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 -תמיכה במרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית

 משרד החקלאות, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות

 .חקלאים פעילים 

 .יזמי תיירות חקלאות ו/או כפרית 

 .אגודות חקלאיות 

  בתי ספר חקלאיים וכפרי נוער חקלאיים המוכרים ככאלה ע"י האגף לחינוך

 .במשרד החינוךהתיישבותי 

 אלף  51 -סכום מינימאלי להשקעה.₪ 

 

 

למי מיועדת 

 התמיכה?

 

 

 בניה והקמה של מרכז מבקרים .1

 הצטיידות שהיא כחלק מבניה של מרכז מבקרים .2

 פיתוח תשתיות כחלק מבניה של מרכז מבקרים .3

עבור מה ניתנת 

 התמיכה?

 נושא ההשקעה גובה התמיכה

 

גובה/שיעורי 

 התמיכה

 של מרכז המבקריםבניה והקמה  ₪אלף  111עד 

 כחלק מבניה של מרכז מבקרים  הצטיידות ₪אלף  51עד 

כחלק מבניה של מרכז פיתוח תשתיות  ₪אלף  51עד 

 מבקרים 

  41%שיעור ההשתתפות במימון יהיה עד . 

 במקרה של בניה עצמית יוכרו הוצאות רכישת החומרים ועוד שכר עבודה כ- 

 מהיקף ההשקעה 15%

 -להעביר את מסמכי הבקשה למחוז משרד החקלאות הרלוונטי לפי הנוהליש 

-44BD-C005-http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/A0D998FA

8/0/nohal_merkazey_mevakrim_2013.pdf77701EED458-9A8E 

 -פרטי אנשי הקשר במחוזות 

 גולן: עמיר אנטלר  -מחוז גלילamira@moag.gov.il 

  מחוז המרכז: שרה אילsarae@moag.gov.il 

   מחוז הנגב: יואב מורגNegevHaklaut@moag.gov.il , 

 talist@moag.gov.ilטלי סטרץ' 

  מחוז העמקים: ד"ר נתי גלבועnatig@moag.gov.il 

  מחוז השפלה וההר: צפניה שאולקרrivkan@moag.gov.il 

 תהליך הבקשה

 לוחות זמנים .31.12.2112הגשת הבקשה עד ליום 

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/A0D998FA-C005-44BD-9A8E-77701EED4588/0/nohal_merkazey_mevakrim_2013.pdf
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/A0D998FA-C005-44BD-9A8E-77701EED4588/0/nohal_merkazey_mevakrim_2013.pdf
mailto:amira@moag.gov.il
mailto:sarae@moag.gov.il
mailto:NegevHaklaut@moag.gov.il
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 קרן יק"א

 למי מיועד מסלול זה?

 .יזמים, אנשים  פרטיים וחוקרים 

  עוסקים בתחומי החקלאות והמגזר הכפרי ולמיזמים התומכים בישובים

 בהם גרים חקלאים.

 .עוסקים בתחום התיירות, חקלאות וחינוך 

 .המימון ניתן עבור פרויקטים חדשניים ופורצי דרך 

 מה הקרן נותנת?

מההשקעה  51%נבחנים לגופו של עניין ואינם עולים על הסכומים הניתנים 

 המתוכננת.

 הקרן אינה מסייעת במימון שכר עבודה.

 תהליך הבקשה

 כתיבת  הרעיון העסקי בעברית על גבי דף נייר- 

o הרעיון 

o תכנית ההשקעה 

o מימון קיים 

o מימון נדרש מהקרן 

  שליחת המסמך דרך אתר האינטרנט של הקרן-  

http://www.ica-is.org.il/he/proposal  

 ידי זאב מילר, מנכ"ל הקרן.-אישור המסמך על 

 .תרגום המסמך לאנגלית ושליחה מחדש לזאב לצורך לדיון בוועדה 

 לוחות זמנים

 31.3.2113 -מועד אחרון להגשת הצעות. 

  ביולי הקרן מבצעת סינון ראשוני ובאוקטובר מתכנסת ועדה לקבלת

 החלטה סופית.
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 סיוע התיישבותי מותנה

 החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית

למי מיועד 

 ?הסיוע

 .ישובים )אגודות שיתופיות( ומתיישבים המתגוררים בהתיישבות הכפרית 

 תיירותית, מלאכה ושירותים.החקלאות ה לעוסקים בתחומי 

 מבנים חקלאיים, ציוד וכלים  -בתחום החקלאות הסיוע ניתן למימון אמצעי ייצור

ה , גידולי שדה ומערכות השקיחקלאיים, בע"ח, מטעים )לרבות אחזקת מטעים(

 .בתחום חלוקת העיבוד החקלאי

 

עבור מה ניתן 

 הסיוע?

