
 2013רשימת מכונות מאושרות למימון בנוהל - א "מיכון חוסך כ

מספר 

סעיף

גידולים הזכאים ענף ראשישם מכונה

למענק בגין המיכון
טון/ מספר דונם 

30פרחים וירוקיםפרחיםמכונה מיון פרחים בסיסית ללא מצלמה116

040פרחיםמכונה מיון פרחים בסיסית עם מצלמה117

40לכל הפרחיםפרחיםמכונת קשירה153

40אמריליס, שושן, דוביוםפרחיםבצלים נגרר/מחתר להוצאת פקעות154

40ורגטוס, רוסקוספרחיםמכונה לייבוש ענפי קישוט ירוקים163

40ארליהפרחיםמכונת שטיפה במים לארליה164

50פרחים וירוקיםפרחיםמכונה מיון בסיסית כולל תוספת169

60פרחים וירוקיםפרחיםמערך מיון כולל מצלמות ומערך בקרה170

, נוריות, כלניות, ארליהפרחיםמכונת קשירה172

, רוסקוס, ארומורוס

, גיבסנית, דוביום, מגינית

, סולידגו, פרח שעווה

ליזיאנטוס

40

40מגיניתפרחיםמכונה לניקוי יבש למגינית174

30משתלות צמחי עציץפרחיםקטן- מתקן לעיצוב צמחי עציץ במשתלות176

40משתלות צמחי עציץפרחיםבינוני- מתקן לעיצוב צמחי עציץ במשתלות176

משתלות פרחיםפרחיםמערכת לערבוב מצעים לעציצים במשתלות177

משתלות פרחים וירקותירקות ופרחיםמכונת שתילה והעתקה למגשים במשתלות179

אמריליספרחיםמכונה לקינוב ושטיפה לאמריליס181

40אמריליס, שושן, דוביוםפרחיםבצלים עם מנוע/מחתר להוצאת פקעות182

40גאופיטיםפרחיםמכונה לשטיפה וחיטוי פקעות ובצלים185

לשקילה ואריזה )מכונת אריזה רציפה פלופק 228

בבית אריזה משפחתי (קומבינטורי

, מלפפון, פלפל, עגבניותירקות

, תבלינים, ירקות עליים
40

300בצלירקותמחתר בצל230

300בטטותירקותמחתר בטטות231

, פרחים, ירקות(ק" מ9)מפזרת זבל אורגני 232

מטעים

ירקות )שטחים פתוחים 

(ש"פ וגד"ש

200

בצלירקותקומביין לאיסוף בצל233

10ירקות שונים בחממהירקותעגלות לעבודה בגובה בחממה235

50תבלנים בחממהירקותתבלינים- מכונת שתילה236

30משתלותפרחים וירקותעציצים/ מכונה למילוי מגשים237

משתלת ירקותירקותמכונה למילוי מגשים במשתלה237
30

1,500מלונים ואבטיחים לזרעיםירקותקומביין לדייש מלונים ואבטיחים לזרעים238

, עגבניות, תות שדהירקותשולחן מיון ואריזה תלת קומתי עם פינוי פסולת לירקות239

מלפפון

300צנוניתירקותקומביין לצנוניות240

10-40פרחים/משתלות ירקותירקות ופרחים(במשתלות, חד ערוצית)מכונה לספירת זרעים 241

 דונם 350-לשוםירקותקומביין לשום245

ומעלה

'  ד20מעל פרחים,ירקותפרחים,ירקותק" מ1.0-1.5מזבלת 248

' ד80מעל פרחים,ירקותפרחים,ירקותק" מ2.0מזבלת 248

' ד150מעל פרחים,ירקותפרחים,ירקותק" מ3.0מזבלת 248

' ד300מעל פרחים,ירקותפרחים,ירקותר" מ4.5מזבלת 248

 ד30מעל מטעיםמטעיםק" מ3.0מזבלת 249

 ד100מעל מטעיםמטעיםר" מ4.5מזבלת 249

, עגבניה, אבטיח, מלוןירקותמרסס מאבק260

פלפל
20

40ירקות עלים, תבליניםירקותמגשים למכונת שתילה261

למסועמשתלות נשירים והדריםמטעים והדריםמסועים במשתלות עצי פרי והדרים262
20אספרגוסירקותקושרת לאספרגוס263

