
חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ ממשקי עיבוד  "

 "  ש בישראל ודרכי פתרונם"משמר קרקע ומים בגד
 

  23.6.16הוועידה השנתית למדע וסביבה 
 לעבדה ולשמרה –קרקע חקלאית כמשאב ציבורי : מושב

האגף   -גוטמן  ניה'גר "ד, א"מכון דש -אורי רמון , הילה שגיא: צוות המחקר
 - גארבר יעקב "ד, התחנה לחקר הסחף –ר רועי אגוזי "ד, לשימור קרקע וניקוז

 .  צנובר – צבןושאול  גוריוןאוניברסיטת בן 



 הגדרת עיבוד משמר עבור המחקר

נועד לתרום לשימור הקרקע והגדלת   עיבוד משמר   

באמצעות הקטנת  , כושר החלחול שלה למים

והוספת חומר  , מספר העיבודים למינימום הנחוץ

 .אורגאני



 רקע למחקר
בחינת שירותי המערכת האקולוגית בממשקים חקלאיים "

 "  שונים בשדות הבעל במרחב שקמה



 רקע למחקר

לשפר אספקה של שירותי מערכת אקולוגית רבים ממשק עיבוד משמר בעל פוטנציאל •

 .  (או לפחות לא הפסדי)קיימא רווחי וסביבתי יותר לחברה ולחקלאי -ולהוות ממשק בר

 

 

 

 

 .אבל יש חסמים ופערי ידע שצריך לפתור•

 .  בארץ וגם לא בעולםהדרך המיטבית להטמעת עיבוד משמר עדיין לא פתורה •

המעבר קשה   .(Derpsch et al 2010), מיליון דונם באי פליחה במגוון רחב של אזורי אקלים 1100יש מעל  :מגמות בעולם•

   ..ומצריך שינוי בכל התפיסה והתכנון

דונם באי  250,000 -מעריכים שיש כ, שנה במעבר לעיבוד משמר 15 -משרד החקלאות תומך כ•

 .אך שואפים להרבה יותר, (2013 ואיזנקוטיעקבי )פליחה בישראל 



 מטרות המחקר

תפיסות החקלאים לגבי  הניסיון הקיים ו העמקת ההבנה של•

 שימור קרקע ועיבוד משמר

 הגדרת מכשולים וחסמים•

 הגדרת מה יכול לשפר את ההטמעה•

הנהוגים וכלי המדיניות  התמיכה שיטות של בחינה•

 ובעולם בישראל

להתמודדות עם הבעיות גיבוש תובנות והמלצות •

 .  והחסמים שעלו מתוך המחקר

 
' מקבל ההחלטות העיקרי'החקלאי הוא : בבסיס העבודה

בתחום שימור הקרקע ולכן הוא המפתח להצלחת 
 בתחום זה המאמצים



   שיטות המחקר

 סקירת ספרות

 . משני אזורי המחקר שנבחרו ש"חקלאי גד 31ראיונות חצי מובנים עם 

תא שימור  , אנשי האגף לשימור קרקע: בעזרת, השאלון נבנה על ידי צוות המחקר•

 Wauters; 2016' שגיא  וחוב; 2013' וחוב בנדס)ועל סמך מחקרים מהארץ והעולם , קרקע
& Mathijs 2014) 

-אלה כהן –במחוז העמקים : את הראיונות עם החקלאים ליוו רכזי תא שימור קרקע•

 .יואב שרפי –ובמחוז דרום , חלילה

 :ראיונות ופגישות עם גורמים נוספים

 , מ"שה -נציגי אגף אגרואקולוגיה –

 (ש נגב"וגד, אגודת חקלאי העמק)ראשי ועדות מגדלים חקלאיות בכל אזור –

 ש "מדריכי גד–

  :החקלאות ממשרד למחקר היגוי וועדת*

 רמי ,יעקבי בני 'אינג ,פיינשטיין נטע 'אינג ,אטינגר ערן :וניקוז קרקע שימור מאגף•

 .אייזנקוט אשר :מ"ומשה ,לסקה ודני ,זיידנברג

 



