
מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה  
חקלאות תומכת סביבה במועצה אזורית מגידו

1' מפגש ועדת היגוי מס
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:רקע
חקלאות תומכת סביבה הינה חקלאות  •

,  השומרת על משאבי הטבע ומגנה על האדם
הצומח והשטחים הפתוחים תוך קידום  , החי

.  סביבתיות וחברתיות, תועלות כלכליות
מועצה אזורית מגידו הינה החלוצה ומובילה  •

בישראל בקידום חקלאות תומכת סביבה



הסביבהבשירות  חקלאות

עידוד עיבודים סביבתיים במטעי זיתים

במועצה אזורית מגידו

2009-2008



:מטרת הפרויקט
סביבתי של היבטי  -ניהול סיכונים חקלאי•

שמירת טבע והיבטי  , ממשק בין חקלאות
קהילה של תושבים ומבקרים במרחב המועצה 

.  האזורית מגידו
הגברת שיתוף הפעולה בין החקלאים  •

חיזוק המעורבות של הקהילה  , והקהילה
קידום תיירות  , בעשיה החקלאית והסביבתית

.כפרית במרחב ורווחת כלל התושבים



:מסגרת
הפרויקט ממומן על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר•
אחד מארבעה  , מ"בשהבהובלת תחום אגרו אקולוגיה •

מיזמים נבחרים ברחבי הארץ
שמלווה , מלווה על ידי ועדה מקצועית לכל המיזמים•

העשיהומבקרת את 



:מסגרת
שנים   5הפרויקט יפעל במשך •
, ₪ 400,000: תקציב הפרויקט ממשרד החקלאות•

.₪מיליון  3-כ: התקציב הכולל ממכלול השותפים
המיזם מתבסס על הקצאת קרקע חקלאית ומים קיימים  •

פעולות התמיכה יבוצעו רק בקרקע שייעודה  . למגדלים
.חקלאי או במקרקעין בהם מתקיים מרעה

הפרויקט ילווה על ידי ועדת היגוי ברשות ראש המועצה •
א"דשוצוות מקצועי ממכון , האזורית מגידו



חברי ועדת ההיגוי

מועצה אזורית מגידו
ר  "יו, ראש המועצה -איציק חולבסקי

ועדת ההיגוי
  הביוספרימתאמת המרחב  -הגר ראובני

מנהלת הפרויקט
ל המועצה"מנכ -אברהם אזולאי

מהנדס המועצה -ברוך שמיר
מנהל החברה הכלכלית -אייל רום

מנהלת מחלקת יישובים -אורית פרום
רכז ביטחון -אליאב נהרי
ביוספרירכזת חינוך  -יפעת שרון

תיירנים
עמותת תיירות   -אורית מסר הראל

עמקים
תיירות דליה -אבי נווה, רובי שי

חקלאים
ר ועדה חקלאית"יו -רוני בר ניר

עין השופט -לושי
עין השופט -מיכה שטראוס

רמת השופט -גלי טל
רמת השופט -שחר שגיא

רמת השופט -שי חזן
דליה -צלניקרישי 

דליה -זמיריןאוהד 
דליה -אבישי עמרם

דליה -דורון גונן
גלעד -ערן בן יאיר
  -דנגוראילת , גיורא שוהם
פקחי מזיקים

מדע אזרחי
רכזת קבוצת ניטור   -אילנה ארז

פרפרים



חברי ועדת ההיגוי
משרד החקלאות

מנהל מחוז העמקים -נתי גלבוע
,  ואחיד קבלן, ראובן הורן, תמר אלון

גלעד  , שוורץ-אלה כהן, דרורה נחום
מחוז העמקים -שלו

  -צפריר גרינהוט, י'צ'אייצ לוינגרטענת 
אקולוגיה-אגף אגרו

מרכז חקלאי העמק
עודד כהן, )טושקו(משה בן שחר 

מרכז מועצות אזוריות
אוריאל בן חיים
רשויות ניקוז
כרמל -איתמר לוי, משה יזרעאלי

קישון -רטנרטל , אורי רגב, חיים חמי

המשרד להגנת הסביבה
ראש תחום   -טרכטנברוטאנה 

שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי
מתכננת מחוז צפון -אליאורליאור 

