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08/07/19מעודכן 2020 מקדמי הקצאת עובדים זרים לשנת 

:   תנאי סף והגבלות

.יגברו תנאי הסף וההגבלות על המקדם, ככל שקיימת סתירה בין תנאי הסף וההגבלות לבין מקדם הגידול. א

.התנאים וההגבלות הם במצטבר, ככל שקיימים מספר תנאי סף והגבלות. ב

:להלן רשימת הגידולים

הדרים
תנאי סף והגבלות

2021הזכאות לקבלת היתרים היא רק עבור פרדס נושא פרי או שיניב עד שנת 

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.0129'עובדים לד' מסאדמוני1026
0.0139'עובדים לד' מסאור1001
0.0139'עובדים לד' מסאורה1027
0.0129'עובדים לד' מסאלן דייל1028
0.0120'עובדים לד' מסאשכולית אדומה1002
0.0124'עובדים לד' מסאשכולית לבנה1003
0.1125'עובדים לד' מסאתרוג1004
0.0113'עובדים לד' מסוינולה1005
0.0125'עובדים לד' מסולנסיה1006
0.0096'עובדים לד' מסטבורי1007
0.0119'עובדים לד' מסטופז1008
0.0116'עובדים לד' מסטמפל1029
0.0099'עובדים לד' מסטרויטה תפוז1030
0.0124'עובדים לד' מסינוב1031
0.0122'עובדים לד' מסיפית1032
0.0142'עובדים לד' מסליים1009
0.0228'עובדים לד' מסלימון1010
0.0512'עובדים לד' מסלימקוואט1036
0.0135'עובדים לד' מסמור1011
0.0135'עובדים לד' מסמורקוט1012
0.0152'עובדים לד' מסמיכל1013
0.0116'עובדים לד' מסמינאולה1014
0.0129'עובדים לד' מסמירב1033
0.2742'עובדים לד' מס*משתלות הדרים1015
0.0103'עובדים לד' מס(סנטינה)נובה 1016
0.0096'עובדים לד' מסניו סמל1034
0.0096'עובדים לד' מסניוהול1035
0.0118'עובדים לד' מסנקטר1017
0.0160'עובדים לד' מססצומה מוקדמת1018
0.0112'עובדים לד' מסעידית1019
0.0103'עובדים לד' מספומלו גלית1020
0.0090'עובדים לד' מסנדלר'פומלו צ1021
0.0102'עובדים לד' מספומלית1022
0.0568'עובדים לד' מסקומקוואט1023
0.0134'עובדים לד' מסראשון1024
0.0099'עובדים לד' מסשמוטי1025
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מטעים
תנאי סף והגבלות

2021הזכאות לקבלת היתרים היא רק עבור פרדס נושא פרי או שיניב עד שנת 

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.0063'עובדים לד' מסאבוקדו2001
0.0074'עובדים לד' מסאגוז המלך2002
0.0154'עובדים לד' מסאגס2003
0.0604'עובדים לד' מסאוכמניות2037
0.0700'עובדים לד' מסאנונה2004
0.0723'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/אננס בחממה2005
0.0771'עובדים לד' מסאסנה2036
0.0305'עובדים לד' מסאפרסמון2006
0.0352'עובדים לד' מסאפרסק2007

0.0372'עובדים לד' מסאפרסק בבית רשת ליצוא2063

0.0451'עובדים לד' מסאפרסק נקטרינה בחממה2038
0.0170'עובדים לד' מסבננה2008

0.0200'עובדים לד' מסבננה בבית רשת2062
0.0226'עובדים לד' מסגויאבה2009
0.0106'עובדים לד' מסגפן יין לריבוי2053
0.0599'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ דובדבן בחממה 2039
0.0406'עובדים לד' מסדובדבן וגודגדן2010
0.0083'עובדים לד' מסזית למאכל שלחין ובעל2011
0.0020'עובדים לד' מסזית לשמן שלחין ובעל2012
0.0188'עובדים לד' מסחבוש2013
0.0037'עובדים לד' מסחוחובה2040
0.0362'עובדים לד' מסכרם כנות לייצור ייחורים למשתלות2052
0.0067'עובדים לד' מסכרם עינבי יין  שלחין ובעל2020
0.0416'עובדים לד' מסכרם עינבי מאכל שלחין ובעל2021
0.0482'עובדים לד' מסכרם ענבי מאכל בחממה2045
0.0137'עובדים לד' מסלונגן2041
0.0128'עובדים לד' מסליצי2014
0.0190'עובדים לד' מסמנגו2015
0.0072'עובדים לד' מסמקדמיה2016
0.0251'עובדים לד' מסמשמיש2017
0.3427'עובדים לד' מס*משתלות נשירים2018
0.3840'עובדים לד' מס*משתלות סובטרופים 2019
0.4025'עובדים לד' מס*משתלת גפן2042
0.0370'עובדים לד' מסנקטרינה2043

0.0406'עובדים לד' מסנקטרינה בבית רשת ליצוא2064
0.0270'עובדים לד' מסנשירים לזרעים2044
0.1195'עובדים לד' מספאפיה שטח פתוח2022
0.1578'עובדים לד' מספאפיה רגילה ופאפיה אורגנית בחממה2055
0.0771'עובדים לד' מספטל2046
0.0166'עובדים לד' מספיגויה2023
0.0688'עובדים לד' מספיטיה2024
0.0234'עובדים לד' מספיטנגו2054
0.0894'עובדים לד' מספסיפלורה2047
0.0044'עובדים לד' מספקאן2025
0.0262'עובדים לד' מסצבר2026
0.0322'עובדים לד' מסצבר אינטנסיבי2027
0.0255'עובדים לד' מסקיוי2028
0.0816'עובדים לד' מסקרמבולה בחממות2048
0.0417'עובדים לד' מסרימון2029
0.0240'עובדים לד' מסשזיף2030
0.0342'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ שזיף בחממה 2049
0.0686'עובדים לד' מסשיזף סיני2084

0.0485'עובדים לד' מסשסק בית רשת2031
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המשך מטעים

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.0776'עובדים לד' מסשסק בחממות2051
0.0046'עובדים לד' מסשקד שלחין ובעל2032
0.0543'עובדים לד' מסתאנים2033
0.0207'עובדים לד' מסהול'תמר מג2034

0.0300'עובדים לד' מס(מיון ידני)הול מיון ידני 'תמר מג2056
0.0155'עובדים לד' מס(הול'לא מג)תמר אחר 2057
0.0151'עובדים לד' מסתפוח2035
0.0340'עובדים לד' מסארגן2065
0.4000'עובדים לד' מס( דונם בלבד5ניתן להגיש עד )גוגי ברי 2066

מטעים אורגנים

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד

0.0370'עובדים לד' מסתפוח זהב אורגני2058

0.0253'עובדים לד' מסמשמש אורני2059

0.0374'עובדים לד' מסספדונה אורגני2060

0.0230'עובדים לד' מסמטע אורגני אחר2061

גפן נדרש רישיון משתלה מאת מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת / הדרים/ סובטרופים/ לקוד משתלת נשירים
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ירקות
:הרשימה ממויינת לפי

