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 לכבוד

 וציבור החקלאיםעובדי שה"מ  ,מנהלי המחוזות וסגנים, עובדי המחזות

 

בהאצת הטמעת טכנולוגיות  סיוע בהשקעות הון לנוהל  2 ה מס'הבהרהנדון: 

 )עדכון( 2021חדשות בענפי הצומח בחקלאות 

בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות  סיוע בהשקעות הון בהמשך לנוהל 

 . להלן הבהרות בנוגע לטכנולוגיות שיאושרו במסגרת הנוהל"( הנוהל)להלן: " 2021

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

 בשנתיים האחרונות.בישראל או יובאו 

 

 "קיר פירותי"  .1

 סוגי הגידולים: מטעי נשירים תפוחים, שזיפים, אפרסק, אגס ודובדבן.  .1.1

 דונם לשנה.  100-כדונם בשלוש שנים, בקצב נטיעה של  300היקף שטח: עד  .1.2

עץ לדונם.  286-כ -מטר בין העצים  1-מטר בין שורות ו 3.5מרחקי נטיעה: תפוח ואגסה  .1.3

-כ –מטר בין העצים  1.5-מטר בין שורות ו 3.5שזיף, משמש, אפרסק, נקטרינה ודובדבן: 

 עץ לדונם.  190

; קונסטרוקציה ורשת השקיהשתילים; רשת  נושאי ההשקעה שיאושרו: הכנת שטח; .1.4

 עליונה. 

במסגרת הגשת הבקשה יש לצרף תוכנית נטיעה מאושרת על ידי מדריך גידול בשה"מ.  .1.5

יודגש כי יש להציג למדריך גידול בשה"מ את שמות הזנים המיועדים לנטיעה וקבלת 

 אישורו כי מדובר בזנים עמידים המתאימים לאזור הגידול ולנטיעה ב"קיר פירותי".

 תהחדשני הטכנולוגיה ירכוש את  במסגרת הגשת הבקשה על המבקש להתחייב כי .1.6

מסך  10%המשרד מבהיר כי תשלום "קיר פירותי". רובוטי ללעיבוד וקטיף  תהנדרש

כי ברשות החקלאי ההשקעה )במסגרת התשלום האחרון של התמיכה( מותנה בהוכחה 

 . לעיבוד וקטיף "קיר פירותי" תהנדרש תהחדשני  ההטכנולוגי

ממשרד גם אם לא יקבל לשם כך תמיכה  הטכנולוגיה יובהר כי על המבקש לרכוש את  .1.7

. יודגש כי אין במתן כתב אישור להשקעה ב"קיר פירותי" התחייבות של מנהלת החקלאות 

 לעיבוד וקטיף "קיר פירותי".   תהנדרש  הטכנולוגיהההשקעות לתמיכה כלשהי ברכישת 

טע ניטע בתנאים דו"ח הביצוע יאושר בכפוף להצהרת מדריך גידול בשה"מ המאשר שהמ .1.8

 של "קיר פירותי". 

 בברכה

 

 צביקה כהן

 סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון


