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 שקעה מקסימאלי המוכר לצרכי מנהלת ההשקעותגובה ה
 
 
 

 :₪ 500,000חקלאי זכאי להשקעה כוללת שאינה עולה על 
 

 זכויות בנחלה בישוב חקלאי מתוכנן )לעניין זה בעל ואישה יוגדרו כיחיד וכן נחלה או יחידת קרקע  בעל
 יוגדרו כישות אחת המבוססת על יחידת משק אחת(

 מ"י או פרטי(  שאיננו משויך לישוב חקלאי מתוכנן. מיזם בעל זכויות במקרקעין )מ 

 .חברה קבלנית )*(, שאינה בעלת זכויות בקרקע חקלאית 

  .חברה משפחתית בע"מ, על פי הגדרתה בפקודת מס הכנסה 

 .)חברה בע"מ בבעלות חקלאי בודד  )בעל נחלה או בעל קרקע פרטית 
 

 ללא קשר למספר השותפים. ₪אלף  500יובהר כי קבלן לעבודות עיבוד, זכאי להגיש עד   
       

 
 

 : ₪ליון ימ 1חקלאי זכאי להשקעה כוללת של עד 

 .שותפות, חברה בע"מ בבעלות של שני חקלאים, שלכל אחד מהם זכויות בקרקע חקלאית 

 .נקלט חדש עפ"י הגדרתו במנהלת ההשקעות 
 
 
 

 :₪ליון ימ 1.5חקלאי זכאי להשקעה כוללת של עד 

 בבעלות של שלושה חקלאים או יותר, שלכל אחד מהם זכויות בקרקע  שותפות, חברה בע"מ
 חקלאית

  
 
 

 :₪ליון ימ 2חקלאי זכאי להשקעה של עד 
  )אגודה חקלאית שיתופית בישוב חקלאי מתוכנן )אגודה שיתופית של מושב או קיבוץ 

  קלאיתשותפים שלכל אחד מהם זכויות בקרקע ח 7אגודה חקלאית שיתופית אחרת  הכוללת לפחות 
 

 ישות אחרת שאינה עונה על אחת מההגדרות תובא לדיון במנהלת ההשקעות והחלטה עקרונית לגביה תתווסף 
 לתוכנית הפיתוח.
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 פרק  מטעים  והדרים 
 
 

 הנחיות כלליות
 
 
 החלטה על הנטיעה באחריות היצרן החקלאי ועפ"י שיקול דעתו. (1

  (החדש 8כולל טופס מס )הנטיעה לפני בכל מקרה יש להגיש הבקשה  
 
 שטח הנטיעה יחושב עפ"י מרווחי הנטיעה ומספר השתילים לדונם נטוע. ( 2
 
 עלות ייצור עצמי של שתילים ע"י יצרנים חקלאיים בעלי משתלות מוכרות ע"י הגנת הצומח ( 3

 מעלות השתיל במפתח ההשקעות. 70%וחוטרים למטע תמרים יעמוד על  
 
 
 י הקרקע  בדיקת מצא ( 4

 
  כי ברשות מגיש הבקשה קרקע, מכסת  במסגרת החוק תנאי בסיסי להגשת בקשה לאישור תכנית

תנאים אלו ידרשו גם במקרה  מים ומכסת ייצור. כמו כן אישור לניהול ספרים מאת רשויות המס.
 של הגשת בקשה לפי נהלים מיוחדים

 
   ניתן להגיש לחוק ההתיישבות המוסמכתבמידה ונדרש היתר לשימוש חורג בקרקע מאת הרשות ,

ראה הנחיות מנהלת ההשקעות לעניין היתר לשימוש חורג  רק לאחר קבלת ההיתר. את התכנית
 בקרקע.

 

  בדיקת מצאי המים: (5

 
)טופס  עפ"י טופס הצהרות לבדיקת מים בתוכניות השקעה, בהמשך לסיכום דיון על הפחתת הרגולציה.

 , ראה בפרק טפסים(.22מס' 
 
  יש לשים לב כי אישור התוכנית ע"י מנהלת ההשקעות, אינה מהווה התחייבות של המדינה

 להקצאת מים מספקת, לצורך הנטיעות המבוקשות בכל טווח זמן שהוא.
 

 שיפוטי מים לנטיעות )לסעיף מערכת השקיה בלבד במטעים והדרים(
 
ונם, ללא צורך בשיפוט לד ₪ 1,100ל ש  מפתח מימון במנהלת, בהתאם לדונם 80תכניות לנטיעה עד  .1

 מקצועי
 
 (:₪ 150,000 -ובתנאי שסה"כ ההשקעה בתכנית הינה מתחת ל) דונם  120 -ל 80לנטיעה בין  תכניות .2
 

  פתח מימון במנהלת, במידה והחקלאי אינו מעונין בביצוע שיפוט במחוז, בהתאם למ 
 לדונם ₪ 900של 

   יבוצע שיפוט במחוז לפני הגשת הבקשה למנהלת –במידה והחקלאי מעונין בשיפוט. 
 
   חייבות שיפוט מקצועי במחוז ואישור מקצועי  ₪ 150,000דונם או שעלותם מעל  120מעל  תכניות .3

 במנהלת ההשקעות.
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 נושאים מאושרים

 
 להגדלת שטחים בלבד  -מטעים בשטח פתוח   .1
 

 נשירים 
  
 זיתים לשמן / מאכל, שקדים וכרם יין 
  
 מטעים אחרים  נושאי פרי וחוחובה 
  

 
 
 להגדלת שטחים בלבד  -  בשטח פתוח הדרים .2

  
 

   נושאי הסיוע שיוכרו במטעים והדרים 
 ממשתלה מוכרת בלבד שקיבלה אישור מהגנת הצומח.  -שתילים  א. 

 מערכת השקיה ודישון   ב. 

 עיבוד   ג. 

 קיווי.הדלייה לגפן )מאכל ויין( רימונים, תפוח ו ד.  

 כלי עיבוד: ה. 

 פרק מטעים(תת כלי עיבוד המיועדים לשטחים פתוחים )עפ"י רשימת מיכון ב .1ה.  

 פרק מטעים(תת כלי גובה לתמרים ואבוקדו )עפ"י רשימת מיכון ב . 2ה.  

  בתי רשת לתפוחים ותאנים ו. 

 עפ"י המלצות מקצועיות  -למי שאינו זכאי לתמורות מייקור המים    

  פוי קרקע בפלסטיק במטעיםחי ז. 

 למי שאינו זכאי לתמורות מייקור המים  

 דונם. 5ח. רשת נגד ברד בהשלכה ישירה להדרים מזן אור גודל מטע מינימאלי  

 
 
 
 בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי .3
 
סימאלי )כולל )נחלות( באותו ישוב. גודל בית אריזה מק 4המשווק את התוצרת המיוצרת במשקו, ו/או של עד  

מ"ר. נדרש כי לבעל בית האריזה יהיו זכויות בקרקע. ביישוב מתוכנן בית אריזה יהיה  750קירור( לא יעלה על 
 בשטחי המשבצת של היישוב, נפחי אריזה מקסימאלית המקנים זכאות למענק בהתאם להגדרות בטבלה מטה.

 
 מטה. בתי אריזה במגזר השיתופי יהיו זכאים למענקים בהתאם לטבלה
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 הגדרות לנפחי מקסימום  בתי אריזה קטנים ובינוניים שידונו במנהלת ההשקעות )טון( 
 

 בית אריזה משפחתי  גודל בית אריזה
 )דיון במנהלת( 

 נפח מקסימלי בטון

 250 תבלינים

 500 ירקות עלים

 450 תמרים

 2,000 בית אריזה לירקות *

 1,000 בית אריזה לנשירים*

 1,000 סובטרופי  בית אריזה

 1,000 בית אריזה להדרים

 
אינם נכללים  –*  ירקות ופירות הנדרשים לאחסון בקירור ארוך טווח )תפוחי אדמה, גזר, הדרים, תפוחים ועוד( 

 .בתוכנית הפיתוח הרגילה במסגרת ההטבות  הניתנות ע"י מנהלת ההשקעות
 
 
 גם בשטחים קיימים , לבתי רשתלהגדלת שטחים בלבדלנטיעה   - בננות  .4
 

     
 נושאי הסיוע שיוכרו   
 .  מערכת השקיה ודישון1  

 .  מערכת הדלייה 2  

 ראה פירוט בפרק מיכון וציוד למטעים.  -.  כלי עיבוד לשטח פתוח  3  

 לפי מפתח.  -.  בתי רשת  4 

 
 או חדש,  יאושרו רק במידה והנטיעה תתבצע תחת בית רשת קיים 2ולסעיף  1מענקים לסעיף   
 מקרים מיוחדים יובאו לדיון במנהלה.  

 
 
 
 תמרים .5

  
 חממות לייבוש תמרים לפי כתב כמויות ומחירים שייבדקו ע"י מהנדס. .א
 משטחי תפעול לתמרים .ב

 ניתן להגיש בקשה להקמת משטח תפעול לענף התמרים צמוד לשטח החקלאי
 התניות

 דונם צמוד לשטח 200קיים מטע תמרים מעל  .1

 ה מוועדה מקומית )לא ניתן להסתפק בבקשה להיתר בנייה(היתר בניי .2

 מ"ר 2,000ניתן להגיש בקש לשטח שאינו עולה על  .3

 : מצע כבוש ואספלטנושאים שיוכרו .4
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   כללים להקמת בתי אריזה למשק המשפחתי ובינוני .6
 

 קריטריונים לגדלי בתי אריזה 6.1 
 

 מטעים
 

 הגידול
שטח מעובד 

 בדונם
ת שטח בי

 מ"רריזה  א
רור ישטח לק

 הערות ס"ה במ"ר

 ונםד 30מינימום שטח מוכר  450 50-100 350 30-50 נשירים

  51-130 440 100-180     

 דונם 500ביא"ר בינוני עד    המלצת מדריך 750  130מעל   

 דונם 500ביא"ר בינוני עד  600 50-100 500 200מעל  אבוקדו ומנגו

 ונםד 20מינימום שטח מוכר  350 50 300 20-50 כרם מאכל

  50-100 550 50-100 650   

 דונם 500ביא"ר בינוני עד  700 100 600 100מעל   

   400 50 350 50-100 רימונים

  100-200 500 100 600   

 דונם 500ביא"ר בינוני עד  900 200 700 200מעל   

   300 0 300 20-50 בננות
  50-100 500 0 500   

 דונם 500ביא"ר בינוני עד  700 0 700 100 -למעלה מ  

   350 50 300 50-100 דובדבן

   650 50 600 100מעל   

   350 50 300 20-60 תאנה

 דונם 500ביא"ר בינוני עד  550 50 500 60 -למעלה מ  

 
 

 רור, מ"ר קי 100  -מ"ר בית אריזה ו   750בכל מקרה ס"ה השטח המבוקש למימון לא יעלה על 
   בנוהל ספציפי תאלא אם הוגדר אחר ,לא תינתן תמיכה לסככות 
 

  נושאים מאושרים 26. 
  הקמה או שדרוג בית אריזה 
  הקמה או שדרוג בית קירור 
 מערכי מיון בהתאם לצורך 
 שולחנות אריזה 
  )השקעה באמצעי אריזה וסימון )פיתוק 

 

 הערות
 
 א יקבלו סיוע ממנהלת ההשקעות. מערכי הובלה בקרור או אחרים ל 
 .הסיוע לשיפוץ או הקמת מבנה במימון משרד החקלאות יהיה לבית אריזה משפחתי 
  .לא יינתן סיוע לסככות ציוד שאינן חלק אינטגרלי ומחייב בתוכנית הבניה לביא"ר 
  מ"ר.  100מ"ר וקירור עד  750הסיוע במענקים יינתן בכל מקרה לבית אריזה בגודל מקסימלי של 
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 תנאי סף לדיון במבנה המבוקש 36. 
 

 מבנה בית אריזה סגור שאינו מאפשר חדירה של בעלי חיים והפרשתם 
 המבנה מוקף בסינר בטון 
 רצפת בית אריזה עשויה חומר הניתן לשטיפה וחיטוי ומנוקזת  הקרקע מוחלקת 
 תקני השרותים מתאימים לדרישות במבנים קיימים שרותים נקיים ומקום לשטיפת ידיים. מ

 התברואה על פי התקנון של חוק התכנון והבנייה
 גופי תאורה ייעטפו בכיסוי מגן 
 בחדרי אחסון תוצרת )אם קיימים( אמצעי בקרת טמפרטורה ולחות 
  בהתאם לצורך למעט מקרים של מיון בשדה -מערך מיון 
  ס"מ 15רצפת בטון בעובי מינימאלי של 
  מבנה קשיחיםקירות 
 )גג עם בידוד )צמר סלעים או זכוכית על תקרה פנימית 
 דלת מסודרת 
 שתי חלונות 
  מטר 3.0 -2.8גובה בית אריזה 
 מערכת כיבוי אש 
 משטח אחסון 
 מערכת ביוב 

 
 
 

 מ"ר והמגדל מבקש לרכוש מכולה, 50  -במקומות בהם שטח הקירור שנדרש לפי שטחי המגדל הוא מתחת ל  
 יש לנהוג כדלהלן:

 
 לא ניתן לאשר את עלות רכישת המכולה הן חדשה והן ישנה .1
 
 יש להציג הצעת מחיר לעלות ציוד הקירור בלבד והנ"ל תבדק ע"י מהנדס המנהלה .2
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 מחירי שתילים
 
 

 נטיעות  -הדרים 
 
 

מספר שתילים  שם  הזן
 לדונם

 מחיר לשתיל
₪ 

 עלות עיבוד עלות מערכת השקייה בש"ח 
 ₪לדונם 

 דונם 80מעל  דונם 80  -עד 

 2,000 900 1,100 24 65 לים

 2,000 900 1,100 24 65 לימון 

 2,000 900 1,100 24 65  מיכל

 1,200 900 1,100 24 65 נובה

 1,500 900 1,100 24 65 מיניאולה

 2,000 900 1,100 24 65 טבורי

 2,000 900 1,100 24 65 אשכולית אדומה

 2,000 900 1,100 24 65 פומלו

 2,000 900 1,100 24 65 פומלית

 2,000 900 1,100 24 65 אור

 2,000 900 1,100 24 65 אודם

 2,000 900 1,100 24 65 מירב

 2,000 900 1,100 24 65 אשכולית לבנה

 1,000 900 1,100 24 42 *   אתרוג

 2,000 900 1,100 24 65 ולנסיה

 1,500 900 1,100 24 125 לימקווט

 1,500 900 1,100 24 125 קומקווט

 2,000 900 1,100 24 65 שמוטי

 

  גידול אתרוג בבית רשת 
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 נטיעות  -מטעים 
 

מספר שתילים  שם  הזן
 לדונם

 מחיר לשתיל
₪   

 עלות עיבוד  עלות מערכת השקייה 
 ₪לדונם 
 

 דונם  80מעל  דונם 80עד 

 1,800 900 1,100 40 56 אבוקדו

 2,800 900 1,100 180 12 תמרים )חוטרים(

 2,800 900 1,100 180 12 תמרים )תרבית(

 1,800 900 1,100 25 24 שקדים

זיתים לשמן 
 ומאכל

36 

100 

18 1,100 900 1,000 

1,000 

 2,600 900 1,100 8.5 200 כרם מאכל

 50 מנגו מרווח

90 

25 1,100 900 2,800 

 1,100 900 1,100 25 42 אפרסמון

 3,000 900 1,100 45 50 ליצ'י

 2,000 900 1,100 8.5 220 כרם יין

 1,000 900 1,100 2 50 תאנים

 1,800 900 1,100 25 50 משמש

 2,800 900 1,100 33 76 קיווי

 2,800 900 1,100 25 66 דובדבן

 2,500 900 1,100 15 55 רימון

 2,500 900 1,100 23 125 תפוח

 2,500 900 1,100 25 125 אגס

 2,500 900 1,100 18 67 נקטרינה

 2,500 900 1,100 20 67 אפרסק

 2,500 900 1,100 22 74 שזיף יפני

 1,400 900 1,100 40 10 פקאן

 1,500 900 1,100 30 50 שסק

 
 הערה:

 וההצעה , ניתן לערוך שיפוט במחוז,₪ 150,000  -דונם ובתנאי שסך ההשקעה נמוך מ  80מעל  .1
 תתוקן בהתאם. 

 יש להגיש תיק שיפוט למחוז שיבחן במנהלה. ₪ 150,000בבקשה מעל  .2
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 שיחי מטעים  –מטעים 
 

 

מספר שתילים  שם  הזן
 לדונם

 מחיר לשתיל
₪   

 הערות עלות מערכת השקיה 
 

 דונם  80מעל  דונם 80עד 

יוכרו הוצאות  900 1,100 8.40 110 חוחובה
 900עיבוד בסך 

  לדונם ₪

 בשטח פתוח 

 בבית צמיחה 900 1,100 10 1,000 פטל 

 בבית צמיחה 900 1,100 40 266 אוכמניות

 בבית צמיחה 900 1,100 4.28 6,000 אננס

בבית צמיחה  900 1,100 7.0 180 בננות
 ובבית רשת 

 בבית צמיחה 900 1,100 25 180 פפאיה

יוכרו הוצאות  900 1,100 12 200 פיטיה 
יבוד בסך  ע

3,000 ₪ 
בבית לדונם 

 צמיחה 

 
 
 

 פירוט עלויות להקמת מבנה בית צמיחה 
 

 מישור החוף וגליל מערבי מבנה בית רשת לבננות

 ₪  10,400 דונם 40עד 

  ₪   9,500 דונם 100עד 

  ₪   8,000 דונם 100מעל 

 
 
 
  

 לדונם  ₪   23,000 חממה לכרם

 לדונם    ₪   5,200 בית רשת לבננות בעמקים
 
 

  או רשת ומערכת הדלייה(. פוליאתילןהעלויות כוללות את כל הסעיפים בהקמת המבנה )כולל כיסוי 

   )לדונם ₪ 1,300  -עלות כיסוי רשת )רשת בהשלכה ישירה 
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 להלן הערות כלליות
 
 
 נדרש.מהיקף שטח העיבוד ה 30%בכל הכלים המפורטים בנספח זה תאושר זכאות מינימלית של  .1

 היקפים קטנים יותר לא יאושרו.
 

