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הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הנדון: 

 2021-2020הצומח בחקלאות 

 2020-2021בהמשך לנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 

, להלן הבהרות בנוגע לטכנולוגיות שיאושרו במסגרת 13.1.2021שפורסם ביום "( הנוהל)להלן: "

 . הנוהל

שפותחו בחמש השנים האחרונות וטרם שווקו  תטכנולוגיו/דגמיםשהסיוע בנוהל מתייחס רק יודגש 

 בישראל או יובאו בשנתיים האחרונות.

 

 מיכון חדש  .1

 : מיכון חדש שתינתן בגינו תמיכה במסגרת הנוהל .1.1

דגמים חדשים, מסדרות חדשות עם תוספות טכנולוגיות כגון חקלאות מדייקת  .1.1.1

 ושידור מידע למערכות ניהול.

  .רובוטים,  וכלים אוטונומיים )ללא ניהוג( .1.1.2

 .ומזיקיםמערכות לומדות לזיהוי מחלות  .1.1.3

 .או מצלמות למיון איכות םחיישניעם חדשנים  מערכי מיון .1.1.4

רק אחרי המקצועית  הבוועד יובא לדיון   -מיכון חדשני שאינו מוכר בישראל .1.1.5

 .אישור שרות ההדרכה והמקצוע

שיוגש במסגרת בקשה ואינו מפורט בסעיפים הקודמים ייבחן על ידי  -מיכון אחר  .1.1.6

 "(.ועדה מקצועית)להלן: " ועדה מקצועית שמונתה מכח הנוהל

 :מיכון שאינו עומד בתנאי הנוהל ולא תינתן בגינו תמיכה .1.2

 .דגם חדש ללא שינויים טכנולוגיים משמעותיים .1.2.1

 .דגמים חדשים מאותה סדרה  .1.2.2

 .םאוטונומיימרססים למעט מרססים  .1.2.3

 .שנים וטרם יובאו לישראל 5-ל מעל ל "מערכי מיון ומיכון הקיימים בחו .1.2.4

 .טכנולוגיה חדשהכלי עיבוד ללא  .1.2.5

 .טרקטורים, מלגזות, מכסחות ועגלות .1.2.6
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 .בשטחי החקלאימידע אמצעי חישה לאיסוף  – חדשניות ת ניטורוטכנולוגי .2

 : טכנולוגיות ניטור שתינתן בגינן תמיכה במסגרת הנוהל .2.1

המיודעים לניטור  אמצעי מדידה פיזיים הנרכשים ומורכבים בשטח החקלאי  .2.1.1

  עלווה.ו קרקע, מים, גזע

במסגרת שנים ) 3מחיר הרכישה יכול לכלול את הציוד ועלות שרות שנתית עד  .2.1.2

דו"ח רווח והפסד בכל שנה יש לרשום את המענק בגין השירות השנתי כהכנסה 

 (.שוטפתכהוצאה  ואת עלות השירות

הבקשה תיבחן על  –במידה ותוגש בקשה על אמצעי ניטור המיועד לשימוש אחר  .2.1.3

 ידי הועדה המקצועית. 

שיקבע  הניטור יהיו מוגבלות למחיר מקסימוםמחיר הרכישה ועלויות השוטפות של  .2.2

 .בוועדת התמיכות במנהלת ההשקעות

 מקצועית.הועדה המלצת היהיה על פי  המייצרות החברותואישור ציוד  .2.3

  

 טכנולוגיות ניטור שאינן עומדות בתנאי הנוהל ולא תינתן בגינן תמיכה: .2.4

 . 2.5, למעט ההערה שבסעיף פיזישרות שנתי בלבד ללא ציוד  .2.4.1

 .שרותי ניהול משק  .2.4.2

 , ביג דאטא האוספת נתונים ממידע חקלאי כלליםשרותי עיבוד נתונים לסוגיה .2.4.3

  .)לא באמצעות חיישן הממוקם במשק החקלאי(

 (. NDVI)פענוח תצלומי לווין ושירות  םלוויינירות יש .2.4.4

ניטור ממספר תחומים המשלבת להכרה בעלויות שוטפות בלבד, תוגש בקשה במידה ו .2.5

 בוועדת התמיכה. והמלצות מקבילות להשקיה, דישון, הדברה ועוד, היא תבחן לגופה 

 

 המשווקות ע"י קבלני עיבוד )שרות(חדשניות  טכנולוגיות .3

ניתן שירות שוטף במטע על ידי קבלני  באמצעותן העומדות בתנאי הנוהלטכנולוגיות חדשות 

תינתן תמיכה לצורך קבלת  )ולא נרכשת הטכנולוגיה החדשנית על ידי החקלאי עצמו( שירות

 :שנים בלבד 3להסכם עד  –במסגרת הנוהל   השירות

 .שרותי האבקה בתשלום שנתי .3.1

 .תשלום שנתי לחברה םברחפנייריסוס והאבקה  .3.2

 .מדויקצילום החורים ופיזור  -פיזור רעל נגד מכרסמים בשדה .3.3

 .קטיף( כגון:שיוצעו ויאושרו מקצועית )טכנולוגיות אחרות  .3.4

במסגרת דו"ח רווח והפסד בכל שנה שנים ) 3עד  שנתיהרות ישהעלות התמיכה תחושב כ .3.5

נדרשת  (.כהוצאה יש לרשום את המענק בגין השירות השנתי כהכנסה ואת עלות השירות

 הגשת חשבונית מדי שנה על חלקו היחסי של המענק. 
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  :)דוגמאות( נוהללתמיכה במסגרת הזכאים הנושאים נוספים  .4

 (.4.2לא תינתן תמיכה לזנים, למעט זנים מיוחדים כמפורט בסעיף גידולים חדשים ) .4.1

חוות דעת מקצועית בתנאי כי ניתנה  –להם תינתן תמיכה במסגרת הנוהל זנים מיוחדים  .4.2

 ביבול(. 10%)הוכחה תוספת העולה על תכונות עמידות ויבול גבוה  בעללפיה מדובר בזן 

 

  נושאים נוספים שאינם זכאים לתמיכה מכח הנוהל: .5

 .טכנולוגיות גידול מהעשור האחרון .5.1

 , דלייםפלסטיק, קלקריםמהמצע כולל המארזים )כדוגמת תבניות  –מצעים מנותקים .5.2

 (. וכדומה

 . פיפות העולה על ההמלצות המקובלות בתחוםצבמטעים גידול  .5.3

למעט זנים מיוחדים כמפורט בסעיף  זנים חדשיםתינתן תמיכה ללא  4.1כמצוין בסעיף  .5.4

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה

 

 צביקה כהן

 

 סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון

 

 העתק:

 צוות מנהלת ההשקעות