ירקות כללי. א
ייצור זרעי מיכלוא לירקות. ב
(מקדם הקצאה מחושב לפי מחזור אחד)ירקות מחזוריים בשטח פתוח . ג
מנהרה עבירה/תבלינים בחממה. ד
תבלינים בבתי רשת. ה

מנהרה עבירה/תבלינים ללא חרקים בחממה. ו

(מקדם הקצאה לפי מחזור אחד)תבלינים בשטח פתוח ומחזוריים . ז

:הערות 

טכניקה אחרת הם בשטח פתוח-גידולים שבהם לא מוגדרת אגרו

 דונם100 מיני ירקות ומוגבל עד ל 10 לפחותגן ירק אורגני מוגדר כגידול המכיל 

גידולי ירקות בחממה מקדם ההקצאה הינו שנתי

ירקות כללי. א

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.0466'עובדים לד' מסאבטיח במנהרות עבירות3113
0.0158'עובדים לד' מסאבטיח מיני סידלס בשטח פתוח3249
0.0066'עובדים לד' מסאבטיח סידלס3001
0.0466'עובדים לד' מסאבטיח סידלס במנהרה עבירה3250
0.0395'עובדים לד' מסאספרגוס3002
0.2112'עובדים לד' מסאפונת שלג בבית רשת3251
0.0179'עובדים לד' מסארטישוק3003
0.0314'עובדים לד' מסארטישוק ירושלמי3172
0.0132'עובדים לד' מסבטטות קיץ3004
0.0214'עובדים לד' מסבמיה3240
0.0074'עובדים לד' מסבצל3005
0.0472'עובדים לד' מסבצל ירוק3115
0.0114'עובדים לד' מסבצלצולים מזרעים לבצל3116
0.0017'עובדים לד' מסברוקולי לתעשייה3006
0.0018'עובדים לד' מסגזר3007
0.0556'עובדים לד' מסגן ירק אורגני3246
0.0695'עובדים לד' מסגת3146
0.0113'עובדים לד' מסדלורית3119
0.0089'עובדים לד' מסדלעת3120
0.0720'עובדים לד' מס(ר'ינג'ג)זנגויל 3173
0.0137'עובדים לד' מסחזרת3121
0.2157'עובדים לד' מסחסה בחממה על מצע מנותק3151
0.7600'עובדים לד' מס( דונם בלבד5ניתן להגיש עד )חסה הידרופונית 3139
0.1525'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/חסה ללא חרקים בחממה3165
0.0328'עובדים לד' מסחציל3013
0.0516'עובדים לד' מסחציל בבית רשת3228
0.0585'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ חציל בחממה 3123
0.1525'עובדים לד' מסמנהרה עבירה הדלייה הולנדית/ חציל בחממה3162
0.0499'עובדים לד' מסחציל במנהרות נמוכות3163
0.0134'עובדים לד' מס(ארטישוק עלים)חרשוף 3124
0.1371'עובדים לד' מסכרוב ניצנים3152
0.0066'עובדים לד' מסמלון3018
0.1442'עובדים לד' מס(גידול כל השנה במנהרות עבירות)מלון במנהרות עבירות 3017
0.2532'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ מלפפון בחממה 3019
0.3016'עובדים לד' מסמלפפון בייבי3245
0.0043'עובדים לד' מסמלפפון לתעשייה3020
0.7187'עובדים לד' מסמשתלות ירקות אינטנסיבית בחממה בלבד3021
0.0679'עובדים לד' מסמשתלת תות שדה3158
0.0193'עובדים לד' מססתיו- סלק אדום 3022
0.3171'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/עגבניות אשכולות אורגניות בחממה3161
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המשך ירקות כללי

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.3082'עובדים לד' מסעגבניות אשכולות בחממה צינון וחימום3171
0.1970'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ עגבניות באשכולות לייצוא בחממה 3141
0.1539'עובדים לד' מסעגבניות בבית רשת3231
0.2007'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ עגבניות חממה 3024
0.0459'עובדים לד' מסעגבניות למאכל3025
0.0013'עובדים לד' מסעגבניות לתעשייה3026
0.1881'עובדים לד' מסרי   בשטח פתוח'עגבניות צ3028
0.2578'עובדים לד' מסרי בבית רשת'עגבניות צ3226
0.3312'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ רי בחממה 'עגבניות צ3027
0.0133'עובדים לד' מסערכובית הגלגל3129
0.2122'עובדים לד' מסעשב חיטה3147
0.0215'עובדים לד' מספול3130
0.0242'עובדים לד' מספטרוזיליה שורש3154
0.2225'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ פיפינו בחממה 3168
0.0278'עובדים לד' מספלפל3032
0.2354'עובדים לד' מסמנהרה עבירה  לייצוא/פלפל  אורגני בחממה3160
0.1944'עובדים לד' מספלפל  אורגני לייצוא בבתי רשת3224

3159
מנהרה עבירה לייצוא הדלייה הולנדית עבירה /פלפל אורגני בחממה

עם חמום וצינון
0.2642'עובדים לד' מס

0.0846'עובדים לד' מספלפל בבית רשת לשוק מקומי3227

0.1005'עובדים לד' מסמנהרה עבירה לשוק מקומי/ פלפל בחממה 3031

סוויטבל וסוויטביוט, טינקלבל, ארומרו: פלפל בחממה3174
0.3006'עובדים לד' מס

0.0043'עובדים לד' מספלפל חריף לתעשייה3033
0.0850'עובדים לד' מספלפל לייצוא בבית  רשת3223

3235

מנהרה עבירה עם  צינון /פלפל לייצוא הדלייה הולנדית בחממה

(טכנולוגיה גבוהה)בלבד 
0.1579'עובדים לד' מס

3029

מנהרה עבירה עם חמום /פלפל לייצוא הדלייה הולנדית בחממה

(טכנולוגיה גבוהה)וצינון 
0.2339'עובדים לד' מס

3030

מנהרה /פלפל לייצוא הדלייה ספרדית שתילת אוגוסט בחממה

0.1051'עובדים לד' מסעבירה
0.1102'עובדים לד' מספלפל ערבה תיכונה3247
0.2652'עובדים לד' מסמנהרה עבירה לייצוא/ילי בחממה'פלפל צ3164
0.1569'עובדים לד' מסילי שוק מקומי'פלפל צ3242