 המנהלה תאשר מרסס אחד ליחידת משק משפחתי. .2
 
 סוגי מיני מטעים שלא נכללו באישור, ידונו בהתאם להמלצת מדריך מיכון. .3
 
 
 
 
 

 מחירון 
 
 
 הסביבה,  להגנתמרססי מפוח טיפה זעירה מותנה באישור המשרד  .1
 
 מרססי רובים.יאושרו לא  .2
 
 דונם 70דונם, נפחי הזדקקות לצורכי חישוב  40  -מתקן ראשון יאושר מ   -מתקן גובה    -מרים  בת .3

 דונם 130דונם, נפחי הזדקקות לצורכי חישוב  90  -מ' מתקו ראשון יאושר ל  18כלים מעל גובה של 
 

 .דונם למזמרה 25מפתח  מזמרות למגדל. 5יאושרו עד   -מזמרות   .4
 
 יאושרו המכסחות שנכנסות מתחת לעץ   -מכסחות נוף   .5
 
 דונם הדרים. 500  -יאושר מתקן שני נוסף, רק מעל ל   -רב מיכל   .6
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 רשימת מיכון מטעים
 
 

 ענף פנימי

מספר 
סעיף 

במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים
 2018לתוכנית פיתוח  

מס' דונמים 
 מינימלי

 1000 ין ולזיתים לשמן בוצרת לכרם י 1071 מטעים

 1000 927לשעבר סעיף  -בוצרת לכרם יין מונע עצמי  1631 מטעים

  650-450 בוצרת נגררת לכרם יין 1072 מטעים

 100 934לשעבר סעיף  -במת עבודה לגדיד תמרים  1632 מטעים

 60-70 כלי גובה טלסקופי 979 מטעים

 60-100 כלי גובה לאבוקדו 971 מטעים

 60-70 מטר 12.5כלי גובה לתמרים  970 מטעים

 60-70 מטר 13.0כלי גובה לתמרים  1060 מטעים

 60-70 מטר 14.0כלי גובה לתמרים  1061 מטעים

 90-130 מטר 18.0כלי גובה לתמרים  1062 מטעים

 90-130 מטר 20.0כלי גובה לתמרים  1063 מטעים

   כלי גובה מטעים   מטעים

 200 חוחובהכלי גיזום ל 1616 מטעים

 200 כלי ממונע להוצאת מיכלים בפרדס 1621 מטעים

 500 מאספת חוחובה 1615 מטעים

 200 זיתים ופקאן אוסף רשתות מאספת לשקדים, 846 מטעים

 200 מגוב גזם להדרים 1623 מטעים

 ד 200מעל  מ"ק 3.0מזבלת  249 מטעים

 ד 400מעל  מ"ר 4.5מזבלת  249 מטעים

 40 ות חשמליות )ניתן גם תוספת מדלל, מנער וסכין(מזמר 1064 מטעים

 1000 מחלנת לכרם יין גדולה 852 מטעים

 150 מחלנת לכרם יין קטנה 455 מטעים

 100 מטאטא גזם 916 מטעים

 300 מכונה לזמירה  ירוקה לכרם יין דו  צדדית 1034 מטעים

 100 יתחד צדד -מכונה לזמירה  ירוקה קיצית )או קוטמת(  1038 מטעים

 300 מכונה לזמירה מדייקת 877 מטעים

 200 מכונה לפרה זמירה לכרם 878 מטעים

 400 מכונה לשילוב שריגים 914 מטעים

 60 מכסחת נוף תחתי למטעים 462 מטעים

 70 - 250 מנערת ומאספת זיתים לשמן 938 מטעים

 250 - 800 מנערת ומאספת שקדים 936 מטעים

 200 שקד ופקאן בריתום אחורי מנערת לזית, 461 מטעים

 300 מברשת -מנקה גזעים   915 מטעים

 300 מנקה גזעים לחוחובה 1614 מטעים

 100 מערך ממוכן לגדיד )ניעור מג'הול( 1035 מטעים

  800 - 2000 939לשעבר סעיף  -מערך ניעור ואיסוף זיתים ושקדים  1634 מטעים

 160 מערך עזר לאסיף ועבודה במטע 1608 מטעים
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 ענף פנימי

מספר 
סעיף 

במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים 
 2018לתוכנית פיתוח 

מס' דונמים 
 מינימלי

   מערכת ניעור חוחובה 848 מטעים

 100 מפזר אבקה בתמרים 917 מטעים

 100 מבוטל -מ"ק(   4.5מפזרת זבל אורגני ) 247 מטעים

 120 )מחלות, מזיקים ועשבים(מרסס דו שורתי לכרם יין  928 מטעים

 200 מרסס מפוח כפול/ או גבוה 962 מטעים

 50 מרסס מפוח נגרר טורבו/ספידט כולל מיכל 1141 מטעים

   מרסס עילי לתמרים 1642 מטעים

 20 מרסס קטן לכרם מאכל בעזרת זרם אויר 963 מטעים

 20-50 מרסקת גזם )מטעים והדרים( 891 מטעים

 50-200 גזם )מטעים והדרים(מרסקת  891 מטעים

 200 מרסקת גזם )מטעים והדרים( 891 מטעים

   מרסקת גזם ידנית ממונעת 1640 מטעים

 70 מרסקת גזם לתמרים 891 מטעים

 20 מתחחת להשמדת עשביה    מטעים/אורגנים

   מתקן איסוף חוחובה 889 מטעים

   ליטר( 3,000עגלה להמסת דשן )מיכל  121 מטעים

 דונם 600עד  עגלה לשקדים 854 םמטעי

 600 937לשעבר סעיף  -ראש ניעור לזיתים  1633 מטעים

 רשת בהשלכה ישירה 437 מטעים/הדרים
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 ירקות  ותבלינים 
 
 

  כללי .1
 גידול ירקות בשטח פתוח .1  

 
 גידול ירקות לזרעים בשטח פתוח .2  
  

 (2 -ו 1נושאי הסיוע )לסעיפים    
 לפי רשימת מיכון וציוד()א.  כלי עיבוד    
 ב.  מערכת השקיה עילית   

 
 , ברוקוליקולרביבתי רשת לירקות: כוסברה, שמיר, פטרוזיליה,  .3  
 בשטחים קיימים התנאי לאישור יהיה כי השטחים יהיו מחופים ברשת נגד חרקים ורשת  צל   

 
 לפי רשימה מצורפת ולל זרעים(בתי צמיחה לסוגיהם לגידול ירקות  )כ .4  

 

 נושאי הסיוע   
 א.  דגמי חממות   

  בתי רשת .ב

 לגידול מלונים וחצילים לנקלטים חדשים עפ"י המלצת מדריך 1מנהרות " .ג
 (, לא ינתן כפל מענקים בעתיד לאותו 1לחקלאים שיאושרו מענקים בסעיף זה )מנהרות "      
 (.3ו/או " 2שטח לבתי  צמיחה אחרים )למנהרות "      

 מ' לגידול מלונים ותבלינים ירוקים  10במפתח  3מנהרות " .ד
 מ' לגידול תבלינים ירוקים, חצילים, מלונים, פלפל ותות שדה.  10במפתח  2מנהרות " .ה
סעיפים מאושרים במבנה :הכשרת הקרקע וניקוז, מצעים מנותקים, מערכות חימום, צינון,  .ו

חשמל, ניילון רב שנתי או קשיח עפ"י אישור, בקרת אקלים, מערכת השקיה תאורה, מערכת 
 רשתות צל ורשתות נגד חרקים כפי שיידרש לגידול, שביל בטון במבנה ודרך גישה.

 
 מצעים מנותקים בחממות קיימות לגידול ירקות  .6  

 
 בהתאם להגדרה של בתי אריזה משפחתיים בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי .7  

 
   

  מבנים מוכרים .8 
     בתי צמיחה אשר הוכרו ע"י מנהלת ההשקעות ועברו בדיקה ע"י מהנדסי המנהלת והוקמו 
 בהתאם לאותה תכנית כפי שנבדקה ואושרה בלבד.     

 
     בתי צמיחה אשר לא הוכרו או אשר נבנו שלא בהתאם לתכנית המאושרת לא יזכו למימון 
 ושרה. ע"י מנהלת ההשקעות, גם אם תכנית ההשקעות א    
 ראה פרק  -רשימת מבנים אשר אושרה )ומעודכנת מעת לעת( מפרטים וכללי בדיקה      
 בתי צמיחה.    

 
    .בתי רשת לגידול ירקות עליים כולל רשת צל ורשת נגד חרקים 
  
    " דונם למשק, מלונים וחצילים לנקלטים חדשים  10בתנאי של עד  1מנהרות 
 עפ"י המלצת מדריך.    
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  היצע קרקע ומים .10

 . 2018בהתאם לרשום בהנחיות הכלליות לשנת   
 

 ירקות אורגניים בבתי צמיחה .11
 .חד פעמי – מנהלת ההשקעות תאשר למגדלי ירקות אורגניים )מוסמכים( השקעה בקומפוסט  

 
 .(ראה בפרק פרחים)רשימת מבני בתי צמיחה  .12 

 
 שדה רשימת כלים מאושרים ראה בפרק גדולי .13 

 
 

 מערכות טכנולוגיות בחממות חדשות לגידול ירקות ותבלינים .2
 

 נושאים מאושרים 2.1 
   מערכות חימום מרכזיות 
   מערכות בקרת אקלים 
   מסכים טרמיים 
   מזרנים לחים לצינון 
   התאמת מערכת חשמל 
   (מים ואיסוף מי גשם ממרזבי חממה )במסגרת תקציב חסכון במים מחזור 
   מאווררים ומסחררים 
   מצע מנותק 
   שביל בטון 
   שביל גישה ליחידת משק 
   )מצעים מנותקים בחממות לגידול ירקות )מותנה באישור מנהל אגף הירקות 
    מים בכל אזורי פיתוח מחזוראיגום מי גשמים ומערכת 

 
 שוטפות אחרות.*  לא נכללים בפרק זה החלפת פלסטיק במבנים קיימים והוצאות  

 
 הנחיות כלליות 2.2

 המערכות הטכנולוגיות הבאות מחייבות תכנית הנדסית והצעות מחיר מפורטות, אשר תיבדקנה
 ע"י מהנדסי המנהלת.

 מערכת בקרת אקלים א.

 מערכות חשמל ותגבור רשת קיימת ב.
 מערכת חימום מרכזית במים חמים ג.

 
 הערה:  

תיק תכניות מפורט אשר הוכן ע"י מהנדס מוסמך ויכלול  למערכת החימום במים חמים יש לצרף

, פריסת הצנרת בחממות )עפ"י תרשים הקמת דודיםצנרת מפורט, תכנית חדרי  תרשים 

 החממות(, מפרט לפני של הציוד )כולל הספקים( כתב כמויות ומחירים. בשלב דו"ח הביצוע יש

 ות ונהלים לתכנית הפיתוח(.להקפיד על מילוי ההנחיות בעניין תו תקן )ראה פרק הנחי
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 תשתיות לשטחים שוליים  .3
 

 תעלות הזנה לקומפוסט 3.1 
 

 קומפוסט מפוזר על כל השטח 3.2 
  
 מותנה בהמלצת, תא שימור קרקע ומדריך מקצועי לגידול  -תעלות נש"מ )נפח שורשים מתוכם(   3.3 

 המבוקש
 

 בתי אריזה ובתי קירור )מבנים וציוד( .4
 

 שטח לבית אריזה 4.1
 
 

 גודל בתי אריזה לירקות ותבלינים טריים למשק המשפחתי והבינוני
 

 הגידול
שטח מעובד 

 בדונם

שטח 
ביא"ר 

מקסימאלי 
 מ"ר

 שטח
רור יקבית 

מקסימאלי 
 הערות ס"ה במ"ר

 ונםד 30מינימום שטח מוכר  320 20 300 30-50 פלפל ועגבניה

  51-160 500 50 550 
 בית אריזה 

 דונם 250עד  בינוני
   850 100 750  160מעל   

 ונםד 30מינימום שטח מוכר  400 50 350 30-250 מלונים
   850 100 750 251מעל   

 ונםד 30מינימום שטח מוכר  550 100 450 30-79 מלפפונים

 850 100 750 ומעלה 80  
 בית אריזה 

 דונם 250בינוני עד 
 ונםד 30שטח מוכר מינימום  270 20 250 20-39 תות שדה

  40-100 380 40 420 
 בית אריזה 

 דונם 350בינוני עד 
   850 100 750  100מעל   

 ונםד 20מינימום שטח מוכר  270 20 250 25-40 תבלינים
  41-150 380 40 420   

   850 100 750 150מעל   

 410 10 400 40-249 ירקות שורש
חי אדמה תפו למעט גזר,

 בצלו
ח תפו זר,למעט ג
 420 40 380 ומעלה 250 ובצלאדמה 

 בית אריזה 
 דונם 350בינוני עד 

 ונםד 20מינימום שטח מוכר  270 20 250 40-100 ירקות עלים ואחר
  101-200 450 50 500   

 850 100 750 ומעלה 201  
 בית אריזה 

 דונם 350בינוני עד 
 
 

 מ"ר קירור 100  -מ"ר בית אריזה ו   750בכל מקרה ס"ה השטח המבוקש למימון לא יעלה על 
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 בתי קירור לירקות למשק המשפחתי  4.2
 
 

 חדרי קירור ומערכות לקירור מהיר לתבלינים טריים במשק המשפחתי    
 
 

סה"כ יצור בטון 
 )שנתי(

 מ"ר  בית קירור
 תוצרת ארוזה תוצרת נכנסת

40 15  +  20  -עד  

100  35  +  20  -עד

250  25  +  40  -עד

 
 
 

 הצורך במערכת וההספק יבדק ויבחן עפ"י נתוני הגידול   -מערכת לקירור מהיר )ואקום קולר(    
 והיקפי הייצוא.  

 
 תאי קירור בהתאם להזדקקות 4 – 3הסיוע בתבלינים ניתן יהיה לאשר עד   

 
 
 
 

 מ"ר בית קירור  100שטח בית קירור מכסימלי למשק:  
 
 
 

 עפ"י הצעת מחיר ₪ 1,370 –ר מחיר למ"ר בית קירו
 
 
 

 : דוגמא
 

 -, שטח בית קירור לפי החישוב הנ"ל ונםד 35חקלאי עם שטח גידול של 
 

 ד' X 15מ"ר  3מ"ר(  45ד' + ) X 15מ"ר  2.2מ"ר(  33ד' + ) X 5מ"ר  1.2מ"ר(  6מ"ר  = ) 84
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 נושאים  מאושרים 4.3
 

    הקמה או שדרוג בית אריזה 
    הקמה או שדרוג  בית קירור 
   מערכי מיון  בהתאם לצורך 
   שולחנות אריזה 
    )השקעה באמצעי אריזה וסימון )פיתוק 
   שולחנות עבודה 
   מסועים 

        קטיףעגלות  
   מערך לשטיפה ולייבוש גידולי עלים 

 
 
 

 הערות:
   ת אריזה משפחתי.הקמת מבנה במימון משרד החקלאות יהיה לבילהסיוע 

   .לא יינתן סיוע לסככות ציוד שאינן חלק אינטגרלי ומחייב בתוכנית הבניה לביא"ר 

   מ"ר 100מ"ר וקרור עד  750הסיוע במענקים יינתן בכל מקרה לביא"ר בגודל מקסימלי של 

 .מערכי הובלה ) בקרור או אחר(  לא יקבלו סיוע ממנהלת ההשקעות 
 
 
 
 

 ן במבנה המבוקשתנאי סף לדיו 4.4
 

   מבנה בית אריזה סגור שאינו מאפשר חדירה של בעלי חיים והפרשתם 
   המבנה מוקף בסינר בטון 
   רצפת בית אריזה עשויה חומר הניתן לשטיפה וחיטוי ומנוקזת  הקרקע מוחלקת 
   ת במבנים קיימים שרותים נקיים ומקום לשטיפת ידיים. מתקני השרותים מתאימים לדרישו 
 התברואה על פי התקנון של חוק התכנון והבנייה   
   גופי תאורה ייעטפו בכיסוי מגן 
   בחדרי אחסון תוצרת )אם קיימים( אמצעי בקרת טמפרטורה ולחות 
    בהתאם לצורך למעט מקרים של מיון בשדה -מערך מיון 
    ס"מ 15רצפת בטון בעובי מינימאלי של 
   קירות מבנה קשיחים 
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 מיכון וציוד לירקות .5
 
 

 חוזים והיקף זכאות מינימלית 5.1 
 העיבוד הנדרש.  מהיקף שטח 30%של  תאושר זכאות מינימלית, זהבסעיף בכל הכלים המפורטים   
 היקפים קטנים יותר לא יאושרו.  

