
מחוז גליל גולן
משרד החקלאות

עד ל 14.11.2019 או עד נוהל גידולים חדשים 2019
גמר התקציב

אדם פרטי (ובתנאי שהוא מנהל ספרים כחוק-ע.מ),שותפות רשומה,אגודה שיתופית ,חברה בע"מ וכן בתי ספר 
חקלאיים ובתנאי שכל אחד מהם מוגדר "כיצרן חקלאי" כמשמעותו של מונח זה בחוק עידוד השקעות הון 

בחקלאות, התשמ"א-1980 ועומדים בכל שאר תנאי נוהל זה.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Gidulim_hadashim.aspx

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Fish.aspx      זכאים לתמיכהעד ל 10.03.2019נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות
1. מגדלי דגים בבריכות לפי סוגי הדגים המפורטים להלן:או עד גמר התקציב

                              א.         דגי אמנון שמשקלם אינו פחות מ- 300 גרם;
                              ב.         דגי קיפון (בורי);

                              ג.          דגי קרפיון.
2. דייגים בספינות בכנרת של דגים מהסוגים המנויים לעיל, שבשנת 2019 הם בעלי רישיון דיג מקצועי לפי 

פקודת הדיג ובעלי ספינות המורשות לדיג לפי פקודת הדיג
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Rehabilitation_roads.aspxנוהל תמיכה בדרוזים וצ'רקסים לשיקום דרכים

נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, 
 חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 

2019

עד ל 28.11.2019 או עד 
גמר התקציב

בקשות תמיכה יוגשו ע"י כל אחד מן הבאים: אדם פרטי (ובתנאי שהוא מנהל ספרים כחוק - ע.מ.), שותפות, 
אגודה שיתופית חקלאית, חברה בע"מ ובלבד כי כל אחד מן המנויים כאמור, מוגדר כ"יצרן חקלאי" (כמשמעותו 

של מונח זה בחוק עידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א – 1982) ובתנאי נוסף (מצטבר) שהקרקע שבה 
יבוצע העיבוד החקלאי  ושביחס אליה מוגשת הבקשה מוחזקת על ידו כדין (לדרכי הוכחת אחזקת קרקע כדין – 
ראה סעיף 8 ב. לנוהל זה ) בתוך קבוצת זכאים זו כלולים גם "קבלני עיבוד חקלאי" (שהנם יצרנים חקלאיים ויש 

להם הסכמי עיבוד עם חקלאים אחרים לצורך הוכחת אחזקת קרקע כדין), אלא שגלביהם קיימת מגבלה של 
סכום ההשקעה המוכרת (ראה פרק 3 מעלה).

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Rehabilitation_roads.aspx

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_psolet2019.aspx

נוהל תמיכה בהשקעות הון במשקי פרחים 
ובענפי קישוט

עד ל 14.11.2019 או עד 
גמר התקציב

 א. יצרן חקלאי כהגדרתו בחוק,אדם פרטי(עוסק מורשה),שותפות , אגודה שיתופית חקלאית, חברה בע"מ 
ובלבד כי כל אחד מן המבקשים המנויים מעלההוכחה בעלות קרקע שבה תתבצענה הפעולות שבגינן מבוקשת 

התמיכה היה ומגיש הבקשה אינו בעל זכויות בקרקע, אז יחוייב בהצגת היתר לשימוש חורג, בהיבט של חוק 
ההתיישבות או הסכם התקשרות עם בעל קרקע פרטי.

ב.על מגיש הבקשה להוכיח כי הוא מגדל שני מינים של פרחים לפחות (אין הכוונה לצבעים/זנים שונים של 
אותו מין) כולל המין של הפרח/ ענף הקישוט נשוא ההשקעה המבוקשת. 

ג. על מגיש הבקשה להוכי כי משק הפרחים שלו פעיל במהלך 3 השנים האחרונות ברציפות, וזאת באמצעות 
נתונים כספיים מ 3 השנים האחרונות.

ד. על מגיש הבקשה להוכיח כי אינו מצוי בהליך חובות, פשיטת רגל או כינוס נכסים וזאת באמצעות הצגת 
פרופיל נתונים פיננסים.  

ה. על מגיש הבקשה להוכיח כי בקשת התמיכה עומדת על 25,000 ש"ח לפחות.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Documents/Tmicha_Flowers_Farm.pdf

עד ל 14.11.2019 או עד נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים
גמר התקציב

ביחס לשני המסלולים: ייבחנו בקשות לתמיכה העונות לתנאים המצטברים כדלעיל: אדם פרטי (ע.מ.), 
שותפות, אגודה שיתופית חקלאית, חברה בע"מ (ובכלל זה גם חברות שעיסוקן יבוא חומרי ריבוי: משתלות, 

יצואנים, סוכנים ישראליים של חברות טיפוח וריבוי מחו"ל) ובלבד כי לכל אחד מן המנויים מעלה הוכחה בעלות 
בקרקע שבה תתבצע שתילת חומר הריבוי או שביחס אליה מוגשת הבקשה להכרה בהוצאות גידול. היה ומגיש 

הבקשה אינו בעל זכויות בקרקע, אזי יחוייב בהצגת כל אלו:

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flowers.aspx

               א.       היתר לשימוש חורג בהיבט של חוק ההתיישבות.
               ב.       הסכם התקשרות עם המשק הכולל את המגבלות המפורטות בהמשך נוהל זה (מכירה 

בהנחה, התחייבות לביקרות ע"י מתכנן המחוז לווידוא כי החומר נשתל).

