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  חפר בעמק סביבהו אדם מקיימת חקלאות

 סביבה לקידום ,החקלאות ומשרד חפר עמק מועצת בשיתוף הפועלים וחקלאים תושביםמ המורכבת פעילים קבוצת אנחנו

 החקלאי ובמרחב הציבורי במרחב הדברה לחומרי התושבים חשיפת לצמצום פועלים אנו .לכולנו מרעלים ונקייה בריאה

 חומרי רחף של מנשימה כתוצאה התושבים שלום את ומסכנת אלו, במרחבים הדברה בחומרי אינטנסיבי משימוש הנובעת

 מרוססים. וירקות פירות וצריכת העיניים או הגוף עור עם מרוסס צמח/שטח של ישיר מגע הדברה,

  שלנו לפעילות עקרונות

 ביותר. רותחמו בריאותיות השלכות כבעלת במחקרים נמצאה הדברה חומרי לרחף חשיפה •

 המים. מקורות בזיהום וכלה קרקע מסחף החל החקלאית בסביבה פוגע הדברה בחומרי שימוש •

 אותה. ולקדם עליה לשמור ועלינו חפר בעמק ההתיישבות של יסוד אבן היא החקלאות •

 מת״מקיי ״חקלאות או משלבת״ חקלאות״ המכונה שיטה באמצעות הדברה בחומרי אינטנסיבי לשימוש חלופות קיימות •

 במספר יושמה משלבת )חקלאות ולסביבה לאדם נזקים משמעותית המפחיתות מתקדמות הדברה בשיטות שימוש תוך

 בהיקף ועוד ציונה נס נירים, קיבוץ השומרון, מושבות יוסף, מעלה (,2009 )מאז החולה עמק  - בישראל ומועצות ישובים

 דונם. 100,000-מ למעלה של

 מומחים ושיתוף בשילוב ,המקומית הרשות בהובלת רק להתבצע יכול כזה שינוי ,בישראל אחרים במקומות ניסיון לאור •

 דומה. מסוג פרויקטים בביצוע ניסיון בעלי החקלאות, ממשרד לנושא

 חקלאיים. חיםלשט התרחבות בהמשךו אקולוגים מעגלים ויצירת יישוב סביב ראשון בשלב תהיה תמקדותהה •

 ועוד התיכון הים זבוב - ספציפיים ובתחומים ההדרים, בגידולי תחילה מיקוד - מומחים בהמלצת •

  חפר עמק תושבי לכלל בריאה סביבה יצירת המטרה:

 הדרגתי מעבר תוך ולסביבה, לאדם ריסוס בחומרי אינטנסיבי שימוש לנזקי והתושבים החקלאים בקרב מודעות יצירת

 החולה, בעמק שבוצעו מקבילים פרויקטים להצלחת בדומה ,חפר בעמק ולתושבים לסביבה ידידותית משלבת, לחקלאות

 ומעבר בעמק היישובים בתוך הנמצאים בשטחים הגינון בתחום כימית הדברה הפסקת תוך השומרון מושבות יוסף, מעלה

 ובעולם. בישראל נוספים ומותומק יזרעאל מקע סבא כפר בכרמיאל, שבוצעו מקבילים לפרויקטים בדומה גיאקולו לגינון

 יעדים

 חפר עמק של סביבה תומכת חקלאות פרויקט במסגרת | 2017-2016 ראשון שלב

 .עשבייהו מזיקים הדברת תהליכי של אזורי וניהול לפיקוח מרכזי גוף הקמת •

 קיימא. בת לחקלאות ומעבר תחומי רב פיקוח – אקולוגית טבעת יצירת תחומית: רב משולבת להדברה מעבר •

 .קטילה( )מתקני התיכון הים זבוב של חלופית להדברה ומעבר דונם 000,5-בכ אווירי ריסוס הפסקת •

  | 2018 שני שלב

 בעמק. יישובים למספר אקולוגיות ותטבע הרחבת - משולבת הדברה •

 .דונם ,00010כ של בשטח מטעים בהדרים/ אווירית הדברה הפסקת  - התיכון הים זבוב •
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 פעילות

