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קול קורא
נוהל מתן תמיכות לבעלי בתי בד לפינוי עקר
הנחיות להגשת בקשות לתמיכה בפינוי שפכי בתי בד (עקר וגפת רטובה) בעונת המסיק
2022/23

רקע
נוהל זה בא לתת מענה לבתי הבד המפנים את שפכי בתי הבד באופן עצמי ובפיקוח מקצועי של
נציגי המשרד להגנת הסביבה.
ענף הזית במועצת הצמחים ובשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ובתיאום המשרד להגנת
הסביבה החליט להעמיד תקציב ייעודי לשנת  2022/23לרשות בתי בד פעילים הנמנעים מהזרמת
שפכי בתי הבד לנחלים ולמערכת הביוב והמפנים את שפכי בתי הבד באופן עצמאי ולא דרך
תאגידי המים והביוב ובאישור המשרד להגנת הסביבה.
התהליך המתמשך להטמעת פינוי עצמי ופיזור של שפכי בתי בד ,יביא למניעת הפגיעה במערכות
ההולכה ,מניעת קריסת המט"שים ומניעת הזיהום הסביבתי האפשרי .על כן ,ענף הזית במועצת
הצמחים ומשרד החקלאות החליטו להעמיד תקציב של עד  300אלף  ₪לטובת העניין.
בעונת מסיק הזיתים ,נוצרים בבתי הבד שפכים (להלן – עקר/גפת רטובה) האסורים להזרמה
למערכת הביוב ולנחלים .העקר ,בהגיעו למערכת הביוב ,גורם נזקים כבדים למערכת הולכת
השפכים ולמערכת טיהור השפכים עד כדי סתימת מערכות ההולכה וקריסת מתקני הטיהור.
במאמץ של משרד החקלאות וענף הזית ,הושג תקציב ייעודי למתן תמיכה חלקית לפינוי
העקר/גפת רטובה מבתי בד המונעים את זיהום הסביבה ע"י פיזור השפכים בשטחים זיתים
באופן עצמאי.
הודעת אתראה נמסרה לבתי הבד בתחילת ספטמבר  2022בצירוף קול קורא זה.
במסגרת קול קורא זה יינתנו תמיכות חלקיות לבתי הבד המפנים באופן עצמי ובאישור המשרד
להגנת הסביבה את השפכים.

תנאי סף
את הבקשה לקבלת תמיכה זכאי להגיש בית בד העומד בכל התנאים המפורטים להלן:
א .בית בד המוגדר כבית בד ברישומי ענף הזית במועצת הצמחים.
ב .לבתי בד תלת-פאזיים או דו פאזיים פעילים הכוללים אמצעי אגירה (בית בד הפעיל בעונת
המסיק .)2022/23
ג .לבעל בית הבד אמצעי פיזור המאושר ע"י ענף הזית או הסכם בתוקף עם קבלן/חברה
להפעלת שירותי פינוי מי עקר.
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ד .הרשאה לבית הבד מאת בעל מטע זיתים לפיזור עקר/גפת רטובה במטע הזיתים באופן
מבוקר לפיזור מבוקר לפי  5קוב לדונם.

בקשה לקבלת תמיכה תכלול את הפרטים הבאים
.1

בית בד המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה ,יגיש לוועדה המקצועית בענף הזית (להלן –
הועדה) ,אשר תמונה לצורך בחינת הבקשות לפי נוהל זה ,בקשה מנומקת בכתב הכוללת את
הפרטים הבאים:
 1.1שם בית הבד ,שם מלא של בעל בית הבד ,כתובת מפורטת של בית הבד ,כתובת מפורטת
למשלוח דואר ופרטי התקשרות מלאים :טלפון ,דואר אלקטרוני ,פקס ,תיבת דואר וכד'.
 1.2כמות העקר או הגפת הרטובה הצפויים לפינוי ופיזור בעונת המסיק  ,2022/23ונפח בור
האגירה הקיים.
 1.3אישורי פיזור העקר/גפת רטובה במטעי זיתים בהתאם לסעיף ד' לתנאי הסף לעיל.
 1.4במידה והפיזור מתבצע ע"י קבלן מורשה  ,יש להגיש הצעת מחיר עלות הפיזור למ"ק
והסכם חתום עם ספק שירותי פינוי שפכים באמצעות ביוביות/מתקן פינוי העומד ויעמוד
בדרישות ובתנאים המפורטים בקול קורא זה.