רשות הטבע והגנים
פקח אזורי נזקי חקלאות -לירון טל

אקולוג המרחב -בן רוזנברג

החברה להגנת הטבע
לירון שפירא

ל"קק
ארקיעקב 

המארג
עידן שפירא



:צוות מרכז

מועצה , הביוספרימתאמת המרחב  -הגר ראובני
אזורית מגידו

מרכז חקלאי העמק -)טושקו(משה בן שחר 
לווי מדעי, א"דשמכון  –לירון אמדור 

אקולוג, א"דשמכון  – פרלברגאמיר 
מתמחה, א"דשמכון  –עינת גרא 



ז מגידו"מאפייני החקלאות במוא

מושבה וישוב  , מושבים 2, קיבוצים 9: יישובים כפריים 13•
.קהילתי

).  משק חקלאי אחד -כל קיבוץ(משקים חקלאיים  35-כ•

:  מתוכם. דונם שטחים חקלאיים מעובדים 46,000-כ•

oדונם גידולי שדה 41,000-כ

o4,600 דונם מטעים ופרדסים

o1,400   דונם ירקות

דונם מרעה 51,000-כ: בנוסף•

:  משקי בעלי חיים•

oשנה/מיליון ליטר 39-כ -רפתות חלב

oמיליון טון בשנה 10-כ -לולי פטם

oבדיר ובמרעה -צאן



אתגרים של חקלאות וסביבה במגידו  
)הדברה משולבת(נטיעת מטעים ואתגריה •
גבעיתשימור קרקע וניקוז בטופוגרפיה •
תוך שמירה , רצון לקדם חקלאות יצרנית ורווחית•

הביוספריוערכי המרחב , על ערכי נוף ייחודיים
קידום החקלאות תוך ממשק עם מטיילים•
קידום החקלאות בסמוך ליישובים•
אתגרי מים ואקלים•
חיים-צמצום נזקי בעלי•



ז מגידו"שטחי החקלאות ושטחים טבעיים במוא

שטח מוצע  
להתמקדות







:רכיבי הפרויקט העיקריים
הדברה משולבת מתואמת אזורית1.
עיבוד משמר וניקוז בשטחים  , ייצוב גדות נחלים2.

חקלאיים
נגישות הציבור וממשק מול החקלאות, תיירות כפרית3.
באמצעות מדע אזרחי, קהילה -חיזוק הקשר חקלאות4.

:רכיב נוסף
יבוצע מיפוי ויגובש צוות   -נזקים לחקלאות של חיות בר

עבודה
לצורך הכנת  קבוצת עבודה ייעודית לכל רכיב תוקם 

.תכנית עבודה מפורטת והפעלה שוטפת



הדברה משולבת מתואמת אזורית

רקע

שאינם דורשים  , כיום מרבית שטחי החקלאות הינם גידולי שדה•
.  שאיננו מתואם אזורית, השטחים בפיקוח מזיקים. להדברה רבה

שימוש במערכת אזורית ממוחשבת יכול לסייע במעקב אחר •
ותיאום בין  , התפתחות אוכלוסיות מזיקים לאורך זמן ובמרחב

.פעולות ההדברה בשטחים השונים

.2020-תשתית לתיאום ההדברה בנטיעות צפויות החל מ•



הדברה משולבת מתואמת אזורית

יעדים

הקמת מערכת מידע ממוחשבת לתיאום אזורי של הדברה  •
.ופיקוח מזיקים

אחת לתקופה ליידוע   שיפגש, הקמת פורום הדברה אזורי•
.ותיאום

הקמה של גוף שינהל את הנושא ויצור קשר קבוע בין הפקחים  •
.ומדריכי הגנת הצומח באזור

