
                                                  

 אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר   החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

 בנושאבשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי  יום עיון

 מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימא

 משרד החקלאות ופיתוח הכפרב ,הכנסים, אולם 2:3:0עד  03:0 ,1027 יוניב 12י, רביעיום 

יום מזמינים לבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר אגף אגרואקולוגיה וגד"ש בשה"מ ו למחקר, כלכלה ואסטרטגיההחטיבה 

 :יום העיוןת ומטרבנושא קידום ייצור חקלאי בר קיימא, בהשתתפות מומחים מהאיחוד האירופי. עיון 

 שהצטבר באיחוד האירופי, אופן  כלים שונים לקידום ייצור חקלאי ידידותי לסביבה מהנסיוןעם  הכרות

  יישומם, לקחים שנלמדו ותובנות לעתיד.

 השוואה מהנעשה באירופה וזיהוי הכלים הרלבנטיים לתנאי החקלאות בישראל 

 לוח זמנים
 התכנסות 00:9 – 0099

 מנהל שה"מ, חנן בזק ,ופיתוח הכפר אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות-שלמה בן  ברכות0 0099 – 0009

, החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד ד"ר יעל קחל ,אתגרים בייצור החקלאי בישראל 9:40 – 9:20
 ופיתוח הכפר החקלאות

 סביבתית באיחוד האירופי ותכניות לעתיד-סקירה של המדיניות האגרו 0009 –09001
Mr. Krzysztof Sulima (EU, DG Agri): Overview of Agro-environmental Policy in the European 
Union and Future Plans 

 סביבתיים במדיניות האיחוד האירופי ובחינת השפעתם על החקלאות והסביבה-כלים אגרו 09001 – 09019
Prof. Sophie Thoyer (Montpellier SupAgro): Agro-environmental Measures in the EU Common 
Agricultural Policy (CAP) and their Impact on Agriculture and the Environment 

 ת קפההפסק 09019 – 00001

 החוק הצרפתי לאגרואקולוגיה 00001 –00019
Mr. Pierre Schwartz (Ministry of Agriculture, France): The French Law on Agroecology 

והמדריכה  בתכנית להקטנת השימוש בחומרי הדברה פתשמשתת תשל חקלאי נקודת מבט 00019 –00001
 בתהליךאותה המלווה 

Ms. Yolande Delmas (Raspberry Farmer) and Ms. Karine Barriere (Extension Service): 
Practical Experience of Participating in the French Programme for Pesticide Reductions 

 סביבתיים בהולנד-אגרוכלים  00001 – 0:099
Ms. Petra Berkhout (Wageningen University): Agro-environmental Measures in the Netherlands 

 שאלות וסיכום 13:30 – 13:00

 .תרגום סימולטניב ילווההרצאות ינתנו בשפה האנגלית ו

 במסגרת תכניתעל ידי האיחוד האירופי ממומנת  הפעילות

ENPARD - European Neighborhood Programme for Agriculture and Rural Development 

 

 

 (batsheva@moag.gov.il,  4066426-252 בת שבע בדוח)באמצעות    מחייבת הרשמה מראשההשתפות אינה כרוכה בתשלום אך 

 :לשאלות ניתן לפנות

 yaelk@moag.gov.il יעל קחלד"ר ,  grinhut@shaham.moag.gov.il ד"ר צפריר גרינהוט, anatlw@shaham.moag.gov.ilענת לוינגרט ל 
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