 .לחקלאים אל מול משרד האוצר והציבור הכללי

 –שכנוע החקלאים לקבל את השימוש במכרז נעשה על ידי הדגשת היותו כלי לשיתוף הציבור 

גובה התשלום ומיקום  –המכרז מאפשר לחקלאים להשפיע על שני פרמטרים מרכזיים בפרויקט 

, שני הנושאים הללו נתונים לשיקול דעתם של החקלאים במכרז לשירותי סביבה. השטחים שישתתפו

מכרז עונה בצורה טובה יותר על  –בשל כך . בניגוד לפרויקטים שבהם הרשויות מחליטים עליהם

 .ל החקלאיםצרכיהם ש

, נושא נוסף שהיה שנוי במחלוקת הוא מתן תגמול דיפרנציאלי על שירותים סביבתיים דומים

בכדי להתמודד עם סוגיה זו באופן הוגן הוחלט . הנובע מכך שבמכרז יהיו יותר מחקלאי זוכה אחד

אפיינים גם מ ,בצד פרמטרים כלכליים, להפעיל נוסחה לדירוג ההצעות הזוכות באופן הלוקח בחשבון

והתשלום הדיפרנציאלי , בצורה זו נוצר הבדל בין השירותים שחקלאים שונים מציעים. סביבתיים

 . מוצדק

מסמכי , מסמכי המכרז, פרוטוקול הגידול הסביבתי –תוצרים שהופקו במהלך הפרויקט ה

ות ליישום הפרויקט במקומיכולים לשמש פלטפורמה  -ומיפוי האזורים המועדפים לפרויקט החוזה 

סביבתיות של -ראוי לציין כי התכניות החקלאיות. אחרים ועם גידולים או עיבודים סביבתיים אחרים

ניהולית  מסגרתתחת , ומקדמות מגוון רחב של תועלות סביבתיותהאיחוד האירופי הן מגוונות ביותר 

יכולה לפיכך לשמש " חקלאות בשירות הסביבה"התשתית הניהולית שהוקמה בפרויקט . דומה

כתלות בהקצאת , במקומות אחרים בישראל ולקדם תועלות סביבתיות רבות ושונותובתכניות אחרות 

 .תקציבים לנושא זה
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 תנאי העיבוד הסביבתי של מטעי הזיתים בפרויקט : 1  נספח

 ממשק סביבתי בסיסי

 ?כיצד העיבוד תורם לסביבה פירוט נושא  

נטיעה בקווי  1

 גובה 

 שימור קרקע בקווי גובה במידת האפשר עויינטשורות המטע 

 שימור קרקע עישוב באמצעות כיסוח אי פליחה  2

מועדי כיסוח  3

 צומח עשבוני

: בהר. י כיסוח ולא על ידי ריסוס"טיפול בצומח עשבוני ע

כיסוח : בעמק. כיסוח יבוצע לא יאוחר מאמצע פברואר

 .ככל הניתן יבוצע מוקדם

מניעת התבססות של צמחיה 

ובעלי חיים שיהיה צורך 

 . להשמיד לפני התבגרותם

התחייבות לדלל להעתקה . מטר 3X7: צפיפות מקסימלית צפיפות עצים 4

 שנים   6-12כל עץ שני לאחר 

יצירת נוף מסורתי של מטע 

 עצים מרווח

עיצוב העצים  5

 על גזע

ירת נוף מסורתי של מטע יצ מ"ס 80 -לי לגזע אגובה מינימ

 עצים גבוהים

הדברה  6

 משולבת

תיאום ופיקוח , על פי הוראות הדברה משולבתביצוע 

בכל מקרה זבוב הזית יודבר על . מדריך זיתים שלבשטח 

 .ידי מלכודות ולא ברוגור

 הפחתת ;בריאות הציבור

צמצום ; זיהום מי תהום

 פגיעה במגוון המינים במטע

מרווחים לא  7

 םמעובדי

, נטועים' מ 150כל ' מ 10רצועה לא מעובדת של להשאיר 

 .מיקום הרצועה יקבע לכל חלקה לגופה. לא כולל דרכים

עם  טבעייםשמירת שטחים 

מקור , מגוון המינים המקומי

 זרעים להתחדשות

 :ניקוד נוסף יינתן על 

 במקום דישון כימימוש בזבל אורגני וקומפוסט שי דישון אורגני 

 נוספותנקודות  5 

 שימור משאבי מים וקרקע

 ממשק אורגני 

  מלא

, על פי ההגדרות של הארגון הישראלי לחקלאות אורגנית

בכל מקרה זבוב הזית . ובפיקוח החברות המקובלות עליו

 .יודבר על ידי מלכודות ולא ברוגור

 נקודות נוספות 10

 הפחתת; בריאות הציבור

צמצום ; זיהום מי תהום

 ם במטעפגיעה במגוון המיני
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 קריטריונים לדירוג הצעות החקלאים שהתקבלו בפרויקט: 2  נספח

 :לשם בחירת ההצעות שישתתפו בפרויקט תשמש הנוסחה הבאה

 

 

