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תקציר
המחקר ה וכחי מיועד לפתח כלים שיאפשרו לממש רעיית עיזים מכוו ת מטרה כחלק מממשק
יהול יער ,באמצעות זיהוי ומיפוי אזורים ה דרשים לרעיה וזיהוי מסלולי הפעילות בהם יתן
ומומלץ להפעיל רועים ועדרים .ביערות קק"ל דרשת רעיית עיזים המותאמת לממשק יהול יער
מכוון מטרה ,כפי שמבוטא בתכ יות אב וממשק ליערות ,ולתפיסת יהול היער העדכ ית של קק"ל.
מרעה עיזים תורם להפחתת חומר בעירה ביערות וחורשים ותחזוקת קווי חייץ .עזים יעילות יותר
מבקר וכבשים בפי וי עודפי צמחיה מכיוון שעד  70%ממזו ן יכול לבוא מחומר מעוצה ,ב וסף על
עשבו י .השריפות הקשות שפקדו את המדי ה ב ובמבר  2016ממחישות את הצורך הדחוף בפיתוח
מרעה צאן ממשקי בחורשים ויערות .יש ם אזורים בהם קיים מחסור כרו י ,מזה ש ים רבות ,ברעיה
דרשת ,בפרט בסמוך ליישובים ,בגלל מיעוט עדרי העיזים וחוסר כדאיות כלכלית שמאפיי ים את
הע ף.
פותח מודל מרחבי המאפשר לזהות ולמפות את האזורים ה דרשים לרעיה ביערות ,וכן מסביב
ליישובים ולדרכים עיקריות במרחב .ערך מיפוי של האזורים הללו ביערות הקדושים וצרעה
ואשתאול .באמצעות ערכי לחץ רעיה – ערכה המרה של השטחים ה דרשים לממשק לגודל העדר
ומספר ראשי הצאן ה דרשים .מצא כי בממוצע דרש עדר בגודל של כ 60-120-ראש לצרכי ממשק
של אזורי חייץ סביב ישוב כפרי אחד.
ערך יתוח מרחבי ,במערכת ממ"ג ,של מרחקי ההליכה של העיזים מהדירים ,ו מצא כי בהרי
ירושלים יתן לממשק את מרבית האזורים ה דרשים לרעיה באמצעות דירים צמודי דופן ביישובים
הכפריים-חקלאיים.
ערכה בחי ה של מסלולי פעילות שו ים לקידום רעיית עיזים ,ו מצא כי המסלולים בעלי הישימות
הגבוהה הי ם :הקמת עדרים יישוביים בישובים החקלאיים; והקמת עדרים יידים לממשק סביב
יישובים עירו יים ,קהילתיים ובשטחים פתוחים שאי ם צמודי דופן .קרן קימת מפעילה בעשור
האחרון עדרים יידים בהרי ירושלים )עדרי בדואים שמקורם בצפון ה גב(.
בכדי להעריך את היכולת להקים עדרים ממשקיים ביישובים החקלאיים – ערך סקר של מגדלי
צאן ביישובי הרי ירושלים ,מרביתם מגדלים קט ים .מצא כי יש ביקוש משמעותי לגידול צאן
במרחב ,וכי תמיכה כלכלית יכולה להביא להגדלת העדרים וליציאתם למרעה ממשקי .כמו כן ערך
סקר בקרב ציגי היישובים ,ובו מצא כי לעת עתה הקמת עדרים יישוביים ש ויה במחלוקת,
ו דרשת עבודת שכ וע בכדי לה יע את הקמתם.
בכדי להעריך את היכולת להקים עדרים יידים ערך סקר בקרב ציגי ארגו ים בע ף ,וכן סקר
מגדלים .מצא כי יש צורך לחזק ולקדם את עדרי הבדואים הפועלים כיום בהרי ירושלים; וכי יש
פוט ציאל להקמת עדרים יידים בצפון הארץ על ידי מגדלי בקר היכולים לשלב עיזים בעדר ,וכן על
ידי ארגו י מגדלים במרעה וארגו י מת דבים כמו השומר החדש .הקמת עדרים במתווה כזה תלויה
בתקצוב כלכלי של פעילות הרעיה.
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 .1מבוא
הרקע למחקר ,שאלות המחקר ומבנה דו"ח המחקר
מרעה עיזים תורם להפחתת חומר בעירה ביערות וחורשים ותחזוקת קווי חייץ .עזים יעילות יותר
מבקר וכבשים מכיוון שעד  70%ממזו ן יכול לבוא מחומר מעוצה ,ב וסף על עשבו י ) Evlagon et
 .(Evlagon et al, 2012) (al, 2010השריפות הקשות שפקדו את המדי ה ב ובמבר  2016ממחישות
את הצורך הדחוף בפיתוח מרעה צאן ממשקי בחורשים ויערות .כיום יש ם כ 10,000-ראשי עזים
במרעה בישראל )גלסר ,(2014 ,וכ 40,000-ראש וספים בממשק משולב של הז ה בדיר עם רעיה
בהיקף מוגבל .יש ם אזורים בהם קיים מחסור כרו י ברעיה דרשת ,בפרט בסמוך ליישובים ,בגלל
מיעוט עדרי העיזים וחוסר כדאיות כלכלית שמאפיי ים את הע ף .הכלכלה של ע ף המרעה מושפעת
בין היתר מת אים מקומיים .לדוגמא ,יותר קשה להביא עדרי מרעה לאזור ההר ,מכיוון שלעדר
יותר קשה ללכת במדרו ות ,מצב הפוגע עוד יותר בכלכליות הגידול.
משרד החקלאות ותן תמיכה כלכלית במרעה עיזים ,אך היא מוכה מכדי להפוך את הע ף לרווחי.
ב וסף ,התמיכה אי ה קשורה ישירות למיקום ולתזמון של הרעיה ,כך שמ הלי יערות וחורשים
אי ם יכולים להשתמש בכלי זה כדי "לק ות" שירותי רעיה ה דרשים לצרכיהם.
ביערות קק"ל דרשת רעיית עיזים המותאמת לממשק יהול יער מכוון מטרה ,כפי שמבוטא
בתכ יות אב וממשק ליערות ,ולתפיסת יהול היער העדכ ית של קק"ל .לפי תפיסה זו הממשק של
אזורים שו ים ביער דרש להיות דיפר ציאלי ,בהתאם למטרת ה יהול שלהם ,למשל אזורים
המיועדים לקליטת קהל לעומת אזורים המיועדים לשמירת ערכי טבע .ככלל האזורים שבהם רוצים
לעודד רעיית עיזים ממשקית הם:
א .מסביב ליישובים.
ב .באזורי חייץ ביער ,שהוגדרו בתכ יות אב ליערות.
ג .אזורי קליטת קהל ,מבטי וף ואזורים וספים בהם דרשת הסרת צמחיה מטעמי
ופש ,וף או אקולוגיה.
בכל אזור כזה דרש ממשק רעיה שו ה .יש ם גם שטחים בהם רוצים למ וע רעיה.
המחקר ה וכחי מיועד לפתח כלים שיאפשרו לממש רעיה מכוו ת מטרה כחלק מממשק יהול יער.
המחקר מתייחס לפן רחב של שימוש ברעיית עיזים ככלי ממשק ,כולל אחזקת קווי חייץ ,פתיחת
צמחיה ליצירת מבטים ל וף ,או לצורך קליטת קהל .תועלות ציבוריות וספות של פעילות הרעיה
בשטחים הפתוחים הי ן ,למשל ,בהקשר של שמירה והתראה על שריפות ופגיעות אחרות בשטחים
פתוחים.
באזור הרי ירושלים ,במרחב מרכז בקק"ל ,פותח מ ג ון של הבאת עדרי עזים מה גב לצורך אחזקת
קווי חייץ ביערות ,על ידי סיוע לרועים בהקמת מכלאות ,הספקת מים ופא לים סולריים ואמצעים
וספים .לתחושת מ הלי היערות במרחב זהו פתרון טוב המוכיח את עצמו .עם זאת ,יש קושי להביא
רועים מה גב לצפון הארץ .במחקר ה וכחי סה לזהות תשתיות משלימות להגדלת היצע הרעיה
הממשקית במקומות בהם יש קושי להפעיל עדרים כיום.
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ב וסף לכלכלה ההפסדית ,מאפיי ים המכבידים על מרעה העזים הי ם הצורך בשמירה צמודה על
העדר ,והצורך בקרבה של מב ה דיר לשם לי ה והז ה משלימה .קיומו של דיר הי ו גם ת אי למתן
הרשאת רעיה בקרקע .הצורך בהקמת דירים בסמוך לשטחי המרעה יוצר בעיה מורכבת ,שכן יש
רצון להימ ע ככל ה יתן מב יה בשטחים פתוחים ,וחשש כי ב יית דיר עלולה למשוך פיתוח וסף.
התפיסה המרכזית של רשויות התכ ון בישראל הי ה של עדיפות מכרעת לפיתוח צמוד דופן – כלומר
הב יה החדשה דרשת להיות צמודה לב יה קיימת ,ולא להיות ממוקמת בשטחים פתוחים .עם זאת,
מכיוון שהשטחים ה דרשים לרעיה ממשקית הי ם מטבע הדברים שטחים פתוחים ,ומכיוון
שמרחקי ההליכה של עיזים מוגבלים והן צריכות ללון בדיר ,יש לבחון האם ועד כמה יתן לבצע
ממשק מתאים של שטחים פתוחים תוך התבססות על דירים צמודי דופן .חלופה וספת הי ה הקמה
של דירים כמב ים זמ יים ופריקים )זוהי החלופה המבוצעת כיום על ידי עדרי הבדואים בהם קק"ל
תומכת במרחב הרי ירושלים( .חלופה אפשרית אחרת הי ה הקמה של דירים קבועים בבעלות מ הלי
השטחים )בסג ון "בית יערן" שהיה קיים בעבר בקק"ל(.
יש ם גם חסמים להקמת דירי עיזים בתוך היישובים או בצמידות דופן לשטח הב וי .בחלק
מהמקומות דיר עיזים תפס כשימוש היוצר מטרדים )ריח ,זבובים וכו'( .במיוחד מורכב השילוב של
דיר עיזים ביישובים עירו יים או קהילתיים ,שאי ם מתוכ ים להכיל שימושים חקלאיים ואין בהם
שטחים המיועדים למב י משק.
החסמים בע ף מביאים לצמצום אוכלוסיית העיזים והרועים ,ו שאלת השאלה אלו ת אים דרשים
כדי לקיים את הרועים הקיימים ולמשוך א שים וספים שירצו להיות רועי עזים ולעסוק ברעיה
ממשקית.
המחקר ה וכחי מיועד להתמודד עם מכלול האתגרים הללו ,כלכליים ,חברתיים ותכ ו יים,
והשאלות ה שאלות כתוצאה מהם .מטרות המחקר הי ן לפתח כלי שיאפשר קידום ו יהול יעיל,
כלכלית ,חברתית וסביבתית של רעיה בת קיימא לשם הפחתת חומר בעירה בחורשים ויערות ,כך
ש יתן יהיה להביא עדרים אל המקומות ה דרשים לממשק רעיה ובזמ ים המתאימים לכך ,תוך
מתן תשתית תכ ו ית דרשת לקיום הרעיה.
שאלות המחקר הן:
) (1כיצד לזהות את השטחים ה דרשים ביותר למרעה ממשקי ,ואת גודל העדרים ה דרשים
לאספקת המרעה?
) (2מה הם מסלולי הפעולה והמודלים המיטביים לקידום רעיה ממשקית? האם יתן לממשק את
השטחים ה דרשים לכך בהתבסס על עדרים יישוביים צמודי דופן ומה הם הפתרו ות לממשק רעיה
בעומק השטח הפתוח?
) (3האם יש ן אוכלוסיות מגדלים המוכ ות לבצע רעיה ממשקית? מה הן המאפיי ים שלהן במצב
הקיים ,ציפיותיהן ורצו ותיהן לעתיד? מה הם הת אים מבחי תן לביצוע מרעה ממשקי ,מה הם
החסמים המזוהים על ידם? מה הם התמריצים ה דרשים על ידן – וככל שמדובר בתמריץ כלכלי –
מה היקפו?
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) (4האם ועד כמה יש ה תמיכה מערכתית בהקמת דירים צמודי-דופן ורעיה ממשקית מצד היישובים
הכפריים ו ציגיהם? מה הם החסמים ומה דרש כדי להסיר אותם?
המחקר יבחן פן רחב של שימוש ברעיית עיזים ככלי ממשק ,כולל ההיתכ ות הכלכלית והחברתית
של הע ף וחסמים קיימים; ויציע מגוון דרכים להתמודד עם חוסר הכדאיות הכלכלית בע ף ,כולל
הקלה בחסמים ,אגרות ,המלצות למשרד החקלאות ועוד.
דו"ח המחקר ב וי באופן הבא:
תחילה מוצגות חלופות עקרו יות לקידום עדרי רעיה ממשקית ,בין עדרים ישוביים-קבועים לבין
רעיה יידת ללא מתק ים קבועים .לאחר מכן מוצגת סקירת ספרות ובה תו ים מרכזיים ממחקרי
מרעה ש ערכו בישראל ,שישמשו כה חות יסוד לעבודת המחקר .לאחר מכן מוצגת שיטה לזיהוי
ומיפוי האזורים ה דרשים לממשק רעיה )"הביקוש לרעיה"( ,והדגמה של המיפוי שלהם באזור הרי
ירושלים.
עיקר דו"ח המחקר מתרכז בכלים לתמרוץ העדרים והרועים )חיזוק "ההיצע"( ,תוך תיאור של
מסלולים עיקריים להפעלת עדרים ,יתוח חסמים ובחי ת ישימות באמצעות סקרים של מגדלי צאן
ומגדלי מרעה אחרים ,ציגי יישובים כפריים ו ציגי ארגו ים עיקריים בע ף.
חלופות עקרוניות לעדרי רעיה ממשקית
מרכיב מהותי בתכ ון ו יהול רעיית עיזים ממשקית הי ו הצורך לבסס את הרעיה על מוקד מוגדר
אליו מתכ סות העיזים מידי ערב .ב יגוד לבקר ,שיכול לחיות בשטח הפתוח ,העיזים הי ן בעל חיים
רגיש יותר ויש צורך לפיכך בהקמת דיר או מכלאה לצורך לי ת לילה .מוקד רעיה מי ימלי כולל דיר
או מכלאה לעיזים ועמדת שומר .לצורך חיזוק הבסיס הכלכלי ,רצוי שיכלול פו קציות משלימות:
מכון חליבה ,מחלבה לעיבוד החלב וייצור גבי ות ,מוקד תיירות ומכירה של תוצרת העדר – כל אלו
מכיבים התומכים בכלכלת העדר ובקיום הרעיה לאורך זמן.
חלק גדול מהפתרון לעידוד רעיית עיזים שען על הפתרון שיפותח ל ושא מוקד הרעיה ,שכן ושא
זה משפיע על היבטים תכ ו יים ,חברתיים וכלכליים ,כפי שיפורט להלן .ראה כי זהו ושא שיש
לתת עליו את הדעת כבסיס לפתרון בהיבטים כלכליים וחברתיים .לאור מרכזיותו ,ציג כמבוא
לדו"ח המחקר דיון בחלופות עקרו יות לפתרון ושא זה ,וממ ו גזור את המשך הדיון.
ככלל ,יש ם ש י מתווים להקמת עדרים לרעיה ממשקית :עדר יישובי ,עם דיר קבוע וצמוד דופן;
ועדר בשטח הפתוח .העדר בשטח הפתוח יכול להיות ייד )עם מתק ים פריקים מי ימאליים( או
ייח )עם דיר ב וי( .בשטחים פתוחים שאי ם צמודי דופן קשה מאוד לקבל היתר ב יה להקמת דיר
)אלא אם הדיר ב ה על ידי הרשויות מ הלות השטח ומושכר למגדל העיזים בת אים מוגדרים(.
לפיכך בשטחים פתוחים יש עדיפות לעדרים יידים.
רעיה ניידת
עדר ייד מתקיים במרחב קבוע ,אך זז בין  3תאי שטח לאורך הש ה ,כאשר בכל אתר העדר והרועה
מצאים עד  4חודשים .ה יידות היא מחזורית ,כך שבסיום מחזור חוזר העדר לתא השטח הראשון.
הדיר כולל :גדר ,אוהל לגדיים ואמהות ,ומגורי רועה בקרוואן או אוהל .כל הציוד הי ו פריק ,ולכן
לא דרש היתר ב יה .העיזים מת יידות באותו מרחב אקולוגי ,כדי שלא לייצר בעיה של הסתגלות
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למערכת אקולוגית חדשה )שקיימת כאשר מ יידים עיזים בין מרחבים אקולוגיים ,למשל בין ה גב
להרי ירושלים(.
קק"ל מפעילה מזה כעשר ש ים עדרים יידים בהרי ירושלים ,שהי ם בבעלות של בדואים המגיעים
מצפון ה גב .זהו מודל הרעיה ה יידת היחיד המופעל כיום בישראל .בעולם קיימים מודלים וספים,
כמוצג להלן ,שראוי לבחון אותם כמודלים משלימים לקידום רעיה ממשקית בישראל.
בארה"ב יש ם עדרי עיזים יידים המגודלים ומ והלים בעיקר לטובת רעיה וממשק שטחים פתוחים,
ולא לשם הפקת מוצרים חקלאיים .1בחלק מהמקרים העיזים הבוגרות ,או גדיים עודפים ,מכרים
תמורת תשלום ,אך עיקר ההכ סה של בעל העדר הי ה מתשלומים עבור שירותי רעיה .התשלומים
מועברים מבעלי קרקעות ,שיש להם צורך בפי וי צמחיה עודפת לשם הפחתת סכ ת שריפות ,והם
מעדיפים את החלופה של רעיית עיזים על פ י כיסוח מכ י.
העדר אי ו רועה באופן קבוע בשטח ,אלא הוא מגיע למקום על בסיס פ יה של בעל הקרקע .העיזים
שוהות במקום במכלאות זמ יות )גדרות או תחת קירוי זמ י דמוי אוהל או חממה( ,למשך תקופת
זמן מוקצבת )חודשיים-שלושה( שבה הן מבצעות את שירותי הממשק .הן מלוות על ידי רועה או
צוות רועים מתחלף ,שגם הוא שוהה במקום במתקן זמ י )קרוואן( .ב וסף יש ו לעדר "דיר בית"
שבו הוא שוהה בתקופות שבהן הוא אי ו מבצע את שירותי הרעיה.
מודל זה מתקיים בהצלחה בארצות הברית .קיימות מספר חברות מסחריות המספקות שרותי רעיה
למ יעת שריפות למוסדות וגופים פרטיים בתמורה לתשלום .החברות מת הלות באופן דומה:
הלקוח פו ה לחברה ,לרוב דרך אתר האי טר ט שלה ,וממלא טופס פ יה ראשו י המכיל את הפרטים
אודות השירות המבוקש ואופי השטח ה דרש לממשק .גדלי העדרים עים מגודל בי ו י קטן )כ60-
עיזים( ועד לעדרים גדולים )עד  2500עיזים( .מחיר השירות תלוי בגודל השטח ,סוג הצמחייה בשטח,
מורכבות הטופוגרפיה של השטח ,הקלות בה המגדל יכול לש ע את העדר שלו לשטח והזמן בש ה
בו דרש השרות .חלק מהחברות הי ן בעלים של עדרים ,וחלקן פועלות בשיטה של זכיי ות ,ומאגדות
בעלי עדרים רבים תחת "מותג" אחד ומ ג ון שיווק אחד.

 1הכתוב בפרק זה מבוסס על סקירת ספרות שהוכ ה על ידי ליזה בקר במסגרת העבודה :אמדור ,בקר ,רמון
ופרלברג ) ,(2019תכ ית אב למרעה עיזים בכרמל ובמשגב  -הג ה משריפות ושמירת ערכי שטחים פתוחים,
דו"ח שלב א ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר )טרם פורסם(.
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הלקוחות הי ם א שים פרטיים ,חברות פרטיות )למשל חברת גוגל ,המעסיקה עדר עיזים לממשק
של מרכז העסקים של החברה( ,גופים ממשלתיים המ הלים שטחים רחבים או מוסדות כגון
מוסדות חי וך ,או יברסיטאות ,שדות תעופה וכדומה.

איור  :1דוגמאות לחברות אמריקאיות המשכירות עיזים לרעיה ממשקית

קרן קימת לישראל מפעילה מודל של רעיה יידת בהרי ירושלים ,המבוסס על רועים בדואים מצפון
ה גב המגיעים להרי ירושלים עם העדרים לתקופות קצובות )מספר חודשים עד מספר ש ים( .כיום
פועלים כך שישה עדרים בהרי ירושלים .מוקד הרעיה מבוסס על מתק ים יידים – אוהל לשיכון
העיזים והרועה .מיקום העדר במרחב משת ה שלוש פעמים בכל ש ה .היבטים שו ים של המודל
ה ייד בהרי ירושלים חקרו על ידי ל דאו ) .(2016במסגרת המחקר ה וכחי ערך סיור בליווי ציג
קק"ל )דוד אבלגון( שבמסגרתו ערכו ראיו ות עם הרועים ה וודים בהרי ירושלים.
ביערות קק"ל בהרי ירושלים ושפלת יהודה רועות כיום כ 2,750עיזים .הגרף הבא מציג את
התפתחות מספר העיזים באזור בש ים ) 2000-2019מקור :תו ים שהועברו מדוד אבלגון ,קק"ל,
לטובת המחקר ה וכחי( .יתן לראות את הקפיצה במספר העיזים במרעה החל מש ת  ,2010בין
היתר בהשפעת המאמצים ש קטו על ידי עובדי קק"ל.
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מספר עיזים במרעה ביערות קק"ל באזור הרי ירושלים ושפלת החוף2000-2019 ,
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איור  :2מספר העיזים במרעה ביערות קק"ל בהרי ירושלים ושפלת החוף .2000-2019 ,מקור ה תו ים :דוד אבלגון ,קק"ל ,תו ים
שהועברו לצוות המחקר .29.1.2020

יש ם קווי דמיון רבים בין המודל שבארה"ב למודל המופעל בהרי ירושלים; ראוי להצביע גם על
מספר גורמים המבדילים בי יהם:
 .1הרעיה ה יידת בארה"ב מבוססת על תשלומים של בעלי הקרקע לרועה .בהרי ירושלים קק"ל
אי ה משלמת לבדואים ,אלא ות ת תמיכות עקיפות )אוהל ,מים ,פא לים סולאריים ,חיסו ים
לבעלי החיים ,לווי מול הרשויות( .ב וסף הרועים מקבלים תשלום דרך התכ ית לרעיה בשטחים
פתוחים שמפעיל משרד החקלאות ,תשלום צ וע יחסית )כ / ₪ 100-ראש  /ש ה בממוצע( .במצב
כזה הרעיה אי ה מסחרית )כפי שקיים בארה"ב( ,הרועים אי ם מבססים את פר סתם על
הרעיה ,ומרביתם מחזיקים בעבודות וספות על הרעיה .2עם זאת ראה שמצב זה אי ו פוגע
באפקטיביות של הרעיה והיכולת של מ הלי השטח לכוון אותה.
 .2הרעיה ה יידת בארה"ב מבוססת על רועים מקצועיים שמלווים את העדר לאורך תקופה
)במשמרות שעתיות או יומיות( אך אי ם מתגוררים איתו .רעיית הבדואים בהרי ירושלים –
משמעותה שהרועה עובר להתגורר עם העדר .למצב זה משמעויות שו ות.

תבחינים לבחירה בעדר קבוע או נייד
הבחירה במתווה התכ ו י בין עדרים קבועים )צמודי דופן או לא( ל יידים קשורה ומשליכה על
המוצרים החקלאיים המיוצרים בעדר ,הקובעים במידה רבה את כלכליות הגידול והצורך לתמוך
בו מצד הרשויות:
א .עדר קבוע צמוד דופן -העדר יכול להיות מגודל לטובת תפוקת חלב ,כי במיקום צמוד דופן יתן
להקים מכון חליבה ,מחלבה לעיבוד החלב ומוצריו ,ולעיתים גם קודה למכירה ישירה של
גבי ות .עדר לתפוקת חלב הכולל מכירה ישירה של גבי ות יכול להיות רווחי ,והתמרוץ הכלכלי
ה דרש לשירותי רעיה מצד הרשויות ומ הלי השטחים יכול להיות מוך יחסית .יש להתחשב
במרחקי ההליכה המוגבלים של עיזים בכדי לבחון האם הן יכולות לממשק את כל השטחים

 2ראיו ות עם רועים יידים בהרי ירושלים ,בסיור ש ערך במסגרת המחקר ה וכחי 16 ,ספטמבר .2019
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ה דרשים ,ולחזור לדיר לחליבה  /לי ה .כדי להקים את הדיר דרשת תכ ית מתאר המאפשרת
הקמת מב ים לגידול בעלי חיים והוצאת היתר ב יה בהתאם.
ב .עדר ייד בשטח הפתוח – בישראל כיום ,אין אפשרות לגדל את העיזים לטובת חלב בדירים
יידים ,כי אין אפשרות להקים מכון חליבה ייד )מכו י חליבה יידים קיימים במקומות אחרים
בעולם( .גידול עזים לבשר בלבד אי ו רווחי ,ולכן דרש תמרוץ משמעותי לשירותי הרעיה.
קידום עדרים יישוביים קבועים ,תלוי בסוג היישוב שבו רוצים למקם את הדיר:
א .בקיבוצים ובמושבים – קיימת בדרך כלל תכ ית מתאר המאפשרת הקמת מב ים לגידול בעלי
חיים ,וכך יש ה תשתית תכ ו ית להוצאת היתרי ב יה .עם זאת ,כפועל יוצא של חוק
ההתיישבות ,מי שמקים את הדיר יכול להיות רק הקיבוץ עצמו או חבר מושב ,ולא מגדל חיצו י.
בשיחות שהתקיימו עם ציגי הע ף אמר כי בחלק מהישובים הכפריים-חקלאיים אין ע יין
במשקי בעלי חיים בשל מטרדים סביבתיים אפשריים .המחקר ה וכחי יבחן ,בין היתר ,את
עמדת היישובים הכפריים בסוגיה זו.
ב .ביישובים קהילתיים או יישובים עירו יים ,קט ים או גדולים – בדרך כלל תכ ית המתאר אי ה
מאפשרת הקמת מב ים לגידול בעלי חיים ,וככל שרוצים להקים דירים ביישובים הללו – יש
צורך בהכ ת תכ ית מתאר ל ושא זה ,תהליך מורכב וארוך זמן .יתן להתמודד עם ושא
המטרדים הסביבתיים באיתור כון של מגרש בקצה היישוב ומרוחק מהמגורים )למשל בקצה
אזור תעסוקה( .יתכן כי מסלול פשוט יותר הי ו הפעלת עדר ייד ,בקווים המפורטים בהמשך.
הבחירה בחלופה העקרו ית – קידום מוקדי רעיה קבועים ,לעומת עדרים יידים – משפיעה על
מכלול ההיבטים הכלכליים והחברתיים של הע ף; למשל ,גובה התמרוץ הכלכלי תלוי במידה רבה
ביעדי הגידול של העדר )חלב ובשר ,או בשר בלבד( ,ואלו תלויים בסוג הפתרון התכ ו י.

