
 התארגנויות חקלאיות בדרום

 רקע ומטרות•

(בדומה למקובל במדינות מפותחות. )2%-תרומת החקלאות ליצוא ולתוצר עומדת על פחות מ 

 מתוכו. 2013לשנת ₪ מיליארד  30ערך היצור החקלאי עומד על: 

38% מיועד לשוק המקומי  . 
35% מיועד לתעשייה. 
18%   מיועד ליצוא 
9% תוצרת ביניים 

התמיכה בחקלאות נמוכה יחסית בהשוואה בינלאומית. 

הכשלים הבולטים של החקלאים: 

 
 
 

        



 התארגנויות חקלאיות בדרום

   2013 -התפלגות ענפים חקלאיים       

   



 התארגנויות חקלאיות בדרום

     פריסה גאוגרפית של פעילות חקלאית  

 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

    עסקים חקלאייםלהתארגנות מסלול הסיוע 

 

    

 'תת מסלול א

 להקמת התארגנות עסקים חקלאייםהיתכנות בחינת 

 'תת מסלול ב

 מימון לצורך הקמת התארגנות עסקים חקלאיים  

 '   תת מסלול ג

ייעוץ וליווי מקצועי 
להתארגנות  קיימת של  

 עסקים חקלאיים

 . 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 מונחים

מדווחים למס הכנסה באמצעות , העוסקים בייצור צמחים או בגידול בעלי חיים לצורך שיווקם -עסקים חקלאיים

 .ד"עו/ח"או שבידם הצהרה מרו 1220טופס 

המעוניינים להתאגד יחדיו  , חקלאים בעלי נחלה או שטח חקלאי 120עד  5 -התארגנות עסקים חקלאיים בהקמה

,  רכישת תשומות, למשל שיווק ומיתוג)לצורך קיום פעילות עסקית משותפת , מ"כאגודה שיתופית או כחברה בע

 (.'גידול משותף וכו

 מ ומקיימים  "חקלאים המאוגדים יחדיו כאגודה שיתופית או כחברה בע -התארגנות קיימת של עסקים חקלאיים

 .פעילות עסקית משותפת

 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 חקלאייםבחינת היתכנות להקמת התארגנות עסקים  –' אמסלול 

 
 השירות הניתן

המומחה בתחום הקמת  , בדיקת היתכנות להתארגנות עסקים חקלאיים באמצעות יועץ מקצועי•
 .עסקים בסקטור החקלאי

 אוכלוסיית יעד
חתומה על ידי כלל  , התארגנות עסקים חקלאיים בהקמה שהגישה בקשה לקבלת הסיוע•

 .חבריה

 היקף השירות

 שעות ייעוץ   80•
 (שעות באישור מראש 100-מנהל התיקים יהיה רשאי להגדיל את ההיקף ל)

 תעריף ללקוח
 להתארגנות עסקים חקלאיים בהקמה₪  50 -תעריף שעת יעוץ •
 ח"ש 100 -תעריף אבחון לכל עסק חקלאי •

 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 'תהליך העבודה בתת מסלול א

 

 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 'העבודה בתת מסלול אתהליך  תאור

 

 
 (רכז שיווק)מיון ראשוני 

,  בדיקת ניצול שעות סיוע קודם על פי רשימה של משרד החקלאות)בדיקת עמידה בתנאי הסף •
 (.קיום בקשה חתומה על ידי כלל החקלאים בקבוצה, בדיקת היות הפונים עסקים חקלאים

 .הפנייה למנהל תיקים ולנציג משרד החקלאות•

 (מנהל תיקים גדולים)אבחון 

אבחונים פרטניים להתארגנות בהקמה במקרה של יותר עסקים   10עד  -הקבוצה  אבחון •
 .העסקים המייצגים ביותר את ההתארגנות 10מנהל התיקים יבחר את  –בהתארגנות 

 . עמדה גיבוש•
 .החקלאותד משרד "קבלת חוו•

 .ליועץקבלת החלטה על הפנייה •

 (משרד החקלאות)ד מקצועית "חוו

 (.ימי עבודה 5תוך )מתן חוות דעת לגבי הקבוצה •

ד מקצועית"חוו אבחון מיון ראשוני  סגירת תהליך ייעוץ הפנייה לייעוץ 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 המשך -' העבודה בתת מסלול אתהליך  תאור

 

 

 (מנהל תיקים גדולים)הפנייה לייעוץ 

 .ליווי תהליך הייעוץ•

 .החלטה על המשך הדרך לאור המלצת היועץ•

 (יועץ מומחה)ייעוץ 

 .בדיקת היתכנות להקמת התארגנות ומתן המלצה להמשך•

 .הכנת תכנית עבודה להקמת התארגנות•

 (מנהל תיקים גדולים)סגירת התהליך 

 .בדיקת תכנית הקמת ההתארגנות•

 .העברת התכנית לנציג מחוז משרד החקלאות•

 .הפנייה לשירותים נוספים של המעוף או של משרד החקלאות•

ד מקצועית"חוו אבחון מיון ראשוני  סגירת תהליך ייעוץ הפנייה לייעוץ 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 מימון לצורך הקמת התארגנות עסקים חקלאיים –' תת מסלול ב

 השירות הניתן 

 .המימון יהיה עבור הוצאות ייסוד היישות המשפטית של ההתארגנות•

 אוכלוסיית יעד

אשר אושרה על ידי  , שברשותה תכנית להקמת ההתארגנות, התארגנות עסקים חלקאיים בהקמה•
 .מנהל תיקים

 היקף המימון
 ₪ 25,000עד , מסך ההוצאות בפועל בהצגת חשבוניות 80%•
 .מסך ההוצאות בפועל בהצגת חשבוניות 80%עד ' ב-ל' ניתן להמיר שעות ייעוץ שלא מומשו במסגרת תת מסלול א•

 תעריף
 ₪  100תעריף אבחון לכל עסק חקלאי  •



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 

 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 

 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 'תיאור תת מסלול ב
 (רכז שיווק)מיון ראשוני 

 בדיקת זכאות•

oבהתאם לתנאי הסף -' מי שלא ביצע מסלול א . 

oבהתאם להמלצת מנהל התיקים -' מי שביצע מסלול א. 