 :הפרמטרים בנוסחה הם

X1- שיפוע 

X2 – שימוש הקרקע הנוכחי 

X3 –  (ופישיקול נ)סמיכות לכבישים ולנחלים 

X4 –  1ראו טבלה , אורגני מלא/ דישון אורגני / בסיסית ) שנבחרה העיבודדרגת 

 (לעיל

5X –  אותו מבקש החקלאי התגמולגובה 

 :הניקוד שיינתן לכל אחד מהפרמטרים

X1- נקודות 10=  14%-5% : שיפוע 

   נקודות  5=  5%-פחות מ  

  לת את הפרויקטולשיקול הועדה המנה, ללא ניקוד נוסף=  14%-יותר מ  

X2 – שימוש הקרקע הנוכחי : 

 נקודות 10= שטחים המיועדים לעיבוד ואינם מעובדים  

 נקודות 5=  שטחים שוליים שכיום מעובדים בצורה לא מיטבית 

X3 – נקודות לשטחים הכלולים באזורים הסמוכים לנחלים  10=  סמיכות לנחלים וכבישים

 וכבישים 

 (כמסומן במפה המצורפת)

X4 –  שנבחרה על ידי החקלאי העיבודדרגת: 

 אין ניקוד נוסף( = לעיל 1ראו טבלה )ממשק סביבתי בסיסי  

 נקודות 5= דישון אורגני  

 נקודות 10= ממשק אורגני מלא  

X5 –  ח לדונם"בש: התמיכה שהחקלאי מבקשגובה . 

 מהוצאות  40%) דונם/ ₪  1,067הפרויקט הינו גובה התמיכה המקסימאלית שינתן במסגרת 

 (המפורסם על ידי משרד החקלאות" תחשיב זית שמן שלחין"ההשקעה לדונם על פי 

 .התמיכה היא כוללת לכל שנות הפרויקט ותינתן בשתי מנות כמפורט בטפסי ההשתתפות

X1 + X2 +X3 +X4 +X5 =  ציון סופי 
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 בפרויקט דירוגםמיפוי של שטחי המועצה האזורית מגידו על פי : 3 נספח 

 (ל"ג של קק"המיפוי הוכן על ידי יחידת הממ)
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בעין  20.7.2008שהתקיים ביום  פרוטוקול המפגש עם החקלאים: 4  נספח

 השופט

 

 :במפגש השתתפו

משמר , מדרך עוז, יקנעם מושבה, הזורע, אליקים: חקלאים מן היישובים הבאים 20 -כ

 .רמות מנשה ורמת השופט, עין השופט, עין העמק, העמק

 :נציגי ציבור וועדת ההיגוי

 .לירון שפירא, רע תלמי, הדס בשן, עודד גלזר, חנן ארז -מועצה אזורית מגידו

 (.טושקו)משה בן שחר  -מרכז חקלאי העמק

 .מיקי הופמן -משרד החקלאות

 .שלמה כץ -המשרד להגנת הסביבה

 .צביקה אור, עודד סלמון, צבן חיים: יקטצוות הפרו

 

 

 קטהצגת הפרוי. א

את הרעיונות שעומדים מאחורי קט וחברי ועדת ההיגוי הציגו בפני החקלאים צוות הפרוי

 . ואת החשיבות שבהשתתפות החקלאים בעיצוב הפרוייקט, את המתווה שלו, יקטהפרו

האוצר . המסורתיות ראש המועצה ציין כי הפרוייקט משנה את התפיסה בדבר שיטות התגמול

אנחנו מחפשים דרך אחרת שתהווה תמריץ הן לחקלאי . אינו מוכן לדון איתנו בדרך של סובסידיות

זו דרך לחנך את הציבור בדבר הצורך לשלם עבור המוצר , כמו כן. והן למדינה ולגורמי סביבה

 .סביבתי שהחקלאות מספקת -הציבורי

 

 :הערות החקלאים

 . הפרוייקט נוכח מכסות המים שקוצצו באופן דרסטי ישנה בעיה במימוש – מים

הוסבר כי הזיתים נבחרו בין היתר כיוון שהם צורכים פחות מים ממרבית גידולי , בתגובה

ניתן להתאים את רמת הממשק לכמות : בזיתים ישנה מידה רבה יחסית של גמישות, כמו כן. המטע

, יתרה מזאת. השקייה האופטימאליתהמים הזמינה ולגדל ברמת השקייה שהיא כשליש מרמת ה

הפרוייקט נבנה על בסיס הנחה שיש במקום משאב של מים מושבים אשר כיום אינו מנוצל במלואו 

 . חלק מהמים יעברו הסבה מגידול לגידול. ובעתיד צפוי לגדול

 

כיום . אך הציגו את הבעיה מול מינהל מקרקעי ישראל, נציגי עין העמק הביעו עניין בפרוייקט

משום שעין העמק אינו מוגדר כיישוב חקלאי , חתמים בעין העמק חוזי חכירה לשנה אחת בלבדנ

 .ללא חכירה לדורות אין זה אחראי להשקיע כספים בנטיעת מטעי זיתים. מתוכנן

במטרה למצוא , סוכם כי יעשה ניסיון לקיים פגישה עם אנשי מינהל מקרקעי ישראל בנושא

 . לבנטי עבור חקלאי עין העמקפתרון שיהפוך את הפרוייקט לר
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נציגי הקיבוצים אמרו כי נטיעה של עשרות דונמים בלבד אינה כדאית עבורם מבחינה 

