
יום העיון יתקיים ביום ראשון, 25.9.2011, כ"ו אלול תשע"א
אודיטוריום ע"ש אברהמס, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, רחובות

יום העיון יתמקד בשתי סוגיות: מדיניות ומנגנונים להקצאת קרקע חקלאית, ומשטר הנחלות החקלאיות 
הנהוג בארץ. 

סוגיות אלה עומדות כיום על הפרק, בדיוני ועדת רוטקופף – שהוקמה מכוח החלטת ממשלה מס' 2325 
מיום 17.10.2010 לצורך "בחינת המדיניות הקרקעית  לניהול  קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל 

... במטרה להתאימה למציאות בת זמננו,  בשים לב לעקרונות פיתוח בר קיימא".

יחסי הגומלין בין החקלאות לסביבה הינם מקיפים והדוקים וכרוכים בצד תועלות הדדיות גם בקונפליקטים 
ומהשפעות של שימושים חקלאיים על  וטבע  יתר של משאבי קרקע, מים  לא מעטים הנובעים מניצול 
הטבע והמערכות האקולוגיות. הדרך לשילוב נאות בין החקלאות והסביבה כרוכה בהטמעה מעמיקה של 

עקרונות קיימות ושמירה על משאבי טבע ומערכות אקולוגיות בהתנהלות החקלאות. 

צעדים ראשונים נעשו להשגת מטרה זו הן בקרב הגורמים הממונים על החקלאות והן בקרב גורמי הסביבה. 
בכלל זה יש לציין את  מסמך האסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא של משרד החקלאות מ-2010 המכיר בהכרח 
של החקלאות ל-"שמירה על איזון עם משאבים טבעיים ועל אמצעי הייצור הבסיסיים, קרקע, שטח ימי 

ומים, המהווים משאב מוגבל שיש לשמור עליו )איכות וכמות(". 

יש לברך על החלטת הממשלה לבחון את הנושא, ואולם לאור ההשלכות שיש להקצאת קרקעות לחקלאות 
ולמשטר הנחלות על השטחים הפתוחים ועל הערכים הטבעיים והשירותים החיוניים שהם מספקים לכלל 

הציבור, ראוי לפתוח את הנושא לדיון ציבורי. 

מטרת יום העיון היא לקיים דיון ציבורי פתוח ורב פנים בהשלכות ובהיבטים הסביבתיים הקשורים לסוגיות 
אלה. 
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)ההשתתפות בכנס ללא תשלום(

רשות הטבע והגניםהחברה להגנת הטבעמכון דש"א האוניברסיטה העברית  
המחלקה לגיאוגרפיה

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
 ע"ש רוברט סמית

הנכם מוזמנים להשתתף ביום עיון העוסק במדיניות ניהול הקרקע החקלאית 
הנכללת בגדרי מקרקעי ישראל:

היבטים ושיקולים סביבתיים 
בהקצאת קרקע חקלאית וניהולה

הזמנה זו מהווה אישור כניסה ברכב 
לפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, רחובות
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14:00 | מושב שלישי |  משטר הנחלות – השלכות סביבתיות - יו"ר: פרופ' אלי פיינרמן, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה

 ã חיים צבן, צנובר יועצים 

    סקירה והצגת נתונים וחלופות

ã פאנל: איתמר בן-דוד | גלעד ברנע | יצחק-שייע ישועה | ערן פייטלסון | רותי פרום | דודו קוכמן | מוטי קפלן 

10:30 | מושב שני | היבטים סביבתיים בהקצאת קרקע חקלאית - יו"ר: חיים אורון )ג'ומס(

 ã גדי רוזנטל, כיוון
    חקלאות וסביבה: היבטים כלכליים 

 ã איתמר בן-דוד, החברה להגנת הטבע | אורי רמון, מכון דש"א | ניר אנגרט, רשות הטבע והגנים

     מגמות ושיקולים סביבתיים בהקצאת קרקע לחקלאות - הלכה ומעשה

ã פאנל: שולה בן צבי | מנחם זלוצקי | דב ליטבינוף | ראובן קוגן | תניב רופא |  יהושע שקדי

09:15 | מושב ראשון | חקלאות וסביבה - יו"ר: יואב שגיא, מכון דש"א

ã ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית בירושלים 
    חקלאות וסביבה - הילכו יחדיו בלתי אם נועדו ?!

 ã אורית סקוטלסקי, החברה להגנת הטבע

    חקלאות, מגוון ביולוגי ושירותי מערכת 

 ã רותי פרום-אריכא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
    חקלאות ידידותית לסביבה – מדיניות משרד החקלאות  

מדיניות לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדרי מקרקעי ישראל:
היבטים ושיקולים סביבתיים בהקצאת קרקע חקלאית וניהולה

תכנית יום העיון

09:00 | ברכות

ã פרופ' רוני פרידמן, דיקאן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט סמית

08:30 | התכנסות והרשמה

10:15 | הפסקה

13:00 | ארוחת צהריים

16:30 | סיום

רשות הטבע והגניםהחברה להגנת הטבעמכון דש"א האוניברסיטה העברית  
המחלקה לגיאוגרפיה

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
 ע"ש רוברט סמית
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