60בננותמטעיםמערכת כבל ווי264



30ירקות חממהירקותמרסס בולדוג265

150כרם ייןמטעיםמחלנת לכרם יין קטנה455

רימוניםמטעיםר משפחתי"מערך מיון ממוכן לרימונים ליצוא בביא456

200פקאןמטעיםמנערת לפקאן461

60מטעים שוניםמטעיםמכסחת נוף תחתי למטעים462

שולחן מיון ואריזה תלת קומתי עם פינוי פסולת לכרם 463

מאכל

כרם מאכלמטעים
40

דגי מאכלדגיםמאביס כפול למאגר או בריכה614

דגי נוי טרופיםדגים(' יח2)מערך הזנה אוטומטי לדגי נוי טרופיים 689

דגי נוי טרופיםדגים(' יח4)מערך הזנה אוטומטי לדגי נוי טרופיים 691

 אלף ל50מ צאןצאןק" מ8עגלה מערבלת 735

 אלף ל100מ צאןצאןק" מ10עגלה מערבלת 771

 אלף ל150מ צאןצאןק" מ12עגלה מערבלת 772

 אלף ל200מ צאןצאןק" מ14עגלה מערבלת 773

 אלף ל400מ צאןצאןק" מ16עגלה מערבלת 774

 אלף ל450מ צאןצאןק" מ18עגלה מערבלת 775

 אלף ל500מ צאןצאןק" מ20עגלה מערבלת 776

סלק , צנון, צנונית, בצלירקותמזרעה מדוייקת לירקות807

, פ"פטרוזיליה ש, אדום

פ"שמיר ש, פ"כוסברה ש

300

שקדיםמטעיםמאספת לשקדים846

80

1000כרם ייןמטעיםמחלנת לכרם יין גדולה852

10ירקות שונים בחממהירקותעגלות קטיף864

, פרחי מאכל, תבליניםירקות(מארז טוף)ערוגות מוגבהות 870

ירקות עלים
5

מכונה אוטומטית לעטיפת נספקים ומגשיות ברשת 873

ר המשפחתי"בביא

60מטעיםמטעים

, משתלות נשיריםמטעים והדריםמכונה למילוי עציצים במשתלות874

הדרים, סובטרופיים
30

300כרם ייןמטעיםמכונה לזמירה מדייקת877

500כרם ייןמטעיםמכונה לזמירה מדייקת877

100כרם ייןמטעיםמכונה לפרה זמירה לכרם878

ירקות שונים בחממהירקותמכסחת נוף עם מיכל איסוף לירקות בחממות882

ירקות אורגנים בשטח ירקותמנכשת נבטים לירקות אורגניים884

פתוח

 ד50מעל בחממות בלבדפרחים וירקות(חממות )ק " מ2מרסקת אוספת עם מיכל 885

מטעים והדרים(מטעים והדרים)מרסקת גזם 891

20-99מטעיםמטעים(מטעים והדרים)מרסקת גזם 891

100-300מטעיםמטעים(מטעים והדרים)מרסקת גזם 891

 ד300מעל מטעיםמטעים(מטעים והדרים)מרסקת גזם 891

70 מעלתמריםתמריםמרסקת גזם891

פרחים, ירקותמשתלות(למערך שתילים)מסועים במשתלה 911

ר "מכונת מיון לפי משקל לפירות נשירים בביא913

משפחתי

, שזיף, אפרסקמטעים

אפרסמון,נקטרינה

 טון 1000עד 

לשנה

400כרם ייןמטעיםמכונה לשילוב שריגים914

300כרם ייןמטעיםמברשת- מנקה גזעים  915

100כרם ייןמטעיםמטאטא גזם916

20תמריםמטעיםמפזר אבקה בתמרים917

תבלנים בחממהירקותתבלינים- מכונת זריעה 919

20-60בצל ירוקירקותמערך שטיפה  לבצל ירוק920

תבלינים בחממהירקותקטיף עלי בייבי חיתוך ומילוי צוברים921

פ"פטרוזיליה ותבלנים בשירקותמקצרה לתבלינים מונע עצמי922
חממה 40-80

100שום ובצלצליםירקותמזרעה מכנית לשום ובצלצלים924

200תמריםמטעיםמגוב גזם תמרים925