 .2סקירת ספרות – מרעה עיזים ממשקי בישראל
כללי
בישראל ערכו מחקרים רבים שבדקו את המרעה כמערכת ייצור  -תפוקת מוצרי בעלי חיים במרעה,
ערכי התזו ה של צמחיית המרעה ,לחץ הרעיה ,כושר ה שיאה ,ועוד .ממצאי מחקרים אלו מרוכזים,
בין היתר ,ב"ספר המרעה" )זליגמן ואחרים .(2016 ,כמו כן חקרה התרומה של המרעה לשימור
שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי .מחקר רב ב ושא זה מתקיים כיום ברמת ה דיב )פרבולוצקי;2013 ,
רמת ה דיב ;2016 ,גלסר ,ואחרים.(2016 ,
קק"ל ורט"ג ) (2011פרסמו מסמך על היבטים יישומיים של רעיה למ יעת שריפות .ועדת ממשק יער
ושיקום אקולוגי בכרמל )משרד הג"ס (2011 ,המליצה על רעיית עיזים ככלי להפחתת חומר הבעירה
בחורשים ויערות .ל דאו ואחרים ) (2016בדקו את השפעת עדר עזים ממשקי לאחר שריפות בכרמל.
ציג להלן מסק ות עיקריות של מחקרי רעיית עיזים ,בסוגיות מפתח המהוות בסיס למחקר
שלפ י ו.
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אזורי חייץ לממשק שריפות
אזור חייץ הוא אזור שטופלו בו פח הצומח ומב הו כדי להפחית את עוצמת השרפה .רוחב אזור
החיץ תלוי בטופוגרפיה של המרחב ובאופי המב ה של כיסוי הצומח .יש סוגים שו ים של אזורי חיץ,
למשל )דופור-דרור) (2011 ,אלמסי:(2017 ,
 .1אזור ש ועד לאפשר תפקוד ות ועה של כוחות הכיבוי על ידי כריתת חלק מהעצים ויצירת
רווח בין צמרות העצים ,והוא ממוקם לאורך הדרכים ביערות.
 .2אזור ש ועד למ וע התלקחות והתחלה של שרפה ,והוא מוקם סמוך למוקדי פעילות של ב י
אדם בקרבה לצומח טבעי ביישובים ,במגרשי ח יה ,באתרי קמפי ג ובמזבלות.
 .3אזור ש ועד לצמצם את היקף השטח ה שרף ובתוך כך לשמור על חלק מהצומח בשטחים
הפתוחים המיוערים.
בש ת  2015פורסמה טיוטת תק ות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הג ה על יישובים מפ י שרפות
יער )התשע"ו (2016-העוסקת באזורי חיץ ,ו ושאים וספים .בטיוטה זו כללה הגדרה לאזור חיץ
המכו ה "אזור מפגש"" :אזור בו המרחק בין העצים או השיחים בקצה היער לבתי היישוב או לשטח
החקלאי הצמוד להם הוא  76מטרים או פחות" )אלמסי .(2017 ,באזור חייץ יש צורך לממשק את
הצמחיה לשם הקט ת סכ ת שריפות .יש לציין כי תק ות ההג ה על יישובים מפ י שריפות טרם
אושרו.
ב וסף לאזור חייץ סביב יישובים ,יש ם גם אזורי חייץ ביערות ,חורשים ושטחים פתוחים .מטרתם
לאפשר פעולה בטוחה ויעילה של כוחות כיבוי במקרה של שריפה )ח וך צורף ,דברים בעל פה12 ,
יולי  .(2018הקריטריו ים להגדרת מיקום אזור החייץ ביער כוללים :קיום דרך שמתאימה להוביל
כוחות חילוץ  -רחבה מספיק ,מחוברת לכבישים מרכזיים בש י קצותיה ,קשורה לשטחי התארג ות
ומקורות מים .אזור החייץ כולל צומח המטופל בצורה מתאימה .על פי ההגדרה של קק"ל קווי חייץ
מסביב לדרכים דרשים להיות ברוחב  40מ' מכל צד של הדרך – סה"כ  80מ' סביב הדרך )ח וך
צורף ,קק"ל ,דברים בעל פה 12 ,יולי .(2018
הגדרות ללחץ רעיה
ה תו ים המחקריים מצביעים על כך שבקו חייץ למ יעת שריפות ,שבו דרשות העיזים להתמודדות
עם צמחיה מעוצה ,יש צורך בלחץ רעיה גדול .לחץ הרעיה המתאים לאחזקת קו חייץ הי ו כ5-4
דו ם /עז /ש ה )) (Evlagon et al, 2012) (Evlagon et al, 2010אבלגון ואחרים) (2014 ,גלסר
ואחרים .(2014 ,לחץ הרעיה המתאים צריך להיקבע לפי ת אי השטח .במקומות מסוימים דרש לחץ
של  5דו ם לעז ומקומות אחרים  3דו ם לעז )דוד אבלגון ,דברים בעל פה ,י ואר .(2019
מרעה עיזים לא יכול ליצור אזור חייץ אבל יכול לסייע בתחזוקת אזור החייץ .בכדי לייצר אזור חייץ
יש צורך בפעולה ראשו ית של דילול מכ י ,אך לאחריה יתן להשתמש ברעיה בכדי למ וע צימוח
חוזר שיחייב דילול מכ י תכוף )ח וך צורף ,דברים בעל פה 12 ,יולי .(2018
מרחקי הליכה של עיזים
במחקר ש ערך בכרמל מצא כי המרחק המקסימאלי )בקו אווירי( שעיזים הולכות מהדיר הי ו 2
ק"מ )סגל ואחרים) (2017 ,ל דאו ,ואחרים .(2016 ,במהלך היום הולכות העיזים מרחקים ארוכים
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יותר ,אבל זהו המרחק המקסימאלי שהן יכולות להתרחק מהדיר .במחקר אחר בכרמל מצא
שמרחקי ההליכה הממוצעים הי ם  0.8-1.5ק"מ מהדיר )ל דאו ,ואחרים .(2016 ,במחקר ש ערך
בהרי יהודה מצא כי מרחק ההליכה הממוצע מהדיר הי ו  0.78ק"מ והמרחק המירבי הי ו 1.23
ק"מ )הורן.(2017 ,
במחקר ש ערך בהרי יהודה מצא כי עדרים קבועים )חוות מרעה( הולכים מרחקים קצרים יותר
מעדרים ודדים )עדרי בדואים המתקיימים במתק י שטח זמ יים( :מרחק ממוצע של  614מ' מהדיר
לעדר קבוע לעומת  825מ' לעדר ודד )הורן .(2017 ,השו י ובע ככל ה ראה מיעד גידול העדר:
בעדרים קבועים היעד הי ו ייצור חלב ,ולכן העדרים צריכים לחזור לדיר מידי מספר שעות לחליבה
ואי ם יכולים ללכת מרחקים גדולים .לעומת זאת העדרים ה ודדים אי ם מגודלים למטרת תפוקת
חלב אלא ולדות ובשר בלבד ,ולכן אי ם מוגבלים בהקשר של צורך בחליבה .כמו כן מצא במחקר
כי עדר המובל על ידי רועה דומי טי – הולך מרחק קצר יותר ,כאשר בעדרים ה ודדים הרועה
דומי טי פחות ועיזים הולכות מרחקים גדולים יותר.
באותו מחקר מצא כי המרחק מהדיר הוא הגורם המשפיע ביותר על לחץ הרעיה ,ורוב לחץ הרעיה
הי ו במרחק של עד  1,000מ' מהדיר )הורן ;(2017 ,החוקר סיכם כי יש ה חשיבות רבה למיקומם
של הדירים והמכלאות במרחב היער ,מכיוון ש וכחות העדרים מתרכזת בעיקר סביבם .הומלץ
למקם את הדירים באזורים המוגדרים כאזורי חייץ ו דרשים לרעיה בלחץ גבוה ,או בסמוך להם.
עלויות דילול מכאני מול רעיית עיזים
העלויות של כיבוי שריפות ביערות ההר והחוף מסתכמות בכ ₪ 3,000,000-בש ה )ל דאו ואחרים,
 .(2015עלות הטיפולים למ יעת שרפות ביער יתיר ,שבו תת היער אי ו מפותח והשרפות מועטות,
הוערכה בכ ₪ 15 -לדו ם .לעומת זאת ,עלות תחזוקת אזורי חיץ בכרמל ,בהם הצמחיה צפופה
והטופוגרפיה מורכבת ,באמצעים מכא יים ,הוערכה בכ ₪ 1,000 -לדו ם )ל דאו ואחרים.(2015 ,
במחקר ש ערך על ידי רט"ג הוערכה עלות של אחזקת קו חייץ בחורש באמצעים מכ יים בכ₪ 400-
לדו ם )דולב ואחרים .(2015 ,בתכ יות מיגון אש ליישובי משגב ,ש ערכו על ידי המועצה האזורית
והיישובים בהתייעצות עם קק"ל ,הוערכו עלויות אחזקת קו חייץ באמצעים מכ יים בכ.₪ 200-
בשיחה עם עורכי התכ יות הועלתה ההשערה כי ההבדל בהערכת העלויות בין רט"ג וקק"ל ובע
מסוג העץ – ביערות העץ העיקרי הי ו אורן שיכול לשמש להסקה ,והרווח ממכירת העץ מוריד את
העלות שגובה הקבלן על הכריתה .יש לחדד כי העלויות המוצגות לעיל מתייחסות לאחזקה של קו
החייץ ,לאחר פעילות הדילול הראשו ית ,שאותה יש לבצע בכל מקרה באמצעים מכ יים.
חלופות להגדלת היצע העדרים במרעה
במסמך בדיקה שהוכן עבור רט"ג זוהו שלוש חלופות להגדלת היצע העדרים במרעה בהרי ירושלים
)גלסר ואחרים:(2014 ,


עדרים ודדים אשר ית יידו מספר פעמים בש ה בין האזורים השו ים.



הקמת חוות ייעודיות להספקת שירותי רעייה ,אשר יופעלו ע"י זכיין פרטי או ארגון מת דבים.



הפעלת מגדלים מקומיים אשר יספקו שירותי רעייה באזורים ה דרשים לטיפול בסביבתם.
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קק"ל מפעילה בפועל את החלופה הראשו ה בהרי ירושלים ,כאשר היא מביאה עדרים ודדים ,של
מגדלים בדואים ,מצפון ה גב אל אזור הרי ירושלים .סקר מקיף של הרועים הללו ערך על ידי ל דאו
ועמיתיו ב .2014-הסקר כלל בדיקה של היבטים חברתיים ,כלכליים ועמדות הרועים כלפי הרעיה
ה ודדת במרחב .מהסקר עולה כי על אף התמיכה בשווה-כסף המתקבלת מקק"ל ,הרעיה אי ה
רווחית ,בפרט בהשוואה לגידול בדיר בצפון ה גב .אחד הגורמים המביאים לפגיעה ברווחיות הי ו
המחיר ה מוך של בשר עיזים )אבלגון .(2014 ,ב וסף ,הרעייה ביערות המרכז כרוכה מבחי ת הרועה
בעלות כלכלית ) סיעות לביקור המשפחה ש שארה לגור בצפון ה גב( ,בהתארג ות משפחתית
מסובכת ,וגורמת לתמותת ולדות חריגה ,הרעלות ,טריפות על ידי ת ים – גורמים היוצרים עלויות
וספות )ל דאו ,אבו-רביעה ,אבלגון & ,אבו-סיאם.(2015 ,
במסמך בדיקה שהוכן עבור רט"ג )גלסר ואחרים (2014 ,זוהו היתרו ות הבאים לעדרים קבועים
כספקי מרעה ממשקי:
 למגדל לא דרושים מתק ים בשטחים הפתוחים ,מאחר ומכלול המתק ים ה דרשים לגידול
קיימים במכלאת הקבע ,הצמודה ליישוב.
 היכולת של עדר כזה להתקיים ולספק פר סה קבועה לבעל העדר טובה יותר לעומת מגדלים
יידים ,מפ י ש יתן לייצר חלב ובשר הודות למתק ים הקבועים הקיימים .הממשק אי ט סיבי
יותר ולכן ההכ סה מהעדר ,משמעותית יותר לכלכלתו של המגדל.
 בדרך כלל בעלי העדרים מתגוררים ביישוב סמוך ,מצב המו ע את הצורך לאפשר מגורי מגדל
בסמוך לעדר בשטחים פתוחים.


יתן להסתמך על העדרים הקבועים לטווח ארוך ,וליצור מחויבות של המגדל לרעיה הממשקית.

 לרשויות קל יותר לתמוך בעדרים קבועים ,המ והלים באופן מסודר ורשום של כל היבטי
הגידול.
החיסרון של עדרים קבועים הי ו גמישות מועטה לשי ויים בממשק ויכולת מעטה לעבור בין שטחי
מרעה ,בהתאם לדרישות של מ הל השטח .חיסרון וסף הי ו כי למרעה ערך כלכלי מוך יחסית עבור
המגדל ,שכן הוא יכול לעבור בקלות לממשק של מזון מוגש ,שישפר מבחי תו את הרווחים
הכלכליים )שיפור בת ובת החלב ,והקט ת עלויות עבודה ושעות עבודה דרשות( .כאשר מסתמכים
על עדרים קבועים התמריץ ליציאה למרעה צריך להיות משמעותי מספיק מבחי ת המגדל ,ואמצעי
הפיקוח והאכיפה על ביצוע המרעה בפועל צריכים להיות אפקטיביים.
תמריצים כלכליים לרעיה
במסמך מדי יות שרוכז על ידי קק"ל זוהתה אי-הכדאיות הכלכלית בע ף כגורם מגביל ,ו אמר
שהמשך הרעייה של עדרי עזים ביערות מחייב סבסוד כדי להבטיח את התחזוקה התקי ה של קווי
החיץ לאורך ש ים )אבלגון .(2014 ,אמצעי הסבסוד שהוצעו במסמך זה :רכישת דיר ,סבסוד ההובלה
של העיזים ,מעקב וטרי רי ,הדברת צמחים רעילים במרעה וצמחים טפילים במכלאה ,סבסוד
חיסו ים.
במסמך מדי יות שהוכן עבור רט"ג )גלסר ,קמי ר & ,סגל (2014 ,אמר כי מתן תשלום ישיר על
שירותי רעיה הי ה שיטה המאפשרת שליטה טובה על איכות הרעיה ,כי המגדל יהיה מחויב
לביצועים מוגדרים תמורת התשלום.
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במקומות שו ים בעולם פותחו כלים המאפשרים לשלם לחקלאים ולרועים עבור התועלות
הציבוריות שהחקלאות מספקת .באיחוד האירופי שטחי מרעה זכאים לסובסידיות במסגרת
תכ יות חקלאיות-סביבתיות ).(agri-environmental schemes
בישראל ערכו בש ים האחרו ות מספר סיו ות במתן תמיכה לשירותים סביבתיים של ע פי
חקלאות .שימוש במודל כלכלי תחרותי לתגמול עבור שירותים סביבתיים של חקלאות בוצע
בפרויקט במוא"ז מגידו )אמדור ,(2009 ,במימון משותף של קק"ל וגופים וספים .בעשור האחרון
מפעיל משרד החקלאות מספר תכ יות לתגמול עבור שירותים סביבתיים של חקלאות :תכ יות
"חקלאות תומכת סביבה" המופעלות על ידי אגף אגרו-אקולוגיה )כיום מתקיים סבב ש י של
תכ יות בארבעה אזורים בארץ; בסבב הראשון התקיימות תכ יות בשלושה אזורים בארץ( .במסלול
סבסוד אחר ,רשות המרעה ות ת תמיכה באחזקת עדרי בקר וצאן במרעה ,במתכו ת של תשלום
ש תי לראש בעדר .התמיכה מות ית בת אי סף ,בין היתר קיומו של דיר ושטח רעיה מוסדר.
בע ף הדבורים מתקיים מודל של תשלום עבור שירותי מערכת של החקלאות :חקלאים ,בעיקר
מגדלי מטעים ,משלמים למגדלי דבורים עבור שירותי האבקה .כך מקבל הדבוראי הכ סה מש י
מקורות :ייצור דבש )מוצר חקלאי ה מכר בשוק( ,ושירותי האבקה )שירות מערכת אקולוגי( .מודל
זה מת הל בשוק הפרטי ,ללא תשלום מצד רשויות ציבוריות .סקירה של מודל זה ,והלקחים ש יתן
ללמוד ממ ו בהקשר של ע ף רעיית העיזים ,מוצגים ב ספח לדו"ח המחקר ה וכחי.

 .3שיטת המחקר
שיטת המחקר ה וכחי מבוססת על הה חה כי בתכ ון רעיה ממשקית יש לבחון ש י מרכיבים:
הביקוש – זיהוי תאי השטח ה דרשים לרעיה ממשקית; וההיצע הקיים או הפוט ציאלי לפיתוח
רעיה ממשקית – מגדלים ועדרים .תכ ית לעידוד הרעיה תשאף להפגיש ולאזן בין הש יים ,וליצור
את הת אים שיאפשרו להיצע הרעיה במרחב לע ות ככל ה יתן על הביקוש והצורך ברעיה.
יפורטו להלן ש י מרכיבי המודל :זיהוי הביקוש ואפיון ההיצע.
זיהוי הביקוש :מודל מרחבי לרעיה ממשקית
מטרת המודל הי ה זיהוי צרכי המרעה הממשקי במרחב ,כולל איתור השטחים ה דרשים לכך;
"תרגום" השטחים לכדי מספר עיזים וגודל העדרים ה דרשים לאספקת שירותי המרעה ,על בסיס
פרמטרים מקובלים בספרות )ש סקרה לעיל(; והצעה למיקום העדרים והדירים בהתאם למרחקי
ההליכה של העיזים .המודל מאפשר לבחון את השאלה האם ועד כמה יתן לבסס את הרעיה במרחב
מסוים על עדרים ודירים צמודי דופן והאם יש צורך בהקמת דירים בשטחים פתוחים.
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המודל כולל את השלבים הבאים:
הגדרת האזורים ה דרשים לרעיה ממשקית
מיפוי האזורים ה דרשים לרעיה בממ"ג
יתוח כמותי של גודל שטחי הרעיה הממשקית
ו"תרגום" לגודל וכמות העדרים ה דרשים
יתוח מרחבי של מרחקי ההליכה של עיזים:
האם יתן "לכסות" את השטח ה דרש לרעיה
בעדרים ודירים צמודי דופן?

פיתוח תשתית תכ ו ית

דירים צמודי דופן

במידת ה דרש:
דירים בשטח
הפתוח

איור  : 3מודל מרחבי לאפיון הביקוש למרעה ממשקי

פירוט שיטת העבודה לביצוע המודל:
א .הגדרת האזורים ה דרשים לרעיה :בירור הדרישות ל יהול היער במרחב שבו ערך הפרויקט.
היכן דרשים שירותי רעיה להפחתת חומר בערה ,תדירות ותזמון .ככלל המקומות בהם רוצים
לעודד רעיית עיזים הם :מסביב ליישובים; באזורי חייץ שהוגדרו בתכ יות אב ליערות;
באזורים וספים – למשל אזורי קליטת קהל ,מבטי וף ועוד .רוחב רצועות החייץ יקבע על בסיס
ההגדרות שגובשו בטיוטת תק ות הרשות הארצית לכבאות והצלה ,ההגדרות המקובלות
בקק"ל לרוחב אזורי חייץ ביער ,אזורי חייץ ש קבעו בתכ יות ממשק יער ,והתייעצות עם מ הלי
השטחים הפתוחים במקום.
כלי עזר חשוב להגדרת האזורים ה דרשים לרעיה הי ן תכ יות ממשק יער ,במקומות בהם הן
קיימות וכוללות התייחסות לממשק רעיה רצוי .במקומות בהם אין תכ יות ממשק יער – יבוסס
זיהוי אזורי החייץ על התייעצות עם יער ים ומומחים מקומיים .יש לקחת בחשבון גם אזורים
שבהם הוגדר בתכ ית אב ליער שלא רוצים בהם רעיה ,מטעמים שו ים .כמו כן יש לקחת
בחשבון את אופי הצמחיה הקיימת באזורים שזוהו :חקלאות ,צמחיה עשבו ית ,חורש ,יער
ומידת צפיפות הצמחיה וקצב הצימוח .סקרי טבע ו וף של מכון דש"א הי ם מקור טוב למידע
על אופי הצמחיה ,ו יתוחי המארג מציגים מידע על צפיפות וקצב הצימוח.
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ב.

ג.

ד.

ה.

מיפוי האזורים ה דרשים לרעיה בממ"ג :מיפוי של אזורי החייץ לפי הרוחב המוגדר )למשל:
 76מ' סביב יישובים ,בהתאם לטיוטת תק ות הרשות הארצית לכבאות והצלה;  80מ' סביב
דרכי יער ראשיות ,כמקובל בקק"ל( .המיפוי יערך במערכת מידע גיאוגרפי )ממ"ג( ,באופן
המאפשר בחי ה ו יתוח של התפרוסת הגיאוגרפית.
יתוח כמותי של גודל שטחי הרעיה הממשקית ו"תרגום" לגודל וכמות העדרים ה דרשים:
לאחר המיפוי בממ"ג יתן להיעזר במערכת הממוחשבת בכדי לחשב את סך השטח ה דרש
)דו ם( למרעה ממשקי במרחב .בעזרת הגדרות מקובלות של לחץ רעיה חזק ) 4-5דו ם לעז ,ראו
סקירת הספרות( יתן לחשב את סך כמות העיזים ה דרשות במרחב בכדי לקיים את הרעיה
ה דרשת בשטחים שאותרו ,בלחץ רעיה חזק .ב וסף יתן לחשב את כמות העיזים ה דרשת
בחיתוכים שו ים – למשל לאחזקת קווי החייץ סביב כל אחד מהיישובים; או בכל יער בפ י
עצמו.
יתוח מרחבי של מרחקי ההליכה של עיזים :מטרתו של יתוח זה הי ה לברר האם יתן
"לכסות" את האזורים ה דרשים לרעיה באמצעות עדרי עיזים שיוחזקו בדירים צמודי דופן
ליישובים .לעיזים מרחק הליכה מוגבל בין הדיר ואזור המרעה ) 0.8-2ק"מ ,ראו סקירת
ספרות( .יסומ ו רצועות ברדיוס מרחק ההליכה מקצה היישובים .ה יתוח יאפשר לזהות
אזורים אותם לא יתן לממשק בעדרים המתקיימים בדירים צמודי דופן ועבורם דרש לפתח
תשתיות תכ ון ייעודיות .יש לאמר כי במחקרים שו ים מצאו מרחקי הליכה שו ים של עיזים
)ראו סקירת ספרות לעיל( ,וכן כי מרחקי ההליכה תלויים בת אי השטח )בטופוגרפיה תלולה
המרחק יותר קצר( ,ובמטרת הגידול )חלב או בשר בלבד; מרחקי ההליכה של עיזי חלב עשויים
להיות קצרים יותר בגלל הצורך לחזור לדיר לחליבה מספר פעמים ביום( .יש להפעיל שיקול
דעת ולהתאים לכל מרחב ועדר את מרחקי ההליכה הרלוו טיים עבורו.
פיתוח תשתית תכ ו ית :על בסיס מסק ות סעיפים  1-4יתן לגשת להכ ת תכ ית ,שתקבע את
אזורי הרעיה ,ואת מיקומם וגודלם של העדרים ,בהתאם לאזורים ש דרש לממשק ,מרחקי
ההליכה הסבירים עבור עיזים ,ומספר העיזים ה דרשות בכדי לממשק את השטחים ה מצאים
ברדיוס הליכה מהדירים ש קבעו .ככל ה יתן יש להעדיף דירים צמודי דופן .במקרים בהם לא
יתן לממשק שטח ה דרש למרעה באמצעות דיר צמוד דופן – יבח ו אמצעים ייעודיים להפעלת
עדר ולהקמת דיר בהתאם למאפיי י השטח.
כבסיס לשלב זה מומלץ לסקור את התכ יות הקיימות ביישובים במרחב הפרויקט ,ואת
האפשרויות הקיימות בהן להקמת דירים .במרבית היישובים הכפריים-חקלאיים התכ יות
מאפשרות הקמת מב ים חקלאיים במקומות מוגדרים ,ובכללם דירים לגידול עיזים .במספר
אזורים בארץ יש ב וסף תכ יות מרחביות למב ים חקלאיים )לכלל שטחי מועצה אזורית או אף
למחוז כולו( ו יתן להתבסס עליהן בהקמת דירים .האתגרים העיקריים וגעים בדרך כלל
למקרים בהם לא יתן להקים דיר במיקום צמוד דופן ,וכאן דרש לאמץ פתרו ות חדש יים כגון
בי וי זמ י ,שימוש במב ים קיימים בשטח )חלקם מב ים היסטוריים כאשר הקמת הדיר יכולה
להיות משולבת בשימור המב ה( ,הקמת דירים על ידי קק"ל והשכרתם לרועים ועוד.
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חקר מקרה -הרי ירושלים
בכדי לבדוק את המודל שהוצג לעיל ערך חקר מקרה בהרי ירושלים .המועצה האזורית מטה יהודה,
ששטחה מקיף את אזור הרי ירושלים ,מאגדת בתוכה  57יישובים :מושבים ,קיבוצים ,יישובים
קהילתיים ,יישובים ערביים ,חוות חקלאיות ,יישוב יהודי ערבי משותף ומ זרים )מועצה אזורית
מטה יהודה .(2019 ,שטח תחום השיפוט של מוא"ז מטה יהודה כ 520,000-דו ם .בשטח המועצה
פארקים ויערות רבים ו רחבים ,כאשר חלק משמעותי מהיישובים הכפריים מוקפים ביערות,
ולפיכך דרשים לקווי חייץ וממשק לצמצום סכ ת שריפות .השטחים החקלאיים המעובדים קט ים
יחסית.
חקר המקרה ערך במרחב יערות הקדושים וצרעה ואשתאול )ראו הגדרת גבול המרחבים באיורים
להלן; המפות כוללות פירוט היישובים שבהם ערך הסקר( .יערות אלו בחרו מפ י ש ערכה בהם
לאחרו ה תכ ית אב וממשק על פי עקרו ות תורת יהול היער .תכ ית האב מתייחסת בין השאר
לאזורים ה דרשים לרעיה .יתן לפיכך לבחון בהם יישום ממשק רעיה מכוון מטרה בהתאם למודל
שפותח במחקר ה וכחי.
במערכת ממ"ג רוכזו שכבות מידע מתוך תכ יות ממשק היערות במרחב )פורת ,צורף & ,אוסם,
) (2013מסטאי ,פורת ,בר שטיין ,רוז ר-סלע & ,זרי ,(2016 ,מידע על מיפוי עדרים מתוך מחקרי
מרעה שהתבצעו לאחרו ה במרחב )ראובן הורן ,בה חיית יוג'ין או גר ,(2017 ,וכן מסקרי טבע ו וף
שביצע מכון דש"א באזור )ערד ,ואחרים .(2016 ,השכבות ש כללו ב יתוח הן :תצלום אוויר ,סימון
יישובים )התחום הב וי( ,וסימון מיקום דירים יידים במרחב .כמו כן אסף מידע בדבר סיווג
היישובים הכפריים )מושבים ,קיבוצים ,יישובים קהילתיים וכו'(.
הגדרת האזורים ה דרשים לרעיה ,ומיפוי שלהם ,ערכו על בסיס יתוח ממ"ג ,כאשר סביב
היישובים סומ ו רצועות חייץ ברוחב  76מ' סביב התחום הב וי ,וקווי חייץ ביער סומ ו בהתאם
לסימו ם בתכ יות ממשק היער .במערכת הממ"ג חושב סך כל השטח ה דרש לרעיה ,ובהתאם אליו,
ועל פי לחץ רעיה של  5דו ם /עז ,חושבה כמות העיזים הכוללת ה דרשת לאחזקת אזורי החייץ
במרחב.
במערכת ממ"ג ותחה האפשרות "לכסות" את המרחב בדירים צמודי דופן ,באמצעות סימון רצועות
ברוחב  800מ' סביב גבול הבי וי של היישובים ,המדמות את המרחק המקסימאלי שעיזים יכולות
להתרחק מהדיר ,בה חה שהדיר ממוקם במיקום צמוד דופן בקצה התחום הב וי ביישוב .מטעמי
שמר ות ,לקחו בחשבון מרחקי הליכה מי ימאליים של העיזים ) 800מ'( כפי ש מצאו במחקרים )יש
לאמר כי חלק מהמחקרים מצאו כי יתן להגיע למרחקי הליכה של עד  2ק"מ(.
בכל יישוב חושב אזור החייץ ש יתן לייחס לעדרים שימוקמו בו :האזור הורכב מאזור החייץ סביב
היישוב עצמו וב וסף אזור חייץ ביער המצוי בטווח של עד  800מ' מגבול הבי וי ביישוב .בהתאם לכך
חושב גודל השטח המצרפי שיכול להיות ממומשק באמצעות עדר שימוקם בדיר צמוד דופן ליישוב.
בהתאם לגודל השטח ,ועל פי לחץ רעיה של  5דו ם לעז ,חושב גודל העדר ה דרש לרעיה ממשקית
בכל אחד מהיישובים.
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איור  : 4מרחב ההתייחסות  -יער הקדושים .מקור :תכ ית אב ליער הקדושים ,קק"ל2013 ,

איור  : 5מרחב ההתייחסות – יער צרעה ואשתאול .מקור :תכ ית אב ליערות צרעה ,אשתאול ,הראל וצלפון ,קק"ל2016 ,
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אפיון ההיצע :בדיקת ישימות כלכלית-חברתית
מימוש התכ ית להקמת עדרים ודירים תלוי במשת ים חברתיים וכלכליים :האם יש ם במרחב
א שים המעו יי ים לעסוק בגידול עיזים ורעיית עיזים? האם תושבי היישובים מעו יי ים בקיומו
של עדר עיזים ביישוב ,או שמא הוא תפס כמקור למטרדים? מה הם הת אים הכלכליים איתם
מתמודדים הרועים ואיך יתן לשפר אותם?
בכדי להתמודד עם שאלות אלו יתן לערוך מודל תיאורטי  -הכ ת תחשיב לעדר עיזים במרעה
המבוסס על תו ים ממוצעים של עדרים דומים ברחבי הארץ .זהו בסיס ראשו י לבחי ה החברתית-
כלכלית ,אך יש להשלים אותו באמצעות בדיקה מקומית-ספציפית של הא שים החיים במרחב
התכ ון ,כולל סקרים ואמצעים אחרים של שיתוף הציבור.
אספו תו ים כלכליים על גידול עיזים במרעה לשתי מטרות :תפוקת בשר; ותפוקת חלב ובשר.
ה תו ים תקבלו מעדר העיזים הממשקי של רמת ה דיב ,תוך התייעצות עם מדריכת הצאן הראשית
בשהמ )שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר( .ה תו ים מובאים ב ספח א של
דו"ח המחקר ,וממחישים את הפיצוי הכלכלי ש דרש לתת למגדלי עיזים בכדי להפוך את היציאה
למרעה לכלכלית.
עיקר עבודת המחקר ה וכחי התמקדה בבחי ת פרמטרים חברתיים ועמדות המגדלים והציבור
הרחב .ערכו סקרים בקרב מגדלי עיזים ובעלי חיים אחרים במרעה ,במטרה להבין את הישימות
של מסלולי פעילות שו ים לקידום רעיה ממשקית .כמו ערך סקר כן בקרב ציגי ציבור  -ציגי
היישובים הכפריים במרחב הרי ירושלים – במטרה לאפיין את עמדות הציבור המקומי בשאלה של
הקמת עדרים ועידוד פעילות מרעה במרחב ,במטרה לבחון את הישימות של קידום עדרים
יישוביים; וכן סקר בקרב ציגי ארגו ים רלוו טיים לרעיה ,במטרה לבדוק את הישימות של מסלול
העדר ה ייד.
בדיקת ישימות חברתית וכלכלית

תחשיב כללי

סקר לבדיקת ת אים מקומיים

רועים ועדרים

הציבור ו ציגיו

איור  :6מודל לאפיון ההיצע הקיים והפוט ציאלי של רועים ועדרים ממשקיים

מסלולי פעילות
יש ו מגוון של מסלולי פעילות אפשריים לקידום רעיית עיזים .במסגרת המחקר ה וכחי בח ו ארבעה
מסלולי פעילות ,שפועלים בארץ במקומות שו ים ובהיקפים שו ים ,או מוכרים מהעולם ,ויש בהם
פוט ציאל לקידום ממשי וישים של רעיה ממשקית .מטרת ה יתוח הי ה לתאר את המודלים
השו ים ,לבחון יתרו ות וחסמים ,ולהצביע על המודלים ש ראה שפוט ציאל פיתוח וקידום העדרים
על פיהם הי ו הישים ביותר.