 היקף הסיוע

 -לא יעלה על הנמוך מבין

 151  אלף ₪ 

 51%  מסך ההשקעה 

  הסיוע סך יתרת תקן ההתיישבות)סכום מסגרת

 אותו ניתן להעניק, לפי סוג היישוב ואזור המגורים(

 הלוואה מענק מותנה -חלוקת סכום הסיוע

 מהסכום הכולל 25% מהסכום הכולל 75% היקף הסיוע

 צמוד מדד 3% 1 ריבית

 שנה 31 שנה 31 תקופת החזר/ הפחתה

 שנים 11 שנים 11 גרייס

 תהליך הבקשה

 ולוחות זמנים

 הנוהל יופץ באמצעות מרחבי  -בחודש ינואר בכל שנה מתפרסם קול קורא

החטיבה להתיישבות, על ידי הודעה לעיתונות ופרסום באתר החטיבה.  

www.hityashvut.org.il 

 .בחודש מרץ מתקיימת ועדת שיפוט מקדימה לדירוג 

 .יזמים שעברו את הועדה רשאים להגיש בקשה 

 ההשקעות של משרד החקלאות אז אין צורך  במידה ותחום הבקשה כלול במפתח

 בהכנת תכנית עסקית כי התחום נבדק כבר בעבר ונמצא כדאי.

  במידה ותחום הבקשה אינו כלול במפתח ההשקעות של משרד החקלאות יש

 להכין תכנית עסקית ולהגיש לבדיקת הוועדה.

  תיקים שמוגשים. 2-3הועדה מתכנסת להחלטה עבור כל 
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 לקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייהנוהל תמיכה 

 משרד החקלאות, המרכז סחר חוץ

 מטרת התמיכה

 שמירה על הייצוא הקיים והגדלת היקפי הייצוא ע"י:

 שינוי בטעם, בצבע, ארומה וזנים חדשים. -הרחבת מגוון הגידולים ליצוא 

 הבכרה והאפלה. -הרחבת תקופת השיווק 

 וך השווקים.הרחבת מגוון השווקים והנישות בת 

 .עידוד מיוחד לפיתוח ייצוא ענפים/שווקים חדשים 

 ?ת התמיכהלמי מיועד

  יצואנים, ארגונים המייצגים קבוצה של יצואנים ומועצות יצור ושיווק של

 תוצרת חקלאית.

  הסיוע ניתן עבור הוצאות השיווק וקידום המכירות )פרסום, תערוכות

 בחו"ל, וכד'(.

 

עבור מה ניתנת 

 ?התמיכה

)התמורה   FOB-מההוצאה המוכרת, המוגדרת בקול הקורא כאחוז מה 41%

 שקיבל היצואן בשער הנמל בישראל( החזויה.

 דרישות הנוהל

 מתחזית הייצוא.  91%המבקש צריך לעמוד בלפחות 

במידה והביצוע לא עמד בכך, תקטן ההוצאה המוכרת פרופורציונלית לפדיון 

 מהתחזית. 31%בפועל, אך לא יותר מהבדל של 

 תהליך הבקשה

 באתר המשרד ונשלח הנוהל יופץ  -בכל מקצה המשרד מפרסם קול קורא

אזוריים של המשרד והן ליצואנים הנמצאים בקשר עם הן למחוזות ה

 המרכז לסחר חוץ.

  יש להגיש בקשה בדואר לידי אסף לוי, על גבי טופס הבקשה וההתחייבות

 .(1המצורף לנוהל )נספח 

  במקביל להגשת הבקשה בכתב, יש לשלוח עותק של הבקשה ובפרט את

טבלאות האקסל המצורפות לנוהל לדוא"ל שכתובתו 

assafl@moag.gov.il . 

 .בקשות שיוגשו בהתאם לדרישות ולקריטריונים יובאו לדיון 

 הל זכאות לתמיכה, בקשות שתוגשנה בהתאם לנוהל תאושרנה לפי נו

 וזאת תחת מגבלות התקציב.

 31.12.2114 -תוקף הנוהל לוחות זמנים

 

mailto:assafl@moag.gov.il
mailto:assafl@moag.gov.il
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 נוהל תמיכה לקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת

 משרד החקלאות, מרכז סחר חוץ

 ?למי מיועדת התמיכה

  יצואנים, ארגונים המייצגים קבוצה של יצואנים ומועצות יצור ושיווק של

 חקלאית מעובדת רלוונטית.תוצרת 

  ,הסיוע עבור הוצאות השיווק וקידום המכירות )פרסום, תערוכות בחו"ל

 וכד'(.

