
 

 2מתוך  1עמוד 

 03 9485829| פקס   03 9485515| טל'  5025001מיקוד  ,בית דגן 30ת.ד.  ,ראשון לציון ,דרך המכביםהקריה החקלאית, 

 מדינת ישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מנהלת ההשקעות בחקלאות

 2021אוקטובר  28
 כ"ב חשון תשפ"ב

 
 

 קהילת החקלאים
 מנהלי מחוזות וסגנים –משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 

תוספת מיכון מאושר  – נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדםהנדון: 

 1 'עדכון מס –לנוהל  7לרשימה בנספח 

צ"ב ר, 12/10/2021 בתאריךפורסם אשר  ,לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות בהמשך

 .1 מס'עדכון  –לנוהל  7תוספת מכונות לרשימה בנספח 

סעיף  מס'
במנהלת 
 ההשקעות

סוגי כלים המומלצים 
לתוכנית מיכון חדשני וחוסך 

 2021כח אדם 
 ותהער מס' דונמים סוג הגידול

מערך להכנסת קומפוסט  1965
 מקסימום אחד לחווה משק  לפטריות

מרסס לשטחים קטנים תלוי  1966
 הוסף דגם אופק 40 ירקות או נגרר )חממות, ש"פ(

מספר דונם הוסף  200 כרם יין צדדית-מחלנת דו 1414
 וכרם מאכל

צדדית לכרם -מחלנת חד 1967
מיובא כיום ע"י אחים  100 כרם מאכל מאכל )כולל פילטר אויר(

 נעים ורם מיכון

 –מרסס תותח לפרחים  1968
דגניה, אחים רז,  40 פרחים אלקטרו סטטי

 יורומוטו

מרסס מפוח למשק משפחתי  1969
             אחד למשק,  40 מטעים כולל מחשב ריסוס

 ₪ 55,000עד 

תפוחים,  פירות – רובוט למילוי אריזות 1970
בינוני  – בתי אריזה משק אבוקדו

 וגדול

בינוני  – בתי אריזה משק בטטות ירקות – רובוט למילוי אריזות 1971
 וגדול

מערך שטיפה ואריזה לירקות  1972
 )שטח או בית אריזה(

בצל ירוק, לוף, 
 אחד למשק 100 סלרי

מערך מסועים לבירור ואריזת  1848
  40 ירקות עלים ירקות עלים

מערך מסועים לבירור ואריזת  1849
 ירקות בהידרופוניקה

ירקות עלים 
  10 בהידרופוניקה

מערך מיון ואריזה ערוץ אחד  1973
  40  לביא"ר קטנים
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מכונה למילוי עציצים חד  1737
 פעמיים

משתלות 
 משק פרחים

ניתן לאשר מכונה 
למילוי עציצים גם 

מקרטון שאינו 
 מתכלה, אחת למשק

מתחחת, מרסקת מטמינה  1619
 אחת למשק משק פרחים )פרחים(

מתחחת, מרסקת מטמינה  1619
 אחת למשק משק ירקות )ירקות(

קומביין לקציר שעועית ירוקה  1844
  80  טרייה

 מכסחת חוטים לחממות 1850
ירקות בהדליה 

  20 בחממה

  400 בטטות קומביין לבטטות 1852

  40-100 פרחי שעווה מסוע עזר לקטיף פרחים 1974

מגוב גזם רוטורי עם  1975
 80 מטעים וכיוון גובה  סיכות

יאושר אחד למשק, 
ניתן לאשר גם סיכות 

 פלסטיק

1847 
כלי גובה 

המכוסים  מטעים לתחזוקת
 ברשת לתחזוקת מטע

מטעי נשירים, 
 למשק 2יאושרו עד  80 בננות

מפזרת קומפוסט מדייקת  1976
 )כולל חיישנים ומחשוב(

מטעים וירקות 
 אחד למשק משק בשטח פתוח

 אחד למשק משק אבטיחים מערך מיון לאבטיחים 1977

קומביין חד שורתי לתפוחי  1978
 אחד למשק 800 תפוחי אדמה אדמה

 

 

   בברכה,   

   צביקה כהן

 סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 : העתק

 עובדי מנהלת ההשקעות בחקלאות

 


