
                                                                 
 מדינת ישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

8.11.2020 

 פ"אתש חשוןכ"א                 

 לכבוד

 ציבור החקלאיםו עובדי המחזות, מנהלי המחוזות וסגנים

 

 תוספת מיכון מאושר לרשימה - 2020לשנת  לוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדםנוהל טכנו הנדון:

 2עדכון מס'  –לנוהל  7בנספח 

 7מצ"ב תוספת מכונות לרשימה בנספח  11.10.2020 - ום הורסם ביבהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות שפ

 2עדכון מספר  -לנוהל 

 

מספר סעיף 
במנהלת 

 ההשקעות

סוגי כלים המומלצים 
 לתוכנית מיכון חדשני 

 2020וחוסך כח אדם 

תאריך  מספר דונמים סוג גידול 
 הוספה

 ותהער

לתבלינים  מדויקתמזרעה  2205 
 בשטח פתוח ובמבנים

ידונו מזרעות מדויקות מחירי  8.11.20  50 ירקות 
 ומעלה ₪  75,000 -מחירון מ

מערך מיון פרחים עם מיון  2206 
 אופטי כולל מסועים

 

התמיכה אינה כוללת מכונות  8.11.20  40 פרחים 
יינתן אחד למשק  .קשירה

בהשקעה מקסימאלית של  
350,000 ₪ 

מרסס מפוח עם מוצאים  2207
 מדורגים 

אושרו המרססים של חברות  8.11.20 40-120 מטעים 
צור אנד מור ומרססי חרמון, 

דונם למשק עם מרסס  40
דונם  120ראשון, מעל  

 למרסס שני

מכסחת מטעים מתקפלת )צד  1776
 בודדת(

יינתן אחד למשק, מחיר מחירון  8.11.20 30-100 מטעים 
לול לכנדרש , ₪ 25,000מעל 
 קירבה רגש

צד מכסחת מטעים מתקפלת ) 1777
 כפולה(

לכלול , נדרש יינתן אחד למשק 8.11.20 60-400 מטעים 
 קירבה רגש

 200עד  60מכונת שתילה ) 1778
 ₪(אלף 

שתילי ירקות 
 בשטח פתוח

דונם יינתן מחיר  50החל מ  8.11.20 50-300
 -דונם 300מלא, שניה מעל 

 שטח פיזי

אלף  200מכונת שתילה )מעל  1779
 ₪(אלף  600עד ₪ 

שתילי ירקות 
 בשטח פתוח

דונם יינתן מחיר  300החל מ  8.11.20 300-1000
 -דונם 1000מלא, שניה מעל 

 שטח פיזי

אלף  600מכונת שתילה )מעל  1780
) ₪ 

שתילי ירקות 
 בשטח פתוח

השקעה מוכרת מקסימלית לא  8.11.20 1,000מעל 
שטח  -₪ 750,000תעלה על 

 פיזי

 בוטל  4.3.18 400 םמטעי מכסחת מטעים מתקפלת  1413

מרסס סלף עם שרוול אופקי  1718
 מטר 5-9

 בוטל לא קיים יותר -עכביש 22.10.18 60 ירקות

          

 

 

 רכה,בב           

 צביקה כהן                                                                                                                              

 למימון והשקעות סמנכ"ל בכיר                                                                                                              

 כאן-העתק: צוות 
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