.2

בקשה שתעמוד בתנאי הסף תועבר לבחינת הועדה .החליטה הועדה כי יש צורך במסמכים
נוספים לביסוס הבקשה לקבלת תמיכה ,תודיע על כך הועדה לבעל בית הבד והוא יגיש את
המסמכים שנדרשו ממנו ,בכפוף ובהתאם לדרישת הועדה ,בהתאם למועדים שקצבה לשם
כך.

.3

לבקשה לקבלת תמיכה יצורף נספח מס'  1חתום ע"י בעל בית הבד.

.4

את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מיום  15/11/2022בשעה  12:00באמצעות דואר אלקטרוני
או פקס או מסירה ישירה למשרדי ענף הזית .בקשה לקבלת תמיכה שתגיע לאחר המועד
הנקוב לא תידון בוועדה.

תנאים והנחיות נוספות
 .1הועדה אינה מתחייבת לאשר כל בקשה שתוגש .אישור הבקשה ,נתון לשיקול דעתה
המקצועי הבלעדי של הועדה והוא תלוי בין היתר בשיקולי תקציב ,במספר הבקשות,
שתוגשנה ,בסכנת הזיהום הטמונה באזור בו מצוי בית הבד ,בכמות העקר ,באפשרויות
לסילוק העקר וכיוצא באלה.
 .2התמיכה בבתי הבד לצורך פינוי העקר/גפת רטובה תהיה בגובה מקסימלי של עד  50%מעלות
סך הפינוי בפועל .אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את ענף הזית במועצת הצמחים לשאת
באי זה שהוא תשלום מעבר לכך  ,של מי מבעלי בתי הבד ,בקשר עם פינוי העקר ו/או בקשר
אליו.
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 .3התמיכה תיעשה בהתאם לכמויות שיפונו בפועל מבתי הבד בחתימת ובאישור הגורם
המקצועי המפקח מטעם ענף הזית במועצת הצמחים ובתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועל
פי חשבונות שיוגשו על ידו לאישור ענף הזית במועצת הצמחים.
 .4בית בד שימצא זכאי לתמיכה ,יתחייב לתעד ולהעביר במסגרת החשבונות שיוגשו לענף
הזית:
 4.1רישום מדויק של פעולות סילוק העקר/גפת רטובה בפועל ,לרבות ,תאריך הסילוק,
שעת הסילוק ,הכמות שסולקה במ"ק ויעד הסילוק בהתאם לנספח מס' .2
 .5על כל  1מ"ק של עקר/גפת רטובה שיפונו מבית הבד המצוי בבקשות שהועברו לידי הועדה,
תינתן תמיכה בסך שלא תעלה על /₪ 30מ"ק  ,ובכמות של עד  500מ"ק מי עקר ,בכפוף
למגבלות התקציב .באם סך החשבונות המאושרים יהיה גדול מסך התקציב שיוקצה
לפרויקט זה ,הקיזוז ייעשה באופן יחסי בין כל בתי הבד שהגישו ועמדו בתנאי הסף.
 .6החשבון שיוגש לענף הזית ,יכלול את כל הרישומים הנ"ל כשהם חתומים ע"י רואה חשבון של
בית הבד.
 .7בתי בד שיימצאו זכאים לתמיכה מתחייבים בזה שלא תהינה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בקשר עם קבלת התמיכה מענף הזית במועצת הצמחים ,המדינה ו/או בקשר עם פינוי
העקר מבתי הבד ובכלל זה בקשר עם התקשרותם מול החברות לפינוי השפכים.
 .8ניתן להעביר שאלות הבהרה בעניין קול הקורא באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת של אורי
יוגב מענף הזית ( .)uriy@plants.org.ilשאלות הבהרה שיגיעו לאחר המועד למתן תשובות,
לא תענינה.
 .9תחילתו של נוהל זה ,מיום פרסומו.