 רב עבודה צוותי הקמת ותושבים, חקלאים בקרב מודעות הגברת – וסביבה" אדם מקיימת חקלאות" פרויקט הקמת •

 המלחמה לניהול מרכזי אזורי ןמנגנו הקמת לצורך ביצוע ויכולת עניין בעלי גורמים בין פעולה שיתוף יצירת תחומיים,

 בפרט. ליישובים ובצמידות ללבכ בעמק הדברה בחומרי השימוש את לצמצם במטרה לחקלאות במזיקים

 סביבה תומכת חקלאות פרויקט של ההיגוי בוועדות וחברות הצגה ע"י בעמק, נוספים פרויקטים עם הפעילות שילוב  •

  מעברות לקיבוץ מסביב הדברה חומרי לניטור ופרויקט

 מומחית אלוף, לימור בשיתוף לנושא, והתושבים החקלאים של המודעות להגברת חפר עמק ביישובי שיח ערבי של הובלה •

 ירוקה. לחשיבה

 בית שהינו ״יובלים״ ספר בית וסביבה. לאקולוגיה התלמידים מודעות הגברת לצורך בעמק החינוך מערכת עם שת"פ בניית •

 בחקלאות והתועלת האקולוגיה נושא את הנוכחית הלימודים בשנת כבר וכלל עשבים בקוטלי שימוש הפסיק ניסויי, ספר

 תכנוןוב פתרונות"(, מספר בעיה "לכל )או סביבה תומכת להדברה לופותח בנושא התלמידים לכלל סדנאות כולל משולבת,

 .וההדברה ההזנה בתחום המשלבת לאותהחק עקרונות על המבוסס לימודי פרי בוסתן הקמת

 ראשוני למיזם ומהמועצה החקלאות ממשרד משאבים להקצאת פנייה יד על לפרויקט מימון מערכת לבניית פעילות תחילת •

 19-2018 לשנת בזבוב לטיפול הקורא לקול והיערכות ,בחקלאות משולבת להדברה מודל ליישום בחוגלה

   המשולבת. החקלאות בתחום בישראל הקיימים דומים פעולה מודלי של סיורים באמצעות לימוד •

  מזיקים. למגוון משולבת הדברה בממשק ומנוהלים ממטוס מרוססים אינם דונם אלף 100 -ל מעל כיום

 משרד של מרכז מחוז ומנהל המועצה ראש סגן חפר, עמק מועצת ראש בשיתוף מרכזי סיור יתקיים 5.1.2017 ב

 את נפגוש בסיור ותושבים. מקצוע אנשי מהעמק, חקלאים המים, תאגיד מנכ״ל החקלאית, הועדה נציגי החקלאות,

 לסיור להצטרף שמעוניין מי כל  נוספים. מקצוע ואנשי חקלאים הצפון, באזור והלוגיסטיים המקצועיים הפרויקטים מנהלי

  מקדים רישום לצורך svivahadar@gmail.com במייל מנור להדר בהקדם לפנות נדרש

 מדעיים, וגופים החקלאות משרד של מקצועית הדרכה בליווי מקצועי,-לוגיסטי פעילות מנגנון ויצירת טלפרויק מנהל גיוס •

 מינוי חיובית בצורה אלו, בימים בוחנת חפר עמק מועצת מזיקים. פקחי של מרכזית וממוקדת מרכזית הפעלה לצורך

 בשוטף. חקלאים והדרכת ליווי ,גידול סוג לכל מפורטת פעולה תוכנית התאמת לצורך בשכר פרויקט מנהל

 המעובדים וזיתים רימונים הדרים, של דונם 300 -בכ רוחבי מזיקים וניהול משולבת הדברה ביצוע - בחוגלה חלוץ מיזם •

 והסביבה. חגלה חקלאי ע"י

 )גינון ביישוב הדברה בחומרי השימוש וצמצום בריאה סביבה להובלת מקומי צוות הוקם באביחיל -באביחיל מיזם •

 והמרוחקות. הבתים צמודות בחלקות החקלאיים, ובגידולים בוסתנים(ו

 .הקיים המצב בשינוי צורך יש כי ההבנה מתוך בתהליך חלק לקחת המנהלים כונותנ -המעפיל קיבוץ •