21

מסלולי הפעילות ש בח ו מוצגים בטבלה הבאה.
טבלה  : 1מסלולי פעילות ש בח ו במחקר

מסלול

בעדר קיים

בעדר חדש

עדר חובבים ביישוב כפרי-
חקלאי

עידוד להגדלת העדר ויציאה
למרעה

הקמת עדר מקומי למטרה
ממשקית

עדר חובבים בישוב עירוני/
קהילתי

עידוד להגדלת העדר ויציאה
למרעה

הקמת עדר למטרה ממשקית

עדר דו-תכליתי ,מסחרי בצד
ממשקי )במשק משפחתי או
קיבוצי(

עידוד להוספת עדר ממשקי
בצד העדר המסחרי )המבוסס
על מזון מוגש(

עידוד הקמת עדרים דו-
תכליתיים ,כאשר חלק
מהעיזים הינן מסחריות )מזון
מוגש( וחלקן ממשקיות
)במרעה(

עדר נייד  /מרחבי ,עם או ללא
"דיר אם" ,המתנייד מרבית
השנה בין אזורי מרעה שונים
הנדרשים לשירותי רעיה

חיזוק העדרים הניידים
הקיימים )בדואים מצפון הנגב
הרועים בהרי יהודה(

הקמת עדרים מרחביים ,שניתן
לנייד לתאי שטח שונים לפרקי
זמן קצובים ,בהתבסס על
מוקדי רעיה מוגדרים וצמודי
דופן ליישובים

ב וסף למסלולים הללו ,יתן לפתח מסלולים מעורבים .למשל :עדר יישובי-מרחבי – עדר הממוקם
ביישוב אחד ורועה סביבו ,אבל ב וסף גם סביב יישובים סמוכים ,אליהם הוא מגיע בימים מסוימים
או בעו ות מסוימות .למשל :עדר הממוקם ביישוב ערבי או בדואי ,ורועה סביבו ,וב וסף גם סביב
יישובים קהילתיים סמוכים )מצב כזה קיים ,למשל ,ביישובים מסוימים במשגב(.
עבור כל אחד מהמסלולים ערך התהליך הבא:
א .פיתוח מסלול הפעילות לכדי מודל :מה צריך לקרות כדי להגיע למצב שמתבצעת רעיית
עיזים ממשקית במסלול? הוכן תרשים זרימה המתאר את שלבי הפעילות ה דרשים עד
מימוש היעד.
ב .דיון ובדיקה של החסמים בכל מסלול :עבור כל מסלול זוהו החסמים השו ים הקשורים
בו ,ו ערכה בדיקה בדבר עוצמת החסם ,היכולת להסיר אותו ,הגורמים האחראים לטיפול
בחסם והפעולות ה דרשות )עריכת תכ יות ,קידום החלטות רמ"י ,שי ויי חקיקה ,הקצאת
תקציבים וכו'(.
החסמים ש בדקו עבור כל אחד ממסלולי הפעילות הם:
 .1הרצון לגידול עיזים במסלול זה מצד אוכלוסיית הרועים הרלוו טית ,הרועים הפעילים
כיום ,פוט ציאל הביקוש למסלול הרעיה מצד א שים "חדשים" שאי ם רועים כיום,
ומגמות לעתיד – האם הרצון לעסוק ברעיה לפי מסלול זה צפוי לגדול או להצטמצם.
 .2מקרקעין – עד כמה המסלול המוצע תואם את הלי הקצאת הקרקעות לרעיה הקיימים
בקרקעות מדי ה ,או מב ה בעלות כאשר מדובר בקרקע פרטית.
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 .3תכ ון -אפשרות הקמה של מב ים ותשתיות ,והוצאת היתרי ב יה ,למרכיבים כגון :דיר/
מכון חליבה /מחלבה /תיירות חקלאית /מכירה ישירה של תוצרת חקלאית.
 .4מגורי מגדל /עובדים /מת דבים :האם קיימת קרבה בין מגורי המגדל או עובדיו למיקום
העדר ,ואם לא – האם ואיך יתן להסדיר וכחות צמודה של המטפלים בעיזים בסמוך
לעדר.
 .5עמדות ציבור השכ ים ב וגע לגידול עיזים :לעיתים השכ ים תופסים את גידול העיזים
כמטרד )ריח ,רעש וכדומה( .האם ועד כמה סוגיה זו משמעותית במסלול הפעילות המוצע.
 .6תמיכות כלכליות דרשות :האם דרשות תמיכות מוכות או גבוהות יחסית.
 .7ייצור חלב :האם יתן לייצר חלב במסלול הפעילות ה בחן? לשם דוגמא -בעדר ייד יש קושי
לייצר חלב בשל הצורך להקים מחלבה במב ה קבע .היכולת לייצר חלב משפיעה על גובה
התשלום ה דרש עבור שירותי הרעיה )סעיף  ;(6עדר המייצר חלב הי ו רווחי יותר,
והתשלום הציבורי ה דרש כדי לתמרץ את קיומו מוך יותר.
 .8יידות העדר :האם העדר גמיש ביכולתו לבצע רעיה ממשקית בתאי שטח שו ים לפי צרכי
מ הלי השטח ,או שהוא קבוע ויכול לבצע רעיה באזור מוגדר בלבד.
החסמים ותחו ודורגו לפי רמת היכולת לפתור אותם בהקשר של כל מסלול .ערכה השוואה בין
המסלולים ,לפי דירוג ישימות הקידום ,והיכולת לפתור חסמים ,וזוהו מסלולי הפעילות המועדפים.
איור  :6מטריצת ה יתוח של מסלולי פעילות וחסמים

מסלולי הפעילות ותחו בטבלאות השוואה על פי מיטב הידע והשיפוט של עורכי המחקר ,ו בדקו
במסגרת ועדת היגוי בהשתתפות א שי קק"ל במאי  .2019מסק ות הבדיקה דויקו בהמשך
להתייחסות שהתקבלה ממומחי קק"ל.
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ש י מסלולי פעילות ישימים שזוהו הם עדר יישובי ועדר ייד )ראו פרק הממצאים להלן( .בהתאם
לכך ערכו סקרי מגדלים לזיהוי האפשרויות והכלים לקידום מסלולי הפעילות הללו.
מסלול עדר יישובי  -סקר מגדלים ונציגי יישובים
ערך סקר של מגדלי צאן ו ציגי היישובים הכפריים במרחב הרי ירושלים .בדיקה ראשו ית ש ערכה
מול על בסיס תו י החיסו ים בשירותים הוטרי ריים ,העלתה כי בהרי ירושלים יש ם עדרי צאן
רבים ביישובים הכפריים ,בחוות בודדים וכחלק ממערך המרעה בשטחים הפתוחים המ והל על ידי
קק"ל על בסיס עדרים בדואיים .ביישובים הכפריים מדובר בדרך כלל בעדרים קט ים יחסית.
בהמשך לריכוז תו י השירותים הוטרי ריים ערכו ש י סקרים:
 .1סקר מגדלי צאן – הסקר ערך בחודשים אוקטובר-דצמבר  .2018אותרו  15רועים המחזיקים
עדרי צאן )עיזים וכבשים( ביישובי הרי ירושלים .איתור הרועים היה בשיטת "כדור השלג"
כאשר תחילה אותרו  2-3רועים המוכרים לא שי קק"ל ומשרד החקלאות ,והם הפ ו אות ו
לרועים וספים במרחב .הרועים רואיי ו על ידי סוקרת במפגשים פ ים-אל-פ ים ש ערכו במשק
הצאן עצמו .השאלון עסק ב ושאים הבאים :רקע על משק הצאן ,הסיבות להקמתו ,יעד הגידול,
ותרומתו לפר סה; מגמות צפויות לעתיד – הגדלה או הקט ה של העדר ,שי וי בממשקים וביעדי
הגידול ,היבטים כלכליים של הע ף ,חסמים שיש להסיר ,ואופ י התמרוץ המתאימים .כחלק
מהראיון הוצג לרועה תרחיש לפיתוח מערך תמרוץ כלכלי לעידוד יציאה למרעה ממשקי,
ו שאלה עמדתו ב וגע לתרחיש והיבטים שו ים הכלולים בו ,כולל שאלה בדבר גובה התמרוץ
אותו הוא ידרוש כדי להשתתף בפרויקט .השאלון מוצג ב ספח ו' לדו"ח המחקר.
 .2סקר ציגי יישובים כפריים – הסקר ערך בחודשים ובמבר -דצמבר  .2018ערכה פ יה ל ציגי
היישובים הכפריים )יושבי ראש ועדים מקומיים או אגודות חקלאיות( ביישובים החקלאיים
בהרי ירושלים .רואיי ו  15ציגי יישובים ,הראיו ות התבצעו טלפו ית .השאלון עסק ב ושאים
הבאים :המצב הקיים  -עדרי הצאן הקיימים ביישוב; עמדות ציג היישוב והציבור ביישוב
ב וגע לקידום רעיה ממשקית ,תמריצים אפשריים וחסמים .כחלק מהראיון הוצג ל ציג היישוב
תרחיש לפיתוח מערך תמרוץ כלכלי לעידוד יציאה למרעה ממשקי ,ו שאלה עמדתו ב וגע
לתרחיש ולרצון והצורך להקים עדר עיזים ממשקי ביישוב .השאלון מוצג ב ספח ז לדו"ח
המחקר.
ש י הסקרים כללו שאלות "סגורות" )כאשר התשובות ית ו למרואיין והוא דרש לבחור את
התשובה המתאימה ביותר( וכן שאלות "פתוחות" כאשר המרואיין חופשי לע ות תשובה כראות
עי יו .בחר ו לשאול את ש י סוגי השאלות כדי שמצד אחד וכל לגבש ממצאים כמותיים )בשאלות
הסגורות( כמו גם ללמוד על מגוון היבטים של גידול העיזים ורעיית העיזים ,שחלקם אי ם מוכרים
ל ו )כאן יש יתרון לשאלות פתוחות ,שבהן אין הכוו ה של המרואיין( .השאלות הפתוחות ותחו
באופן איכות י ,תוך יסיון לזהות את התשובות ה פוצות ביותר .לשאלות כאלו ,מטבע הדברים,
אין ממצאים כמותיים חד משמעיים ,אך הן מסייעות לגלות מגמות עיקריות או מגוון היבטים של
התופעה ה בדקת.
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מסלול רעיה ניידת – סקר נציגי ארגונים וסקר מגדלים
מסלול העדר ה ייד זוהה כבעל פוט ציאל ומתאים במיוחד בסמיכות ליישובים שאי ם חקלאיים או
במקרים בהם יש קושי להקים דירים קבועים לעדרים .קק"ל מפעילה מסלול זה בהרי ירושלים ,על
בסיס עדרי בדואים המגיעים מצפון ה גב .לעומת זאת בצפון הארץ יש קושי להפעיל מודל זה ,או
למשוך לצפון עדרים מצפון ה גב .לפיכך התמקדה הבדיקה בבחי ה של קבוצות וספות שיכולות
פוט ציאלית להפעיל רעיה יידת .הקבוצות ש בדקו הן:
 .1מגדלי עיזים בממשק אי ט סיבי ,המגדלים בדיר ,אבל יתכן שיהיו מעו יי ים לפתח שלוחת
רעיה ממשקית ,בצד הגידול האי ט סיבי בדיר.
 .2מגדלים גדולים במרעה ,בעיקר מגדלי בקר ומגדלי כבשים )בעלי החיים העיקריים במרעה
בישראל(.
 .3מגדלים בדואים ,כולל מגדלים העוסקים ברעיה יידת בתמיכת קק"ל בהרי יהודה .זוהי תת-
קבוצה של קבוצה מספר  ,2שיש לה מאפיי ים ייחודיים ביחס למגדלים אחרים.
 .4תאגידים חקלאיים גדולים ,שלא עוסקים כיום במרעה ,אבל יש להם תשתית ארגו ית ועסקית,
המתאימה ל יהול פעילות חקלאית בק ה מידה גדול.
 .5ארגו י מגדלים בע ף הצאן ,וארגו י מת דבים העוסקים בפעילות חקלאית.
באשר לתפקידם של תאגידים חקלאיים ,ארגו ים ע פיים וארגו י מת דבים :הצורך בפעילותם
קשור בכך שע ף גידול הצאן במרעה מורכב ממגדלים קט ים ,בדרך כלל מאוכלוסיות מוחלשות,
שמתקשים להתמודד מול המערכת הרגולטיבית המסועפת והמורכבת .היתרון של ארגו ים
חקלאיים גדולים הוא היכולת לתת מעטפת מסייעת ותומכת מול הרגולציה :למשל סיוע בהקצאת
קרקע לרעיה מול רמ"י ,קבלת חיסו ים ,קבלת תמיכות ממשרד החקלאות ,קישור למי ש דרש
לשירותי רעיה )רשויות מו יציפאליות ומ הלי שטחים פתוחים( ,ומחויבות לפי וי העדר עם סיום
שירותי הממשק .יתרון וסף הי ו היכולת לפתח שדולה אפקטיבית שתשפיע על מדי יות גופי
המדי ה )משרד החקלאות ,רמ"י ,וכו'(.
הבדיקה סובה סביב ארבע שאלות עיקריות:
 .1האם מודל הרעיה ה יידת הי ו ישים בישראל?
 .2מה הם החסמים לפיתוח רעיה יידת במצב הקיים?
 .3מה הם הת אים לקידום רעיה יידת – כלכליים ,תכ ו יים ,רגולטיביים ועוד.
 .4מי הם המגדלים המתאימים ביותר לפיתוח רעיה יידת ,לפי הקבוצות שפורטו לעיל.
הסקר ערך בש י סבבים:
 .1ראיו ות עם ציגים מרכזיים של כל אחת מהקבוצות ש בח ו ,וכן עם מתכ י רעיה במחוזות
משרד החקלאות ,ומדריכי שה"מ ע פיים .הראיו ות ערכו פ ים אל פ ים במהלך אוגוסט –
אוקטובר  .2019פירוט המרואיי ים איתם פגש ו מוצג ב ספח ד .במהלך כל ראיון הוצגה מצגת
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קצרה של ה יסיון מהעולם עם רעיה יידת ,והמרואיי ים שאלו על היתכ ות קידום המודל
בישראל ,והאפשרות של הארגון בו הם עובדים לתרום לכך .הראיו ות סוכמו בכתב ,ו ותחו
איכות ית לזיהוי התשובות המרכזיות.
 .2ראיו ות עם מגדלים בעלי פוט ציאל לעיסוק ברעיה יידת )כפי שזוהו בסבב הראיו ות הראשון(.
הראיו ות ערכו טלפו ית ופ ים אל פ ים ,במהלך אוקטובר – דצמבר .2019
הסקר ערך בקרב  15מגדלי בקר וצאן מ 3-קבוצות:
 .1מגדלי בקר במרעה – האם יהיו מוכ ים לגדל עיזים לצד הבקר?
 .2מגדלי כבשים במרעה – האם יהיו מוכ ים לגדל עיזים לצד הבקר?
 .3מגדלי עיזים בדיר – האם יהיו מוכ ים לגדל עיזים במרעה ,בצד העיזים בדיר?
כל המגדלים בסקר ,פרט לאחד ,הי ם מצפון הארץ )צפו ית לחדרה( .יש להדגיש כי יתכן
שהממצאים מאפיי י את המגדלים בצפון ולאו דווקא מגדלים מאזורים אחרים בארץ.
המרואיי ים שאלו על היתכ ות קידום רעיה יידת בישראל ,והאפשרות שלהם לבצע רעיה
יידת )השאלון מוצג ב ספח ח של הדו"ח( .הראיו ות ותחו כמותית בגיליו ות אקסל ויוצגו
להלן בפרק הממצאים.

 .4ממצאים
זיהוי הביקוש – מודל מרחבי לרעיה ממשקית
מיפוי האזורים הנדרשים לרעיה בממ"ג
המפות בעמודים הבאים מציגות את מיפוי האזורים ה דרשים לרעיה מסביב ליישובים שבמרחב
יער הקדושים ובמרחב יער צרעה-אשתאול .המפות מציגות את היישובים הכפריים ,בסיווג על פי
צורת היישוב; את אזורי החייץ סביב היישובים וביערות; את מרחקי ההליכה האפשריים של עיזים
מדירים – בה חה שהדירים יהיו צמודי דופן – בש י טווחי הליכה )ממוצע –  800מ'; וגדול יותר –
 1.2ק"מ(; וכן את מיקומן של מכלאות יידות לעדרי עיזים אותן מפעילה קק"ל כיום במרחב.
יתן להתרשם כי את מרבית המרחב יתן לממשק באמצעות עדרי עיזים שיתקיימו בדירים צמודי
דופן ליישובים .חלק קטן מהשטחים מרוחקים יחסית מהיישובים ובהם יתכן שיש צורך להפעיל
עדרים על בסיס דירים שאי ם צמודי דופן ליישובים.
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ניתוח כמותי של גודל השטח הנדרש לרעיה ,מספר העיזים וגודל העדרים
הטבלאות הבאות מציגות את תוצאות ה יתוח במערכת ממ"ג של שטח אזורי החייץ סביב היישובים
וכן שטח אזורי החייץ ביער ה מצאים בתחום האזור ש יתן לממשק מדירים צמודי דופן ליישובים.
הטבלאות מציגות ב וסף "תרגום" של גודל אזור החייץ לכמות העיזים ה דרשות ,לפי מפתח של 5
דו ם לעז  /ש ה.
ראוי לציין כי ב יתוח ברזולוציה גבוהה יותר ראוי היה לגרוע מאזורי החייץ שטחים שבהם
מתקיימת חקלאות ושטחים וספים שבהם לא יתן או לא כון לאפשר רעיה .בהרי ירושלים
השטחים המעובדים קט ים יחסית למקומות אחרים בארץ ,ולפיכך ב יתוח ה וכחי לא כ ס ו
לרזולוציה כזו.
טבלה  :2שטח אזורי החיץ ש דרש  /יתן לממשק באמצעות דירים צמודי דופן ביישובים במרחב יער הקדושים ,וגודל העדרים
ה דרש לממשק .מקור :ממצאי יתוח ממ"ג שבוצע במחקר
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טבלה  :3שטח אזורי החיץ ש דרש  /יתן לממשק באמצעות דירים צמודי דופן ביישובים במרחב יער צרעה ואשתאול ,וגודל
העדרים ה דרש לממשק .מקור :ממצאי יתוח ממ"ג שבוצע במחקר .יישובים המצויים במרחב יער הקדושים וגם במרחב יער
צרעה ואשתאול גרעו מהטבלה ה וכחית ,ומופיעים בטבלה לעיל.

הטבלה הבאה מציגה סיכום של ממצאי יתוח הממ"ג .יתן לראות כי במרחב יער הקדושים דרשות
סה"כ כ 2,400-2,500-עיזים בכדי להביא לממשק מתאים של אזורי החייץ מסביב ליישובים
וביערות .במרחב יער צרעה אשתאול דרשות סה"כ כ 1,700-עיזים למטרות ממשק.
במרחב יער הקדושים גודל העדר הממוצע ה דרש לממשק השטחים סביב יישוב ואזורי חייץ
הסמוכים אליו ביער הי ו כ 125-עזים .במרחב יערות צרעה-אשתאול העדר הממוצע ה דרש קטן
יותר ,כ 62-עזים בלבד.
מקובל לה יח כי עדר בן כ 100-עיזים הי ו "יחידה כלכלית" ואילו הקיימות הכלכלית של עדר קטן
יותר פחות יציבה )יש החולקים על קביעה זו( .במרחב יער הקדושים יתן להקים עדרים פרט יים,
לכל יישוב בפ י עצמו ,שיהוו יחידת ייצור כלכלית ,ב וסף לתפקידם הממשקי .במרחב יערות צרעה-
אשתאול המצב מורכב יותר ,ויתכן ש דרש לאמץ פתרון שבו עדר מממשק שטחים סביב יותר
מיישוב אחד.
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טבלה  :4סיכום יתוח אזורי החייץ במרחב יער הקדושים ומרחב יער צרעה אשתאול ,ומספר העיזים ה דרשות בכדי לממשק
אותם .מקור :ממצאי יתוח ממ"ג שבוצע במחקר.

בחינת ישימות חברתית וכלכלית
פיתוח מסלולי פעילות לקידום עדרי עיזים
במסגרת ה יתוח בח ו ארבעה מסלולי פעילות לקידום עדרי עיזים :עדר חובבים בישוב כפרי-
חקלאי; עדר חובבים בישוב קהילתי או עירו י; עדר דו-תכליתי ,מסחרי-אי ט סיבי )הז ה בדיר(
לצד ממשקי )הז ה במרעה(; ועדר מרחבי -ייד .פרט להלן מה הם שלבי הפעולה ה דרשים בכדי
לממש כל אחד מהמסלולים.
עדר חובבים ביישוב כפרי-חקלאי
שלבי הפעולה ה דרשים בכדי לממש מודל זה הם:
 .1לאתר מגדלים חובבים ביישוב החקלאי )מושב או קיבוץ( ,יצירת קשר ראשו י ,בירור האם
למגדל יש רצון להגדיל את העדר ,להתמקצע בפעילות ולרעות רעיה ממשקית מסביב
ליישוב.
 .2ליצור קשר עם ה הלת היישוב – מרכז המשק בקיבוץ ,יו"ר אגש"ח במושב ,מ הלי הקהילה
והועד המקומי .לבדוק עד כמה היישוב מעו יין לתמוך ברעיה ממשקית שתתבצע על ידי
אחד מהתושבים .הדבר חשוב במיוחד בקיבוץ ,שכן את הדיר יש להקים בשטח מב י המשק
המשותף ,שהוא בבעלות האגודה החקלאית-שיתופית של הקיבוץ ,ויש לוודא כי מרכז
המשק מעו יין בכך .יתן לקיים את השיחה מול מ הלי היישוב ביחד עם ציג רשות כבאות
והצלה ,שימחיש את הצורך ברעיה ממשקית ,התועלת ממ ה ,והמחיר האפשרי אם לא
יקיימו אותה.
 .3לברר חסמים ודרישות ייחודיות של התושבים .למשל בחלק מהיישובים התושבים דורשים
גידור כך שהעיזים הרועות לא יכ סו לחצרות הבתים .ביישובים אחרים – דווקא לא
מעו יי ים בגידור כדי לשמור על גישות של התושבים לשטחים הפתוחים.
לאחר ש מצא מגדל מתאים והושגה הסכמה ותמיכה של ה הלת היישוב:
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 .4הגדרה עקרו ית של שטחי הרעיה הממשקית המוצעים ,בדיקה כי אין בהם הקצאה למגדל
אחר )פעיל או לא( ,חישוב של גודל העדר ה דרש לממשק שלהם ,תכ ון התשתיות ה דרשות
לקיום העדר )דיר ,גדרות( ,ממדיהן ואיפה הן ימוקמו.
 .5מתן הדרכה מקצועית למגדל – היכן לרעות ,תזמון הרעיה ,לחץ הרעיה; גידול מקצועי של
העיזים; חיסון ווטרי ריה.
 .6לווי של המגדל מול הרשויות:
א .ועדת השכרות של רמ"י – להקצאת קרקע לרעיה ,ככל ה יתן במסלול קבוע )3
ש ים(.
ב .רשות המרעה במשרד החקלאות  -לקבלת תמיכות במרעה ,תמיכות כלכליות
ותמיכות בתשתיות )גידור ,שקתות וכדומה(.
ג .מי הלת ההשקעות משרד החקלאות  -לקבלת תמיכה בהקמת הדיר וציודו ,ככל
שקיימת )משת ה בין ש ה לש ה(.
ד .הועדה המקומית  -להוצאת היתר ב יה לדיר.
ה .מועצת החלב – להקצאת מכסת חלב.
 .7תמיכה כלכלית בהגדלת העדר – ק יית עיזים .במצב הקיים אין תמיכה ב ושא זה מצד גוף
כלשהו .מכיוון שחלק מהעדרים הפעילים במסלול זה הי ם קט ים ,כדאי לשקול תמיכה
של קק"ל ברכישת עיזים והגדלת העדר לכדי  70-80ראש – גודל העדר הרלוו טי לממשק
של יישוב כפרי.
 .8ליווי שוטף של המגדל מבחי ה מקצועית לאורך זמן.
 .9פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל ,באמצעות ביקורי שטח תקופתיים ,מעקב באמצעות קולרי
 ,GPSומעקב אחר דפוסי הצימוח מאזורים שהוגדרו לרעיה .מכיוון שהמגדל הי ו בן היישוב
שסביבו מתבצעת הרעיה ,יתן לה יח כי ושא הפיקוח הי ו בחשיבות מוכה יחסית; המגדל
יהיה תון ממילא ל"לחץ עמיתים" ולפיקוח מצד פר סי היישוב.
 .10לשיקול הדעת :יצירת רשת חברתית של מגדלים ממשקיים ביישובים סמוכים ,עריכת
מפגשי עמיתים ,למשוב ,התמודדות משותפת עם חסמים ,חיזוק המורל וכדומה.
השותפים העיקריים במודל זה הי ם :ה הלות היישובים הכפריים; המגדלים החובבים; משרד
החקלאות – מתכ י המרעה ורשות המרעה; מ הלי שטחים פתוחים סמוכים ליישוב )קק"ל ורט"ג(;
שירותי הכבאות להמחשת הצורך ברעיה.
עדר חובבים ביישוב קהילתי  /עירוני
 .1בירור ושאי תכ ון וק יין .לברר האם יש ם מגרשים בתכ ית המתאר היישובית
המאפשרים הקמת מב ים חקלאיים לגידול בעלי חיים ,וכן מי הם הבעלים של הקרקע שבה
רוצים להפעיל רעיה .ביישובים שאי ם חקלאיים בדרך כלל אין אפשרות מתארית להקים
דיר .זהו החסם העיקרי ביישובים הללו .כדאי ל סות לקדם עדרים ממשקיים רק במקומות
בהם יש תכ ית ב יין עיר מאושרת המאפשרת להקים דירים ,והמרעה ה דרש והמיועד הי ו
בקרקעות מדי ה .במקומות בהם אין תכ ית ב יין עיר מאושרת המאפשרת להקים דירים
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– לא כדאי ל סות לקדם עדרים ,מפ י שהכ ת תכ ית כזו הי ה תהליך מורכב מאוד הגוזל
זמן וכסף רב ,וסביר כי אי ו בתחום היכולת של מגדל עיזים .כמו כן ,ככל שהקרקעות
המיועדות לרעיה הי ן קרקעות פרטיות – תידרש הסכמת בעלי הקרקע לביצוע הרעיה ,ולא
תמיד היא ית ת ) יסיון עגום ב ושא זה הי ו בחיפה ,שבה הקרקעות בואדיות המיוערים
הי ן קרקעות פרטיות ,וחלק מבעליהן מת גדים לרעיה(.
בכפוף לכך שיש אזור שבו יתן להקים דירים על פי תב"ע תקפה ,והקרקעות לרעיה הי ן קרקעות
מדי ה ,שלבי קידום הרעיה הם:
 .2לייצר מעטפת ארגו ית תומכת – ליצור קשר עם ה הלת היישוב ,להסביר את הצורך
והתועלת ברעיה ,ולשכ ע באמצעות טיעו ים כלכליים ואקולוגיים שזו החלופה הטובה
ביותר לצמצום סכ ת שריפות .לברר חסמים ודרישות מיוחדות של התושבים ,בהקשר של
גידור ,מיקום הדירים ,ועוד.
 .3לאתר מגדלים קיימים .ביישובים קהילתיים ,ערביים ,וביישובים עירו יים יש לעיתים
מגדלי בעלי חיים ,חלקם חובבים או מגדלים ללא היתרים מתאימים .הדבר פוץ במיוחד
ביישובים בעלי היסטוריה חקלאית )מושבות( ,אך גם ביישובים עירו יים )למשל בחיפה
יש ם מספר מגדלים הפועלים בואדיות ללא היתרים( .המגדלים הללו בדרך כלל לא
מוסדרים ,וקשה מאוד להגיע אליהם ,אך הדבר משתלם לאורך זמן .הסדרה שלהם ומי וף
שלהם כתשתית לרעיה ממשקית תאפשר מצב של "זכיה לכל"  :win winהרועה ירוויח
מעמד מוסדר ותמיכות מדי ה; היישוב ירוויח ממשק מוסדר ,וכן פתרון למטרדים שעלולים
להיות מרעיה לא מוסדרת )מחלות מק ה ,פסולת וכו'(; וגם יכול להיחסך קו פליקט בין
רועים קיימים למול רועים חדשים.
 .4לאתר מגדלים פוט ציאליים – א שים שיכולים לגדל עיזים אבל לא עושים כך בפועל .אפשר
לעשות זאת באמצעות קול קורא ,או באמצעות הכרות אישית )ביישוב קהילתי קטן(,
לפ סיו רים ,צעירים לאחר צבא ,או א שים אחרים המעו יי ים בכך.
לאחר ש מצאו מגדלים מתאימים ,מוצע להתקדם לפי שלבים  4-10המפורטים במודל ה וגע לעדרי
חובבים ביישובים חקלאיים.
ביישובים עירו יים גדולים ,יתן לה יח כי ה ושא של פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל הי ו חשוב
ומשמעותי ,מכיוון שהיישוב גדול וקשה לסמוך על "לחץ עמיתים" כפי ש יתן לה יח שיתקיים
ביישוב קטן יותר .כאן רצוי כי יופעל מעקב אחר העדר באמצעות קולרי  GPSבפיקוח של הוטרי ר
העירו י ,מחלקת שפ"ע או אגף רלוו טי אחר ברשות המקומית.
השותפים העיקריים במודל זה הי ם :ראש העיר או ראש הועד המקומי ביישוב קהילתי; הוטרי ר
העירו י או המועצתי; מה דס העיר )בהקשר של היתרי ב יה לדירים(; משרד החקלאות – מתכ י
המרעה ורשות המרעה; מ הלי שטחים פתוחים סמוכים ליישוב )קק"ל ורט"ג(; שירותי הכבאות
להמחשת הצורך ברעיה.
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עדר דו-תכליתי ,מסחרי )הזנה בדיר( בצד ממשקי )רעיה(
 .1גיוס תקציבים מתאימים לתשלום עבור שירותי רעיה .יש לזכור כי במודל זה המגדל הי ו
מגדל מקצועי ומבחי תו רעיה היא "כאב ראש" שהוא מעדיף להימ ע ממ ו .יש לשכ ע אותו
לעסוק ברעיה באמצעות תשלום מתאים .התשלום לרעיית עיזים ממשקית ,הקיים כיום
במשרד החקלאות ,רחוק מלכסות את ההפסדים ה גרמים מרעיה ממשקית ,ולכן הגיו י
לקדם מודל זה רק בכפוף לכך ש יתן להבטיח למגדל תשלום גדול מספיק שיתמרץ אותו
לעסוק ברעיה.
עם זאת ,מכיוון שמדובר במגדל מסחרי ,שיש לו מכסת חלב ו יתן לה יח שיוכל להתפר ס
גם מחליבת העדר הרועה ,יתכן כי התשלום ה דרש עבור שירותי הרעיה קטן יחסית
לתשלום שיידרש עבור עדר ממשקי שאי ו חולב.
בכפוף לכך ש יתן להבטיח תשלום מתאים עבור שירותי רעיה ,יתן להתקדם לשלב הבא:
 .2איתור מגדל מתאים במיקום מתאים .מגדלי העיזים המסחריים "כבולים" למשק ולטיפול
השוטף והאי ט סיבי בעיזים החולבות .לפיכך מודל כזה מתאים רק במקומות שבהם
דרשת רעיה במיקום שאי ו מרוחק ממיקומו של העדר המסחרי .מוצע ,לפיכך ,להתחיל
בבחי ה של המגדלים המסחריים הקיימים במרחב המתוכ ן לרעיה ,וזיהוי של מגדלים
במיקום מתאים.
בכפוף לכך שיש התאמה בין מגדלים אי ט סיביים ושטחים ה דרשים לרעיה – מוצע להתקדם
בשלבים הבאים:
 .3ליצור קשר עם המגדל המתאים ,לברר האם יהיה מוכן להקים שלוחה ממשקית.
בכפוף להסכמת המגדל:
 .3הגדרה עקרו ית של שטחי הרעיה הממשקית המוצעים ,בדיקה כי אין בהם הקצאה למגדל אחר
)פעיל או לא( ,3חישוב של גודל העדר ה דרש לממשק שלהם ,תכ ון התשתיות ה דרשות לקיום
העדר )דיר ,גדרות( ,ממדיהן ואיפה הן ימוקמו.
 .4טיפול מול הרשויות – מכיוון שהמגדל במקרה זה הוא מגדל מקצועי עסוק ,ופר סתו אי ה
תלויה ברעיה דרשת פעילות מרצת של הרשויות ,כך ששטחי המרעה "יוגשו" למגדל ,ללא
התעסקות רבה מבחי תו .הרשויות שיש לטפל מולן הן:
 .1ועדת השכרות של רמ"י – להקצאת קרקע לרעיה ,ככל ה יתן במסלול קבוע ) 3ש ים(,
או דרך ועדת המש ה להשכרות עו תיות ,עבור רעיה למספר חודשים בלבד.
 .2רשות המרעה במשרד החקלאות  -לקבלת תמיכות במרעה ,תמיכות כלכליות ותמיכות
בתשתיות )גידור ,שקתות וכדומה(.