 
 זכאים 5.2 

  התקשרות  שיוכיחו לניםולקב , למגדלי תוצרת חקלאית,בשטח פתוחלירקות  כלי עיבוד ואסיף לגד"ש, 
 חקלאיות בציוד עבודות שנים לפחות עם יצרנים חקלאיים לביצוע 3חוזית חתומה לתקופה של  
 רכישת כלי מתאים. המזכה יוכיחו התקשרות בחוזה זה לביצוע עבודות במספר הדונמיםאשר  המפורט 
 ורים לא יוכלו להגיש שור מוכח על עיבוד השטחים האמימגדלי תוצרת חקלאית שלא יהיה בידם א 
 בקשה לאשור תכנית בנושא זה. 

 
 החלפת ציוד מבלאי 5.3 
 החלפת כלים שנובעת כתוצאה מבלאי רגיל לא תאושר.  

 
  תכנית מזרע 5.4 

 שלוש עונותלועיבודים בקשות לאשור תכנית למיכון לגד"ש יש לצרף ביצוע בפועל של תכנית מזרע  
 חייבת עיבוד השטחים בשנים האמורות.זכאות למיכון מ)שנים( אחרונות.  
 : דונמים מחושבים לפי שנת עיבוד.הערה 

 
 סוגי ציוד מומלץ 5.5

 במקומות שלא פורטו סוגי הציוד המאושרים יבדקו הסעיפים באורח פרטני ותוכח בדיקתם המקצועית 
 והתאמתם לתנאי הארץ, ע"י הגורמים המקצועיים לבקשת מנהלת ההשקעות. 

 
 סוד לסיוע במיכון הרגילהנחות י 5.6 
 המנהלה תסייע במיכון שמהווה חידוש טכנולוגי לחקלאי )אין החלפה של ציוד ישן בחדש שאין בו  א.  
 שיפור טכנולוגי(    

 
  ₪ 15,000  -כלי מיכון לא תפחת מ סעיף של השקעה מינימלית ל ב.  

 
 כלים שאינם ברשימה זו יבחנו בהתאם להנחות הבאות: ג.   
 .  הכלי משמש לאותם הפעולות שהוצגו לכלים הקיימים.1    
 .  הכלי עבר בדיקה, אושר והומלץ ע"י גורמי המקצוע במשרד החקלאות.2    
 .  הכלי משמש לגידולים שהומלץ עליהם בתכנית הפיתוח.3    

 
  כללי משכון ד.   
 להלן כלים שנדרש למשכן:    
 צמ"ה או רכב )מספר צהוב או שחור(.שיון י.  כל כלי עם מנוע המחויב בר1    
 .  מכונות ניידות כגון קומביינים, מקצרות, קטפות, מרססי סלף, כלי קטיף וגדיד ללא מספר רישוי2    
 יחויבו במשכון )ימושכנו לפי מספר שילדה ומנוע(. ₪ 150,000שעלותם מעל          
 , ₪ 150,000וכדומה, שעולתם מעל .  מכונות בעלות מספר שילדה, כגון מרססים, מכבשים 3    
 )ימושכנו לפי מספר שילדה(.         

 
 .₪ליון ימ 1.0ה.   תקרת השקעה מוכרת לכלי בודד לצרכי מענק, לא תעלה על    
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 0182מחירון   
 

 לירקות  בתי צמיחהפירוט עלויות 
 
 
 
 
 
  מבנים .1

  השקעה מוכרת יחידה   
 

   ₪   42,000 דונם (a X 8) (b X 4רב קשת )חממה מבנה  1.1 
  ₪   48,000 דונם (b X 4( )a X 8מבנה חממה דו שיפועי ) 1.2 
  ₪   50,000 דונם מבנה חממה דו שיפועי כנ"ל עם אוורור גג  1.3 
  ₪   16,000 דונם  בית רשת להדליה 1.4 
  ₪   11,000 דונם בית רשת  1.5 
  ₪   12,000 דונם מ' מפתח  8.0מנהרות קלות עד  1.6 
  ₪   25,000 דונם מפתח  10.0עד  8.0מנהרות  1.7 

 
 
  מערכת השקייה .2
 

  ₪   10,800 דונם  טפטוף + דישון  2.1 
  ₪     5,000 דונם   המטרה עילית  2.2 
     ₪     7,000 דונם ערפול  2.3 
  ₪   30,000 יחידה  מיכל אגירה 2.4 
  ₪     8,000 יחידה גידול בקרקע  –ראש השקיה + בקר  2.5 
  ₪   30,000 יחידה  גידול במצע מנותק  –ראש השקיה + בקר  2.6 

 
 
    חשמל  .3
 

  ₪   15,000 דונם  לוח חשמל  3.1 
  ₪     5,000 דונם  תאורת התמצאות  3.2 

 
 
  מערכת אוורור  .4
 

  ₪     6,000 דונם   28" – 18סחרור אוויר מאווררים "  4.1 
  ₪   22,000 דונם 50" – 48אקטיבי מאווררים "אוורור  4.2 

 
 
 מערכת חימום .5
 

  ₪   25,000 דונם  אוויר חם  5.1 
  ₪   95,000 דונם  מים חמים ע"י צנרת בהקרנה   5.2 
  ₪   50,000 דונם  מים חמים בהסעה  5.3 
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  מיוחדים  .6
 השקעה מוכרת יחידה   

 
  ₪   30,000 םדונ מסך טרמי )כולל חשמל(   6.2 
  ₪   15,000 דונם   וילון  6.3 
  ₪     3,000 דונם   רשת נגד חרקים  6.4 
 מזרן לח )כולל כל האביזרים: מיכל מים, חשמל 6.5 
  ₪   30,000 דונם  מאווררים, והתקנה מותנה בהצעת מחיר(  
  ₪   35,000 יחידה   בקר אקלים   6.6 

 
 
 
  מצעים מנותקים  .7
 

  כללי 7.1 
 מ"ר לדונם 1,100לפי   ₪     1,500 דונם א.  יריעות לחיפוי כללי של השטח   
  ₪   10,000 דונם  מ"ק 70 – 90ב.  מיכל מים רזרבי   
  ₪     2,260 דונם  ג.   תשתיות לאיסוף מי נקז בבית צמיחה   
 מ"ק, סיפון + אביזרים ופלסטיק לדיפון 2, מיכל איסוף 4כולל צינור "        
 בהתאם להצעת מחיר דונם ד.  מצע לניקוז שבילים )טוף גדול או חצץ(  

 
 
 

 מארזים 7.2 
 מארז טוף .א

  ₪   2,200  - 3,300 דונם  ס"מ  30 – 50מארז ירקות רוחב    1א. 
  ₪   6,600 דונם  ס"מ 100מארז תבלינים רוחב    2א. 

 
 טוף שפוך .ב

 ון אזורי ראה מחיר דונם ירקות ותבלינים ללא מארז   1ב. 
 

 מארז פרלייט ג.  
 ראה מחירון  מארז ירקות ותבלינים   1ג.   
 שקיות לדונם 1,500לפי   שקיות לתבלינים ותות שדה   2ג.   

 
 

      
 מחירי חומרים במארז 7.3 

 
  מחירי טוף לפי מרחק הובלה  7.3.1  

  ₪   140 טון  גליל גולן  .א
  ₪   151 טון  גליל מערבי, עמקים מרכז .ב

  ₪   172 טון  רושלים, לכיש עד אשקלוןי .ג

  ₪   193 טון  צפון הנגב .ד

  ₪   215 טון ערבה  .ה
 

  ₪   277 טון   פרלייט  7.3.2  
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 תערובת מצע  3.7.3  
 

  ירקות טון לדונם 30 – 60לפי  ס"מ 30 – 50מארז רוחב 

  ירקות  טון לדונם  120לפי  ס"מ 100מארז רוחב 
 
 
 
 
 
 

 לל: מבנה החממה כו
 

 לקי פלדה, מזחלות ומרזבים, וילונות צד ללא מנוע, וילונות גג ללא מנוע, יסודות
 קומפלט, כולל מרפסות. X 4.0 4.0ניקוז פנימי וחיצוני, חדר כניסה 

 
 
 

 הנחות יסוד
 

 ים(דונם מבנה )ללא תוספת למבנה קי 5  -מחירים על בסיס דגמי חממות מאושרים ונקבעו על סמך המחירון שהוצג ל 
 המחירים המופיעים כוללים את כל העבודות כולל מלאכות, התקנים וציוד

 לא תשולם תוספת הדלייה במבנה שנקנה כהגדרתו ללא הדליה.
 למ"ר ₪ 0.5עבור מבנה שאין בו מרפסות אך מבקשים להוסיף מרפסת רוחבית )בשני הצדדים(, תינתן תוספת של 

 למ"ר ₪ 1וספת של צדדים, תינתן ת 4  -אם יתווספו מרפסות מ 
 20%המחירים בטבלאות מחושבים לפי הצעות קבלנים בהפחתה של 

 
 
 

 העבודה הכלולה בחישוב
 

 משטח המבנה כולל דרכי גישה לצרכי עבודה 200%הכנת שטח מישורי בשיעור 
 הובלת כל האלמנטים לאתר הבנייה המיועד

 הציודהרכבת כל חלקי המבנה ו/או האלמנטים השונים שהופיעו ברשימת 
 כיסוי המבנה ביריעות בצורה מושלמת עד למצב של הפעלה

 הפעלת כל מרכיבי בית הצמיחה לבדיקת תקינותם
 פינוי כל פסולת ו/או שאריות ו/או עודפים ו/או כל חלק שנותר אחרי גמר המלאכות

 חודשים מיום קבלת המבנה / המערכות 12  -אחריות הקבלנים והספקים ל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מת מיכון ירקותרשי
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ענף 
 פנימי

מספר סעיף 
במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים
 סוג הגידול 2018לתוכנית פיתוח 

מס' 
דונמים 
 מינימלי

 הכנת שטח

 6,000 ירקות ש"פ ארגז מיישר ומעגלה  862 ירקות

 500 ירקות ש"פ היגוי אוטומטי GPS 272 ירקות

 6,000 ירקות ש"פ מ' 6דיסקוס מעל   283 ירקות

 500 ירקות ש"פ מ' 5דיסקוס עד  282 ירקות

 289 ירקות
קולטיבטור, משתת,  כלי רב שכבתי )דיסקוס,

 1,500 ירקות ש"פ מעגלה(

 320 ירקות ש"פ מגמם שורות לערוגה 275 ירקות

 500 ירקות ש"פ מגרופיות 3מחרשה  279 ירקות

 1,500 ירקות ש"פ מגרופיות 4מחרשה  280 ירקות

     מגרופיות 5מחרשה  1273 ירקות

 2,000 ירקות ש"פ מגרופיות 6מחרשה  281 ירקות

 200 ירקות ש"פ מסמן ערוגות 278 ירקות

 1,500 ירקות בש"פ ערוגות 3-מערג ל 295 ירקות

 1,500 ירקות ש"פ ערוגות 3 -מערג עמוק ל 296 ירקות

 300 ירקות בש"פ מערג ערוגה 892 ירקות

 5,000 ירקות ש"פ   GPSמערכת  717 ירקות

 1,000 ירקות ש"פ מערכת פיקוד עם מצלמה וקורה הידראולית  276 ירקות

     מרסקת מטמינה 1619 ירקות

 2,000 ירקות ש"פ רגלים ומעגילה 6משתת  287 ירקות

 5,000 ירקות ש"פ רגלים ומעגילה 8משתת  286 ירקות

 2,000 פירקות ש" רגלים  6משתת מאובטח חנקני  285 ירקות

 4,000 ירקות ש"פ רגלים 8משתת מאובטח חנקני  284 ירקות

 1,500 ירקות ש"פ משתת מערג 288 ירקות

 30 ירקות חממה מתחחת    ירקות

 1,500 ירקות שורש ערוגות 3 -מתחחת ל 274 ירקות

 300 ירקות שורש מתחחת ערוגה 273 ירקות

 500 ירקות ש"פ מתלל 860 ירקות

 600 תפוחי אדמה ל מונע ערוגתי לתפו"אמתל 290 ירקות

 50 ירקות ש"פ קולטיבטור מברשות לערוגה 277 ירקות

 1601 ירקות
קולטיבטור שורות  עם בקרת מצלמה 

 700 ירקות ש"פ ומחשוב.

 3,000 ירקות שורה מ' )שורות( 6קלטרת מעל  294 ירקות

 3,000 ירקות ש"פ מ' )שטח( 6קלטרת מעל  292 ירקות

 500 ירקות שורה מ'  )שורות( 6קלטרת עד  293 ירקות

 500 ירקות ש"פ מ'  )שטח( 6קלטרת עד  291 ירקות
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ענף 
 פנימי

מספר סעיף 
במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים
 סוג הגידול 2018לתוכנית פיתוח 

מס' 
דונמים 
 מינימלי

 שתילה / זריעה 

 400 צנונית שורות לערוגה 20מזרעה לצנונית  297 ירקות

 800 תפוחי אדמה שורות 2מזרעה  298 ירקות

 800 תפוחי אדמה שורות ערוגתית 3מזרעה  299 ירקות

 700 ירקות ערוגות 3מזרעה  301 ירקות

 300 גזר מזרעה גזר ערוגתית 302 ירקות

 1,000 פפריקה שורות לערוגה 3מזרעה  315 ירקות

 2,000 פפריקה שורות 9מזרעה  815 ירקות

 ערוגה 1  -מכונת שתילה ל  316 ירקות
 שורות(  4)

 400 שום ובצלצולים

 ערוגות 2  -מכונת שתילה ל  317 ירקות
 שורות(  8)

 1,000 שום ובצלצולים

 50 ירקות מכונת שתילה ערוגה אחת ידני 318 ירקות

 600 ירקות ערוגות ידני 3מכונת שתילה  1045 ירקות

 1,200 ירקות עליים  רוגהשותלת אוטומטית לע 319 ירקות

 עיבוד שטח 

 מטר  12מרסס שרוול נישא עד  325 ירקות
 )נחלה משפחתית(

 200 ירקות

מטר )נחלה  12מרסס שרוול נגרר מעל  326 ירקות
 משפחתית(

ירקות בשטח 
 פתוח

1,500 

ירקות בשטח  מטר  16מ"ק מעל  3מרסס שרוול נגרר ומיכל  327 ירקות
 פתוח

1,500 

ירקות בשטח  מרסס מונע עצמית 1181 ירקות
 פתוח

10,000 

ירקות בשטח  שורות ערוגתי  2  -מצניע טפטוף ל  328 ירקות
 פתוח

150 

 שורות 6  -מצניע טפטוף ל  329 ירקות
 ערוגות 3

ירקות בשטח 
 פתוח

150 
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ענף 
 פנימי

מספר 
סעיף 

במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים
 סוג הגידול 2018ח לתוכנית פיתו

מס' דונמים 
 מינימלי

  עיבוד שטח ירקות

 150 ירקות בש"פ ערוגתי טפטוףגוללן  1570 ירקות 

 2000 ירקות בש"פ ערוגות 3-טון ל 3מדשנת  335 ירקות 

 200 ירקות בש"פ ערוגה 1-מדשנת מצניעה ל 337 ירקות 

 1500 ירקות בש"פ ערוגות 3-מדשנת מצניעה ל 338 ירקות 

 5000 ירקות בש"פ טון 4מדשנת נגררת  336 ירקות 

 300 ירקות בש"פ נישאת –טון  1מדשנת עד  334 ירקות 

 4000 ירקות בש"פ קוב 18מזבלת )זבל אורגני( עד  333 ירקות 

 2500 ירקות בש"פ קוב 8מזבלת )זבל אורגני( עד  332 ירקות 

 ד' 80מעל  פרחים ירקות, מ"ק 2.0מזבלת  248 ירקות 

 ד' 150מעל  פרחים ירקות, מ"ק 3.0מזבלת  248 ירקות 

 ד' 300מעל  פרחים ירקות, מ"ר 4.5מזבלת  248 ירקות 

 120 ירקות שורש מחתר מונע ערוגתי 342 ירקות 

 100 ירקות בש"פ מכסחת מדויקת 340 ירקות 

 100 ירקות בש"פ כיסוח ראשוני -מכסחת ער' אחורי לירקות 339 ירקות 

 600 תפוחי אדמה מכסחת צורתית לתפוחי אדמה   ירקות 

 30 ירקות בש"פ קוב 2.5מפזרת עד  331 ירקות 

 150 ירקות בש"פ שורות ערוגתי 2 -ל טפטוףמצניע  328 ירקות 

 150 ירקות בש"פ ערוגות 3שורות  6 -ל טפטוףמצניע  329 ירקות 

 30 ם וירקותפרחי מרסס הינע עצמי זחל )נדרשת המלצה חדשה( 941 ירקות 

 10000 ירקות בש"פ מרסס מונע עצמית  1181 ירקות 

 968 ירקות 
 מרסס מיני רז 

 )ירקות בחממה וגידולי שורה, ואדמונית(
ירקות בחממה וגידולי 

   שורה, אדמונית

 30 ירקות מרסס מיני שרוול לחממה 952 ירקות 

 200 ירקות חממה מרסס ממונע +שרוול    ירקות 

   ירקות חממה מרסס ממונע ללא שרוול 940 ירקות 

 200 ירקות עלים בשטח פתוח 16-24מרסס שרוול  1622 ירקות 

 50 פרחים וירקות סלף -מרסס שרוול אויר  949 ירקות 

 50 פרחים וירקות ידני-מרסס שרוול אויר  949 ירקות 

 1500 ירקות בש"פ מטר  12-מעל ל -מרסס שרוול ניגרר  326 ירקות 

 327 ת ירקו
 16-מעל ל -מ"ק  3מרסס שרוול ניגרר ומיכל 

 1500 ירקות בש"פ מטר 

 984 ירקות 
 מרסס תותח

 50 פרחים, ירקות מטר( 10למרחק עד  ירקות, )פרחים,

 200 ירקות ש"פ ואורגני ערוגות 3משלהב  344 ירקות 

 80 ירקות ש"פ ואורגני משלהב ערוגתי 343 ירקות 

 10 ירקות שונים בחממה ה בגובה בחממהעגלות לעבוד 235 ירקות 

 150 ירקות בש"פ ערוגות 1 -פורסן טיפטוף ל 330 ירקות 

 1000 ירקות בש"פ ערוגות 3 -פורסן טיפטוף ל 1400 ירקות 

 ירקות 
 

 300 )בצל( ירקות בש"פ מרסס ריסוס מכוון 
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ענף 
 פנימי