 חלק? לקחת אפשר איך

 ולחלופות. לפעילות משק רכזי חקלאים/ ולחשוף המודעות, להעלאת תושבים ערב ליזום - שלך ביישוב פעילות הובלת •

  הצומח, הגנת מוטה ריואז ולפיקוח המזיקים לניטור בפרויקט כחקלאי השתלבות •

 5.1.2017 ב לימודי לסיור הצטרפות •

 הפרויקט לפיתוח נוספות דרכים או רעיונות העלאת •

 svivahadar@gmail.com, 4788747-050 מנור, הדר :קשר יצירת •

mailto:svivahadar@gmail.com
mailto:svivahadar@gmail.com
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 אנחנו? מי

 לילדנו לנו, הנשקפות  לסכנות האחרונה בתקופה נחשפנו צעירות. וממשפחות מייסדים ממשפחות חפר, עמק תושבי אנחנו

 בייחוד בחקלאות, האינטנסיבית הפעילות במסגרת הדברה לחומרי כרונית מחשיפה כתוצאה ממשפחתנו..( )גם ולחקלאים

  ליישובים. בצמידות המבוצעת לזו

 המגורים, לבתי צמודים החקלאיים הגידולים היישובים במרבית כאשר ענפה, חקלאית פעילות בעל עמק הינו חפר עמק

 לחקלאות מעבר שמטרתו משמעותי מהלך ובעמק בחוגלה להוביל עצמנו על לקחנו ,זאת לאור ועוד. החינוך למוסדות

 בחקלאות. הדברה בחומרי השימוש של משמעותי וצמצום ומקיימת מתקדמת

 לאומי. בבנק ושיטות ארגון באגף פרויקטים מנהלת (,2007) בנגב גוריון בן אוניברסיטת וניהול תעשיה הנדסתמ ,מנור הדר

 האוניברסיטה מוסמך אסטרטגי יועץ ,איצקוביץ אמיר  .)חגלה( הבנק. ברמת יחידות חוצי אסטרטגיים שינוי פרויקטי מובילה

 התוכנית את עיצב וחברתיים, סקייםע לארגונים פעולה גייתאסטרט בבניית הקשור בכל מתמחה עסקים, במינהל העברית

 בעל נדב, איתמר ד"ר  .)חגלה( חפר. בעמק גז להנזלת מפעל הקמת נגד ״באש משחקים לא״ המיזם של האסטרטגית

 של ואגרונום פרויקטים מנהל כיום (.2011) והמים הקרקע למדעי במחלקה ברחובות לחקלאות מהפקולטה דוקטור תואר

 MBA ו (1999) בנגב גוריון בן אוניברסיטת תוכנה מהנדס - מצ'ורו רון .)חגלה( נטפים. חברת של והמחקר הפיתוח מחלקת

 בתחום חדשניים מוצרים בהובלת המתמחה גלובליות הייטק בחברות מוצר מנהל (.2002) הייטק בחברות בהתמחות

 רשות הסביבה, להגנת המשרד עם ועובד עבד לאקולוגיה, ד"ר - רוזנפלד אריה ד"ר )חגלה(. עסקית ובינה תוכן האבטחה,

 במועצה בנושא פרויקט מוביל סביבה. תומכת לחקלאות מומחה לישראל. קיימת קרן הטבע, להגנת החברה והגנים, הטבע

 למערכות מומחה ביולוגית. בהדברה למחקרים שותף בארץ. שונים באזורים שונים חקלאים עם וכן חפר, עמק האזורית

 דניאל .)עולש( תרופות בחברת ייצור מנהל פארמקולוג, -סובול מייק .בתחום שנים עשרים מעל של נסיון עם גיאוגרפי מידע

 ,ציון( )חיבת סביבתית פעילה – מאיר בר לנה .מונאש( )כפר ההדרים מועצת מטעם הדרים מדריך הדרים, מגדל – יקקלוס

  .)אביחיל( סביבתי פעיל חקלאי, - ברגר איתן .)המעפיל( סביבתי פעיל חקלאי,- גושן דותן


