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  תקציר 

המחקר הנוכחי מיועד לפתח כלים שיאפשרו לממש רעיית עיזים מכוונת מטרה כחלק מממשק 

באמצעות זיהוי ומיפוי אזורים הנדרשים לרעיה וזיהוי מסלולי הפעילות בהם ניתן ניהול יער, 

ביערות קק"ל נדרשת רעיית עיזים המותאמת לממשק ניהול יער  .ומומלץ להפעיל רועים ועדרים

  מכוון מטרה, כפי שמבוטא בתכניות אב וממשק ליערות, ולתפיסת ניהול היער העדכנית של קק"ל.

הפחתת חומר בעירה ביערות וחורשים ותחזוקת קווי חייץ. עזים יעילות יותר מרעה עיזים תורם ל

ממזונן יכול לבוא מחומר מעוצה, בנוסף על  70%מכיוון שעד בפינוי עודפי צמחיה מבקר וכבשים 

ממחישות את הצורך הדחוף בפיתוח  2016עשבוני. השריפות הקשות שפקדו את המדינה בנובמבר 

ברעיה   , מזה שנים רבות,כרונימחסור    בהם קייםישנם אזורים    ויערות.  מרעה צאן ממשקי בחורשים

, בגלל מיעוט עדרי העיזים וחוסר כדאיות כלכלית שמאפיינים את יישובים, בפרט בסמוך לנדרשת

  הענף. 

פותח מודל מרחבי המאפשר לזהות ולמפות את האזורים הנדרשים לרעיה ביערות, וכן מסביב 

ות במרחב. נערך מיפוי של האזורים הללו ביערות הקדושים וצרעה ליישובים ולדרכים עיקרי

נערכה המרה של השטחים הנדרשים לממשק לגודל העדר  –ואשתאול. באמצעות ערכי לחץ רעיה 

ראש לצרכי ממשק  60-120-ומספר ראשי הצאן הנדרשים. נמצא כי בממוצע נדרש עדר בגודל של כ

  של אזורי חייץ סביב ישוב כפרי אחד. 

רך ניתוח מרחבי, במערכת ממ"ג, של מרחקי ההליכה של העיזים מהדירים, ונמצא כי בהרי נע

ירושלים ניתן לממשק את מרבית האזורים הנדרשים לרעיה באמצעות דירים צמודי דופן ביישובים 

  חקלאיים. -הכפריים

י הישימות נערכה בחינה של מסלולי פעילות שונים לקידום רעיית עיזים, ונמצא כי המסלולים בעל

הגבוהה הינם: הקמת עדרים יישוביים בישובים החקלאיים; והקמת עדרים ניידים לממשק סביב 

יישובים עירוניים, קהילתיים ובשטחים פתוחים שאינם צמודי דופן. קרן קימת מפעילה בעשור 

  האחרון עדרים ניידים בהרי ירושלים (עדרי בדואים שמקורם בצפון הנגב).

נערך סקר של מגדלי  – החקלאייםבכדי להעריך את היכולת להקים עדרים ממשקיים ביישובים 

צאן ביישובי הרי ירושלים, מרביתם מגדלים קטנים. נמצא כי יש ביקוש משמעותי לגידול צאן 

במרחב, וכי תמיכה כלכלית יכולה להביא להגדלת העדרים וליציאתם למרעה ממשקי. כמו כן נערך 

שנויה במחלוקת, יישוביים הקמת עדרים לעת עתה ציגי היישובים, ובו נמצא כי סקר בקרב נ

  .את הקמתםונדרשת עבודת שכנוע בכדי להניע 

בכדי להעריך את היכולת להקים עדרים ניידים נערך סקר בקרב נציגי ארגונים בענף, וכן סקר 

בהרי ירושלים; וכי יש  מגדלים. נמצא כי יש צורך לחזק ולקדם את עדרי הבדואים הפועלים כיום

פוטנציאל להקמת עדרים ניידים בצפון הארץ על ידי מגדלי בקר היכולים לשלב עיזים בעדר, וכן על 

ידי ארגוני מגדלים במרעה וארגוני מתנדבים כמו השומר החדש. הקמת עדרים במתווה כזה תלויה 

  בתקצוב כלכלי של פעילות הרעיה.
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 מבוא  . 1

  המחקר ומבנה דו"ח המחקרהרקע למחקר, שאלות 

מרעה עיזים תורם להפחתת חומר בעירה ביערות וחורשים ותחזוקת קווי חייץ. עזים יעילות יותר 

 Evlagon et( ממזונן יכול לבוא מחומר מעוצה, בנוסף על עשבוני 70%מבקר וכבשים מכיוון שעד 

al, 2010( )Evlagon et al, 2012( ממחישות  2016בנובמבר . השריפות הקשות שפקדו את המדינה

ראשי עזים  10,000-את הצורך הדחוף בפיתוח מרעה צאן ממשקי בחורשים ויערות. כיום ישנם כ

ראש נוספים בממשק משולב של הזנה בדיר עם רעיה  40,000-, וכ)2014(גלסר,  במרעה בישראל

, בגלל יישובים, בפרט בסמוך לברעיה נדרשתכרוני מחסור  בהם קייםישנם אזורים  בהיקף מוגבל.

הכלכלה של ענף המרעה מושפעת את הענף.  וחוסר כדאיות כלכלית שמאפיינים  מיעוט עדרי העיזים  

בין היתר מתנאים מקומיים. לדוגמא, יותר קשה להביא עדרי מרעה לאזור ההר, מכיוון שלעדר 

   יותר בכלכליות הגידול.יותר קשה ללכת במדרונות, מצב הפוגע עוד 

. רווחיאך היא נמוכה מכדי להפוך את הענף ל ,עיזיםמשרד החקלאות נותן תמיכה כלכלית במרעה 

, כך שמנהלי יערות וחורשים תזמון של הרעיהאיננה קשורה ישירות למיקום ול התמיכה ,בנוסף

  אינם יכולים להשתמש בכלי זה כדי "לקנות" שירותי רעיה הנדרשים לצרכיהם.

ביערות קק"ל נדרשת רעיית עיזים המותאמת לממשק ניהול יער מכוון מטרה, כפי שמבוטא 

של קק"ל. לפי תפיסה זו הממשק של  עדכניתבתכניות אב וממשק ליערות, ולתפיסת ניהול היער ה

אזורים  , למשלאזורים שונים ביער נדרש להיות דיפרנציאלי, בהתאם למטרת הניהול שלהם

ככלל האזורים שבהם רוצים הל לעומת אזורים המיועדים לשמירת ערכי טבע.  המיועדים לקליטת ק

 הם:ממשקית לעודד רעיית עיזים 

 מסביב ליישובים.  .א

 שהוגדרו בתכניות אב ליערות.ביער, באזורי חייץ   .ב

ואזורים נוספים בהם נדרשת הסרת צמחיה מטעמי אזורי קליטת קהל, מבטי נוף   .ג

 .נופש, נוף או אקולוגיה

  . רעיהישנם גם שטחים בהם רוצים למנוע בכל אזור כזה נדרש ממשק רעיה שונה. 

. מיועד לפתח כלים שיאפשרו לממש רעיה מכוונת מטרה כחלק מממשק ניהול יער הנוכחיהמחקר 

פתיחת קווי חייץ, אחזקת כולל  המחקר מתייחס לפן רחב של שימוש ברעיית עיזים ככלי ממשק,

של פעילות הרעיה נוספות תועלות ציבוריות  ף, או לצורך קליטת קהל.צמחיה ליצירת מבטים לנו

בהקשר של שמירה והתראה על שריפות ופגיעות אחרות בשטחים  ,למשל הינן, בשטחים הפתוחים

  פתוחים.

פותח מנגנון של הבאת עדרי עזים מהנגב לצורך אחזקת   ,באזור הרי ירושלים, במרחב מרכז בקק"ל

ואמצעים  י חייץ ביערות, על ידי סיוע לרועים בהקמת מכלאות, הספקת מים ופאנלים סולרייםוקו

לתחושת מנהלי היערות במרחב זהו פתרון טוב המוכיח את עצמו. עם זאת, יש קושי להביא   .נוספים

לזהות תשתיות משלימות להגדלת היצע הרעיה ננסה  במחקר הנוכחירועים מהנגב לצפון הארץ. 

  .כיום במקומות בהם יש קושי להפעיל עדריםהממשקית 
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המכבידים על מרעה העזים הינם הצורך בשמירה צמודה על  , מאפייניםההפסדית בנוסף לכלכלה

ן תנאי למתגם קיומו של דיר הינו העדר, והצורך בקרבה של מבנה דיר לשם לינה והזנה משלימה. 

הצורך בהקמת דירים בסמוך לשטחי המרעה יוצר בעיה מורכבת, שכן יש  .הרשאת רעיה בקרקע

  רצון להימנע ככל הניתן מבניה בשטחים פתוחים, וחשש כי בניית דיר עלולה למשוך פיתוח נוסף. 

כלומר   –פיתוח צמוד דופן  עדיפות מכרעת ל  התפיסה המרכזית של רשויות התכנון בישראל הינה של

ה החדשה נדרשת להיות צמודה לבניה קיימת, ולא להיות ממוקמת בשטחים פתוחים. עם זאת, הבני

מכיוון שהשטחים הנדרשים לרעיה ממשקית הינם מטבע הדברים שטחים פתוחים, ומכיוון 

לבצע שמרחקי ההליכה של עיזים מוגבלים והן צריכות ללון בדיר, יש לבחון האם ועד כמה ניתן 

הינה הקמה   נוספתחלופה    .ם פתוחים תוך התבססות על דירים צמודי דופןממשק מתאים של שטחי

(זוהי החלופה המבוצעת כיום על ידי עדרי הבדואים בהם קק"ל   של דירים כמבנים זמניים ופריקים

קבועים בבעלות מנהלי   דירים. חלופה אפשרית אחרת הינה הקמה של  תומכת במרחב הרי ירושלים)

   ן" שהיה קיים בעבר בקק"ל).השטחים (בסגנון "בית יער

ישנם גם חסמים להקמת דירי עיזים בתוך היישובים או בצמידות דופן לשטח הבנוי. בחלק 

מהמקומות דיר עיזים נתפס כשימוש היוצר מטרדים (ריח, זבובים וכו'). במיוחד מורכב השילוב של 

מושים חקלאיים ואין בהם דיר עיזים ביישובים עירוניים או קהילתיים, שאינם מתוכננים להכיל שי

  שטחים המיועדים למבני משק. 

אלו תנאים נדרשים לצמצום אוכלוסיית העיזים והרועים, ונשאלת השאלה  מביאים    בענףהחסמים  

ברעיה  לעסוקלהיות רועי עזים ושירצו נוספים ים למשוך אנשוכדי לקיים את הרועים הקיימים 

  ממשקית. 

כלכליים, חברתיים ותכנוניים, המחקר הנוכחי מיועד להתמודד עם מכלול האתגרים הללו, 

 ,יעילניהול קידום ולפתח כלי שיאפשר  ןהינ המחקר מטרות והשאלות הנשאלות כתוצאה מהם.

הפחתת חומר בעירה בחורשים ויערות, כך לשם בת קיימא רעיה וסביבתית של  , חברתיתכלכלית

 , תוךעדרים אל המקומות הנדרשים לממשק רעיה ובזמנים המתאימים לכךשניתן יהיה להביא 

  מתן תשתית תכנונית נדרשת לקיום הרעיה. 

  : הן שאלות המחקר

, ואת גודל העדרים הנדרשים ) כיצד לזהות את השטחים הנדרשים ביותר למרעה ממשקי1( 

  ? לאספקת המרעה

האם ניתן לממשק את  ?המיטביים לקידום רעיה ממשקיתמה הם מסלולי הפעולה והמודלים ) 2( 

 ומה הם הפתרונות לממשק רעיהצמודי דופן  יישוביים    עדריםהשטחים הנדרשים לכך בהתבסס על  

  בעומק השטח הפתוח?

מה הן המאפיינים שלהן במצב ? האם ישנן אוכלוסיות מגדלים המוכנות לבצע רעיה ממשקית) 3(

לעתיד? מה הם התנאים מבחינתן לביצוע מרעה ממשקי, מה הם  הקיים, ציפיותיהן ורצונותיהן

 –וככל שמדובר בתמריץ כלכלי  –החסמים המזוהים על ידם? מה הם התמריצים הנדרשים על ידן 

  מה היקפו?
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דופן ורעיה ממשקית מצד היישובים -) האם ועד כמה ישנה תמיכה מערכתית בהקמת דירים צמודי4(

  סמים ומה נדרש כדי להסיר אותם?הכפריים ונציגיהם? מה הם הח

והחברתית ההיתכנות הכלכלית , כולל המחקר יבחן פן רחב של שימוש ברעיית עיזים ככלי ממשק

של הענף וחסמים קיימים; ויציע מגוון דרכים להתמודד עם חוסר הכדאיות הכלכלית בענף, כולל 

  הקלה בחסמים, אגרות, המלצות למשרד החקלאות ועוד.

  וי באופן הבא:דו"ח המחקר בנ

קבועים לבין -תחילה מוצגות חלופות עקרוניות לקידום עדרי רעיה ממשקית, בין עדרים ישוביים

רעיה ניידת ללא מתקנים קבועים. לאחר מכן מוצגת סקירת ספרות ובה נתונים מרכזיים ממחקרי 

יהוי מרעה שנערכו בישראל, שישמשו כהנחות יסוד לעבודת המחקר. לאחר מכן מוצגת שיטה לז

, והדגמה של המיפוי שלהם באזור הרי ומיפוי האזורים הנדרשים לממשק רעיה ("הביקוש לרעיה")

  ירושלים.

עיקר דו"ח המחקר מתרכז בכלים לתמרוץ העדרים והרועים (חיזוק "ההיצע"), תוך תיאור של 

צאן   מסלולים עיקריים להפעלת עדרים, ניתוח חסמים ובחינת ישימות באמצעות סקרים של מגדלי

  ומגדלי מרעה אחרים, נציגי יישובים כפריים ונציגי ארגונים עיקריים בענף.

  רעיה ממשקיתלעדרי  ניותוחלופות עקר

 מרכיב מהותי בתכנון וניהול רעיית עיזים ממשקית הינו הצורך לבסס את הרעיה על מוקד מוגדר

אליו מתכנסות העיזים מידי ערב. בניגוד לבקר, שיכול לחיות בשטח הפתוח, העיזים הינן בעל חיים 

כולל דיר   מינימלי  מוקד רעיהרגיש יותר ויש צורך לפיכך בהקמת דיר או מכלאה לצורך לינת לילה.  

ות: רצוי שיכלול פונקציות משלימ. לצורך חיזוק הבסיס הכלכלי, ועמדת שומר או מכלאה לעיזים

כל אלו  –, מוקד תיירות ומכירה של תוצרת העדר מחלבה לעיבוד החלב וייצור גבינותמכון חליבה, 

  מכיבים התומכים בכלכלת העדר ובקיום הרעיה לאורך זמן.

חלק גדול מהפתרון לעידוד רעיית עיזים נשען על הפתרון שיפותח לנושא מוקד הרעיה, שכן נושא 

נראה כי זהו נושא שיש חברתיים וכלכליים, כפי שיפורט להלן. זה משפיע על היבטים תכנוניים, 

 כמבואלאור מרכזיותו, נציג לתת עליו את הדעת כבסיס לפתרון בהיבטים כלכליים וחברתיים. 

  לדו"ח המחקר דיון בחלופות עקרוניות לפתרון נושא זה, וממנו נגזור את המשך הדיון.

; עדר יישובי, עם דיר קבוע וצמוד דופן משקית:מ הלרעי עדריםלהקמת  שני מתוויםככלל, ישנם 

או (עם מתקנים פריקים מינימאליים) בשטח הפתוח יכול להיות נייד  העדרבשטח הפתוח.  ועדר

 היתר בניה להקמת דיר לקבלקשה מאוד  (עם דיר בנוי). בשטחים פתוחים שאינם צמודי דופן נייח

 .)מושכר למגדל העיזים בתנאים מוגדריםנבנה על ידי הרשויות מנהלות השטח והדיר  אלא אם(

  לפיכך בשטחים פתוחים יש עדיפות לעדרים ניידים. 