עד ל 14.11.2019 או עד נוהל שפכי רפתות
גמר התקציב

      גורמים זכאים להגשת בקשה - ייבחנו בקשות לתמיכה שיגישו אדם פרטי או אגודה שיתופית (להלן – 
"מגיש הבקשה") ובתנאי כי הציגו אישור מועדת  המכסות הפועלת במועצת החלב לפיה הם "יצרן חלב" 

כהגדרתו בחוק תכנון משק החלב.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Refet.aspx

נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון (הסכם 
המים 4)

עד ל 15.11.2019 או עד 
גמר התקציב

הגורמים הזכאים להגיש בקשת תמיכה במסגרת זו הינם :
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/chelkot_Galil.aspx

א.יצרן חקלאי כהגדרתו בחוק ל עידוד השקעות הון בחקלאות , התשמ"א-1980  : חקלאי יחיד, חברה בע"מ, 
שותפות, אגודה שיתופית חקלאית (קיבוץ או מושב שיתופי).  בישובים המשתייכים למועצה אזורית 

גליל עליון.
ב.      צרכן מים שזכאי לתמיכה במסגרת מסמך העדכון, בהמשך לתיקון 27 לחוק המים וכללי המים .

עד ל 30.06.2019 או עד נוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון
גמר התקציב

א.        מפעל אזורי שהינו התאגדות חקלאית בגליל עליון.

ב.         מפעל אזורי שהינו התאגדות חקלאית, אשר לפחות מחצית מהבעלים שלהם זכאים לתמיכה בהתאם 
למסמך ה"עדכון" להסכם המים (4) למפיקים פרטיים, ויתר הבעלים זכאים לתמיכה בהתאם להסכם המים 

https://www.moag.gov.il/subject/mimun_hashkaot/Documents/noal_galil2019.pdfהקודם (3) בשנים 2010-16.
ג.          המפעל האזורי יהיה בבעלות של לפחות 5 משקים חקלאים אשר זכאים לתמיכה בהשקעות במסגרת 
הסכם המים. שלפחות מחציתם הינם: מפיק פרטי או צרכן של מפיק מים שפירים או מליחים להשקיית שטחים 
המשמשים לייצור חקלאי, ואשר חל ייקור בעלות המים האפקטיבית שהוא צורך בעקבות יישום תיקון 27 לכללי 

המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 3), התשע"ז- 2017 ובכללי המים (חישוב עלויות 
ותעריפים להפקה והולכה), התשע"ז-2017בתקופה שבין 1 ביולי 2017 ל- 30 ביוני 2022.

עד ל 30.11.2019 או עד נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים
גמר התקציב

יצרן חקלאי שהתקיימו לגביו שלושת התנאים הבאים במצטבר, זכאי להגיש בקשה לתמיכה לפי נוהל זה
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Documents/noal_eskem_maim.pdf

א. הוא מפיק או צרכן של מים שפירים או מליחים להשקיית שטחים המשמשים לחקלאות.
ב.בתקופה שבין ה 01.07.2017 ל 30.06.2022 , חלה או תחול התייקרות בעלות המים האפקטיבית שהוא 

צורך, וזאת בעקבות תיקון 27 לחוק המים.
ג. עם תחילת ביצוע התוכנית יהיה ברשותו קרקע, מים ומכסות ייצור בהתאם לנדרש לשם ביצוע התוכנית.

עד ל 28.11.2019 או עד נוהל הסכם המים (3)
גמר התקציב

זכאי להגיש בקשה לתמיכה לפי נוהל זה, מי שמתקיים לגביו התנאים הבאים:
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Documents/Noal_Water.pdf

א.      צרכן מים להשקיית שטחים המשמשים לייצור חקלאי.
ב.     חל ייקור בתעריף המים שהוא צרך בשנים 2010-2016, וכן יתרת זכאותו חיובית לאחר הוזלת המים 
השפירים של תיקון 27 לחוק המים, בהתאם למוגדר בסעיף 8 ב"עדכון לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים 

לייעול השימוש במים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריי המים  למחיר היעד מיום ה – 16 לנובמבר 
2006" שנערך ב – 1 ליולי 2018.

קישור לאתר

גורמים הזכאים להגיש בקשה - ייבחנו בקשות לתמיכה שיוגשו ע"י הרשויות המקומיות ובתנאי כי אלו נכללים 
תחת הגדרת "יישובי התכנית" כמשמעם בנוהל זה, המפורטים בנספח לסעיף א בנוהל זה

עד ל 14.11.2019 או עד 
גמר התקציב

אדם פרטי, שותפות, אגודה שיתופית, חברה בע"מ או רשות מקומית (להלן – "מגיש הבקשה") ובתנאי כי הם 
מהווים "יצרנים חקלאיים" כהגדרתם בסעיף ההגדרות לנוהל זה.

מי זכאי?מועד הגשהשם הנוהל

עד ל 30.10.2019 או עד 
גמר התקציב

נוהל תמיכה סיוע בהקמת מתקנים לטיפול 
בפסולת חקלאית