לוח זמנים
א .הגשת הבקשות לוועדת התמיכות בענף הזית  -עד ליום  15/11/22בשעה .12:00
ב.

הגשת נספח מספר  2מלא וחתום עד ליום 31/12/2022

ג.

החלטת ועדת התמיכות ופרסומה לבתי הבד – עד ליום רביעי  28/2/2023או עד למועד נדחה
אחר מנימוקים שיירשמו.

לוט :
נספח מס'  – 1כתב התחייבות מקצועי.
נספח מס'  - 2טופס דיווח על ביצוע שאיבת עקר/גפת רטובה ופיזורו.
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נספח מס' 1
כתב התחייבות מקצועי
אנו מורשי החתימה של _______________________ (להלן "בית בד") ,מתכבדים להגיש
בקשתנו לקבלת תמיכה במסגרת קול קורא לתמיכה לבתי בד לפינוי שפכים מבתי בד בשנת
המסיק  , 2022ומתחייבים בשמו לקיים את כל ההתניות שלהלן ,בקשר לכל סכום שיוענק לנו
כתמיכה :
א .לבצע את הפרויקט בהתאם לאישור שניתן לתוכנית הפעולה על ידי ענף הזית במועצת
הצמחים ובהתאם לתנאים המפורטים בקול קורא זה.
ב .הגשת בקשה במסגרת קול קורא זה ,הנה על דעת המבקש באשר לכללי ,תנאי ושיעורי
התמיכה המפורטים בקול קורא זה ובאחריותו של המבקש בלבד.
ג .לסיים את ביצוע הפרויקט נשוא הבקשה עד ל 90 -יום מיום קבלת האישור מענף הזית
במועצת הצמחים או עד סיום עונת המסיק  ,לפי המוקדם מביניהם.
ד .מצהירים בזאת ,כי אין בקבלת תמיכה זו בכדי להטיל על ענף הזית במועצת הצמחים,
אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהו כלפי מגיש הבקשה ו/או צד שלישי כלשהו בקשר כל
היבט בפרויקט הנתמך ,והתחייבות של מגיש הבקשה כי אם יחויבו הגורמים הנ"ל
באחריות ,חבות או חובה כלשהי כאמור ,ישפה מגיש הבקשה את הגורמים הנ"ל בגין כל
סכום שיחויבו בהם ,מיד עם קבלת הדרישה.
ה .הסכמה בכתב של מקבל התמיכה כי לגורמים הנ"ל ,תהיה הזכות לפרסם כל מידע בקשר
לפרויקט שייתמך על ידם.

חתימת מורשי החתימה :

_______________
שם

______________
מס'' ת.ז.

___________________ ____________
חתימה
תפקיד

_______________
שם

______________
מס'' ת.ז.

___________________ ____________
חתימה
תפקיד
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נספח מס' 2
טופס דיווח על ביצוע שאיבת עקר ופיזורו (לשימוש ע"י קבלן מפזר ובית בד מפזר עצמאית)
טלפון
בעלים :
שם בית הבד:
טלפון:
שם הנהג/המפזר :
הנחיות –
בעל בית הבד המעוניין בקבלת תמיכה במסגרת קול קורא לתמיכה בבתי הבד ,חייב לבצע רישום
מפורט של שאיבות ופיזורים ,כתנאי לקבלת התמיכה .הטופס יהיה זמין להצגה בפני הפקח בבית
הבד ,בכל עת.
תאריך

יום
בשבוע

שעת כמות
שאיבה במ"ק

שם בית הבד

פירוט מיקום הפיזור

חתימת
מפזר

הערות

חתימה וחותמת בעל בית הבד:
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