  רעיה ניידת

תאי שטח לאורך השנה, כאשר בכל אתר העדר והרועה   3מתקיים במרחב קבוע, אך זז בין    עדר נייד

חודשים. הניידות היא מחזורית, כך שבסיום מחזור חוזר העדר לתא השטח הראשון.  4נמצאים עד  

הדיר כולל: גדר, אוהל לגדיים ואמהות, ומגורי רועה בקרוואן או אוהל. כל הציוד הינו פריק, ולכן 

בעיה של הסתגלות אקולוגי, כדי שלא לייצר רש היתר בניה. העיזים מתניידות באותו מרחב לא נד
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למערכת אקולוגית חדשה (שקיימת כאשר מניידים עיזים בין מרחבים אקולוגיים, למשל בין הנגב 

  להרי ירושלים).

מגיעים קק"ל מפעילה מזה כעשר שנים עדרים ניידים בהרי ירושלים, שהינם בבעלות של בדואים ה

מצפון הנגב. זהו מודל הרעיה הניידת היחיד המופעל כיום בישראל. בעולם קיימים מודלים נוספים, 

  כמוצג להלן, שראוי לבחון אותם כמודלים משלימים לקידום רעיה ממשקית בישראל.

, וממשק שטחים פתוחיםמגודלים ומנוהלים בעיקר לטובת רעיה  ניידים העדרי עיזים  בארה"ב ישנם  

. בחלק מהמקרים העיזים הבוגרות, או גדיים עודפים, נמכרים 1לשם הפקת מוצרים חקלאייםולא 

תמורת תשלום, אך עיקר ההכנסה של בעל העדר הינה מתשלומים עבור שירותי רעיה. התשלומים 

מועברים מבעלי קרקעות, שיש להם צורך בפינוי צמחיה עודפת לשם הפחתת סכנת שריפות, והם 

  ופה של רעיית עיזים על פני כיסוח מכני.מעדיפים את החל

העדר איננו רועה באופן קבוע בשטח, אלא הוא מגיע למקום על בסיס פניה של בעל הקרקע. העיזים 

קירוי זמני דמוי אוהל או חממה), למשך תקופת  תחתשוהות במקום במכלאות זמניות (גדרות או 

י הממשק. הן מלוות על ידי רועה או שלושה) שבה הן מבצעות את שירות-זמן מוקצבת (חודשיים

צוות רועים מתחלף, שגם הוא שוהה במקום במתקן זמני (קרוואן). בנוסף ישנו לעדר "דיר בית" 

  שבו הוא שוהה בתקופות שבהן הוא איננו מבצע את שירותי הרעיה.

שרותי רעיה   קיימות מספר חברות מסחריות המספקות  .מודל זה מתקיים בהצלחה בארצות הברית

 :ת באופן דומהומתנהל ותחברהלמניעת שריפות למוסדות וגופים פרטיים בתמורה לתשלום. 

וממלא טופס פניה ראשוני המכיל את הפרטים   ,הלקוח פונה לחברה, לרוב דרך אתר האינטרנט שלה

 60-. גדלי העדרים נעים מגודל בינוני קטן (כהנדרש לממשקאודות השירות המבוקש ואופי השטח 

עיזים). מחיר השירות תלוי בגודל השטח, סוג הצמחייה בשטח,   2500לעדרים גדולים (עד    עיזים) ועד

מורכבות הטופוגרפיה של השטח, הקלות בה המגדל יכול לשנע את העדר שלו לשטח והזמן בשנה 

חלק מהחברות הינן בעלים של עדרים, וחלקן פועלות בשיטה של זכיינות, ומאגדות בו נדרש השרות.  

  ם רבים תחת "מותג" אחד ומנגנון שיווק אחד.בעלי עדרי

  

 
: אמדור, בקר, רמון העבודההכתוב בפרק זה מבוסס על סקירת ספרות שהוכנה על ידי ליזה בקר במסגרת  1

,  הגנה משריפות ושמירת ערכי שטחים פתוחים -תכנית אב למרעה עיזים בכרמל ובמשגב ), 2019ופרלברג ( 
  . (טרם פורסם) דו"ח שלב א, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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, חברות פרטיות (למשל חברת גוגל, המעסיקה עדר עיזים לממשק אנשים פרטיים הלקוחות הינם

או מוסדות כגון  המנהלים שטחים נרחבים גופים ממשלתיים של מרכז העסקים של החברה),

  . שדות תעופה וכדומה ,מוסדות חינוך, אוניברסיטאות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קרן קימת לישראל מפעילה מודל של רעיה ניידת בהרי ירושלים, המבוסס על רועים בדואים מצפון 

הנגב המגיעים להרי ירושלים עם העדרים לתקופות קצובות (מספר חודשים עד מספר שנים). כיום 

אוהל לשיכון  –פועלים כך שישה עדרים בהרי ירושלים. מוקד הרעיה מבוסס על מתקנים ניידים 

ים והרועה. מיקום העדר במרחב משתנה שלוש פעמים בכל שנה. היבטים שונים של המודל העיז

). במסגרת המחקר הנוכחי נערך סיור בליווי נציג 2016הנייד בהרי ירושלים נחקרו על ידי לנדאו (

  קק"ל (דוד אבלגון) שבמסגרתו נערכו ראיונות עם הרועים הנוודים בהרי ירושלים.

עיזים. הגרף הבא מציג את  2,750ושלים ושפלת יהודה רועות כיום כביערות קק"ל בהרי יר

(מקור: נתונים שהועברו מדוד אבלגון, קק"ל,  2000-2019התפתחות מספר העיזים באזור בשנים 

, בין 2010לטובת המחקר הנוכחי). ניתן לראות את הקפיצה במספר העיזים במרעה החל משנת 

  עובדי קק"ל.  היתר בהשפעת המאמצים שננקטו על ידי

 דוגמאות לחברות אמריקאיות המשכירות עיזים לרעיה ממשקית : 1איור 
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מקור הנתונים: דוד אבלגון, קק"ל, נתונים    .2000-2019: מספר העיזים במרעה ביערות קק"ל בהרי ירושלים ושפלת החוף,  2איור  
  .29.1.2020שהועברו לצוות המחקר 

  

ירושלים; ראוי להצביע גם על ישנם קווי דמיון רבים בין המודל שבארה"ב למודל המופעל בהרי 

  מספר גורמים המבדילים ביניהם:

הרעיה הניידת בארה"ב מבוססת על תשלומים של בעלי הקרקע לרועה. בהרי ירושלים קק"ל  .1

איננה משלמת לבדואים, אלא נותנת תמיכות עקיפות (אוהל, מים, פאנלים סולאריים, חיסונים 

עים מקבלים תשלום דרך התכנית לרעיה בשטחים לבעלי החיים, לווי מול הרשויות). בנוסף הרו

₪ / ראש / שנה בממוצע). במצב   100-פתוחים שמפעיל משרד החקלאות, תשלום צנוע יחסית (כ

כזה הרעיה איננה מסחרית (כפי שקיים בארה"ב), הרועים אינם מבססים את פרנסתם על 

ה שמצב זה איננו פוגע . עם זאת נרא2הרעיה, ומרביתם מחזיקים בעבודות נוספות על הרעיה

 באפקטיביות של הרעיה והיכולת של מנהלי השטח לכוון אותה.

הרעיה הניידת בארה"ב מבוססת על רועים מקצועיים שמלווים את העדר לאורך תקופה  .2

 – (במשמרות שעתיות או יומיות) אך אינם מתגוררים איתו. רעיית הבדואים בהרי ירושלים 

 ם העדר. למצב זה משמעויות שונות.משמעותה שהרועה עובר להתגורר ע
  

  תבחינים לבחירה בעדר קבוע או נייד

ומשליכה על  הקשור קבועים (צמודי דופן או לא) לניידים עדריםהבחירה במתווה התכנוני בין 

בעדר, הקובעים במידה רבה את כלכליות הגידול והצורך לתמוך  מוצרים החקלאיים המיוצריםה

 :בו מצד הרשויות

העדר יכול להיות מגודל לטובת תפוקת חלב, כי במיקום צמוד דופן ניתן  -מוד דופןצ קבוע עדר  .א

ולעיתים גם נקודה למכירה ישירה של  לעיבוד החלב ומוצריו, מחלבהמכון חליבה, להקים 

הכלכלי גבינות. עדר לתפוקת חלב הכולל מכירה ישירה של גבינות יכול להיות רווחי, והתמרוץ 

יש להתחשב . יחסיתיכול להיות נמוך מצד הרשויות ומנהלי השטחים הנדרש לשירותי רעיה 

שק את כל השטחים במרחקי ההליכה המוגבלים של עיזים בכדי לבחון האם הן יכולות לממ

 
  .2019ספטמבר  16בהרי ירושלים, בסיור שנערך במסגרת המחקר הנוכחי,  ראיונות עם רועים ניידים 2
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המאפשרת  מתארתכנית . כדי להקים את הדיר נדרשת הנדרשים, ולחזור לדיר לחליבה / לינה

 . היתר בניה בהתאםהוצאת מבנים לגידול בעלי חיים והקמת 

בדירים  אפשרות לגדל את העיזים לטובת חלב בישראל כיום, אין –נייד בשטח הפתוח  עדר  .ב

ם במקומות אחרים מיקיי  כוני חליבה ניידיםנייד (מ  ון חליבהמכ, כי אין אפשרות להקים  ניידים

 . גידול עזים לבשר בלבד איננו רווחי, ולכן נדרש תמרוץ משמעותי לשירותי הרעיה. בעולם)

  , תלוי בסוג היישוב שבו רוצים למקם את הדיר:עדרים יישוביים קבועיםקידום 

קיימת בדרך כלל תכנית מתאר המאפשרת הקמת מבנים לגידול בעלי  –מושבים בבקיבוצים ו  .א

חוק כפועל יוצא של חיים, וכך ישנה תשתית תכנונית להוצאת היתרי בניה. עם זאת, 

. מגדל חיצונימי שמקים את הדיר יכול להיות רק הקיבוץ עצמו או חבר מושב, ולא    ,ההתיישבות

 חקלאיים אין עניין-לק מהישובים הכפרייםבשיחות שהתקיימו עם נציגי הענף נאמר כי בח

המחקר הנוכחי יבחן, בין היתר, את  .אפשריים מטרדים סביבתיים בשלבמשקי בעלי חיים 

 עמדת היישובים הכפריים בסוגיה זו.

תכנית המתאר איננה בדרך כלל    –  יישובים עירוניים, קטנים או גדוליםביישובים קהילתיים או    .ב

 יש –להקים דירים ביישובים הללו  שרוציםבעלי חיים, וככל  מאפשרת הקמת מבנים לגידול

. ניתן להתמודד עם נושא צורך בהכנת תכנית מתאר לנושא זה, תהליך מורכב וארוך זמן

המטרדים הסביבתיים באיתור נכון של מגרש בקצה היישוב ומרוחק מהמגורים (למשל בקצה 

 עדר נייד, בקווים המפורטים בהמשך. יתכן כי מסלול פשוט יותר הינו הפעלת אזור תעסוקה).

משפיעה על  –ניידים  עדריםקידום מוקדי רעיה קבועים, לעומת  –הבחירה בחלופה העקרונית 

התמרוץ הכלכלי תלוי במידה רבה גובה ; למשל, מכלול ההיבטים הכלכליים והחברתיים של הענף

  . סוג הפתרון התכנוני, ואלו תלויים ב(חלב ובשר, או בשר בלבד) יעדי הגידול של העדרב

  מרעה עיזים ממשקי בישראל – סקירת ספרות  . 2

  כללי

תפוקת מוצרי בעלי חיים במרעה,   -בישראל נערכו מחקרים רבים שבדקו את המרעה כמערכת ייצור  

ערכי התזונה של צמחיית המרעה, לחץ הרעיה, כושר הנשיאה, ועוד. ממצאי מחקרים אלו מרוכזים, 

. כמו כן נחקרה התרומה של המרעה לשימור )2016(זליגמן ואחרים, , ב"ספר המרעה" בין היתר

; 2013(פרבולוצקי,  פתוחים ומגוון ביולוגי. מחקר רב בנושא זה מתקיים כיום ברמת הנדיב    שטחים

  . )2016גלסר, ואחרים,  ;2016רמת הנדיב, 

) פרסמו מסמך על היבטים יישומיים של רעיה למניעת שריפות. ועדת ממשק יער 2011קק"ל ורט"ג (

עיית עיזים ככלי להפחתת חומר הבעירה ) המליצה על ר2011ושיקום אקולוגי בכרמל (משרד הג"ס,  

  ) בדקו את השפעת עדר עזים ממשקי לאחר שריפות בכרמל.2016בחורשים ויערות. לנדאו ואחרים (

, בסוגיות מפתח המהוות בסיס למחקר רעיית עיזים של מחקרינציג להלן מסקנות עיקריות 

  שלפנינו.
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  אזורי חייץ לממשק שריפות

בו נפח הצומח ומבנהו כדי להפחית את עוצמת השרפה. רוחב אזור יץ הוא אזור שטופלו יאזור ח

, של אזורי חיץשונים  החיץ תלוי בטופוגרפיה של המרחב ובאופי המבנה של כיסוי הצומח. יש סוגים  

  :)2017(אלמסי,  )2011דרור, -(דופור למשל

נועד לאפשר תפקוד ותנועה של כוחות הכיבוי על ידי כריתת חלק מהעצים ויצירת אזור ש .1

 .מוקם לאורך הדרכים ביערותמרווח בין צמרות העצים, והוא 

נועד למנוע התלקחות והתחלה של שרפה, והוא מוקם סמוך למוקדי פעילות של בני אזור ש  .2

 .ינג ובמזבלותאדם בקרבה לצומח טבעי ביישובים, במגרשי חניה, באתרי קמפ

בשטחים  נועד לצמצם את היקף השטח הנשרף ובתוך כך לשמור על חלק מהצומחאזור ש .3

 .הפתוחים המיוערים

 הגנה על יישובים מפני שרפות(פורסמה טיוטת תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה   2015בשנת  

 הגדרה לאזור חיץ. בטיוטה זו נכללה ונושאים נוספיםהעוסקת באזורי חיץ, ) 2016-התשע"ויער (

 אזור בו המרחק בין העצים או השיחים בקצה היער לבתי היישוב או לשטח": "המכונה "אזור מפגש

באזור חייץ יש צורך לממשק את  .)2017(אלמסי,  מטרים או פחות" 76הוא ם החקלאי הצמוד לה

הצמחיה לשם הקטנת סכנת שריפות. יש לציין כי תקנות ההגנה על יישובים מפני שריפות טרם 

  אושרו.

בנוסף לאזור חייץ סביב יישובים, ישנם גם אזורי חייץ ביערות, חורשים ושטחים פתוחים. מטרתם 

 12ה (חנוך צורף, דברים בעל פה, לאפשר פעולה בטוחה ויעילה של כוחות כיבוי במקרה של שריפ

דרך שמתאימה להוביל  קיום כוללים: החייץ ביער אזורקריטריונים להגדרת מיקום ה). 2018יולי 

רחבה מספיק, מחוברת לכבישים מרכזיים בשני קצותיה, קשורה לשטחי התארגנות   -  כוחות חילוץ

פי ההגדרה של קק"ל קווי חייץ   עלאזור החייץ כולל צומח המטופל בצורה מתאימה.  .  ומקורות מים

מ' סביב הדרך (חנוך  80סה"כ  –מ' מכל צד של הדרך  40מסביב לדרכים נדרשים להיות ברוחב 

  ).2018יולי  12צורף, קק"ל, דברים בעל פה, 

  הגדרות ללחץ רעיה

התמודדות שבו נדרשות העיזים ל,  בקו חייץ למניעת שריפותכך שמצביעים על    המחקרייםהנתונים  

 5-4כ הינו . לחץ הרעיה המתאים לאחזקת קו חייץיש צורך בלחץ רעיה גדול צמחיה מעוצה,עם 

(גלסר  )2014(אבלגון ואחרים,  )Evlagon et al, 2010( )Evlagon et al, 2012( דונם/ עז/ שנה

לחץ הרעיה המתאים צריך להיקבע לפי תנאי השטח. במקומות מסוימים נדרש לחץ   .)2014ואחרים,  

 .)2019(דוד אבלגון, דברים בעל פה, ינואר  דונם לעז 3דונם לעז ומקומות אחרים  5של 

חייץ. בכדי לייצר אזור חייץ המרעה עיזים לא יכול ליצור אזור חייץ אבל יכול לסייע בתחזוקת אזור  

דילול מכני, אך לאחריה ניתן להשתמש ברעיה בכדי למנוע צימוח  ה ראשונית שליש צורך בפעול

  ).2018יולי  12ייב דילול מכני תכוף (חנוך צורף, דברים בעל פה, חוזר שיח

  מרחקי הליכה של עיזים

 2במחקר שנערך בכרמל נמצא כי המרחק המקסימאלי (בקו אווירי) שעיזים הולכות מהדיר הינו 

במהלך היום הולכות העיזים מרחקים ארוכים . )2016(לנדאו, ואחרים,  )2017(סגל ואחרים,  ק"מ
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במחקר אחר בכרמל נמצא יותר, אבל זהו המרחק המקסימאלי שהן יכולות להתרחק מהדיר. 