מספר סעיף 
במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים 
 סוג הגידול 2018ית פיתוח לתוכנ

מס' דונמים 
 מינימלי

 100  ירקות חיפוים-פורסת פלסטיק 1637 ירקות 

   לוף קומביין לוף 1638 ירקות 

 50  בצל לזרעים שותלת בצל לזרעים 1639 ירקות 

 200 בטטות תולשת מכסחת נוף 341 ירקות 

 אסיף ירקות
 300 בטטות מחתר בטטות 231 ירקות 

 700 פפריקה מלקטת פפריקה 355 ירקות

 40-80 סלרי מסועים 4מקצרה לסלרי+  1051 ירקות

 150 בטטות עקרן בטטות ערוגתי 4622 ירקות

 400  בצל קומביין לאיסוף בצל 233 ירקות 

 300  גזר גמדי קומביין לגזר גמדי   ירקות

 300 צנונית קומביין לצנוניות 240 ירקות 

 350 שום קומביין לשום 245 ירקות

 600 גזר קומביין נגרר דו שורתי גזר 865 ירקות

 1100 תפו"א + מיכל קומביין נגרר דו שורתי תפו"א 818 ירקות

 300 גזר קומביין נגרר חד שורתי גזר 819 ירקות

 600 תפו"א + מיכל קומביין נגרר חד שורתי תפו"א 817 ירקות

 100 שום  קומביין נגרר לשום 245 ירקות

 1000 ירקות תעשייה* קומביין סלף ירקות תעשייה 352 ירקות

 700 פפריקה קומביין פפריקה )סלף( 354 ירקות

 600 תירס לשוק מקומי קומביין תירס ירוק )לשיווק לשוק מקומי( 353 ירקות

 1000 גזר ין גזר סלף ערוגתייקומב 1146 ירקות

 150 סלק אדום ין נגרר סלק אדוםיקומב 987 ירקות

יםתבלינ  
 30 תבלינים מכונת זריעה 1126 ירקות

 70 תבלינים מכונת קציר נגרר 346 ירקות

 100 תבלינים מכונת קציר סלף 345 ירקות

 40 תבלינים מכונת שתילה ידנית 347 ירקות

 70 תבלינים אוטומטית שורות 4מכונת שתילה נגררת  348 ירקות

 100 תבלינים מכסחת מדויקת 349 ירקות

 40-80 תבלינים  מונע עצמיבחממה מקצרה לתבלינים  922 ירקות

 500 ש"פבתבלינים  (נגרר)מקצרה לתבלינים עם שולחן קציר  1052 ירקות

 1000 ש"פבתבלינים  (סלף)מקצרה לתבלינים עם שולחן קציר  1053 ירקות

 30 תבלינים מתחחת 831 ירקות

 30 תבלינים בחממה םעלי בייבי חיתוך ומילוי צוברי מכונת קציר 921 ירקות
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרחים, צמחי בית ונוי
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 בשטח פתוח –פרחי קטיף, ענפי קישוט, צמחי בית ופקעות וצמחים לפריחה וריבוי  .1
 
 
 בהגדלת שטח בלבד –חומר ריבוי פקעות ובצלים  .2

 דונם ראשונים מאותו גידול 5הגדלת שטח עד   -יחיד    2.1 
 דונם ראשונים מאותו גידול 25ד הגדלת שטח ע  -אגודה    2.2 
 המנהלה תסייע לגידול שטרם קיים אצל המגדל 

 
 (2  -ו  1נושאי הסיוע )לסעיפים  
 מערכת השקיה, דישון, הדליה עפ"י הצורך 
 כלי עיבוד )לפי רשימת המיכון וציוד בפרק פרחים( 

 
 
 בתי צמיחה לסוגיהם לגידול פרחים וצמחי בית לפי רשימה מצורפת: .3
 

 ושאי הסיוע:נ 
 א.  דגמי חממות מאושרים על פי רשימה המצורפת )ראה פרק בתי צמיחה(  

 לליזיאנטוס, גיבסנית, נוריות, לימוניום. 1מנהרות " .ב
 לפרחים עפ"י רשימה )טבלה( 2"  -  3מנהרות גבוהות " .ג
 בתי רשת לפרחים עפ"י רשימה מצ"ב .ד

 
 סעיפי הסיוע: 

ערכות חימום, צינון, בקרת אקלים, תאורה, מערכת השקיה מערכות הכשרת קרקע וניקוז, מצעים מנותקים, מ
לגידול, שביל בטון  שחשמל, ניילון רב שנתי או קשיח עפ"י  אישור, רשתות נגד חרקים ורשתות צל כפי שיידר

 במבנה, דרך גישה, רשת הדרושה להסגר.
 על המגדל לפרט בבקשתו את הנושאים המבוקשים לתמיכה.

 
 
 סבת גידולים בחממותטכנולוגיה לה .4

 לכלל ענפי הפרחים בחממות שהוכיחו כדאיות כלכלית. 
 הסבה מגידול קיים לגידול חדש שלא גידלו, בהתאם לרשימה בפרק פרחים. 

 
 
 בהתאם להגדרה של בתי אריזה משפחתיים בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי .5
 
 
 עים מנותקים לפרחים, בהתאם לרשימה בפרק פרחיםטוף לכלניות, מצ  -  שיפורים טכנולוגיים בחממות .6
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  פקעות ובצלים לפריחה .1
 

 דונם למגדל חדש בגידול 5חומר ריבוי בלבד עד     
 
 

 הטבלה להלן משמשת בסיס להגשת בקשה לאישור תכנית עפ"י ההשקעות המפורטות בה
 
 

 פקעות ובצלים לפריחה
 

 חממה שם הגידול
 

 מנהרה
 

בית 
 רשת
 

ת  רש
 צל
% 

שטח 
 פתוח

מצע  תאורה חימום
מנותק 

 +
 מארזים

1) 

כמות  הדליה
חומר 
 ריבוי

רשת 
50 
 מש

  2,500  +    30-40 + + + אדמוניות  **

  40,000 + + +  + 30 +   אקוניטום

  15,000  +   + 30 +  + ארומרוס

    +   + 30-40 + + + כלניות

  14,000  +   + 30-40 + + +   נוריות

  14,000  +    30-40  + + וריות סכסס *נ

 נץ חלב דוביום
 וטריזואידי

+ +  40-50   + +  60,000 + 

קאלה 
 אתיופיקה

+ + + 30-40    +  14,000  

 + 48,000 + + +   30  + + שושן הפסחא

 
 
 
 .  במידה והקרקע המקומית אינה מתאימה1
 
 תי צמיחה(..  מבנים המאושרים ע"י המנהלת בלבד )ראה פרק ב2
 

 מטר 600*   נוריות סכסס בגובה מעל 
 

 גידול אדמונית יאושר בבתי צמיחה המאושרים ע"י מנהלת ההשקעות ו/או בשטח פתוח  -**  אדמונית  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  פקעות ובצלים לפריחה .2
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 הטבלה להלן משמשת בסיס להגשת בקשה לאישור תכנית עפ"י ההשקעות המפורטות בה 
 
 

 חממה ולשם הגיד
** 

 מנהרה
** 

בית 
 רשת

** 

רשת 
 צל 
% 

מסך 
 טרמי

שטח 
 פתוח

מצע  תאורה חימום
מנותק 

 +
 מארזים

כמות  הדליה
חומר 
 ריבוי

רשת 
50 
 מש

*  אמריליס 
)היפאסטרום( 

 ריבוי

+  + 30 -– 
40 

+    **   +  40,000 + 

  40,000   +  +   +   אקוניטום

       +      ארומורוס

היפאסטרום 
 רחהלהפ

שתי   + +
רשתות 

30 +
90 

+    +  20,000 + 

  48,000 +  +  +   +   ליאטריס

 +   + +   + + נוריות
בבית 
 רשת

  14,000  

  14,000         + + נוריות סכסס

נץ חלב 
דוביום 

 וטריזואידי

+ +   + +     60,000 + 

קאלה 
 צבעונית

+ +   +    + + 10,000  

קלה 
 אתיופיקה

+ + +  + +     14,000  

 + 48,000  +   + +   + + שושן הפסחא 

 
 *    חימום קרקע בלבד. 

 מ"ק לדונם. 200**   קוקוס עד  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 פרחי  קטיף  .3
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 הטבלה להלן משמשת בסיס להגשת בקשה לאישור תכנית עפ"י ההשקעות המפורטות בה 
 
 

 חממה שם הגידול
*** 

 מנהרה
*** 

בית 
 רשת
*** 

שטח  צל %
 פתוח

מצע  תאורה חימום
מנותק + 
 מארזים

רשת  הדליה
50 

 מ"ש

 +  +  +  +   + * * ורדים 

 * * לימוניום                  

 יפני     

+ +      + + + 

  +  +    +  + אכילאה

 + +  +   40 + + + אסטר

  +  + +    + + אסקלפיס

      +     ארנגיום

 + +  +    + + + גבסנית

  + +    50-60 + + + גלבולריה

      + 30  + + גרבילאה

  +    + 30 + + + דלפיניום

  + + +   40 +  + היפריקום

    +  +  +   חמניות

  + + +   * 80 + + + טרכליום

       50  + + כף קנגרו

 + +  +    + + + ליזאנטוס

  +  +   30 + + + סולידגו

  +     40   + עדעד

  +  +    + + + פלוקס

  +  +   30   + קמפנולה

 

 רשתות 2*    
 **   רב שנתי

 7,000 -ל 4,000*** בין 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ענפי קישוט ואחרים  .4
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 הטבלה להלן משמשת בסיס להגשת בקשה לאישור תכנית עפ"י ההשקעות המפורטות בה. 

 

שטח  צל % בית רשת שם הגידול
 פתוח

מצע מנותק 
 ים+ מארז

כמות חומר  חממה
 ריבוי/לדונם

אספרגוס 
 מרוקלדיוס

+ 60    6,000 

 6,000    70 + מונסטרה

 2,400    *  50+  50 + פיטוספורום

 4,500    *  50+  50 + ארליה

 4,000    *  60+  60 + מגנית

 3,500 + +  70 + פלדנרון קסנדו

 4,000    *  50+  60 + רוסקוס

 2,000   +   קוטינוס

 1,200   +   קוכיה

 350   +   אקליפטוס

 1,500   +   הדס

 1,500   + 60 + סהרון

 
 רשתות 2*       

 **      גידול רב שנתי
 שקל למבנה 7,000עד  4,000***   בין 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   מחירון לשתילי פרחים, בצלי פקעות ופרחים .5
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מספר שתילים / פקעות  שם  הזן
 לדונם

 יר לשתיל בש"חמח

 18.0 2,500 אדמונית זנים אחרים

 15.0 2,500 אדמונית שרה

 0.50 40,000 אקוניטום

 1.00 12,000 ארומורוס

 1.50 4,500 גיבסנית

  10,000 גלבולריה

 5.00 330 גרבילאה

 9.00 600 גרבילאה מורכבת

 0.45 60,000 דוביום 

 0.30 16,000 דלפיניום 

 6.00 20,000 היפיאסטרום לפריחה

 *    7.20 6,500 ורדים

 0.50 60,000 טריזואידי

 0.279 16,000 טרכליום 

  4,000 כף קנגורו

 0.35 50,000 ליזיאנטוס

 6.00 4,000 לימוניום יפני

 1.10 14,000 נוריות

 5.20 14,000 נוריות  סכסס

 0.50 13,000 סולידגו

 3.50 1,000 ספארי סאן סט

 7.00 3,000 עדעד

 7.00 330 פרוטאות לא מורכב

 1.00 14,000 קאלה אתיופיקה

 8.5 10,000 קאלה צבעונית

 0.520 13,000 קמפנולה 

 0.85 48,000 שושן פסחא 

 
 מטר 600*   נוריות סכסס בגובה מעל 

 
 יאושר רק למשתלות עם זכויות מטפחים, נדרשת הצעת מחיר. )כולל תמלוגים( *   מחיר זה

 
 
   זה לפרחים למשק המשפחתי בתי ארי .6
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  תנאי סף לדיון במבנה המבוקש 6.1 
   מבנה בית אריזה סגור שאינו מאפשר חדירה של בעלי חיים והפרשתם 
   המבנה מוקף בסינר בטון 
   רצפת בית אריזה עשויה חומר הניתן לשטיפה וחיטוי ומנוקזת  הקרקע מוחלקת 
   רותים מתאימים לדרישות יום לשטיפת ידיים. מתקני השרותים נקיים ומקיבמבנים קיימים ש 
 התברואה על פי התקנון של חוק התכנון והבנייה       
   גופי תאורה ייעטפו בכיסוי מגן 
   בחדרי אחסון תוצרת )אם קיימים( אמצעי בקרת טמפרטורה ולחות 
    בהתאם לצורך למעט מקרים של מיון בשדה -מערך מיון 
   ס"מ 15ן בעובי מינימאלי של רצפת בטו 
   קירות מבנה קשיחים 

 
  מבני איסכורית 6.2 

 מהעלות בביא"ר בנוי( או אחר עפ"י עלות בפועל לאחר בדיקת המהנדס. האשור המחייב הינו  50%) 
 השטח הפיזי, הסכום הכספי המאושר הינו עלות מכסימלית למבנים המתוארים לעיל. אין לאשר שטחי  
 ם יותר מהנקוב בכתב האישור. בניה גדולי 

 
 :בית אריזהשטח שקעה מוכרת לה חישוב זכאות 6.3 

  י גודל השטח בשיטה מדורגת ופרוגרסיבית"פיהיה עחישוב זכאות עבור בתי קירור ובתי אריזה  
  כדלהלן: 

 
 :שטחי בתי אריזה מאושרים  

 
 שטח אריזה )מ"ר( שטח גידול )דונם(

 "ר  לדונם מ   50 דונם         3עד  
 מ"ר  לדונם נוסף   10 דונם       10 – 4

 מ"ר  לדונם נוסף     8 דונם     20 – 11
 מ"ר  לדונם נוסף     6 דונם     40 – 21
 מ"ר  לדונם נוסף     4 דונם   100 – 41

 מ"ר  לדונם נוסף     2 דונם 200 – 101
 מ"ר  לדונם נוסף     1 דונם ומעלה 201

 
 אריזה מכסימלי לפרחים למשק:שטח בית 

 מ"ר   360שטח בית אריזה יהיה   דונם  40עד 
 מ"ר 600שטח בית אריזה יהיה  דונם  100דונם ועד  40מעל 
 מ"ר 750שטח בית אריזה יהיה עד  דונם  100מעל 

 למ"ר ש"ח 550 מחיר למ"ר בית אריזה  
 ח למ"רש" 700                  מ"ר 100ניית בית אריזה חדש עד בב
 

 : דוגמא
 -פרחים, שטח בית אריזה לפי החישוב הנ"ל  ונםד 22חקלאי עם שטח גידול של 

  מ"ר 50ד' +  X 7 מ"ר 10מ"ר(  70)ד' +  X 10מ"ר  8מ"ר(  80ד' + ) X 2מ"ר  6מ"ר(  12מ"ר  = ) 212
 
 
 .במקרים מיוחדים תיערך בדיקה  לגבי נפח בית אריזה נדרש 
 
 
   למשק המשפחתי  בתי קירור לפרחים .7
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 מפרט טכני -חדר קירור לפרחים  

ק"ג  35ס"מ לפחות בצפיפות של  8קירות וגג עשויים מפנל פוליאוריתן יצוק בין שני פחים בעובי 
 מ'.  2.8-3.0לממ"ק לפחות. גובה חדר קירור 

 ס"מ. 220ס"מ, גובה  120-125דלת מקרר ברוחב  
C ס"מ עם סידורי ניקוז; טמפרטורה של 8 רצפת בטון מוחלק )ע"י הליקופטר( בעובי 

O2 -  C
O0 . 