 3במקרה שבו יש במרחב מגדל פעיל אחר ,עם שטחי מרעה מוסדרים ומוגדרים ,יתן לבחון מול המגדל הפעיל במרחב
אם הוא מעו יין לשלב עיזים בעדר שלו )מרבית מגדלי המרעה הפועלים כיום בישראל הי ם מגדלי בקר ,ובהיקף קטן
יותר מגדלי כבשים( .כמו כן יתכן לשקול שילוב של ש י עדרים השייכים לש י מגדלים שו ים באותו תא שטח ,ככל
ש יתן להגיע להסכמות בין ש י המגדלים ,כך שלא ייווצרו קו פליקטים ב וגע לשימוש בשטח.
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 .5פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל ,באמצעות ביקורי שטח תקופתיים ,מעקב באמצעות קולרי ,GPS
מעקב אחר דפוסי הצימוח מאזורים שהוגדרו לרעיה .במודל זה "לחץ העמיתים" אי ו גדול
ו דרש פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל .מצד ש י – במקרה שהרועה לא יבצע את הרעיה – קל
להפסיק את ההתקשרות מולו באמצעות הפסקת התשלום הכלכלי )למגדלים חובבים ,שכל
פר סתם על העדר הממשקי שהוקם בתקציב ציבורי – יותר קשה להפסיק את התמיכה לאחר
ההשקעות שבוצעו(.
השותפים העיקריים במודל הי ם :המגדלים המסחריים; משרד החקלאות – מתכ י המרעה ורשות
המרעה; מ הלי שטחים פתוחים סמוכים ליישוב )קק"ל ורט"ג(.
עדר נייד  /מרחבי
 .1העמדת תקציב מתאים לתשלום עבור שירותי רעיה .במודל זה כל פר סתם של הרועים
הי ה על שירותי הממשק ,ולכן דרש תשלום גבוה וקבוע שייצר תמריץ להקמת העדר
וביצוע הרעיה .גיוס התקציב המתאים הי ו ת אי להפעלת המודל.
בכפוף לגיוס תקציב מתאים:
 .2איתור מגדלים  /ארגו ים מתאימים לביצוע רעיה ממשקית יידת .יש להגיע למגדלים
גדולים ומבוססים יחסית ,שיוכלו להקים עדרים בגודל מספיק ,ול ייד אותם בין אזורים
שו ים לפי הגדרה ודרישה ,להיות מחויבים לת אי הרעיה ממשקית ולפיקוח ה דרש ,וכן
לפי וי העדר בסיום תקופת הרעיה.
 .3הגדרה של כ 3-אתרים שישמשו לתקופת יסוי ראשו ית )פיילוט( .בכדי לחסוך את
המורכבות של עבודה מול יישובים מוצע כי אתרי הפיילוט יהיו ביערות קק"ל בשטחים
פתוחים.
 .4טיפול מול הרשויות – גם במודל זה רצוי שקק"ל יסייעו בהשגת האישורים ה דרשים ,כגון
הקצאת הקרקע ,והקמת התשתיות במרעה .מאידך אין צורך בהוצאת היתרי ב יה לדיר או
הקצאת מכסת חלב ,שכן העיזים במודל זה אי ן חולבות .הרשויות שיש לטפל מולן הן:
א.

ועדת השכרות של רמ"י – להקצאת קרקע לרעיה ,ככל ה יתן במסלול קבוע )3
ש ים(.

ב.

רשות המרעה במשרד החקלאות  -לקבלת תמיכות במרעה ,תמיכות כלכליות
ותמיכות בתשתיות )גידור ,שקתות וכדומה(.

 .5יצירת התקשרות מול המגדלים  /ארגו ים ,באמצעות קול קורא ,מכרז או באופן אחר.
מומלץ שההתקשרות תהיה מוסדרת בחוזה מפורט וכתוב ,שבו יפורטו ת אי הרעיה
הממשקית ,היכן ,כמה שבועות תמשך הרעיה באתר ,מה גודל העדר שישתתף ברעיה ,מהו
לחץ הרעיה ה דרש ,כמה שעות רעיה ביום ,מה הם אמצעי הפיקוח על הרעיה )משדרי GPS
או אחרים( ,מה הוא התשלום עבור הרעיה ואב י הדרך לקבלתו .כמו כן יפורטו התשתיות
שיסופקו לרועה )למשל גדרות במרעה( ,מצבים שיש להימ ע מהם )למשל הכ סת בעלי חיים
ליישובים ,דרכים או שטחי אש; או הקמת מב ה קבוע למגורי רועה( ,התחייבות לפי וי
העדר לאחר תקופת הזמן המוגדרת וס קציות במקרה שהעדר לא יתפ ה בזמן.
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 .6ליווי שוטף של המגדל מבחי ה מקצועית לאורך זמן.
 .7פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל ,באמצעות ביקורי שטח תקופתיים ,מעקב באמצעות קולרי
 ,GPSמעקב אחר דפוסי הצימוח באזורים שהוגדרו לרעיה .גם במודל זה הפיקוח הי ו חשוב
ומהותי ,ו יתן לאכוף אותו בצורה פשוטה יחסית :רועה שאי ו מבצע את ת אי החוזה –
יופסק התשלום עבורו לשירותי הרעיה ,והחוזה מולו לא יחודש לעו ה וספת.
 .8העברת התשלום למגדל ,בהתאם לאב י הדרך שהוגדרו.

בחינת חסמים וזיהוי מסלולים מועדפים
הבדיקה עשתה לפי החסמים השו ים שהוצגו בפרק שיטת המחקר .להלן יוצג כל חסם ,והמשמעות
שלו בכל אחד ממסלולי הפעילות ש בדקו .עוצמת החסם ותחה עבור כל מסלול ומוצגת בטבלה ,על
פי המקרא הבא:

ביקוש לגידול עיזים – האם אוכלוסיות שונות מעוניינות לעסוק ברעיית עיזים?
יש ביקוש לגידול עיזים בכל מסלולי הפעילות ש בדקו .יש ם מגדלים רבים המעו יי ים בגידול עיזים
בממשק אי ט סיבי בדיר למטרת תפוקת חלב )לפי תו י מועצת החלב ,בעשור האחרון בכל פעם
שפורסם קול קורא למכסות חלב צאן חדשות ,עלה מספר הפו ים פי  3עד פי  6יותר מהמכסות
ש ית ו בפועל .(4גם לגידול עיזים "תחביבי" יש ביקוש גדול )ראו ממצאי סקר מגדלים בישובי הרי
ירושלים ,בהמשך דו"ח המחקר( .גם למודל ה ייד יש ו ביקוש :קק"ל מקבלת בקשות מצד בדואים
מצפון ה גב לבוא לרעות עדרים בהרי ירושלים ,ובעדרים הפעילים בהרי ירושלים – יש דור ממשיך
פעיל .5מהראיו ות שערכ ו במחקר ה וכחי עולה כי בכפוף למתן תמריצים מתאימים הפעלת עדרים
יידים על ידי אוכלוסיות מגדלים אחרות – רצויה וישימה .6הדעות חלוקות ב וגע לישימות של
מסלול של עדר דו תכליתי ,מסחרי-אי ט סיבי בדיר בצד ממשקי ברעיה :חלק מהמגדלים שראיי ו
במחקר ,המגדלים עיזים בדיר ,מוכן לגדל גם עיזים רועות ,וחלקם לא מעו יין בכך .כיום ידוע רק
על מגדל אחד בישראל המקיים מודל דו-תכליתי.
ב וסף למסלולי פעילות ראוי לתת את הדעת על הבדלים גיאוגרפיים .במצב הקיים יש ם עדרי עיזים
במרעה בצפון ה גב – עדרים של האוכלוסיה הבדואית המתגוררת שם .בהרי ירושלים יש ם כשישה
עדרי עיזים וספים במרעה ,שהי ם בבעלות בדואים שבמקור הם מצפון ה גב ,והגיעו להרי ירושלים
בסיוע קק"ל .לעומת זאת ,בצפון הארץ כמעט ואין עדרי עיזים במרעה .7במחוז העמקים של משרד
החקלאות )הכולל את עמק חרוד ,עמק יזרעאל והגליל התחתון( אין עדרי עיזים במרעה .8במחוז

 4שיחה עם דורית אשכ זי ,מועצת החלב 4 ,אוגוסט .2019
 5ראיו ות עם רועים יידים בהרי ירושלים ,בסיור ש ערך במסגרת המחקר ה וכחי 16 ,ספטמבר .2019
 6ראו פירוט ממצאי הסקרים בהמשך הדו"ח.
 7שיחה עם ציגי הסיירת הירוקה ,כמפורט ב ספח לדו"ח.2.10.2019 ,
 8שיחה עם ראובן הורן ,מתכ ן מרעה ,מחוז העמקים משרד החקלאות.19.9.2019 ,
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גליל-גולן של משרד החקלאות יש מעט עדרי עיזים במרעה ,וכן עדרים מעורבים ,שבהם עיקר פר סת
המגדל הי ה על גידול בקר ,ובצד הפרות הוא מחזיק מספר עיזים כ"תחביב".9
איור  : 7הביקוש לגידול עיזים  -השוואת מסלולי פעילות

מקרקעין
ב ושא המקרקעין יש להבחין בין מקרקעי מדי ה שהוקצו ליישובים חקלאיים בדרך של חלה
)קרקע משבצת(; מקרקעי מדי ה בשטחים פתוחים שאי ם קרקעות משבצת; ומקרקעין פרטיים.
ככלל ,בקרקעות משבצת המסלול לביצוע רעיה והקמת דירים הי ו הפשוט ביותר ,ובלבד שהמגדל
הי ו חבר באגודה החקלאית-שיתופית שהי ה בעלת הזכויות במשבצת .במצב זה אין צורך בקבלת
אישורים מרמ"י )שכן השטח הי ו בחכירה ארוכת טווח לאגודה החקלאית-שיתופית( ויש ם גם תאי
שטח המיועדים תכ ו ית ומבחי ת הזכויות במקרקעין להקמת דירים .כאשר המגדל אי ו חבר
באגודה החקלאית שיתופית – דרשת הקמת שותפות בי ו לבין האגודה או חבר בה ,בהתאם לחוק
ההתיישבות ,ויש כאן חסם בעל חשיבות.

 9שיחה עם איאד עאמר ,מתכ ן מרעה ,מחוז גליל-גולן ,משרד החקלאות.22.10.2019 ,
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בקרקעות מדי ה שאי ם שטחי משבצת – המגדל דרש לקבל את הקרקע למרעה ולהקמת דירים
בהקצאה מרמ"י.
הקצאת קרקעות למרעה  -במצב הקיים יש ש י מסלולים עיקריים להקצאת קרקעות מרעה:
א .חוזה ל 3-ש ים ) חשב לקבוע יחסית( המאושר על ידי ועדת השכרות של רמ"י המתכ סת
פעמיים בש ה; בצפון הארץ מרבית שטחי המרעה מועברים למגדלים במסלול זה ,בעיקר
למגדלי בקר.10
ב .חוזה עו תי למספר חודשים ,המאושר על ידי ועדת מש ה של ועדת השכרות .11ועדת המש ה
במחוז דרום מסדירה כך את הרעיה העו תית של בדואים ,בשלפים ובשטחי מרעה אחרים.
בפועל יש קביעות בזהות המגדלים ,כאשר אותם מגדלים חוזרים לאותם שטחים ש ה אחר
ש ה .המ ג ון העו תי ועד להבטיח כי המגדלים יפ ו את שטחי הרעיה בתום התקופה.
מסלול זה פעיל בעיקר בדרום הארץ ופחות בצפון הארץ .12יש ם מקרים ,למשל בהרי
ירושלים ,בהם מוסדרים חוזים ארוכי טווח ,לתקופה של כ 3-ש ים.
הקצאת קרקעות לדירים – מכיוון שמדובר בשימוש קבוע בקרקע ,יש צורך בהקצאת קרקע ארוכת
טווח .בקרקעות מדי ה שאי ן במשבצות חקלאיות ,הקצאת הקרקע מתקיימת בדרך כלל במכרז.
המשמעות הי ה כי הקרקע תועבר לגורם שהציע את המחיר הגבוה ביותר ,ולא תמיד מדובר במגדלי
העדרים המקומיים הקט ים ,שבדרך כלל אין ידם משגת לשלם מחירי קרקע גבוהים .פרק ג בתק ות
חובת מכרזים קובעות מקרים בהם יש פטור ממכרז בהתקשרויות של מי הל מקרקעי ישראל
לביצוע עסקה במקרקעין .לפי סעיף  25סעיף קטן  28יש ו פטור ממכרז במקרה הבא:
הענקת זכויות בקרקע חקלאית ,לצורכי חקלאות לרבות למגורי החקלאים ,במסגרת הקמה ,ביסוס או
הרחבה של ישובים קהילתיים ,חקלאיים או כפריים ,והכל באזורים הכלולים במחוזות הצפון והדרום
כמשמעותם בהודעה שפרסמה הממשלה מתוקף סמכותה לפי סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש״ח–1948
על פ יו יתכן כי יתן להקצות קרקעות לדירים בפטור ממכרז על בסיס סעיף זה ,אם כי בפועל
מדי יות רמ"י אי ה להקצות קרקעות במסלול זה ,פרט למקרים דירים יחסית של הגדלת חלות
ביישובים חקלאיים קיימים )התכתבות עם רותם גבע ,ראש תחום שימושים חקלאיים ברשות
מקרקעי ישראל 19 ,דצמבר .(2019
המקרה המורכב ביותר הי ו כאשר הקרקעות הן פרטיות .כאן המדי ה אי ה יכולה לעזור בהקצאת
הקרקע למרעה ,והרועה )ככל שאי ו בעל הקרקע( דרש להתקשר בחוזה מול בעל הקרקע .במקרים
רבים בעל הקרקע אי ו מעו יין במרעה ,ואף מעו יין להרחיק את הרועים ,אין אפשרות לקדם את
הרעיה .כאשר הקרקעות הן פרטיות ,גם במצבים בהם תכ ו ית יש ן קרקעות המיועדות למב י משק
– הן לא תמיד בבעלות המגדלים ,ורכישת קרקע לטובת הקמת דיר אי ה ריאלית מבחי ה כלכלית.

 10שיחה עם ציגי הסיירת הירוקה ,כמפורט ב ספח.2.10.2019 ,
 11ח וך צורף ,קק"ל ,דברים בעל פה.28.5.2019 ,
 12שיחה עם ציגי הסיירת הירוקה ,כמפורט ב ספח.2.10.2019 ,
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איור  :8מקרקעין

תכנון -דירים ,מכוני חליבה ,מחלבות ,מכירת תוצרת ותיירות
יש להבחין בין יישובים חקלאיים מתוכ ים בקרקעות מדי ה )קיבוצים ומושבים( לבין יישובים
אחרים )קהילתיים לא-חקלאיים ,או עירו יים( .ביישובים חקלאיים מתוכ ים יש ן בדרך כלל
קרקעות המיועדות למב י משק – אזור מב י משק בקיבוצים או חלקות א הסמוכות לחלקות
המגורים במושבים .במקומות אלו יתן לקבל היתרי ב יה להקמת דירים במסלול אישור פשוט
יחסית ,וכן להקים מכו י חליבה ובדרך כלל גם מחלבות .כל אלו חשבים מב ים חקלאיים )מחלבות
עד גודל מסוים; מחלבות גדולות חשבות שימוש תעשייתי ולא מב ה חקלאי(.
לעומת זאת ביישובים קהילתיים שאי ם חקלאיים או ביישובים עירו יים בדרך כלל אין תאי שטח
המיועדים על פי תכ ית מתאר למב ים חקלאיים )אם כי יש ם חריגים ,למשל יישובים עירו יים
שבעברם היו חקלאיים ,ולכן כוללים שטחים המיועדים למב ים חקלאיים; או במגזר הערבי,
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ביישובים בהם עשה יסיון להסדיר את גידול בעלי החיים המתבצע ביישובים בפועל( .יש כאן חסם
משמעותי על הקמת דירים ומכו י חליבה.
ההתייחסות מתהפכת בכל ה וגע למכירת התוצרת החקלאית ותיירות .פעולות אלו בדרך כלל אי ן
מותרות על פי תכ ית המתאר של יישובים חקלאיים )אם כי יש ם חריגים ,למשל אם קיימת תכ ית
פל"ח במושבים( .יתר על כן – דמי העסקה שרמ"י גובה בהקשר של הסדרת פעילות לא חקלאית
ב חלות או במב ים חקלאיים הי ם גבוהים ,ובדרך כלל הופכים את המהלך ללא כדאי כלכלית.
לעומת זאת ביישובים עירו יים או קהילתיים בדרך כלל יש ו אזור מסחרי שבו יתן להפעיל ח ות
לממכר גבי ות או תוצרת משקית אחרת .מחלבה יתן למקם באזורי תעשיה ביישובים עירו יים
)אם כי יש לכך עלויות גבוהות(.
בכל ה וגע לעדרים יידים – בישראל לא מוכר מודל של מכון חליבה ייד )הקיים במקומות אחרים
בעולם( ולכן לא יתן לייצר חלב בעדר ייד ,וגם שאלת המחלבה ומכירת גבי ות מתייתרת .יתן
לשלב בעדר ייד מרכיב תיירותי אקסט סיבי ,למשל טיול עם עיזים ,שתרומתו הכלכלית קט ה
)במרבית המקומות בארץ הפעילויות התיירותיות הרווחיות הן לי ה ,מסחר תיירותי והסעדה.
תשלום עבור שירותי דרך או פעילויות במרכזי הדרכה הי ם בעלי שולי רווח קט ים(.
איור  : 9תכ ון דירים ,מכו י חליבה ,מחלבה קט ה ,מכירת תוצרת ותיירות חקלאית
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מגורי המגדל ועובדיו
יש צורך ב וכחות של הרועה בקרבת העדר – במהלך היום לצורך לווי במרעה ,ובלילה – להשגחה
מפ י ג יבות ,ולווי המלטות בעו ה .עם זאת וכחות הרועה אי ה חייבת להתבטא במגורים סמוכים,
יתן לקיים עמדת שמירה בסמוך לדיר ,במב ה יביל ,וכך לקיים רעיה יידת ללא מוקד מגורים.
ביישובים כפריים-חקלאיים )קיבוצים ומושבים( המגורים הי ם בסמיכות למב ים החקלאיים
)חלקת המגורים ב חלה במושב ,או באזור מב י המשק שאי ו רחוק מאזור המגורים בקיבוץ(.
ביישובים קהילתיים או עירו יים – יצירת הסמיכות הזו מורכבת יותר ,שכן מב ים לגידול בעלי
חיים תפסים ככרוכים במטרדים ,ולכן קשה להצמיד אותם לשכו ות המגורים.
במודל של רעיה יידת – חשוב לפתח אפשרות להשגחה על העדר המבוססת על מב ה יביל )קרוואן(,
שבהם מצאים עובדי העדר ,בחלופה במשמרות ,ללא יצירת מוקד מגורים קבוע .יש לציין כי חלק
ממגדלי המרעה שראיי ו במחקר הצביעו על כך כי במצב הקיים הרועים המשגיחים על העדר בפועל
מתגוררים בצמוד לעדר במהלך תקופת הרעיה )מאי-אוקטובר( במב ה יביל )קרוואן או אוהל(.
איור  : 10מגורי המגדל ועובדיו

עמדת השכנים
דיר עיזים ,ורעיה ,עלולות להיתפס כפעולות הכרוכות במטרדים )ריח ,רעש ,פגיעה בגי ות מצד
העיזים ,תאו ות דרכים מול עיזים החוצות דרכים( ולכן יש חשש כי השכ ים )תושבי היישובים
שסביבם ערכת הרעיה( יעדיפו להימ ע ממ ה .בסקר ש ערך במחקר ה וכחי של מ היגי יישובים
כפריים באזור הרי ירושלים )ראו בהמשך פרק הממצאים( עלתה חשד ות )מתו ה( כלפי רעיה בשולי
היישוב .בפרויקט אחר ה ערך על ידי מכון דש"א במקביל ,ביישובי משגב והכרמל ,עלה דווקא רצון
גדול מצד תושבי היישובים הקהילתיים והעירו יים לקדם ממשקי רעיה סביב היישוב .דמה כי
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עמדות השכ ים אי ן חסם משמעותי מאוד ,אם כי הוא דרש לטיפול והתייחסות באמצעות הסברה,
שכ וע ,העברת מידע ועוד.
איור  : 11עמדות שכ ים

תשלום לשירותי רעיה
בשיחות שהתקיימו במהלך המחקר עלה שקק"ל מעדיפה לתמוך ברעיה באמצעות העמדת תשומות,
ציוד או שירותים דרשים לעדר ולא באמצעות תשלומים כספיים .קק"ל מעדיפה שמשרד החקלאות
יתמוך ברעיה בתשלומים כספיים ,ואילו קק"ל תתמוך באמצעים אחרים כגון אוהל לשיכון העיזים
והרועה ,מים ,א רגיה סולארית )פא לים( ,חיסו ים ,תוספת מזון מוגש בחורף ועוד .לאור זאת,
עדרים ש דרשים בהם תשלומים כספיים – יסומ ו ככאלו שבהם החסמים גדולים יחסית ,ועדרים
שיכולים להיתרם משמעותית מתמיכה בתשתיות יסומ ו ככאלו שבהם החסם קטן יחסית.
גובה התשלום ה דרש לרעיה הממשקית תלוי רבות ביכולת לייצר חלב בעדר .בעדרים בהם יתן
לייצר חלב – גובה התשלום ה דרש הי ו מוך יחסית לעדרים בהם המוצר היחיד המיוצר הוא בשר
עיזים .היכולת לייצר חלב מושפעת ממידת הקביעות של העדר ,בעדר ייד לא יתן לייצר חלב כי
בישראל אין מכו י חליבה יידים.
גורם משפיע וסף הי ו האם העדר הי ו מסחרי – בעדרים מסחריים ,בין אם הם מגודלים למטרות
חקלאיות )תפוקת חלב( או ממשקיות )עדרים ממשקיים -יידים לפי המודל האמריקאי( התשלום
לשירותי הרעיה צריך להיות משמעותי מספיק כי החקלאי פועל מטעמים מסחריים .בעדרי חובבים,
שיש לא מעט מהם ברחבי הארץ ,יתכן תשלום מוך יותר ,או אפילו הישע ות על הטבות שוות-כסף
בלבד ,שכן המגדל מתפר ס ממקורות אחרים.
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כמו כן יש לקחת בחשבון שבעדרי בדואים החישובים הם אחרים ,ויש להתייחס אליהם ב פרד.
איור  :12תשלום עבור שירותי רעיה

ספח א מציג הערכה של גובה התשלום ה דרש לעדר עיזים ממשקי ,הערכת התקציב הכללי ה דרש
לעידוד רעיה ממשקית בראיה לאומית ,ומקורות תקציביים אפשריים.
ייצור חלב
בעדר קבוע צמוד דופן יתן לייצר חלב .בעדר ממשקי ייד לא יתן לייצר חלב ,כי אין מכו י חליבה
יידים בישראל .היכולת לייצר חלב משפיעה באופן מהותי על גובה התשלום ה דרש בכדי שהעדר
לא יהיה הפסדי .יש להתחשב ב הלים הקיימים לקבלת מכסת חלב ,המוסדרת על ידי "חוק החלב"
) (2011וכן על ידי הלי מועצת החלב .כרגע ה הלים מאפשרים הקצאת מכסת חלב רק בקיבוצים,
מושבים וכן עבור חקלאים שיש להם דיר בקרקע פרטית .ביישובים עירו יים בקרקעות מדי ה
)מרבית היישובים הקהילתיים וחלק גדול מהיישובים העירו יים במגזר היהודי( לא יתן לפי
ה הלים הקיימים לקבל מכסת חלב.
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איור  : 13אפשרות לייצר חלב