במחקר שנערך . )2016(לנדאו, ואחרים, ק"מ מהדיר  0.8-1.5הינם הממוצעים שמרחקי ההליכה 

 1.23והמרחק המירבי הינו  ק"מ 0.78מהדיר הינו הממוצע בהרי יהודה נמצא כי מרחק ההליכה 

   .)2017(הורן, ק"מ 

כי עדרים קבועים (חוות מרעה) הולכים מרחקים קצרים יותר במחקר שנערך בהרי יהודה נמצא 

מ' מהדיר   614מעדרים נודדים (עדרי בדואים המתקיימים במתקני שטח זמניים): מרחק ממוצע של  

השוני נובע ככל הנראה מיעד גידול העדר: . )2017(הורן,  מ' לעדר נודד 825לעדר קבוע לעומת 

בעדרים קבועים היעד הינו ייצור חלב, ולכן העדרים צריכים לחזור לדיר מידי מספר שעות לחליבה 

למטרת תפוקת ואינם יכולים ללכת מרחקים גדולים. לעומת זאת העדרים הנודדים אינם מגודלים 

חלב אלא ולדות ובשר בלבד, ולכן אינם מוגבלים בהקשר של צורך בחליבה. כמו כן נמצא במחקר 

הולך מרחק קצר יותר, כאשר בעדרים הנודדים הרועה  –כי עדר המובל על ידי רועה דומיננטי 

  דומיננטי פחות ועיזים הולכות מרחקים גדולים יותר.

מהדיר הוא הגורם המשפיע ביותר על לחץ הרעיה, ורוב לחץ הרעיה כי המרחק נמצא  באותו מחקר

; החוקר סיכם כי ישנה חשיבות רבה למיקומם )2017(הורן, מ' מהדיר  1,000במרחק של עד  נוהי

הומלץ  של הדירים והמכלאות במרחב היער, מכיוון שנוכחות העדרים מתרכזת בעיקר סביבם.

  ., או בסמוך להםת הדירים באזורים המוגדרים כאזורי חייץ ונדרשים לרעיה בלחץ גבוהלמקם א

  רעיית עיזיםמול  דילול מכאניעלויות 

, ואחרים (לנדאו בשנה₪  3,000,000-העלויות של כיבוי שריפות ביערות ההר והחוף מסתכמות בכ

אינו מפותח והשרפות מועטות, תת היער  עלות הטיפולים למניעת שרפות ביער יתיר, שבו. )2015

, בהם הצמחיה צפופה עלות תחזוקת אזורי חיץ בכרמללעומת זאת, . לדונם ₪  15 -כהוערכה ב

  .)2015, ואחרים (לנדאו לדונם ₪ 1,000 -הוערכה בכ ,באמצעים מכאניים והטופוגרפיה מורכבת,

₪  400-ים מכניים בכחורש באמצעב אחזקת קו חייץבמחקר שנערך על ידי רט"ג הוערכה עלות של 

בתכניות מיגון אש ליישובי משגב, שנערכו על ידי המועצה האזורית . )2015, לב ואחרים(דולדונם 

. ₪ 200-בכ אחזקת קו חייץ באמצעים מכנייםוהיישובים בהתייעצות עם קק"ל, הוערכו עלויות 

בשיחה עם עורכי התכניות הועלתה ההשערה כי ההבדל בהערכת העלויות בין רט"ג וקק"ל נובע 

ביערות העץ העיקרי הינו אורן שיכול לשמש להסקה, והרווח ממכירת העץ מוריד את  –מסוג  העץ 

יש לחדד כי העלויות המוצגות לעיל מתייחסות לאחזקה של קו  העלות שגובה הקבלן על הכריתה.

  לאחר פעילות הדילול הראשונית, שאותה יש לבצע בכל מקרה באמצעים מכניים.החייץ, 

  חלופות להגדלת היצע העדרים במרעה

מרעה בהרי ירושלים להגדלת היצע העדרים בבמסמך בדיקה שהוכן עבור רט"ג זוהו שלוש חלופות 

  :)2014(גלסר ואחרים, 

 השונים. עדרים נודדים אשר יתניידו מספר פעמים בשנה בין האזורים  

 עודיות להספקת שירותי רעייה, אשר יופעלו ע"י זכיין פרטי או ארגון מתנדביםיהקמת חוות י.  

 לטיפול בסביבתם הפעלת מגדלים מקומיים אשר יספקו שירותי רעייה באזורים הנדרשים.  
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של קק"ל מפעילה בפועל את החלופה הראשונה בהרי ירושלים, כאשר היא מביאה עדרים נודדים, 

בדואים, מצפון הנגב אל אזור הרי ירושלים. סקר מקיף של הרועים הללו נערך על ידי לנדאו   מגדלים

. הסקר כלל בדיקה של היבטים חברתיים, כלכליים ועמדות הרועים כלפי הרעיה 2014-ועמיתיו ב

כסף המתקבלת מקק"ל, הרעיה איננה -על אף התמיכה בשווה עולה כיסקר המהנודדת במרחב. 

הינו  פגיעה ברווחיותאחד הגורמים המביאים ל. , בפרט בהשוואה לגידול בדיר בצפון הנגברווחית

מבחינת הרועה הרעייה ביערות המרכז כרוכה  בנוסף,  .  )2014(אבלגון,    של בשר עיזיםהנמוך  המחיר  

התארגנות משפחתית ב ,ב)(נסיעות לביקור המשפחה שנשארה לגור בצפון הנגבעלות כלכלית 

גורמים היוצרים עלויות  – ידי תנים תמותת ולדות חריגה, הרעלות, טריפות עלוגורמת ל כת,מסוב

  .)2015סיאם, -רביעה, אבלגון, & אבו-(לנדאו, אבונוספות 

 קבועים היתרונות הבאים לעדריםזוהו  )2014, ר ואחרים(גלסבמסמך בדיקה שהוכן עבור רט"ג 

 כספקי מרעה ממשקי:

 ומכלול המתקנים הנדרשים לגידול מאחר  ים הפתוחים,למגדל לא דרושים מתקנים בשטח

  . , הצמודה ליישובקיימים במכלאת הקבע

 להתקיים ולספק פרנסה קבועה לבעל העדר טובה יותר לעומת מגדלים  היכולת של עדר כזה

אינטנסיבי  לייצר חלב ובשר הודות למתקנים הקבועים הקיימים. הממשק, מפני שניתן ניידים

  מגדל.היותר ולכן ההכנסה מהעדר, משמעותית יותר לכלכלתו של 

 מגדל  , מצב המונע את הצורך לאפשר מגוריכלל בעלי העדרים מתגוררים ביישוב סמוך בדרך

  בשטחים פתוחים. בסמוך לעדר

   וליצור מחויבות של המגדל לרעיה הממשקיתלטווח ארוךם הקבועים  העדרי  להסתמך עלניתן , .  

  ל כל היבטי שלרשויות קל יותר לתמוך בעדרים קבועים, המנוהלים באופן מסודר ורשום

  הגידול.

ויכולת מעטה לעבור בין שטחי  גמישות מועטה לשינויים בממשקהחיסרון של עדרים קבועים הינו 

נמוך יחסית עבור כלכלי  חיסרון נוסף הינו כי למרעה ערך    ל השטח.מרעה, בהתאם לדרישות של מנה

המגדל, שכן הוא יכול לעבור בקלות לממשק של מזון מוגש, שישפר מבחינתו את הרווחים 

כאשר מסתמכים הכלכליים (שיפור בתנובת החלב, והקטנת עלויות עבודה ושעות עבודה נדרשות). 

, ואמצעי מספיק מבחינת המגדל צריך להיות משמעותיהתמריץ ליציאה למרעה  על עדרים קבועים

  הפיקוח והאכיפה על ביצוע המרעה בפועל צריכים להיות אפקטיביים.

  תמריצים כלכליים לרעיה

בענף כגורם מגביל, ונאמר הכדאיות הכלכלית -איבמסמך מדיניות שרוכז על ידי קק"ל זוהתה 

 קווי של התחזוקה התקינה את להבטיח כדי סבסוד מחייב ביערות עזים עדרי של הרעייה שהמשך

. אמצעי הסבסוד שהוצעו במסמך זה: רכישת דיר, סבסוד ההובלה )2014(אבלגון,  שנים    לאורך  החיץ

של העיזים, מעקב וטרינרי, הדברת צמחים רעילים במרעה וצמחים טפילים במכלאה, סבסוד 

  חיסונים.

נאמר כי מתן תשלום ישיר על  )2014(גלסר, קמינר, & סגל, במסמך מדיניות שהוכן עבור רט"ג 

שירותי רעיה הינה שיטה המאפשרת שליטה טובה על איכות הרעיה, כי המגדל יהיה מחויב 

  .לביצועים מוגדרים תמורת התשלום
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אפשרים לשלם לחקלאים ולרועים עבור התועלות במקומות שונים בעולם פותחו כלים המ

הציבוריות שהחקלאות מספקת. באיחוד האירופי שטחי מרעה זכאים לסובסידיות במסגרת 

  . (agri-environmental schemes)סביבתיות -תכניות חקלאיות

בישראל נערכו בשנים האחרונות מספר נסיונות במתן תמיכה לשירותים סביבתיים של ענפי 

שימוש במודל כלכלי תחרותי לתגמול עבור שירותים סביבתיים של חקלאות בוצע  חקלאות.

), במימון משותף של קק"ל וגופים נוספים. בעשור האחרון 2009בפרויקט במוא"ז מגידו (אמדור, 

מפעיל משרד החקלאות מספר תכניות לתגמול עבור שירותים סביבתיים של חקלאות: תכניות 

אקולוגיה (כיום מתקיים סבב שני של -ופעלות על ידי אגף אגרו"חקלאות תומכת סביבה" המ

במסלול תכניות בארבעה אזורים בארץ; בסבב הראשון התקיימות תכניות בשלושה אזורים בארץ).  

במרעה, במתכונת של תשלום וצאן רשות המרעה נותנת תמיכה באחזקת עדרי בקר סבסוד אחר, 

  ., בין היתר קיומו של דיר ושטח רעיה מוסדרבתנאי סףשנתי לראש בעדר. התמיכה מותנית 

בענף הדבורים מתקיים מודל של תשלום עבור שירותי מערכת של החקלאות: חקלאים, בעיקר 

מגדלי מטעים, משלמים למגדלי דבורים עבור שירותי האבקה. כך מקבל הדבוראי הכנסה משני 

י האבקה (שירות מערכת אקולוגי). מודל מקורות: ייצור דבש (מוצר חקלאי הנמכר בשוק), ושירות

זה מתנהל בשוק הפרטי, ללא תשלום מצד רשויות ציבוריות. סקירה של מודל זה, והלקחים שניתן 

  דו"ח המחקר הנוכחי.לללמוד ממנו בהקשר של ענף רעיית העיזים, מוצגים בנספח 

  

  שיטת המחקר  . 3

ית יש לבחון שני מרכיבים: מבוססת על ההנחה כי בתכנון רעיה ממשקהנוכחי שיטת המחקר 

; וההיצע הקיים או הפוטנציאלי לפיתוח זיהוי תאי השטח הנדרשים לרעיה ממשקית –הביקוש 

הרעיה תשאף להפגיש ולאזן בין השניים, וליצור עידוד ל. תכנית מגדלים ועדרים – רעיה ממשקית

  רך ברעיה.את התנאים שיאפשרו להיצע הרעיה במרחב לענות ככל הניתן על הביקוש והצו

  יפורטו להלן שני מרכיבי המודל: זיהוי הביקוש ואפיון ההיצע.

  תממשקי רעיהלמרחבי  זיהוי הביקוש: מודל

צרכי המרעה הממשקי במרחב, כולל איתור השטחים הנדרשים לכך; זיהוי  מטרת המודל הינה

על בסיס גודל העדרים הנדרשים לאספקת שירותי המרעה, "תרגום" השטחים לכדי מספר עיזים ו

הדירים בהתאם למרחקי העדרים ומיקום ל פרמטרים מקובלים בספרות (שנסקרה לעיל); והצעה

 המודל מאפשר לבחון את השאלה האם ועד כמה ניתן לבסס את הרעיה במרחבההליכה של העיזים.  

  בהקמת דירים בשטחים פתוחים.דירים צמודי דופן והאם יש צורך עדרים ועל  מסוים

   



17 
 

  את השלבים הבאים:כולל המודל 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  המודל:שיטת העבודה לביצוע פירוט 

בירור הדרישות לניהול היער במרחב שבו נערך הפרויקט.  :הגדרת האזורים הנדרשים לרעיה  .א

ככלל המקומות בהם רוצים היכן נדרשים שירותי רעיה להפחתת חומר בערה, תדירות ותזמון.  

לעודד רעיית עיזים הם: מסביב ליישובים; באזורי חייץ שהוגדרו בתכניות אב ליערות; 

על בסיס רוחב רצועות החייץ יקבע    ועוד.למשל אזורי קליטת קהל, מבטי נוף    –באזורים נוספים  

ההגדרות שגובשו בטיוטת תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה, ההגדרות המקובלות 

מנהלי והתייעצות עם    , אזורי חייץ שנקבעו בתכניות ממשק יער,רוחב אזורי חייץ ביערלבקק"ל  

 . השטחים הפתוחים במקום

ה הינן תכניות ממשק יער, במקומות בהם הן כלי עזר חשוב להגדרת האזורים הנדרשים לרעי

יבוסס   –במקומות בהם אין תכניות ממשק יער  קיימות וכוללות התייחסות לממשק רעיה רצוי.  

יש לקחת בחשבון גם אזורים זיהוי אזורי החייץ על התייעצות עם יערנים ומומחים מקומיים. 

ונים. כמו כן יש לקחת שבהם הוגדר בתכנית אב ליער שלא רוצים בהם רעיה, מטעמים ש

בחשבון את אופי הצמחיה הקיימת באזורים שזוהו: חקלאות, צמחיה עשבונית, חורש, יער 

. סקרי טבע ונוף של מכון דש"א הינם מקור טוב למידע וקצב הצימוח ומידת צפיפות הצמחיה

 ., וניתוחי המארג מציגים מידע על צפיפות וקצב הצימוחעל אופי הצמחיה

 הגדרת האזורים הנדרשים לרעיה ממשקית 

 מיפוי האזורים הנדרשים לרעיה בממ"ג 

ניתוח כמותי של גודל שטחי הרעיה הממשקית  

 ו"תרגום" לגודל וכמות העדרים הנדרשים

ניתוח מרחבי של מרחקי ההליכה של עיזים:     

האם ניתן "לכסות" את השטח הנדרש לרעיה 

 בעדרים ודירים צמודי דופן?