 אזורי המחקר

אזור העמקים הגליל התחתון  
 ורמת מנשה:המזרחי

פארק  –צפון הנגב 

 .שקמה וסביבותיו

 

 המחקרמדגם 

מכלל החקלאים באזורי המחקר היה  70%בכדי להגיע למדגם טוב של 

 .ראיונות 30 -צריך לבצע כ

 .ש מעובד על ידי החקלאים הללו"באזורים האלו רוב שטח הגד

 !  סך השטח של כלל החקלאים שרואיינו יחד מעל חצי מיליון דונם



 מבנה השאלון

 פרטי המשק עבודה עם קבלן, קיבוץ או מושב, גודל: פרטי המשק•

תחושות ותפיסות עולם לגבי שימור קרקע ועיבוד  •
 'חלק א משמר

 ביצוע פעולות עיבוד משמר•
 מה יגרום לו כן לבצע –מי שכתב שלא מבצע•

 ורעיית שלפיםפרקטיקות של עיבוד משמר •
 'חלק ב

 'חלק ג

 'חלק ד

 'חלק ה

 'חלק ו

 תופעות דלדול וסחף קרקע

 מדריך, מחוזות, קולות קוראים–פעילות משרד החקלאות 

 פעולות היעילות ביותר להטמעת עיבוד משמר

 אבחון גורמים כלכליים שעלולים להשפיע



 תוצאות המחקר
 שלחין או מחזור, בעל –גודל השטח 

גודל שטח  

 ש"גד

גודל 

שטח 

ממוצע  

 לחקלאי

גודל 

שטח 

בבעל של 

סך  

המרואייני

ם לפי  

 אזור

גודל 

שטח 

בעל  

ממוצע  

לחקלא

 י

פלחה עם  

תשתית 

 השקייה

כמה  שלחין

שטחי 

בעל  

יישארו  

 בעתיד

בממוצע 

בעל  

שיישאר 

 לחקלאי

חקלאים 

שרואיינו 

 בדרום

428,000 18,000 167,430      

10,464  

167,700 92700 62,530 3,900 

חקלאים 

שרואיינו 

 בצפון

120,000      

8,000  

46,475      

3,098  

38,525 12,325 26,650      1,777  

כלל  

החקלאים 

 שרואיינו

548,000      

14,000  

213,905       

6,900  

206,225 70,025 89,180       

2,877  



גודל השטחים של החקלאים שרואיינו  

-שלחין ומחזורי שלחין, בחלוקה לבעל

 בעל
 

,  שטח בעל
213,905 ,

פלחה  44%
בשטח 
,  מרושת

206,225 ,
42% 

,  שלחין
70,025 ,
14% 



 ש"משק הגדשל ארגוני שיוך 
 מקיבוצים או תאגידים קיבוצייםמהחקלאים שרואיינו  70%

 .  ממושבים או תאגידי מושבים 30%

בדרום השתתפו במחקר שלושה תאגידים מושביים ובצפון ארבעה 

 .מושבים ותאגיד מושבי אחד

 מושב וגם קבלן
3% 

 מושב
13% 

 קיבוץ
45% 

 קיבוצים -תאגיד
26% 

 תאגיד מושבים
10% 

 תאגיד מעורב
3% 



  תפיסות החקלאים לגבי ביצוע עיבוד משמר

 

מבצע עיבוד  
 משמר
65% 

 במידה מעטה
29% 

 בכלל לא
6% 

 בדרום

מבצעים עיבוד  7

 משמר

במידה  – 7

 מעטה

 בכלל לא -2

 בצפון

מבצעים   13

 עיבוד משמר

במידה  -2

 מעטה



 אי פליחהשימוש בממשק 

מאז אימוץ מספר שנים 

 :ממשק אי פליחה

 שנים 5ממוצע לפני בדרום  

 שנים 10ממוצע לפני בצפון 

מבצעים אי 
52%, פליחה  

ביצעו בעבר  
13%, והפסיקו  

שוקל ליישם את  
6%, השיטה  

שמעו על השיטה  
אך סבורים שהיא  
לא רלוונטית או 

לא רווחית 
26%, עבורם  

כלל לא מכיר את  
3%, השיטה  

 :בדרום

מבצעים   3

, אי פליחה

ביצעו   4

 .והפסיקו

 