 . וכי ניסיון העבר מלמד כי קיימת נטייה להזניח שטחים חקלאיים קטנים, כלכלית

וחלק מהשטח לכלול , צוות הפרוייקט הציע לקיבוצים לטעת שטח גדול יותר אם רצונם בכך

, כי מדובר בפיילוט, כן הודגש. י כללי הממשק הסביבתי ולקבל על כך תמורה"לעבד עפ, רוייקטבפ

 .שאם יצליח הוא צפוי להתרחב

 

 כללי הממשק הסביבתי של מטעי זיתים בפרוייקט. ב

עיבוד סביבתי בסיסי ועיבוד  -צוות הפרוייקט הציג את שני המסלולים לעיבוד סביבתי

הודגש כי לעיבוד . 1מופיעים בנספח שהוצגו  כללי הממשק הסביבתי. (אניאורג)סביבתי ברמה גבוהה 

מעבר , והוא בסופו של דבר כלכלי, הסביבתי של הזית יש יתרונות ניכרים עבור המטע ועבור החקלאי

 . לתרומה הסביבתית

למעט הערה לפיה בגידול זיתים יש לדישון תפקיד מרכזי וכי , כללי העיבוד הסביבתי התקבלו

 . לים שהוצגו חסרה התייחסות לדישוןבכל

בסיסית או  )י רמת העיבוד הסביבתי "אשר ישתנה עפ, הובהר כי מדובר על עיבוד עם דישון

נושא הדישון יצויין במפורש בכללי העיבוד . ברמה הגבוהה יתאפשר זיבול אורגאני בלבד(. גבוהה

 .הסביבתי

 

 אופן תגמול החקלאים. ג

החלופות . ה ייבחרו ויתוגמלו החקלאים במסגרת הפרוייקטהוצגו חמש חלופות לדרך שב

המשתתפים במפגש התבקשו למלא שאלון שבודק את דעתם על כל אחת . 2מוצגות בנספח 

שבה החקלאים , ניתוח השאלונים העלה כי רוב המשתתפים העדיפו את שיטת המכרז. מהחלופות

י המועצה "יר קבוע לדונם שנקבע עעל פני שיטה של מח, עצמם מציעים את התגמול הראוי לדעתם

בחירה על פי שילוב בין גובה התגמול הכספי : 'קיימת העדפה לחלופה ג, בין חלופות המכרז. האזורית

תשלום דיפרנציאלי לחקלאים ו סביבתיים של השטח המוצע לפרויקט שהחקלאי יבקש ומאפיינים

שבו הודגשה החשיבות של , ם בדיוןההעדפה של החלופה הזו באה לידי ביטוי ג. המשתתפים בפרויקט

 .לבחירת ההצעות הראויות ביותר, ולא כלכליים בלבד, קביעת קריטריונים סביבתיים
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 נוסח טופס המכרז שפורסם לחקלאים: 5 נספח 

 לכבוד

 המועצה האזורית מגידו

 עפולה 90001. ד.ת

 

 "חקלאות בשירות הסביבה" טופס השתתפות בפרויקט

 הצעה לנטיעה של מטע זיתים בעיבוד סביבתי

 

   .נא למלא את הפרטים הרלוונטיים עבור המשק שלך

 

 :פרטי המציע

 משק משפחתי. א

  :שם משפחה

  :שם פרטי

  .:ז.ת' מס

  :כתובת

  :מיקוד

  :טלפון' מס

 

 חקלאות בניהול מרכזי-מושבי/ משק קיבוצי . ב

  :המושב/ שם הקיבוץ 

שם  –איש הקשר לביצוע הפרויקט 

 :פרטי

 

שם  –איש הקשר לביצוע הפרויקט 

 :משפחה

 

  .:ז.ת' מס

  :תפקיד

  :כתובת

  :מיקוד

  :טלפון' מס
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תמורת , להלן 1' מעוניין לטעת מטעי זיתים ולעבדם באופן סביבתי כמפורט בטבלה מס אני

 .זו התשלום המבוקש על ידי כמוצג בהמשך הצעה

 

 העיבוד של מטעי הזיתים הנדרש במסגרת הפרויקט: 1' טבלה מס

 ממשק סביבתי בסיסי

 ?כיצד העיבוד תורם לסביבה פירוט נושא  
נטיעה בקווי  1

 גובה 
 שימור קרקע בקווי גובה במידת האפשר עויינטשורות המטע 

 שימור קרקע עישוב באמצעות כיסוח אי פליחה  2

מועדי כיסוח  3
 בוניצומח עש

: בהר. י כיסוח ולא על ידי ריסוס"טיפול בצומח עשבוני ע
כיסוח : בעמק. כיסוח יבוצע לא יאוחר מאמצע פברואר

 .יבוצע מוקדם ככל הניתן

מניעת התבססות של צמחיה 
ובעלי חיים שיהיה צורך 
 . להשמיד לפני התבגרותם

 התחייבות לדלל להעתקה. מטר 3X7: צפיפות מקסימלית צפיפות עצים 4
 שנים   6-12כל עץ שני לאחר 

יצירת נוף מסורתי של מטע 
 עצים מרווח

עיצוב העצים  5
 על גזע

יצירת נוף מסורתי של מטע  מ"ס 80 -לי לגזע אגובה מינימ
 עצים גבוהים

הדברה  6
 משולבת

תיאום ופיקוח , על פי הוראות הדברה משולבתביצוע 
על  בכל מקרה זבוב הזית יודבר. מדריך זיתים שלבשטח 

