
>קול קורא: 2017 

חקלאות היא מרכיב מרכזי 
בנוף התרבותי של הארץ.
התכנית נוסדה כדי ליצור תשתית ידע מקצועי 

בין-תחומי בנושא החקלאות הרב-תפקודית ובכך 
לסייע להשגת השינוי הנדרש בחקלאות 

האינטנסיבית הרווחת בארץ.

על צומח, 
בעלי חיים 

ואנשים 
תורת ניהול המרעה בישראל

נעם זליגמן

ם י נ ו ר ח א ם  י מ ו ס ר פ

מחקר עמדות חקלאים על 
עשייה סביבתית

מאת אורית בנדס-יעקב, ד"ר דיויד דוניץ, עדי ברמניס, 
אלכסנדרה גלמן מכון הנרייטה סאלד | אפריל 2015

הורדה

ם י פ ט ו ש ם  י נ ו כ ד ע

קול קורא: הצעות 
יש להגיש באתר 

האינטרנט של 
נקודת ח"ן בלבד, עד 

ל- 27 בדצמבר 2016

שטח שיווקי

שלח

דואר אלקטרוני

שם משפחה

שם פרטי

הירשמו לעלון האגודה:

קהילת ניו-יורק 19 תל-אביב (פינת דרך ההגנה), 6775323
טלפון: 03-6200025  |  פקס: 03-6090396

הדשא של השכן מרוסס יותר
עשרות אלפי ישראלים יעברו לגור בשנים 
הקרובות במגדלי מגורים הסמוכים לשדות 
חקלאיים, שם הם עלולים להיחשף לחומרי 
הדברה מסוכנים. היום יתקיים ניסיון ראשון 

לגבש מדיניות הדברה לאומית

לבלוגלסיפור המלא

תכנית יישום מדע בממשל
ממשק

כל הזכויות שמורות נקודת ח"ן 2010 | תודות | תנאי שימוש



בדף זה תוכלו למצוא את דוחות הסיכום של 
פרויקטים שהסתיימו במסגרת נקודת ח"ן, 

פרסומים שנוצרו במסגרת התוכנית, מצגות 
שהוצגו בימי העיון השונים, קטעי וידאו של 

מרצים מהארץ ומחו"ל אשר הופיעו בימי העיון 
וכן קישורים לאתרים רלבנטיים.

(שם מחבר, שם מחקר, מילות מפתח)

מילת חיפוש

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם
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בדף זה תוכלו למצוא את דוחות הסיכום של 
פרויקטים שהסתיימו במסגרת נקודת ח"ן, 

פרסומים שנוצרו במסגרת התוכנית, מצגות 
שהוצגו בימי העיון השונים, קטעי וידאו של 

מרצים מהארץ ומחו"ל אשר הופיעו בימי העיון 
וכן קישורים לאתרים רלבנטיים.

(שם מחבר, שם מחקר, מילות מפתח)

מילת חיפוש

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי
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חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי
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חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 

בישראל ודרכי פתרונם

אסף חפץ; רון לשם; יעל דבורי

דו"ח  |  קובץ

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ 
ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש 
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קול קורא מעודכן: 2017 

אודות נקודת ח"ן

מה אנחנו עושים?

התוכנית נקודת ח"ן נוסדה על ידי יד הנדיב 
בשנת 1999 כמסגרת לקידום פרויקטים מגוונים 

בתפר שבין חקלאות לאקולוגיה ותפיסה 
סביבתית רחבה. הקרן שמה לה למטרה לבנות 

תשתית ידע מקצועי בין-תחומי, בנושא 
החקלאות הנופית הרב-תפקידית בישראל, מתוך 
הנחת היסוד כי חקלאות המנוהלת באופן מושכל 

יכולה לספק תוצרי מזון נחוצים, להוות מקור 
חשוב לפרנסה, לשמור על הסביבה, ולשמר 

תרבות ומורשת אנושיים.
 

התוכנית נקודת ח"ן מהווה הזדמנות למפגש, 
לימוד ודיון עבור חוקרים מתחומי החקלאות, 

הביולוגיה ולימודי הסביבה; חקלאים, פעילים של 
ארגונים לשמירה על הסביבה וקובעי מדיניות 

בתחומי החקלאות, הסביבה והתכנון. הפרויקטים 
המקודמים באמצעות המסגרת של נקודת ח"ן - 

כולל פעילויותיה להפצת הידע המצטבר 
באמצעות ימי עיון ופרסומים - מבקשים ליצור 

תשתית עיונית ומעשית אשר תתרום ליצירת 
שפה משותפת בין התחומים ותזמן רב שיח 

המבוסס על ידע בין בעלי הענין בתחומי 
החקלאות.