 

עבור מה ניתנת 

 ?התמיכה

)התמורה   FOB-מההוצאה המוכרת, המוגדרת בקול הקורא כאחוז מה 41%

 שקיבל היצואן בשער הנמל בישראל( החזויה.

 דרישות הנוהל

 מתחזית הייצוא.  91%המבקש צריך לעמוד בלפחות 

במידה והביצוע לא עמד בכך, תקטן ההוצאה המוכרת פרופורציונלית לפדיון 

 מהתחזית. 31%בפועל, אך לא יותר הבדל של 

 תהליך הבקשה

 הנוהל יופץ באתר המשרד ונשלח  -בכל מקצה המשרד מפרסם קול קורא

ליצואנים הנמצאים בקשר עם הן למחוזות באזוריים של המשרד והן 

 המרכז לסחר חוץ.

  יש להגיש בקשה בדואר לידי אסף לוי, על גבי טופס הבקשה וההתחייבות

 .(1המצורף לנוהל )נספח 

  במקביל להגשת הבקשה בכתב, יש לשלוח עותק של הבקשה ובפרט את

טבלאות האקסל המצורפות לנוהל לדוא"ל שכתובתו 

assafl@moag.gov.il . 

 .בקשות שיוגשו בהתאם לדרישות ולקריטריונים יובאו לדיון 

  ,בקשות שתוגשנה בהתאם לנוהל תאושרנה לפי נוהל זכאות לתמיכה

 וזאת תחת מגבלות התקציב.

 31.12.2114 -תוקף הנוהל לוחות זמנים

mailto:assafl@moag.gov.il
mailto:assafl@moag.gov.il
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 (3102חדשים )נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים 

 משרד החקלאות, מנהלת ההשקעות בחקלאות

 

 סיועמטרת ה

עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי 

 השקעה .

 תנאי סף לזכאות

  מתאים אך ורק לפיתוחים חדשניים בתחום החקלאות שמנסים אותם

 בפעם הראשונה.

  ,אגודה שיתופית, חברה בע"מ המגיש יכול להיות אדם פרטי, שותפות

וכן  בתי ספר חקלאיים ובתנאי שהם מוגדרים  "יצרן חקלאי" ) כפי 

 שמוגדר בתוכנית הפיתוח של מנהלת ההשקעות( .

 חצי להגדרת שלב והן חדשנות להגדרת על הבקשה המוגשת לענות הן 

 כפי שהם מוגדרים בנוהל. מסחרי

  נמצא בתהליך ושלא  לא קיבל עבור תוכן הבקשה הנ"ל  מענקהמגיש

 .אישור למענק מגורם אחר במשרד החקלאות

 היקף המענק

 אחוז הזכאות סוג הבקשה

אקלום ב/לאזור שונה/ מיכון חדש 

 מייבוא

 21%זכאות ל 

 31%זכאות ל  גידול חדש ו/או אב טיפוס

  במידה ויוכח כי הפיתוח עונה להגדרה של "מחליף ייבוא" ו/או "גידול

 נוספים 11% -לייצוא", שיעור המענק יוגדל בחקלאי 

 41%על  יעלה לא המענק היקף. 

 750,000 -לבקשה מקסימאלי השקעה סכום  ₪ 

  25,111  -מינימאלי לבקשה השקעהסכום  ₪ 

תהליך הגשת 

 הבקשה

  הגשת בקשה למחוז בליווי כל המסמכים הנדרשים כאשר באחריות

 היזם לוודא כי כל המסמכים נקלטו.

  לאחר קליטת כל המסמכים   -ע"י המחוז הבקשה ומתן חוות דעתבחינת

 המתכן מטעם המחוז ממלא שאלון סקר ומצרף את חוות דעת המחוז.

 לאחר ריכוז כל החומר, ההמלצות והמסמכים,  -העברת הבקשה לוועדה

 המתכן מטעם המחוז מעביר את תיק הבקשה במרוכז למרכז הוועדה.

 31/12/2113  -תוקף הנוהל לוחות זמנים
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 נוהל תמיכה בהשקעות הון לרכישת מיכון שהוכר כחוסך כוח אדם

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 מטרת התמיכה

חקלאים מעסיקי עובדים זרים  להשקעות הון במיכון וטכנולוגיות תמיכה ב

 שהוכרו כחוסכות בכוח אדם.

 

 עבור מה ניתן הסיוע?