 .ידי מלכודות ולא ברוגור

 הפחתת ;בריאות הציבור
צמצום ; זיהום מי תהום

 פגיעה במגוון המינים במטע
מרווחים לא  7

 מעובדים
, נטועים' מ 150כל ' מ 10רצועה לא מעובדת של להשאיר 

 .מיקום הרצועה יקבע לכל חלקה לגופה. לא כולל דרכים
עם  טבעייםשמירת שטחים 

מקור , ימגוון המינים המקומ
 זרעים להתחדשות

 :ניקוד נוסף יינתן על 

 במקום דישון כימימוש בזבל אורגני וקומפוסט שי דישון אורגני 
 נקודות נוספות 5 

 שימור משאבי מים וקרקע

 ממשק אורגני 
  מלא

, על פי ההגדרות של הארגון הישראלי לחקלאות אורגנית
הזית בכל מקרה זבוב . ובפיקוח החברות המקובלות עליו
 .יודבר על ידי מלכודות ולא ברוגור

 נקודות נוספות 10

 הפחתת; בריאות הציבור
צמצום ; זיהום מי תהום

 פגיעה במגוון המינים במטע
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והתשלומים המבוקשים עבור עיבוד סביבתי , החלקות אותן אני מעוניין לכלול בפרויקט

 (ולמלא על פיהן, פני מילוי הטבלהנא לקרוא בעיון את ההערות המצורפות בהמשך ל):  הינם, שלהם

מ

' ס

 סידורי

גוש ' מס

וחלקה או חלק 

 מחלקה

שימוש קרקע 

 נוכחי

רמת 

העיבוד 

הסביבתי 

 / בסיסי)

דישון 

אורגני / אורגני 

 (מלא

תשלום 

 מבוקש

  דונם/ ₪ )

חד  תשלום

 (פעמי

גודל 

 (דונם)החלקה 

"סה

כ התשלום 

₪ לחלקה 

 מ "ללא מע

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

ס

 כ"ה

      

 :הערות

 גוש וחלקה על פי קדסטר מרכז מיפוי ישראל' מס – 2עמודה 

( / נא לפרט סוג)מטע / גידולי שדה : נא לרשום אחד מאלה –שימוש קרקע נוכחי  – 3עמודה 

 שטחים שוליים שכיום מעובדים בצורה לא מיטבית

, לרשום את רמת העיבוד אותה מתחייבים לבצע בשטחנא  –רמת עיבוד סביבתי  – 4עמודה 

 . ממשק אורגני מלא/ דישון אורגני / עיבוד סביבתי בסיסי : מבין הרמות שפורטו מעלה

. יש לציין את הסכום הכולל לדונם לכל שנות הפרויקט. התשלום המבוקש לדונם – 5עמודה 

 .לעיל 7התשלום יועבר לפי המפורט בסעיף 

נא לרשום את גודל החלקה אותה מעוניינים לכלול בפרויקט  –חלקה גודל ה – 6עמודה 

 . בדונם

דונם והרוחב  10גודל החלקה המינימאלי אותה ניתן לכלול בפרויקט הינו : נא לשים לב

 . מטר 20המינימאלי הוא 

  

 :התשלום יועבר אליו הבנק פרטי חשבון

שם  שם הבנק

 הסניף

מספר 

 הסניף

מספר 

 חשבון

מורשה 

 חתימה
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  :יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים

 .(לסמן על גבי המפה המצורפת בזהניתן )תצלום אוויר המזהה את החלקה . א

כהוכחה לזכויות , איתור החלקה המוצעת על מפת שיבוץ של מינהל מקרקעי ישראל. ב

 .(לסמן על גבי המפה המצורפת בזהניתן )במקרקעין 

קלאי מסמך המראה שהחלקה המיועדת לפרויקט יצרף הח, במשק משפחתי במושב. ג

 (.מכתב מוועד המושב המאשר שהחלקה המיועדת לפרויקט נמצאת בנחלתולמשל  )נמצאת בנחלתו 

צרף את הסכמתו בכתב ש לאו חוכר לדורות של המקרקעין י/הבעלים ואינו  במידה והמציע. ד

להגיש הצעה למכרז ולבצע את  של בעל המקרקעין או הסכמתו של החוכר לדורות אשר מתיר למציע

לבעל המקרקעין או החוכר לדורות לא תהינה כל טענה מכל סוג שהוא שהחיובים בהתאם לחוזה וכן 

 .כנגד המועצה בגין השתתפות המציע במכרז וביצוע החוזה

 

קראתי את התנאים להשתתפות . אני מאשר את נכונות כל הפרטים המופיעים בהצעה זו

אני  מסכים להם והשטחים שאני מציע לפרויקט עומדים בתנאי , 1ספח בפרויקט המפורטים בנ

 .ההשתתפות

 

_____________________  ____________ 

 _____________ 

 חתימה    תאריך   שם פרטי ומשפחה
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 תנאים להשתתפות בפרויקט: 1נספח 

 