 פיתוח תשתית תכנונית 

במידת הנדרש:  דירים צמודי דופן

דירים בשטח 

 הפתוח

  : מודל מרחבי לאפיון הביקוש למרעה ממשקי  3איור 
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מיפוי של אזורי החייץ לפי הרוחב המוגדר (למשל:  :הנדרשים לרעיה בממ"ג מיפוי האזורים  .ב

מ' סביב  80מ' סביב יישובים, בהתאם לטיוטת תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה;  76

, באופן )ממ"גמידע גיאוגרפי (במערכת  . המיפוי יערךדרכי יער ראשיות, כמקובל בקק"ל)

 התפרוסת הגיאוגרפית.המאפשר בחינה וניתוח של 

  :ניתוח כמותי של גודל שטחי הרעיה הממשקית ו"תרגום" לגודל וכמות העדרים הנדרשים  .ג

לחשב את סך השטח הנדרש עזר במערכת הממוחשבת בכדי ילהבממ"ג ניתן לאחר המיפוי 

ראו דונם לעז,    4-5למרעה ממשקי במרחב. בעזרת הגדרות מקובלות של לחץ רעיה חזק ((דונם)  

לחשב את סך כמות העיזים הנדרשות במרחב בכדי לקיים את הרעיה  ניתןת הספרות) סקיר

בנוסף ניתן לחשב את כמות העיזים הנדרשת  הנדרשת בשטחים שאותרו, בלחץ רעיה חזק.

בפני  יערלמשל לאחזקת קווי החייץ סביב כל אחד מהיישובים; או בכל  –בחיתוכים שונים 

 עצמו.

מטרתו של ניתוח זה הינה לברר האם ניתן  :מרחקי ההליכה של עיזיםניתוח מרחבי של   .ד

"לכסות" את האזורים הנדרשים לרעיה באמצעות עדרי עיזים שיוחזקו בדירים צמודי דופן 

ראו סקירת ק"מ,  0.8-2לעיזים מרחק הליכה מוגבל בין הדיר ואזור המרעה (ליישובים. 

הניתוח יאפשר לזהות . מקצה היישוביםיסומנו רצועות ברדיוס מרחק ההליכה ספרות). 

אזורים אותם לא ניתן לממשק בעדרים המתקיימים בדירים צמודי דופן ועבורם נדרש לפתח 

 יש לאמר כי במחקרים שונים נמצאו מרחקי הליכה שונים של עיזים תשתיות תכנון ייעודיות.

בטופוגרפיה תלולה ( מרחקי ההליכה תלויים בתנאי השטחכי , וכן (ראו סקירת ספרות לעיל)

עשויים ; מרחקי ההליכה של עיזי חלב  , ובמטרת הגידול (חלב או בשר בלבדהמרחק יותר קצר)

). יש להפעיל שיקול קצרים יותר בגלל הצורך לחזור לדיר לחליבה מספר פעמים ביום להיות

 את מרחקי ההליכה הרלוונטיים עבורו.ועדר דעת ולהתאים לכל מרחב 

ניתן לגשת להכנת תכנית, שתקבע את  1-4על בסיס מסקנות סעיפים  :תפיתוח תשתית תכנוני  .ה

מרחקי , , בהתאם לאזורים שנדרש לממשקהעדריםמיקומם וגודלם של אזורי הרעיה, ואת 

ומספר העיזים הנדרשות בכדי לממשק את השטחים הנמצאים , ההליכה הסבירים עבור עיזים

דירים צמודי דופן. במקרים בהם לא  להעדיףיש . ככל הניתן ברדיוס הליכה מהדירים שנקבעו

להפעלת יבחנו אמצעים ייעודיים    –באמצעות דיר צמוד דופן    הנדרש למרעהניתן לממשק שטח  

  להקמת דיר בהתאם למאפייני השטח.עדר ו

במרחב הפרויקט, ואת ביישובים כבסיס לשלב זה מומלץ לסקור את התכניות הקיימות 

חקלאיים התכניות -במרבית היישובים הכפרייםהאפשרויות הקיימות בהן להקמת דירים. 

במספר מאפשרות הקמת מבנים חקלאיים במקומות מוגדרים, ובכללם דירים לגידול עיזים. 

(לכלל שטחי מועצה אזורית או אף למבנים חקלאיים  תכניות מרחביות    בנוסףיש    אזורים בארץ

ניתן להתבסס עליהן בהקמת דירים. האתגרים העיקריים נוגעים בדרך כלל ז כולו) ולמחו

פתרונות חדשניים כגון למקרים בהם לא ניתן להקים דיר במיקום צמוד דופן, וכאן נדרש לאמץ  

(חלקם מבנים היסטוריים כאשר הקמת הדיר יכולה   בינוי זמני, שימוש במבנים קיימים בשטח

   , הקמת דירים על ידי קק"ל והשכרתם לרועים ועוד.המבנה)להיות משולבת בשימור 
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  הרי ירושלים -חקר מקרה

בכדי לבדוק את המודל שהוצג לעיל נערך חקר מקרה בהרי ירושלים. המועצה האזורית מטה יהודה, 

מושבים, קיבוצים, יישובים : יישובים 57מאגדת בתוכה ששטחה מקיף את אזור הרי ירושלים, 

(מועצה אזורית רים קהילתיים, יישובים ערביים, חוות חקלאיות, יישוב יהודי ערבי משותף ומנז

בשטח המועצה . דונם 520,000-כ של מוא"ז מטה יהודה שטח תחום השיפוט. )2019מטה יהודה, 

ם מוקפים ביערות, רבים ונרחבים, כאשר חלק משמעותי מהיישובים הכפריי פארקים ויערות

ולפיכך נדרשים לקווי חייץ וממשק לצמצום סכנת שריפות. השטחים החקלאיים המעובדים קטנים 

  יחסית.

חקר המקרה נערך במרחב יערות הקדושים וצרעה ואשתאול (ראו הגדרת גבול המרחבים באיורים 

ני שנערכה בהם להלן; המפות כוללות פירוט היישובים שבהם נערך הסקר). יערות אלו נבחרו מפ

לאחרונה תכנית אב וממשק על פי עקרונות תורת ניהול היער. תכנית האב מתייחסת בין השאר 

לאזורים הנדרשים לרעיה. ניתן לפיכך לבחון בהם יישום ממשק רעיה מכוון מטרה בהתאם למודל 

  שפותח במחקר הנוכחי. 

(פורת, צורף, & אוסם, ב במערכת ממ"ג רוכזו שכבות מידע מתוך תכניות ממשק היערות במרח

, מידע על מיפוי עדרים מתוך מחקרי )2016סלע, & נזרי, -(מסטאי, פורת, ברנשטיין, רוזנר )2013

), וכן מסקרי טבע ונוף 2017ראובן הורן, בהנחיית יוג'ין אונגר, (במרחב  שהתבצעו לאחרונהמרעה 

: תצלום אוויר, סימון שנכללו בניתוח הן. השכבות )2016(ערד, ואחרים, שביצע מכון דש"א באזור 

ווג יישובים (התחום הבנוי), וסימון מיקום דירים ניידים במרחב. כמו כן נאסף מידע בדבר סי

  היישובים הכפריים (מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים וכו').

, ומיפוי שלהם, נערכו על בסיס ניתוח ממ"ג, כאשר סביב הגדרת האזורים הנדרשים לרעיה

קווי חייץ ביער סומנו בהתאם ו ,מ' סביב התחום הבנוי 76היישובים סומנו רצועות חייץ ברוחב 

רכת הממ"ג חושב סך כל השטח הנדרש לרעיה, ובהתאם אליו, לסימונם בתכניות ממשק היער. במע

דונם/ עז, חושבה כמות העיזים הכוללת הנדרשת לאחזקת אזורי החייץ  5ועל פי לחץ רעיה של 

  במרחב.

במערכת ממ"ג נותחה האפשרות "לכסות" את המרחב בדירים צמודי דופן, באמצעות סימון רצועות 

היישובים, המדמות את המרחק המקסימאלי שעיזים יכולות  מ' סביב גבול הבינוי של 800ברוחב 

להתרחק מהדיר, בהנחה שהדיר ממוקם במיקום צמוד דופן בקצה התחום הבנוי ביישוב. מטעמי 

מ') כפי שנמצאו במחקרים (יש   800שמרנות, נלקחו בחשבון מרחקי הליכה מינימאליים של העיזים (

  ק"מ).  2למרחקי הליכה של עד  לאמר כי חלק מהמחקרים מצאו כי ניתן להגיע

שימוקמו בו: האזור הורכב מאזור החייץ סביב  עדריםבכל יישוב חושב אזור החייץ שניתן לייחס ל

מ' מגבול הבינוי ביישוב. בהתאם לכך   800היישוב עצמו ובנוסף אזור חייץ ביער המצוי בטווח של עד  

ר שימוקם בדיר צמוד דופן ליישוב. חושב גודל השטח המצרפי שיכול להיות ממומשק באמצעות עד

דונם לעז, חושב גודל העדר הנדרש לרעיה ממשקית  5בהתאם לגודל השטח, ועל פי לחץ רעיה של 

  בכל אחד מהיישובים.
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 2016יער צרעה ואשתאול. מקור: תכנית אב ליערות צרעה, אשתאול, הראל וצלפון, קק"ל,  –: מרחב ההתייחסות   5 איור

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2013יער הקדושים. מקור: תכנית אב ליער הקדושים, קק"ל,   -: מרחב ההתייחסות  4איור 
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 עים ועדרים ממשקיים מודל לאפיון ההיצע הקיים והפוטנציאלי של רו : 6 איור

  חברתית-בדיקת ישימות כלכליתאפיון ההיצע: 

האם ישנם במרחב  :מימוש התכנית להקמת עדרים ודירים תלוי במשתנים חברתיים וכלכליים

אנשים המעוניינים לעסוק בגידול עיזים ורעיית עיזים? האם תושבי היישובים מעוניינים בקיומו 

עיזים ביישוב, או שמא הוא נתפס כמקור למטרדים? מה הם התנאים הכלכליים איתם  עדרשל 

  מתמודדים הרועים ואיך ניתן לשפר אותם? 

הכנת תחשיב לעדר עיזים במרעה  -מודל תיאורטי  ניתן לערוךלהתמודד עם שאלות אלו  בכדי

-. זהו בסיס ראשוני לבחינה החברתיתהמבוסס על נתונים ממוצעים של עדרים דומים ברחבי הארץ

ספציפית של האנשים החיים במרחב -להשלים אותו באמצעות בדיקה מקומית ישאך  כלכלית,

   התכנון, כולל סקרים ואמצעים אחרים של שיתוף הציבור.

ל גידול עיזים במרעה לשתי מטרות: תפוקת בשר; ותפוקת חלב ובשר. ע אספו נתונים כלכלייםנ

הנתונים נתקבלו מעדר העיזים הממשקי של רמת הנדיב, תוך התייעצות עם מדריכת הצאן הראשית 

הנתונים מובאים בנספח א של  בשהמ (שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר).

וממחישים את הפיצוי הכלכלי שנדרש לתת למגדלי עיזים בכדי להפוך את היציאה  דו"ח המחקר,

  למרעה לכלכלית.

המגדלים והציבור עיקר עבודת המחקר הנוכחי התמקדה בבחינת פרמטרים חברתיים ועמדות 

ובעלי חיים אחרים במרעה, במטרה להבין את הישימות  בקרב מגדלי עיזים הרחב. נערכו סקרים

נציגי  - כן בקרב נציגי ציבורכמו  נערך סקר  של מסלולי פעילות שונים לקידום רעיה ממשקית.

המקומי בשאלה של במטרה לאפיין את עמדות הציבור    –הרי ירושלים  במרחב   כפרייםהיישובים ה

הקמת עדרים ועידוד פעילות מרעה במרחב, במטרה לבחון את הישימות של קידום עדרים 

יישוביים; וכן סקר בקרב נציגי ארגונים רלוונטיים לרעיה, במטרה לבדוק את הישימות של מסלול 

  העדר הנייד.

 

 

  

  

  

  

  

  מסלולי פעילות

ישנו מגוון של מסלולי פעילות אפשריים לקידום רעיית עיזים. במסגרת המחקר הנוכחי בחנו ארבעה 

מסלולי פעילות, שפועלים בארץ במקומות שונים ובהיקפים שונים, או מוכרים מהעולם, ויש בהם 

הניתוח הינה לתאר את המודלים פוטנציאל לקידום ממשי וישים של רעיה ממשקית. מטרת 

השונים, לבחון יתרונות וחסמים, ולהצביע על המודלים שנראה שפוטנציאל פיתוח וקידום העדרים 

  על פיהם הינו הישים ביותר.

 בדיקת ישימות חברתית וכלכלית 

 רועים ועדרים הציבור ונציגיו

 תחשיב כללי סקר לבדיקת תנאים מקומיים
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 מסלולי הפעילות שנבחנו מוצגים בטבלה הבאה.

 : מסלולי פעילות שנבחנו במחקר 1טבלה 

  בעדר חדש   קיים בעדר  מסלול 

- עדר חובבים ביישוב כפרי
  חקלאי 

עידוד להגדלת העדר ויציאה  
  למרעה 

למטרה    מקומי הקמת עדר 
  ממשקית 

עדר חובבים בישוב עירוני/  
  קהילתי 

עידוד להגדלת העדר ויציאה  
  למרעה 

  הקמת עדר למטרה ממשקית 

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

, עם או ללא  עדר נייד / מרחבי 
"דיר אם", המתנייד מרבית  

שונים  השנה בין אזורי מרעה 
  הנדרשים לשירותי רעיה 

חיזוק העדרים הניידים  
(בדואים מצפון הנגב    הקיימים

  הרועים בהרי יהודה) 

הקמת עדרים מרחביים, שניתן  
לנייד לתאי שטח שונים לפרקי  

זמן קצובים, בהתבסס על  
  מוקדי רעיה מוגדרים וצמודי

  דופן ליישובים 

  

עדר הממוקם  –מרחבי -בנוסף למסלולים הללו, ניתן לפתח מסלולים מעורבים. למשל: עדר יישובי

ביישוב אחד ורועה סביבו, אבל בנוסף גם סביב יישובים סמוכים, אליהם הוא מגיע בימים מסוימים 

 או בעונות מסוימות. למשל: עדר הממוקם ביישוב ערבי או בדואי, ורועה סביבו, ובנוסף גם סביב

 יישובים קהילתיים סמוכים (מצב כזה קיים, למשל, ביישובים מסוימים במשגב).

  עבור כל אחד מהמסלולים נערך התהליך הבא:

פיתוח מסלול הפעילות לכדי מודל: מה צריך לקרות כדי להגיע למצב שמתבצעת רעיית   .א

הנדרשים עד עיזים ממשקית במסלול? הוכן תרשים זרימה המתאר את שלבי הפעילות 

 מימוש היעד.

הקשורים החסמים השונים  זוהודיון ובדיקה של החסמים בכל מסלול: עבור כל מסלול   .ב

, ונערכה בדיקה בדבר עוצמת החסם, היכולת להסיר אותו, הגורמים האחראים לטיפול בו

בחסם והפעולות הנדרשות (עריכת תכניות, קידום החלטות רמ"י, שינויי חקיקה, הקצאת 

 וכו'). תקציבים

  החסמים שנבדקו עבור כל אחד ממסלולי הפעילות הם:

הרועים הפעילים , הרלוונטית ית הרועיםמצד אוכלוסיבמסלול זה  לגידול עיזים הרצון .1

כיום, פוטנציאל הביקוש למסלול הרעיה מצד אנשים "חדשים" שאינם רועים כיום, 

 לגדול או להצטמצם.האם הרצון לעסוק ברעיה לפי מסלול זה צפוי  –ומגמות לעתיד 

 לרעיה הקיימיםת הקרקעות אעד כמה המסלול המוצע תואם את נהלי הקצ – מקרקעין .2

  בקרקעות מדינה, או מבנה בעלות כאשר מדובר בקרקע פרטית.
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: דיר/ והוצאת היתרי בניה, למרכיבים כגוןמבנים ותשתיות, אפשרות הקמה של  -תכנון .3

  . ה ישירה של תוצרת חקלאיתמכון חליבה/ מחלבה/ תיירות חקלאית/ מכיר

קיימת קרבה בין מגורי המגדל או עובדיו למיקום : האם מגורי מגדל/ עובדים/ מתנדבים .4

האם ואיך ניתן להסדיר נוכחות צמודה של המטפלים בעיזים בסמוך  –העדר, ואם לא 

  .לעדר

ם : לעיתים השכנים תופסים את גידול העיזיעמדות ציבור השכנים בנוגע לגידול עיזים .5

  כמטרד (ריח, רעש וכדומה). האם ועד כמה סוגיה זו משמעותית במסלול הפעילות המוצע.