200דובדבניםמטעיםר משפחתי"מערך מיון לדובדבנים לביא926



1,000כרם ייןמטעיםבוצרת לכרם יין927

400כרם ייןמטעיםמרסס דו שורתי לכרם יין928

תמריםמטעיםר משפחתי"מכונה למיון תמרים בביא932

תמריםמטעיםמקצצת גזם תמרים933

250תמריםמטעים(הול'ניעור מג)מערך ממוכן לגדיד 934

250- 800זיתים ושקדיםמטעיםמנערת ומאספת שקדים936

600זיתיםמטעיםמוסקת יעודית לכרמי זיתים לשמן937

זיתים ושקדיםמטעיםמנערת ומאספת זיתים לשמן938
250- 70

זיתים ושקדיםמטעיםמאספת זיתים לשמן939
2000- 1200  

30פרחים וירקותפרחים וירקותריקשה/יקו'מרסס צ940

30פרחים וירקותירקותמרסס זחל941

30פרחים וירקותפרחיםמרסס זחל941

30פרחים וירקותירקות400מרסס מיני ריקשה 942

30פרחים וירקותפרחים400מרסס מיני ריקשה 942

ירקותירקות4X4מרסס בופאלו 943

50ירקותירקות("עכביש")מרסס שרוול אויר 949

50ירקותירקות("עכביש")מרסס שרוול אויר 949

60ירקותירקות("עכביש")מרסס שרוול אויר 949

פרחים וירקותירקות"D-4"מרסס נייד זחל 950

פרחים וירקותפרחים"D-4"מרסס נייד זחל 950

20פרחים וירקותירקות"טוק-טוק"עגלת ריסוס ממונעת 951

20פרחים וירקותפרחים"טוק-טוק"עגלת ריסוס ממונעת 951

30ירקותירקותמרסס מיני שרוול לחממה952

20סובטרופים, פרדסמטעיםאו גבוה/ מרסס מפוח כפול962

20כרםמטעיםמרסס נפח קטן לכרם963

כרםמטעים"נשר"מרסס לכרם 964

, ירקות בחממה וגידולי שורה)מרסס מיני רז 968

(ואדמונית

ירקות בחממה וגידולי ירקות ואדמונית

אדמונית, שורה
60-70תמריםמטעים מטר12.5כלי גובה לתמרים 970

60-100אבוקדומטעיםכלי גובה לאבוקדו971

35משתלות פרחים וירקותמשתלות(משתלות)מכונת שתילה בעציצים 973

10-41משתלות פרחיםמשתלותמערכת לפרוק מצעים לעציצים וערבוב974

10-40משתלות ירקותמשתלות(משתלות)מכונה למילוי עציצים 975

10-40משתלות ירקות ופרחיםמשתלותקטנה-(משתלות)מכונה לזריעה ישירה בעציץ 976

משתלות פרחיםמשתלותמכונה לשטיפת  מגשים מפלסטיק977

עגבניות שריירקותמערך מיון אלקטרוני לעגבניות שרי978

60-70תמריםמטעיםמעמיס טלסקופי-כלי גובה979

פלפלירקותמערך מיון למשקל וגודל980
טון 1000-1200

20-99פרחים/ ירקות פרחים/ ירקותפ"מרסקות גזם בחממה ובש981

100-300פרחים/ ירקות פרחים/ ירקותפ"מרסקות גזם בחממה ובש981

 ד300מעל פרחים/ ירקות פרחים/ ירקותפ"מרסקות גזם בחממה ובש981

תבלינים וירקות עליםירקותמכונת פלופק לאריזה בבית אריזה משפחתי982

פטריותירקותמערכי מיון ואריזה לפטריות983

50ירקות, פרחיםירקות( מטר10למרחק עד ,ירקות,פרחים)מרסס תותח 984

50ירקות( מטר10למרחק עד ,ירקות,פרחים)מרסס תותח 984

50ירקות, פרחיםפרחים( מטר10למרחק עד ,ירקות,פרחים)מרסס תותח 984

50פרחים( מטר10למרחק עד ,ירקות,פרחים)מרסס תותח 984