 

 שטחי חדרי קירור מאושרים:
 

 שטח קירור )מ"ר( שטח גידול )דונם(
 מ"ר לדונם      3 דונם        15 – 1

 מ"ר לדונם   2.2 דונם      30 – 16
 מ"ר לדונם   1.2 דונם      50 – 31
 מ"ר לדונם   0.8 דונם    100 – 51

 מ"ר לדונם   0.6 דונם  200 – 100
 מ"ר לדונם   0.4 דונם ומעלה 201

 

 מ"ר בית קירור  100שטח בית קירור מכסימלי למשק:  
 

 עפ"י הצעת מחיר ₪ 1,370 –מחיר למ"ר בית קירור 
 

 : דוגמא
 

 -פרחים, שטח בית קירור לפי החישוב הנ"ל  ונםד 35חקלאי עם שטח גידול של 
 

 ד' X 15מ"ר  3מ"ר(  45ד' + ) X 15מ"ר  2.2מ"ר(  33ד' + ) X 5מ"ר  1.2מ"ר(  6מ"ר  = ) 84
 

        .נפח קירור לגיאופיטים ע"פ חוות דעת מקצועית 
 
 .תיערך בדיקה לגבי נפחי קירור נדרשים 

 
 
    להסבת מבני חממות בלבד מגידול אחד לאחר   -מערכות טכנולוגיות    .8

  יות כלכלית( )גידולים שהוכיחו כדא 
 מערכות חימום מרכזיות   1 
 מערכות בקרת אקלים   2 
 מסכים תרמיים/ רפלקטיביים   3 
 מזרנים לחים   4 
 התאמת מערכות חשמל )פתיחת וילונות אוטומטיים(   5 
 במסגרת תקציב המים –מיחזור מים ואיסוף מי גשמים מגגות החממה    6 
 מאיידי גופרית לורדים   7 
 גום מי גשמים ומערכת מיחזור מים בכל אזורי פיתוחאי   8 
 מאווררים    9 
 חדרי פתיחה בגיפסנית  10 

 
 הסעיפים הנ"ל יאושרו בהסבת חממות קיימות מגידול אחד לגידול אחר בענף הפרחים. 

 
 

  2018מחירון   
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 לפרחים בתי צמיחהפירוט עלויות 
 אלא אם כן צוין אחרת ונםכל העלויות הם לד

 
 
 
 
 1 מבנים .1

  השקעה מוכרת יחידה   
 

   ₪   42,000 דונם (b X 4( )a X 8רב קשת )חממה מבנה  1.1 
  ₪   48,000 דונם (b X 4( )a X 8מבנה חממה דו שיפועי ) 1.2 
  ₪   50,000 דונם מבנה חממה דו שיפועי כנ"ל עם אוורור גג  1.3 
  ₪   16,000 דונם בית רשת להדליה  1.4 
  ₪   11,000 דונם רשת בית  1.5 
  ₪   12,000 דונם מ' מפתח  8.0מנהרות קלות עד  1.6 
  ₪   25,000 דונם מפתח  10.0עד  8.0מנהרות  1.7 

 
 
 
  מערכת השקייה .2
 

  ₪   10,000 דונם  טפטוף + דישון  2.1 
  ₪     5,000 דונם  המטרה עילית  2.2 
     ₪     7,000 דונם ערפול  2.3 
  ₪   30,000 יחידה  ל אגירהמיכ 2.4 
  ₪     8,000 יחידה גידול בקרקע  –ראש השקיה + בקר  2.5 
  ₪   30,000 יחידה  גידול במצע מנותק  –ראש השקיה + בקר  2.6 

 
 
    חשמל  .3
 

  ₪   15,000 דונם  לוח חשמל  3.1 
  ₪     5,000 דונם  תאורת התמצאות  3.2 

 
 
  מערכת אוורור  .4
 

  ₪     6,000 דונם   28" – 18סחרור אוויר מאווררים "  4.1 
  ₪   22,000 דונם 50" – 48אוורור אקטיבי מאווררים " 4.2 

 
 
 מערכת חימום .5
 

  ₪   25,000 דונם  אוויר חם  5.1 
  ₪   95,000 דונם  מים חמים ע"י צנרת בהקרנה   5.2 
  ₪   50,000 דונם  מים חמים בהסעה  5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
  מיוחדים  .6
 



   2018 רשימת נושאים לתכנית הפיתוח לשנתנושא: 

 26.06.2018 תאריך:   22.02.2017תאריך עדכון קודם: 

   

 
 
 

225 

  
   

 השקעה מוכרת יחידה   
 

  ₪   30,000 דונם מסך טרמי )כולל חשמל(   6.2 
  ₪   15,000 דונם   וילון  6.3 
  ₪     3,000 דונם   רשת נגד חרקים  6.4 
 : מיכל מים, חשמל)כולל כל האביזריםמזרן לח  6.5 
  ₪   30,000 דונם  מאווררים, והתקנה מותנה בהצעת מחיר(  
  ₪   35,000 יחידה   בקר אקלים   6.6 

 
 
 
  מצעים מנותקים  .7
 

  כללי 7.1 
 מ"ר לדונם 1,100לפי   ₪     1,500 דונם א.  יריעות לחיפוי כללי של השטח   
  ₪   10,000 דונם  מ"ק 70 – 90ב.  מיכל מים רזרבי   
  ₪     2,260 דונם  ג.   תשתיות לאיסוף מי נקז בבית צמיחה   
 מ"ק, סיפון + אביזרים ופלסטיק לדיפון 2, מיכל איסוף 4כולל צינור "        
 בהתאם להצעת מחיר דונם ד.  מצע לניקוז שבילים )טוף גדול או חצץ(  

 
 
 

 מארזים 7.2 
 מארז טוף א.  

  2,200  - 3,300 דונם  ס"מ  30 – 50מארז רוחב    1א. 
 ן להביא המלצת מדריך במידה ונדרש שטח אחר(מ"ר לדונם ערוגה )נית 600מחושב לפי            

 6,600 דונם  ס"מ 100מארז רוחב    2א. 
 

 טוף שפוך ב.
 ראה מחירון אזורי  דונם ללא מארז   1ב. 

 
 מארז פרלייט ג.  
 ראה מחירון  מארז   1ג.   
 שקיות לדונם 1,500לפי   שקיות   2ג.   

 
 

      
 מחירי חומרים במארז 7.3 

 
  מחירי טוף לפי מרחק הובלה  7.3.1  

 140 טון  א.   גליל גולן 
 151 טון  ב.   גליל מערבי, עמקים מרכז

 172 טון  ג.    ירושלים, לכיש עד אשקלון
 193 טון  ד.   צפון הנגב

 215 טון ה.   ערבה 
 

 277 טון   פרלייט  7.3.2  
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 221 טון   תערובת מצע לגאופיטים  7.3.3  
 

 פרחים  טון  70לפי  ס"מ 20גובה  50חב מארז רו 

  פרחים   טון  140לפי  ס"מ 20גובה  100מארז רוחב 
 
 
 
 
 
 

 מבנה  החממה כולל: 
 

 לקי פלדה, מזחלות ומרזבים, וילונות צד ללא מנוע, וילונות גג ללא מנוע, יסודות
 קומפלט, כולל מרפסות. X 4.0 4.0ניקוז פנימי וחיצוני, חדר כניסה 

 
 
 

 יסודהנחות 
 

 דונם מבנה )ללא תוספת למבנה קיים( 5  -מחירים על בסיס דגמי חממות מאושרים ונקבעו על סמך המחירון שהוצג ל 
 המחירים המופיעים כוללים את כל העבודות כולל מלאכות, התקנים וציוד

 לא תשולם תוספת הדלייה במבנה שנקנה כהגדרתו ללא הדליה.
 למ"ר ₪ 0.5שים להוסיף מרפסת רוחבית )בשני הצדדים(, תינתן תוספת של עבור מבנה שאין בו מרפסות אך מבק

 למ"ר ₪ 1צדדים, תינתן תוספת של  4  -אם יתווספו מרפסות מ 
 20%המחירים בטבלאות מחושבים לפי הצעות קבלנים בהפחתה של 

 
 
 

 העבודה הכלולה בחישוב
 

 צרכי עבודהמשטח המבנה כולל דרכי גישה ל 200%הכנת שטח מישורי בשיעור 
 הובלת כל האלמנטים לאתר הבנייה המיועד

 הרכבת כל חלקי המבנה ו/או האלמנטים השונים שהופיעו ברשימת הציוד
 כיסוי המבנה ביריעות בצורה מושלמת עד למצב של הפעלה

 הפעלת כל מרכיבי בית הצמיחה לבדיקת תקינותם
 תר אחרי גמר המלאכותפינוי כל פסולת ו/או שאריות ו/או עודפים ו/או כל חלק שנו

 חודשים מיום קבלת המבנה / המערכות 12  -אחריות הקבלנים והספקים ל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השקעות בשיפורים טכנולוגיים בפרחים וצמחי עציץ
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 שמות הגידולים המומלצים עלות ליחידה / דונם כמות לדונם הנושא

 רצ"ב רשימה  *  1 מזרן לח

 ה  *רצ"ב רשימ  5 מאווררים

 רצ"ב רשימה  * 15,000 1 וילון אוטומטי
  4,800 2 מאווררים בחממה רגילה

   2 24"  -  28מסחררים "
   למשק חדרי פתיחה לפרחים 

כלנית, ורדים, קאלה צבעונית,  26,600 מ"ר  800 מצע מנותק
 היפאסטרום לריבוי

 אדמונית 79,000 1 אדמונית שינוע
 דמוניתא 63,000 1 אדמונית מנהרות

 רצ"ב רשימה  **  1 מסך טרמי

 רצ"ב רשימה  **   מערכת למסך טרמי

 
 
 
 

 *  גידולים הזקוקים למזרן לח, מאווררים, התקנה ווילון אוטומטי
 טרכליום, עדעד, היפיאסטרום, ליזיאנטוס, ורדים, מטעי אם ליחורים, צמחי עציץ

 
 
 

 **  גידולים הזקוקים למסך טרמי
רברה, ליזיאנטוס, כלנית, נורית, קאלה )אתיופיקה וצבעונית(, נץ חלב למיניו, אלסטרומריה, צמחי אדמונית, ורדים, ג

 ריבוי בחממה,   -עציץ, היפיאסטרום לפריחה ולריבוי, שושן )למיניו(, דלפיניום רב שנתי, הורטנזיה, ורדים  
 משתלת קאלה צבעונית, פרזיה לפריחה, צבעוני לפריחה שום לפריחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחירון לסעיפי השקעה נבחרים בענפי החקלאות השונים
 
 

  ירקותולענפי פרחים  
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סה"כ עלות  הערות
 לד' בש"ח

עלות ליחידה 
 בש"ח

יחידות 
 לד'

 נושא יחידה

 מתקנים שונים בחממות חדשות וקיימות
 

 ליחידת משק
 מינימום לשני דונם

 
3,000 
1,330 

 
3,000 
1,330 

 
1 
1 

 
 יחידה

 ונםד

 :ובקרים 2CO  מערכת
 . בקר1
 . מערכת פיזור2
 

 ליחידת משק
 כלול בסעיף מחשב השקיה

 ראש מערכת יחידה 1  
 

 ליחידת משק
 כלול בסעיף מחשב השקיה

 משאבות דישון חשמליות יחידה 2  
 

 קק"ל 180,000תנור     33,000 
 

  
50,000    

עפ"י   
 הצורך

 קק"ל 360,000תנור 

  
 

14,040 

 
 

14,040 

  
 

 יחידה

 מערכות חשמל בחממות
חיבור חשמל תלת פאזי עד לאורך 

 מטר 330
 

  
4,160 

 
4,160 

  
 יחידה

חיזוק רשת חשמל קיימת בחממה 
 פאזות  -3ל
 

 
 שכבות  2כורכר מהודק, 

 ס"מ 35
 

 
6,800 

 
17 

 
400 

 
 מ"ר

מטר ליחידת  100X4דרך כורכר 
 משק

 

  0.1בטון וכורכר עובי 
 מטר 2עד  1.5רוחב 

 

 שביל בטון מרכזי בחממה מ"ר 48-64 50 

      
 ראה הערה

 
 1מחשב השקיה  יחידה  3,000 3,000

 
תיבדק עפ"י תכנון מפורט 

בפרק נוהלי  2.4ראה סעיף  
 31עבודה  בעמוד 

מערכת חימום מרכזית במים     
 2 חמים

 מאייד מרכזי     5,600 ליחידת משק
 
 

 

 

 תצורף הצעת מחיר מפורטת של המערכת.   ₪ 3,000מחירים מעל בבקשות למחשבי השקיה ב  1
 

 הצעות מחיר. 2, ויצורפו ערך בדיקה כלכלית לגידולילד' ומעלה ת ₪ 50,000מערכות חימום מרכזי בהשקעה של   2
 
 
 
 
 
 

 פרחיםרשימת מיכון 
 
 



   2018 רשימת נושאים לתכנית הפיתוח לשנתנושא: 

 26.06.2018 תאריך:   22.02.2017תאריך עדכון קודם: 

   

 
 
 

229 

  
   

 נושא

מספר סעיף 
במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים
 2018לתוכנית פיתוח  

סוג 
 גידולה

מס' דונמים 
 מינימלי

 100 פרחים מסמן ערוגות 278 פרחים

 50 פרחים קולטיבטור מברשות לערוגה 277 פרחים

 30 פרחים ארגז מיישר+ מעגלה  862 פרחים

     זריעה/שתילה פרחים   פרחים

 100 פרחים מגמם שורות לערוגה 275 פרחים

 100 פרחים מגרופיות 3מחרשה  279 פרחים

 30 פרחים מערג ערוגה 892 פרחים

 20-50   מרסקת מטמינה 1619 פרחים

 250 פרחים רגלים ומעגילה 6משתת  287 פרחים

 250 פרחים משתת מערג 288 פרחים

 30 פרחים מתחחת 831 פרחים

 30 פרחים מתחחת ערוגה 273 פרחים

 50 גאופיטים מכונת שתילה ערוגה אחת 318 פרחים

 50 גאופיטים מכונת שתילה 236 פרחים

 30 פרחים מכונת זריעה 1126 פרחים

     מכונת זריעה פנאומטית לפרחי חמניות  1606 פרחים

     מכונת זריעה לפקעות פרחים 1609 פרחים

     מכונת זריעה לפקעות פרחים מדייקת 1610 פרחים

 150 פרחים גוללן טפטוף ערוגתי 1570 פרחים

 2000 פרחים גותערו 3-טון ל 3מדשנת  335 פרחים

 200 פרחים ערוגה 1-מדשנת מצניעה ל 337 פרחים

 300 פרחים נישאת –טון  1מדשנת עד  334 פרחים

  פרחים מ"ק 2.0מזבלת  248 פרחים

 30 פרחים בקו 2.5עד  מזבלת 331 פרחים

  פרחים מ"ק 3.0מזבלת  248 פרחים

  פרחים קמ" 4.5מזבלת  248 פרחים

 120 פרחים ערוגתי מחתר מונע 342 פרחים

 100 פרחים מכסחת מדויקת 340 פרחים

     מכסחת נוף עם מיכל איסוף לירקות בחממות 882 פרחים

 100 פרחים כיסוח ראשוני -מכסחת ער' אחורי לירקות 339 פרחים

     תלווילונומערכת אוטומציה )מנועים(  1008 פרחים

     חרריםמס 4-לפיזור תרסיס ו -מערכת פוגר 1140 פרחים

 150 פרחים שורות ערוגתי 2 -מצניע טפטוף ל 328 פרחים
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 נושא

מספר סעיף 
במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים 
 2018לתוכנית פיתוח 

סוג 
 הגידול

מס' 
דונמים 
 מינימלי

     מרסס הינע עצמי   940 פרחים

     מרסס הינע עצמי +שרוול  940 פרחים

 50 פרחים מרסס מיני  968 פרחים

     400מרסס מיני   942 פרחים

 פרחים מרסס מיני שרוול לחממה 952 פרחים
     מרסס שרוול אויר  949 פרחים 

  פרחים ידני-מרסס שרוול אויר  949 פרחים

 50 פרחים מרסס תותח  984 פרחים

     מרסקות גזם בחממה ובש"פ  981 פרחים

     מ"ק )חממות ( 2ת עם מיכל מרסקת אוספ 885 פרחים

     מרסקת מטמינה 1619 פרחים

     טוק"-עגלת ריסוס ממונעת "טוק 951 פרחים

 150 פרחים ערוגות 1 -טוף לפפורסן ט 330 פרחים

 100 פרחים ערוגות 3 -פורסן טפטוף ל 1400 פרחים

 100 ירקות חיפוים-פורסת פלסטיק 1637 פרחים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נושא

סוג עבודה 
מספר סעיף  פנימי

במנהלת 
 סוגי כלים המומלצים 

 2018לתוכנית פיתוח 
מס' דונמים 

 מינימלי



   2018 רשימת נושאים לתכנית הפיתוח לשנתנושא: 

 26.06.2018 תאריך:   22.02.2017תאריך עדכון קודם: 

   

 
 
 

231 

  
   