  : האם נדרשות תמיכות נמוכות או גבוהות יחסית.תמיכות כלכליות נדרשות .6

בעדר נייד יש קושי   -: האם ניתן לייצר חלב במסלול הפעילות הנבחן? לשם דוגמאייצור חלב .7

מחלבה במבנה קבע. היכולת לייצר חלב משפיעה על גובה לייצר חלב בשל הצורך להקים 

; עדר המייצר חלב הינו רווחי יותר, )6התשלום הנדרש עבור שירותי הרעיה (סעיף 

  והתשלום הציבורי הנדרש כדי לתמרץ את קיומו נמוך יותר.

: האם העדר גמיש ביכולתו לבצע רעיה ממשקית בתאי שטח שונים לפי צרכי ניידות העדר .8

  השטח, או שהוא קבוע ויכול לבצע רעיה באזור מוגדר בלבד.מנהלי 

נערכה השוואה בין . דורגו לפי רמת היכולת לפתור אותם בהקשר של כל מסלולנותחו והחסמים 

  המסלולים, לפי דירוג ישימות הקידום, והיכולת לפתור חסמים, וזוהו מסלולי הפעילות המועדפים.

 יצת הניתוח של מסלולי פעילות וחסמים : מטר6איור 

  

מסלולי הפעילות נותחו בטבלאות השוואה על פי מיטב הידע והשיפוט של עורכי המחקר, ונבדקו 

. מסקנות הבדיקה דויקו בהמשך 2019במסגרת ועדת היגוי בהשתתפות אנשי קק"ל במאי 

  להתייחסות שהתקבלה ממומחי קק"ל.
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הם עדר יישובי ועדר נייד (ראו פרק הממצאים להלן). בהתאם פעילות ישימים שזוהו שני מסלולי 

  לכך נערכו סקרי מגדלים לזיהוי האפשרויות והכלים לקידום מסלולי הפעילות הללו.

  סקר מגדלים ונציגי יישובים - מסלול עדר יישובי

. בדיקה ראשונית שנערכה הרי ירושליםנערך סקר של מגדלי צאן ונציגי היישובים הכפריים במרחב  

מול על בסיס נתוני החיסונים בשירותים הוטרינריים, העלתה כי בהרי ירושלים ישנם עדרי צאן 

רבים ביישובים הכפריים, בחוות בודדים וכחלק ממערך המרעה בשטחים הפתוחים המנוהל על ידי 

  .יחסיתל על בסיס עדרים בדואיים. ביישובים הכפריים מדובר בדרך כלל בעדרים קטנים קק"

  בהמשך לריכוז נתוני השירותים הוטרינריים נערכו שני סקרים:

רועים המחזיקים  15. אותרו 2018דצמבר -הסקר נערך בחודשים אוקטובר –סקר מגדלי צאן  .1

הרי ירושלים. איתור הרועים היה בשיטת "כדור השלג"  עדרי צאן (עיזים וכבשים) ביישובי

רועים המוכרים לאנשי קק"ל ומשרד החקלאות, והם הפנו אותנו  2-3כאשר תחילה אותרו 

פנים שנערכו במשק -אל-ל ידי סוקרת במפגשים פניםלרועים נוספים במרחב. הרועים רואיינו ע

הצאן עצמו. השאלון עסק בנושאים הבאים: רקע על משק הצאן, הסיבות להקמתו, יעד הגידול, 

הגדלה או הקטנה של העדר, שינוי בממשקים וביעדי   –ותרומתו לפרנסה; מגמות צפויות לעתיד  

ואופני התמרוץ המתאימים. כחלק  הגידול, היבטים כלכליים של הענף, חסמים שיש להסיר,

מהראיון הוצג לרועה תרחיש לפיתוח מערך תמרוץ כלכלי לעידוד יציאה למרעה ממשקי, 

ונשאלה עמדתו בנוגע לתרחיש והיבטים שונים הכלולים בו, כולל שאלה בדבר גובה התמרוץ 

 לדו"ח המחקר.  'ואותו הוא ידרוש כדי להשתתף בפרויקט. השאלון מוצג בנספח 

. נערכה פניה לנציגי 2018דצמבר  -הסקר נערך בחודשים נובמבר –ר נציגי יישובים כפריים סק .2

ביישובים החקלאיים היישובים הכפריים (יושבי ראש ועדים מקומיים או אגודות חקלאיות) 

נציגי יישובים, הראיונות התבצעו טלפונית. השאלון עסק בנושאים  15. רואיינו בהרי ירושלים

עדרי הצאן הקיימים ביישוב; עמדות נציג היישוב והציבור ביישוב  -הקיים הבאים: המצב 

בנוגע לקידום רעיה ממשקית, תמריצים אפשריים וחסמים. כחלק מהראיון הוצג לנציג היישוב 

תרחיש לפיתוח מערך תמרוץ כלכלי לעידוד יציאה למרעה ממשקי, ונשאלה עמדתו בנוגע 

לדו"ח  זזים ממשקי ביישוב. השאלון מוצג בנספח לתרחיש ולרצון והצורך להקים עדר עי

 המחקר.

כללו שאלות "סגורות" (כאשר התשובות ניתנו למרואיין והוא נדרש לבחור את שני הסקרים 

התשובה המתאימה ביותר) וכן שאלות "פתוחות" כאשר המרואיין חופשי לענות תשובה כראות 

אחד נוכל לגבש ממצאים כמותיים (בשאלות עיניו. בחרנו לשאול את שני סוגי השאלות כדי שמצד 

הסגורות) כמו גם ללמוד על מגוון היבטים של גידול העיזים ורעיית העיזים, שחלקם אינם מוכרים 

 נותחולנו (כאן יש יתרון לשאלות פתוחות, שבהן אין הכוונה של המרואיין). השאלות הפתוחות 

ות ביותר. לשאלות כאלו, מטבע הדברים, באופן איכותני, תוך ניסיון לזהות את התשובות הנפוצ

אין ממצאים כמותיים חד משמעיים, אך הן מסייעות לגלות מגמות עיקריות או מגוון היבטים של 

  התופעה הנבדקת.
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  וסקר מגדלים נציגי ארגוניםסקר  –מסלול רעיה ניידת 

ם חקלאיים או מסלול העדר הנייד זוהה כבעל פוטנציאל ומתאים במיוחד בסמיכות ליישובים שאינ

במקרים בהם יש קושי להקים דירים קבועים לעדרים. קק"ל מפעילה מסלול זה בהרי ירושלים, על 

בסיס עדרי בדואים המגיעים מצפון הנגב. לעומת זאת בצפון הארץ יש קושי להפעיל מודל זה, או 

שיכולות למשוך לצפון עדרים מצפון הנגב. לפיכך התמקדה הבדיקה בבחינה של קבוצות נוספות 

 : פוטנציאלית להפעיל רעיה ניידת. הקבוצות שנבדקו הן

 תשלוח לפתח מעוניינים יהיוש יתכן אבל, בדיר המגדלים, בממשק אינטנסיבי עיזים מגדלי .1

 .בצד הגידול האינטנסיבי בדיר, ממשקיתרעיה 

במרעה מגדלי בקר ומגדלי כבשים (בעלי החיים העיקריים בעיקר ה, במרע גדולים מגדלים .2

 . בישראל)

-מגדלים בדואים, כולל מגדלים העוסקים ברעיה ניידת בתמיכת קק"ל בהרי יהודה. זוהי תת .3

 , שיש לה מאפיינים ייחודיים ביחס למגדלים אחרים.2בוצה של קבוצה מספר ק

, ועסקית  ארגונית  תשתית  להם  יש  אבל,  במרעה  כיום  עוסקים  שלא,  גדולים  חקלאיים  תאגידים .4

   .ל פעילות חקלאית בקנה מידה גדולהמתאימה לניהו

 ארגוני מגדלים בענף הצאן, וארגוני מתנדבים העוסקים בפעילות חקלאית. .5
  

הצורך בפעילותם  :לתפקידם של תאגידים חקלאיים, ארגונים ענפיים וארגוני מתנדבים אשרב

ות, ענף גידול הצאן במרעה מורכב ממגדלים קטנים, בדרך כלל מאוכלוסיות מוחלשקשור בכך ש

ארגונים . היתרון של הרגולטיבית המסועפת והמורכבת שמתקשים להתמודד מול המערכת

הקצאת למשל סיוע ב: מסייעת ותומכת מול הרגולציההוא היכולת לתת מעטפת  חקלאיים גדולים

חיסונים, קבלת תמיכות ממשרד החקלאות, קישור למי שנדרש קבלת קרקע לרעיה מול רמ"י, 

(רשויות מוניציפאליות ומנהלי שטחים פתוחים), ומחויבות לפינוי העדר עם סיום לשירותי רעיה 

יתרון נוסף הינו היכולת לפתח שדולה אפקטיבית שתשפיע על מדיניות גופי  שירותי הממשק.

  המדינה (משרד החקלאות, רמ"י, וכו'). 

  

  הבדיקה נסובה סביב ארבע שאלות עיקריות:

 ים בישראל?האם מודל הרעיה הניידת הינו יש .1

 מה הם החסמים לפיתוח רעיה ניידת במצב הקיים? .2

 כלכליים, תכנוניים, רגולטיביים ועוד. –מה הם התנאים לקידום רעיה ניידת  .3

  , לפי הקבוצות שפורטו לעיל.מי הם המגדלים המתאימים ביותר לפיתוח רעיה ניידת .4

 

  בשני סבבים: הסקר נערך

ראיונות עם נציגים מרכזיים של כל אחת מהקבוצות שנבחנו, וכן עם מתכנני רעיה במחוזות  .1

 –משרד החקלאות, ומדריכי שה"מ ענפיים. הראיונות נערכו פנים אל פנים במהלך אוגוסט 

. במהלך כל ראיון הוצגה מצגת ד. פירוט המרואיינים איתם נפגשנו מוצג בנספח  2019אוקטובר  
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 המודלמהעולם עם רעיה ניידת, והמרואיינים נשאלו על היתכנות קידום  קצרה של הניסיון

בישראל, והאפשרות של הארגון בו הם עובדים לתרום לכך. הראיונות סוכמו בכתב, ונותחו 

 איכותנית לזיהוי התשובות המרכזיות. 

אשון). ראיונות עם מגדלים בעלי פוטנציאל לעיסוק ברעיה ניידת (כפי שזוהו בסבב הראיונות הר .2

 . 2019דצמבר  –הראיונות נערכו טלפונית ופנים אל פנים, במהלך אוקטובר 
  קבוצות: 3-מגדלי בקר וצאן מ 15הסקר נערך בקרב 

  האם יהיו מוכנים לגדל עיזים לצד הבקר? –מגדלי בקר במרעה  .1

  האם יהיו מוכנים לגדל עיזים לצד הבקר? –מגדלי כבשים במרעה  .2

  יו מוכנים לגדל עיזים במרעה, בצד העיזים בדיר?האם יה –מגדלי עיזים בדיר  .3

כל המגדלים בסקר, פרט לאחד, הינם מצפון הארץ (צפונית לחדרה). יש להדגיש כי יתכן 

 שהממצאים מאפייני את המגדלים בצפון ולאו דווקא מגדלים מאזורים אחרים בארץ.

שלהם לבצע רעיה המרואיינים נשאלו על היתכנות קידום רעיה ניידת בישראל, והאפשרות 

ניידת (השאלון מוצג בנספח ח של הדו"ח). הראיונות נותחו כמותית בגיליונות אקסל ויוצגו 

  להלן בפרק הממצאים.

 

  ממצאים  . 4

 מודל מרחבי לרעיה ממשקית –זיהוי הביקוש 

  מיפוי האזורים הנדרשים לרעיה בממ"ג 

לרעיה מסביב ליישובים שבמרחב המפות בעמודים הבאים מציגות את מיפוי האזורים הנדרשים 

המפות מציגות את היישובים הכפריים, בסיווג על פי  אשתאול.-יער הקדושים ובמרחב יער צרעה

אפשריים של עיזים הצורת היישוב; את אזורי החייץ סביב היישובים וביערות; את מרחקי ההליכה  

 –מ'; וגדול יותר  800 –מוצע בשני טווחי הליכה (מ –בהנחה שהדירים יהיו צמודי דופן  –מדירים 

  ק"מ); וכן את מיקומן של מכלאות ניידות לעדרי עיזים אותן מפעילה קק"ל כיום במרחב. 1.2

ניתן להתרשם כי את מרבית המרחב ניתן לממשק באמצעות עדרי עיזים שיתקיימו בדירים צמודי 

שיש צורך להפעיל  דופן ליישובים. חלק קטן מהשטחים מרוחקים יחסית מהיישובים ובהם יתכן

  עדרים על בסיס דירים שאינם צמודי דופן ליישובים.
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29 
  

  העדרים  גודל, מספר העיזים והשטח הנדרש לרעיהניתוח כמותי של גודל 

את תוצאות הניתוח במערכת ממ"ג של שטח אזורי החייץ סביב היישובים מציגות    אות הבאותהטבל

  .וכן שטח אזורי החייץ ביער הנמצאים בתחום האזור שניתן לממשק מדירים צמודי דופן ליישובים

 5בנוסף "תרגום" של גודל אזור החייץ לכמות העיזים הנדרשות, לפי מפתח של  ותמציג אותהטבל

  דונם לעז / שנה.

ראוי לציין כי בניתוח ברזולוציה גבוהה יותר ראוי היה לגרוע מאזורי החייץ שטחים שבהם 

 ירושליםשבהם לא ניתן או לא נכון לאפשר רעיה. בהרי שטחים נוספים מתקיימת חקלאות ו

בדים קטנים יחסית למקומות אחרים בארץ, ולפיכך בניתוח הנוכחי לא נכנסנו השטחים המעו

  לרזולוציה כזו.

, וגודל העדרים  ם במרחב יער הקדושים: שטח אזורי החיץ שנדרש / ניתן לממשק באמצעות דירים צמודי דופן ביישובי2טבלה 
  במחקר הנדרש לממשק. מקור: ממצאי ניתוח ממ"ג שבוצע 
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שטח אזורי החיץ שנדרש / ניתן לממשק באמצעות דירים צמודי דופן ביישובים במרחב יער צרעה ואשתאול, וגודל  : 3טבלה 
העדרים הנדרש לממשק. מקור: ממצאי ניתוח ממ"ג שבוצע במחקר. יישובים המצויים במרחב יער הקדושים וגם במרחב יער 

  ואשתאול נגרעו מהטבלה הנוכחית, ומופיעים בטבלה לעיל.צרעה 

  

ות ניתן לראות כי במרחב יער הקדושים נדרש  ממצאי ניתוח הממ"ג.הטבלה הבאה מציגה סיכום של  

של אזורי החייץ מסביב ליישובים מתאים עיזים בכדי להביא לממשק  2,400-2,500-כ סה"כ

  עיזים למטרות ממשק. 1,700-כ כוביערות. במרחב יער צרעה אשתאול נדרשות סה"

לממשק השטחים סביב יישוב ואזורי חייץ במרחב יער הקדושים גודל העדר הממוצע הנדרש 

אשתאול העדר הממוצע הנדרש קטן -במרחב יערות צרעהם. עזי 125-כ ביער הינואליו סמוכים ה

  . עזים בלבד 62-יותר, כ

כלכלית" ואילו הקיימות הכלכלית של עדר קטן עיזים הינו "יחידה  100-מקובל להניח כי עדר בן כ

במרחב יער הקדושים ניתן להקים עדרים פרטניים,  יותר פחות יציבה (יש החולקים על קביעה זו).

