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. ביישוב פדיה 27/12/21ישיבה ועדה חקלאית התקיימה בתאריך 

גזר. מועצה אזורית  תושבי  חקלאים   40   - משתתפים: חברי ועדה חקלאית ,  וכ 

מנהל הלקט החקלאי, ענת פרידמן סמנכ"לית    –גיא יהושוע – חברת לקט ישראל  אורחים :  

 השיווק. 

כרמל טל.   –רותם ידלין, מנכ"לית  –ראשת המועצה 

משותף עם חברת לקט ישראל  הועדה החקלאית והחקלאים במועצה אזורית גזר. מפגש 

 . בין המועצה לחקלאים הרותם ברכה את החקלאים וחיזקה את חשיבות עבודתם ושיתוף הפעול

 על ההליכה יד ביד ושמירה על חשיבות השטחים החקלאים ובטחון המזון במדינת ישראל. 

סיפר על הפרישה  ו  ,פעולה עם החקלאיםהשיתוף  על  שמח -יהושוע  מנהל לקט ישראל גיא 
וצרת  לקט ישראל הינו ארגון העוסק בהצלת מזון, אוסף מחקלאים עודפי ת  - הארצית של לקט ישראל

חקלאית ומעביר אותה למרכז הלוגיסטי של לקט. משם, התוצרת נארזת באמצעות מתנדבים ומועברת ל כ  
.נזקקים מידי שבוע באמצעות עמותות 246,000  

טון של עודפי תוצרת חקלאית 25,000, הארגון אסף כ 2021בשנת   
 . הקטיף, השינוע, האריזה והחלוקה נעשים ע״י צוות מקצועי של לקט

ים קיבלו שי מלקט ישראל  וארוחת צהרים. החקלא

ישראל אספה אמצעי קישור לשיתוף פעולה בעתיד.  לקטענת מחברת 

רשמה : סימה לוי 
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