  :השטחים אותם ניתן לכלול בפרויקט. 1

 .ל המועצה האזורית מגידושטחים שהינם במסגרת תחום השיפוט ש .1

בעלות על הקרקע או חוזה )שטחי קרקע שיש בהם למשתתף מעמד המאפשר נטיעת מטעים  .2

 (.חכירה המאפשר נטיעת מטעים

 .שטחים עבורם יש יכולת מים מוכחת .3

 .השטחים יתוכננו על ידי מתכנן של משרד החקלאות ובכפוף להנחיות משרד החקלאות .4

גודל החלקה המינימאלי אותה ניתן לכלול : פרויקטהגבלת גודל השטחים הנכללים ב .5

 . מטר 20דונם והרוחב המינימאלי הוא  10בפרויקט הינו 

 .במצטבר, כל התנאים הללולא ניתן לכלול בפרויקט שטחים שאינם עונים ל

 

 הסביבתי  העיבודהנטיעה ותלות התשלום בביצוע . 2

י מותנה בביצועם על ידי על פי התנאים או העיבוד הסביבת/ידוע לי כי התשלום עבור הנטיעה ו

לא יבוצעו . או נציג מטעמה, לעיל ולשביעות רצונה של המועצה האזורית מגידו 1שפורטו בטבלה 

 .תשלומים בלי שהוכחו נטיעה ועיבוד מתאים של המטע

 

 פיקוח על ביצוע ההתחייבות בהצעה זו. 3

ה זו יתבצע חודש לאחר הנטיעה הפיקוח על ביצוע הנטיעות והממשק הסביבתי כמפורט בהצע

מועד הפיקוח האחרון יהיה . ובפרקי זמן לפי שיקול דעתה של המועצה האזורית מגידו ונציגיה

 . שנתיים לאחר הנטיעות

לירון : אשת הקשר לנושא זה. להודיע למועצה האזורית מגידו על מועד הנטיעה באחריותי

 .052-4337298בטלפון , אמדור

לעיל לשביעות רצון  1בוצעו כל תנאי העיבוד הסביבתי כמפורט בטבלה ידוע לי כי אם לא י

 .לא יועבר התשלום שהוסכם במסגרת הפרויקט –נציג המועצה האזורית 

 2הפיקוח על ביצוע הנטיעות והממשק הסביבתי יבוצע על פי טופס מעקב המצורף כנספח 

 .למסמך זה

 

 ביצוע התשלומים. 4

נוספים שנתיים מיום  50%; שנה מיום הנטיעה - 50% –ות התשלומים יועברו בשתי מנות שו

בכפוף לעמידה בתנאי העיבוד הסביבתי לשביעות רצונה של המועצה האזורית מגידו או מי , הנטיעה

 .מטעמה
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  התחייבויות נוספות. 5

אני מתחייב לאפשר לנציג מטעם המועצה האזורית מגידו לבקר באזור הנטיעה בכדי  .א5

 .וע הנטיעה והעיבוד ולנטר את ערכי הטבע במקוםלפקח על ביצ

 3או לכל הפחות , אני מתחייב לעבד את המטע שניטע במסגרת הפרויקט עד ניבה מלאה .ב5

 .לעיל 1על פי העקרונות הסביבתיים שפורטו בטבלה , שנים

 . 2010מרץ  – 2009אני מתחייב כי מטע הזיתים יינטע במהלך החודשים ספטמבר  .ג5

 

 השטחים החקלאיים המיועדים לפרויקט ג דירו. 6

 :לשם בחירת ההצעות שישתתפו בפרויקט תשמש הנוסחה הבאה

 

 

 :הפרמטרים בנוסחה הם

X1- שיפוע 

X2 – שימוש הקרקע הנוכחי 

X3 –  (שיקול נופי)סמיכות לכבישים ולנחלים 

X4 –  1ראו טבלה , אורגני מלא/ דישון אורגני / בסיסית ) שנבחרה העיבודדרגת 

 (לעיל

5X –  אותו מבקש החקלאי התגמולגובה 

 :הניקוד שיינתן לכל אחד מהפרמטרים

X1- נקודות 10=  14%-5% : שיפוע 

   נקודות  5=  5%-פחות מ  

  ולשיקול הועדה המנהלת את הפרויקט, ללא ניקוד נוסף=  14%-יותר מ  

X2 – שימוש הקרקע הנוכחי : 

 נקודות 10= ם שטחים המיועדים לעיבוד ואינם מעובדי 

 נקודות 5=  שטחים שוליים שכיום מעובדים בצורה לא מיטבית 

X3 – נקודות לשטחים הכלולים באזורים הסמוכים לנחלים  10=  סמיכות לנחלים וכבישים

 וכבישים 

 (כמסומן במפה המצורפת)

X4 –  שנבחרה על ידי החקלאי העיבודדרגת: 

 ין ניקוד נוסףא( = לעיל 1ראו טבלה )ממשק סביבתי בסיסי  

 נקודות 5= דישון אורגני  

 נקודות 10= ממשק אורגני מלא  

X5 –  ח לדונם"בש: התמיכה שהחקלאי מבקשגובה . 