-לכל יישוב בפני עצמו, שיהוו יחידת ייצור כלכלית, בנוסף לתפקידם הממשקי. במרחב יערות צרעה

רון שבו עדר מממשק שטחים סביב יותר אשתאול המצב מורכב יותר, ויתכן שנדרש לאמץ פת

  מיישוב אחד.
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: סיכום ניתוח אזורי החייץ במרחב יער הקדושים ומרחב יער צרעה אשתאול, ומספר העיזים הנדרשות בכדי לממשק  4טבלה 
  אותם. מקור: ממצאי ניתוח ממ"ג שבוצע במחקר.

  

  

  וכלכליתבחינת ישימות חברתית 

  לקידום עדרי עיזיםפיתוח מסלולי פעילות  

-במסגרת הניתוח בחנו ארבעה מסלולי פעילות לקידום עדרי עיזים: עדר חובבים בישוב כפרי

אינטנסיבי (הזנה בדיר) -תכליתי, מסחרי-חקלאי; עדר חובבים בישוב קהילתי או עירוני; עדר דו

נייד. נפרט להלן מה הם שלבי הפעולה הנדרשים בכדי -מרחבילצד ממשקי (הזנה במרעה); ועדר 

  לממש כל אחד מהמסלולים.

  חקלאי-עדר חובבים ביישוב כפרי

  שלבי הפעולה הנדרשים בכדי לממש מודל זה הם:

לאתר מגדלים חובבים ביישוב החקלאי (מושב או קיבוץ), יצירת קשר ראשוני, בירור האם  .1

התמקצע בפעילות ולרעות רעיה ממשקית מסביב למגדל יש רצון להגדיל את העדר, ל

 ליישוב.

מרכז המשק בקיבוץ, יו"ר אגש"ח במושב, מנהלי הקהילה   –ליצור קשר עם הנהלת היישוב   .2

והועד המקומי. לבדוק עד כמה היישוב מעוניין לתמוך ברעיה ממשקית שתתבצע על ידי 

קים בשטח מבני המשק אחד מהתושבים. הדבר חשוב במיוחד בקיבוץ, שכן את הדיר יש לה

שיתופית של הקיבוץ, ויש לוודא כי מרכז -המשותף, שהוא בבעלות האגודה החקלאית

המשק מעוניין בכך. ניתן לקיים את השיחה מול מנהלי היישוב ביחד עם נציג רשות כבאות 

והצלה, שימחיש את הצורך ברעיה ממשקית, התועלת ממנה, והמחיר האפשרי אם לא 

 יקיימו אותה.

ר חסמים ודרישות ייחודיות של התושבים. למשל בחלק מהיישובים התושבים דורשים לבר .3

דווקא לא  –גידור כך שהעיזים הרועות לא יכנסו לחצרות הבתים. ביישובים אחרים 

 מעוניינים בגידור כדי לשמור על נגישות של התושבים לשטחים הפתוחים.

 הלת היישוב:לאחר שנמצא מגדל מתאים והושגה הסכמה ותמיכה של הנ
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הגדרה עקרונית של שטחי הרעיה הממשקית המוצעים, בדיקה כי אין בהם הקצאה למגדל  .4

אחר (פעיל או לא), חישוב של גודל העדר הנדרש לממשק שלהם, תכנון התשתיות הנדרשות 

 לקיום העדר (דיר, גדרות), ממדיהן ואיפה הן ימוקמו.

הרעיה, לחץ הרעיה; גידול מקצועי של היכן לרעות, תזמון  –מתן הדרכה מקצועית למגדל  .5

 העיזים; חיסון ווטרינריה.

 לווי של המגדל מול הרשויות: .6

 3להקצאת קרקע לרעיה, ככל הניתן במסלול קבוע ( –ועדת השכרות של רמ"י   .א

 שנים).

לקבלת תמיכות במרעה, תמיכות כלכליות  -רשות המרעה במשרד החקלאות   .ב

 ה). ותמיכות בתשתיות (גידור, שקתות וכדומ

לקבלת תמיכה בהקמת הדיר וציודו, ככל  -מינהלת ההשקעות משרד החקלאות   .ג

 שקיימת (משתנה בין שנה לשנה).

 להוצאת היתר בניה לדיר. -הועדה המקומית   .ד

 להקצאת מכסת חלב. –מועצת החלב   .ה

קניית עיזים. במצב הקיים אין תמיכה בנושא זה מצד גוף   –בהגדלת העדר  כלכלית  תמיכה   .7

כדאי לשקול תמיכה  מכיוון שחלק מהעדרים הפעילים במסלול זה הינם קטנים,כלשהו. 

גודל העדר הרלוונטי לממשק  –ראש  70-80של קק"ל ברכישת עיזים והגדלת העדר לכדי 

 של יישוב כפרי.

 זמן. ליווי שוטף של המגדל מבחינה מקצועית לאורך .8

פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל, באמצעות ביקורי שטח תקופתיים, מעקב באמצעות קולרי  .9

GPS  ,מעקב אחר דפוסי הצימוח מאזורים שהוגדרו לרעיה. מכיוון שהמגדל הינו בן היישוב ו

רעיה, ניתן להניח כי נושא הפיקוח הינו בחשיבות נמוכה יחסית; המגדל שסביבו מתבצעת ה

 ל"לחץ עמיתים" ולפיקוח מצד פרנסי היישוב. יהיה נתון ממילא

לשיקול הדעת: יצירת רשת חברתית של מגדלים ממשקיים ביישובים סמוכים, עריכת  . 10

 מפגשי עמיתים, למשוב, התמודדות משותפת עם חסמים, חיזוק המורל וכדומה.

ד הנהלות היישובים הכפריים; המגדלים החובבים; משר הינם: במודל זה העיקרייםהשותפים 

מנהלי שטחים פתוחים סמוכים ליישוב (קק"ל ורט"ג); מתכנני המרעה ורשות המרעה;    –החקלאות  

  שירותי הכבאות להמחשת הצורך ברעיה.

  עדר חובבים ביישוב קהילתי / עירוני

לברר האם ישנם מגרשים בתכנית המתאר היישובית בירור נושאי תכנון וקניין.  .1

וכן מי הם הבעלים של הקרקע שבה המאפשרים הקמת מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים,  

. ביישובים שאינם חקלאיים בדרך כלל אין אפשרות מתארית להקים רוצים להפעיל רעיה

יים רק במקומות . כדאי לנסות לקדם עדרים ממשקהללוהחסם העיקרי ביישובים    דיר. זהו

בהם יש תכנית בניין עיר מאושרת המאפשרת להקים דירים, והמרעה הנדרש והמיועד הינו 

בקרקעות מדינה. במקומות בהם אין תכנית בניין עיר מאושרת המאפשרת להקים דירים 
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לא כדאי לנסות לקדם עדרים, מפני שהכנת תכנית כזו הינה תהליך מורכב מאוד הגוזל  –

וסביר כי איננו בתחום היכולת של מגדל עיזים. כמו כן, ככל שהקרקעות זמן וכסף רב, 

תידרש הסכמת בעלי הקרקע לביצוע הרעיה, ולא   –המיועדות לרעיה הינן קרקעות פרטיות  

תמיד היא ניתנת (ניסיון עגום בנושא זה הינו בחיפה, שבה הקרקעות בואדיות המיוערים 

 דים לרעיה). הינן קרקעות פרטיות, וחלק מבעליהן מתנג

בכפוף לכך שיש אזור שבו ניתן להקים דירים על פי תב"ע תקפה, והקרקעות לרעיה הינן קרקעות 

  מדינה, שלבי קידום הרעיה הם:

הנהלת היישוב, להסביר את הצורך  ליצור קשר עם –לייצר מעטפת ארגונית תומכת  .2

החלופה הטובה  והתועלת ברעיה, ולשכנע באמצעות טיעונים כלכליים ואקולוגיים שזו

ביותר לצמצום סכנת שריפות. לברר חסמים ודרישות מיוחדות של התושבים, בהקשר של 

 גידור, מיקום הדירים, ועוד. 

לאתר מגדלים קיימים. ביישובים קהילתיים, ערביים, וביישובים עירוניים יש לעיתים  .3

נפוץ במיוחד מגדלי בעלי חיים, חלקם חובבים או מגדלים ללא היתרים מתאימים. הדבר 

ביישובים בעלי היסטוריה חקלאית (מושבות), אך גם ביישובים עירוניים (למשל בחיפה 

בואדיות ללא היתרים). המגדלים הללו בדרך כלל לא  הפועליםמגדלים  מספרישנם 

מוסדרים, וקשה מאוד להגיע אליהם, אך הדבר משתלם לאורך זמן. הסדרה שלהם ומינוף 

: הרועה ירוויח win winית תאפשר מצב של "זכיה לכל" שלהם כתשתית לרעיה ממשק

רוויח ממשק מוסדר, וכן פתרון למטרדים שעלולים י  יישובמעמד מוסדר ותמיכות מדינה; ה

להיות מרעיה לא מוסדרת (מחלות מקנה, פסולת וכו'); וגם יכול להיחסך קונפליקט בין 

 רועים קיימים למול רועים חדשים.

אנשים שיכולים לגדל עיזים אבל לא עושים כך בפועל. אפשר   –לאתר מגדלים פוטנציאליים   .4

לעשות זאת באמצעות קול קורא, או באמצעות הכרות אישית (ביישוב קהילתי קטן), 

 לפנסיונרים, צעירים לאחר צבא, או אנשים אחרים המעוניינים בכך.

המפורטים במודל הנוגע לעדרי  4-10לבים לאחר שנמצאו מגדלים מתאימים, מוצע להתקדם לפי ש

  חובבים ביישובים חקלאיים.

ביישובים עירוניים גדולים, ניתן להניח כי הנושא של פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל הינו חשוב 

ומשמעותי, מכיוון שהיישוב גדול וקשה לסמוך על "לחץ עמיתים" כפי שניתן להניח שיתקיים 

בפיקוח של הוטרינר  GPSי יופעל מעקב אחר העדר באמצעות קולרי ביישוב קטן יותר. כאן רצוי כ

  העירוני, מחלקת שפ"ע או אגף רלוונטי אחר ברשות המקומית.

ראש העיר או ראש הועד המקומי ביישוב קהילתי; הוטרינר  הינם: במודל זה העיקרייםהשותפים 

מתכנני  –משרד החקלאות העירוני או המועצתי; מהנדס העיר (בהקשר של היתרי בניה לדירים); 

שירותי הכבאות מנהלי שטחים פתוחים סמוכים ליישוב (קק"ל ורט"ג); המרעה ורשות המרעה; 

  להמחשת הצורך ברעיה.
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  (רעיה) בצד ממשקי (הזנה בדיר) תכליתי, מסחרי-עדר דו

גיוס תקציבים מתאימים לתשלום עבור שירותי רעיה. יש לזכור כי במודל זה המגדל הינו  .1

מקצועי ומבחינתו רעיה היא "כאב ראש" שהוא מעדיף להימנע ממנו. יש לשכנע אותו מגדל  

לעסוק ברעיה באמצעות תשלום מתאים. התשלום לרעיית עיזים ממשקית, הקיים כיום 

רחוק מלכסות את ההפסדים הנגרמים מרעיה ממשקית, ולכן הגיוני  ,במשרד החקלאות

למגדל תשלום גדול מספיק שיתמרץ אותו לקדם מודל זה רק בכפוף לכך שניתן להבטיח 

 לעסוק ברעיה.

עם זאת, מכיוון שמדובר במגדל מסחרי, שיש לו מכסת חלב וניתן להניח שיוכל להתפרנס 

גם מחליבת העדר הרועה, יתכן כי התשלום הנדרש עבור שירותי הרעיה קטן יחסית 

 לתשלום שיידרש עבור עדר ממשקי שאיננו חולב.

 בטיח תשלום מתאים עבור שירותי רעיה, ניתן להתקדם לשלב הבא:בכפוף לכך שניתן לה

איתור מגדל מתאים במיקום מתאים. מגדלי העיזים המסחריים "כבולים" למשק ולטיפול  .2

אינטנסיבי בעיזים החולבות. לפיכך מודל כזה מתאים רק במקומות שבהם ההשוטף ו

. מוצע, לפיכך, להתחיל נדרשת רעיה במיקום שאיננו מרוחק ממיקומו של העדר המסחרי

וזיהוי של מגדלים  הקיימים במרחב המתוכנן לרעיה,בבחינה של המגדלים המסחריים 

 . במיקום מתאים

מוצע להתקדם  –בכפוף לכך שיש התאמה בין מגדלים אינטנסיביים ושטחים הנדרשים לרעיה 

  בשלבים הבאים:

 וחה ממשקית.ליצור קשר עם המגדל המתאים, לברר האם יהיה מוכן להקים של .3

  בכפוף להסכמת המגדל:

הגדרה עקרונית של שטחי הרעיה הממשקית המוצעים, בדיקה כי אין בהם הקצאה למגדל אחר  .3

, חישוב של גודל העדר הנדרש לממשק שלהם, תכנון התשתיות הנדרשות לקיום 3(פעיל או לא)

 העדר (דיר, גדרות), ממדיהן ואיפה הן ימוקמו.

מכיוון שהמגדל במקרה זה הוא מגדל מקצועי עסוק, ופרנסתו איננה  –טיפול מול הרשויות  .4

תלויה ברעיה נדרשת פעילות נמרצת של הרשויות, כך ששטחי המרעה "יוגשו" למגדל, ללא 

 התעסקות רבה מבחינתו. הרשויות שיש לטפל מולן הן:

שנים),  3סלול קבוע (להקצאת קרקע לרעיה, ככל הניתן במ –ועדת השכרות של רמ"י  .1

 או דרך ועדת המשנה להשכרות עונתיות, עבור רעיה למספר חודשים בלבד.

לקבלת תמיכות במרעה, תמיכות כלכליות ותמיכות   -רשות המרעה במשרד החקלאות   .2

 בתשתיות (גידור, שקתות וכדומה). 

 
במקרה שבו יש במרחב מגדל פעיל אחר, עם שטחי מרעה מוסדרים ומוגדרים, ניתן לבחון מול המגדל הפעיל במרחב  3

היקף קטן אם הוא מעוניין לשלב עיזים בעדר שלו (מרבית מגדלי המרעה הפועלים כיום בישראל הינם מגדלי בקר, וב
יותר מגדלי כבשים). כמו כן יתכן לשקול שילוב של שני עדרים השייכים לשני מגדלים שונים באותו תא שטח, ככל 

  שניתן להגיע להסכמות בין שני המגדלים, כך שלא ייווצרו קונפליקטים בנוגע לשימוש בשטח.



35 
 

, GPSפיקוח על ביצוע הרעיה בפועל, באמצעות ביקורי שטח תקופתיים, מעקב באמצעות קולרי   .5

מעקב אחר דפוסי הצימוח מאזורים שהוגדרו לרעיה. במודל זה "לחץ העמיתים" איננו גדול 

קל  –במקרה שהרועה לא יבצע את הרעיה  –ונדרש פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל. מצד שני 

ת מולו באמצעות הפסקת התשלום הכלכלי (למגדלים חובבים, שכל להפסיק את ההתקשרו

יותר קשה להפסיק את התמיכה לאחר  –פרנסתם על העדר הממשקי שהוקם בתקציב ציבורי 

 ההשקעות שבוצעו).

מתכנני המרעה ורשות   –המגדלים המסחריים; משרד החקלאות    :הינם  השותפים העיקריים במודל

  .מוכים ליישוב (קק"ל ורט"ג); מנהלי שטחים פתוחים סהמרעה

  עדר נייד / מרחבי 

 לתשלום עבור שירותי רעיה. במודל זה כל פרנסתם של הרועים העמדת תקציב מתאים .1

שייצר תמריץ להקמת העדר  וקבועהינה על שירותי הממשק, ולכן נדרש תשלום גבוה 

 וביצוע הרעיה. גיוס התקציב המתאים הינו תנאי להפעלת המודל. 