  :בצפון

 מבצעים13

חושבים   2 

שלא רווחי או  

 לא רלוונטי
 



 של עיבוד משמר" סל"פרקטיקות ספציפיות ב

 אחוז החקלאים שמבצע כל פרקטיקה 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 אי פליחה

 מינימום עיבוד

 זבל/טיוב קרקע עם קומפוסט

 קיטוע מדרון

 צמצום ארגז מישר

 דו גידול ללא עיבודים

 כרב נח 

 מחזור גידולים עם קטניות

 השארת שלפים



 רעיית שלפים
 ?האם יש לך רעייה על השטח

על יש רעייה 
, חלק גדול

26% 

על יש רעייה 
,  חלק קטן
39% 

,  אין רעייה
35% 



 דוגמא לפירוט פרקטיקות של עיבוד משמר

אם בשטחי פלחה לפעמים למעלה  . ש שלחין"שלוש שנים בשילובים של גד: אי פליחה•

אם אין לי סיבה אז אני משתדל את כל גידולי הבעל ופלחה לעשות . מחמש שנים רצוף

 .  באי פליחה

קוב לדונם פעם בשלוש שנים  3-5. מהרפתמשתמש בעיקר בזבל מקולטר : קומפוסט•

 .  מחלק במחזור

 . יש לנו מעט :שיחים•

 , בארגז מיישרכמעט ולא משתמש •

למשל , לרוב כאשר אני עושה דו גידול זה ללא עיבוד באמצע: דו גידול ללא עיבודים•

 .  או חמניות, בגידול של תירס שבא אחרי חיטה או בקיה

 בגלל שאני משלם על כל דונם שאני חוכר אז אני לא עושה כרב נח :כרב נח•

, בקיה, תלתן)אחרי זה קטניות , חיטה( או גידול אחר)בצל לזרעים  :מחזור גידולים•

רוב  . ואז חיטה, לא חימצהאחרי , אחרי תלתן ובקיה אני יכול לעשות דו גידול( חימצה

 .  המחזור לא רווחי

. מ שלף וכובש למאכל לפרות"ס 4אחרי החיטה עושה גיבוב נשאר בערך  :שלפים•

 .השלפים צורכים חנקן ולכן בעיני הם לא מתאימים



 היגדים -תפיסות לגבי עיבוד משמר ושימור קרקע 

 :לפי ממוצע התשובות של כלל המרואיינים•

 במידה רבה מאוד –אני מרגיש חובה אישית לשמור על משאב הקרקע •

 -במידה רבה מאוד –זו אחריותם של החקלאי והמדינה יחד לשמור על קרקע •

 לרבה

שמירה על משאב הקרקע תורמת לחקלאות בכך שהיא שומרת על אמצעי ייצור  •
 רבה –במידה רבה מאוד –חקלאי 

 במידה רבה –ביכולתי לשפר את מצב שימור הקרקע •

, מזיקים -אני מודאג מההשלכות של שיטות עיבוד משמר בתחום הגנת הצומח •
 במידה בינונית לרבה  – וכועשבים רעים 