3256

מנהרה עבירה לייצוא הדלייה הולנדית /פלפל רמירו אורגני בחממה

0.3609'עובדים לד' מסעבירה עם חמום וצינון

0.0009'עובדים לד' מספפריקה לתעשייה3034

0.2371'עובדים לד' מס(יש לדווח שטח פיזי ללא הכפלה במחזורי גידול)פרחי קישוא 3155
0.0124'עובדים לד' מסשום3039
0.1053'עובדים לד' מסשעועית איטלקית3134
0.0010'עובדים לד' מסשעועית לתעשייה3040
0.2097'עובדים לד' מסתות שדה במנהרות נמוכות3042
0.3383'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ תות שדה תלוי בחממה 3041
0.0005'עובדים לד' מסתירס מתוק3043
0.0006'עובדים לד' מסתפוחי אדמה אביב3044
0.0006'עובדים לד' מסתפוחי אדמה סתיו3045
0.0091'עובדים לד' מסתרד לתעשייה3046
0.0611'עובדים לד' מסתרד ניוזילנדי3170
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ייצור זרעי מיכלוא לירקות. ב

זרעים המיוצרים על ידי הכלאת זרעים משני זנים שונים- זרעי מכלוא 

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד

0.0677'עובדים לד' מסאבטיח בחממה לייצור זרעי מכלוא3248
0.0618'עובדים לד' מסאבטיח בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3011
0.0168'עובדים לד' מסבצל בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3110
0.0623'עובדים לד' מסחסה  בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא מחזור אחד3105
0.0146'עובדים לד' מסלפת בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3112
0.3400'עובדים לד' מסמלון בחממה לייצור זרעי מיכלוא3109
0.0140'עובדים לד' מסמלון בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3010
0.0598'עובדים לד' מסמנהרה עבירה ליצור זרעי מיכלוא/ מלפפון בחממה 3106
0.0146'עובדים לד' מססלק  בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3111
0.0648'עובדים לד' מסעגבניות  בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3107
1.3583'עובדים לד' מסעגבניות בחממה ליצור זרעי מיכלוא3008
1.0536'עובדים לד' מסעגבניות בבית רשת לייצור זרעי מיכלוא לגידול3225
1.0051'עובדים לד' מסרי לייצור זרעי מיכלוא'עגבניות צ3157
0.0189'עובדים לד' מספלפל  בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3108
0.6458'עובדים לד' מספלפל בחממה ליצור זרעי מיכלוא3009
0.0189'עובדים לד' מסצנונית בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3102
0.0133'עובדים לד' מסקישוא בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3103
0.0189'עובדים לד' מסתירס בשטח פתוח לייצור זרעי מיכלוא3104

(מקדם הקצאה מחושב למחזור אחד)גידולי ירקות מחזוריים בשטח פתוח  . ג

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.1160'עובדים לד' מסאפונה סינית וצרפתית מחזור אחד3114
0.0511'עובדים לד' מסבצל ירוק לייצוא מחזור אחד3143
0.0140'עובדים לד' מסברוקלי לשוק הטרי מחזור אחד3117
0.0061'עובדים לד' מסליצוא מחזור אחד (פרסניפ)גזר לבן 3118
0.0147'עובדים לד' מסחמציץ מחזור אחד3122
0.0175'עובדים לד' מסחסה מחזור אחד3012
0.0256'עובדים לד' מסחסה צבעונית מחזור אחד3140
0.0186'עובדים לד' מסחסה רומית מחזור אחד3150
0.0145'עובדים לד' מסכרוב מחזור אחד3014
0.0152'עובדים לד' מסכרוב סיני מחזור אחד3015
0.0145'עובדים לד' מסכרובית מחזור אחד3016
0.0219'עובדים לד' מסלוביה מחזור אחד3125
0.0358'עובדים לד' מסמחזור אחד (כרתי)לוף 3126
0.0268'עובדים לד' מסלפת  מחזור אחד3127
0.0142'עובדים לד' מסמחזור אחד (סלק עלים)מנגולד 3128
0.0152'עובדים לד' מססלרי עלים מחזור אחד3023
0.0244'עובדים לד' מסמחזור אחד (כרפס)סלרי פטוטרות 3236
0.0009'עובדים לד' מספטרוזיליה לתעשיה מחזור אחד3131
0.0164'עובדים לד' מסצנון  מחזור אחד3035
0.0064'עובדים לד' מסצנונית מחזור אחד3132
0.0022'עובדים לד' מסצנונית מיני לייצוא מחזור אחד3232
0.0206'עובדים לד' מסקולרבי מחזור אחד3036
0.0312'עובדים לד' מסקישוא במנהרות נמוכות  מחזור אחד3153
0.0139'עובדים לד' מסקישוא מחזור אחד3037
0.0318'עובדים לד' מסרברבר מחזור אחד3133
0.0133'עובדים לד' מסשומר מחזור אחד3038
0.0009'עובדים לד' מסשמיר לתעשיה מחזור אחד3149
0.0237'עובדים לד' מסשעועית ירוקה וצהובה מחזור אחד3156
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(מקדם הקצאה מכיל בתוכו את מחזורי הגידול)מנהרה עבירה /תבלינים בחממה. ד

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.1099'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/אורגנו  לייצוא בחממה3064
0.4552'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/בזיל  לייצוא בחממה3058
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ביביז  לייצוא בחממה3074
0.1977'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/טרגון  לייצוא בחממה3059
0.1324'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/כוסברה לייצוא בחממה3049
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/לייצוא בחממה'  לובג3052
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/מיורם  לייצוא בחממה3065
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/מיזונה  לייצוא בחממה3069
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/מליסה  לייצוא בחממה3068
0.2162'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/לייצוא בחממה  (נענע)מנתה 3060
0.1963'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/מרווה  לייצוא בחממה3061
0.3360'עובדים לד' מססליקורניה לייצוא בחממה3645
0.4048'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/עירית  לייצוא בחממה3056
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/עירית שומית לייצוא בחממה3057
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/עשב לימון  לייצוא בחממה3066
0.2035'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/פטרוזיליה  לייצוא בחממה3051
0.1218'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רביל  לייצוא בחממה'צ3055
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/צטרה  לייצוא בחממה3067
0.1488'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/קורנית  לייצוא בחממה3063
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רד מסטרס  לייצוא בחממה3070
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רד צרד  לייצוא בחממה3071
0.1284'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רוזמרין  לייצוא בחממה3062
0.2342'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רוקולה  לייצוא בחממה3053
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רוקט  לייצוא בחממה3054
0.1487'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/שמיר  לייצוא  בחממה3050
0.1248'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/תבלינים אחרים לייצוא בחממה3233
0.0304'עובדים לד' מסמנהרה עבירה לשוק מקומי/ תבלינים בחממה 3047
0.1221'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/תרד עלים  לייצוא בחממה3072