 .העברה לחוות דעת של משרד החקלאות•
 (מנהל תיקים גדולים)אבחון 

 :'מי שלא ביצע מסלול א•

o של הקבוצהתכנית ההקמה תיבדק ', הקבוצה כפי שמפורט בתת מסלול איבוצע אבחון של  ,
 .שעותכולל קביעת מכסת ' תת מסלול אבמסגרת יפנה מנהל התיקים ליועץ  -תכנית  אם אין 

oהחקלאותד של משרד "קבלת חוו. 

o תת מסלול בתגובש המלצה לגבי'. 

 .לפי המלצת דוח הסיכום של מנהל התיקים –' מי שביצע תת מסלול א•
 ד מקצועית של משרד החקלאות"חוו

 (.ימי עבודה 5תוך )מתן חוות דעת לגבי הקבוצה והתכנית •

ד "חוו אבחון מיון ראשוני
 מקצועית

בדיקת  
 חשבוניות

העברת  
מימון  

 לחקלאים

סגירת  
 תהליך



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 המשך -' תיאור תת מסלול ב

 (אדמיניסטרציה מעוף)בדיקת חשבוניות של ההתארגנות 

 .בדיקת חשבוניות ותוצרים•
 .התיקיםמתן אישור והעברה להחלטת מנהל אישור או אי : החלטה•

 (אדמיניסטרציה מעוף)העברת מימון לחקלאים 

 .קבלהממהוצאות בפועל לאחר הצגת  80%•

 

 (מנהל תיקים גדולים)סגירת התהליך 

 .החקלאותהעברת המידע לנציג מחוז משרד •

 .החקלאותנוספים של המעוף או של משרד לשירותים הפנייה •

ד "חוו אבחון מיון ראשוני
 מקצועית

בדיקת  
 חשבוניות

העברת מימון 
 סגירת תהליך לחקלאים



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 להתארגנות קיימת  מקצועי ייעוץ וליווי  -' תת מסלול ג

  

 



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 'גתת מסלול  -חקלאיים  עסקים לקבלת סיוע להתארגנות הסף תנאי 

   .ח"מלש 100 על עולה אינו ההתארגנות של השנתי העסקאות מחזור1.

  .(ההתארגנות הצהרת) דמוקרטי באופן נעשית בהתארגנות ההחלטות קבלת2.

 .פעילים חקלאים עסקים 5 לפחות קיימים בהתארגנות המניות בעלי בין3.

 .יחיד שיתופי מושב או יחיד קיבוץ אינה ההתארגנות4.

  לרווחים ומהזכות השליטה מאמצעי 75% לפחות מחזיקים החקלאית התוצרת את המגדלים החקלאיים העסקים5.

 .בה

 החברים החקלאים של הינה  המשווקת התוצרת מן 50% לפחות ,שיווקית בפעילות עוסקת וההתארגנות במידה6.

 .בהתארגנות

  להשתתף שזכאי אדם שיש או שליטה בעל לה ויש חקלאים תוצרת של סיטונאי  בשיווק עוסקת ההתארגנות אם7.

 החקלאית מהתוצרת ביותר הגדול החלק את מגדל האמור האדם או השליטה בעל -מרווחיה ממחצית ביותר

   ההתארגנות שמשווקת

 



 התארגנויות חקלאיות בדרום



 התארגנויות חקלאיות בדרום



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 'תיאור תהליך תת מסלול ג
 (רכז שיווק)מיון ראשוני 

 .  בדיקת עמידה בתנאי הסף•
 .הפנייה למנהל תיקים ולנציג משרד החקלאות•

 (מנהל תיקים גדולים)אבחון 

 .  וגיבוש עמדהאבחון ההתארגנות •
 .החקלאותד משרד "חווקבלת •
 .להתארגנותהדרכה ומימון , ייעוץקביעת תכנית •

 (משרד החקלאות)ד מקצועית "חוו

 (.ימי עבודה 5תוך )מתן חוות דעת לגבי הקבוצה והתכנית •

ד מקצועית"חוו אבחון מיון ראשוני הפנייה לייעוץ   
 או מימון

, ביצוע ייעוץ
 סגירת תהליך הדרכה ומימון



 התארגנויות חקלאיות בדרום

 המשך -' תיאור תהליך תת מסלול ג

 (ויועציםמרצים , המעוףעובדי )הדרכה או מימון , הפנייה לייעוץ

 .הדרכות בתחומים שונים במסגרת הדרכות המעוף•
 .הפנייה ליועצים לפי הצורך של ההתארגנות וליווי התהליך•
 .בדיקת חשבוניות שמוגשות על ידי ההתארגנות וביצוע תהליך אישור ומתן מימון בהתאם לנוהל•

 ליווי התהליך

 ליווי על ידי מנהל התיקים  •

 (מנהל תיקים גדולים)סגירת התהליך 

 .החקלאותהעברת המידע לנציג מחוז משרד •

 .החקלאותהפנייה לשירותים  נוספים של המעוף או של משרד •

ד מקצועית"חוו אבחון מיון ראשוני הפנייה לייעוץ   
 או מימון

ליווי 
 סגירת תהליך ההתארגנות



 ! תודה   רבה 