מודאגים –אני מודאג מהנזק ששיטות עיבוד קונבנציונליות עלולות לגרום לקרקע •

 ברמה בינונית

 במידה בינונית למעטה  –עיבוד משמר פוגע או עלול לפגוע ברווחיות השטח •

 במידה בינונית למעטה  –המדינה צריכה לחייב פעולות נדרשות לשימור קרקע •

 במידה מעטה –עיבוד משמר משפר את היבול •



 הסכמה עם היגדים

 כלל לא נכון
נכון במידה   7%

 מעטה
17% 

נכון במידה  
 בינונית
30% 

 נכון במידה רבה
13% 

נכון במידה  
 רבה מאוד

33% 

אני מודאג מהנזק ששיטות עיבוד 
 קונבנציונליות עלולות לגרום לקרקע

,  5, כלל לא נכון
17% 

נכון במידה  
6%, 2, מעטה  

נכון במידה  
23%, 7, בינונית  

,  נכון במידה רבה
8 ,27%  

נכון במידה רבה  
27%, 8, מאוד  

אני מודאג מההשלכות של שיטות עיבוד 
,  מזיקים -משמר בתחום הגנת הצומח 

 עשבים רעים וכו

 כלל לא נכון
0% 

נכון במידה  
 מעטה
נכון במידה   5%

 בינונית
10% 

נכון במידה  
 רבה
30% 

נכון במידה  
 רבה מאוד

55% 

זו אחריותה של המדינה והחקלאי יחד 
 לשמור על הקרקע

 כלל לא נכון
63% 

נכון במידה  
 מעטה
17% 

נכון במידה  
 בינונית
10% 

 לא יודע
10% 

שיטות עיבוד משמר אינן יעילות 
 וגורמות לפגיעה בייצור החקלאי



 המרואיינים ממוצע מכלל –סחף תופעות 

 לא קיים  

קיים בחלק קטן  

 מהשטח

קיים בחלק  

 יודעלא  גדול מהשטח

   39% 58% 3% כניסות מים מחלקה לחלקה

 3% 13% 58% 26% שקיעת סחף קרקע מחלקה שכנה

שקיעת סחף בדרכי מים או דרכים 

   30% 60% 10% חקלאיות

 55% 45% 0 מ בודדים"ערוצונים ברוחב ס

למאה  

אחוז יש  

 ערוצונים

   42% 52% 6% התחתרות והרס של דרכים חקלאיות

מ של  "התחתרות רוחב של עשרות ס

   35% 58% 6% ערוצים בשדה

   28% 17% 57% הולכת וגוברת אבנוניות

לאחר הגשם מים עומדים בשדה ללא 

   20% 45% 35% ניקוז

   10% 45% 45% מים עומדים בשולי השדה

   6% 29% 65% חשיפה של משטחי סלע

קושי לכלים חקלאיים לעבור בדרכים 

   32% 29% 39% בזמן החורף



הפעולות הכי אפקטיביות להטמעת 

 עיבוד משמר לפי החקלאים
מענקים ותמיכות גדולות 1.

 יותר

 מחקר ופיתוח2.

ופעולות להגברת 3.

 קורסים וימי עיון   -מודעות

 תמריץ /מתן פרס4.

 :מהרשימה הבאה 3סמן 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

ש  "מדריכי הגד

 :אומרים
 –מחקר ופיתוח 

כשיהיה הידע נשקיע  "

את הכספים במקומות  

 ". הנכונים



 :מההיגדים

 במידה רבה -הייתי ביום עיון בנושא עיבוד משמר •

במידה   – חסרה לי הדרכה אישית וליווי צמוד בנושא עיבוד משמר•
 מעטה

 :הדרכה
מהחקלאים סימנו שהם עובדים במידה רבה או במידה רבה  93%•

 .  מאוד עם מדריכים

מ אלא מדריכי                  "ש לא פרטיים ולא שה"מדריכי הגד•
 .בעבר ם"משהועדות המגדלים שחלקם היו 

 :  עבודה עם תא שימור קרקע

 עובדים עם תא שימור קרקע 65%

 במידה רבה או רבה מאוד 

 