תמיכה במחקרים בעלי אופי יישומי וקצרי טווח 
העוסקים בהיבטים סביבתיים של חקלאות רב 

תפקידית. מידי שנה תומכת נקודת ח"ן בשמונה 
פרויקטים לכל היותר התורמים להרחבת הידע 

אודות השימושים השונים של החקלאות הנופית 
והשלכותיה על הסביבה, הנוף, משאבי הטבע 

ואיכות החיים.

עד כה התנהלו ומתנהלים במסגרת נקודת 
ח"ן למעלה משבעים פרויקטים שונים

מיד שנה מקיימת נקודת ח"ן יום עיון 
המוקדש להצגת המחקרים אשר נערכו 

במסגרתה. את ההרצאה המרכזית של יום 
העיון נושאים מומחים מחוץ לישראל.

פרסום תוצרי הפרויקטים, ימי העיון 
ופרויקטים מיוחדים דרך אתר הרשת של 

נקודת ח"ן

<



טופס הגשת הצעה למחקר

1 / חוקר ראשי פרטים אישיים

1234

תואר

שם פרטי

שם פרטי 

שם פרטי - לועזית

שם משפחה - לועזית

אימייל

טלפון

ארגון

האם הארגון הוא ללא מטרת רווח

2 / פרטי מחקר

1234

כותרת פרוייקט

תיאור פרוייקט (כולל תכנית עבודה)       800  

תרומת הפרויקט לחלקות ולשמירת טבע

תוצרים צפויים

תקופת המחקר (בחודשים)

אישור עמידה בתנאי המענק אם יתקבל 

3 / פרטי חוקרים שותפים

1234

תואר

שם פרטי

שם משפחה

שם פרטי - לועזית

שם משפחה - לועזית

אימייל

4 / פרטי תקציב

1234

סעיף תקציבי

סכום מבוקש (ש"ח)

שונות

הגשה

>פרטים וקריטריונים להגשה



טופס הגשת הצעה למחקר

פרטים וקריטריונים להגשה

<

תמיכה במחקרים בעלי אופי יישומי וקצרי טווח 
העוסקים בהיבטים סביבתיים של חקלאות רב 

תפקידית. מידי שנה תומכת נקודת ח"ן בשמונה 
פרויקטים לכל היותר התורמים להרחבת הידע 

אודות השימושים השונים של החקלאות הנופית 
והשלכותיה על הסביבה, הנוף, משאבי הטבע 

ואיכות החיים.

עד כה התנהלו ומתנהלים במסגרת נקודת 
ח"ן למעלה משבעים פרויקטים שונים

מיד שנה מקיימת נקודת ח"ן יום עיון 
המוקדש להצגת המחקרים אשר נערכו 

במסגרתה. את ההרצאה המרכזית של יום 
העיון נושאים מומחים מחוץ לישראל.

פרסום תוצרי הפרויקטים, ימי העיון 
ופרויקטים מיוחדים דרך אתר הרשת של 

נקודת ח"ן



>ימי עיון קודמים

הרשמה



יום העיון השנתי ה-15 של נקודת ח"ן יתקיים 
ביום רביעי, ה-22.11.17, במכון הוולקני בבית דגן.
פרטים נוספים, לו"ז מפורט, ופתיחת ההרשמה 

ימסרו בימים הקרובים. 

הרשמה ליום העיון ה-15

>ימי עיון קודמים

הרשמה

שם

ארגון / מוסד

אימייל

אני מאשר הצטרפות לרשימת התפוצה של נקודת ח"ן



טלפון: 02-5665107
nekudathen.info@yadhanadiv.org.il

נשמח לענות בכל פניה

שם פרטי

שם משפחה

אימייל

טלפון

נושא הפנייה

הודעה

שלח



אודות

הבלוג

ארכיון

כנסים

הצעות מחקר

צרו קשר

English



חקלאות היא מרכיב מרכזי 
בנוף התרבותי של הארץ.

התכנית נוסדה כדי ליצור תשתית ידע מקצועי בין-תחומי 
בנושא החקלאות הרב-תפקודית ובכך לסייע להשגת 

השינוי הנדרש בחקלאות האינטנסיבית הרווחת בארץ.