תבלינים בבית רשת. ה
מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד

0.0961'עובדים לד' מסאורגנו  לייצוא בבית רשת3190
0.3872'עובדים לד' מסבזיל  לייצוא בבית רשת3184
0.1056'עובדים לד' מסביביז  לייצוא בבית רשת3199
0.0941'עובדים לד' מסבייבי לשוק מקומי בבית רשת3241
0.1695'עובדים לד' מסטרגון  לייצוא בבית רשת3185
0.1114'עובדים לד' מסכוסברה לייצוא בבית רשת3175
0.1056'עובדים לד' מסלייצוא בבית רשת'  לובג3178
0.1056'עובדים לד' מסמיורם  לייצוא בבית רשת3191
0.1056'עובדים לד' מסמיזונה  לייצוא בבית רשת3195
0.1056'עובדים לד' מסמליסה  לייצוא בבית רשת3194
0.1847'עובדים לד' מסלייצוא בבית רשת  (נענע)מנתה 3186
0.1684'עובדים לד' מסמרווה  לייצוא בבית רשת3187
0.3447'עובדים לד' מסעירית  לייצוא בבית רשת3182
0.1054'עובדים לד' מסעירית שומית לייצוא בבית רשת3183
0.1056'עובדים לד' מסעשב לימון  לייצוא בבית רשת3192
0.1745'עובדים לד' מספטרוזיליה  לייצוא בבית רשת3177
0.1056'עובדים לד' מסרביל  לייצוא בבית רשת'צ3181
0.1056'עובדים לד' מסצטרה  לייצוא בבית רשת3193
0.1282'עובדים לד' מסקורנית  לייצוא בבית רשת3189
0.1056'עובדים לד' מסרד מסטרס  לייצוא בבית רשת3196
0.1056'עובדים לד' מסרד צרד  לייצוא בבית רשת3197
0.1110'עובדים לד' מסרוזמרין  לייצוא בבית רשת3188
0.1957'עובדים לד' מסרוקולה  לייצוא בבית רשת3179
0.1056'עובדים לד' מסרוקט  לייצוא בבית רשת3180
0.1056'עובדים לד' מסשאר תבלינים לייצוא בבית רשת3234
0.1248'עובדים לד' מסשמיר  לייצוא בבית רשת3176
0.1056'עובדים לד' מסתרד עלים  לייצוא בבית רשת3198
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מנהרה עבירה/תבלינים ללא חרקים בחממה. ו

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.1018'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/אורגנו ללא חרקים בחממה3213
0.4103'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/בזיל ללא חרקים  בחממה3207
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ביביז ללא חרקים בחממה3222
0.1797'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/טרגון ללא חרקים בחממה3208
0.2362'עובדים לד' מסמנהרה עבירה במצע מנותק/כוסברה ללא חרקים בחממה3166
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ללא חרקים בחממה' לובג3201
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/מיורם ללא חרקים בחממה3214
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/מיזונה ללא חרקים בחממה3218
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/מליסה ללא חרקים בחממה3217
0.1524'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ללא חרקים  בחממה  (נענע)מנתה 3209
0.1785'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/מרווה ללא חרקים בחממה3210
0.0766'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/סלק עלים ללא חריקם בחממה3244
0.1136'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/סלרי עלים ללא חרקים בחממה3243
0.3652'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/עירית  ללא חרקים  בחממה3205
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/עירית שומית ללא חרקים בחממה3206
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/עשב לימון ללא חרקים בחממה3215
0.1667'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/פטרוזיליה ללא חרקים בחממה3200
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רביל ללא חרקים בחממה'צ3204
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/צטרה ללא חרקים בחממה3216
0.1358'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/קורנית ללא חרקים  בחממה3212
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רד מסטרס ללא חרקים  בחממה3219
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רד צרד ללא חרקים  בחממה3220
0.1176'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רוזמרין ללא חרקים בחממה3211
0.2074'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רוקולה ללא חרקים בחממה3202
0.1119'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/רוקט ללא חרקים בחממה3203
0.2453'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ שמיר ללא חרקים בחממה 3167
0.1213'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ללא חרקים  בחממה/תבלינים אחרים לייצוא3100
0.1045'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/תרד עלים ללא חרקים  בחממה3221
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(בעלי מקדם למחזור אחד)תבלינים בשטח פתוח ותבלינים מחזוריים . ז

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.0470'עובדים לד' מסאורגנו לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3090
0.1878'עובדים לד' מסבזיל לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3084
0.0219'עובדים לד' מסביביז לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3099
0.1622'עובדים לד' מסטרגון לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3085
0.0203'עובדים לד' מסמחזור אחדלשוק מקומי כוסברה בשטח פתוח 3238
0.0437'עובדים לד' מסכוסברה לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3075
0.0516'עובדים לד' מסלייצוא בשטח פתוח מחזור אחד' לובג3078
0.0516'עובדים לד' מסמיורם לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3091
0.0226'עובדים לד' מסמיזונה לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3095
0.0999'עובדים לד' מסמליסה לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3094
0.1765'עובדים לד' מסלייצוא בשטח פתוח מחזור אחד (נענע)מנתה 3086
0.0663'עובדים לד' מסמרווה לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3087
0.3312'עובדים לד' מסעירית לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3082
0.0999'עובדים לד' מסעירית שומית לייצוא שטח פתוח מחזור אחד3083
0.0999'עובדים לד' מסעשב לימון לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3092
0.0258'עובדים לד' מס מחזור אחדלשוק מקומיפטרוזיליה בשטח פתוח 3239
0.0678'עובדים לד' מספטרוזיליה לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3077
0.0516'עובדים לד' מסרביל לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד'צ3081
0.0999'עובדים לד' מסצטרה לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3093
0.0505'עובדים לד' מסקורנית לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3089
0.0226'עובדים לד' מסרד מסטרס לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3096
0.0226'עובדים לד' מסרד צרד לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3097
0.0439'עובדים לד' מסרוזמרין לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3088
0.0559'עובדים לד' מסרוקולה לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3079
0.0309'עובדים לד' מסרוקט לייצוא בשטח פתוח  מחזור אחד3080
0.0212'עובדים לד' מסרשד לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3148
0.0148'עובדים לד' מס מחזור אחדלשוק מקומישאר תבלינים בשטח פתוח 3048
0.0189'עובדים לד' מסמחזור אחדלשוק מקומי שמיר בשטח פתוח 3237
0.0474'עובדים לד' מסשמיר לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3076
0.0355'עובדים לד' מסתבלינים אחרים לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3101
0.0210'עובדים לד' מסתרד עלים לייצוא בשטח פתוח מחזור אחד3098
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(ראה פרק משתלות בסוף )פרחים 