במידה רבה  
29%, מאוד  

,  במידה רבה
35% 

, במידה בינונית
10% 

,  במידה מעטה
10% 

16%, כלל לא   

 עבודה עם תא שימור קרקע

 דרכי העברת ידע



 :תמיכות של האגף לשימור קרקע

 תפיסות ושימוש החקלאים בתמיכות: תוצאות הסקר
 .לא 25%. קוראלקול מהחקלאים ניגשו  75%•
 ניגשו לקול קורא של מיכון 56.6%•
 שטח  ניהול -ניגשו לקול קורא של עיבוד משמר 65%•

 .בערך חצי מהמגישים הגישו יותר מפעם אחת. 2ממוצע מספר הפעמים שהגישו •

 ?מדוע? שלא ניגשו 25% -מה עם ה
 לא שמעו על זה –אמרו שהם לא מכירים  3רק •

 לא חושבים שיש להם מספיק בעיות שימור קרקע•

 לא חושבים שרלוונטי כי מגדלים ירקות•

 אין שטח מספיק גדול•

 לא עומדים בקריטריונים•

 כבר הגישו ולא קיבלו עוד פעם•

 אין צורך כי מקבלים ממנהל ההשקעות תמיכות עוטף עזה•

  .למינימום העיבודים מספר הפחתת .1 :התנאי :היום הקיימות משמר עיבוד תמיכות
  ,מעובד לדונם ₪ 35 .:התמיכה .השנה כל לאורך בצמחייה המחופה השטח הגדלת.2

 ,ייעודי מיכון בקניית תמיכה .בשלחין 1500 או ,בבעל דונם 2,500-ל שנים 5 למשך

 .40% של תמיכה  .בשדה ומים קרקע שימור למטרות הייחודי



ט ותנודות  "בקנבחינת שימוש בביטוח 

 בהכנסה
 :שני סוגים של ביטוח הכנסה קיימים היום

 .פ הממוצע האזורי"החקלאי מבטח את ההכנסה ע - מסלול אזורי•

החקלאי מגדיר את היקף ההכנסה השנתית והביטוח משלים  -מסלול פרטני •

 .  20%לסכום זה בניכוי השתתפות עצמית של 

 .מהביטוח 40-80% -המדינה משתתפת ב*

 ?לא עושה ביטוח' החקלאי א ללמהדוגמא 

 אבל זה לא שווה, בעבר הייתי עושה תכנית ביטוח אזורית"

 האזורים לא, לי כי אנו חלק מאזור עם יבולים גבוהים משלי 

 ביטוח אישי אני לא עושה כי אין לי כוח למילוי. הומוגניים 

 ."אני מקבל פיצויי בצורת. הטפסים 

 ".  20%אצלי הבעיה זה לא המחיר אלא ההשתתפות העצמית של "

מהתנודתיות   90%פרמיית הביטוח שהיית מוכן לשלם כדי לנטרל גובה •

  5הרוב ענו תשובות שנעו בין ?  בהכנסה מפלחה וליצור הכנסה יציבה וקבועה
 לשנה אבל רק חצי ענולדונם ₪  50עד 

ביטוח  
,  הכנסה אישי

35% 

,  ביטוח אזורי
32% 

לא עושה  
ביטוח  

32%, הכנסה  



 "מאמץ"מאפייני חקלאי 

מרגיש חובה אישית לשמור על   :אידיאולוגיית שימור קרקע•

מי שכתב שהמדינה  .הקרקע עוזר לנבא שהוא יעשה אי פליחה
 . צריכה לחייב פעולות לעיבוד משמר גם יותר מבצע אי פליחה

ומי שלא עושה פעולות עיבוד משמר גם לא חושב שהמדינה  •

 .צריכה לחייב

מודאג מהנזק ששיטות עיבוד  "ככל שאתה יותר  :מודעות לנזקים•

יש יותר סיכוי שאתה  " קונבנציונאליות עלולות לגרום לקרקע

 .עושה אי פליחה

, מי שסימן הרס של דרכים חקלאיות :תופעות סחף קרקע•

 –לכלים חקלאיים לעבור כתופעה מרכזית וקושי , התחתרות
זה יחד עם עבודה עם תא  . אי פליחהקרוב לוודאי גם מבצע 

