מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מדינת
ישראלוהשקעות
למימו
סמנכ"ל בכיר

 14פברואר2010 ,
אל :מנהלי מחוזות
ס/מנהלי מחוזות
מתכנני
פקידות תא תכנו

הנדו  :מיכו חוס כ"א – תוספת מיכו לרשימות שהופצו
רשימה מס' 5
בהמש לנוהל שהועבר אליכ ב"  ,3.09.09ולחוזרי שפרסמנו במסגרת מיכו וציוד חוס
כח אד לענפי הירקות ,המטעי ,הפרחי והמרססי ,אנו מעבירי לכ רשימת מיכו
נוספת לענפי אלו שעליה נית לקלוט בקשות לאשור תכנית מהחקלאי.
אנא טיפולכ המסור והדחו( בהעברת אינפורמציה זו לחקלאי ובקליטת בקשות במסגרת זו
בכל ההקד.
בברכה ,
שמחה יודובי)
סמנכ"ל בכיר למימו והשקעות
העתק :מר שלו שמחו – שר החקלאות ופיתוח הכפר
מר יוסי ישי – מנכ"ל המשרד
מר אבו ויל – מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
גב' עליזה כה – יועצת בכירה לשר
מר יוסי שטיינברג – חשב המשרד
תניב רופא – מ"מ מנהל הרשות לתכנו
חברי ועדת היגוי למיכו חוס כ"א
עו"ד דפנה גוטנברג – ממונה )ייעו) משפטי(
חברי מנהלת ההשקעות
מנהלי אגפי " שה"מ
מזכירי ארגוני מגדלי
מר צבי אלו " מנכ"ל מועצת הצמחי
מר איל אשל – מנכ"ל ארגו הפירות
מר הרצל אבידור – מנכ"ל מועצת הדבש
רכזי ענפי מועצת הצמחי
צוות – כא
י.מ – מיכו חוס כח אד – תוספת 5
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מדינת
ישראלוהשקעות
למימו
סמנכ"ל בכיר

 14פברואר2010 ,

להל תוספת מס'  5למיכו וציוד במסגרת מיכו חוס כ"א לאישור תוכנית

גידולים

ענף

מכונה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

עגלה חשמלית להובלה
מכונת שתילה בעציצים
מכונה לפירוק עציצים
מכונה למילוי עציצים
מכונה לזריעה ישירה בעציץ
מכונה לשטיפת מגשים מפלסטיק

פרחים

משתלות צמחי בית

ירקות

פלפל
ירקות
ירקות עלים ותבלינים
פטריות

מערך מיון למשקל וגודל
מרסקות גזם לחממות
מכונת פלופק )לשקילה ואריזה קומבינטורי(
מערכי מיון ואריזה

מטעים

תמרים
אבוקדו
מנגו
נשירים וסובטרופיים
מטעים

כלי גובה
כלי גובה
מערך מיון על פי משקל
כלי גיזום ירוק
מרסקות גזם

בעלי חיים

מכוורת

 .1מערך רדייה :א .מכונת פתיחה
ב .מכונת רדייה
ג .פורק חלות
 .2מערכת שקילה אלקטרונית
 .3מפריד דונג ודבש )ספרטור(
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