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.0399'עובדים לד' מסאגפנטוס בבית רשת4234
0.0471'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ אגפנטוס בחממה 4080
0.0362'עובדים לד' מסאגפנטוס שטח פתוח4235
0.1418'עובדים לד' מסאגרטום בבית רשת4199
0.1682'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ אגרטום בחממה 4002
0.0600'עובדים לד' מסאדמונית בבית רשת בניבה מלאה4200
0.0709'עובדים לד' מסאדמונית בחממה בניבה מלאה4003
0.0546'עובדים לד' מסאדמונית בשטח פתוח בניבה מלאה4201
0.1673'עובדים לד' מסאדמונית בשינוע ניבה מלאה בחממה4312
0.0279'עובדים לד' מסאדננטוס שטח פתוח4004
0.1036'עובדים לד' מסאוונימוס4083
0.0387'עובדים לד' מסענפים ירוקים- אילה 4085
0.0261'עובדים לד' מסאירוס  לריבוי בשטח פתוח4001
0.0420'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ איריס בחממה 4005
0.1146'עובדים לד' מסאיריס בשטח פתוח4202
0.0813'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ אירנגיום בחממה 4236
0.0626'עובדים לד' מסאירנגיום שטח פתוח4084
0.1600'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ אכילאה בחממה 4006
0.0569'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ אכיניצאה בחממה 4086
0.0413'עובדים לד' מסאכיניצאה בשטח פתוח4237
0.1480'עובדים לד' מסאלסטרומריה4087
0.2495'עובדים לד' מסאלסטרומריה זן טיארה לשוק מקומי4158
0.0367'עובדים לד' מסאמיתה4186
0.0482'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ אמנון ותמר בחממה 4238
0.0395'עובדים לד' מסאמנון ותמר שטח פתוח4088
0.0768'עובדים לד' מסאמריליס היפיאסטרום בבית רשת לריבוי4203
0.1651'עובדים לד' מסאמריליס היפיאסטרום בחממה לריבוי4007
0.0092'עובדים לד' מסאמרליס בלדונה בבית רשת לריבוי4008
0.2171'עובדים לד' מסאסטר בבית רשת4204
0.2565'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ אסטר בחממה 4009
0.1153'עובדים לד' מסאספרגוס וירגטוס4010
0.0748'עובדים לד' מסאספרגוס מירוקלאודיוס4011
0.2318'עובדים לד' מסאסקלפיאס טוברוזה4012
0.1262'עובדים לד' מסאקוניטום4013
0.1068'עובדים לד' מסאקוניטום בבית רשת4205
0.0222'עובדים לד' מסאקליפטוס ענפים לקטיף4089
0.0419'עובדים לד' מסאקסיה בבית רשת4206
0.0455'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ אקסיה בחממה 4014
0.0541'עובדים לד' מסארומורוס4015
0.0589'עובדים לד' מסארטישוק נוי לקטיף4090
0.1039'עובדים לד' מסארליה4016
0.0345'עובדים לד' מסבולבינלה4017
0.0567'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ בזיליקום כפרח פורח בחממה 4091
0.0417'עובדים לד' מסבזיליקום כפרח פורח בשטח פתוח4239
0.0201'עובדים לד' מסבן חצב לריבוי4092
0.1029'עובדים לד' מס(מולוצלה)בר גביע 4093
0.1825'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ ברבטוס בחממה 4095
0.2610'עובדים לד' מסגבסנית בבית רשת4207
0.3014'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ גבסנית בחממה 4018
0.2372'עובדים לד' מסגבסנית בשטח פתוח4208
0.3142'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ גבסנית מיליון סטאר בחממה 4162
0.2548'עובדים לד' מסגבסנית מיליון סטאר בשטח פתוח4257
0.1005'עובדים לד' מסגודציה בבית רשת4019
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0.0721'עובדים לד' מסגודציה בשטח פתוח4209
0.0519'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ גומא  בחממה 4184
0.0451'עובדים לד' מסגומא בשטח פתוח4261
0.3341'עובדים לד' מסבמנהרה עבירה/ גומפרנה  בחממה 4178
0.2570'עובדים לד' מסגומפרנה בשטח פתוח4258
0.0427'עובדים לד' מסגלובולריה4115
0.0439'עובדים לד' מסגרבילאה לפריחה4097
0.0432'עובדים לד' מסגרבילאה ספיידרמן שטח פתוח4166
0.3714'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ גרברה בחממה 4020
0.1836'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ דוביום בחממה 4021
0.0606'עובדים לד' מסדלפיניום4022
0.1250'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ דלפיניום רב שנתי  בחממה 4256
0.0882'עובדים לד' מסדלפיניום רב שנתי בשטח פתוח4160
0.1366'עובדים לד' מסבית רשת/דלפניות בלדונה רב שנתי חממה4315
0.0623'עובדים לד' מסדם המכבים בבית רשת4099
0.0736'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ דם המכבים בחממה 4240
0.0062'עובדים לד' מס(סיטונאי)דשא ייצור ושווק מסחרי 4101
0.0924'עובדים לד' מסענפים ירוקים- הדס 4102
0.0439'עובדים לד' מסהורטניה4268
0.0704'עובדים לד' מסהיביסקוס4103
0.1398'עובדים לד' מסהיפריקום4023
0.0390'עובדים לד' מסהרדוף4122
0.4814'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ ורדים בחממה 4024
0.4814'עובדים לד' מסורדים בחממה לשוק מקומי4269
0.1442'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ ורוניקה כחולה בחממה 4025
0.0367'עובדים לד' מסחיטה לעלים4105
0.0964'עובדים לד' מסלשנה ולא חישוב /לפי חישוב פיזי של דונם)חמניה במחזורים 4026
0.4332'עובדים לד' מס(סינגל ספרי)מנהרה עבירה / חרציות לשוק מקומי בחממה 4106
0.5253'עובדים לד' מסחרציות ראש בחממה4313
0.3000'עובדים לד' מסטוידייה4290
0.1398'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ טריטוניה בחממה 4187
0.1243'עובדים לד' מסטרכליום בבית רשת4210
0.1775'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ טרכליום בחממה 4027
0.0994'עובדים לד' מסייחורי היביסקוס שתילים ליצוא4185
0.0994'עובדים לד' מסייחורי ורדים4167
0.3058'עובדים לד' מסייצור בצלים ופקעות מזרעים4159
0.0463'עובדים לד' מסיעלי4177
0.0347'עובדים לד' מסיקינטון4107
0.0371'עובדים לד' מסכותנה לנוי4108
0.0923'עובדים לד' מסכיסופית המדבר4195
0.2290'עובדים לד' מסכלנית בבית רשת4169
0.2754'עובדים לד' מסמנהרה עבירה מצע מנותק/ כלנית חממה 4170
0.0338'עובדים לד' מסכלנית לריבוי4030
0.2327'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ שלב ייצור פקעות בחממה - כלנית ריבוי 4172
0.0260'עובדים לד' מסשלב עיבוי פקעות שטח פתוח- כלנית ריבוי 4173
0.1988'עובדים לד' מסכלנית שטח פתוח4029
0.3215'עובדים לד' מסמיני- כף קנגורו4031
0.2683'עובדים לד' מספלב בבית רשת- כף קנגורו4211
0.3171'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ פלב בחממה - כף קנגורו4032
0.2439'עובדים לד' מספלב בשטח פתוח- כף קנגורו4212
0.0460'עובדים לד' מסלאוקוספרום4109
0.0723'עובדים לד' מסלאוקרין בבית רשת4213
0.0855'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ לאוקרין בחממה 4033
0.1396'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/לוע ארי בחממה4214
0.0974'עובדים לד' מסלוע ארי בשטח פתוח4034
0.0753'עובדים לד' מסליאטריס בבית רשת4216
0.0890'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ ליאטריס בחממה 4215
0.0978'עובדים לד' מסליאטריס שטח פתוח4035
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0.2028'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ ליזיאנטוס בחממה 4036
0.1577'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ לימוניום אמילי בחממה 4037
0.1266'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ לימוניום בלטלרד בחממה 4038
0.0954'עובדים לד' מסלימוניום בלטלרד שטח פתוח4217
0.0391'עובדים לד' מסלינום4110
0.0914'עובדים לד' מסמגינית4039
0.0878'עובדים לד' מסמונסטרה בבית רשת4111
0.0822'עובדים לד' מסמונסטרה בחממה4267
0.1114'עובדים לד' מסמונסטרה בעציצים4191