  ס תקציב מתאים:בכפוף לגיו

איתור מגדלים / ארגונים מתאימים לביצוע רעיה ממשקית ניידת. יש להגיע למגדלים  .2

גדולים ומבוססים יחסית, שיוכלו להקים עדרים בגודל מספיק, ולנייד אותם בין אזורים 

שונים לפי הגדרה ודרישה, להיות מחויבים לתנאי הרעיה ממשקית ולפיקוח הנדרש, וכן 

 סיום תקופת הרעיה.לפינוי העדר ב

אתרים שישמשו לתקופת ניסוי ראשונית (פיילוט). בכדי לחסוך את  3-הגדרה של כ .3

המורכבות של עבודה מול יישובים מוצע כי אתרי הפיילוט יהיו ביערות קק"ל בשטחים 

 פתוחים.

בהשגת האישורים הנדרשים, כגון סייעו  גם במודל זה רצוי שקק"ל י  –טיפול מול הרשויות   .4

הקרקע, והקמת התשתיות במרעה. מאידך אין צורך בהוצאת היתרי בניה לדיר או   הקצאת

 הקצאת מכסת חלב, שכן העיזים במודל זה אינן חולבות. הרשויות שיש לטפל מולן הן:

 3להקצאת קרקע לרעיה, ככל הניתן במסלול קבוע ( –ועדת השכרות של רמ"י   .א

 שנים).

ת במרעה, תמיכות כלכליות לקבלת תמיכו -רשות המרעה במשרד החקלאות   .ב

 ותמיכות בתשתיות (גידור, שקתות וכדומה). 

יצירת התקשרות מול המגדלים / ארגונים, באמצעות קול קורא, מכרז או באופן אחר.  .5

מומלץ שההתקשרות תהיה מוסדרת בחוזה מפורט וכתוב, שבו יפורטו תנאי הרעיה 

ל העדר שישתתף ברעיה, מהו הממשקית, היכן, כמה שבועות תמשך הרעיה באתר, מה גוד

 GPS, כמה שעות רעיה ביום, מה הם אמצעי הפיקוח על הרעיה (משדרי הנדרש  לחץ הרעיה

או אחרים), מה הוא התשלום עבור הרעיה ואבני הדרך לקבלתו. כמו כן יפורטו התשתיות 

שיסופקו לרועה (למשל גדרות במרעה), מצבים שיש להימנע מהם (למשל הכנסת בעלי חיים 

הקמת מבנה קבוע למגורי רועה), התחייבות לפינוי או יישובים, דרכים או שטחי אש; ל

 העדר לאחר תקופת הזמן המוגדרת וסנקציות במקרה שהעדר לא יתפנה בזמן.
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 ליווי שוטף של המגדל מבחינה מקצועית לאורך זמן. .6

קולרי פיקוח על ביצוע הרעיה בפועל, באמצעות ביקורי שטח תקופתיים, מעקב באמצעות  .7

GPS  אזורים שהוגדרו לרעיה. גם במודל זה הפיקוח הינו חשוב ב, מעקב אחר דפוסי הצימוח

 –רועה שאינו מבצע את תנאי החוזה  :ומהותי, וניתן לאכוף אותו בצורה פשוטה יחסית

 יופסק התשלום עבורו לשירותי הרעיה, והחוזה מולו לא יחודש לעונה נוספת.

 אבני הדרך שהוגדרו.העברת התשלום למגדל, בהתאם ל .8
  

  בחינת חסמים וזיהוי מסלולים מועדפים 

להלן יוצג כל חסם, והמשמעות .  החסמים השונים שהוצגו בפרק שיטת המחקרהבדיקה נעשתה לפי  

שלו בכל אחד ממסלולי הפעילות שנבדקו. עוצמת החסם נותחה עבור כל מסלול ומוצגת בטבלה, על 

  פי המקרא הבא:

  

  האם אוכלוסיות שונות מעוניינות לעסוק ברעיית עיזים? –עיזים ביקוש לגידול 

עיזים בגידול    ישנם מגדלים רבים המעוניינים.  הפעילות שנבדקו  יש ביקוש לגידול עיזים בכל מסלולי

בדיר למטרת תפוקת חלב (לפי נתוני מועצת החלב, בעשור האחרון בכל פעם בממשק אינטנסיבי 

יותר מהמכסות  6עד פי  3צאן חדשות, עלה מספר הפונים פי שפורסם קול קורא למכסות חלב 

(ראו ממצאי סקר מגדלים בישובי הרי  ). גם לגידול עיזים "תחביבי" יש ביקוש גדול4שניתנו בפועל

קק"ל מקבלת בקשות מצד בדואים  :. גם למודל הנייד ישנו ביקושירושלים, בהמשך דו"ח המחקר)

יש דור ממשיך  –י ירושלים, ובעדרים הפעילים בהרי ירושלים מצפון הנגב לבוא לרעות עדרים בהר

עולה כי בכפוף למתן תמריצים מתאימים הפעלת עדרים   שערכנו במחקר הנוכחי. מהראיונות  5פעיל

הדעות חלוקות בנוגע לישימות של . 6רצויה וישימה –ניידים על ידי אוכלוסיות מגדלים אחרות 

ינטנסיבי בדיר בצד ממשקי ברעיה: חלק מהמגדלים שראיינו א-מסלול של עדר דו תכליתי, מסחרי

במחקר, המגדלים עיזים בדיר, מוכן לגדל גם עיזים רועות, וחלקם לא מעוניין בכך. כיום ידוע רק 

  תכליתי.-דוהמקיים מודל  בישראלעל מגדל אחד 

ם עדרי עיזים בנוסף למסלולי פעילות ראוי לתת את הדעת על הבדלים גיאוגרפיים. במצב הקיים ישנ

עדרים של האוכלוסיה הבדואית המתגוררת שם. בהרי ירושלים ישנם כשישה   –במרעה בצפון הנגב  

עדרי עיזים נוספים במרעה, שהינם בבעלות בדואים שבמקור הם מצפון הנגב, והגיעו להרי ירושלים 

קים של משרד . במחוז העמ7בסיוע קק"ל. לעומת זאת, בצפון הארץ כמעט ואין עדרי עיזים במרעה

. במחוז 8החקלאות (הכולל את עמק חרוד, עמק יזרעאל והגליל התחתון) אין עדרי עיזים במרעה

 
  .2019אוגוסט  4שיחה עם דורית אשכנזי, מועצת החלב,  4
 .2019ספטמבר  16ועים ניידים בהרי ירושלים, בסיור שנערך במסגרת המחקר הנוכחי, ראיונות עם ר 5
 בהמשך הדו"ח.ממצאי הסקרים ראו פירוט  6
 .2.10.2019שיחה עם נציגי הסיירת הירוקה, כמפורט בנספח לדו"ח,  7
  . 19.9.2019שיחה עם ראובן הורן, מתכנן מרעה, מחוז העמקים משרד החקלאות,  8
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גולן של משרד החקלאות יש מעט עדרי עיזים במרעה, וכן עדרים מעורבים, שבהם עיקר פרנסת -גליל

  .9המגדל הינה על גידול בקר, ובצד הפרות הוא מחזיק מספר עיזים כ"תחביב"

 השוואת מסלולי פעילות  - : הביקוש לגידול עיזים  7איור 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

  

  מקרקעין

בנושא המקרקעין יש להבחין בין מקרקעי מדינה שהוקצו ליישובים חקלאיים בדרך של נחלה 

  (קרקע משבצת); מקרקעי מדינה בשטחים פתוחים שאינם קרקעות משבצת; ומקרקעין פרטיים.

ככלל, בקרקעות משבצת המסלול לביצוע רעיה והקמת דירים הינו הפשוט ביותר, ובלבד שהמגדל 

שיתופית שהינה בעלת הזכויות במשבצת. במצב זה אין צורך בקבלת -הינו חבר באגודה החקלאית

שיתופית) וישנם גם תאי -אישורים מרמ"י (שכן השטח הינו בחכירה ארוכת טווח לאגודה החקלאית

עדים תכנונית ומבחינת הזכויות במקרקעין להקמת דירים. כאשר המגדל איננו חבר שטח המיו

נדרשת הקמת שותפות בינו לבין האגודה או חבר בה, בהתאם לחוק  –באגודה החקלאית שיתופית 

  ההתיישבות, ויש כאן חסם בעל חשיבות.

 
 . 22.10.2019גולן, משרד החקלאות, -עם איאד עאמר, מתכנן מרעה, מחוז גלילשיחה  9
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קמת דירים המגדל נדרש לקבל את הקרקע למרעה ולה –בקרקעות מדינה שאינם שטחי משבצת 

  בהקצאה מרמ"י. 

  במצב הקיים יש שני מסלולים עיקריים להקצאת קרקעות מרעה:  - הקצאת קרקעות למרעה

שנים (נחשב לקבוע יחסית) המאושר על ידי ועדת השכרות של רמ"י המתכנסת  3-חוזה ל  .א

פעמיים בשנה; בצפון הארץ מרבית שטחי המרעה מועברים למגדלים במסלול זה, בעיקר 

 . 10בקר למגדלי

. ועדת המשנה 11חוזה עונתי למספר חודשים, המאושר על ידי ועדת משנה של ועדת השכרות  .ב

במחוז דרום מסדירה כך את הרעיה העונתית של בדואים, בשלפים ובשטחי מרעה אחרים. 

בפועל יש קביעות בזהות המגדלים, כאשר אותם מגדלים חוזרים לאותם שטחים שנה אחר 

נועד להבטיח כי המגדלים יפנו את שטחי הרעיה בתום התקופה.  שנה. המנגנון העונתי

. ישנם מקרים, למשל בהרי 12מסלול זה פעיל בעיקר בדרום הארץ ופחות בצפון הארץ

  שנים. 3-ירושלים, בהם מוסדרים חוזים ארוכי טווח, לתקופה של כ

 מכיוון שמדובר בשימוש קבוע בקרקע, יש צורך בהקצאת קרקע ארוכת –  הקצאת קרקעות לדירים

טווח. בקרקעות מדינה שאינן במשבצות חקלאיות, הקצאת הקרקע מתקיימת בדרך כלל במכרז. 

המשמעות הינה כי הקרקע תועבר לגורם שהציע את המחיר הגבוה ביותר, ולא תמיד מדובר במגדלי 

אין ידם משגת לשלם מחירי קרקע גבוהים. פרק ג בתקנות   העדרים המקומיים הקטנים, שבדרך כלל

חובת מכרזים קובעות מקרים בהם יש פטור ממכרז בהתקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל 

  ישנו פטור ממכרז במקרה הבא: 28סעיף קטן  25לביצוע עסקה במקרקעין. לפי סעיף 

קלאים, במסגרת הקמה, ביסוס או הענקת זכויות בקרקע חקלאית, לצורכי חקלאות לרבות למגורי הח

הרחבה של ישובים קהילתיים, חקלאיים או כפריים, והכל באזורים הכלולים במחוזות הצפון והדרום 

לפקודת סדרי השלטון והמשפט,   3סעיף  כמשמעותם בהודעה שפרסמה הממשלה מתוקף סמכותה לפי  

  1948–התש״ח

על פניו יתכן כי ניתן להקצות קרקעות לדירים בפטור ממכרז על בסיס סעיף זה, אם כי בפועל 

יניות רמ"י איננה להקצות קרקעות במסלול זה, פרט למקרים נדירים יחסית של הגדלת נחלות מד

ביישובים חקלאיים קיימים (התכתבות עם רותם גבע, ראש תחום שימושים חקלאיים ברשות 

  ).2019דצמבר  19מקרקעי ישראל, 

לה לעזור בהקצאת המקרה המורכב ביותר הינו כאשר הקרקעות הן פרטיות. כאן המדינה איננה יכו

הקרקע למרעה, והרועה (ככל שאינו בעל הקרקע) נדרש להתקשר בחוזה מול בעל הקרקע. במקרים 

, אין אפשרות לקדם את רבים בעל הקרקע איננו מעוניין במרעה, ואף מעוניין להרחיק את הרועים

למבני משק   גם במצבים בהם תכנונית ישנן קרקעות המיועדות,  כאשר הקרקעות הן פרטיות  .הרעיה

  .מבחינה כלכלית  הן לא תמיד בבעלות המגדלים, ורכישת קרקע לטובת הקמת דיר איננה ריאלית  –

 
 .2.10.2019שיחה עם נציגי הסיירת הירוקה, כמפורט בנספח,  10
  . 28.5.2019חנוך צורף, קק"ל, דברים בעל פה,  11
 .2.10.2019שיחה עם נציגי הסיירת הירוקה, כמפורט בנספח,  12
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 : מקרקעין 8איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דירים, מכוני חליבה, מחלבות, מכירת תוצרת ותיירות -תכנון

יש להבחין בין יישובים חקלאיים מתוכננים בקרקעות מדינה (קיבוצים ומושבים) לבין יישובים 

חקלאיים, או עירוניים). ביישובים חקלאיים מתוכננים ישנן בדרך כלל -אחרים (קהילתיים לא

אזור מבני משק בקיבוצים או חלקות א הסמוכות לחלקות  –קרקעות המיועדות למבני משק 

ים. במקומות אלו ניתן לקבל היתרי בניה להקמת דירים במסלול אישור פשוט המגורים במושב

יחסית, וכן להקים מכוני חליבה ובדרך כלל גם מחלבות. כל אלו נחשבים מבנים חקלאיים (מחלבות  

  מחלבות גדולות נחשבות שימוש תעשייתי ולא מבנה חקלאי). ;עד גודל מסוים

קלאיים או ביישובים עירוניים בדרך כלל אין תאי שטח לעומת זאת ביישובים קהילתיים שאינם ח

המיועדים על פי תכנית מתאר למבנים חקלאיים (אם כי ישנם חריגים, למשל יישובים עירוניים 

שבעברם היו חקלאיים, ולכן כוללים שטחים המיועדים למבנים חקלאיים; או במגזר הערבי, 
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). יש כאן חסם המתבצע ביישובים בפועל  החיים  בהם נעשה ניסיון להסדיר את גידול בעליביישובים  

  משמעותי על הקמת דירים ומכוני חליבה.

ההתייחסות מתהפכת בכל הנוגע למכירת התוצרת החקלאית ותיירות. פעולות אלו בדרך כלל אינן 

אם קיימת תכנית   למשלמותרות על פי תכנית המתאר של יישובים חקלאיים (אם כי ישנם חריגים,  

דמי העסקה שרמ"י גובה בהקשר של הסדרת פעילות לא חקלאית  –ם). יתר על כן פל"ח במושבי

  במבנים חקלאיים הינם גבוהים, ובדרך כלל הופכים את המהלך ללא כדאי כלכלית. בנחלות או 

לעומת זאת ביישובים עירוניים או קהילתיים בדרך כלל ישנו אזור מסחרי שבו ניתן להפעיל חנות 

רת משקית אחרת. מחלבה ניתן למקם באזורי תעשיה ביישובים עירוניים לממכר גבינות או תוצ

  (אם כי יש לכך עלויות גבוהות).

בישראל לא מוכר מודל של מכון חליבה נייד (הקיים במקומות אחרים  –בכל הנוגע לעדרים ניידים 

. ניתן חלב בעדר נייד, וגם שאלת המחלבה ומכירת גבינות מתייתרת ייצרבעולם) ולכן לא ניתן ל

לשלב בעדר נייד מרכיב תיירותי אקסטנסיבי, למשל טיול עם עיזים, שתרומתו הכלכלית קטנה 

(במרבית המקומות בארץ הפעילויות התיירותיות הרווחיות הן לינה, מסחר תיירותי והסעדה. 

  תשלום עבור שירותי דרך או פעילויות במרכזי הדרכה הינם בעלי שולי רווח קטנים).

 : תכנון דירים, מכוני חליבה, מחלבה קטנה, מכירת תוצרת ותיירות חקלאית 9איור 
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 : מגורי המגדל ועובדיו  10איור 

  מגורי המגדל ועובדיו

להשגחה  –במהלך היום לצורך לווי במרעה, ובלילה  –יש צורך בנוכחות של הרועה בקרבת העדר 

מפני גניבות, ולווי המלטות בעונה. עם זאת נוכחות הרועה איננה חייבת להתבטא במגורים סמוכים, 

  ניתן לקיים עמדת שמירה בסמוך לדיר, במבנה יביל, וכך לקיים רעיה ניידת ללא מוקד מגורים.

