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עמוס - מעניים אזרחי/רת"ח מנהא"ז/תיאום
רמ״א ס.

אום תי  אזרחי רע״ן
 י.ע.פ רע״ן

 רמתק״ים תפוצת
 אג״מ רע״ן

 איו״ש יועמ״ש
ם רע״ן ס. אזרחי תיאו

התפר במרחב זלאיים7ח לצרבים הגדרות ♦٠הנדון

 החלקה גודל על ולשאלתכם שבנדון חנושא לגבי לבקשתך בהמשך .1
 מתנקש שענורה בד-קיימא חקלאי צורך מתקיים בעבורה המינימאלי

התפר. במרחב חקלאיים לצרכים היתר

 מס׳ עם התייעצות ולאחר זו מורבבת לשאלה מקצועית תשובה מתן לצורך ,2
 מקצועי רקע למצוא הצלחנו לא החקלאות במשרד מקצועיים גורמים

 היבטים דק לא בה יש שהועלתה שהשאלה כיוון הנ״ל, הנושא סביב
 משפטיים פוליטיים ביטחוניים, היבטים גם אלא מקצועיים חקלאיים
ואחרים.

 של מקצועיים דעת שיקולי עפ״י לשאלתכם מענה לתת פעלנו;זאת למרות .3
ט : הבאים הפרמטרים על שהתבססו חקלאות קמ׳׳

 ורוב ומשפחתית מסורתית לחקלאות נחשבת התפר במרחב החקלאות א.
עצמית. לצריכה הן החקלאיות התפוקות

מאוד. נמוך התפר במרחב מהחקלאות הפריון ג.
עובדות. ידיים עתירת חקלאות מצריך וטכנולוגיה מיכון העדר ג،
ת הומוגניים גידול וסוגי בעל גידולי קטנות, חלקות :תת־תפוקה ד. חסי ٠ י
חקלאי. ייצור תומכות בתשתיות מחסור ה.
٠ ולוגיסטיקה שיווק בתשתיות מחסור ו.

ם דונם אלף 58 כ־ ישנם לגדר( )מערבית התפר במרחב ז.  )ע״פ חקלאיי
רצופה. חקלאית פעילות בהם המתקיימת הרש״פ( נתוני

כדלקמן: עובדות ידיים מחייבים אלו חקלאיים גידולים ח.
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בלמייס

/דמם לאדם עמדה ימי סו؛״פ הגידול סוג

إ و זיתים

20 הדרים

ענכים

20 נשירים

6 פלחה{ ושעורה)גידולי חיטה

20 בעל -י פתוח בשטח ירקות

ل4 ק ---------- טנ

180 בחממה עגבניות

له0 בחממות מלפפון

50 עד ומנהרות פתוח שטח בהשקיה הירקות שאר

 השנה כל במהלך חקלאית פעילות מחייבים אלו חקלאיים גידולים ט.
כדלקמן: ועוד בציר קטיף דישון, השקיה, גיזום, חריש, כגון

הערות הפעילות תקופת הנדדשת הפעילות הגידול סוג

נובמבר+דצמבר א׳ חריש זיתים
פברואר+מרץ ב׳ חריש

דצמבר גיזום
ינואר דישון

אוקטובר-דצמבר מסיק

אוקטובר־מרץ קטיף הדרים
ימי□ עשרה כל פעם אפריל-אוקטובר השקיה

שבועיים כל פעם יוני-יולי מזיקים הדברת
אוקטובר-אפריל גיזום

השנה כל כללית בחממות ירקות גידול

נובמבר זריעה/שתילה ה‘גידול׳ ח ל פ
אוקטובר קרקע הכנת

ינואר-פבמאר עשבים הדברת
פברואר דישון

ימי-יולי קציר

פברואר גיזום ענבים
צפוניות נפות אפריל־ספטמבר +דישון+הדברה+קטיף השקיה

לחם חברון+בית פברואר אפריל גיזוס+השקייה+הדברה+קטיף
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הזן סוג ע״פ

דצמבר+ינואר
אפריל-יוני
יוני־אוגוסט

 גיזום

 מזיקים הדברת

קטיף

נשירים ١

וגרעינים( )גלעינים

ספטמבר-מרץ

ת מ קרקע ה
 השקיה דישון, שתילה/זמעה,
מזיקים והדברת

חורפי - פתוח בשטח ירקות

מרץ־ספטמבר

 דישון, ושתילה, זריעה קרקע הכנת
קטיף מזיקים, הדברת

 קיצי־ פתוח בשטח ירקות
אביבי

השגה כל בע״ח

 ,הפלסטינית בכלכלה חשוב נדבך היום מהווה החקלאות כללית,ענף בראיה .4־
 פרנסה מקורות בהעדר משפחות, מאוד לחרבה עיקרי פרנסה ומקור

התפר, במרחב תקינה חקלאית פעילות לאפשר חיוני צורך יש לכן אחרים.

 של מסודרת כניסה בלאפשר מתבטאת תקינה חקלאית פעילות המשך .5
אדמותיהם. לעיבוד חקלאים

 ,נימן הח״מ של המקצועית דעתו שיקול ועפ״י לעיל האמור על בהסתמך .6
 בר- חקלאי צורך מתקיים בעמדה המינימאלי החלקה גודל פי להעריך
 330 מ־ יפחת לא התפד 5ו؛מרח חקלאי היתד מתן המחייג קילמא

.(0דונ מ״משליש

 גודל בקביעת ואין ؛؛ד,1בל מקצועית דעת בחוות כאן מדובר כי לציין, למותר .7
 שטחן שהיקף בחלקות המחזיקים לבעלים מניעה כל 6 שבסעיף החלקה

.ידו על שיתבקשו אחרים לצרכים לקרקע בזיקתו להשתמש מכך פחות

טיפול. והמשך לידיעה ,8

.טובה ושנה שמח חג בברכת .9

מועדי שמיי*
חקלאות מתאמ/קמ׳׳ט
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