 ההשקעות

 מתקנים לטיפול בפקעות ופרחים

 ATH 100מכונה להוצאת פקעות דגם    אסיף פרחים

 20-40 מכונה להוצאת פקעות 1109 אסיף פרחים

 20-40 פקעות ורשת לסינון מכונה לניתוק 1603 אסיף פרחים

 20-40 מכונה למיון פקעות על פי גודל לארגזים 1620 אסיף פרחים

   מכונה להוצאת פקעות 1109 אסיף פרחים

   מכונה לניתוק  פקעות ממצע מנותק 1603 אסיף פרחים

   מחתר להוצאת פקעות/בצלים נגרר 154 אסיף פרחים

   לים עם מנועמחתר להוצאת פקעות/בצ 182 אסיף פרחים

 10-40 אגידה סרט קשירה וחיתוך ושולחנות ובקר   בית אריזה פרחים

 10-40 +מסועים חיתוך לאורך הסופי מיון אלקטרו אופטי,   בית אריזה פרחים

 10-40 מיון מכני חיתוך לאורך סופי מסועי הוצאה   בית אריזה פרחים

   סתמכונה להדבקת תוויות ומדפ 1007 בית אריזה פרחים

 10-40 מכונה לייבוש רוסקוס   בית אריזה פרחים

   מכונה למיון פקעות אמריליס 1139 בית אריזה פרחים

   מכונה למיון פקעות פרחים 1620 בית אריזה פרחים

   מכונה לקינוב ושטיפה לאמריליס 181 בית אריזה פרחים

   מכונה לקשירת קרטונים 1134    

 10-40 ה לרחיצת עלים מכונ   בית אריזה פרחים

 10-40 מכונה לשטיפה וחיטוי פקעות    בית אריזה פרחים

   מכונה לשטיפה וחיטוי פקעות ובצלים 185 בית אריזה פרחים

   מכונה לשטיפת  מגשים מפלסטיק 977 בית אריזה פרחים

   מכונה לשטיפת דליים  1612 בית אריזה פרחים

   בסיסית כולל תוספתמכונה מיון  169 בית אריזה פרחים

   מכונה מיון פרחים בסיסית ללא מצלמה 116 בית אריזה פרחים

   מכונה מיון פרחים בסיסית עם מצלמה 117 בית אריזה פרחים

   מכונה קטנה למיון פקעות 1138 בית אריזה פרחים

 30 מכונת אגידה סרט עם קשירה וחיתוך   בית אריזה פרחים

 30 נת אגידה סרט עם קשירה וחיתוךמכו   בית אריזה פרחים

 30 מכונת מברשות לניקוי יבש   בית אריזה פרחים

 30 מכונת מברשות לניקוי יבש כולל מסוע   בית אריזה פרחים

 30 מכונת מברשות לענפים בודדים   בית אריזה פרחים

 30 מכונת מברשות עילי ותחתי    בית אריזה פרחים

 30 מסועים ברשות עילי ותחתי,מכונת מ   בית אריזה פרחים

 30 עמדות 2תאים , 7מכונת מיון אורכים    בית אריזה פרחים

 30 מכונת מיון אלקטו אופטית עם אגידה   בית אריזה פרחים
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 10-40 עמדות 20-מכונת מיון בתליה לורדים   ית אריזהב פרחים

 10-40 מטר 10 -ל PVCמכונת מיון דגם סרט    בית אריזה פרחים

 10-40 מכונת מיון ואגידה    בית אריזה פרחים
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   בית אריזה פרחים
 8עמדות  הגשה   3מכונת מיון כולל צילום וידאו 

 10-40 מטר 12מסועים 

 10-40 כונת מיון לאורך ואגידה דגם סרטמ   בית אריזה פרחים

 10-40 מכונת מיון מכנית פשוטה   בית אריזה פרחים

 10-40 גדלים  להפרדת פקעות 6 -מכונת מיון רוטטת ל   בית אריזה פרחים

 10-40 אגידה וקשירה מכונת מיון,   בית אריזה פרחים

 10-40 מכונת מריטה   בית אריזה פרחים

   ירהמכונת קש 172    

 10-40 מכונת קשירה בחוט   בית אריזה פרחים

   מכונת קשירה בסרט   בית אריזה פרחים

   מכונת קשירת משטחים בסרט 1602    

   מכונת שטיפה במים לארליה 164 בית אריזה פרחים

 10-40 מסוע פינוי   בית אריזה פרחים

   מסועים לבית אריזה להוצאת פסולת 1613 בית אריזה  

   מסועים למערך מיון בביא"ר משפחתי )קליטה והזנה( 4630 בית אריזה  

   מסועים לשינוע אדמונית בחממה לאדמונית 1132 בית אריזה  

 10-40 מערך מיון אלקטרוני   בית אריזה פרחים

   מערך מיון כולל מצלמות ומערך בקרה 170 בית אריזה  

 10-40 צילוםמערך מיון, חיתוך ו   בית אריזה פרחים

 10-40 מתקן דחיסה לארגזי פלסטיק פריקים   בית אריזה פרחים

 10-40 מתקן דחיסה לקרטונים   בית אריזה פרחים

 10-40 מתקן יבוש סיבובי עם הגנה   בית אריזה פרחים

 10-40 מתקני דחיסה     פרחים

 10-40 מתקני קשירה     פרחים

   מתקני שטיפה וייבוש     פרחים

 10-40 קרוסלה לניקוי יבש   בית אריזה רחיםפ

 10-40 שולחן חיתוך   בית אריזה פרחים

 10-40 מ 0.5מ' ורוחב  6שולחן מיון תלת קומטי    בית אריזה פרחים

 35 מכונה לגיזום מגשים    משתלות פרחים

 35 מכונה לגיזום עציצים    משתלות פרחים

 35 מכונה להפקת זרעים   משתלות פרחים

 50 מכונה לזריעה במגשים ומסוע הרטבה   משתלות פרחים

 5-30 מגשים 650 -100מכונה לזריעה ישירה    משתלות פרחים

 50 מכונה לזריעה ישירה במגשים   משתלות פרחים

 5-30 קטנה למגשים -מכונה לזריעה ישירה בעציץ    משתלות פרחים

   משתלות(מכונה לזריעה ישירה בעציץ ) 997 משתלות פרחים

   קטנה-מכונה לזריעה ישירה בעציץ )משתלות( 976 משתלות פרחים

 35 מכונה למיון גודל זרעים   משתלות פרחים
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 35 מכונה למילוי מגשים   משתלות פרחים

   מכונה למילוי מגשים במשתלה 237 משתלות פרחים
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 50 מכונה למילוי מגשים ומסוע מזין מגשים לפינוי   משתלות פרחים

   מכונה למילוי מגשים/ עציצים 237 משתלות פרחים

 35 מכונה למילוי עציצים   משתלות פרחים

 5-30 8-21מגשים עציץ  2600מכונה למילוי עציצים     משתלות פרחים

   מכונה למילוי עציצים )משתלות( 975 משתלות פרחים

 5-30 8-22מגשים עציץ  2500 - 500מכונה למילוי עציצים    משתלות פרחים

 35 מכונה למילוי עציצים גדולים כולל מיכל מצע   משתלות פרחים

 35 מכונה לניקוי זרעים   משתלות פרחים

 50 מכונה לספירת זרעים    משתלות פרחים

   מכונה לספירת זרעים )חד ערוצית, במשתלות( 241 משתלות פרחים

 50 מכונה לספירת פקעות בפרחים   משתלות פרחים

 5-30 מכונה לעיצוב עציצים   משתלות פרחים

 35 מכונה לפירוק באלות   משתלות פרחים

 35 מכונה לשטיפת מגשים   משתלות פרחים

 35 יציםמכונה לשתילה בעצ   משתלות פרחים

 50 מכונה לשתילה והעתקה במשתלות   משתלות פרחים

 50 מגשים 650 - 100מכונה לשתילה עציצים    משתלות פרחים

 50 מגשים לשעה  200/600מכונה לשתילה עציצים    משתלות פרחים

 35 מכונת אריזה לזרעים   משתלות פרחים

   מכונת שתילה במגשים  1136 משתלות פרחים

   מכונת שתילה בעציצים )משתלות( 973 שתלותמ פרחים

   מכונת שתילה והעתקה למגשים במשתלות 179 משתלות פרחים

 50 מנערת שתילים להוצאת אדמה מהשורשים   משתלות פרחים

 50 מטר  6מסוע    משתלות פרחים

 50 מטר מהירות מתכוונת 6מסוע    משתלות פרחים

 50 ועמטר עם מנ 6מסוע    משתלות פרחים

   מסועים במשתלה )למערך שתילים( 911 משתלות פרחים

 35 מ 0.25מטר רוחב  6מסועים במשתלה    משתלות פרחים

 50 מערבל, יחידות מילוי, יח' זריעה מערך זריעה   משתלות פרחים

 50 מערך להעתק שתילים   משתלות פרחים

 5-30 רדתמכונות נפ 5 -מערך זריעה ישירה בעציץ    משתלות פרחים

   מערכת השקיה עילית אוטומטית  1605 משתלות פרחים

 35 מערכת לערבוב מצעים לעציצים במשתלות 177 משתלות פרחים

   מערכת לפרוק מצעים לעציצים וערבוב 974 משתלות פרחים

   מרסק בלות של כבול במשתלות 1006 משתלות פרחים

   בינוני -שתלותמתקן לעיצוב צמחי עציץ במ 176 משתלות פרחים

   קטן -מתקן לעיצוב צמחי עציץ במשתלות 176 משתלות פרחים

 35 מסוע בחממה-עגלת שינוע    משתלות פרחים

 80 עקרן עצים במטעים 460 משתלות פרחים

   קומביין לקילוף מרבדי דשא 1131 דשא פרחים

   שולחנות ניידים )על מסועים( למשתלות פרחים 1046 משתלות פרחים

 

 מדגה 
 
 בפרק טפסים( 11)ראה טופס מס'   אקסטנסיבי  -דגי מאכל   .1
 

 נושאי הסיוע 
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 דגי נוי במים קרים ודגי נוי טרופים  .2
 

 נושאי הסיוע    

 הקמה חווה לגידול דגי נוי טרופיים  2.1 

 הקמת חווה לגידול דגי נוי ימיים  2.2 

 מכון רבייה לייצור דגיגי נוי   2.3 

 בחממות, על ציודן הנלווה –בריכות לגידול דגיגים   2.4 
 בתי אריזה  2.5 
 מערך מיון ואריזה  2.6 
 פילטרים  2.7 
 מתקני חיסון  2.8 

 .: דרכי גישה, גידור ולהקות הורים, מעבדות וציוד למעבדות, מכולות קירור ניידות, מחשובלא יכללו הסעיפים

 

 כל התכניות לדגי נוי או לדגי מאכל יחוייבו בהגשת טופס נתוני ענף המדגה
 בפרק טפסים( או בהגשת טופס נתוני משק דגי נוי 11)טופס מס' 
 בפרק טפסים(. 10)טופס מס' 

 

 סעיפים נבחרים בבריכות דגים מחירון ל
 

   מדגה

מחיר יחידה  סעיפי השקעה
 בש"ח

 הערות

  2,000 חמצניות
 ים:מאביס

 מאביס קטן לבריכה
 ונםד 50מאביס כפול למאגר או בריכה מעל 

 
15,000 
20,000 

 

 רשת מיגון נגד ציפורים לבריכות:
 דגי מאכל

 דגי נוי ליצוא

 
2,000 
4,000 

 
 עפ"י צפיפות הרשת ונםעלות לד
 עפ"י צפיפות הרשת ונםעלות לד

רשת מתרוממת לשלייה )כולל חשמל, עמודים, 
 יחידה קומפלט –גלגלות ומנועים( 

  

 
 
 
 

 בעלי   חיים
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 בקר וצאן לבשר במרעה, צאן לחלב ורפת חלב 
 כל הסעיפים בנושא זה מחויבים בשיפוט מקצועי

 
 
 בקר לבשר במרעה .1

 נושאי הסיוע 
 מתקנים וציוד כולל: מדרך בטון, אבוס, חצר טיפולים, תפס בקר ומאזניים, מערכת זיהוי וניהול עדר 
 (ומספוןמכשיר זיהוי  )תגי זיהוי + 
 המתאים לשטח, לפי סיווג כושר נשיאה. תהאימהומותנה באישור מטעם רשות מרעה על מספר  

 
 
 צאן לבשר במרעה .2

 ראש 120לעיל, גודל עדר מינימאלי  1בהתאם לסעיף   -  נושאי הסיוע 
 
 
 צאן לחלב )עזים וכבשים( .3

 מותנה באישור מכסת חלב ממועצת החלב 
 הקמת דיר או הרחבתו על ציודו, מכון חליבה וגנרטור חירום. - יוענושאי הס 

 ראש 100, גודל עדר מינימאלי ₪ 250,000מכון חליבה יוכר להשקעה מקסימאלית של   
 
 
 רפת חלב .4

 .01.01.2014מותנה במכסת חלב חדשה שאושרה החל מיום  
 הקמת רפת חדשה על ציודה.   - נושאי הסיוע 
 בהר כי אינו כולל הרחבת רפת קיימת או משותפת.למען הסר ספק יו 

 
  

 בקר וצאן לבשר במכלאה .5
 נושאי הסיוע: 
 מתקנים וציוד .1 
 יפורסם נוהל בנפרד  -פסולת וטיפול סביבתי מענף הבקר לבשר   .2 
 גודל העדר 
 ראש במשק השיתופי 700ראש במשק המשפחתי ועד  200בקר לבשר ליחידת משק של עד  .1 
 ראש  500ן לבשר עד צא .2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בקר  במרעה
 הערות סעיפי השקעה

 במרעה מדרך בטון

 במרעה אבוס
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 במרעה חצר טיפולים

 במרעה תפס בקר

 במרעה מאזניים

 צאן  במכלאות
 סעיפי השקעה

 מתבן סככה

 תאים לאחסון מזונות  גדר למכלאה כולל מסלול הפרדה

 מערכת התראה שערים

 תאי המלטה כולל סגר תהולאימאבוס בטון 

 מ"ק 1מיכל מים  מאביס אוטומטי  לוולדות

 תגי זיהוי  שוקת

מכון חליבה + ציוד חליבה )ביישובי פריפריה  מ"ק 5-6מיכל תערובת 
 בלבד ועפ"י המלצה(

 העתקת דירי צאן מינקת

 מחיצות מאזניים אלקטרוניות

 תשתית: חשמל מים ואוורור שטח בטון למינקת

 מרעהצאן  ב

 במרעה, קונסטרוקציה מברזל מתקן לריסוס אוטומטי

  

 
 
 
 
 

 מכוורת
 

 נושאי הסיוע
 הקמת בית רדייה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גידולי שדה 
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 נושאי הסיוע

 להרחבת שטחי גידול בלבד

 נוע( וקווים מחלקים -מערכת השקיה עילית )טפטוף, מתזים, המטרה, קו א.

 שטח פתוח )ראה פרק מיכון וציוד לגד"ש(כלי עיבוד ואסיף לעבודה ב ב.

 
 לשטחי מחזור זרעים

 קווים מחלקים בלבד. א.

 כלי עיבוד ואסיף לעבודה בשטח פתוח )ראה מכונות בפרק מיכון וציוד לגד"ש(. ב.

 
חיבור חלקות חדשות  ,רישות שטחים   - וחקלאים חדשים כהגדרתם בנוהל חקלאים חדשים נקלטים חדשים
 לצנרת מחלקת.

 

 
 
 
 

 

 רשימת מיכון וציוד לגד"ש 
 

 שנים  3התקשרות חוזית חתומה לתקופה של  שיוכיחו למגדלי תוצרת חקלאית, ולקבלנים שכלי עיבוד ואסיף לגד"

 ושיוכיחו התקשרות בחוזה זה לביצוע . המפורט חקלאיות בציוד לפחות עם יצרנים חקלאיים לביצוע עבודות

 לי מתאים.עבודות במספר הדונמים המזכה רכישת כ

 
  עונותשלוש לועיבודים בקשות לאשור תכנית למיכון לגד"ש יש לצרף ביצוע בפועל של תכנית מזרע 

 זכאות למיכון מחייבת עיבוד השטחים בשנים האמורות.אחרונות. 

 
 מגדלי תוצרת חקלאית שלא יהיה בידם אשור מוכח על עיבוד השטחים האמורים לא יוכלו להגיש 

 בנושא זה.בקשה לאשור תכנית 

 
 במקומות שלא פורטו סוגי הציוד המאושרים יבדקו הסעיפים באורח פרטני ותוכח בדיקתם המקצועית

 והתאמתם לתנאי הארץ, ע"י הגורמים המקצועיים לבקשת מנהלת ההשקעות.