 מהוצאות  40%) דונם/ ₪  1,067הפרויקט הינו גובה התמיכה המקסימאלית שינתן במסגרת 

 (ותהמפורסם על ידי משרד החקלא" תחשיב זית שמן שלחין"ההשקעה לדונם על פי 

 .התמיכה היא כוללת לכל שנות הפרויקט ותינתן בשתי מנות כמפורט בטפסי ההשתתפות

X1 + X2 +X3 +X4 +X5 =  ציון סופי 
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 .לנוחיותכם, הניקוד של השטחים בפרויקט מסומן בצבעים במפה המצורפת

 

 

  : הצעות מועד אחרון להגשת. 7

בקשה לנטיעה : "תוגש במעטפה חלקה שעליה ירשם, בצירוף כל המסמכים הנלווים, ההצעה

ותושם בתיבת ההצעות במועצה " חקלאות בשירות הסביבה –יבתי של מטעי זיתים וממשק סב

 .12:33בשעה  2339 בספטמבר 33האזורית מגידו עד 

 

 שאלות וקבלת פרטים נוספים. 8

 'בטלפון מס, חברת צנובר, שאלות הבהרה וקבלת פרטים נוספים ניתן להפנות ללירון אמדור

 052-4337298. 

 

 הבהרות. 9

 . רויקט שומרים לעצמם את הזכות לבחור יותר ממציע אחד להשתתפות בפרויקטעורכי הפ

 

 הצהרות המציע.  13

ונספחיו  החוזה, ה ואישור שכל פרטי ההשתתפותכמוה כהצהרעל ידי המציע  טפסי ההשתתפותהגשת 

 .פ החוזה"ע ידועים ונהירים לו וכי יש לו כל הידיעות והכישורים לעמוד בדרישות

מהפרטים המצוינים בקשר לפריט כלשהו או לפרטים כלשהם , או אי הבנה, ר טעותכל טענה בדב

 .לאחר הגשת הצעת המציע, לא תתקבל בטפסי ההשתתפות

 

 שינויים ותיקונים. 11

 ו אליו או תנאי כלשהו מתנאיהםשהועבר טפסי ההשתתפותלתקן או לשנות את , אסור למציע למחוק

משום הסתייגות המציע  מחיקה או תיקון כאמור, בכל שינוי רשאית לראות מועצהה. החוזה תנאי או

 .או פרטיהם ולפסול את הצעת המציע מתנאי הפרויקט
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טופס מעקב אחר ביצוע נטיעות וממשק סביבתי של זיתים במסגרת : 2נספח 

 "חקלאות בשירות הסביבה"פרויקט 

 תאריך המעקב שם החקלאי

 עורך המעקב יישוב

  גוש וחלקה' מס

 

ביצוע / ביצוע מלא : נא לציין)הערכת הביצוע  פירוט שאנו  
 (לא בוצע/ פרט  –חלקי 

נטיעה בקווי  1
 גובה 

בקווי גובה במידת  עויינטשורות המטע 
 האפשר

 

  עישוב באמצעות כיסוח אי פליחה  2

הדברה  3
 משולבת

, על פי הוראות הדברה משולבתביצוע 
 בכל. מדריך זיתים שלתיאום ופיקוח בשטח 

מקרה זבוב הזית יודבר על ידי מלכודות 
 .ולא ברוגור

 

התחייבות . מטר 3X7: צפיפות מקסימלית צפיפות עצים 4
 שנים   6-12לדלל להעתקה כל עץ שני לאחר 

 

עיצוב העצים  5
 על גזע

  מ"ס 80 -לי לגזע אגובה מינימ

מרווחים לא  6
 מעובדים

' מ 150כל ' מ 10רצועה לא מעובדת של 
מיקום הרצועה . כולל דרכים לא, רוחב

 .יקבע לכל חלקה לגופה

 

מועדי כיסוח  7
 צומח עשבוני

י כיסוח ולא על ידי "טיפול בצומח עשבוני ע
כיסוח יבוצע לא יאוחר : בהר. ריסוס

כיסוח יבוצע : בעמק. מאמצע פברואר
 .מוקדם ככל הניתן

 

 :במקרה שהחקלאי לקחת על עצמו התחייבויות נוספות

שימוש בזבל אורגני וקומפוסט לדישון  רגנידישון או 8
 במקום דישון כימי

 

ממשק  9
  מלא אורגני

על פי ההגדרות של הארגון הישראלי 
ובפיקוח החברות , לחקלאות אורגנית

בכל מקרה זבוב הזית . המקובלות עליו
 .יודבר על ידי מלכודות ולא ברוגור

 

 

 :חתימת עורך המעקב

_____________________  ____________ 

 _____________ 

 חתימה    תאריך   שם פרטי ומשפחה
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 מסמכי החוזה שיחתם עם החקלאים שישתתפו בפרויקט: 6 נספח 

 ח    ו     ז     ה   

 

 2009 שנת  ___________ לחודש _______ ביום__________  שנערך  ונחתם  ב

 

 

 ב   י    ן       

 

 המועצה האזורית מגידו                             

 מצד  אחד     -     "המועצה:"שתקרא להלן                            

 

 

 ו   ב   י   ן       

 

      ___________________ 

 _____________.פ.ח./ז.ת                            

 באמצעות מורשי החתימה המוסמכים                            

 ________.ז.ת________________מר                            

 _______.ז.ת________________מר                            

 מצד  שני     -      "(החקלאי:"שיקרא להלן)                            

 

צעות לנטיעת מטעי זיתים וממשק סביבתי של הואיל   והמועצה פרסמה מכרז והזמינה ה

מטעי זיתים בשטחים החקלאיים של המועצה הכל לפי הוראות נספחי החוזה המהווים חלק בלתי 

 ;"(הנטיעה:"להלן)נפרד הימנו 

 