 .לחקלאים שיש להם הקצאה לעובדים זרים 

 ."האישור יינתן עבור ציוד חדש "שיירכש מהמדף 

  :סכום זה ₪  15,111סכום מינימאלי להגשת בקשה לאישור תכנית(

 כולל מע"מ(.

 דרישות הנוהל

  41%קבלת מענק על ההשקעה בשיעור של. 

  211,111כל היתר לעובד זר מקנה זכאות להשקעה בגובה של   ₪

 -לרכישת מיכון מהרשימה

-4980-ED45-http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/8C54EC13

8E886DEA9A38/0/mashin_rec_2013.pdf-B18E 

 .יש לרכוש את המיכון לאחר אישור ולא לבקש סיוע בדיעבד 

 תהליך ההגשה

  הגשת בקשה במשרד המחוזי, בהתאם  למחוז אליו הוא משתייך על פי

 מיקום/אזור השטח החקלאי לו מיועדת המכונה.

  הלי  מנהלת ניש למלא בקשה ולצרף את המסמכים הנדרשים לפי

ההשקעות. הבקשה תבחן ע"י אנשי מקצוע מטעם המנהלת ותבחן ביחס 

 ו למנהלת.להצעות מחיר למכונות דומות שהוגש

  .לאחר בדיקה  ע"י מנהלת ההשקעות, הבקשה תועבר לוועדת התמיכה

 הוועדה תקבע מי זכאי לקבלת את התמיכה ואת גובה התמיכה.

ועדת התמיכה לא תדון בבקשות להשלמת השקעה לאחר רכישת  חשוב:

 המיכון.

 לוחות זמנים

  31/12/2113נוהל זה תקף מיום פרסומו ועד יום. 

  11/4/2113להגשת בקשות  תאריך אחרון. 

 

  

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/8C54EC13-ED45-4980-B18E-8E886DEA9A38/0/mashin_rec_2013.pdf
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/8C54EC13-ED45-4980-B18E-8E886DEA9A38/0/mashin_rec_2013.pdf
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 נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות 

 משרד החקלאות, הרשות לתכנון

 מטרת התמיכה
 המועסקים הישראלים העובדים מספר את להגדיל היא התמיכה מטרת

 ישירה בענפי החקלאות. בהעסקה

מי זכאי להגיש את 

 הבקשה

 עובדים המעסיקים,בע"מ חברה או ,שיתופית אגודה ,שותפות ,פרטי אדם

 בחקלאות. חדשים ישראלים

תנאי סף לקבלת 

 תמיכה

 לקבל היתר  זכאי או שהיה  שקיבל למעסיק ורק אך תינתן תמיכה

 .2113להעסקת עובדים זרים לשנת 

 בתנאי שהעובד מועסק בעבודה  ,בחקלאות חדש ישראלי עובד העסקת

 תמיכה נוספת ניתנה שלא ובלבד המזכה בהיתר להעסקת עובדים זרים 

 .2113 בשנת  העסקתו בגין

 ישירה   ) העסקה כשכיר  בהעסקה כשכיר החדש הישראלי העובד העסקת

 ע"י המעסיק(.

 חודשים רצופים 6 של תקופה למשך החדש הישראלי העובד העסקת 

 81% -ב יועסק שהעובד ובתנאי ,העסקתו תחילת מיום ,בשנה לפחות

 מקרים חריגים(.משרה )לפחות( בכל חודש )למעט 

 היקף התמיכה

 

 תעמוד ,חדש ישראלי עובד העסקת בעד למעסיק שתינתן התמיכה גובה 

 שנים. 3 פני על ₪ 30,000 -עד ל ,לחודש ₪ 1,000 על

 .)היותר לכל זכאות חודשי 31)

 זכאי יהיה המעסיק ,המזכה )חצי שנה רצופה( ההעסקה תקופת בתום 

 יועסק המועסק בו נוסף רציףהעסקה  חודש כל בגין תמיכה לקבלת

 .שנה באותה ,משרה חלקיות 80% בלפחות

 אופן הגשת הבקשה

 הבקשה להעסקת עובדים זרים. במידה  הוגשהבקשה למחוז בו  הגשת

ומהעסיק לא הגיש בקשה להעסקת עובדים זרים בעבר, עליו להגיש את 

הבקשה לתמיכה למשרד המחוז אליו היה אמור להגיש את הבקשה 

 להעסקת עובדים זרים.

  קליטת הבקשה במערכת המחשב של המחוז ואישור בכתב על קבלת

 הבקשה במחוז.

 תמיכה.בחינת הבקשה ע" וועדת ה 

 תוקף הנוהל
 את הבקשות ניתן להגיש החל ממועד תחילת ההעסקה

 .31.12.13ועד ליום  2113במהלך שנת 


