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כ"א שבט תש"פ

12.2.2020פרוטוקול ועדה חקלאית מיום הנדון: 

בתאריך 12.2.2020 בין השעות 8:30-13:00 התקיים במסגרת הועדה החקלאית יום עיון בנושא 

שימור קרקע וניקוז במועצה אזורית גזר.  

יום העיון תוכנן ובוצע על ידי משרד החקלאות ורשות הניקוז – שורק לכיש, לרגל פרסום קול 

קורא לתמיכות בפעולות שימור קרקע. המפגש כלל סיור באזור נחל שורק ובקיבוץ חפץ חיים. 

ביום עיון זה הועדה אירחה כ 20 תושבים חקלאים במ.א. גזר. 

לאחר ברכות של יהודה שניוויס סגן ראשת המועצה, ושל יניר שמולביץ רכז הועדה החקלאית, 

קבלנו הרצאה מאלפת בנושא שימור קרקע מאת אלון מאור, נציג אגף שימור קרקע ממשרד 

בכרמים מאת אורן בן סידון ממחוז בנושא גידולי כיסוי הרצאה מעניינת נוספת החקלאות. 

 השפלה וההר במשרד החקלאות.

כמו כן, החקלאים קבלו הדרכה פרקטית מיואב שרפי נציג רשות הניקוז שורק לכיש, אשר תן 

דוגמאות מהשטח על מהלכים באזור בהם בוצעו מהלכים מוצלחים בשטחים החקלאים לאיסוף 

 ומניעת סחף. תהשיטפונומי 

החקלאים בנושא והמליץ על יצירת קשר אתו על מנת לנסות ולקבל תמיכה  יואב ענה על שאלות

 כלכלית בקו"ק לשימור קרקע מסחף.

שורק ובקיבוץ חפץ חיים.יצאו החקלאים לסיור בהובלתו של יואב שרפי באזור נחל  11:00בשעה 

 יום העיון הוגדר כמוצלח בקרב המשתתפים.

 בברכה,

 יניר   שמולביץ, 
 רכז     הועדה     החקלאית 
 מנהל   היחידה  הסביבתית 
 מ.א. גזר   –   מ.א. שדות דן

 העתק:

צהלית המועמנכ" –כרמל טל 

"העתק: כרמל טל – מנכ""לית המועצה"שמולביץ, החקלאית מנהל היחידה הסביבתית מ.א. גזר – מ.א. שדות דןבברכה, יניר רכז הועדהבשעה 11:00 יצאו החקלאים לסיור בהובלתו של יואב שרפי באזור נחל שורק ובקיבוץ חפץ חיים. יום העיון הוגדר כמוצלח בקרב המשתתפים."כמו כן, החקלאים קבלו הדרכה פרקטית מיואב שרפי נציג רשות הניקוז שורק לכיש, אשר תן דוגמאות מהשטח על מהלכים באזור בהם בוצעו מהלכים מוצלחים בשטחים החקלאים לאיסוף מי השיטפונות ומניעת סחף. יואב ענה על שאלות החקלאים בנושא והמליץ על יצירת קשר אתו על מנת לנסות ולקבל תמיכה כלכלית בקו""ק לשימור קרקע מסחף."לאחר ברכות של יהודה שניוויס סגן ראשת המועצה, ושל יניר שמולביץ רכז הועדה החקלאית, קבלנו הרצאה מאלפת בנושא שימור קרקע מאת אלון מאור, נציג אגף שימור קרקע ממשרד החקלאות. הרצאה מעניינת נוספת בנושא גידולי כיסוי בכרמים מאת אורן בן סידון ממחוז השפלה וההר במשרד החקלאות.בתאריך 12.2.2020 בין השעות 8:30-13:00 התקיים במסגרת הועדה החקלאית יום עיון בנושא שימור קרקע וניקוז במועצה אזורית גזר. יום העיון תוכנן ובוצע על ידי משרד החקלאות ורשות הניקוז – שורק לכיש, לרגל פרסום קול קורא לתמיכות בפעולות שימור קרקע. המפגש כלל סיור באזור נחל שורק ובקיבוץ חפץ חיים. ביום עיון זה הועדה אירחה כ 20 תושבים חקלאים במ.א. גזר.הנדון: פרוטוקול ועדה חקלאית מיום 12.2.2020"כ""א שבט תש""פ"16.2.2020