המערכת תוקם ותתופעל על ידי החקלאים ופקחי מזיקים  •
.  מטעמם



:דוגמא שניתן ללמוד ממנה



קבוצת עבודה מוצעת להדברה משולבת
משרד החקלאות מחוז העמקים –תמר אלון •

מרכז חקלאי העמק   –עודד כהן , רבינוביץרוחי , טושקו•

ז"של כל שטחי החקלאות במוא –פקחי מזיקים •

ז"המואש בכל "חקלאי מטעים וגד•

:תקציב
בשנה הראשונה של הפרויקט₪  15,000 -הקמת המערכת •
.  שנים 5לשנה לאורך ₪  12,000 -תחזוקת המערכת •
.₪ 75,000כ לפרויקט "סה•



עיבוד משמר וניקוז בשטחים חקלאיים, ייצוב גדות נחלים

רקע

.  ברמות מנשה ערוצי נחלים רבים•
:  מוצע להחזיק את גדות ערוצי ניקוז באמצעות צמחיה נמוכה•

אין צורך בתחזוקה -אינה מפתחת ביומסה רבה ולכן
התמקדות בערוצים העוברים בשטחים החקלאיים ואינם  •

.  בטיפול רשות הניקוז
יעדים

ייצוב גדות נחלים נבחרים באמצעות צמחיה נמוכה•
בין עין השופט וקיבוץ  , התמקדות ביובלים של נחל דליה•

")ואדי גולדשטיין("ובערוץ של נחל מנשה , דליה





קבוצת עבודה מוצעת לנושא ייצוב גדות נחלים

משרד  , אגף שימור קרקע וניקוז -שוורץ וגלעד שלו -אלה כהן•
החקלאות מחוז העמקים  

רשות ניקוז ונחלים כרמל -משה יזרעאלי ואיתמר לוי•

רשות ניקוז ונחלים קישון -אורי רגב , חיים חמי•

הפרוייקטאקולוג מלווה  - פרלברגאמיר •

חקלאים•

:תקציב
•50,000 ₪.



קידום תיירות כפרית בת קיימא
רקע

.  השטחים הפתוחים והחקלאיים במגידו מושכים מבקרים רבים•

לכלכלה המקומית  , תורמים לחשיפה ולדימוי המרחב החקלאי והכפרי•
.  ומיזמי התיירות הכפרית

תאונות  : סכנות, השלכת פסולת, גניבת תוצרת, רכבי שטח -קונפליקטים•
...חשיפה לחומרי הדברה, מול כלים חקלאיים

הסדרת הפעילות התיירותית בצד החקלאית יכולה לתרום לחקלאות  
.  ולמבקרים

יעדים אפשריים

תכנונית לשבילי טיול במרחב סכימה•

חקלאי-במרחב כפרי" עשה ואל תעשה"כללי : שילוט•

ובמוקדי תיירות   ז"המואהסברה באתר אינטרנט של •

חייץ ליד אזורים חקלאיים רגישים, הקטנת נגישות לכלי רכב•

הכנת הצעה לקרן שטחים פתוחים לפרויקט רחב יותר•



רדת  הפ –בית לאה -נווה ירק -שביל אופניים  הירקון 
י שתילת צמחייה  "דרך אופניים מדרך חקלאית ע

למניעת מעבר כלי רכב בולדריםוהצבת 



שביל ברמת דלתון -מחסום לרכב

חום  תי –בית לאה -נווה ירק -שביל אופניים  הירקון 
למניעת כניסה לכלי רכב לשביל הליכה בעמודונים

שער דו כנפי המאפשר מעבר אופניים במרכז 
ביל  ש–השביל וניתן לפתיחה עבור רכב מורשה 

צופה כנרת יער שוויץ טבריה 



קבוצת עבודה מוצעת לנושא ממשק תיירות וחקלאות

עמותת תיירות עמקים מנכלית -אורית מסר הראל•

ל החברה הכלכלית  "מנכ -אייל רום•

משרד החקלאות, כפרית תירותמרכזת תחום  -דרורה נחום •

זהר בדשא   -אבי נווה ; מדריך תיירות מקומי -רובי שי •

חקלאים•

:תקציב
.  לחמש שנים₪  83,000



קהילה באמצעות מדע אזרחי -חיזוק הקשר חקלאות
רקע:

איסוף מידע   –" מדע אזרחי"בשנים האחרונות מתחזקת המגמה של •
.  המשלים את המידע של מומחים, על ידי חובבים מהקהילה

פותחו מערכות המאפשרות תיעוד של בעלי חיים באמצעות טלפונים  •
.המחוברים לבסיס מידע בינלאומי, ניידים

.ח לחקלאות"במרחב מגידו יש בעיה של נזקי בע•

מוצע לגייס את הקהילה לאיסוף מידע על נוכחות מינים מזיקים •
.  בעיקר יונקים וציפורים, לחקלאות

יעדים:

הקמת מערכת שתאפשר ניטור מזיקי חקלאות על ידי הקהילה•
כולל תלמידים, גיוס מתנדבים לאיסוף מידע•



באמצעות מדע אזרחי, קהילה -חיזוק הקשר חקלאות

מרמת הגולן "תצפיטבע"מתכונת •



קהילה-קבוצת עבודה מוצעת לנושא חיזוק הקשר חקלאות

ז"במוא ביוספרירכזת חינוך  -יפעת שרון•

המארג, אקולוג -עידן שפירא•

ניטור פרפרים, רכזת קבוצת מדע אזרחי -אילנה ארז•

ח  "לנזקי בע ג"הרטפקח אזורי של  -לירון טל•

הפרוייקטאקולוג מלווה  -פרלברגאמיר •

חקלאים•

:תקציב
.  לחמש שנים₪  50,000



:  מרכיב משני
מיפוי נזקי בעלי חיים מהטבע לשטחים החקלאיים

רקע
ז מגידו נתון ללחץ ולפגיעה מצד בעלי  "המרחב החקלאי במוא•

.  בפרט חזירי בר ותנים –חיים בטבע 
.בעיה אקוטית שבראש סדרי העדיפות של חקלאי האזור•
יעדים
.מיפוי של נוכחות בעלי חיים מזיקים לחקלאות במרחב•
בחינת מגוון פתרונות אפשריים•



:  מרכיב משני
מיפוי נזקי בעלי חיים מהטבע  לנושא קבוצת עבודה מוצעת

לשטחים החקלאיים
ג"רט, פקח נזקי חקלאות –לירון טל •
מרכז חקלאי העמק –עודד כהן , טושקו•
ש"נציג גד, נציג בוקרים: חקלאים•
בלווי  , פרלברגאמיר ' דר –המיפוי יבוצע על ידי אקולוג מלווה •

.פרויקט המארג לניטור יונקים במרחב מגידו
:תקצוב הרכיב בפרויקט

12,000 ₪.



מיפוי נזקי בעלי חיים לשטחים : קבוצת עבודה מוצעת
החקלאיים

מסגרת ביצוע
,  נציג מחוז העמקים במשרד החקלאות: הכולל, צוות משותף•

.חקלאים, ג"רט, )כולל אגרואקולוגיה(מ "מדריכי שה
בלווי  , פרלברגאמיר ' דר –המיפוי יבוצע על ידי אקולוג מלווה •

.פרויקט המארג לניטור יונקים במרחב מגידו
:תקציב

12,000 ₪.
,  מכיוון שהיה שינוי קל בתכנית העבודה לגבי נזקי בעלי חיים

ההיגוי תקצה בהתאם   שועדת₪  50,000-קיים תקציב של כ
לצורך ובאישור הועדה המלווה של המיזמים



לפרויקט על כל רכיביו –תכנית עבודה מוצעת 
ועדת ההיגוי הרחבה תתכנס פעמיים בשנה•
2018המפגש הבא יקבע לתחילת אוקטובר •
פעמים בששת  2-3קבוצות העבודה יתכנסו כל אחת •

החודשים הקרובים לדיון וסיכום תכנית עבודה מפורטת
במפגש ועדת ההיגוי הבא יוצגו תכניות עבודה מפורטות  •

לאישור
יחל ביצוע הפעולות בשטח 2018החל מאוקטובר •



דיון