ניידות העדר
זהו מרכיב חשוב מבחי ת מ הלי שטחים פתוחים .האם יתן להעביר את העדר ממקום למקום לפי
הצרכים השו ים של יהול השטחים הפתוחים? לעדרים הקבועים חיתות בהיבט זה ,שכן העדר
"כבול" למרחב הסמוך לדיר )עד  2קמ' מהדיר ,מרחק ההליכה הסביר לעיזים( .לעומת זאת עדרים
יידים ,שאין להם תשתיות קבועות ,יכולים לזוז מתא שטח אחד לאחר בהתאם לצרכי יהול
השטח.
איור  :14יידות העדר
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בחינת חסמים משווה וזיהוי מסלולי פעילות מועדפים
הטבלה הבאה מציגה באופן משווה את המסלולים השו ים ש בדקו לקידום עדרי עיזים לרעיה
ממשקית ,את החסמים השו ים ואת דירוג הקושי או הקלות להסרת החסמים.
כפי ש יתן לראות ,המסלולים המקבלים את הציו ים הגבוהים ביותר הי ם :עדר חובבים ביישוב
כפרי-חקלאי ועדר דו תכליתי ,מסחרי בצד ממשקי .בעדרים מסוג זה יש מעט חסמים בהקשר
תכ ו י .האפשרות לייצר חלב ,הן מבחי ת הקמת מכו י חליבה והן מבחי ת קבלת מכסת חלב
משפרת מאוד את הכלכליות של הגידול .לפיכך ,בקיבוצים ומושבים ,או יישובים חקלאיים אחרים,
ובאזורים הסמוכים עד כדי  2קמ' מהם ,מסלול הפעילות המומלץ לקידום רעיה ממשקית הי ה
לפתח עדר יישובי ,כחלק מעדר מסחרי-יצר י ,או על בסיס תמיכה בעדר חובבים קיים או חדש,
שיתמחה ברעיה ממשקית.
האתגר העומד בפ י מ הלי שטחים פתוחים הי ו במקומות בהם השטחים ה דרשים לממשק רעיה
אי ם סמוכים כדי  2קמ' מיישובים חקלאיים .במקרה כזה – עדר ייד המבוסס על תשתיות לא
ב ויות )אוהל כדיר עיזים ,וקרוואן כמגורי שומר זמ יים( הי ו חלופה טובה .קק"ל מפעילה עדרים
יידים במטה יהודה בעזרת מגדלים בדואים המתגוררים בסמוך לעדר במגורים יידים .מודל אחר
של עדר ייד הי ו עדר מקצועי ,המופעל על ידי חברה מסחרית ,ומלווה על ידי רועים המתחלפים
במשמרות .מודל כזה פועל בארה"ב .המשמעות של עדר ייד הפועל על בסיס מסחרי הי ה הצורך
לשלם תשלומים גבוהים יחסית עבור שירותי רעיה .לפיכך מומלץ להתבסס על עדרים בדואים,
המתקיימים במטה יהודה בסיוע שווה -כסף של קק"ל ,אך במקומות בהם לא יתן להביא בדואים
מה גב – לבחון הפעלת מודל של עדר ייד מקצועי ,על בסיס תשלום לשירותי רעיה.
מסלול הפעילות המאתגר ביותר הי ו הפעלת עדרים בסמוך ליישובים עירו יים או יישובים כפריים
לא חקלאיים )יישובים קהילתיים( .במקרה כזה הקמת עדר קבוע תקלת בחסמים תכ ו יים,
רגולטיביים )לא ית ת מכסת חלב( ועוד .יתן לאמר שעדיף שיישובים כאלו יקבלו שירותי רעיה
מעדר ייד ,שמבחי ה רגולטיבית קל יותר להפעיל אותו.
כלומר :מסלולי הפעילות המומלצים תלויים בצורת היישוב ,כמפורט להלן:
 ביישובים חקלאיים :עדרים קבועים העוסקים בייצור חלב ושירותי ממשק רעיה במרחקשל עד  2קמ' מגבול היישוב.
 ביישובים קהילתיים ,עירו יים ובעומק השטחים הפתוחים – עדרים יידים ,שאי םעוסקים בייצור חלב ומתבססים על תשלום עבור שירותי רעיה.
בהתאם לממצאי ה יתוח התמקד הפרק הבא במחקר בבדיקה של ש י מסלולי הפעילות העיקריים:
עדרי מרעה יישוביים; ועדרים יידים .עבור כל מסלול פעילות ערכו ש י סקרים ,של מגדלים ושל
ציגי ציבור או ציגים ע פיים ,במטרה ללמוד עוד על הישימות שלו ,והת אים ה דרשים בכדי לקדם
אותו.
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איור  : 15טבלת השוואה בין מסלולי פעילות
עדר חובבים קבוע בישוב עירוני/
קהילתי

עדר נייד  /מרחבי

חיזוק עדר קיים הקמת עדר חדש

חיזוק עדר קיים הקמת עדר חדש

2
3
3
3
3
2
1

3
3
3
3
3
2
1

1
3
3
3
3
3
1

1
3
3
3
3
3
1

2
2
1
1
1
1
2

3
2
1
1
1
1
2

2
3
3
3
2
1
1

3
2
2
3
1
1
1

3

3

3

3

2

2

2

3

3
3

3
2

3
3

3
2

2
2

2
2

 .1גודל התשלום הנדרש

2

2

 .2רלוונטיות תמיכה בשווה -כסף
 .1אפשרות לייצר חלב
 .2אפשרות לקבל מכסת חלב

3
3
2
1

3
3
2
1

3
1
2
3
1

3
1
2
3
1

2

2

1
3
1

3
3
1

3
3
2
1

3
3
2
1

2
1
1

1
1
1

37

37

36

35

27

28

3
29

3
29

עדר חובבים ביישוב כפרי-חקלאי
חלופה
פרמטר לבדיקה

תת פרמטר

ביקוש לגידול עיזים
מקרקעין

מגמות עתידיות
 .1הקצאת קרקע לרעיה
 .2הקצאת קרקע לדיר
 .1דיר
 .2מכון חליבה
 .3מחלבה קטנה
 .4מכירת תוצרת ותיירות חקלאית
 .1מגדל
 .2מגורי עובדים /מתנדבים

הקמת מבנים ותיירות חקלאית

מגורי מגדל ועובדים
עמדות השכנים
תשלום לרעיה
ייצור חלב
ניידות העדר
ציון כללי

עדר דו-תכליתי ,מסחרי בצד
ממשקי

חיזוק עדר קיים הקמת עדר חדש חיזוק עדר קיים

מקרא – צבעים וציו ים מספריים:
אין חסם 3 -

חסם בעוצמה בי ו ית 2 -

חסם משמעותי 1-
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הקמת עדר חדש

ישימות חברתית של מסלול עדר יישובי :סקר מגדלים ונציגי ציבור
הקמת עדר ממשקי ביישוב חקלאי הי ו המסלול בעל פוט ציאל הישימות הגבוה ביותר .גידול עיזים
הי ו פעילות פופולארית ביישובים חקלאיים רבים ,לעיתים כתחביב וללא קשר לרווחיות ,אך לא
תמיד היא תפסת בעין יפה על ידי השכ ים או מ הלי היישובים .בכדי לברר את ישימות המסלול
של הקמת עדר יישובי ,ערך סקר בקרב מגדלי עיזים קט ים ביישובים החקלאיים בהרי ירושלים,
וכן סקר בקרב מ הלי היישובים )יושבי ראש של אגודות חקלאיות שיתופיות(.
סקר מגדלים
הטבלה הבאה מציגה את אוכלוסיית מגדלי העיזים ביישובי מרחב יער הקדושים ויער צרעה
ואשתאול שבהרי ירושלים ,בהתאם ל תו י השירותים הווטרי ריים על מספר העיזים שקבלו
חיסו ים במהלך ש ת הבדיקה )יש לאמר כי מבדיקה אקראית עלה כי לא תמיד תו ים אלו מדויקים
או משקפים את מגדלי העיזים הפעילים בפועל ביישוב(.
איור  :16מגדלי עיזים ביישובים הכפריים במרחב יער הקדושים ויער צרעה ואשתאול .מקור :משרד החקלאות ,השירותים
הוטרי ריים

לפי תו י השירותים הוטרי ריים יש במרחב  20עדרי עיזים ,חלקם קט ים מאוד .מתוכם רואיי ו
 15מגדלים 13 :מהם מגדלים פעילים ו 2-מגדלים שהפסיקו את פעילותם לאחרו ה.
להלן תוצאות הסקר:13
העדר במצב הקיים ,מוטיבציה ומגמות צפויות
 .1מאפיי י העדרים ,יעד הגידול ,המוטיבציה לאחזקת עדר
•

סוג בעל החיים 4 :מגדלים עיזים בלבד 7 ,מגדלים כבשים ועיזים גם יחד.

•

יעד הגידול 9 :עדרים הי ם מסחריים ,ו 5-תחביב.

•

המוטיבציה לאחזקת העדר :אהבה לבעלי חיים ,להכ ת גבי ות ,לרעיה ,בסיס לתיירות
חקלאית ,מסורת משפחתית.

 13עבור חלק מהשאלות לא התקבלה תשובה מחלק מהמרואיי ים ולכן התוצאות המספריות לא תמיד מסתכמות ל-
.15
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בעל החיים ,מספר מרואיינים
עזים בלבד4 ,
עיזים וגם כבשים7 ,

כבשים בלבד4 ,

יעד הגידול במצב הקיים ,מספר מרואיינים
תחביב+חלב לצריכה
עצמית5 ,

מסחרי-חלב4 ,

מסחרי -בשר5 ,

 .2הטיפול בעדר ותרומתו לפר סה


מרבית המגדלים אי ם מתפר סים מהעדר אלא כשכירים או ממקורות משלימים לעדר
)תיירות חקלאית(.



 7מגדלים עזרים בבן משפחה בטיפול בעדר;  4מגדלים עזרים בשכירים ומגדל אחד עזר
במת דב.



המגדלים מקדישים כ 3.5שעות בממוצע ביום לטיפול בעדר.
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תרומת העדר לפרנסת המגדל
פרנסה מהעדר בלבד,
1

פרנסה ממקורות
משלימים לעדר
)תיירות חקלאית ,כלבי
רעיה(4 ,

פרנסה כשכירים10 ,

 .3גודל העדר ומגמות עתידיות
•

גודל העדר הממוצע 127 :אימהות.

•

השו ות בגודל העדרים בין מגדלים שו ים הי ה גדולה .ה"עדר" הקטן ביותר בסקר 3 :אימהות;
הגדול ביותר 1,000 :אימהות.

•

המגדלים מחזיקים בעדר כ 13-ש ים בממוצע.

•

 9מהם אומרים כי יחזיקו בעדר גם  10ש ים מהיום 5 .לא בטוחים .רק אחד אמר שלא ימשיך
להחזיק בעדר.

•

ב 7-עדרים לא חל שי וי ב 5-הש ים האחרו ות 5 .קט ו משמעותית ,או הפסיקו פעילות 3 .גדלו
משמעותית.

•

סיבות לקיטון בגודל העדר :ג יבות ,מחסור בכוח אדם ,רווחיות מוכה ,קשיים בקבלת חוזה
מרעה בקרקע.

•

 9מגדלים מעו יי ים להגדיל את העדרים בעתיד הקרוב.

•

מוטיבציה להגדלה :רצון לפתח עדר רווחי; בסיס לאימון כלבי רעיה; רצון להחזיק קווי חייץ
מסביב ליישוב.

שינויים בגודל העדר ב 5-השנים האחרונות
חלה הגדלה
משמעותית3 ,
אין שינוי
משמעותי7 ,
חלה הקטנה
משמעותית
או הפסקת
פעילות5 ,
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האם מעוניין לשנות את גודל העדר
ב 5-השנים הבאות?
מעוניין להקטין1 ,

לא מעוניין לשנות
גודל4 ,
מעוניין להגדיל9 ,

 .4ממשק הגידול :רעיה מול הז ה בדיר
•

כמחצית העדרים מוז ים בדיר ומחצית בשילוב בין רעיה והז ה בדיר .לא מצאו עדרים המוז ים
ברעיה בלבד.

•

 6מגדלים מעו יי ים לעבור מהז ה בדיר להז ה במרעה.

•

 4מגדלים וספים שקלו לצאת למרעה אך ויתרו בגלל חסמים שו ים.

•

 9מגדלים לא שמעו על תמיכות משרד החקלאות במרעה 6 .מגדלים שמעו על התמיכה.

•

 9מהמגדלים אמרו כי התמיכה ה וכחית של משרד החקלאות לא תביא אותם להגדיל את העדר
או לצאת למרעה .הסכום תפס כ מוך מידי ,והביורוקרטיה גדולה מדי.

•

 5מגדלים מעו יי ים לעבור מגידול תחביב לגידול מסחרי.

 .5מיקום הדיר במצב הקיים
•

 11דירים מצאים בחלקה א במושבים .מיקומים וספים :אזור מב י משק בקיבוץ; השטח
החקלאי הפתוח; פי ת חי בבי"ס.

•

 13מרואיי ים אמרו שככל שיידרש – יש מקום להגדיל את הדיר במיקומו ה וכחי.

 .6חסמים שזוהו על ידי המרואיי ים להמשך האחזקה בעדר )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:
•

העבודה האי ט סיבית ה דרשת.

•

אין דור המשך.

•

השגת קרקע למרעה.

•

אין מכסת חלב.
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 .7מה יכול לעזור להחזיק ולהגדיל את העדר? )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:
•

סיוע כלכלי מהמדי ה

•

ליווי וטרי רי

 .8מה המוטיבציה לצאת לרעיה? )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:
•

זמן פ וי )פ סיו רים( ,אהבה לחיק הטבע

•

חיסכון בעלות הז ת הצאן

 .9מה הם החסמים ליציאה למרעה )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:
•

מחסור בכח אדם

•

חוסר מיומ ות ברעיה

•

חשיפה לג יבות

•

פגיעה ברווחיות כתוצאה מרעיה

•

מחלות ,חוסר התאמה של זן הצאן למרעה

•

העדר קרקע למרעה

•

שכ ים שאי ם מסכימים שהעדר יכ ס לשטחם ,צורך במיומ ות להעברת העדר דרך חלקות
חקלאיות בדרך לחלקות מרעה

•

מרחק גדול לחלקות מרעה ביער ,עלות א רגטית לעיזים ,מעבר כביש

•

צורך במב ה ,חיבור למים וחשמל קרוב לשטח הרעיה

 .10חסמים לגידול עיזים לעומת כבשים ) ושאים שעלו על ידי המרואיי ים ,מבלי ש שאלו על כך(
•

אתגר לשלוט על עיזים ,ב יגוד לכבשים

•

קו פליקטים בין כבשים ועיזים

תרחיש תמרוץ רעיית עיזים ממשקית
הוצג למרואיי ים התרחיש הבא:

האיורים הבאים מציגים את התייחסות המרואיי ים לתרחיש שהוצג.
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מה דעתך על התכנית המוצעת?
נגד1 ,

בעד14 ,

האם התכנית ישימה?

כן8 ,

כן ,בכפוף
להסרת
חסמים5 ,

לא3 ,

האם היית מעוניינ/ת להצטרף לתכנית כזו?

לא3 ,

כן12 ,

 .1חסמים שזוהו למימוש התרחיש )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:
•

חשש מהצפת השוק בחלב עיזים ,בגלל עידוד גידול עיזים
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•

עדרים קט ים מדי – יחידה כלכלית היא  200ראש לכל הפחות

•

ג יבת עדרים

 .2גורמים שיכולים לקדם את מימוש התרחיש )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:
•

מ הלי היישובים מזהים את הצורך בהפחתת צמחיה סביב היישוב

 .3סיוע דרש למימוש התכ ית )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:
•

הקמת מכלאה וחיבור למים בצד היישוב המרוחק מהדיר הקבוע; אפשרות להשאיר את
העדר בשטח מבלי לחזור מידי יום לדיר

•

התווית דרכים כך ש יתן יהיה להגיע מהדיר לשטחי הרעיה ללא פגיעה בשטחים חקלאיים

•

הקמת גדרות כדי לרכז את הרעיה במקומות רצויים

•

שמירה מג יבות ,ביטוח העדר

•

התמיכה צריכה להיות בטוחה ,שחקלאים לא יסתכ ו ב פילה כלכלית

•

סיוע בהקמת מחלבה ,אישורי משרד הבריאות ,מכסות חלב

•

ליווי וטרי רי ,סבסוד חיסו ים ,הדרכה מקצועית ברעיה

•

המרואיי ים חלקו בשאלה האם יתן להסתמך על עבודת מת דבים ,או ש דרשים שכירים
בתשלום.

 .4כמה צריך לשלם? המרואיי ים שאלו האם יסכימו להשתתף בתכ ית אם יקבלו סכום כסף
שיכסה הפסדים )ללא רווח משמעותי( 10 .מתוך  15מרואיי ים אמרו כי ישתתפו בתכ ית
שתכסה הפסדים ללא רווח משמעותי.
לא -בשום פנים לא
אשתתף3 ,

לא -התמריץ צריך
להיות גדול יותר
מכיסוי הפסדים2 ,

כן ,אשתתף בתכנית
אם תכסה הפסדים,
גם ללא רווח
משמעותי10 ,

 .5גובה התמריץ הכספי ה דרש
המרואיי ים שאלו בדבר גובה התמריץ הכספי ה דרש מבחי תם בכדי להביא אותם להגדיל את
העדר ולצאת למרעה .המרואיי ים התקשו לע ות לשאלה זו ולא התקבלו תשובות ש יתן להציג.
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 .6האם מועדף תמריץ כספי או בשווה-כסף? כמחצית מהמרואיי ים מעדיפים תמריץ בשווה-כסף
על פ י תמריץ כספי.

מעדיף שווה-כסף5 ,
מעדיף תמריץ כספי,
6

 .7תמריץ בשווה-כסף דרש עבור )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:


ק יית עיזים להגדלת העדר



מימון שכר רועה



שדרוג המכלאה



הקמת מחלבה לפי דרישות משרד הבריאות



חיבור מים באזורי רעיה מרוחקים



מזון משלים



גדרות



מגורי מת דבים

 .8התייחסות למרכיבי התכ ית:


 10מרואיי ים אמרו כי דרש תמריץ ארוך טווח ,לאורך כ 7-ש ים לכל הפחות.



ל 10-מרואיי ים אין יכולת להקדיש זמן לטיפול בעדר במרעה )כ 4-שעות במרעה מידי יום,
וכ 2-4שעות וספות בדיר(.



 9מרואיי ים ישתתפו בתכ ית אם יוכלו לקבל מת דב לסיוע בטיפול בעדר.



 7ישתתפו בתכ ית אם יקבלו סיוע במימון עובד שכיר.



 9מרואיי ים מוכ ים לרעות בקווי חייץ בעומק היער ,ב וסף על רעיה סביב היישוב.

סקר נציגי יישובים
סקר ציגי היישובים ערך במטרה לזהות את עמדות הציבור ב וגע להקמת עדרי עיזים ביישובים
ורעיה בצמוד לגבולות היישובים .האיור הבא מציג את סיווג היישובים ש ציגיהם השתתפו בסקר.
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מרבית היישובים במרחב יערות הקדושים ,צרעה ואשתאול הם מושבים ,והמרואיי ים הם יושבי
ראש האגודות החקלאיות-שיתופיות.

סיווג היישובים בסקר

יישובים
קהילתיים4 ,
מושבים10 ,

קיבוצים1 ,

 .1תרחיש תמרוץ רעיה ממשקית
ל ציגי היישובים הוצג תרחיש תמרוץ הרעיה בדומה לתרחיש שהוצג למגדלי הצאן .התייחסות ציגי
היישובים מוצגת באיור הבא 10 .מתוך  15מרואיי ים רואים בחיוב את התרחיש ,כאשר שאלו
שאלה כללית.

עמדת מזכירי יישובים בנוגע לתרחיש תמרוץ
רעיה
התנגדות2 ,
תמיכה
בהסתייגות3 ,

תמיכה10 ,

ה ימוקים העיקריים לתמיכה )תשובות לשאלה פתוחה( :פתרון אקולוגי ,היישוב צריך לדאוג לקווי
חייץ סביבו ,תכ ית חי וכית.win-win ,
ההסתייגויות העיקריות שהובעו :לא רלוו טי לישוב כי הממשק עם יער קטן ,אין מקום לדיר ,דאגה
ממטרדי ריח ורעש ,ההשקעה ה דרשת בהקמת עדר ושמירה עליו ,הצורך בביטוח מג יבות ,העדפת
כבשים -פחות פוגעות בחצרות.
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ימוקים עיקריים להת גדות לתרחיש :אין שטחי מרעה מתאימים סביב היישוב ,לישוב אין כסף
לעודד מרעה ,לא בעדיפות.
לאחר השאלה הכללית ,שאלו המרואיי ים האם יש להם ע יין להקים עדר לרעיה ממשקית ביישוב
שלהם .לשאלה זו ע ו  8מרואיי ים כי הדבר אפשרי אם יטופלו חסמים שו ים.

האם יש עניין לעודד מרעה ביישוב שלך?
כן1 ,

אפשרי אם חסמים
יטופלו8 ,
לא5 ,

החסמים שהוזכרו על ידי מ הלי יישובים הם )תשובות עיקריות לשאלה פתוחה(:


אין ביישוב מגדלי עיזים



לאגודה החקלאית-שיתופית אין תקציב לתמיכה כלכלית במרעה



היישוב יתמוך מוראלית ,תמיכה כלכלית צריכה להגיע ממקורות אחרים



אין שטחים לרעיה ,אין שטחים לדיר



תלו ות שכ ים ,הת גשות עם פעילות תיירותית



מורכבות בהשגת אישורים להקמת דיר ,בפרט דיר שיתופי במושב



חשש מ זקים של העיזים לגידולים חקלאיים



אי-כדאיות כלכלית



צורך בביטוח גד ג יבות

הועלתה הצעה לייצר שותפות בין מספר יישובים להקמת עדר אחד ,כאשר יישובים קהילתיים
יקבלו שירותי רעיה מעדר ה מצא ביישוב חקלאי סמוך.
האיור הבא מציג הצעות של ציגי היישובים בדבר תמריצים שיכולים לתרום לקידום הרעיה
הממשקית ביישוב ומספר המרואיי ים שהזכירו את ה ושא:
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לימוד ותיירות סביב
העדר1 ,

שותפות עם יישובים
סמוכים1 ,
ליווי מקצועי1 ,

תמיכה כלכלית
במגדל4 ,
קיום רועים1 ,

מכסות חלב1 ,
קיצור ביורוקרטיה,
תמיכת רשויות3 ,
טיפול בגניבות2 ,

שטח לדיר ,תשתיות
למרעה3 ,
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ישימות חברתית של מסלול רעיה ניידת :סקר מגדלים ונציגים ענפיים
לרעיה יידת יש ה תרומה רבה למ הלי שטחים פתוחים .ראה כי זהו מסלול פעילות ישים בכל
ה וגע לעידוד רעיית עיזים בשטחים פתוחים המרוחקים מעל ל 2-קמ' מיישובים חקלאיים ,וכן
סביב יישובים קהילתיים )לא-חקלאיים( ועירו יים הסמוכים לחורשים.
מודל הרעיה ה יידת קיים בישראל בדמות רועים בדואים הרועים ב גב וביערות קק"ל במטה יהודה.
בכדי לבחון את ההיתכ ות של המודל באזורים אחרים בארץ ,ואת היכולת לפתח בישראל עדר ייד
מסחרי בדמות המודל הקיים בארה"ב ,ערך סקר בקרב ציגים ע פיים ,וכן בקרב מגדלים שזוהו
כבעלי פוט ציאל להפעלת עדר ייד ,כפי שפורט בפרק שיטת העבודה .להלן ממצאי הסקרים.
סקר נציגים ענפיים
האם מודל הרעיה ה יידת ישים בישראל?
הדעות ב ושא חלוקות .ציגי ארגו ים חקלאיים גדולים ו ציג ארגון מגדלי הצאן האי ט סיביים
אי ם מאמי ים במודל ,בעיקר מפ י שרעיית עיזים אי ה כלכלית ללא תשלומים מכספי ציבור.
לעומת זאת ציגי הרועים מרמת הגולן ,ציג ארגון מגדלי הצאן במרעה ו ציגי השומר החדש
מאמי ים כי מודל הרעיה ה יידת ישים ורלוו טי ,מוכ ים לקחת חלק ביישומו.
ציג אחד התאגידים החקלאיים הצביע על חסם אקולוגי :בארצות עם אקלים ממוזג יש גשם כל
הש ה ולכן גם צמחיה במרעה לאורך כל הש ה .לעומת זאת בישראל ,בה האקלים הוא ים תיכו י,
יש צמחיית מרעה באביב ובתחילת הקיץ ,אך בסתיו ובחורף יש צורך לבסס את הז ת בעלי החיים
על תערובת מוגשת .במצב כזה יתן להביא עדרים יידים בתקופה מוגדרת בלבד ,ולא לאורך כל
הש ה ,דבר המשפיע על יעילות הרעיה ,תחרותיות בין אזורי רעיה על כמות העדרים ,צורך למצוא
מקום קבע לעדר בתקופת החורף ,והיבטים כלכליים של הממשק )הרועה צריך לממן הז ת העדר
בחורף ,בתקופה שבה הוא לא מקבל תשלום על הרעיה הממשקית(.
ציג משרד החקלאות ממחוז דרום ביקש להבחין בין אזורי הארץ השו ים :לדבריו ,בדרום הארץ
המודל הקיים של עדרי בדואים העוברים בין תאי שטח שו ים לאורך הש ה מתאים ויש להמשיך
לקדם אותו .לעומת זאת בצפון הארץ ,היכן שאין עדרי בדואים – המודל של רעיה יידת )כמקובל
בארה"ב( יכול להיות מתאים ותורם.
ב וגע להרי ירושלים – לדברי ציגי הסיירת הירוקה המודל הקיים המבוסס על עדרי בדואים
מהדרום ,אי ו מספק כדי להפחית את סכ ת השריפות ,כי אין מספיק עדרים .לעומת זאת ,בסיור
ש ערך במסגרת המחקר ה וכחי ) ,(16.9.2019ראה כי העדרים מבוססים ואף יש דור המשך של
מגדלים המעו יין להמשיך להחזיק בעדר .מוצע לפיכך להמשיך לקיים את המודל הקיים כל עוד
הוא מצליח ,ולשקול מעבר למודל עדר ייד ככל שהדבר יידרש בעתיד .יש לתת את הדעת האם
העדרים ה יידים הקיימים מספיקים ,או שצריך עדרים וספים או הגדלה של העדרים הקיימים.
ביערות קק"ל באזור הרי ירושלים ושפלת יהודה רועות כיום כ 2,750עיזים ) תו ים שהתקבלו מדוד
אבלגון ,י ואר  ,2020ראו ביתר פירוט בפרק  1בדו"ח ה וכחי( .לפי ה תו ים שחושבו על ידי ו
במסגרת ש ה א של המחקר ,במרחב יער הקדושים בלבד דרשות כ 2,400-עיזים לממשק ,ובמרחב
יער צרעה-אשתאול דרשות כ 1,700-עיזים לממשק )יש חפיפה מסוימת בין ש י המרחבים הללו,
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כפי ש למדו על ידי ו בש ת המחקר הראשו ה( .כלומר ראה שיש צורך בתוספת מסוימת של עיזים
רועות במרחב הרי ירושלים ,ביחס למצב הקיים.
מה הם החסמים לפיתוח רעיה יידת במצב הקיים?
הטבלה הבאה מציגה את החסמים העיקריים שזוהו לפיתוח רעיה יידת:
טבלה  : 5חסמים למרעה ייד שעלו בסקר ארגו ים ו ציגי ע פים

מקור

ושא

חסמים

מקרקעין

הזמ יות של אשורי רעייה מגבילה מאד את הרועים .צריך בוקרי הגולן
לתת למגדלים ת אים קבועים לפעילותם.
קק"ל ות ים הרשאות רעיה זמ יות בקלות יחסית ,רט"ג
יותר וקשים .רמ"י לא אוהב את ההרשאות הזמ יות.

מקרקעין-
דיר "אם"

מתכ ן מרעה,
משרד החקלאות

מתכ ן מרעה,
לעדרים יידים צריך "בסיס אם" – דיר שבו העיזים יהיו
משרד
במהלך החורף .הרעיה מתבצעת בעיקר באביב ובקיץ .רט"ג
מו עת רעיה בשמורות טבע במהלך החורף כדי לאפשר חידוש החקלאות ,גד"ש
העמק
צמחיה .המשמעות היא שהעדר לא יכול להיות ייד כל
הש ה ,והרועה שמפעיל אותו צריך להיות בעל דיר ,בקרקע
המתאימה לכך )מושב ,קיבוץ או בשטח המיועד למב י משק
ביישוב עירו י-למחצה( .לארגו י מת דבים בדרך כלל אין
מקרקעין – ומכאן החסם.

מתכ ן מרעה,
שי וע העדר אין בארץ משאיות גדולות שיכולות להעביר עשרות עיזים,
משרד
הרועה צריך להעביר את העיזים במשאית קט ה במספר
סיעות ויש לכך עלויות שמישהו צריך לממן .לעיתים הרועים החקלאות ,ציג
גד"ש העמק
צועדים עם העדרים ברגל ,למרחק עשרות קילומטרים
אגרו-טכ י

מעבר של עדרים ממקום למקום יכול להיות כרוך ב זק בוקרי הגולן,
הסיירת הירוקה
בריאותי לעיזים.
העז הלב ה מהדירים לחלב לא יכולה לע ות לדרישה למרעה

מרכז חקלאי
העמק

עדרי צאן חייבים לידם רועה  24שעות מחשש ג יבות וצורך סיירת ירוקה
בטיפול בגדיים לעומת בקר.
סיוע
ממשלתי
היצע
העדרים

רשות המרעה לא מקימה תשתיות )גדרות וכו'( במקומות בהם מתכ ן מרעה,
משרד החקלאות
הרשאת הרעיה היא זמ ית.
יש מעט מאד עדרים בארץ שיכולים לע ות לדרישה למרעה

מרכז חקלאי
העמק

הדור הצעיר לא מעו יין ברעיה .מי ש כ ס כיום לתחום הוא גד"ש העמק
פ סיו רים צעירים של שירות הביטחון.
כלכלה

חוסר כדאיות כלכלית בגידול צאן .לעיזים אין רווחיות הסיירת הירוקה,
גד"ש העמק
כלכלית -לא מהבשר ולא מהצמר.
עדרי בדואים לא מפיקים חלב ,דבר הפוגע בכלכליות

מתכ ן מרעה,
משרד החקלאות

יש תחושה שאם היישובים יצטרכו לשלם לרועים -הם יעדיפו גד"ש העמק
לשלם לקבלן ריסוס וכיסוח ,ולא להתעסק עם העדרים
והמטרדים הסביבתיים שכרוכים בבעלי חיים
מודעות
ציבורית

ישובים אי ם מעו יי ים בעדרי רועים בסמיכות אליהם.