ארכיוןאודות العربيةEnglishצרו קשרהגשותכנסיםהבלוג

בשנת העבודה 2017 נבקש לקבל 
הצעות לעבודות/פרויקטים העוסקים 
במפגש שבין חקלאות ונחלים בדגש 
על אגני הניקוז הצפוניים של ישראל.

גם השנה, נמשיך לקבל הצעות 
לעבודות העוסקות באתגרי הסביבה 

והשמירה עליה מנקודת מבטם של 
החקלאים, בדגש על שיטות עבודה 

תומכות סביבה ופתרונות 
חקלאיים-סביבתיים יישומים.

להוראות ופרטים נוספים

קול קורא: 2017 

מחקר עמדות חקלאים על עשייה 
סביבתית

מאת אורית בנדס-יעקב, ד"ר דיויד דוניץ, עדי ברמניס, אלכסנדרה 
גלמן מכון הנרייטה סאלד | אפריל 2015

לחץ להורדה

הדשא של השכן מרוסס יותר

עשרות אלפי ישראלים יעברו לגור בשנים הקרובות במגדלי 
מגורים הסמוכים לשדות חקלאיים, שם הם עלולים להיחשף 

לחומרי הדברה מסוכנים. היום יתקיים ניסיון ראשון לגבש מדיניות 
הדברה לאומית

לבלוגלסיפור המלא

שלח דואר אלקטרוני שם משפחה שם פרטי

הירשמו לעלון האגודה:

עיקבו אחרינו

שטח שיווקי

ארכיוןאודות צרו קשרהגשותכנסיםהבלוג

כל הזכויות שמורות נקודת ח"ן 2010 | תודות | תנאי שימוש
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הדשא של השכן מרוסס יותר
עשרות אלפי ישראלים יעברו לגור בשנים הקרובות במגדלי מגורים 

הסמוכים לשדות חקלאיים, שם הם עלולים להיחשף לחומרי הדברה 
מסוכנים. היום יתקיים ניסיון ראשון לגבש מדיניות הדברה לאומית

לבלוגלסיפור המלא

הדשא של השכן מרוסס יותר
עשרות אלפי ישראלים יעברו לגור בשנים 
הקרובות במגדלי מגורים הסמוכים לשדות 
חקלאיים, שם הם עלולים להיחשף לחומרי 
הדברה מסוכנים. היום יתקיים ניסיון ראשון 

לגבש מדיניות הדברה לאומית

לבלוגלסיפור המלא

הדשא של השכן מרוסס יותר
עשרות אלפי ישראלים יעברו לגור בשנים 
הקרובות במגדלי מגורים הסמוכים לשדות 
חקלאיים, שם הם עלולים להיחשף לחומרי 
הדברה מסוכנים. היום יתקיים ניסיון ראשון 

לגבש מדיניות הדברה לאומית

לבלוגלסיפור המלא

הדשא של השכן מרוסס יותר
עשרות אלפי ישראלים יעברו לגור בשנים 
הקרובות במגדלי מגורים הסמוכים לשדות 
חקלאיים, שם הם עלולים להיחשף לחומרי 
הדברה מסוכנים. היום יתקיים ניסיון ראשון 

לגבש מדיניות הדברה לאומית

לבלוגלסיפור המלא

הדשא של השכן מרוסס יותר
עשרות אלפי ישראלים יעברו לגור בשנים 
הקרובות במגדלי מגורים הסמוכים לשדות 
חקלאיים, שם הם עלולים להיחשף לחומרי 
הדברה מסוכנים. היום יתקיים ניסיון ראשון 

לגבש מדיניות הדברה לאומית

לבלוגלסיפור המלא

הדשא של השכן 
מרוסס יותר

עשרות אלפי ישראלים יעברו לגור בשנים 
הקרובות במגדלי מגורים הסמוכים לשדות 
חקלאיים, שם הם עלולים להיחשף לחומרי 
הדברה מסוכנים. היום יתקיים ניסיון ראשון 

לגבש מדיניות הדברה לאומית

לבלוגלסיפור המלא

קול קורא: 2017

הצעות יש להגיש באתר 
האינטרנט של נקודת ח"ן 
בלבד, עד ל- 27 בדצמבר 

 2016

לחץ להגשה

על צומח, בעלי חיים ואנשים

תורת ניהול המרעה בישראל / נעם זליגמן

לסיפור המלא