300שקדיםמטעים2X4עגלה לפיזור שקדים באומנים 988

מנגומטעיםר משפחתי"מערך מיון על פי משקל למנגו בביא990

100סובטרופים, נשיריםמטעים(ללא צידוד)כלי גיזום ירוק 991

500-1200מכוורתמכוורתמכונת פתיחה במערך רדייה992

2000מעל מכוורתמכוורתמכונת רדייה993

2000מעל מכוורתמכוורתפורק חלות במערך רדייה994

400מכוורתמכוורתמערכת שקילה אלקטרונית995

1500מעל מכוורתמכוורתספרטור- מפריד דונג ודבש 996



50משתלות ירקות ופרחיםמשתלות(משתלות)מכונה לזריעה ישירה בעציץ 997

דגי מאכלמדגהממינת או מעלית בורג+יונק דגים1002

ואתרוגים, נשירים הדרים ומטעיםמרסס טיפות זעירות1005

ירקות , פרחים: משתלותמשתלותמרסק בלות של כבול במשתלות1006

ומטעים
40

ירקות, פרחיםירקות ופרחיםמכונה להדבקת תוויות ומדפסת1007

5פרחים וירקות חממהפרחים וירקותלוילונות (מנועים)מערכת אוטומציה 1008

ירקות ,תבליניםירקותמערך שטיפה ירקות1017

לא )ירקות שורש ,עליים

ונבטים,(א וגזר"כולל תפ

מטעים שוניםמטעיםמחתר צד קלדרוני1021

300-1700תמריםמטעיםמכונת שרינק מהירה למגשיות בתמרים1022

500מעל מכוורתמכוורתחלזון חותם את תאי הדבש1025

מכוורתמכוורתמכונת אריזה אוטומטית לדבש1027

800מכוורתמכוורתמשאבת דבש מהבור למיכלי הדבש1028

300כרם ייןמטעיםמכונה לזמירה  ירוקה לכרם יין דו  צדדית1034

250תמריםמטעים(הול'ניעור מג)מערך ממוכן לגדיד 1035

100כרם יין ומטעיםמטעים(או קוטמת)מכונה לזמירה  ירוקה קיצית 1038

בצל ירוק וסלריירקות( ערוגות גוש קוני3)מכונות שתילה בצל ירוק וסלרי 1040
50

בצל ירוק וסלריירקות( ערוגות גוש קוני4)מכונות שתילה בצל ירוק וסלרי 1041
50

, כרוב, סלרי, חסהירקותפ"מכונת שתילה לירקות לשתילי גוש קוני בש1042

, לוף, כרובית, קולורבי

סלרי , שומר, ברוקולי

, עגבניות לתעשיה, ראש

לוף

400

, כרוב, סלרי, חסהירקותפ"מכונת שתילה לירקות לשתילי גוש קוני בש1044

, לוף, כרובית, קולורבי

סלרי , שומר, ברוקולי

, עגבניות לתעשיה, ראש

לוף

600

, כרוב, סלרי, חסהירקותפ"מכונת שתילה לירקות לשתילי גוש קוני בש1045

, לוף, כרובית, קולורבי

סלרי , שומר, ברוקולי

, עגבניות לתעשיה, ראש

לוף

1000

30משתלות פרחיםמשתלותלמשתלות פרחים (על מסועים)שולחנות ניידים 1046

חממה 40-80סלריירקות מסועים4+ מקצרה לסלרי1051

500פ"תבלינים בחממות ושירקותמקצרה לתבלינים עם שולחן קציר נגרר1052

1000פ"תבלינים בחממות ושירקותמקצרה לתבלינים עם שולחן קציר סלף1053

תמריםמטעים מטר13.0כלי גובה לתמרים 1060
60-70

60-70תמריםמטעים מטר14.0כלי גובה לתמרים 1061

90-130תמריםמטעים מטר18.0כלי גובה לתמרים 1062

90-130תמריםמטעים מטר20.0כלי גובה לתמרים 1063

40מטעיםמזמרות חשמליות1064

זיתים לשמן, כרם ייןמטעיםבוצרת לכרם יין ולזיתים לשמן1071