הסיירת הירוקה

התייחסות ל ושא הלאומ י

הסיירת הירוקה
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שילוב בין רעיה לאזורי טיול לעיתים בעייתי .השילוב קשה גד"ש העמק
יותר בין עדרי בקר )שלהם גללים יותר מאסיביים( מאשר בין
עדרי עיזים ומטיילים

מתוך רשימת החסמים שפורטו לעיל ראוי לתת את הדעת על חסמי מקרקעין ועל חסמים ה וגעים
ל הלי מתן הסיוע הממשלתי.
מבחי ת מקרקעין  -ב יגוד לארה"ב ומדי ות רבות אחרות ,מרבית הקרקע בישראל הי ה בבעלות
המדי ה .מצב זה יוצר חסם להתקשרות בין מי ש זקק לעדרים ולרעיה ממשקית )למשל ציגי
יישובים הגובלים ביערות וחורשים( לבין הרועים .ההקצאה הי ה בין רשות מקרקעי ישראל לבין
הרועה .ליישובים אין זכויות בקרקעות הגובלות בשטחים הב ויים ,ואין להם אפשרות להשפיע על
הקצאת הקרקע לטובת רעיה .ב וסף לכך ,למרות שהקרקעות ה דרשות לרעיה ממשקית הי ן
קבועות וידועות מראש ,הקצאת הקרקע היא זמ ית בלבד.
במערכת ה וכחית ,סיוע בהקמת תשתיות דרשות למרעה )למשל גדרות ,שערים ,שקתות ועוד(
ית ת לרועים .הרועים אף משלמים "השתתפות עצמית" בגובה של כ 5%-מעלות הקמת
התשתיות .14מצב זה לא מאפשר תחלופה בין הרועים )למשל במקרה שבו רועה אי ו מבצע את
הרעיה בהתאם ל דרש( .כדי להתמודד עם מצב זה יתן ,למשל ,להציע כי הקמת התשתיות תהיה
קשורה לשטח ה דרש למרעה ולאו דווקא לרועה מסויים ,ותתוחזק על ידי "צרכ י הרעיה" ,למשל:
הקמת תשתיות רעיה בשטחי החייץ סביב יישובים ,שתהיי ה באחריות היישובים )כולל תחזוקה(
ולאו דווקא באחריות רועה ספציפי ,כך ש יתן יהיה להחליף רועה במצב שבו הרעיה לא מתבצעת
כ דרש.
בשטחים ב יהול קק"ל הדברים פשוטים יותר ,מכיוון שקק"ל מעורבת בועדות ההשכרה של
קרקעות ויכולה להשפיע על זהות הרועים המגיעים לשטח ועל החלפתם במקרה הצורך .קק"ל
יכולה להקים את תשתיות הרעיה ה דרשות ,במקומות ה דרשים לכך.
מה הם הת אים לקידום רעיה יידת?
הטבלה הבאה מציגה את הת אים שזוהו לקיום רעיה יידת:
ושא
אגרו-טכ י

פירוט

מקור

יתן לשלב הפקת חלב ורעיה באמצעים הבאים:
 לתת לגדיות לרעות לפ י שהן מפיקות חלב. לתת לחלק מהעדר לרעות וחלק אחר לגדל בדיר. ה יוד יכול להיות חלק ממחזוריות ש תית של העדר:הרעייה תשולב בתקופה מסוימת בש ה ,למשל ש י
חדשים לפ י הכ יסה לחליבה.

בוקרי הגולן

לייצר ז י מכלוא שיתאימו לרעיה בישראל ,אבל תהיה בעקבי הצאן
להם תפוקת חלב ובשר גבוהה .למשל הכלאה של זן
עזים שמקורו במדבר הקלהרי בדרום אפריקה עם
 14מקור :שיחה עם איאד עאמר ,מתכ ן מרעה מחוז גליל-גולן ,משרד החקלאות.22.10.2019 ,
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העזים השחורות ,עם התאמה למרעה בישראל
ותפוקת בשר גבוהה.
סיוע ממשלתי גידור למרעה עזים ,שצריך להיות איכותי וחזק יותר בוקרי
מודעות מזה של כבשים כיוון שעזים הן פחות ממושמעות בעקבי הצאן
/
ומאד סקר יות
ציבורית

הגולן,

הגולן,
צריך לחוקק חוק אזורי חייץ שיעזור להסדיר את בוקרי
הצאן,
הרועים .המדי ה צריכה להכיר בערך הרעייה בשטחים בעקבי
הפתוחים ולתמחר בהתאם את הרעייה על פי הערך מגדלי הדרום
הציבורי שהיא תורמת .שמירה על קווי חייץ והג ה
משריפות הוא ערך שהמדי ה צריכה לשלם עליו .צריך
שהמדי ה תכיר בפרויקט ותיתן לו עדיפות.
יש לקבוע כללים ב וגע ליבוא בשר

בוקרי הגולן

היצע העדרים

יש צורך לחשוב אם להקים עדרים חדשים לרעיה בוקרי הגולן
ה יידת או להשתמש בקיימים

כלכלה

לייצר היתכ ות הכלכלית – האם המדי ה יכולה השומר החדש
לתקצב את הפעילות באופן מספק ומתאים.

ארגון ו יהול

לייצר סל של  20-30קודות לממשק רעיה כדי להתחיל השומר החדש
את הפרויקט.
לקבוע ממו ים  /א שי קשר מוגדרים בארגו ים מ הלי השומר החדש
השטח )קק"ל ורט"ג( לע יין יהול הרעיה הממשקית,
ומדי יות ברורה ואחידה בארגו ים ל ושא הרעיה
לקבוע ממו ים  /א שי קשר ברשויות המקומיות גד"ש העמק
)עיריות  /מועצות אזוריות( לע יין יהול הרעיה
הממשקית ,שייצרו קשר עם הרועים מצד אחד ועם
רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות מצד ש י
להפעיל את הרשויות המקומיות ,למשל סיוע מצד גד"ש העמק
יחידות פיקוח השטחים הפתוחים ברשויות המקומיות
בכדי לפקח על הרועים ולכוון אותם למקומות
ה דרשים לרעיה
יש חשיבות למיסוד קשר אישי ארוך ש ים בין הרועים גד"ש העמק
והיישובים .היישובים לא רוצים להכ יס סמוך ליישוב

61

מישהו שהם לא מכירים .צריך לייצר מחוייבות הדדית
בין היישובים והרועים.

ת אי מרכזי שהוזכר על ידי מספר מרואיי ים הי ו מודעות ציבורית לצורך ברעיה ממשקית ,תמיכה
ציבורית מצד המדי ה ,והסדרה של הרעיה הממשקית וקווי החייץ באמצעות חקיקה.
ציגי הרועים הזכירו ממשקים אגרו טכ יים שו ים שיאפשרו לשלב בין רעיה וגידול עיזים לתפוקת
חלב .יש לציין כי ציגי ארגון מגדלי העיזים בממשק אי ט סיבי וכן מדריכת הצאן של שה"מ סברו
שלא יתן לשלב בין גידול עיזים לתפוקת חלב ובין רעיה ,ויתכן שכדאי לבחון מולם את הממשקים
שהוזכרו שדווקא משלבים בין הש יים.
גידור שטחי מרעה הוזכר כאחד הת אים לרעיה יידת ,במיוחד בסמוך ליישובים .כיום רשות
המרעה מממ ת באופן כמעט מלא הקמת גדרות בשטחי מרעה קבועים )חוזה ל 3-ש ים( בקרקעות
מדי ה .ציג "בעקבי הצאן" תן כדוגמא את אלון הגליל  -הישוב מגודר בגדר אוסטרלית שהוקמה
על ידי רשות המרעה .הגדר מיועדת למ יעת כ יסה של הצאן הרועה לחצרות היישוב .בגדר משולבים
מעברים להולכי רגל כדי לא להפריע ל גישות של מטיילים ורוכבי אופ יים לשטחים הפתוחים.
המרואיי ים ציי ו כי לעיתים קשה לעבוד עם מ הלי שטחים פתוחים ,שכן לא ברור מי הוא איש
הקשר של הפרויקט ,ו ציגים שו ים פועלים בשמה של מדי יות שו ה.
מי הם המגדלים המתאימים ביותר לפיתוח רעיה יידת?
בח ו מספר קבוצות של מגדלים פוט ציאליים :מגדלי עיזים אי ט סיביים בדיר ,שיפתחו שלוחת
רעיה; מגדלי בקר וכבשים במרעה ,שיפתחו שלוחת עיזים; מגדלים בדואים; ארגו ים חקלאיים
גדולים ,בעלי תשתיות ארגו יות ושיווקיות מבוססות; ארגו י מגדלים וארגו י מת דבים העוסקים
בחקלאות; ורשויות ממשלתיות.
מגדלי עיזים אי ט סיביים בדיר ,שיפתחו שלוחת רעיה
דעות המרואיי ים חלוקות ,ו ראה כי היתכ ות המודל הזה הי ה בי ו ית לכל היותר .יו"ר ארגון
מגדלי העיזים בממשק אי ט סיבי ,מדריכת הצאן של שה"מ ,ומתכ ן המרעה של מחוז העמקים
במשרד החקלאות אמרו כי אין למודל זה היתכ ות ,מגדלים אי ט סיביים מעו יי ים להשיא את
הרווחים הכלכליים ,והממשק של עיזים בדיר ועיזים במרעה מאוד שו ה ,ואין יתרו ות לשילוב בין
ש י הממשקים במשק אחד .מגדל העיזים האי ט סיבי "כבול" לדיר ולפעילות הרבה ה דרשת בו,
ולא יכול להתרחק ממ ו ולצאת למרעה.
לעומת זאת יו"ר עמותת "בעקבי הצאן" )מגדלי צאן במרעה( ומדריך המרעה של מחוז גליל -גולן
במשרד החקלאות חושבים כי יש פוט ציאל לשילוב במשק אחד בין עדר אי ט סיבי לתפוקת חלב
לבין עדר אקסט סיבי למרעה.
אלו גם אלו ציי ו את משק "עין כמו ים" כדוגמה מוכרת יחידה של מגדל עיזים בממשק אי ט סיבי
לצד עיזים במרעה .15הבעלים של משק "עין כמו ים" רואיין במסגרת המחקר ) 5יולי  (2019ולהלן
 15מגדל אי ט סיבי וסף מוציא את העיזים החולבות לרעיה באביב בלבד.
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בתמצית התייחסותו לסוגיה :לדבריו אין היתכ ות לשילוב של עדרי מרעה בצד עדרי חלב במשקים
אי ט סיביים .מדובר בז י עיזים שו ים ,והרעיה דורשת עובד שיעסוק בכך .הוא עצמו התחיל כמשק
רעיה ,מתוך מחשבה שהרעיה תחסוך בהוצאות על מזון מוגש .לאורך זמן עבר לממשק אי ט סיבי
שבו תפוקת החלב גבוהה וממשיך במקביל לעסוק במרעה לשם שמירה מפלישה לשטחים ,מג יבות
ומתוך הרגל ואידיאולוגיה ,אך קשה לו לראות מגדלים וספים ה והגים כך.
לסיכום ,ראה שחלופה זו אי ה מהווה בסיס יציב לקידום רעיית עיזים ממשקית.
מגדלי בקר וכבשים במרעה ,שיפתחו שלוחת עיזים
חלופה זו מצטיירת כבעלת פוט ציאל טוב לקידום רעיית עיזים ממשקית .16גידול כבשים ובקר
במרעה הי ו רווחי יותר מאשר גידול עיזים במרעה ,מכיוון שיש ביקוש לבשר כבשים ובשר בקר
)ב יגוד לבשר עיזים( .מגדלי בקר גם מקבלים תמיכות גדולות משמעותית מהתמיכות בעיזים
וכבשים במרעה .17כפועל יוצא -שילוב בין בקר וכבשים לבין עיזים משפר את הכלכליות של העדר,
שכן הבקר והכבשים "מסבסדים" את רעיית העיזים .העיזים יכולות לתרום לפתיחת סבך החורש,
ולאחריהן יבואו הכבשים והבקר.
עם זאת ,לאורך תהליך המחקר שמעו קולות סקפטיים ב וגע לאפשרות השילוב של עיזים ובעלי
חיים אחרים .ראשית -יש מורכבות רבה בשילוב בין ש י מגדלים )אחד של בקר ואחד של עיזים(
בתא שטח אחד ,מפ י שהקצאות הקרקע למרעה ית ות למגדל אחד בלבד .מודל טוב יותר הי ו כזה
שבו אותו מגדל יגדל בקר  /כבשים בצד עיזים .במקרה כזה עלו חששות שהדבר אי ו מתאים לכל
המגדלים )למשל על רקע העובדה שבקר זקוק לפחות טיפול ותשומת לב מעיזים( ,או שבעלי החיים
השו ים יכולים להפריע זה לזה אם ירעו באותו תא שטח )עיזים "שובבות" יותר מפרות(.
אף על פי כן ,המרואיי ים מזהים מודל של רעיית בעלי חיים שו ים במשולב כבעל פוט ציאל לקידום.
מתכ ן המרעה של מחוז גליל-גולן אף ציין כי במחוז יש ם מגדלים רבים המשלבים בקר בצד עיזים,
במיוחד בקרב הבדואים .את הבקר הם מגדלים לפר סה ואת העיזים כתחביב .לדבריו ,הבקר
והעיזים רועים יחד באותו שטח ובאותו זמן; מכיוון שהם אוכלים צמחים מסוגים שו ים – הם לא
מפריעים זה לזה.
לעומת זאת ,יו"ר עמותת "בעקבי הצאן" לא רואה פוט ציאל בשילוב בין רעיית בקר ועיזים ,מכיוון
שרעיית בקר הי ה אקסט סיבית יותר ,הבקר אי ו זקק להשגחה צמודה ,יכול להישאר בשטח 24
שעות ביממה ,ופחות חשוף לג יבות ,טריפות ,ו זקי מזג האוויר.
קושי וסף כרוך במידת הגמישות של מיקום ותזמון הרעיה .במודל ייד המגדל דרש להביא את
עדר העיזים למקום מסוים בזמן מסוים .מגדלי הבקר רגילים להשאיר את הבקר בשטח ללא
השגחה .הצורך להביא את העיזים למקום מוגדר – יש בו עלות של הפעלת אדם שייקח את העיזים
למקום הייעודי .אם שטח רעיית העיזים סמוך לשטח רעיית הבקר – המודל יותר ישים .כמו כן יש
ישימות גדולה יותר לשילוב כבשים ועיזים ,מכיוון שגם הכבשים זקקות להשגחה של רועה.

 16אמ ם העבודה ה וכחית מתרכזת ברעיה ממשקית של עיזים ,בהתאם להגדרת העבודה על ידי מזמי יה ,אבל יש לאמר
כי ראוי לשקול גם את תרומתן של הכבשים במרעה .בעי י חלק מהמגדלים שרואיי ו בעבודה ה וכחית – כבשים במרעה
תורמות לא פחות מעיזים להפחתת עודפי צמחיה.
 17התמיכה בכבשים במרעה קט ה מזו של עיזים במרעה.
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לסיכום -ישימות מודל זה הי ה בי ו ית-גבוהה.
מגדלים בדואים
זוהי תת קבוצה של מגדלי המרעה )ש סקרו לעיל( שיש לה יתרו ות ואתגרים ייחודיים.
לדברי ציגי הסיירת הירוקה ומתכ ן המרעה במחוז דרום של משרד החקלאות – בדרום הארץ
הסתמכות והפעלת בדואים במרעה הי ו מודל מוכח ,רב-ש ים ,מוצלח ובר קיימא .מידי ש ה יש
הקצאת קרקעות לרועים בועדת-מש ה להשכרות עו תיות ,בדרך כלל מגיעים אותם המגדלים
לאותם שטחים ,ומתפ ים מהשטח בסוף תקופת הרעיה .לדברי ציגי הסיירת הירוקה – לא מוכרים
מקרים של בדואים ש שארו בשטח לאחר התקופה המוגדרת לרעיה .עם זאת ,אמר כי היכולת
להסתמך על רעיית בדואים חלשת ככל שעולים צפו ה .בדואים מצפון ה גב אומ ם מוכ ים לעלות
לאזור הרי ירושלים ,אך לא צפו ה מכך.18
ב וגע להפעלת בדואים במרעה בהרי ירושלים – ראה שזהו מודל מבוסס ומוכח ,ויש ביקוש מצד
מגדלים וספים וכן דור המשך למגדלים הקיימים .המודל מספק את השירותים הממשקיים
ה דרשים ,המערכת הרגולטיבית מכירה אותו ומורגלת אליו ,וכך גם אוכלוסיית הרועים .עם זאת,
קק"ל לא הצליחה להפעיל את המודל בצפון הארץ.
ארגו ים חקלאיים גדולים ,בעלי תשתיות ארגו יות ושיווקיות מבוססות
ראה כי זהו מודל עם מידת ישימות מוכה מאוד .במסגרת המחקר רואיי ו ציגים של ש י תאגידים
חקלאיים גדולים )מגדלי הדרום ומרכז חקלאי העמק( וש יהם לא הביעו ע יין בפיתוח מערך רעיה
יידת בגישה עסקית .גם מתכ י המרעה במשרד החקלאות לא ראו במודל זה פוט ציאל.
התאגידים החקלאיים הגדולים הקיימים כיום הי ם בעיקר שותפויות גד"ש של קיבוצים .הארגו ים
הללו אי ם עוסקים בגידול בעלי חיים .תאגידים חקלאיים העוסקים בבעלי חיים הי ם שותפויות
בע ף הרפת )בדרך כלל של  2-3קיבוצים ,ובמקרים דירים יותר – של מספר משקים משפחתיים(
וכן אי טגרציות בע ף העוף )ארגו ים שבבעלותם מדגרות ,לולים ומשחטות ,בדרך כלל בבעלות
קיבוצים( ,אך התאגידים הללו עוסקים בגידול בעלי חיים אי ט סיבי מאוד ,במב ים וחוות סגורות,
ללא מגע עם שטחים פתוחים.
לדברי מתכ ן המרעה של מחוז גליל -גולן במשרד החקלאות – הקיבוצים הולכים ומאבדים ע יין
במרעה כע ף משקי ,וסוגרים את עדרי המרעה שהיו בבעלותם בעבר.
מודל אפשרי וסף הי ו מעורבות של תאגידי גד"ש המאפשרים רעיה בשלפים בשדות .לתאגידים
כאלו יש קשר עם מגדלי בקר וצאן במרעה ,ויכול להיות שיהיה להם ע יין לארגן את הרועים לרעיה
ממשקית יידת .המודל בדק מול ארגון מסוג זה ,גד"ש העמק )תאגיד גד"ש של  3קיבוצים בעמק
יזרעאל(; בראיון עם ציג הארגון לא הובע ע יין לארגן רעיה ממשקית במקומות אחרים ,פרט לרעיה
הקיימת בשטחי הגד"ש ובסמיכות ליישובים החברים בו.

 18יש לציין כי ציג גד"ש העמק )עמק יזרעאל( אמר כי מודל הרעיה ה יידת )של עדרי בקר( קיים למעשה במגזר הערבי
באזור העמקים ,שבו אין שטחי רעיה קבועים והעדרים ודדים בין אזורים שו ים .בעמקים לא פועלים עדרי עיזים
במרעה.

64

ארגו י מגדלים וארגו י מת דבים העוסקים בחקלאות
למודל זה ראה שיש פוט ציאל טוב וישומיות גבוהה .במסגרת המחקר רואיי ו ציגים של ש י
ארגו ים" :בעקבי הצאן" )ארגון מגדלי צאן במרעה( ,ו"השומר החדש") 19ארגון מת דבים ועובדים
בחקלאות( .לש י הארגו ים יש ע יין במודל של רעיה יידת ,ומוכ ות לרכז מיזם כזה .גם ציגי
הסיירת הירוקה רואים בכך פוט ציאל ,וכך גם מתכ ן המרעה של מחוז העמקים במשרד החקלאות.
ראוי לציין כי יש ם ארגו ים וספים העוסקים בפעילות חקלאית ,מת דבים בהתיישבות
ובחקלאות ,חי וך חקלאי ועוד .יתן לשקול שילוב פעילות מרעה בתכ יות של ש ת שירות ,שירות
לאומי ומסגרות הת דבותיות אחרות.
היתרון של הפעלת ארגו ים כאלו הי ו שהרווחים הכלכליים אי ם העיקר .יתן לשקול ,למשל ,מודל
שבו יש עובד בשכר שהי ו העובד העיקרי בעדר ,ו תמך על ידי מת דבים או ב י ש ת שירות.
בהפעלת ארגו י מת דבים יתן להרחיב את סל השירותים כך שיכלול גם טיפול ממשקי ,בצד שמירה
על שטחים פתוחים ,והתראה במקרים של אירועים חריגים .מבחי ה לאומית ,לארגו י מת דבים יש
מחויבות רעיו ית וערכית ,ויש ן תועלות לוות של חיבור העובדים למטרות של שמירת ערכי טבע
ושטחים פתוחים ,כך שהם מהווים דור העתיד של ארגו י יהול השטחים הפתוחים.
דרש לחשוב האם הארגון צריך להיות בעלים של עדר ,או רק פלטפורמה לקישור בין מגדלים
קיימים ומקומות בהם דרשת רעיה.
אחד הת אים שהוזכרו לקידום המודל הי ו הכרה בארגו ים מצד המדי ה או מ הלי השטחים
הפתוחים .כיום כל ההתקשרות בע יין המרעה הי ה בין המדי ה והרועה )למשל בכל ה וגע להקצאת
שטחי מרעה( וצריך להגיע למצב שהארגו ים יכולים לשמש כמעטפת תומכת ומתווכת.
רשויות ממשלתיות
חלק מהמרואיי ים הזכירו מודלים שו ים שבהם המדי ה תפעיל בעצמה את עדרי הממשק.
המודל שהוצע )על ידי ציגי הסיירת הירוקה ומתכ ן המרעה במחוז דרום של משרד החקלאות( הי ו
שהמדי ה תק ה את העדרים ותפעיל רועים במשכורת .לדברי מתכ ן המרעה במחוז דרום – משרד
החקלאות יכול להעסיק את הרועים כעובדים בשכר ,ולהעביר אותם ממקום למקום בהתאם
לדרישות השטח וצרכי הרעיה.
יש לאמר שמודל זה לא היה חלק מהשאלון איתו יצא ו לסקר ,ולכן לא בדק באופן שיטתי מול כל
המרואיי ים .בגלל העדר פרספקטיבה רחבה וכוללת – קשה להתייחס כאן לעמדה המובילה ב ושא.
סיכום סקר ארגו ים
המודלים ה חשבים כבעלי הפוט ציאל הגדול ביותר על ידי המרואיי ים בסקר המומחים הי ם:
-

גידול עיזים לטובת רעיה ממשקית על ידי מגדלי מרעה אחרים :מגדלי בקר ומגדלי צאן.

 19השומר החדש מפעיל כיום פרויקט של ממשק יערות עבור קק"ל ,כאשר קבוצות עובדים )בתשלום( מטפלות בגיזום
וכריתה ,ועבודות יער יות וספות ,בדרך כלל במקומות בהם העבודה מורכבת ותפוקת העץ הצפויה מעטה.
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-

הפעלת רעיה יידת על ידי ארגו ים ע פיים או ארגו י מת דבים בחקלאות ,כאשר העדרים
יהיו בבעלות הארגון או שהארגון ישמש כמתווך בין בעלי עדרים פרטיים והשטחים
ה דרשים לממשק.

סקר מגדלים בצפון הארץ
הסקר ערך במטרה לבדוק האם מגדלים מקבוצות שו ות ירצו ויוכלו לקחת על עצמם להפעיל עדר
רעיה ייד.
מאפיי י העדרים בסקר
סוג בעל חיים:
-

 60%מהמרואיי ים משלבים בין מספר סוגים של בעלי חיים 40% .בלבד מתמחים בבעל
חיים אחד )יש לאמר כי בסקר ערך מאמץ לאתר מגדלים המשלבים בין בקר וצאן ,כדי
לבדוק את הישימות של ממשק זה ,ולכן אין לראות בהתפלגות סוגי בעלי החיים בסקר
מדגם מייצג למכלול מגדלי המרעה בארץ(.

-

חלק מהמרואיי ים עוסקים בממשקים שו ים של גידול בעלי חיים :בדרך כלל מגדלים
עיזים וכבשים בדיר ,בצד בקר במרעה.

סוג בעל חיים
עזים בלבד
6%

כבשים בלבד
27%

בקר בלבד
7%

בקר כבשים ועזים
40%

עיזים וכבשים
13%
בקר ועיזים
7%

איור  : 17בעלי החיים המגודלים על ידי המרואיי ים בסקר

לשאלה האם יוכלו לגדל עיזים בצד הבקר:
-

 60%ממגדלי הבקר או הכבשים אמרו שהם יכולים או רוצים לגדל גם עיזים ) 5מהם עושים
זאת בפועל(.

-

המגדלים שאי ם מעו יי ים לגדל עיזים אמרו ש :הם חסרי יסיון בגידול עיזים; העיזים
רגישות לקור ומחלות" ,מפו קות וחסרות מ וחה".
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איור  : 18רצון לשלב גידול עיזים לצד גידול בקר

גודל העדר:
-

עדרים מעורבים גדולים יותר מעדרים המתמחים בבעל חיים מסוים.

-

בעדרים מעורבים יש יותר עיזים ופחות כבשים ופרות מבעדרים מתמחים.

גודל העדר )מספר אמהות(
1200
956

1000
813

808

800
623
600
400

367

585
469

403

220
200

122
40

84

0
עיזים
עדרים מתמחים

פרות

כבשים
עדרים מעורבים

סך הכל

כל העדרים בסקר

איור  : 19גודל העדרים של המרואיי ים ,לפי סוגים

ותק בגידול :המגדלים הי ם ותיקים ,מגדלים את העדר כ 40-ש ים בממוצע ,אצל חלקם העדר
במשפחה לאורך מספר דורות .מרבית המגדלים ) (8לא שי ו את גודל העדר בש ים האחרו ות.
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הטיפול בעדר:
-

מרבית המרואיי ים )כולל מגדלי עיזים אי ט סיביים( אי ם מתפר סים מהעדר בלבד5 .
מרואיי ים עוסקים בע פי חקלאות אחרים או תיירות חקלאית ,ו 6-מתפר סים כשכירים.

איור  : 20מקורות הפר סה של המרואיי ים

-

מרבית מגדלי הבקר אי ם מפעילים רועה לעדר ,מרבית מגדלי הכבשים במרעה מפעילים רועה.

-

מרבית המגדלים עזרים בשותפים ,ב י משפחה ושכירים לטיפול בעדר.

איור  : 21הטיפול בעדר

-

על מרבית העדרים אין שמירה בלילה .כשיש שמירה ,היא מתבצעת על ידי ב י משפחה ,שכירים
ומת דבים ,חלקם יש ים ליד העדר )לי ת שטח או בקרוואן(.
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איור  : 22השמירה על העדר

יעד הגידול
-

אצל כל מגדלי העיזים האי ט סיביים ,ו 2-מגדלי כבשים במרעה ,יעד הגידול הי ו תפוקת
חלב .אצל מגדלים אחרים יעד הגידול הי ו תפוקת בשר ,כאשר  3מגדלים מפיקים חלב
לצריכה ביתית בלבד.

איור  :23יעד הגידול

רעיה וממשק הז ה
-

המגדלים של עדר מעורב מזי ים את בעלי החיים השו ים באופן שו ה :למשל -בקר במרעה
 /עיזים בדיר .כלומר :יש למגדלים אפשרות לשלב מספר ממשקי הז ה במשק אחד.

-

מתוך  5המגדלים המזי ים בדיר בלבד –  2מעו יי ים לצאת למרעה ,אבל אין בסביבתם
שטחי מרעה פ ויים )השטחים תפוסים על ידי מגדלים אחרים(.
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-

המרחק בין מקום המגורים של המגדל ושטח המרעה משת ה :בין רעיה סביב יישוב
המגורים ועד  10ק"מ ממ ו .תלוי גם בחסמים טופוגרפיים.

איור  :24ממשק הז ה

החסמים העיקריים לרעיה הם :מחסור בשטחי מרעה פ ויים בקרבה למגדל )חלק מהשטחים
תפוסים על ידי בקר(; חוסר ההתאמה של עיזי חלב למרעה; חוסר יכולת להתפר ס מרעיית צאן;
צורך בשמירה צמודה על עדר רועה.
הת אים ה דרשים לקיום רעיה :שטח זמין לרעיה ,עם צמחיה עשירה ומזי ה; גידור שטח המרעה;
אישורי רעיה ,מכסת חלב ,אישור הקמת מחלבה.
האם מודל הרעיה ה יידת ישים בישראל?
הוצג למרואיי ים התרחיש הבא:

המרואיי ים שאלו האם התרחיש ישים בישראל והאם יהיו מעו יי ים לקחת חלק במודל כזה.
 73%מהמרואיי ים אמרו שהתרחיש ישים בישראל ,אך רק  47%יהיו מוכ ים לקחת בו חלק.