והואיל  והחקלאי מצהיר כי הוא בעל המקרקעין או חוכר לדורות של המקרקעין ולחילופין 

על פי חוזה כתוב עם בעלי המקרקעין או עם החוכר לדורות ולחילופי בעל הזכויות לעיבוד המקרקעין 

חילופין צירף את הסכמת בעלי המקרקעין או הסכמת החוכר לדורות בכתב לבצע את ההתחיבויות 

 .בהתאם לחוזה זה

 

 ;והצעתו זכתה במכרז"( המכרז:"להלן)ל "והואיל  והחקלאי השתתף במכרז הנ

 

חקלאי בגין ביצוע הנטיעה והחקלאי מוכן לקבל על עצמו את והואיל  והמועצה מוכנה לשלם ל

– הכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן  –ביצוע הנטיעה 

 



 34 

 

 :אי לזאת הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן           

 

 מהות החוזה.     1

 

 5תמורת הסכום המפורט בסעיף , והחקלאי מקבל על עצמו חקלאיהמועצה מוסרת ל        

המצורפים לחוזה , להלן 4הכל בהתאם לנספחים המפורטים בסעיף  –לבצע את הנטיעה  ,להלן

מ "בע גובי קבוצת תכנון-עובדצנובר , ומהווים חלק בלתי נפרד של החוזה ובהתאם להוראות של היועץ

 "(.היועץ: "להלן)

 

 נטיעת מטעי זיתים בממשק סביבתי  –העבודה 

 

 .ם לנספחי החוזה והוראות היועץנטיעת עצי זיתים בממשק סביבתי  בהתא

  

 

 היועץ

 

, או כל אדם שעל מינויו תודיע המועצה לחקלאי/ו, המועצה מאשרת בזאת כי היועץ מטעמה

 .כדי לטפל בכל העניינים המוטלים לפי חוזה זה הממונה על יד

 

, לרבות נספחיו, בכל מקרה שתתגלה אי בהירות מכל סוג שהיא בכל הוראה מהוראות החוזה

ו סתירה כלשהיא בגין הוראה מהוראות הנכללות בחוזה ובנספחיו לבין הוראה אחרת הנכללת בהן א/ו

או ההכרעה בנושא למזכיר המועצה והכרעתו תהא סופית ומוחלטת ותחייב /תימסר הפרשנות ו –

 .הצדדים לכל דבר ועניין

 

 הנספחים

 

 :מסמכי המכרז לרבותהנספחים של החוזה הזה הם בין היתר כל הנספחים שנכללו במסגרת 

 

 .התנאים הכלליים של החוזה.   א

 

 .העיבוד של מטעי הזיתים הנדרש במסגרת הפרויקט

 

 .השטחים החקלאיים המיועדים לפרויקט דירוג
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חקלאות "טופס מעקב אחר ביצוע נטיעות וממשק סביבתי של זיתים במסגרת פרויקט 

 ".בשירות הסביבה

 

 סכום החוזה

 

 .לכל דונםמ "ללא מע___________ תשלם המועצה לחקלאי סך של תמורת ביצוע הנטיעה 

₪ __________בסך של  לכל השטח הכלול בפרויקט הינומ "סכום החוזה ללא מע

 .₪(______________________________________:במלים)

 ".סכום החוזה:"ל יקרא להלן"הסכום הנ

 

החוזה הוא סופי ואינו ניתן לשינוי  למען הסר ספק מצהירים הצדדים ומסכימים בזה כי סכום

או במחירי /והחקלאי לא יהא זכאי לתוספת כלשהי על סכום החוזה בגין התייקרויות ושכר עבודה ו

 .          או מסיבה אחרת מכל מין/החומרים ו

 

 מועד התשלום .6

 

 נוספים שנתיים מיום 50%; שנה מיום הנטיעה 50% –התשלומים יועברו בשתי מנות שוות 

 .בכפוף לעמידה בתנאי העיבוד הסביבתי לשביעות רצונה של המועצה או מי מטעמה, הנטיעה

 

, כי התשלום עבור הנטיעה מותנה בביצועה על פי תנאי חוזה על נספחיו, למען הסר ספק יובהר

לא יבוצע התשלום בלי שהוכחו נטיעה ועיבוד מתאים של . או היועץ/ולשביעות רצונה של המועצה ו

 .המטע

 

החקלאי מצהיר בזאת כי ידוע לו כי המועצה פועלת בהתאם לתקציב מאושר המועבר לידיה 

לחקלאי לא , או תבוטל/מאת משרדי הממשלה ובמידה ומסיבה כלשהי תעוכב העברת התקציב ו

 .או ביטול התשלום בגין סיבה זו/תהיה כל טענה כנגד המועצה בכל עניין הקשור לעיכוב בתשלום ו

 

 ז"לו –וסיומה  התחלת העבודה

 

 .2010 מרץ – 2009 ספטמברהחקלאי מתחייב לסיים את הנטיעה במהלך החודשים  .א

 

באחריות החקלאי להודיע למועצה על מועד הנטיעה לא יאוחר משבועיים ימים מראש ובכתב 

בטלפון , אשת הקשר לנושא זה הינה נציגת היועץ לירון אמדור. לכתובת המועצה לידי מזכיר המועצה

052-4337298. 
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 3או לכל הפחות , החקלאי מתחייב לעבד את המטע שניטע במסגרת הפרויקט עד ניבה מלאה