0.0942'עובדים לד' מסמוריה  שטח פתוח4193
0.0942'עובדים לד' מסמוריה  שטח פתוח4263
0.0430'עובדים לד' מסמורן החורש בבית רשת4112
0.0391'עובדים לד' מסמורן החורש בשטח פתוח4242
0.0443'עובדים לד' מסמטע לשתילי פרחים שטח פתוח4113
0.1987'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ מטריקריה בחממה 4179
0.0315'עובדים לד' מסמלילוקה בבית רשת4116
0.0286'עובדים לד' מסמלילוקה בשטח פתוח4243
0.0959'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ מנתור זנים יפנים בחממה 4262
0.0738'עובדים לד' מסמנתור זנים יפנים שטח פתוח4188
0.0494'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ מנתור שטח חממה 4218
0.0398'עובדים לד' מסמנתור שטח פתוח4040
0.0594'עובדים לד' מסמרסינה אפריקנה4182
0.1927'עובדים לד' מסנורית יבוא פקעות לפרחים4171
0.2407'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ נורית לפריחה בחממה 4041
0.1787'עובדים לד' מסנורית לפריחה שטח פתוח4219
0.0405'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ נורית לריבוי חממה 4220
0.0299'עובדים לד' מסנורית לריבוי שטח פתוח4042
0.3324'עובדים לד' מסשלב יצור פקעות בחממה- נורית ריבוי 4174
0.0259'עובדים לד' מסשלב עיבוי פקעות שטח פתוח- נורית ריבוי 4175
0.0461'עובדים לד' מסניגלה4194
0.0814'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ ננוס רוז שרם בחממה 4244
0.0626'עובדים לד' מסננוס רוז שרם שטח פתוח4119
0.0580'עובדים לד' מסנץ חלב דוביום  לריבוי4043
0.0360'עובדים לד' מסנץ חלב ערבי4044
0.0121'עובדים לד' מסנץ חלב ערבי  לריבוי4045
0.0129'עובדים לד' מסנרקיס זיוה  לריבוי4046
0.0443'עובדים לד' מסנרקיס לפריחה4120
0.1770'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ סולידגו בחממה 4047
0.1470'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ סולידסטר בחממה 4048
0.0568'עובדים לד' מססיטריה איטלקיה4189
0.0221'עובדים לד' מססייפן אורכידיולה לריבוי4049
0.2421'עובדים לד' מססייפן בחממה4165
0.0680'עובדים לד' מססיפן אורכידיולה  לפריחה בית רשת4222
0.0804'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ סיפן אורכידיולה  לפריחה חממה 4221
0.0618'עובדים לד' מססיפן אורכידיולה  לפריחה שטח פתוח4050
0.0426'עובדים לד' מססיפן גדול4051
0.0393'עובדים לד' מססיפן גדול בית רשת4223
0.0449'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ סיפן גדול חממה 4224
0.1099'עובדים לד' מססנדרסוניה4052
0.0527'עובדים לד' מסספארי סנסט4053
0.1371'עובדים לד' מסעדעד בבית רשת4225
0.1804'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ עדעד בחממה 4054
0.2913'עובדים לד' מסעופרים  שטח פתוח4190
0.0502'עובדים לד' מסענפים ירוקים- ערבה4121
0.0441'עובדים לד' מספוטיניה4055
0.0963'עובדים לד' מספורימיום4123
0.1067'עובדים לד' מספיטוספורום בית רשת4056
0.0697'עובדים לד' מסבבית רשת. פילדנדרון די פי4079
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0.0824'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ בחממה . פילדנדרון די פי4233
0.1663'עובדים לד' מספלוקס4057
0.0837'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ פלפל לנוי בחממה 4124
0.0572'עובדים לד' מספלפל לנוי בשטח פתוח4125
0.0391'עובדים לד' מספלפלון ענפים ירוקים4127
0.0199'עובדים לד' מספעמוני שלג  לריבוי4058
0.1988'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ פרג  בחממה 4181
0.1682'עובדים לד' מספרג בבית רשת4260
0.0443'עובדים לד' מספרוטאות4129
0.2072'עובדים לד' מספרזיה לפריחה4130
0.0391'עובדים לד' מספרח האורז4131
0.1648'עובדים לד' מססטרום בבית רשת'צ4226
0.1948'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ סטרום בחממה 'צ4059
0.2840'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ צבעוני לפריחה בחממה 4245
0.2254'עובדים לד' מסצבעוני לפריחה שטח פתוח4134
0.0404'עובדים לד' מסציניה בית רשת4246
0.0477'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ ציניה חממה 4247
0.0391'עובדים לד' מסציניה שטח פתוח4135
0.4431'עובדים לד' מסציפורן4060
0.0431'עובדים לד' מסציפורני חתול בבית רשת4104
0.0477'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ ציפורני חתול בחממה 4241
0.0569'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ צלוזיה בחממה 4137
0.0413'עובדים לד' מסצלוזיה בשטח פתוח4248
0.2113'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ צמחי ברכה בחממות 4154
0.1341'עובדים לד' מסצמחי ברכה בשטח פתוח4155
0.2831'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ צמחי טיהור בחממה 4157
0.4686'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ צמחי מים טבולים בחממות 4152
0.3302'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ צמחי מים עיליים בחממות 4153
0.0252'עובדים לד' מסצפור גן עדן4139
0.0438'עובדים לד' מסקאלה אתיופיקה  לריבוי שטח פתוח4065
0.1982'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ קאלה אתיופיקה בחממה 4227
0.1142'עובדים לד' מסקאלה אתיופיקה שטח פתוח4064
0.0467'עובדים לד' מסקאלה ציבעונית לריבוי בבית רשת4066
0.0776'עובדים לד' מסקאלה ציבעונית לריבוי בחממה4228
0.0315'עובדים לד' מסקוטינוס בבית רשת4229
0.0287'עובדים לד' מסקוטינוס שטח פתוח4067
0.0556'עובדים לד' מסקוכיה4068
0.0551'עובדים לד' מסקוסמוס4140
0.0996'עובדים לד' מסבית רשת (סהרון)קוקולס 4249
0.0942'עובדים לד' מסשטח פתוח (סהרון)קוקולס 4141
0.2103'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ קורקומה בחממה 4230
0.1264'עובדים לד' מסקורקומה שטח פתוח4069
0.1059'עובדים לד' מסקיפודן בבית רשת4142
0.1271'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ קיפודן בחממה 4250
0.0831'עובדים לד' מסקליקרפה4143
0.0999'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ קמפנולה בחממה 4259
0.0769'עובדים לד' מסקמפנולה שטח פתוח4180
0.0623'עובדים לד' מסקניפופיה בית רשת4251
0.0736'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ קניפופיה חממה 4252
0.0619'עובדים לד' מסקניפופיה שטח פתוח4144
0.2852'עובדים לד' מסקסנדו4070
0.0569'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ קרטמוס בחממה 4145
0.0413'עובדים לד' מסקרטמוס שטח פתוח4253
0.0298'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ קרספידיה בחממה 4146
0.0194'עובדים לד' מסקרספידיה בשטח פתוח4254
0.0666'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ רודבקיה בחממה 4147
0.0494'עובדים לד' מסרודבקיה בשטח פתוח4255
0.1400'עובדים לד' מסרוסקוס4071
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0.0286'עובדים לד' מסרותם4149
0.0728'עובדים לד' מסרקפת  לריבוי4072
0.0829'עובדים לד' מסשום שחור אשרסוני4073
0.2001'עובדים לד' מסשושן לונגיפלורום4074
0.0464'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ שושן לונגיפלורום  לריבוי בחממה 4231
0.0422'עובדים לד' מסשושן לונגיפלורום  לריבוי שטח פתוח4075
0.1175'עובדים לד' מסשושן צבעוני4076
0.0469'עובדים לד' מסמנהרה עבירה/ שושן צחור לריבוי בחממה 4232
0.0439'עובדים לד' מסשושן צחור לריבוי שטח פתוח4077
0.0221'עובדים לד' מסשזיף פיסרדי4183
0.0366'עובדים לד' מסשיטה4150
0.0367'עובדים לד' מסשמיר לפרחים4168
0.0372'עובדים לד' מסשעווה4078
0.0882'עובדים לד' מסשרך4151
0.0846'עובדים לד' מסשרך עלי העור4164