איור  : 25תשובות מרואיי ים ב וגע לישימות מודל רעיה ממשקית יידת
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איור  : 26תשובות מרואיי ים -כו ות להפעיל עדר ממשקי ייד

חסמים ות אים לפיתוח רעיה יידת
המרואיי ים שאלו על חסמים ות אים לפיתוח רעיה ממשקית יידת באופן איכות י )"שאלה
פתוחה"(.
חסמים שפורטו על ידי המגדלים הם :קושי למצוא רועה מ וסה ,צורך ב וכחות רועה צמוד ,רישיון
לעובד זר; תקופת הסתגלות של בעלי חיים לשטח מרעה חדש; מגבלות על הקמת גדרות ומב ים;
כדאיות כלכלית – מימון שיאפשר להתפר ס מהרעיה; איתור שטח מרעה שפ וי מהקצאה למגדלים
אחרים; חסם סובייקטיבי" :לי אישית זה לא מתאים".
ת אים לקיום המודל :אישורי רעיה ,ב יית דיר באזור הרעיה ,גידור )יכול לייתר את הצורך ברועה(,
קרוואן לשומר ,חיבור מים וחשמל ,התאמת זמ י הרעיה לעו ות הש ה ,מימון שכר הרועה ,תשלום
ראוי לבעל העדר ,חכירת שטח מרעה לטווח ארוך ) 10-15ש ים(.
המרואיי ים אמרו כי יתן להפעיל עדרי חלב לרעיה ,בתקופה שבה העיזים "יבשות" 90 ,יום בין
המלטות .העדר מורכב מעיזים בשלבים שו ים שדורשות טיפול שו ה -לפ י המלטה ,אחרי המלטה,
גדיים ,מי יקות -יוצר מורכבות ב יוד העדר.
מגדלי כבשים אמרו כי הכבשים מבצעות ממשק לא פחות טוב מעיזים.
המרואיי ים שאלו האם הם יכולים למצוא רועה שילווה את העדר במודל של רעיה מת יידת.
מרביתם אמרו שהם יכולים למצוא רועה כזה.

איור  : 27תשובות מרואיי ים -יכולת למצוא רועה שילווה את העדר במודל ייד
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מי הם המגדלים המתאימים ביותר לפיתוח רעיה יידת?
עיקר המגדלים שמעו יי ים להפעיל עדר ייד הי ם מגדלי בקר 80% :ממגדלי הבקר בסקר ע ו שהם
יכולים להפעיל עדר עיזים ייד; בקרב מגדלי העיזים האי ט סיביים בדיר – מחצית אמרו שהם
מוכ ים להפעיל גם עדר עיזים ייד במרעה; אך בקרב מגדלי הכבשים – מרביתם אמרו שאין להם
ע יין לגדל עיזים במרעה.

איור  : 28תשובות מרואיי ים כו ות להפעיל עדר ממשקי ייד ,לפי סוג מגדל

תמריצים כלכליים לקידום רעיה יידת
למרואיי ים הוצגה שאלה בדבר גובה התשלום ה דרש על ידם בכדי לקיים רעיה יידת .להלן יסוח
השאלה שהופ תה למרואיי ים:

-

התקבלו  7תשובות בלבד לשאלה זו )יתרת המרואיי ים לא ידעו לע ות(.

-

מגדל אחד ביקש את המע ק הקיים לרעיה ,ולא מעבר לכך.

-

 6מרואיי ים ביקשו תמרוץ בגובה  ₪ 8,000-15,000בחודש ,שיאפשר לשלם משכורת לרועה
או ש י רועים.
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 .5כלים משלימים לקידום רעיית עיזים :תכנון ,פיקוח וניטור
כהשלמה לממצאי המחקר ,יפורטו בפרק זה מספר ושאים שיש לתת עליהם את הדעת בקידום
רעיית עיזים ממשקית :כלים תכ ו יים שיאפשרו להקים דירים ותשתיות דרשות לרעיה; ואמצעים
לפיקוח ו יטור ,שיאפשרו למ הלי השטח לעקוב אחר ת ועת העיזים במרחב ,ולוודא שהרועים
מבצעים רעיה ממשקית במקומות ה דרשים ובזמ ים ש קבעו לכך.
פיתוח תשתית תכנונית
בחלק מהאזורים בישראל יש ן תכ יות אזוריות המאפשרות הקמת מב ים חקלאיים ,בין היתר
דירים לגידול עיזים .דוגמאות בולטות הי ן :התכ ית למב ים חקלאיים במחוז צפון )ג;(21904/
תכ ית לדירי צאן במועצה האזורית לב השרון; ותכ ית למב ים חקלאיים במועצה האזורית מטה
יהודה .תכ ית זו אושרה לאחרו ה ,ו יתן ללמוד ממ ה רבות על התכ ון אותו רצוי לקדם כתשתית
לקידום רעיית עיזים .סקור אותה להלן.
ב 2018-אושרה במועצה האזורית מטה יהודה תכ ית למב ים חקלאיים ותיירות חקלאית החלה על
כל שטח המועצה האזורית )תכ ית  .(151-0387068זוהי תכ ית מפורטת המאפשרת להוציא היתרי
ב יה למב ים חקלאיים ,ובחלקם לפתח גם תיירות חקלאית )למשל מכירת ישירה של חלב ומוצריו
מהמגדל לצרכן(.
יתרו ותיה של התכ ית:
•

מאפשרת להוציא היתרי ב יה לדירים בתחום היישובים ובמעטפת היישוב ,ותחת מגבלות
גם באזורים שהוגדרו "תחום חיפוש צמוד דופן".

•

חלק מתחומי החיפוש מופרדים מאזורי המגורים ,ולכן דירים לא יצרו מטרדים למגורים.

•

תחומי החיפוש סמוכים ליערות ולאזורים ה דרשים לממשק רעיה.

•

תחומי החיפוש אי ם משויכים לחקלאים ספציפיים )ב יגוד ל"חלקות א" במושבים( ויתכן
ש יתן לפתח דיר יחד עם ה הלת היישוב )האגש"ח( ,ללא תלות בחקלאי ספציפי.
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האיור הבא מציג דוגמאות מתוך התכ ית ,תחומי חיפוש להקמת מב י משק בסמוך לבית מאיר
ובסמוך לאשתאול.

איור  : 29תחומי חיפוש למב י משק בסמוך לאשתאול ובסמוך לבית מאיר ,תכ ית למב ים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה )מאושרת (2018

מודל וסף לקידום תשתית תכ ו ית למרעה ממשקי הי ו הטמעה של מוקדי רעיה בתכ יות מפורטות
של יישובים כפריים .לשם דוגמא ,במסגרת תכ ית לרמת רזיאל ) ,151-049575הוחלט להפקידה
במאי  (2018ביקשה רט"ג לכלול בתחום התכ ית מוקד רעיה שיאפשר לממשק באמצעות רעיית
עיזים את אזור המגע בין היישוב לבין החורש והיער הסמוכים אליו .יעוד קרקע זה כלל בתכ ית,
בהתאם להחלטת הועדה המחוזית ובהמשך לבקשת רט"ג.
שטח מוקד הרעיה ש קבע הוא  4דו ם ,והשימושים שיכללו בו הם :מב ים חקלאיים )עד 1,500
מ"ר(; מחלבה )עד  100מ"ר(; קודה למכירת מוצרים ) 30מ"ר(; מב ה מגורים )עד  100מ"ר(;
ושימושי תיירות )עד  350מ"ר(.
מוצע לבחון את האפשרות לבקש הכללת מוקדי רעיה באופי זה בתכ יות ליישובים כפריים או
יישובים עירו יים הגובלים בשטחי יער או חורש ,בהתאם לת אי השטח ומידת הרלוו טיות של
ה ושא .ציגי קק"ל בועדות מחוזיות יכולים להעלות ושא זה לדיון ,במסגרת התייחסותם לתכ יות
ישוביות או כולל יות ,המוגשות לועדות.

אמצעי פיקוח וניטור
יש להבחין בין פעולות פיקוח לפעולות יטור .המטרה של פעילות פיקוח הי ה לוודא כי הרועה מבצע
את הרעיה הממשקית לפי תכ ית הרעיה ש קבעה על ידי מ הלי השטח בהתאם לצרכי השטח
שהוגדרו ,כלומר שעדר עיזים בגודל שהוגדר מצא במקום ובזמן ש קבעו בתכ ית הרעיה .לעומת
זאת ,המטרה של פעולות יטור הי ה מעקב אחר השפעת הרעייה על הכיסוי הצמחי ,באופן שיאפשר
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לבחון את האפקטיביות של תכ ית הרעיה הממשקית ש קבעה ,השגת המטרות בהקשר של יהול
הצמחיה בשטחים הפתוחים ,ועדכון התכ ית ככל ה דרש בהתאם לצרכי השטח המתבררים ב יטור.
פיקוח
כחלק ממערך תמרוץ לרעיית עיזים יש צורך לקבוע אמצעים ישימים לפיקוח כי הרעיה מתרחשת
על פי הממשק ש קבע ,כולל התייחסות לגודל העדר ,למיקום ,לחץ ותזמון הרעיה .את הפיקוח יש
לערוך ככל ה יתן בזמן אמת – כלומר לעקוב אחר מיקום העיזים כאשר הן בשטחי המרעה ,או סמוך
מאוד לאחר מכן .בכדי שהפיקוח יהיה אפקטיבי יש לקבוע מראש מול הרועה את הס קציות במקרה
שהפיקוח יוכיח כי הרועה אי ו ממלא את הת אים ש קבעו בתכ ית הרעיה הממשקית.
האמצעים המאפשרים לקבל מידע על גודל ות ועת העדר כוללים מידע מהמגדל או מידע ממערכת
 GPSמותאמת .מידע מהמגדל :המגדל יכול לתת מידע על גודל העדר ,זמ י הרעייה ומיקום כללי,
באמצעות מילוי יומן רעיה ,למשל בטבלה הבאה.
איור  :30דוגמא ליומן רעיה שעל מגדל למלא כחלק מתכ ית רעיה ממשקית

בש ים האחרו ות פותחו אמצעים טכ יים המאפשרים לעקוב אחר ת ועת העיזים בצורה פשוטה
ו וחה ללא תלות בדיווחי המגדל .משדרי  GPSעל קולרי העיזים מאפשרים למ הל השטח לעקוב
אחרי עדרים רבים דרך מערכת ריכוזית .קולרים כאלו הופעלו במספר מחקרי רעיה בש ים
האחרו ות .המידע המתקבל הוא המיקום של בעל החיים עליו מותקן קולר  GPSתאריך ,שעה ביום
ומשך השהייה בכל אתר .מתוך המידע המתקבל יתן לחשב את עצמת הרעייה.
קיימים בשוק מכשירי  GPSעמידים בשטח ומתאימים לצאן .המכשירים הי ם מש י סוגים
עיקריים:
 .1מכשירים אוגרי תו ים :מכשירים אלה מאפשרים אגירת תו ים לזמן מוגבל ,כתלות בתדירות
אגירת ה תו ים .כיום יש ם מכשירים אשר יחזיקו תו ים למעלה מ  5חודשים ללא הטע תם.
לאחר מכן יש לפרוק את ה תו ים למחשב ו יתן להציגם במפה או כטבלת תו ים .את ה תו ים
יתן להזין בתוכ ת  GISולקבל את עצמת הרעיה באתרים השו ים .עלות מכשיר כזה היא כ
 .₪ 1,000-2000מכשירים אלו מתאימים יותר ל יטור לאורך זמן ,ופחות לפיקוח בזמן אמת.
 .2מכשירים משדרי תו ים :מכשירים אלה מאפשרים אגירת תו ים וב וסף העברת תו ים לאתר
אי טר טי שממ ו יתן להעביר את ה תו ים למיפוי  GISיתוח ועיבוד .למכשירים אלו יתרון
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בפיקוח ו יטור בזמן אמת ,כך ש יתן לדעת את מיקומו של העדר בכל רגע תון .חסרו ם של
מכשירים אלה הוא בכך שיש להטעי ם בכל מספר ימים .עלות מכשיר כזה כ.₪ 1,500-2,500 -
יש לאמר כי אמצעי הפיקוח מבקרים רק את הביצוע של תכ ית הרעיה – כלומר האם העיזים
מצאות במקום שבו הן אמורות להיות לפי התכ ית ובזמ ים המתאימים .עם זאת ,אין כאן בקרה
על תוצאות הרעיה .לתחושת מ הלי השטחים הפתוחים ,תכ יות רעיה ממשקית והתשלום לרועה
צריכים להיות לפי תוצאות בשטח – הסרה של הצמחיה בכמות ומיקום מתאים .כאן דרשים
אמצעי יטור של ההשפעה על הצמחיה ,ב וסף לאמצעי הפיקוח על וכחות העיזים בשטח.
ניטור
השפעות הרעייה על הצומח הן אירוע מתמשך ,ו יתן לראות אותן בעיקר בראיה לאחור ,ולא בזמן
אמת .בטווחי זמן שו ים יתן ל טר פרמטרים שו ים .יטור בראיה לאחור מאפשר להבחין
בתהליכים שהתרחשו בעו ות הרעייה הקודמות  -בדרך כלל בטווח של  3-4ש ים כתלות בעוצמת
הרעייה.
ה יטור צריך להתמקד בשי ויים ביחס הכיסוי הצמחי ,בהתייחס לפרמטרים כגון :כיסוי צמחיה
מעוצה/עשבו י; פתוח/סגור; ועוד ,במטרה להגיע לתוצאה הרצויה מבחי ת הגוף המפקח.
האמצעים לקבלת מידע הי ם סיורי שטח ,תצלומי אוויר או אמצעים אחרים המאפשרים לעקוב
אחר דפוסי צמחיה.
למידע מתצלומי אויר יתרו ות וחסרו ות .היתרו ות הם בכך שכלי זה מאפשר לבחון שטחים גדולים
ולקבל מידע על שי ויים בכיסוי הצומח במבט על באופן פשוט יחסית ,לצורך בחי ת השי ויים
בכיסוי הצמחי .החסרו ות הם בכך שבתצלומי אויר במקרים רבים יש ו היטל שו ה של הצל
המשפיע על סיווג השטחים .ב וסף תמו ת העל היא חד ממדית ואי ה מספקת תו ים על השי ויים
בכיסוי בהיטל האופקי אשר עליו רעיית הצאן משפיעה מאוד .יתן לשלב טכ יקות שו ות של חישה
מרחוק לבחי ת השי ויים בצומח.
שילוב השיטות שהוזכרו לעיל מאפשר לפקח על עדרים במרעה ולקבל מידע אמין לגבי מיקומם
ועצמות הרעייה בשטחי המרעה השו ים ,ל תח את השפעתם על הצומח והשגת מטרות הרעיה
הממשקית ,ולהתאים את ממשקי הרעיה העתידיים.
להלן מספר תוצרים אפשריים של תכ ית יטור רעיה ממשקית.
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איור  : 31תוצרים אפשריים של יטור מרעה ממשקי
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 .6סיכום ומסקנות
המחקר מעלה את המסק ות הבאות:
היכן דרשת רעיה? חלק משמעותי מהשטחים ה דרשים לממשק בלחץ רעיה גבוה הי ם אזורי חייץ
לצמצום זקי שריפות מסביב ליישובים .יתן לממשק אותם באמצעות עדרים הממוקמים
ביישובים הכפריים ומתבססים על דירים צמודי דופן .גם חלק משמעותי משטחי החייץ ביערות
)בעומק השטחים הפתוחים( הי ם בטווח של מרחקי ההליכה של עיזים.
מוצע כי שלב ראשון בכל בדיקה ותכ ון רעיה ממשקית מרחבית יהיה בחי ה של היישובים הכפריים,
ורדיוסי ההליכה של עיזים ,בכדי לקבוע האם יתן לבסס את מערך הרעיה המרחבי על עדרים
ודירים צמודי דופן )הפתרון הזמין תכ ו ית וחברתית( או שמא דרש להקים עדרים בשטחים
הפתוחים ,בדירים יידים או קבועים.
בחקר המקרה שערכ ו מצא כי בהרי ירושלים יתן לממשק הן את קווי החייץ סביב היישובים והן
את מרבית קווי החייץ בעומק היער באמצעות עדרים הממוקמים בצמוד-דופן ליישובים .היישובים
פזורים במרחב באופן המאפשר מרחקי הליכה קצרים המתאימים למגבלות של העיזים.
ההיצע של עדרים ושירותי רעיה :ביישובים כפריים רבים יש ם מגדלי עיזים חובבים .הע ף מאופיין
בגמישות המאפשרת פעילות בק ה מידה קטן )זאת ב יגוד ,למשל ,לגידול פרות או תר גולות,
שכמעט אי ו קיים בק ה מידה קטן ו"חובב י"( .יש ע יין בקרב המגדלים הכפריים הקט ים להגדיל
את העדרים וגם לצאת למרעה ,אם תי תן להם תמיכה מתאימה )תמריצים כלכליים ,הקלות
בחסמים ביורוקרטיים ,שדרוג דירים וגידור ,סיוע בהעסקת שכירים או הפעלת מת דבים( .יתן
להתבסס על המגדלים הקט ים הללו כתשתית א ושית לביצוע הרעיה במרחב.
לפיכך מוצע כי בשלבים הראשו ים בתכ ון רעיה ממשקית מרחבית תיערך בדיקה לזיהוי מגדלים
חובבים-קט ים במרחב .מקור מידע ראשו י הי ו תו י השירותים הוטרי ריים בדבר ביצוע חיסו ים
לצאן ,ודיוק של ה תו ים הללו באמצעות שיחות עם ציגי היישובים.
ממצאי הסקר של ו מראים כי המגדלים הקט ים מעו יי ים להגדיל את העדרים ולצאת לרעיה,
ובלבד שיקבלו תמיכה כלכלית שתכסה הפסדים ותהיה קבועה לאורך זמן ,וטיפול בחסמים .ממצא
זה מראה כי התמיכה הכלכלית ה דרשת לעידוד רעיה ממשקית הי ה צ ועה ,וכי חישוב המתבסס
על כיסוי הפסדים ,כפי שהוצע בתחשיבים שבוצעו בעבודה זו ,הי ו כיוון מתאים לחישוב התמיכה
ה דרשת בעדר הממשקי.
ציגי היישובים הכפריים אומ ם מעו יי ים עקרו ית ברעיה במעטפת היישוב ,אבל הביעו
הסתייגויות והצביעו על חסמים להקמת עדרים ודירים ביישובים שהם מייצגים .החסמים
העיקריים לקידום רעיה ממשקית ,שהוזכרו על ידי המגדלים הקט ים ועל ידי ציגי היישובים הם:
ג יבות ,מ יעת פגיעה בשטחים חקלאיים סמוכים ,צורך בהקמת דירים וחיבור למים ,צורך בסיוע
בהקצאת קרקע ומכסות חלב ,לווי וטרי רי והדרכה.
מסלול וסף לקידום רעיה ממשקית הי ו רעיה יידת .קרן קימת מפעילה בהרי ירושלים עדרי עיזים
יידים ,המובאים מה גב הצפו י ומתבססים על מתק ים יידים .מודל זה פועל היטב הן מבחי ה
ממשקית והן מבחי ת שביעות הרצון של הרועים ורצון של הדור הממשיך להיכ ס לתחום ולהפעיל

78

עדרים באזור .חשוב להמשיך ולתמוך במודל זה ולתת מע ה לצרכים הייחודיים של המגדלים
הבדואים :פרויקטור ייעודי )ככל ה יתן  -דובר ערבית( בקק"ל ,סיוע בקשר בין המגדל לרשויות
השו ות )משרד החקלאות ,רמ"י ,רט"ג ,המועצה האזורית ,היישובים הסמוכים וכו'( ,תשתיות מים,
חיסו ים וכו'.
ב וסף למודל זה ,בח ה הישימות של הפעלת עדרי רעיה יידים על ידי מגדלים מקבוצות שו ות ,וכן
ארגו י חקלאים .זוהה פוט ציאל להפעלת מגדלי בקר במרעה גם לטובת רעיה יידת של עיזים,
ובמידה פחותה – הפעלת מגדלי עיזים בממשק אי ט סיבי ,שיפתחו עדר רעיה בצד העדר שבדיר.
מודל וסף הי ו הפעלה של ארגו י חקלאים כאשר דוגמאות בולטות הן ארגון "השומר החדש",
המפעיל מת דבים ועובדים בשכר בפעילות חקלאית ויער ית; וארגון "בעקבי הצאן" ,ארגון של
מגדלי צאן במרעה .ציגי הארגו ים הללו הביעו ע יין לרכז ולהפעיל רעיה ממשקית ,בכפוף לכך
שי ת ו תמריצים כלכליים ומוסדיים מתאימים.
כיום קק"ל ות ת לרועים ה יידים תמיכות ב"שווה כסף" )אוהלים ,חיסו ים ,מזון לעדר ,מים,
פא לים סולאריים וכדומה( ,ולא בתשלום על שירותי רעיה .מכיוון שהכלכלה של עדר הצאן במרעה
הפסדית ,בדרך כלל עובדים המגדלים בעבודה וספת באחד מיישובי הסביבה .משרד החקלאות
מע יק לעדרי מרעה תמיכות וספות ,בדמות תשתיות מרעה וכן תמיכה כספית ,בגובה של כ₪ 100-
לעז במרעה בש ה .תמיכה זו הי ה מוכה ,ואי ה מכסה את ההפסד בגידול .לאור כל זאת ,מוצע
לבדוק האם קק"ל יכולה לתמוך ברעיה הממשקית באופן כספי ולא רק בשווה כסף ,במיוחד
במקומות אליהם יש קושי להביא עדרי בדואים.
המחקר מציע כלים ל יתוח הצורך והביקוש לרעיה ממשקית באזור ,באמצעות מודל לזיהוי
השטחים ה דרשים לרעיה ו"תרגום" שלהם לכמות העיזים והעדרים .המחקר מצביע על החסמים
והפוט ציאל לקידום הרעיה מ קודת מבטם של המגדלים ,וכן הערכה בדבר גובה התמריץ הכלכלי
ה דרש כדי לעודד ביצוע רעיה ממשקית.
המחקר שהוצג בזה ותן בידי מ הלי חורשים ויערות כלים מעשיים וישימים שיאפשרו לקדם תכ ית
רעיה ,לעודד את המגדלים ולהביא לכך שיהיו עדרים זמי ים באזורים ה דרשים להפחתת חומרי
בעירה ותחזוקת קווי חייץ ,ובמועדים ה דרשים.
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נספח א :פרמטרים כלכליים ותחשיב בגידול עיזים
הטבלה הבאה מציגה ריכוז של ממצאים עיקריים מתחשיבים של גידול עיזים במרעה ממשקי ,לפי
שתי מטרות גידול :בשר וחלב; ובשר בלבד .יתן להתרשם כי הגידול לצרכי חלב ובשר יחד משפר
משמעותית את כלכלת הגידול ,אם כי לא הופך אותו לרווחי .יש לאמר ,עם זאת ,כי הפקת חלב
יוצרת מורכבות בהיבט התכ ו י ,מכיוון שיש צורך בהקמת מכון חליבה )בישראל -מתאפשר רק
במב י קבע ,שבדרך כלל יתן להקים אותם רק במיקומים צמודי דופן( .כמו כן מרחקי ההליכה של
העיזים מהדיר מתקצרים בגידול לצרכי תפוקת חלב ,בשל הצורך להחזיר את העיזים לדיר לחליבה
פעמיים או שלוש ביום.
יש לציין כי התחשיב ערך על בסיס תו ים המתאימים לממשק מוסדר ומודר י ,ויתכן כי בקרב
קבוצות אוכלוסיה אחרות עלויות הגידול מוכות יותר )למשל בהקשר של עלויות עבודה( .גובה
ההפסד למגדל משקף את גובה התמרוץ הכלכלי המי ימאלי ש דרש לתת בכדי לפצות את המגדל
על ההפסדים ולתמרץ אותו לערוך רעיה ממשקית.
יתן לראות כי ההפסד הש תי לעז במרעה בממשק של גידול בשר בלבד הוא  ₪ 850ואילו בממשק
של גידול חלב ובשר הוא  .₪ 260סכום זה מהווה אי דיקטור לפיצוי שיש לתת לבעל העדר על קיום
המרעה )יש לציין כי התחשיב ערך בה חה של עלות עבודה עצמית בגובה כ ₪ 5,000-לחודש; כלומר
בה חה שהמגדל יקבל את הפיצוי המצוין – התמורה להפעלת העדר מבחי תו תהיה כ₪ 5,000-
בחודש(.
העלות לממשק רעיה לדו ם הי ה כ ₪ 170-בממשק של גידול בשר בלבד ,וכ ₪ 52-לדו ם בממשק
של גידול בשר וחלב .זאת בהשוואה לעלות של  ₪ 200-400לדו ם לתחזוקה ש תית של דו ם קו חייץ
בחורש באמצעות דילול מכ י )ראו סקירת ספרות לעיל(.
טבלה  : 6כלכלת העדר במרעה ,בממשקים שו ים / ₪ .ש ה 200 ,עיזים בוגרות .מקור :עדר רמת ה דיב בהתייעצות עם מדריכי
צאן בשה"מ

האתגר הכלכלי העיקרי ברעיה ממשקית הי ו הצורך בעבודת רועה ועלות העבודה ה גזרת ממ ה.
בגידול עיזים במרעה יש צורך בכ 5-4שעות עבודה יומיות של רעיה בשטחים הפתוחים ,בלווי רועה,
וב וסף  2שעות עבודה יומיות בדיר .כאשר העיזים מגודלות בדיר ,ללא יציאה למרעה ,שעות העבודה
ה דרשות מוכות משמעותית ,ומכאן החיסכון בעלות כח אדם .רועה אחד יכול לטפל בעדר שגודלו
עד  100ראש ,וזהו אחד ה ימוקים לאמירה של עדר בגודל  100ראש הי ו "יחידה כלכלית" .בעדר
גדול מ 100ראש דרשת עבודה של רועה וסף .עדר קטן יותר יתן להגדיל ללא תוספת משמעותית
לעלות כח העבודה ,שמהווה עלות מרכזית בהפעלת העדר במרעה.
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נספח ב :כלים לחיזוק התמיכה הכלכלית בעדרי עיזים במרעה
הטבלה הבאה מציגה את גודל העדרים ה דרשים במרחב יערות הקדושים וצרעה ואשתאול ,וגובה
התמרוץ הכלכלי הש תי ה דרש בממשקים שו ים )ב וסף לתמריצים הקיימים כיום וה ית ים על
ידי משרד החקלאות(.
טבלה  : 7חישוב התמריצים הכלכליים ה דרשים לקידום רעיית עיזים ממשקית

סה" כ שטחים
לממשק רעיית
עזים )דונם(
מרחב יער הקדושים
סה" כ במרחב )כולל בית
שמש(
ממוצע ליישוב )ללא בית
שמש(
מרחב יער צרעה -אשתאול
סה" כ במרחב )כולל בית
שמש(
ממוצע ליישוב )ללא בית
שמש(
גובה התמרוץ לעז/שנה
תפוקת חלב ובשר₪ ,
גובה התמרוץ לעז  /שנה
תפוקת בשר בלבד₪ ,

גודל עדר עזים
לממשק )ראש(

התשלום הנדרש
התשלום הנדרש
לתמרוץ רעיית
לתמרוץ רעיית עיזים
עם תפוקת חלב ובשר עיזים עם תפוקת
בשר בלבד  ₪שנה
 ₪שנה