 .שימור קרקע מנבא במאה אחוז ביצוע אי פליחה

בחלק גדול   אבנוניותכל חקלאי שסימן בתופעות סחף שיש לו •

 .עושה אי פליחה -מהשטח 



 "מאמץ"מאפייני חקלאי 

ככל שצפוי להישאר לחקלאי  :גודל השטח שיישאר בעל בעתיד הנראה לעין•
 .פליחהיותר דונם בעל בעתיד יש יותר סיכוי שהוא יבצע אי 

אם החקלאי מהצפון יש סיכויים רבים יותר שהוא יאמץ אי פליחה מאשר   :אזור•
 .בדרום

 בצפון היה ריכוז של מומחים שפעלו לקידום הנושא ולכן יש יותר הטמעה*•

נמצאה יכולת ניבוי כמעט מושלמת בין מי שמכיר  :עם תא שימור קרקעעבודה •

ועובד עם תא שימור קרקע במידה רבה או רבה מאוד לבין אם הוא יבצע אי 

 .   פליחה

ככל שהחקלאי סימן שהוא מרגיש שחסרה לו הדרכה אישית וליווי צמוד   :הדרכה•
 .הוא פחות עושה עיבוד משמר" בנושא עיבוד משמר

כל מי שסימן . ככל שהיה ביותר ימי עיון יש יותר סיכוי שיבצע אי פליחה :ימי עיון•

מתוך אלו שכן היו בימי עיון . לא עושה אי פליחה, שהוא בכלל לא היה ביום עיון

 .כולם בדרום חוץ מקיבוץ אחד בצפון, ולא עושים אי פליחה



 "לא מאמץ"מאפייני חקלאי 
 "שנאת סיכון"שמרנות ו

 :מאוד ש רבה-מי שהסכים במידה רבה

 "בהן סיכון שאיןבמידה  רקהוא מוכן לאמץ טכנולוגיות חדשות "•

 "בו רק כוחות השוק צריכים להשפיע חקלאות היא עסק"•

 ".פעולות שימור קרקע צריכה לחייב לאהמדינה "•

 "וליווי צמוד בעיבוד משמרשחסרה לו הדרכה מרגיש "•

 או היה במעט בימי עיוןהיה  לא•

 מכיר מעט חקלאים שמאמצים•

 

 

ולאו  , מכירים בחשיבות של עיבוד משמררובם כן , עם זאת•

 רווחי לאדווקא חושבים שזה 



מה מהמאפיינים הכי יגרום לחקלאים 

 ?שלא מאמצים לאמץ

 

 תמיכה כספית גדולה יותר1.

 הדרכה וליווי מתאימים2.

 



מאפייני החקלאים שהוערך על ידי מומחים שיש להם 

 :סיכון גבוהה או בינוני לסחף אבל לא עושים עיבוד משמר

 בדרום  רובם •

עיבוד מודאגים מהנזק של שיטות הם פחות •

 קונבנציונאליות

מאמינים שהם יכולים לשפר את מצב שימור  הם לא •

 .  הקרקע

 .  לא יודעים אם שיטות עיבוד משמר יעילות או לאהם •

 ,  אוהבים סיכוןלא הם •

 .  מכשור לעיבוד משמרלהם אין •

 



 "לא מאמץ"מאפייני חקלאי 

מה יגרום לחקלאים שלא מאמצים עיבוד משמר  
 ?לאמץ

 תמיכה כספית מתאימה1.

 הדרכה וליווי מתאימים2.