טכניקות שונות-משתלות צמחים באגרו

שתילים וצמחי נוי, נבטים, מקום בו מרבים ומייצרים ייחורים- משתלה 

. ובלבד שהייצור נעשה במבנה תחום (מכירה ואיחסון, לא שטחי תצוגה)המקדם חל רק על שטח המשתלה המשמש לייצור בלבד 

אין הכוונה למשתלה לשימוש עצמי

הגדרות
חממה או בית רשת- בית צמיחה

.או זכוכית , הכוונה הינה למבנה מכוסה בפלסטיק- חממה
.מבנה המכוסה ברשת צל- בית רשת

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד

(מודל פלרגוניום  )מטעי אם לייצור ייחורים לייצוא בחממה 4028
0.4171'עובדים לד' מס

מודל פרח שעווה בחממה/ משתלת צמחים מעוצים מעוצבים 4300
0.2700'עובדים לד' מס

גידול בכוסיות  בבית צמיחה- משתלת לייצור צמחי ערוגה ומרפסת 4301
0.1630'עובדים לד' מס

4302
0.0804'עובדים לד' מסמשתלה לייצור צמחי גן ושיחים במיכלים

4303
0.1378'עובדים לד' מסמשתלה לייצור עציצי פקעת ובצל מוגמרים בבית צמיחה

4305
0.1519'עובדים לד' מס12משתלת ריבוי שתילים לעצי נוי עד גודל מיכל 

4306
0.0192'עובדים לד' מסמשתלת דקליים ועצי נוי במיכלים

4307
0.3550'עובדים לד' מסמשתלה לייצור עציצי ורדים פורחים בחממה

 מהשרשה עד מוגמר בחממה12-15משתלה לייצור צמחי עציץ 4308
0.2799'עובדים לד' מס

משתלה לריבוי שתילונים מושרשים בתבניות בבית צמיחה4309
0.7867'עובדים לד' מס

4310
ללא שתילי )משתלה לייצור שתילים מייחורים למגדלי פרחי קטיף 

0.5902'עובדים לד' מס(אם 
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ש"גד

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0'עובדים לד' מסאבטיח לפיצוח5013
0'עובדים לד' מסאגוזי אדמה5002
0'עובדים לד' מסאספסת5006
0'עובדים לד' מסאפונה  לתעשיה5012
0'עובדים לד' מסאפונה לשחת וזרעים5015
0'עובדים לד' מסבקיה לשחת וזרעים5011
0'עובדים לד' מסדוחן5022
0'עובדים לד' מסחיטה לגרעינים5008
0'עובדים לד' מסחיטה לתחמיץ5009
0'עובדים לד' מסחימצה5005
0.01312'עובדים לד' מסחמניות לייצור זרעי מיכלוא לגידול5019
0'עובדים לד' מסחמניות לפיצוח5004
0'עובדים לד' מסכותנה5001
0.01312'עובדים לד' מסכותנה לייצור זרעי מיכלוא לגידול5020
0'עובדים לד' מססורגום 5021
0'עובדים לד' מססורגום לתחמיץ5018
0'עובדים לד' מספנסילריה, סיטריה5007
0.01848'עובדים לד' מסקיקיון5023
0'עובדים לד' מסשיבולת שועל5010
0'עובדים לד' מסשעורה5017
0'עובדים לד' מסתירס לפופ קורן5016
0'עובדים לד' מסתירס תחמיץ5003
0'עובדים לד' מסתלתן לזרעים ושחת5014
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בעלי חיים ושונות
תנאי סף והגבלות לבעלי חיים

 פרות לחלב

 (אגודה שיתופית, שותפות, יצרן בודד: יצרן)לכל היותר יוקצה היתר להעסקת עובד זר אחד בגין הרפת . א

(הפועלת ביותר מאתר גידול אחד- מפוצלת )לא יוקצה היתר להעסקת עובד זר נוסף לרפת מפוצלת . ב

פיטום עגלים

:לכל היותר יוקצה היתר להעסקת עובד זר אחד לבקשה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים 

.שהמבקש מגמיע את כל העגלים המשווקים על ידו . א
(הגמעה אוטומטית אינה מזכה)ההגמעה נעשית ידנית ביונקיה . ב

באפלו לחלב

 ליטר בשנה200,000לכל היותר יוקצה היתר להעסקת עובד זר אחד ובלבד שהתנובה השנתית של העדר תהיה מעל 

(כבשים ועזים)צאן 

.אין להגיש  בקשה  עבור עדר בשר ומכסת חלב  בגין אותו עדר

:בהתקיים התנאים המצטברים הבאים (אגודה שיתופית,שותפות ,  יצרן בודד)לכל היותר יוקצה היתר להעסקת שלושה עובדים זרים בדיר 

.אישור של מועצת החלב על הכמות המיוצרת . 1

.אישור מספר רחלות לפי השירותים הוטרינריים . 2

בגין גידול זה קיימת רק במידה ולמבקש אין גידולים אחרים המזכים בהקצאת עובד זר (עד שלישי)זכאות לעובד שני והלאה . 3