1,000

כרם ייןמטעיםבוצרת נגררת לכרם יין1072
650-450 

100סובטרופים, נשיריםמטעים( סכינים4)כלי גיזום ירוק 1080

100סובטרופים, נשיריםמטעים( סכינים6)כלי גיזום ירוק 1081



20-40גאופיטיםפרחיםמכונה להוצאת פקעות1109

, פרחי מאכל, תבליניםירקותשולחנות גידול קבועים1130

ירקות עלים, נבטים

5

400דשאפרחיםקומביין לקילוף מרבדי דשא1131

5אדמוניתפרחיםמסועים לשינוע אדמונית בחממה לאדמונית1132

200בטטהירקותתולשת בטטות1133

30גרברהפרחיםמכונה לקשירת קרטונים1134

30ירקותירקותמכונה לעטיפת משטחים1135

30משתלותפרחים וירקותמכונת שתילה במגשים1136

1תמריםמטעיםשרוולי רשת לתמרים1137

20גאופיטיםפרחיםמכונה קטנה למיון פקעות1138

50אמריליספרחיםמכונה למיון פקעות אמריליס1139

חממותפרחים וירקות מסחררים4-לפיזור תרסיס ו- מערכת פוגר1140
4

80מטעיםמטעיםספידט כולל מיכל/מרסס מפוח נגרר טורבו1141

10זיתיםמטעים(חובט הדראולי)מנערת קטנה לזיתים 1142

צאן לבשר וחלבצאןהאבסה מבוקרת ואוטומטית לפיטום' מע1202

צאן לבשר וחלבצאן(לצאן)מקרב מזון 1203

צאן לחלבצאן לחלבשטיפה מכון חליבה אוטומטית' מע1213

צאן לחלבצאן לחלבהאבסה אוטומטית למכון חליבה' מע1214

צאן לחלבצאן לחלבמערכת שטיפת מיכל חלב אוטומטית1216

1000מעל מכוורתמכוורת1000מעל  (לנפח הכוורות)שלט + מנוף למשאית 1300

1500מעל מכוורתמכוורת1500מעל  (לנפח הכוורות)שלט + מנוף למשאית 1301

2000מעל מכוורתמכוורת2000מעל  (לנפח הכוורות)שלט + מנוף למשאית 1302

ירקות ומטעים, פרחיםפרחים(קליטה והזנה)ר משפחתי "מסועים למערך מיון בביא4630

ירקות ומטעים, פרחיםירקות(קליטה והזנה)ר משפחתי "מסועים למערך מיון בביא4630

ירקות ומטעים, פרחיםמטעים(קליטה והזנה)ר משפחתי "מסועים למערך מיון בביא4630

צאן לחלבצאן לחלבמכון חליבה7600

2013רשימת מכונות לינואר - א "מיכון חוסך כ

ההמלצה להשאיר או להוציא מכונה היא על בסיס ההנחה כי נשארות רק מכונות הכוללות שיטות חדשות החוסכות כח אדם : הערות עקרוניות.א

על פי נוהלים אלו במרססים יש התייחסות בעיקר למרססים מונעים עצמית או מרססים עם חידוש טכנולוגי.  ב

כל מערכי המיון מחוייבים בבדיקת מהנדס והמלצת המהנדס תקבע לנושא המחיר. ג

בעלי מספר שילדה  ויש להם מספר צהוב או שחור  (ציוד מכני הנדסי)ה הניידים "הכלים החייבים במישכון  הם כל כלי הצמ. ד

המאשרת מיכון חוסך כח אדם על פי הנוהל" השלושה"כל דגם חדש מחייב אישור של מדריכי מיכון ומוועדת , רשימת הדגמים היא חלקית בלבד. ה

מחירון מנהלה והצעות לכלים דומים שהוגשו, הצעת המחיר, פ המלצת מהנדס"למנהלה סמכות לקבוע מחיר ע, י החקלאי"המחירון מהווה רפרנס לבדיקת הצעות המחיר המוגשת ע. ו
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