 
 
 
 
 
 

 גידולי שדה רשימת מיכון
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מספר סעיף 
במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים
 וג הגידולס 2018לתוכנית פיתוח  

מס' דונמים 
 מינימלי

  הכנת שטח גידולי שדה 

 1500 גד"ש בשטח פתוח מגרופיות 4מחרשה  280

 1750   מגרופיות 5מחרשה  1273

 2000 גד"ש בשטח פתוח מגרופיות 6מחרשה  281

 2500 גד"ש בשטח פתוח מגרופיות 7מחרשה  1274

 3000 גד"ש בשטח פתוח מגרופיות 8מחרשה  362

 3000 גד"ש בשטח פתוח מ' 5דיסקוס עד  282

 4000 גד"ש בשטח פתוח רגלים 8משתת מאובטח חנקני  284

 2000 גד"ש בשטח פתוח רגלים  6משתת מאובטח חנקני  285

 5000 גד"ש בשטח פתוח רגלים ומעגילה 8משתת  286

 2000 גד"ש בשטח פתוח רגלים ומעגילה 6משתת  287

 1500 טח פתוחגד"ש בש ערוגות 3מערג  295

 6000 גד"ש בשטח פתוח מ' 5דיסקוס מעל  363

 500 גד"ש בשטח פתוח רגלים 2משתת  364

 2000 גד"ש בשטח פתוח רגלים 4משתת מגדד ומעגלה  365

 3000 גד"ש בשטח פתוח נקודות 3מטר נישאת  6קלטרת עד  366

 10000 גד"ש בשטח פתוח מטר נגררת 6קלטרת מעל  367

   גד"ש בשטח פתוח מטר 8-13בדה/בינונית נגררת קלטרת כ 368

 1000 גד"ש בשטח פתוח שורות מתקפל 6קולטיבטור  369

 1500 גד"ש בשטח פתוח שורות מתקפל 8קולטיבטור  370

 500 גד"ש בשטח פתוח מדשנת נישאת 371

 2000 גד"ש בשטח פתוח ערוגות 3מדשנת  373

שקילה ו GPSטון מכוונת  3-4מדשנת נשאת  1162 
 אוטומטית

 גד"ש בש"פ
3000 

 GPSטון נגררת מכוונת  9מדשנת נשאת עד  1163 
 ושקילה אוטומטית

 גד"ש בש"פ
6000 

 4000 גד"ש בשטח פתוח +הגה אוטו' RTKכולל:  – GPSמערכת  375

 
 
 
 
 

מספר סעיף 
במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים
 סוג הגידול 2018לתוכנית פיתוח  

מס' דונמים 
 ינימלימ

 1500 גד"ש בשטח פתוח מטר  4מגוב קילשונים  376
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 3000 גד"ש בשטח פתוח מטר ומעלה  6מגוב קילשונים  377

 1000 גד"ש בשטח פתוח מגמם ערוגתי 474

 2000 גד"ש בשטח פתוח מכבש 835

 2000 גד"ש בש"פ 90X120, 120X70מכבש חבילות בינוניות  1164

 2000 גד"ש בש"פ 120X120מכבש חבילות גדולות   1165

 2000 גד"ש בש"פ מכבש לחבילות עגולות 1166

 6000 גד"ש בשטח פתוח מעגלה + ארגז מישר 862

 5000 גד"ש בשטח פתוח מדשנת נגררת 1275

     זריעה גידולי שדה 

נקודות  3 -שורות מתקפלת 6מזרעת גד"ש  356
 )נישאת(

 גד"ש בשטח פתוח
800 

עיבוד מתקפלת  0ות שור 6מזרעת גד"ש  357
 )נישאת (

 גד"ש בשטח פתוח
800 

 1200 גד"ש בשטח פתוח שורות מתקפלת 9מזרעת גד"ש  358

 1200 גד"ש בשטח פתוח עיבוד מתקפלת 0שורות  9מזרעת גד"ש   359

 3000 גד"ש בשטח פתוח טון 4 -מזרעת אויר פלחה מתחת ל 360

 7000 שטח פתוחגד"ש ב מטר 10טון ומעל  4מזרעת אויר מעל  361

 5000 גד"ש בש"פ טון 4מ'  8מזרעת אויר נגררת   

 6000 גד"ש בש"פ מ'  9מזרעת אויר נגררת   

 6000 גד"ש בש"פ מ' לאפס עיבוד  9מזרעת אויר נגררת  עד  1169

מ' לאפס עיבוד עם  9מזרעת אויר נגררת  1174
 צלחות

 גד"ש בש"פ
9000 

 4000 גד"ש בש"פ בודטון אפס עי 4מזרעת אויר מעל  1175

 2500 גד"ש בש"פ טון אפס עיבוד  4 -מזרעת אויר מתחת ל 1176

 3000 גד"ש בש"פ מטר 6דריל לזריעת תבואות  1177

 1500 גד"ש בש"פ מטר 4דריל לזריעת תבואות  1178

     עיבוד גידולי שדה 

 10000 גד"ש בשטח פתוח מוטות -מרסס מוסע עצמית  824

 5000 גד"ש בשטח פתוח מוטות -נישא מרסס נגרר/ 825

 700 גד"ש בש"פ ערוגות 3 -מרסס מכוון ל 1179
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מספר סעיף 
במנהלת 
 ההשקעות

 סוגי כלים המומלצים
 סוג הגידול 2018לתוכנית פיתוח  

מס' דונמים 
 מינימלי

  אסיף גידולי שדה

 500 אגוזי אדמה כלי לניקוי אגוזי אדמה בשדה )קרקע כבדה(  1187

 5000 מספוא מקצרת שחת טופית מונעת עצמית  378

 6000 מספוא קומביין סלף בינוני תחמיץ 379

 8000 מספוא קומביין סלף גדול תחמיץ 380

 8000 גד"ש בשטח פתוח שולחן לגידולי שורה )תבואות( 381

 8000 גד"ש בשטח פתוח קוב( 25מיכל ביניים לגרעינים ) 382

רק  -עם מסוע עוטף מדושה לשני ערוגות  383
KMC 

 אגוזי אדמה
1500 

 1500 אגוזי אדמה מלקטת אגוזי אדמה, בוטנים 384

 400 אגוזי אדמה עקרן/מנער אגוזי אדמה ערוגתי 385

 500 גד"ש בשטח פתוח 1מכסחת לערוגה  386

 1500 גד"ש בשטח פתוח ערוגות 3-מכסחת ל 387

 8000 גד"ש בשטח פתוח קומביין תבואות גדול 801

 6000 גד"ש בשטח פתוח קומביין תבואות בינוני 802

 1500 אבטיח קומביין אבטיחים 826

 5000 כותנה שורות  6קטפת עוטפת   875

 1500 אבטיח מגוב אבטיחים 1401
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 הנחות יסוד לסיוע במיכון הרגיל
 
 המנהלה תסייע במיכון שמהווה חידוש טכנולוגי לחקלאי .1

 ן החלפה של ציוד ישן בחדש שאין בו שיפור טכנולוגי()אי 
 
 
 .₪ 25,000  -לא תפחת מ  לגד"ש בשטח פתוחהשקעה מינימלית לכלי מיכון  .2
 
 
 כלים שאינם ברשימה זה יבחנו בהתאם להנחות הבאות: .3

 הכלי משמש לאותם הפעולות שהוצגו לכלים הקיימים.  3.1 
 ע"י גורמי המקצוע במשרד החקלאות. הכלי עבר בדיקה, אושר והומלץ  3.2 
 הכלי משמש לגידולים שהומלץ עליהם בתכנית הפיתוח.  3.3 

 
 
  כללי משכון .4

 להלן כלים שנדרש למשכן: 
 שיון צמ"ה או רכב )מספר צהוב או שחור(.יא.  כל כלי עם מנוע המחויב בר 

 
 כלי קטיף וגדיד ללא מספר רישוימכונות ניידות כגון קומביינים, מקצרות, קטפות, מרססי סלף,  ב. 
 יחויבו במשכון )ימושכנו לפי מספר שילדה ומנוע(. ₪ 150,000שעלותם מעל   

 
 , ₪ 150,000מכונות בעלות מספר שילדה, כגון מרססים, מכבשים וכדומה, שעולתם מעל  ג. 
 )ימושכנו לפי מספר שילדה(.   

 
 
 ש"חליון ימ 1תעלה על תקרת השקעה מוכרת לכלי בודד לצרכי מענק, לא  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפעלים לעיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית
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 עיבוד תוצרת חקלאית

 
  עיבוד ראשוני לתוצרת חקלאית

 
 בוטיק  יקב .1

 בית בד  .2

 מחלבות קטנות  .3

  ראה פירוט בפרק מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית מהמשק החקלאי      

 כל בקשה בנושא זה תובא לדיון פרטני.  -  אלוורה, ריבות וכו'...( במשק המשפחתיעיבוד ראשוני אחר )  . 4

 
 

  יקבים משפחתיים  1.1
 נכלל במסגרת התכנית לפיתוח הכפר, יאושרו יקבים קטנים המתבססים על והפרויקטהיות  .א
 מגבלות הקרקע והמים של נחלה בודדת.   

 דונם. 10 –שטחו לא פחות מ  יאושר יקב למי שברשותו קרקע מים וכרם נטוע אשר .ב
 בקבוקים. 30,000בקבוקים ועד למקסימום של  10,000  -יאושרו יקבים שייצרו לא פחות מ  .ג

 למשרד הכלכלה.בקבוק יופנה  30,000 –יקב גדול מ       
 היקבים יאושרו במבנים חדשים או מבנים אשר יוחלט על התאמתם ליקב.  .ד
 מוד לו.היקב יבנה שלא בבית המגורים ולא בצ  .ה
 )כולל ציוד( ₪אלף  750היקף ההשקעה המכסימלי שתוכר ביקב כולל מבנה חדש עד   .ו
מ"ר )כולל מקום להכנה, אחסון וקירור היין ומרכז  180השטח המכסימלי אשר יאושר ליקב יהיה   .ז

 מבקרים(.
 אישורים נדרשים )מעבר לנוהל הרגיל(: .ח

 .  היתר בנייה בעת הגשת הבקשה1      
 רישוי עסקים בדו"ח הביצוע.  2       

 
 כללי הקמה  1.2    

 מומלץ כי במבנה היקב יכללו: מקום לאחסון היין, מקום לעשיית היין, מקום לקירור היין ומרכז  .א

 המבקרים.

 ההשקעה תיבדק ע"י מהנדס מטעם המנהלת ותכלול את סעיפי הבנייה הרגילים: יציקות    -בנייה   .ב

 מפורטת שתוגש ע"י היצרן חקלאי.חשמל, צנרת על פי תכניות      

 הציוד שיאושר במבנה היקב יהיה ציוד חדש ויכלול: חביות עץ להצטיידות ראשונית, מכלי תסיסה .ג

 ממספר הבקבוקים המתוכנן(, מלגזה, מכונה להדבקת מדבקות, מערכת למילוי 120%)לפי       

 בדה )רק ציוד שאינו מתכלה(.בקבוקים, קרשר, פילטר, מפרדה, מכבש ידני, משאבה וציוד מע     

 בקבוק. 1,000  -חבית ל  1חביות עץ להצטיידות ראשונית בלבד לפי  .ד

 עלות הציוד המקסימלית תהייה בהתאם למחירון המצורף בזה. .ה

 1,000הציוד ומספר החביות יחושבו לפי שטחי הכרם בבעלות המשק. לצרכי החישוב יונח יבול של  .ו

 בקבוקים לדונם.
 
 
 
 

 ם ומחירי מפתח:הציוד ליקבי
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 לא יכלל בסעיפי ההשקעה  -: ריהוט  הערה
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בית בד   2.1 
 

 נכלל במסגרת התכנית לפיתוח הכפר, ידונו ויאושרו בתי בד קטנים בנחלה, והתואמים לשטח נחלה .א

 10,000יקב מעל  סעיפי הציוד ליקבים
 בקבוקים

 0,0003 עד יקב 
יםבקבוק  

מחיר  היחידות הסעיף
ליחידה 
 בדולרים

ר ימח
ליחידה 
 בשקלים

ס"ה  כמות
השקעה 
 בשקלים

ס"ה  כמות
השקעה 
 בשקלים

         ציוד ליקב

 94500 30 31500 10 3150  חבית ליטר 225חביות עץ 

        רוסטהינ -מיכל תסיסה

 41000 2 20500 1 20500   ליטר 5000  מיכל

 54000 3 18000 1 18000   ליטר 2000 -מיכל

 104000 2   52000   ליטר 10000 -מיכל 

 23000 1 23000 1 23000  יחידות מלגזה מתניידת

 0 1 0 1   יחידות מכונת הדבקה למדבקות

 0  10000 1 10000   קטנה

 15000 1 0  15000   בינונית

 0  0     מערכת מילוי בקבוקים

 0  6600 1 6600  יחידות קטנה

 10000 1 0  10000  יחידות בינונית

 27000 1 27000 1 27000  יחידות קרשר

 20000 1 20000 1 20000  יחידות פילטר

 10000 1 10000 1 10000   ס"ה )לא מתכלה( ציוד מעבדה

 20000 1 20000 1 20000  יחידות מפרדה

 20000 1 20000 1 20000  יחידות מכבש ידני

 15000 1 15000 1 15000  יחידות משאבה

 453500  221600     ס"ה עלות מקסימלית לציוד

 עלות מקסימלית ליקב חדש
 )כולל מבנה(

      750000 
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 דונם ובנוסף עיבוד ו/או טיפול במצוי שמן עפ"י  הסכמים עם  80 -ל 30או אדמה פרטית בהיקף שבין      

 .באזורחקלאים      

 דונם והסכמים עם  30י ברשותו מטע זיתים בשלחין בהיקף של בעל בית הבד ימציא אישורים כ .ב

 דונם שטח כולל. 500 -חקלאים  לעיבוד או מיצוי שמן על כ

 ק"ג שעה(.  500טון שמן בעונה )הספק של  100  -יאושרו בתי בד קטנים ל  .ג

 בתי הבד יאושרו במבנים חדשים או במבנה שיותאם לבית בד. .ד

 אלף שקל )ציוד ומבנה(. 650בית בד עם מבנה חדש עד היקף ההשקעה המכסימלי שיוכר ב .ה

 מבנה בית הבד יוקם בשטחי הנחלה בחלקה א', אך לא בבית המגורים ולא בצמוד לו. .ו

 
 

 אישורים נדרשים  2.2    
 .  היתר בנייה1
 .  רישוי עסקים2

 
 

 תהליך אישור המבנה  2.3   
 שמן, מקום לאחסון, מרכז המבקרים. : מקום למיצוי הלייכלא. מומלץ כי במבנה בית הבד     
 ב.  ההשקעה תיבדק ע"י מהנדס מטעם המנהלת.   
 מ"ר.  155ג.  גודל המבנים לא יעלה על    

 
 

 הציוד בבית הבד  
 

 השקעה בש"ח יחידות  

    

 279,000 מ"ר 155 מבנה חדש 

 56,840 1  מיכל קבלה קטן

 211,120 1  מערך ייצור קטן שלם 

 4,310 1  קטן שלם מערך קליטה

 8,960 1  מערך קטן-מסנן לשמן

 560,230   השקעה ציוד + מבנהס"ה 
 
 

 מ"ר ועלות הבניה למבנה והתוספות הנדרשות, תיבדק ע"י מהנדס עפ"י תכניות  155מבנה יוכר בשטח של  
 וכתב כמויות שיוגשו לבדיקה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   מחלבות במשק המשפחתי  3.1 
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 פרויקט זה נכלל במסגרת התכנית לפיתוח הכפר, לפי כך יאושרו מחלבות  קטנות בשטח הנחלה  .א

 בישוב.

 צפירות.  130 – 270יצרן חקלאי שיבקש להקים מחלבה קטנה, יוכיח כי ברשותו משק צאן המונה  .ב

 ליטר חלב צאן. מחלבות  120,000עד  60,000בקשות להקמת מחלבות קטנות, שמייצרות בין  .ג

 . הכלכלהולות יותר יופנו למשרד גד

 מחלבות  יאושרו במבנים חדשים או במבנים שיותאמו למחלבה ע"פ בדיקה הנדסית מוקדמת. .ד

 מבנה המחלבה יוקם בשטחי הנחלה בחלקת המגורים, ולא בבית המגורים או בצמוד לו.  .ה

 
 
 

 אישורים נדרשים  3.2     
 היתר בניה .א
 רישוי עסקים .ב

 

 

 ר המבנהתהליך אישו  3.3     
 כלל: מקום לעשיית מוצרי החלב, מקום לאחסון, מרכז המבקרים ימומלץ כי במבנה המחלבה  י .א

 ההשקעה תיבדק ע"י מהנדס מטעם המנהלת ותכלול את סעיפי הבניה. .ב

 מ"ר במבנה חדש או מבנה שיותאם למחלבה. 155  -מ"ר ל  125גודל המבנים בין  .ג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה המחלבהסעיפי ההשקעה במבנ
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 מחלבה ביתית  
 קטנה

מחלבה ביתית 
 בינונית

 270 130 גודל העדר )מספר צפירות(

 120,000 60,000 מספר ליטר חלב

 155 125 גודל המבנה במ"ר

 ס"ה השקעה הסעיף
 בשקלים

ס"ה השקעה 
 בשקלים

 10000 10000 מקרר לתוצרת מוגמרת

 25000 25000 חדר הבחלה

ה, שרותים מבנה המחלבה )כולל מבנ
 ומטבח(

281250 348750 

 383750 316250 ס"ה למבנה המחלבה

   ציוד למחלבה

 40000 25000 מיכל חלב נגרר מקורר

  36400 (ליטר 1000)  מיכל קירור

 51750  (ליטר 2000מיכל קירור )

 4500 4500 משאבת חלב

 80000 60000 מפסטרת רציפה

 35000  מיכל גיבון

  14500 ליטר 300 -מפרדת שומן 

 20250  ליטר 500 -מפרדת שומן 

 4972 4972 עגלה לשקי גבינה

 6780 0 מכבש פנאומטי לגבינות קשות

 67192 0   מכונה למילוי וסגירת בקבוקים

 0 0 ליטר 300 -פרס לגבינה קשה 

 15368 15368 שולחן לפטה

 6105 6105 שולחן הבשלה

 12000 6000 ליציקת הגבינה שולחן  עבודה נייד

 1527 763 גרם 800 -תבניות  גבינה 

 920 460 גרם 1500 -תבניות  גבינה 

 6000 5500 כלי עבודה -שונות 

 6500 6500 מרכך מים

 10000 10000 מכשירי מעבדה

 368864 196068 ס"ה עלות  לציוד

 752,614 512,318 בש"ח   ס"ה עלות כוללת

 
 
 
 

 גיות בתוכנית הפיתוח של משרד החקלאותתועלות אקולו
 

 רקע  כללי 
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מסמך זה עיקרו בהבהרה של ההגדרות לתוכניות אקולוגיות בתוכנית הפיתוח של משרד החקלאות. בד 

 "תוכנית אקולוגית" הזכאית למענקים או /ו להטבות מס. ובד עם הגדרת הנושאים אותם ניתן לאשר כ

צור חקלאי. מוסברים  היעדים המרכזיים המתאימים במסמך, מוגדרת  אקולוגיה בהקשר של י

להגדרה של "אקולוגיה" ומתאימים לעקרונות התמיכה של משרד החקלאות ורשימת נושאים/תוכניות 

 שלהם ניתן לסייע במסגרת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות. 