כבשים לבשר

. ובלבד שלעניין מספר האמהות קיים רישום בלשכה הוטרינרית המחוזית, לכל היותר יוקצה היתר להעסקת שני עובדים זרים

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.00000137ליטרים(ליטר)עדר פרות לחלב 6001
0.000003ליטרים(ליטר)באפלו לחלב 6002
0.0008125עגלים(עגלים)*  פיטום עגלים 6003
0.0008125עגליםהגמעת עגלים6004
0.000000822ליטרים(ליטר)רפת רובוטית - עדר פרות חלב 6006
0.000008302ליטריםכבשים לחלב7004
0.00137אמהות(אמהות)צאן לבשר 7002
0.000006849ליטרים(לחלב)עיזים 7003
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לול

באישור מועצת הלול (יצרנים)ככלל הזכאות בכל השלוחות להקצאת היתרים הינה רק לחקלאים פעילים . א

ובלבד שהגידול המשותף ייעשה במשקו של מגיש הבקשה,  בהתאם לאישור מועצת הלול- יתאפשר גידול משותף . ב

(8010, 8003)פיטום 

.היתר להעסקת שני עובדים זרים ליישוב (מגיש הבקשה)לכל היותר יוקצה למגדל  יצרן פעיל . א

. טון בשנה ושנמצאות ביישוב אחד5000היתר לעובד זר שני יינתן לחוות שמייצרות לפחות . ב

(8004,8009) גידול

היתר להעסקת עובד זר אחד (מגיש הבקשה)לכל היותר יוקצה למגדל  יצרן פעיל 

(8021,8022, 8017, 8011, 8008, 8007,  8005, 8002, 8001) שלוחות רבייה וטיפוח 

.               לכל היותר יוקצה  ליצרן פעיל היתר להעסקת חמישה עובדים זרים לישוב ולא יותר מעובד זר אחד לאתר.א

הקצאת היתר להעסקה של יותר מעובד אחד בגין גידול במספר אתרים מותנית באישור לשכה הוטרינרית שהגידול מתבצע .ב

.   במספר אתרים שלאור המרחק ביניהם מעבר עובדים בין אתר לאתר אסור  ובכמות הגידול בכל אתר

(8016, 8015, 8014) שלוחות היענים 

.לכל היותר יוקצה  ליצרן פעיל היתר להעסקת שלושה עובדים זרים לשלוחה ולא יותר מששה עובדים לכל השלוחות גם יחד

( 8006)הטלה 

ובכלל זה גם בגין ייצור של מגדל אחר , לכול היותר יאושר עובד זר אחד לבעל מכסה המייצר בפועל בהתאם לאישור מועצת הלול

.ובתנאי שמדובר במיכסה משותפת לפי  המפורט באישור מועצת הלול ובתנאי שהייצור מתבצע במשקו של מגיש הבקשה

תוכים

.ההקצאה מותנית בהוכחת ייצוא .לכל היותר יוקצה למגדל היתר להעסקת שלושה עובדים זרים

מחסנים

. 2019הזכאות להקצאת עובדים זרים תיבחן רק כנגד המצאת רשימה של מגדלים שקיבלו שירות חיסון מהמבקש בשנת 

זאת בנוסף להצגת מסמכים מאמתים נוספים לפי דרישת משרד החקלאות לרבות כמות החיסונים ורישיון מחסן
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מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.00003197פרגיות(פרגיות) גידול פרגיות כבדות 8001
0.00000073ביצי רבייה(ביצים) רבייה כבדה  8002
0.00049433טון פיטום8003
0.00000920פרגיות(פרגיות) גידול פרגיות קלות  8004
0.00000073ביצי רביה(ביצים) רבייה קלה  8005
0.00000016ביצי מאכל(ביצים)מטילות קלות 8006
0.00003085הודיות(הודיות) גידול הודיות עד להטלה  8007
0.00000684ביצי רביה(ביצים) רביית הודים  8008
0.0000025הודונים(הודונים) גידול הודנים  8009
0.00059טון(טון) פיטום הודים  8010
0.00445נקבות יען(נקבות יען) רביית יענים 8014
0.00033יענים(יענים) אימון יענים 8015
0.00033יענים(טון) פיטום יענים  8016
0.53336עובד לדונם(דונם) טיפוח 8017
0.002תוכיםלהקת אם - (תוכים) תוכים לייצוא 8018
0.00000073ביצים ביצים אורגניות8021
0.00000103ביצים"סבתות" לול 8022

₪0.000004כ הכנסות מחיסון באלפי "סהמודל קיצוץ נוסף* מחסנים 8024
0.000011ברווזיםברווזים8023

דגים

התניות לחישוב הזכאות לעובדים זרים

לכל היותר יוקצה היתר להעסקת עובד זר אחד  - דגי מאכל 

לכל היותר יוקצו שמונה היתרים להעסקת עובדים זרים- דגי נוי משריצי חיים 

לכל היותר יוקצו שישה היתרים להעסקת עובדים זרים - דגי נוי מטילי ביצים 

.לכל היותר יוקצה היתר להעסקת עובד זר אחד  ורק עבור דייג בים התיכון ובים סוף- דגי מכמורת 

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד

0.00493טון(טון)מאגרים  -  גידול דגי מאכל אקסטינסיבי 9001

0.000003דגים(דגים משווקים) גידול דגי נוי  מים חמים וקרים 9002
0.022401טוןדגי מכמורת9004
0.004928טוןמדגה מתועש9005
0.00001דגיםדגי נוי טרופיים מטילי ביצים לייצוא9006
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שונות

התניות  לזכאות לעובדים זרים

כוורות

. כוורות499הזכאות לצבירת הקצאה לעובדים זרים תינתן לחקלאים בעלי רישיון של מעל ל

.או לצבירה עם גידולים אחרים/לא יהיה זכאי להקצאה של עובד זר ו,  כוורות499יובהר כי חקלאי אשר לו מיכסה פחותה מ

 עובדים זרים לענף הכוורות4לכל היותר תאושר הקצאה של 

קופים
לכל היותר יוקצו חמישה עובדים זרים בהוכחת יצוא

חזירים לפיטום
לכל היותר יוקצו שני עובדים לבקשה. א

 אמהות500הזכאות להיתרים רק עבור עדרים מעל . ב

סוסים

. לכול היותר תאושר הקצאה להעסקת עובד זר אחד עבור חוות גידול העוסקות ברבייה והשבחת גזע בלבד

. סוסים הקשורים לבית הגידול40נדרשת הוכחה של מינמום 

. פנסיון ובתי ספר לרכיבה,  יובהר כי לא תינתן הקצאת עובד זר עבור חוות טיפוליות

לא ניתן לצבור זכאות עם גידולים אחרים

מקדם הקצאההיחידותהגידולקוד
0.00128כוורתכוורות 10001
0.01752טוןפיטריות10002
0.01832טוןנבטים10003
0.00757חזירת אםפיטום לבשר-  חזירים 10008
0.0043קופיםגידול קופים10007
0.0125סוסים(חוות גידול)סוסים 10009