12,114

2,429

631,540

2,064,650

627

125

32,500

106,250

8,586

1,717

446,420

1,459,450

309

62

16,120

52,700

260
850

מדובר בהערכה ראשו ית ,ויתכן כי בפועל גובה התמרוץ ה דרש יהיה שו ה ,לאחר יתוח מפורט של
השטח וזיהוי האזורים הספציפיים בהם צמחיית חורש צפופה ה דרשת לממשק.
מה יכולים להיות המקורות התקציביים לתמרוץ רעיה ממשקית?
מוצע ל סות לרכז קרן משותפת של כל בעלי הע יין לטובת תמרוץ כלכלי לרעיה ממשקית .בין היתר
יתן לרכז מקורות תקציביים מ:
 .1קק"ל
 .2קרן שטחים פתוחים ברמ"י
 .3רט"ג
 .4משרד החקלאות
 .5רשויות מקומיות – רשויות עירו יות ומועצות אזוריות
 .6רשות כבאות והצלה
 .7ועדים מקומיים של יישובים כפריים
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נספח ג :בדיקה של "מודל הדבורים" והתאמה לענף הצאן במרעה
רקע
ע ף הדבורים מת הל בצורה ש יתן ללמוד ממ ה לקחים גם לע ף הצאן במרעה .החקלאים בע ף
הדבורים מייצרים ש י מוצרים במקביל :דבש  -מוצר חקלאי ה מכר בשוק הפרטי ,ושירותי האבקה
– שהי ם שירותי מערכת אקולוגית .בע ף הדבורים פותח מ ג ון המאפשר לק ות שירותי האבקה,
ולשלם עבורם ,וכך וצר מצב מיוחד שבו שירותי מערכת אקולוגית סחרים בשוק הפרטי ,בין
דבוראים לחקלאים )בעיקר מגדלי מטעים( ה זקקים להאבקה.
בירור מ ג ון ההתקשרות הקיים כיום בין דבוראים לבין חקלאים ה דרשים להאבקה יכול ללמד
על מה יתן לפתח בע ף רעיית העיזים הממשקית .איך מביאים למפגש בין ביקוש )חקלאי ה זקק
להאבקה( לבין ההיצע )הדבוראי(? איך החקלאי ה דרש להאבקה "מוצא" את הדבוראי שיכול
להציב כוורות במשק שלו? האם דרשת הקמת מערכת מידע ייעודית? מה תפקידו של הארגון הע פי
)מעצת הדבש/ארגון מגדלי הדבורים(? איך קבע המחיר והת אים לאספקת שירותי האבקה?
שיטת הבדיקה
הבדיקה התבססה על ראיו ות עם ציגי ע ף הדבש :מדריך הדבורים הראשי בשהמ )שירות ההדרכה
והמקצוע ,משרד החקלאות( ו ציגי מועצת הדבש /ארגון מגדלי הדבורים .הראיו ות ערכו באוגוסט
 .2018ב וסף ערכה בדיקה של פרסומים של מועצת הדבש ,בעיקר מתוך אתר האי טר ט של
המועצהhttp://honey.org.il/flowers-and-honey.php?id=24 :
ממצאים
התשלום על שירותי האבקה הי ו במטעים ובחממות ,בגידולים ה זקקים להאבקה אבל לא
מייצרים הרבה אבקה )למשל אבוקדו( .מכיוון שמדובר בגידולים בהם אין הרבה אבקה – תפוקת
הדבש תפחת כתוצאה מהצבת כוורות בשטחים הללו .ללא תשלום הדבוראים היו מעדיפים שלא
להביא כוורות למטעים אלו ,והתשלום מפצה אותם על אובדן הדבש.
התשלום לשירותי האבקה קיים בע ף מזה כ 40-ש ה .כיום בעיקר מכוורות גדולות עוסקות
בהאבקה .התשלום על שירותי האבקה מהווה הכ סה לווית לייצור דבש ,עד  50%מסה"כ
ההכ סות ,ואי ו מחליף את ייצור הדבש .ככל הידוע אין דבוראים שעוסקים רק בשירותי האבקה,
והתשלום עבור שירותי האבקה לא הביא להגדלת מספר הדבוראים בע ף .עם זאת ,לאורך זמן
רואים שהחלק היחסי של שירותי האבקה ממכלול ההכ סות של הדבוראים הולך וגדל  ,ויותר
דבוראים כ סים לתחום האבקה.
למשרד החקלאות ולארגון המגדלים )מועצת הדבש( יש ו תפקיד חשוב בחיזוק המודעות של
חקלאים מגדלי מטעים לצורך בתשלום עבור האבקה ,וכן בפיקוח על ביצוע האבקה וחיזוק האמון
בין הדבוראים למגדלי המטעים.
כיום הביקוש לכוורות להאבקה עולה על ההיצע .מבחי ת הדבוראים -היתרון העיקרי של התשלום
עבור שירותי האבקה הי ו ייצוב הע ף ,ייצור דבש הי ו ת ודתי ,ואילו הצורך בהאבקה הי ו יחסית
קבוע.
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מועצת הדבש מייצרת כלים המסייעים לחקלאי ולדבוראי בהתקשרות לצורכי שירותי האבקה:
פרסום מחירון מומלץ לשירותי האבקה ,המלצה על כמות הכוורות לפי סוגי גידולים ,המלצה על
מב ה חוזה ואופן התקשרות ,פיקוח על עמידה בת אים שסוכמו מצד דבוראי )למשל העמדת כוורות
עם צפיפות דבורים מסוימת ולא "קופסאות ריקות"(.
המפגש בין היצע )דבוראי( וביקוש )חקלאי ה זקק לשירותי האבקה( ערך בדרך כלל על סמך הכרות
אישית .בדרך כלל ,חקלאים ודבוראים עובדים יחד ש ים רבות .המחיר לשירותי ההאבקה קבע
במו"מ מקומי ,תוך התייחסות למחירון של מועצת הדבש ומתן ה חה מצד הדבוראי .עצם העובדה
שיש מחירון פומבי מאותת לשוק שהשירות שווה כסף ,וכן מחיר סף מסוים ש דרש להתייחס אליו.
שי ויים במחיר המומלץ יכולים לאותת לחקלאים/דבוראים כך שהמחיר שמשולם בפועל גם הוא
ישת ה.
המחיר המומלץ קבע בהתאם לע ף החקלאי ה דרש להאבקה ,ובהתאם להערכה של ההפסד
שהדבוראי עלול לספוג כתוצאה מהעמדת כוורות במטע שאי ו מייצר כמות אבקה גדולה )בדרך כלל
מדובר בהשערה בלבד(.

איור  : 32מחירון מומלץ לשירותי האבקה המפורסם על ידי המועצה לייצור ושיווק דבש )מקור :אתר האי טר ט של המועצה
לייצור ושיווק דבש(
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איור  : 33סט דרטים לביצוע שירותי האבקה המפורסמים על ידי המועצה לייצור ושיווק דבש )מקור :אתר האי טר ט של המועצה לייצור
ושיווק דבש(
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איור  : 34ה חיות של המועצה ליצור ושיווק דבש לביצוע ההתקשרות בין דבוראי וחקלאי לביצוע שירותי האבקה

תובנות הרלוונטיות לענף רעיית העיזים


יתן "לב ות" מוצר ממשקי בצד הייצור החקלאי הישיר ולהביא למצב שהשוק משלם עבורו.

 יתן ל סח ולפרסם סט דרטים לביצוע שירותי רעיה – למשל כמה עיזים לדו ם – כבסיס לרעיה
ממשקית של רועים ומ הלי שטחים.
 יש חשיבות רבה לפיקוח על אספקת השירות בהתאם לת אים שסוכמו ,על ידי גוף חיצו י.
 אפשר להגיע למצב בו הביקוש וההיצע הי ם מקומיים ,ואי ם תלויים ברשויות ממשלתיות:
למשל בין מגדלים מקומיים ומ הלי שטחים מקומיים  /גופים ה זקקים לרעיה .מצב כזה
מפחית סרבול ביורוקרטי ,ומתאים לת אים מקומיים.
 כדאי שיהיה ארגון מלווה לתהליך ,שיחזק את המודעות לשווי הכספי של השירות ,יפרסם
מחירון מומלץ ,יפקח על ביצוע השירות בפועל ,ימ ע יצול של הרועים או של מ הלי השטחים
הפתוחים.
 צריך לחזק את המודעות של מקבלי השירות לצורך בו .למשל אצל "מ הלי" יישובים )ועדים
מקומיים ,רכזי משקים( ,שיתכן שהם המפתח לקידום רעיה סביב יישובים ובאזורים ה דרשים
לתחזוקה מפ י שריפות.
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נספח ד :נציגי ארגונים ונציגים ענפיים שרואיינו בנוגע למודל רעיה ניידת
קבוצה
מגדלי עיזים
המגדלים בדיר

תאריך הראיון

שם ותפקיד

מקצועיים ,עמי עמיצור ,התאחדות מגדלי 12.6.2019
הצאן בישראל

מגדלים גדולים במרעה ,כולל עומרי שרון ,יו"ר אמב"ל 2.10.2019
)ארגון מגדלי בשר לבקר(
מגדלי בקר ומגדלי כבשים
טו י הופמן ,התארג ות 3.10.2019
הבוקרים ,רמת הגולן
תאגידים חקלאיים גדולים משה בן שחר )טושקו( מ כ"ל30.6.2019 ,
מרכז חקלאי העמק
)שלא עוסקים כיום במרעה(
אורי לוי ,מ כ"ל מגדלי הדרום 2.10.2019
רועי רבן ,גד"ש העמק )תאגיד 17.12.2019
חקלאי של הקיבוצים רמת
דוד ,גבת ושריד ,המפעיל
רועים עו תיים בשלפים(
ארגו י מגדלים בע ף הצאן ,ב י זית" ,בעקבי הצאן" ארגון 19.9.2019
וארגו י מת דבים העוסקים מגדלי צאן במרעה
בפעילות חקלאית
דרור אביטל ,דביר קלי24.9.2019 ,
"השומר החדש"
ציגים מקצועיים של הע ף

ראובן הורן ,מתכ ן מרעה 19.9.2019
משרד החקלאות ,מחוז
העמקים
איאד עאמר ,מתכ ן מרעה 22.10.2019
משרד החקלאות ,מחוז גליל-
גולן
סעיד אבו סיאם ,מתכ ן מרעה 2.10.2019
משרד החקלאות ,מחוז דרום
דורית כבביה ,ממ"ר צאן4.8.2019 ,
שירות ההדרכה והמקצוע,
משרד החקלאות
אורי מלכה ,הלל עזרן ,אלון 2.10.2019
טשלה  ,הסיירת הירוקה
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נספח ה :תיאור ארגוני מגדלים וארגוני מתנדבים בחקלאות שהשתתפו במחקר
התאחדות מגדלי הצאן בישראל :עמותה של מגדלי צאן בממשק אי ט סיבי )בדיר ולא במרעה(.
כוללת כ 50-מגדלים .עוסקת במגוון ושאים שמסייעים לקידום הכלכלי של המגדלים החברים כגון
שיווק ,הקמת תשתיות ,לווי מקצועי ,ביטוח וכו'.
בעקבי הצאן :עמותה של מגדלי צאן במרעה ,שהוקמה לפ י כ 5-ש ים .כוללת כ 40-מגדלים
)בהשוואה לכ 150-מגדלי צאן במרעה בישראל( .עוסקת בייצוג המגדלים מול משרדי ממשלה.
השומר החדש ארגון מת דבים ועובדים בחקלאות ,מרכז כ 70,000-מת דבים בפעילויות שו ות:
שמירה על שטחים פתוחים ,הכשרות בחקלאות ,פעילות יער ית ועוד .מפעיל מיזמי הת דבות בצד
מיזמים שו ים שבהם עובדים בשכר .מת דבי ועובדי השומר החדש כוללים מגוון קבוצות מהחברה
הישראלית ,כולל בדואים ,דרוזים ,חרדים ועוד.
בש ים האחרו ות מפעיל השומר החדש מיזם "שומר היער" כמיזם משותף עם קק"ל :הפעלת
קבוצות יער ים )בשכר( העוסקים בגיזום ,טיעות ,כריתות ,ממשק מי ים פולשים ,ועבודות יער יות
וספות ,עבודות "עדי ות" ה ערכות במקביל לכריתה מסחרית ה ערכת על ידי קבל ים .הפרויקט
עוסק גם בהג ה גד הצתות יער באמצעות צוותי כו ן ,ומ יעת פשיעה יער ית )כריתה בלבתי חוקית,
רעיה בלתי חוקית ,ג יבת משאבי טבע ,ג יבות ארכיאולוגיות ,צייד בלתי חוקי( באמצעות איתור
והתראה לגורמי אכיפה.
השומר החדש עובד גם עם רט"ג – ממשק שטחים פתוחים סביב ירושלים ,שיקום טרסות וכדומה;
מתפעל חוות מחקר של מכון וולק י )חוות צריפין וחוות מתתיהו( .הפעיל בעבר קבוצת מת דבים
בש ת שירות בחוות עין כמו ים )חוות צאן בגליל התחתון( יש קבוצות וספות שעובדות עם בוקרים
ו וקדים במקומות אחרים.
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נספח ו :שאלון למגדל צאן ביישובי הרי ירושלים
שאלון זה הי ו חלק ממחקר אודות מרעה עזים ממשקי באזור הרי ירושלים .המחקר ועד בכדי
לגבש מודל לתמיכה במגדלי עזים קט ים – מ 5-עיזים ומעלה.
המחקר ערך על ידי חוקרים מאו יברסיטת תל אביב ומרמת ה דיב ,בתמיכת קרן קימת לישראל.
השאלון עוסק בהיבטים שו ים של גידול צאן ,ואפשרויות לעידוד היציאה למרעה על ידי מגדלי
הצאן .ודה לך אם תסכימ/י להקדיש מזמ ך למע ה לשאלון .התשובות ישמרו בא ו ימיות,
וה תו ים ישמשו לצרכי הסקר בלבד .השאלון כתוב בלשון זכר ופו ה ל שים וגברים כאחד.
בתודה מראש ,עי ת גרא ,דר' לירון אמדור ודר' צח גלסר ,עורכי הסקר.
א .רקע על משק הצאן שלך
.1
.2
.3
.4

סוג בעל החיים :א .עזים ב .כבשים
גודל העדר ה וכחי )מספר אמהות(_____ :
גזע העזים  /כבשים_______________ :
יעד הגידול )הקף בעיגול את התשובה המתאימה בכל סעיף(:
א .מסחרי  /תחביב
ב .אם מסחרי :בשר  /חלב
ג .אם תחביב :האם אתה חולב  /מפיק בשר לצריכה עצמית? ______
ד .הז ה בדיר  /רעיה
כמה זמן אתה מחזיק בעדר? ________ ש ים
מה היתה המוטיבציה להקמת העדר? ____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

.7
.8
.9

מי מטפל בעדר כיום? א י  /בת הזוג  /ילדים בוגרים  /אחר_________ :
כמה שעות ביום משך הטיפול בעדר? _________ שעות
היכן ממוקם הדיר? צמוד לבית )חלקה א במושב(  /אזור מב י משק  /אחר:
___________
האם חלו שי ויים משמעותיים בגודל העדר ב 5-הש ים האחרו ות?

.5
.6

.10

לא – עבור לפרק ב  /כן – עבור לשאלה 11
 .11השי וי שחל בעדר :הקט ה משמעותית  /הגדלה משמעותית
 .12מה היא הסיבה לשי וי שחל בגודל העדר?_________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .13האם פר סתך מהעדר בלבד? כן  /לא .אם לא – מקורות הפר סה ה וספים הם______ :
_____________________________________________________________
 .14האם יש לך קשר עם מגדלים וספים באזור והאם יש בי כם תמיכה מקצועית /עזרה
הדדית?
____________________________________________________________
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ב .מגמות עתידיות בגידול העדר
 .15האם אתה רואה את עצמך מחזיק בעדר בעוד  10ש ים מהיום? כן  /לא  /לא בטוח
 .16אם לא – מדוע לא? ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .17האם יש לך ע יין לש ות את גודל העדר משמעותית ב 5-הש ים הקרובות?
לא  /כן -להגדיל  /כן-להקטין
 .18מה הסיבה לרצון להגדיל או להקטין את העדר? ____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .19האם יש ע יין לש ות את מטרות גידול העדר? כן  /לא
 .20אם כן -מה השי וי:
א .מתחביב למסחרי
ב .מבשר לחלב
ג .ממרעה להז ה בדיר
ד .מהז ה בדיר למרעה
ה .אחר_____________ :
 .21מדוע ברצו ך לבצע את השי וי המתוכ ן?__________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .22אם אתה מזין בדיר – האם שקלת בעבר לצאת למרעה? כן  /לא
 .23אם כן – מדוע אי ך מבצע רעיה?_______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .24אם לא – מה החסם? _______________________________________________
 .25למגדלי כבשים :לעיזים יש תרומה ייחודית לממשק חורשים בגלל היכולת לאכול צומח
מעוצה .האם יש לך רצון או יכולת לגדל עזים ב וסף /במקום כבשים? כן  /לא  /לא יודע
ג .תרחישי תמרוץ רעיה
ג 1.כללי
יש ע יין לעודד רעיה של עזים ביערות והחורשים בהרי ירושלים בכדי להפחית את כמות
הצמחיה וכך להגן על היישובים והיערות מפ י שריפות .הכוו ה היא שבכל יישוב יוקם עדר של
כ 100-60עזים ,שיצא למרעה ברצועה ברוחב של כ 70-מטר מסביב לגבול היישוב הב וי .כמו כן
יהיו עדרים שיצאו למרעה בעומק השטח )עד  1.5ק"מ מהדיר( כדי להפחית את כמות הצמחיה
באזורים המוגדרים "קווי חייץ ביער" ,שאמורים לסייע בכיבוי שריפות ככל שיידרש .זמן
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הרעיה יהיה כ 4-שעות מידי יום .יתן יהיה לגדל את העדרים לטובת תפוקת חלב או גדיים
)בשר( .מחזיקי העדרים יקבלו תמריצים כלכליים לשם אחזקת העדרים והיציאה למרעה.
 .26מה דעתך על התכ ית המוצעת? _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .27האם התכ ית ישימה? כן  /לא אם לא -מה החסמים? ________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .28האם אתה היית מעו יין להצטרף לתכ ית כזו ,כלומר להגדיל את העדר ולצאת למרעה
מספר שעות ביום? כן  /לא אם לא -מה החסמים? ___________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .29במידה והעדר ייגדל לפי התכ ית החדשה האם תהיה זקוק לתמיכה מקצועית? כן  /לא
אם כן -מאיזה סוג? ________________________________________________
 .30משרד החקלאות ותן כיום תמיכה של  ₪ 150לש ה לעז היוצאת למרעה ,לעדרים בגודל
מי ימאלי של  50ראש .האם שמעת על תמיכה זו? כן  /לא.
 .31האם תמיכת משרד החקלאות יכולה להביא אותך להגדיל את העדר ולצאת למרעה? כן /
לא .אם לא – מדוע לא? ___________________________________________
____________________________________________________________
 .32ידוע מתחשיבים סט דרטיים שגידול עיזים במרעה הוא גבולי כלכלית ,ולעיתים אפילו
הפסדי .אם יקבע שחקלאי המשתתף בתכ ית הרעיה הממשקית יקבל מידי ש ה סכום כסף כך
שהגידול לא יהיה הפסדי )אך ללא רווח משמעותי( האם תסכים להשתתף בתכ ית?
כן  /לא -התמריץ צריך להיות גדול יותר )עבור לשאלה  / (33לא -בשום מקרה לא אשתתף
 .33אם לדעתך התמריץ צריך להיות גדול יותר – מה הוא התמריץ ה דרש כדי שתשתתף?
רווח לאחר הוצאות של ___________  ₪בש ה )אם לא יכול לע ות – להציע טווח(:
א .רווח לאחר הוצאות של  / ₪ 12,000בש ה ) ₪ 1,000בחודש(
ב .רווח לאחר הוצאות של  / ₪ 24,000בש ה ) ₪ 2,000בחודש(
ג .רווח לאחר הוצאות של  / ₪ 36,000בש ה ) ₪ 3,000בחודש(
 .34האם תמריץ בשווה כסף )מימון מזון משלים ,מים ,הקמת תשתיות כגון דיר או גדרות(
עדיף עבורך על פ י תשלום כספי? כן -מדוע?  /לא -מדוע? ______________________
______________________________________________________________
 .35ככל שתידרש הגדלת הדיר – האם יש לכך מקום במיקומו ה וכחי? כן  /לא
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 .36האם יש צורך בתמרוץ ארוך טווח – כלומר התחייבות כי התמרוץ הכלכלי יי תן לבעל
העדר מידי ש ה לאורך מספר ש ים? לא  /כן
 .37אם כן -מה הוא טווח הזמן המי ימאלי ה דרש להתחייבות כזו מבחי תך? ____ ש ים
ג 3.עבודה
כדי להחזיק את העדר הממשקי בתכ ית המוצעת יידרשו  6-8שעות עבודה ביום ,מתוכן  4שעות
מרעה בשטח הפתוח.
 .38האם יש לך יכולת להקדיש את הזמן ה דרש לטיפול בעדר – בעצמך או בסיוע בן
משפחה? כן  /לא
 .39אם יתן יהיה להעמיד מת דב שיסייע בטיפול בעדר – האם יתאפשר לך להשתתף
בתכ ית? כן  /לא – מדוע? ____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .40אם יתן יהיה לממן עובד בשכר שיסייע בטיפול בעדר – האם יתאפשר לך להשתתף
בתכ ית? כן  /לא – מדוע? ___________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ג 4.רעיה ממשקית בקו חייץ ביער
ב וסף לרעיה סביב היישוב ,יתכן כי במסגרת התכ ית יהיה צורך לערוך רעיה בקו חייץ ביער,
ה מצא במרחק של עד  2ק"מ מהדיר שלך .המשמעות :הליכה של כ 30-40דקות מידי יום יחד
עם העדר ,ורעיה בעומק השטח במשך  4שעות.
 .41האם יש לך יכולת לבצע רעיה ממשקית בקו חייץ ביער? כן  /לא -מדוע? ___________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ד .נתונים סטטיסטיים
.42
.43
.44
.45
.46

מין :גבר  /אשה
גיל ______
השכלה :תיכו ית  /אקדמית  /אחר______ :
סוג משק :מושב  /קיבוץ  /אחר_________ :
שם היישוב____________________ :

אם תוכל להפ ות אות ו לבעלי עדרים וספים ביישובי האזור ,כולל עדרים קט ים:
שם

טלפון

יישוב

א ו מודים לך על ההשתתפות בסקר!
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נספח ז :שאלון למזכיר יישוב בהרי ירושלים
שאלון זה הי ו חלק ממחקר אודות מרעה עזים ממשקי באזור הרי ירושלים .המחקר ועד בכדי
לגבש מודל לתמיכה במגדלי עזים קט ים במטרה להביא אותם למרעה סביב היישובים ,למטרת
מ יעת שריפות.
המחקר ערך על ידי חוקרים מאו יברסיטת תל אביב ומרמת ה דיב ,בתמיכת קרן קימת לישראל.
השאלון עוסק בישימות של פיתוח קווי חייץ סביבה יישוב באמצעות רעיה .ודה לך אם תסכימ/י
להקדיש מזמ ך למע ה לשאלון .התשובות ישמרו בא ו ימיות ,וה תו ים ישמשו לצרכי הסקר בלבד.
השאלון כתוב בלשון זכר ופו ה ל שים וגברים כאחד.
בתודה מראש ,עי ת גרא ,דר' לירון אמדור ודר' צח גלסר ,עורכי הסקר.
על פי תו י השירות הוטרי רי יש ו גידול צאן )כבשים או עיזים( ביישוב ,יתכן גם בק ה מידה קטן
) 4-5ראש ,כתחביב(.
 .1איזה סוגי צאן מגדלים ביישוב:
א .עזים .מספר עדרים ________ מספר עזים _______ יעד :מסחרי  /תחביב
ב .כבשים .מספר עדרים _______ מספר כבשים ________ יעד :מסחרי  /תחביב
 .2האם יש עדר שיוצא למרעה? אם כן – גודל העדר והיכן רועה?
 .3האם חלו שי ויים משמעותיים בגודל העדרים בש ים האחרו ות? אם כן אלו שי ויים:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .4לרעיית צאן ביערות וחורשים ,ובפרט לרעיית עיזים ,יש תרומה ייחודית לממשק גד שריפות.
רעיית עיזים בקו חייץ ברוחב  70מ' מסביב ליישוב מקטי ה משמעותית את סכ ת השריפה
ופגיעה ברכוש וב פש .כיום מתפתחת יוזמה ,ביישובים כפריים ה מצאים סמוך לחורשים,
לעודד הקמת עדרי עיזים ממשקיים שיבצעו רעיה בקווי החייץ סביב היישוב .כדי להשיג זאת
יש להקים עדר בגודל  60-100עיזים ,שיצא למרעה לכ 4-שעות מידי יום .בעל העדר יקבל
תמריצים כלכלי לשם אחזקת העדרים והיציאה למרעה.
.4א מה דעתך על התכ ית המוצעת? _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
.4ב האם להערכתך יש ע יין להקים עדר עיזים ממשקי ביישוב שלך? כן  /לא .אם לא – מה
החסמים? ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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.4ג אלו תמריצים דרשים בכדי לעודד הקמת עדר ממשקי ביישוב שלך? ______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
א ח ו מעו יי ים להרחיב את הסקר ולשמוע את דעתם של בעלי העיזים והכבשים ביישוב .האם
תוכל למסור ל ו את פרטי ההתקשרות מולם?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
המון תודה על הסיוע הטוב!

למילוי על ידי הסוקר:
סיווג יישוב :מושב  /קיבוץ  /אחר __________
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נספח ח :שאלון למגדלים במרעה – פוטנציאל פיתוח רעיה ניידת
שאלון למגדל לבחי ת מודל רעיה יידת
שאלון זה הי ו חלק ממחקר ה ערך עבור קק"ל .המחקר ועד בכדי לגבש מודל לתמיכה ברעיה
ממשקית ביערות וחורשים.
המחקר ערך על ידי חוקרים מאו יברסיטת תל אביב ומרמת ה דיב.
השאלון עוסק בהיבטים שו ים של גידול בעלי חיים במרעה ,ואפשרויות לעידוד היציאה למרעה על
ידי מגדלים .ודה לך אם תסכימ/י להקדיש מזמ ך למע ה לשאלון .התשובות ישמרו בא ו ימיות,
וה תו ים ישמשו לצרכי הסקר בלבד .השאלון כתוב בלשון זכר ופו ה ל שים וגברים כאחד.
בתודה מראש ,עי ת גרא ,דר' לירון אמדור ודר' צח גלסר ,עורכי הסקר.
א.

רקע על משק הצאן שלך
.1
.2
.3

.4
.5
.6

ג .בקר
סוג בעל החיים :א .עזים ב .כבשים
גודל העדר ה וכחי )מספר אמהות(_____ :
יעד וממשק הגידול )הקף בעיגול את התשובה המתאימה בכל סעיף(:
א .בשר  /חלב
ב .הז ה בדיר  /שילוב בין הז ה בדיר לרעיה  /רעיה מלאה
כמה זמן אתה מחזיק בעדר? ________ ש ים
מי מטפל בעדר כיום? א י  /א י וב י משפחה /א י ועובדים שכירים  /אחר:
_________
האם חלו שי ויים משמעותיים בגודל העדר ב 5-הש ים האחרו ות?
לא /

כן

 .7אם כן – מהו השי וי שחל בעדר :הקט ה משמעותית  /הגדלה משמעותית
 .8מה היא הסיבה לשי וי שחל בגודל העדר?_________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .9האם פר סתך מהעדר בלבד? כן  /לא .אם לא – מקורות הפר סה ה וספים הם:
_____________________________________________________________
כן  /לא
 .10אם אתה מזין בדיר – האם שקלת בעבר לצאת למרעה?
 .11אם כן – מדוע אי ך מבצע רעיה?_______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .12אם לא – מה החסם? _______________________________________________
________________________________________________________________

ב.

רעיית עיזים יידת
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לרעיית עיזים יש תרומה ייחודית לממשק חורשים בגלל היכולת שלהן לאכול צומח מעוצה,
ובכך לדלל חורשים ולהקטין סכ ת שריפות מסביב ליישובים .לקרן קימת יש ע יין לעודד רעיה
של עזים ביערות והחורשים.
 .13למגדלי בקר /כבשים :האם יש לך רצון או יכולת לגדל עיזים בצד הבקר  /הכבשים?
כן  /לא
 .14אם לא – מה החסם? _______________________________________________
________________________________________________________________

במדי ות אחרות ,למשל ארצות הברית ,יש ם מגדלי עיזים שמטרת גידול העדר מבחי תם הי ה
ממשקית בלבד ,כלומר סיוע לבעלי קרקע לפ ות עודפי צמחיה באמצעות הרעיה .בעלי
הקרקעות משלמים לבעלי העדרים עבור רעיה ,תשלום יומי בהתאם לגודל העדר וגודל שטח
הרעיה .העדרים הי ם יידים ,ומגיעים לאזורי רעיה שו ים לפי דרישת בעלי הקרקעות .אמ ם
יש להם דיר קבוע במקום מוגדר ,אבל מרבית הש ה הם עוברים ממקום למקום בהתאם לצורך
ולהזמ ה מצד בעלי קרקעות .א א ראה מצגת מצורפת למידע וסף.
 .15מה דעתך על המודל המוצג? __________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .16האם יתן להפעיל מודל כזה בישראל – בפרט ביערות קק"ל בצפון הארץ? כן  /לא
 .17אם כן – מה הם התמריצים או הת אים התומכים שצריכים להיות כדי שהמודל ייושם?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .18אם לא – מדוע לא? ________________________________________________
________________________________________________________________
 .19האם אתה היית מעו יין או מסוגל להפעיל עדר עיזים ייד לרעיה ממשקית? כן  /לא
 .20אם כן – מה הם התמריצים או הת אים התומכים שצריכים להיות כדי שתפעיל עדר
עיזים ייד?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .21אם לא – מדוע לא? ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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 .22מה הוא גובה התשלום ה דרש כדי שתפעיל עדר עיזים ייד?
רווח לאחר הוצאות של ___________  ₪בש ה )אם לא יכול לע ות – להציע טווח(:

א.
ב.
ג.
ד.

רווח לאחר הוצאות של  / ₪ 12,000בש ה ) ₪ 1,000בחודש(
רווח לאחר הוצאות של  / ₪ 24,000בש ה ) ₪ 2,000בחודש(
רווח לאחר הוצאות של  / ₪ 36,000בש ה ) ₪ 3,000בחודש(
אחר_______________ :

 .23רעיית עיזים ממשקית דרשת במקומות מוגדרים )למשל סביב יישובים( .המשמעות היא
שצריך שרועה ילווה את העדר כדי לוודא שהוא רועה במקומות ה דרשים .מדובר בכ 6-8
שעות עבודה ביום ,מתוכן  4שעות רעיה בשטח הפתוח .האם יש לך אפשרות למצוא רועה
שילווה את עדר העיזים הממשקי? ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ג.

תו ים סטטיסטיים
.24
.25
.26
.27
.28

מין :גבר  /אשה
גיל ______
השכלה :תיכו ית  /אקדמית  /אחר______ :
סוג משק :מושב  /קיבוץ  /ישוב עירו י  /אחר_________ :
שם היישוב____________________ :

א ו מודים לך על ההשתתפות בסקר!
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