העיבוד של מטעי הזיתים הנדרש במסגרת על פי העקרונות הסביבתיים שפורטו בנספח , שנים

 .הפרויקט

 

החקלאי מתחייב לאפשר לנציג מטעם המועצה האזורית מגידו לבקר באזור הנטיעה בכדי 

 .העיבוד ולנטר את ערכי הטבע במקוםו ח על ביצוע הנטיעהלפק

 

 פיקוח  .8

 

הפיקוח על ביצוע הנטיעות והממשק הסביבתי כמפורט בהצעה זו יתבצע חודש לאחר  .א

 . הנטיעה ובפרקי זמן לפי שיקול דעתה של המועצה האזורית מגידו והיועץ

 

 .מועד הפיקוח האחרון יהיה שנתיים לאחר הנטיעות .ב

  

הפיקוח על ביצוע הנטיעות והממשק הסביבתי יבוצע על פי טופס מעקב המצורף  .ג

 .לחוזה' כנספח ד

 

 העדר תביעות .9

 

ביצוע הנטיעה הינה באחריותו המלאה של החקלאי ולחקלאי לא תהיה כל טענה כנגד 

 .כלשהו כתוצאה מהנטיעה' צד גלאו /המועצה בגין נזקים אשר נגרמו לו ו

 

י חוזה זה על נספחיו לכל אדם "א זכאי להמחות זכות מזכויותיו עפהחקלאי לא יה .ב

לרבות חיוביו לביצוע  –י חוזה זה "כן לא יהא זכאי החקלאי להמחות חיוב מחיוביו עפ. או גוף אחר/ו

 .אלא אם כן קבל הסכמת המועצה בכתב ומראש, או גוף אחר/לכל אדם ו –הנטיעה 

 

 ביטוחים .10

 

 .'חבות מעבידים וצד ג, רכוש, בטח את העבודותהחקלאי י             

 

 הסבת החוזה .11

 

וכן אין הוא רשאי , או כל חלק ממנו, החקלאי אינו רשאי להסב לאחר את החוזה             

 .להעביר או למסור או לשעבד לאחר כל זכות לפי החוזה
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 סכסוכים .12

 

בין הצדדים בקשר לענינים הנדונים  כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו             

למעט ענינים הדנים בתנאי תשלום או הנמסרים לפי חוזה זה להחלטת  –בחוזה זה או הנובעים ממנו 

, י הצדדים ובהעדר הסכמה ביניהם על מינוי הבורר"יובאו להכרעת בורר יחיד שיתמנה ע –המפקח 

 .מחוז חיפהי הממונה על "ע –לפי פניית אחד הצדדים  –יתמנה הבורר 

הבורר יפסוק לפי הוראות החוק יהיה פטור מדיני הראיות לסדרי הדין ויהא חייב             

 .לנמק את פסק הבורר

 

 –חתימת הצדים על חוזה זה תחשב כחתימתם על שטר בוררין ולבורר ניתנה רשות             

 .בינייםלתת החלטות חלקיות או צווי  –נוסף לסמכותו ליתן פסק דין סופי 

 

 .הצדדים ישאו שווה בשווה בשכר טרחתו של הבורר             

 

בחתימתם על חוזה זה מתחייבים מורשי החתימה המוסמכים של החקלאי בכל  .13

 .ביחד ולחוד עם החקלאי, י חוזה זה על נספחיו"התחייבויות החקלאי עפ

 

 מעביד-אי קיום יחסי עובד .14

 

עובד "יחסי , בזה כי לא יהיו בין המועצה ובין החקלאיהצדדים מסכימים ומצהירים  .א

 ".קבלן עצמאי"י חוזה זה הוא מעמד של "בהתאם לכל דין וכי מעמדו של החקלאי עפ" ומעביד

 

כי החקלאי איננו עובד של המועצה על כל הכרוך , למען הסר ספק מצהירים הצדדים

ולפיכך איננו זכאי , הינו כקבלן עצמאיוכי מעמדו בהתאם לחוזה זה , והמשתמע מכך בהתאם לכל דין

 . לזכויות כלשהן מלבד אלו המוזכרות בחוזה זה

 

החקלאי מתחייב לשלם בעצמו את כל התשלומים החלים עליו כקבלן עצמאי בהתאם לכל 

בנוסף מצהיר החקלאי כי לא יהיה זכאי לקבל או לדרוש מהמועצה כל זכות הקיימת או שתהיה . דין

 .נוהג או הסכם קיבוצי, כל דין קיימת לעובד על פי

 

פ החוק לרבות תשלום בגין כל ההפרשות אשר בהם "החקלאי מתחייב להעסיק עובדים ע

 .מחוייב החקלאי להפריש לטובת עובדיו
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 כתובות הצדדים .15

 

 :לצורך חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה             

 

 מועצה אזורית מגידו –המועצה              

- החקלאי               

 

תיחשב כהודעה , ל"כל הודעה שתשלח לצד מהצדדים במכתב רשום לפי כתובתו כנ             

שעות משעת מסירת המכתב הרשום בבית דואר  72בתום , שנתקבלה על ידי הצד אליו היתה מיועדת

 .בישראל

 

 :ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום             

 

           _____________     ______________ 

 א יל    ק  חה           ה  מ  ו ע צ ה              
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