 

 :הסיבה המרכזית לא לאמץ

 שמרנות 

 פחד מסיכון

 

 הם כן מכירים בחשיבות של עיבוד משמר



דעות המדריכים על החסמים לעיבוד 

 משמר

  שמפנה מי ,מדיניות ,בממשל נמצאים החסמים"•
   ."האוצר משרד ,תקציבים

 המדינה חסמי את להסיר צריך"•
 "החקלאי חסמי את לא

 לא ,הרוויח שהוא לממונים להראות צריך חקלאי"•
  ,הארוך לטווח להסתכל היכולת את יש אחד לכל
  המשאבים את לתת מהמדינה מצפים שאנו מה זה

  ."עתק סכומי להשקיע ,הללו

 



 מסקנות והמלצות

. רוב החקלאים מודעים לפרקטיקות עיבוד משמר ולקיום תופעות סחף•

 .  אך ישנם עדיין כאלו שלא נחשפו

 חסרה מודעות לקשר בין עיבוד קונבנציונאלי לבין תופעות הסחף  •

  לכן חשוב המשך התהליך של חשיפת החקלאים לתופעות הסחף•

פגישות עם תא שימור עבודה ו, דרך ימי עיון. ולתועלות עיבוד משמר

 .ש"ובאמצעות מדריכי הגד, עם החקלאי קרקע

צעד בקשר בין תא שימור קרקע והחקלאים כבר נעשה במהלך הפרויקט  –

 (בראיונות

שהתמחו גם   .שימור קרקע/יש צורך במדריכים ייעודיים לעיבוד משמר•

 .ונושא הגנת הצומח, בנושאי מיכון לעיבוד משמר

איסוף וריכוז הידע הקיים וקידום מחקרים על פרקטיקות עיבוד משמר  •

, אמצעים לטיוב קרקע, הגנת הצומח .ושימור קרקע בהתאמה אזורית

 גידולים רווחיים למחזור זרעים  : שאלות כלכליות כמו

 



 מסקנות והמלצות המשך

יש להקטין   -נוטים לא לבצע אי פליחה " שונאי סיכון"חקלאים •

 (.ביטוח ותמיכות: )את הסיכון בעזרת כלי המדיניות

בניית תכנית ביטוח שתתן מענה לחששות בתקופת המעבר  •

 (ט או אחר"קנ)לעיבוד משמר 

 .  התאמת הקריטריונים לסיכונים שעלולים לנבוע מעיבוד משמר•

 .הגדלת השתתפות המדינה והקטנת השתתפות החקלאי•

 .  תמיכות גדולות יותר שיינתנו בתהליך פשוט ככל האפשר•

תמיכות : שיכלול "סל מעבר לעיבוד משמר": המלצתנו•

ותכניות מותאמות לחקלאי על  , לווי והדרכה ייעודית, כלכליות

 . בסיס ניתוח הידע הקיים

 
 .איסוף ידע רב על ניסיון ותפיסות החקלאים: אחד מתוצרי המחקר המרכזיים

 !!מקווים שמי שמתעסק בנושא יעשה שימוש בידע הרב שנאסף 



ועדות מגדלים אגף , מדריכים, לחקלאים, ן"תודה רבה לקרן נקודת ח

 !!שימור קרקע ורכזי תא שימור קרקע

משאב הקרקע חשוב 

כדי לשמור על  

 –החקלאות בישראל 
משום שנצבר בה ידע  

עצום שמעיף את 

 העולם קדימה

גם ללא מענק 

היינו מאמצים 

 אי פליחה 

מעבר לקו  

הבצורת 

מגדלים בשביל 

  הציונות

 אחרת ארץ לנו אין

 את מבין שלא ומי

  להרוס שימשיך זה

  ויהיה הקרקע את

   לבריאות לו

 

להתמקד צריך 

בהסרת חסמי 

המדינה לא 

 !חסמי החקלאי

אנחנו פה זמניים 

צריכים להשאיר  –

לדורות שאחרינו 

 פוריהאדמה 

  gmail.com23hilasagie@: לפרטים נוספים

:   א"באתר מכון דשהמחקר ח "ניתן למצוא את המצגת ואת דו

www.deshe.org.il 

mailto:hilasagie23@gmail.com
mailto:hilasagie23@gmail.com
mailto:hilasagie23@gmail.com