, משקעים) אקליםתחת הגדרה אקולוגיה נבדקות  התכונות הפיזיות של בית הגידול כמו השפעות 

. לעתים קרובות משתמשים במונח מינרליםו חמצן, אור, מים, קרקע(, לחותו רוחות, טמפרטורה

. בבסיסו של הייצור החקלאי יש שימוש אינטנסיבי הסביבה הטבעית"אקולוגיה" במשמעות של 

במשאבי טבע וסביבה. יש צורך בשימוש מושכל במשאבים  אלו  שיישמרו גם לדורות הבאים )כמות 

 רמו למטרה זו.ואיכות המשאבים( תוכניות אקולוגיות ית

תועלות אקולוגיות שהוגדרו בצו אזורי הפיתוח כללו:  "שמירה על מקורות המים ומשאבי הטבע 

לרבות חלחול מי גשמים, קליטת פסולת עירונית, קליטת מי קולחים, בוצה וגזם ושמירה על שטחים 

ות האקולוגיות.  פתוחים". כמו כן הוגדרה תוכנית אקולוגית כתוכנית שמגשימה אחת או יותר מהתועל

אזור א', אזור ב' ואזור ב' אקולוגי.  כאשר לאזור ב' אקולוגי ניתן  -בצו הוגדרו אזורי עדיפות לאומית 

 לסייע לתוכנית אקולוגית בלבד.

עבור  הדיון ב "תוכניות אקולוגיות" בתכנית הפיתוח של משרד החקלאות, יש להתמקד במזעור 

ילות החקלאית והחצנה של השפעות חיוביות. אלו מדדים ההשפעות הסביבתיות השליליות של הפע

 ברורים יותר שניתן להתייחס אליהם מקצועית וכמותית.

 :יעדים מרכזיים לתועלות אקולוגיות

המטרות  -היעדים  מרכזיים, העומדים בראש סדר העדיפות של המשרד בבואו לבחון תכנית אקולוגית 

 מוצגות לפי סדרי עדיפות.

  נופי:
 –ערך הנופי של הפעילות החקלאית, בהתחשב בכך שהחקלאות מהווה חלק ניכר מנופי הארץ  חיזוק ה

 נטיעות מטעים בשטחים פתוחים , רכישת ציוד לגידולי שדה בשטח פתוח.

 

 

 

 

 צמצום הזיהום הסביבתי: 

הפחתת הזיהום הסביבתי הישיר הנגרם מפעילות חקלאית. מזעור פגיעות סביבתיות כמו  ריח, רעש, 

 יהום אויר, זיהום מי תהום ונחלים,  וזיהום קרקע.ז

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA
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 : משאבים מתכלים שימור

הפחתת הפגיעה במשאב הקרקע )פיסי, כימי, ביולוגי(  במטרה להבטיח שימוש בקרקע ובמים, גם 

 לדורות הבאים.

 

 : מחזור

מרי הדברה עידוד מחזור בר קיימא של פסולות  חקלאיות שונות כגון מי נקז, פוליאתילן, אריזות חו 

 פגרים ופרש ע"י  טיפול בגזם, סילוק פגרים, ניצול הפרש לטיוב הקרקע ועוד.  דישון,

 

    התייעלות אנרגטית: 

שיפור היעילות האנרגטית והקטנת השימוש בדלק פוסילי בפעילות החקלאית.  מעבר ליישום שיטות  

יטות  גזי חממה בפעילות אנרגטיות יעילות יותר  תוך התחשבות בדרישה העולמית להפחתת  פל

החקלאית )ישירה ועקיפה(. סיוע באבזור חממות שיאפשר ייצור יעיל יותר וימנע בזבוז משאבי טבע 

 מוגבלים בקרה על מזהמים כמו חומרי הדברה ודשן.

 

  הפחתת השימוש בחומרי הדברה:  

משקים מפחיתי הן באמצעות מ,  צמצום השימוש בחומרי הדברה ועידוד השימוש בהדברה ביולוגית

שימוש בחומרי הדברה והן באמצעות הגברת יעילות יישום חומרי הדברה. עידוד  רכישת כלי ריסוס  

ואימוץ ממשקים שהוכיחו יעילותם מבחינת הפחתת כמות חומרי הדברה וקוטלי עשבים.  כיוון 

יה בין להדרכה שתייעל את נושא הריסוס בקרב ציבור המגדלים.  פיתוח מנגנון אפקטיבי להתנ

 .ההשקעה במכשור וטכנולוגיה לבין שימוש מופחת בפועל בחומרי הדברה

 

   צמצום דישון והשקיה עודפים: 

וההשקיה, הדרכה לחקלאי בנושא חשיבות  מערך מכשור ומחשוב של מערכות בקרה וניטור הדישון

ון אפקטיבי ממשקי השקיה ודישון מיטביים, כולל ההיבט הכלכלי עבור החקלאי עצמו. פיתוח מנגנ

להתניה בין ההשקעה במכשור וטכנולוגיה לבין שימוש מופחת בפועל בחומרי דשן ובמים להשקיה 

 )חשוב במיוחד במטעים(. עידוד הקמת מערכות מחזור וטיהור מים בחממות )בגידולי מצע מנותק(. 

 

 

 

 

 מזעור ההשפעות השליליות ההדדיות: 
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ין החקלאות לבין הטבע והסביבה, המתבטאות בעיקר צמצום/ מזעור ההשפעות השליליות ההדדיות ב

 בהשקעות במבריחי ציפורים, מגני גזע לעצים צעירים לאחר נטיעה, רשתות נגד חרקים. 

 

 

 :  התמודדות עם שינויי אקלים

התמיכה בפעילות חקלאית המותאמת להתמודדות עם שינויי האקלים הצפויים, או בפעילות שאינה 

ים.  לדוגמא,  איתור החלופות המיטביות למתיל ברומיד,  בחינת שיטות מחמירה את שינויי האקל

 יעילות לצינון ובקרת אקלים במבנים, לצומח ולחי.

 

 : מגוון ביולוגי

הפחתת החיכוך שבין הטבע והחקלאות תוך שמירה על המגוון הביולוגי מבלי לפגוע בפעילות 

 החקלאית. 

 

 :מרעה

הפגיעה האקולוגית בשטחי המרעה והתאמה לשינויי האקלים.  טיפול נכון בממשק רעייה תוך הפחתת

נושא זה שייך לחקלאות אקולוגית אך לגביו יש תוכניות נפרדות באגפים נפרדים במשרד החקלאות 

 ולכן לא יורחב במסגרת תוכנית זו. 

 

 

 

 

 

 נושאים/תוכניות לתמיכה:

היר כי, ההחלטה על ההשקעות. נבלהלן רשימת תוכניות לסיוע בהטבות או/ו מענקים במסגרת מנהלת 

 תתקבל בהתאם לתקציבי מנהלת ההשקעות ובתיאום עם הנהלת המשרד.  מסלולי הסיוע 
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 להלן רשימת הנושאים שיקבלו תמיכה תחת ההגדרה "תוכנית אקולוגית":

 

  נטיעת מטעים בשטחים פתוחים 

  (מכליםאיסוף מי גשם ממרזבי חממה )ללא 

 ( כולל מערכת בקרה וחיטויומכליםתי צמיחה )ללא מארזים מערכות מחזור מים ודשן מב 

 מערכות בקרת אקלים לחיסכון באנרגיה 

 שרוולי מים לחיסכון באנרגיה 

 אטומים לחיסכון באנרגיה  םמסכים תרמיים רפלקטיביי 

 מאווררים ומסחררים לחיסכון באנרגיה 

   מערכות ריסוס מתקדמות ללא חומרי הדברה:  שואב חרקים 

 רה לדשנים וחומרי הדברהמערכות בק 

 )טנסיומטרים לבקרת השקיה )מותנה באישור מערכת הדרכה 

 לבקרת מליחות ודישון )מותנה באישור מערכת ההדרכה(-משאבי  תמיסת קרקע 

 )חיישנים צמחיים )מותנה באישור מערכת ההדרכה 

 רשתות להגנה מפני חרקים 

 גזע לעצים צעירים אחרי נטיעה מגני 

 חיפויי קרקע 

  לחממות ולחדרי קירור( לחותסופחי( 

  מבריחי ציפורים לענף הדגים 

 )עידוד תחליפי דשנים )ללא מפזרות קומפוסט הניתנות במיכון 

 

 

 

 הערה:
 רשימת הנושאים המצורפת היא רשימה חלקית בלבד. 

 נושאים חדשים שאינם ברשימה יובאו לדיון ובהתאם להמלצה יתווספו. 

 ן אחרות.ללא נושאים הניתנים במסגרות מימו
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 דגמי  בתי  צמיחה  מאושרים
 
 

מפתח /  דגם שם החברה
 מרחק

 הערות מרפסות הדלייה גובה מ'

מרפסות היקפיות  ללא  4.5/  3.5  8*  4 בית רשת אגרומטל
הן לאורך והן 
 לרוחב המבנה(

 קמ"ש 150מהירות רוח 

אחים 
מסארווה 

 בע"מ

  3צינור "  עם  10*  3 10מנהרה 
 קמ"ש 150רוח מהירות 

גילדן 
חממות 

 בע"מ

מרפסת היקפית  ללא 3.3 8*  4 בית רשת
 חובה

 

מנהרה 
 10אליפטית 

 3צינור "  ללא מ' 3.4קודקוד  10*  2.5
 קמ"ש 150מהירות רוח 

מנהרה 
 9אליפטית 

 2צינור "  ללא מ' 3.4קודקוד  9*  2.5
 קמ"ש 150מהירות רוח 

 V 9.6חממה 
עם  202דגם 

 חלון קבוע

שתי מרפסות  ללא 4  9.6*  4
 בצדדים

 קמ"ש 150מהירות רוח 

חממה דגם 
 6.0Gענבים 

בכפולות של  6*  4
 מטר אורך 4.0

למבנה מרפסות  ללא
 לאורכו

 קמ"ש 150מהירות רוח 

חממה דגם 
 יאיר

בכפולות של  6.4*  4
 מטר אורך 4.0

למבנה מרפסות  ללא
 לאורכו

 קמ"ש 150מהירות רוח 

חממה דגם 
 8.0G גליה

בכפולות של  8*  4
 מטר אורך 4.0

למבנה מרפסות  עם
 לאורכו

 קמ"ש 150מהירות רוח 

גרין ערבה 
 בע"מ

מכל צידי בית  ללא  3 8*  4 בתי רשת
 הרשת

 

יש מרפסת לאורך  עם 3.5 8*  4 בית רשת  דנינו משה
 המבנה

 קמ"ש 150מהירות רוח 

בית רשת  טופ חממות
 שטוח

 קמ"ש 150רוח מהירות  יש כבדה 4 8*  4

מ'  9מנהרה 
"3 

 קמ"ש 150מהירות רוח  ללא עם 4 9*  2.95

 קמ"ש 120מהירות רוח  ללא ללא  4 9*  2.95 3מנהרה "

טלמן 
 חממות

  10מנהרה 
 (2)ארבל "

משני צידי  ללא 4 10*  3
 המנהרה

 

בית רשת 
"עטר" דו 

 שיפועי

 קמ"ש 120מהירות רוח  יש  5 – 3.5 8*  4

מנהרה דורי  ייאיר אזולא
10  

  ללא עם 4.2 10*  2.95
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מפתח /  דגם שם החברה

 מרחק
 הערות מרפסות הדלייה גובה מ'

חממה מירון  ימקו ידפז
 קמ"ש 150

בשני צידי  עם 4  7.5 - 8*  4
 החממה

 

חממה 
 150חרמון 
 קמ"ש

  יש ללא  4 9.6*  4

חממה גלבוע 
 קמ"ש 150

  יש ללא  4  6.4*  4

ן חממה שיי
מסור 

 150"אדום" 
 קמ"ש

  עם מרפסות ללא  4 6.4*  4

 חממת גד"ש
 סיני 

  עם מרפסות ללא  3.75 8*  4

חממה גולן 
 קמ"ש 150

קמ"ש  150מהירות רוח  עם מרפסת עם  4  9.6*  4
המבנה מחופה עם 

 יריעות פוליטיב
מנהרה 
 8.5ארבל  

   עם 4.5 8.5*  3

מנהרה 
 10ארבל 

 קמ"ש 120מחושב  ללא ללא 4 10*  3

בית רשת 
 אמריקאי

בכל הצדדים  עם 4 8*  4
בהיקף בית 

 הרשת

 

בית רשת 
אמריקאי 

 משופר

בכל הצדדים  ללא 2.9 8*  4
בהיקף בית 

 הרשת

 

בית רשת 
 אמריקאי

בכל הצדדים  ללא 4 8*  4
בהיקף בית 

 הרשת

 

בית רשת 
 שיין גליל

 3.5קצרים  6.4*  4
 5ארוכים 

בכל הצדדים  
קף בית בהי

 הרשת

 

מפתח 
 פרויקטים

עמודים  4.5*  5.7 בית רשת 
 3בקוטר "
 מ' 5.7ובגובה 

מיועד 
לעומס 

הדלייה 
 15של  

 ק"ג / מ"ר

רוחב המבנה בכפולות  אין
 מטר 4.5של 

 אורך המבנה בכפולות 
 מטר 14של 

השימוש בכיסוי הגג אך 
ורק ברשת תקנית 

 ומאושרת
מ.ר.מ 

קונסטרוקציות 
  בע"מ

מנהרה 
 פטיתאלי

 קמ"ש 120מהירות רוח  אין ללא 3.2 9.0
 3צינור "
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מפתח /  דגם שם החברה
 מרחק

 הערות מרפסות הדלייה גובה מ'

בית הרשת  ללא  8*  4 בית רשת נטע אור
מהודק בעזרת 

כבלים אלכסונים 
 בהיקפו

 קמ"ש 150מהירות רוח 

בית רשת  נטפים
101 

 קודקוד 6.4*2*4
 5עד  4

הקפיות  עם
 בגמלונים
וחזיתות 
 אורכיות

 קמ"ש 150מהירות רוח 

בית רשת  עזרום
 ערבה

 3או " 2" יש ללא 3.3 8*  4

בית רשת 
 אמריקאי

בכל הצדדים  עם 3.3/  4.3 8*  4
בהיקף בית 

 הרשת

 

בית רשת דו 
 שיפועי

 קמ"ש 150מהירות רוח  בכל צידי המבנה עם 3.3/  4.3 8*  4

  יש ללא  8*  4 חמרשת 

רשת  בית פ. מרום
 שטוח

עגינה ע"י כבלים  ללא ללא 3 
 אלכסוניים 

יש בשני   5.5 8*  6 בית רשת 
 הכיוונים

 קמ"ש 120מהירות רוח 

מבנה בית 
 Cרשת דגם 

 דמוי מרפסת עם 4 8.5*  4
)הקשחת רגל 

 המבנה(

רשת היקפית קשיחה 
שעמודיה החיצוניים 

והפנימיים  3בקוטר "
  2בקוטר "

 קמ"ש 150מהירות רוח 
חממה דגם 

 קורל
גובה שיא  4.0*    9.6

 מ' 6.7הקשת 
 גובה מרזב

 מ' 4.5 – 4.0

המבנה בעל  עם
 מרפסות רוחב

 קמ"ש 150מהירות רוח 
כיסוי המבנה ביריעות 

 פוליאטילן 

חממה דגם 
 לוני

גובה שיא  4.0*    9.0
 מ' 6.5הקשת 

גובה מרזב 
4.0  

המבנה בעל  עם
 מרפסות רוחב

 קמ"ש 150מהירות רוח 
יסוי המבנה ביריעות כ

 פוליאטילן

חממה דגם 
 צביקה

 קמ"ש 150מהירות רוח  עם עם 4.0 8*  4

 -פרופיט 
  אגרו

עמודים  4.5*  5.7 בית רשת 
 3בקוטר "
 מ' 5.7ובגובה 

מיועד 
לעומס 

הדלייה 
 15של  

 ק"ג / מ"ר

רוחב המבנה בכפולות  אין
 מטר 4.5של 

 אורך המבנה בכפולות 
 מטר 14של 

יסוי הגג אך השימוש בכ
ורק ברשת תקנית 

 ומאושרת
בית רשת   פרופיליין

אמריקאי 
 משופר

מכל צידי בית  ללא  3.4 8*  4
 הרשת

 קמ"ש 147מהירות רוח 

 מבנה קשת בודדת ללא ללא 4.2/  2.2 10*  2.95 מנהרה
 קמ"ש 150מהירות רוח 

 2צינור "
 

 
 
 