חקלאיים (קיבוצים ומושבים) המגורים הינם בסמיכות למבנים החקלאיים -ביישובים כפריים

(חלקת המגורים בנחלה במושב, או באזור מבני המשק שאינו רחוק מאזור המגורים בקיבוץ). 

יצירת הסמיכות הזו מורכבת יותר, שכן מבנים לגידול בעלי  –ביישובים קהילתיים או עירוניים 

  ככרוכים במטרדים, ולכן קשה להצמיד אותם לשכונות המגורים.חיים נתפסים 

), ןיביל (קרווא  המבוססת על מבנהחשוב לפתח אפשרות להשגחה על העדר    –במודל של רעיה ניידת  

יש לציין כי חלק  שבהם נמצאים עובדי העדר, בחלופה במשמרות, ללא יצירת מוקד מגורים קבוע.

המשגיחים על העדר בפועל הרועים  במצב הקיים  ו על כך כי  ממגדלי המרעה שראיינו במחקר הצביע

  אוקטובר) במבנה יביל (קרוואן או אוהל).-מתגוררים בצמוד לעדר במהלך תקופת הרעיה (מאי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עמדת השכנים

, פגיעה בגינות מצד הכרוכות במטרדים (ריח, רעשדיר עיזים, ורעיה, עלולות להיתפס כפעולות 

) ולכן יש חשש כי השכנים (תושבי היישובים העיזים, תאונות דרכים מול עיזים החוצות דרכים

של מנהיגי יישובים שנערך במחקר הנוכחי שסביבם נערכת הרעיה) יעדיפו להימנע ממנה. בסקר 

כלפי רעיה בשולי (מתונה)  עלתה חשדנות  )  (ראו בהמשך פרק הממצאיםכפריים באזור הרי ירושלים  

היישוב. בפרויקט אחר הנערך על ידי מכון דש"א במקביל, ביישובי משגב והכרמל, עלה דווקא רצון 

. נדמה כי סביב היישובגדול מצד תושבי היישובים הקהילתיים והעירוניים לקדם ממשקי רעיה 
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באמצעות הסברה,   ש לטיפול והתייחסותעמדות השכנים אינן חסם משמעותי מאוד, אם כי הוא נדר

  .שכנוע, העברת מידע ועוד

 : עמדות שכנים  11איור 

  

  

  

  

 

  

  

  תשלום לשירותי רעיה

באמצעות העמדת תשומות,   לתמוך ברעיהשקק"ל מעדיפה    בשיחות שהתקיימו במהלך המחקר עלה

תשלומים כספיים. קק"ל מעדיפה שמשרד החקלאות אמצעות  ולא בציוד או שירותים נדרשים לעדר  

יתמוך ברעיה בתשלומים כספיים, ואילו קק"ל תתמוך באמצעים אחרים כגון אוהל לשיכון העיזים 

 ועוד. לאור זאת, והרועה, מים, אנרגיה סולארית (פאנלים), חיסונים, תוספת מזון מוגש בחורף

, ועדרים יסומנו ככאלו שבהם החסמים גדולים יחסית –שנדרשים בהם תשלומים כספיים עדרים 

  ככאלו שבהם החסם קטן יחסית.שיכולים להיתרם משמעותית מתמיכה בתשתיות יסומנו 

גובה התשלום הנדרש לרעיה הממשקית תלוי רבות ביכולת לייצר חלב בעדר. בעדרים בהם ניתן 

גובה התשלום הנדרש הינו נמוך יחסית לעדרים בהם המוצר היחיד המיוצר הוא בשר  –ר חלב לייצ

עיזים. היכולת לייצר חלב מושפעת ממידת הקביעות של העדר, בעדר נייד לא ניתן לייצר חלב כי 

  בישראל אין מכוני חליבה ניידים.

ין אם הם מגודלים למטרות בעדרים מסחריים, ב –גורם משפיע נוסף הינו האם העדר הינו מסחרי 

ניידים לפי המודל האמריקאי) התשלום -חקלאיות (תפוקת חלב) או ממשקיות (עדרים ממשקיים

לשירותי הרעיה צריך להיות משמעותי מספיק כי החקלאי פועל מטעמים מסחריים. בעדרי חובבים, 

כסף -הטבות שוות שיש לא מעט מהם ברחבי הארץ, יתכן תשלום נמוך יותר, או אפילו הישענות על

  בלבד, שכן המגדל מתפרנס ממקורות אחרים.
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 : תשלום עבור שירותי רעיה12איור 

  כמו כן יש לקחת בחשבון שבעדרי בדואים החישובים הם אחרים, ויש להתייחס אליהם בנפרד.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מציג הערכה של גובה התשלום הנדרש לעדר עיזים ממשקי, הערכת התקציב הכללי הנדרש   אנספח  

  לעידוד רעיה ממשקית בראיה לאומית, ומקורות תקציביים אפשריים.

  ייצור חלב

בעדר קבוע צמוד דופן ניתן לייצר חלב. בעדר ממשקי נייד לא ניתן לייצר חלב, כי אין מכוני חליבה 

לייצר חלב משפיעה באופן מהותי על גובה התשלום הנדרש בכדי שהעדר  ניידים בישראל. היכולת

לא יהיה הפסדי. יש להתחשב בנהלים הקיימים לקבלת מכסת חלב, המוסדרת על ידי "חוק החלב" 

) וכן על ידי נהלי מועצת החלב. כרגע הנהלים מאפשרים הקצאת מכסת חלב רק בקיבוצים, 2011(

ם דיר בקרקע פרטית. ביישובים עירוניים בקרקעות מדינה מושבים וכן עבור חקלאים שיש לה

(מרבית היישובים הקהילתיים וחלק גדול מהיישובים העירוניים במגזר היהודי) לא ניתן לפי 

  הנהלים הקיימים לקבל מכסת חלב.
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 : ניידות העדר14איור 

 : אפשרות לייצר חלב 13איור 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ניידות העדר

זהו מרכיב חשוב מבחינת מנהלי שטחים פתוחים. האם ניתן להעביר את העדר ממקום למקום לפי 

הצרכים השונים של ניהול השטחים הפתוחים? לעדרים הקבועים נחיתות בהיבט זה, שכן העדר 

יר לעיזים). לעומת זאת עדרים קמ' מהדיר, מרחק ההליכה הסב 2"כבול" למרחב הסמוך לדיר (עד 

ניידים, שאין להם תשתיות קבועות, יכולים לזוז מתא שטח אחד לאחר בהתאם לצרכי ניהול 

  השטח.
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  בחינת חסמים משווה וזיהוי מסלולי פעילות מועדפים

הטבלה הבאה מציגה באופן משווה את המסלולים השונים שנבדקו לקידום עדרי עיזים לרעיה 

  ממשקית, את החסמים השונים ואת דירוג הקושי או הקלות להסרת החסמים. 

 כפי שניתן לראות, המסלולים המקבלים את הציונים הגבוהים ביותר הינם: עדר חובבים ביישוב

חרי בצד ממשקי. בעדרים מסוג זה יש מעט חסמים בהקשר חקלאי ועדר דו תכליתי, מס-כפרי

תכנוני. האפשרות לייצר חלב, הן מבחינת הקמת מכוני חליבה והן מבחינת קבלת מכסת חלב 

או יישובים חקלאיים אחרים, משפרת מאוד את הכלכליות של הגידול. לפיכך, בקיבוצים ומושבים,  

עילות המומלץ לקידום רעיה ממשקית הינה , מסלול הפמהםקמ'  2ובאזורים הסמוכים עד כדי 

יצרני, או על בסיס תמיכה בעדר חובבים קיים או חדש, -לפתח עדר יישובי, כחלק מעדר מסחרי

  שיתמחה ברעיה ממשקית.

האתגר העומד בפני מנהלי שטחים פתוחים הינו במקומות בהם השטחים הנדרשים לממשק רעיה 

עדר נייד המבוסס על תשתיות לא  –. במקרה כזה םמיישובים חקלאייקמ'  2אינם סמוכים כדי 

בנויות (אוהל כדיר עיזים, וקרוואן כמגורי שומר זמניים) הינו חלופה טובה. קק"ל מפעילה עדרים 

ניידים במטה יהודה בעזרת מגדלים בדואים המתגוררים בסמוך לעדר במגורים ניידים. מודל אחר 

די חברה מסחרית, ומלווה על ידי רועים המתחלפים של עדר נייד הינו עדר מקצועי, המופעל על י

במשמרות. מודל כזה פועל בארה"ב. המשמעות של עדר נייד הפועל על בסיס מסחרי הינה הצורך 

לשלם תשלומים גבוהים יחסית עבור שירותי רעיה. לפיכך מומלץ להתבסס על עדרים בדואים, 

במקומות בהם לא ניתן להביא בדואים כסף של קק"ל, אך  -המתקיימים במטה יהודה בסיוע שווה

  .מקצועי, על בסיס תשלום לשירותי רעיהמודל של עדר נייד  לבחון הפעלת – מהנגב

מסלול הפעילות המאתגר ביותר הינו הפעלת עדרים בסמוך ליישובים עירוניים או יישובים כפריים 

מים תכנוניים, לא חקלאיים (יישובים קהילתיים). במקרה כזה הקמת עדר קבוע נתקלת בחס

רגולטיביים (לא ניתנת מכסת חלב) ועוד. ניתן לאמר שעדיף שיישובים כאלו יקבלו שירותי רעיה 

  מעדר נייד, שמבחינה רגולטיבית קל יותר להפעיל אותו.

  מסלולי הפעילות המומלצים תלויים בצורת היישוב, כמפורט להלן:כלומר: 

צור חלב ושירותי ממשק רעיה במרחק : עדרים קבועים העוסקים בייביישובים חקלאיים -

 קמ' מגבול היישוב. 2של עד 
עדרים ניידים, שאינם  –ביישובים קהילתיים, עירוניים ובעומק השטחים הפתוחים  -

 עוסקים בייצור חלב ומתבססים על תשלום עבור שירותי רעיה.
בהתאם לממצאי הניתוח התמקד הפרק הבא במחקר בבדיקה של שני מסלולי הפעילות העיקריים: 

מסלול פעילות נערכו שני סקרים, של מגדלים ושל  עדרי מרעה יישוביים; ועדרים ניידים. עבור כל

נציגי ציבור או נציגים ענפיים, במטרה ללמוד עוד על הישימות שלו, והתנאים הנדרשים בכדי לקדם 

אותו.
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חלופה

הקמת עדר חדשחיזוק עדר קיים הקמת עדר חדשחיזוק עדר קיים הקמת עדר חדשחיזוק עדר קיים הקמת עדר חדשחיזוק עדר קיים תת פרמטר פרמטר לבדיקה
23112323מגמות עתידיותביקוש לגידול עיזים 

133332232. הקצאת קרקע לרעיה מקרקעין
233331132. הקצאת קרקע לדיר

133331133. דירהקמת מבנים ותיירות חקלאית
233331121. מכון חליבה 

322331111. מחלבה קטנה 
411112211. מכירת תוצרת ותיירות חקלאית

133332223. מגדלמגורי מגדל ועובדים 

233332213.  מגורי עובדים/  מתנדבים
32322233עמדות השכנים 

122332211. גודל התשלום הנדרשתשלום לרעיה 

233113321. רלוונטיות תמיכה בשווה -כסף

133223311. אפשרות לייצר חלב ייצור חלב 
222332211.  אפשרות לקבל מכסת חלב 

11111133ניידות העדר
3737363527282929ציון כללי

עדר דו-תכליתי, מסחרי בצד 
ממשקי

עדר חובבים ביישוב כפרי-חקלאי
עדר חובבים קבוע בישוב עירוני/ 

קהילתי
עדר נייד / מרחבי

  : טבלת השוואה בין מסלולי פעילות 15איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צבעים וציונים מספריים: –מקרא 

  1- חסם משמעותי  2  -  חסם בעוצמה בינונית 3 - אין חסם
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  סקר מגדלים ונציגי ציבור :מסלול עדר יישוביישימות חברתית של 

הקמת עדר ממשקי ביישוב חקלאי הינו המסלול בעל פוטנציאל הישימות הגבוה ביותר. גידול עיזים 

הינו פעילות פופולארית ביישובים חקלאיים רבים, לעיתים כתחביב וללא קשר לרווחיות, אך לא 

בכדי לברר את ישימות המסלול תמיד היא נתפסת בעין יפה על ידי השכנים או מנהלי היישובים. 

, הקמת עדר יישובי, נערך סקר בקרב מגדלי עיזים קטנים ביישובים החקלאיים בהרי ירושלים של

  .וכן סקר בקרב מנהלי היישובים (יושבי ראש של אגודות חקלאיות שיתופיות)

  סקר מגדלים

מרחב יער הקדושים ויער צרעה הטבלה הבאה מציגה את אוכלוסיית מגדלי העיזים ביישובי 

טרינריים על מספר העיזים שקבלו ו, בהתאם לנתוני השירותים הוושליםשבהרי יר ואשתאול

יש לאמר כי מבדיקה אקראית עלה כי לא תמיד נתונים אלו מדויקים (  חיסונים במהלך שנת הבדיקה

  או משקפים את מגדלי העיזים הפעילים בפועל ביישוב).

 

  

  

  

עדרי עיזים, חלקם קטנים מאוד. מתוכם רואיינו  20 במרחבלפי נתוני השירותים הוטרינריים יש 

  ם לאחרונה.מגדלים שהפסיקו את פעילות 2-מהם מגדלים פעילים ו 13 :מגדלים 15

  :13להלן תוצאות הסקר

  העדר במצב הקיים, מוטיבציה ומגמות צפויות

 מאפייני העדרים, יעד הגידול, המוטיבציה לאחזקת עדר .1

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

  תחביב. 5-עדרים הינם מסחריים, ו 9יעד הגידול:  •

המוטיבציה לאחזקת העדר: אהבה לבעלי חיים, להכנת גבינות, לרעיה, בסיס לתיירות  •

  חקלאית, מסורת משפחתית. 

 
-בה מחלק מהמרואיינים ולכן התוצאות המספריות לא תמיד מסתכמות לעבור חלק מהשאלות לא התקבלה תשו 13

15.  

מגדלי עיזים ביישובים הכפריים במרחב יער הקדושים ויער צרעה ואשתאול. מקור: משרד החקלאות, השירותים   : 16איור 
 הוטרינריים 
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 הטיפול בעדר ותרומתו לפרנסה. 2 

  מרבית המגדלים אינם מתפרנסים מהעדר אלא כשכירים או ממקורות משלימים לעדר

  .(תיירות חקלאית)

 7 מגדלים נעזרים בשכירים ומגדל אחד נעזר  4ר; מגדלים נעזרים בבן משפחה בטיפול בעד

  .במתנדב

 שעות בממוצע ביום לטיפול בעדר 3.5המגדלים מקדישים כ.  

4, עזים בלבד

4, כבשים בלבד

7, עיזים וגם כבשים

מספר מרואיינים, בעל החיים

4, חלב-מסחרי

5, בשר -מסחרי

חלב לצריכה  +תחביב
5, עצמית

מספר מרואיינים, יעד הגידול במצב הקיים
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אין שינוי  
7, משמעותי

חלה הקטנה  
  משמעותית
או הפסקת  

5, פעילות

חלה הגדלה  
3, משמעותית

השנים האחרונות 5-שינויים בגודל העדר ב

 

 גודל העדר ומגמות עתידיות. 3

  אימהות.  127גודל העדר הממוצע:  •

אימהות;   3:   בסקר  ה"עדר" הקטן ביותרהשונות בגודל העדרים בין מגדלים שונים הינה גדולה.   •

  אימהות. 1,000ר: הגדול ביות

  שנים בממוצע. 13-המגדלים מחזיקים בעדר כ •

לא בטוחים. רק אחד אמר שלא ימשיך  5שנים מהיום.  10מהם אומרים כי יחזיקו בעדר גם  9 •

  להחזיק בעדר.

גדלו  3 ., או הפסיקו פעילותקטנו משמעותית 5השנים האחרונות.  5-עדרים לא חל שינוי ב 7-ב •

  משמעותית.

: גניבות, מחסור בכוח אדם, רווחיות נמוכה, קשיים בקבלת חוזה בגודל העדר סיבות לקיטון •

  מרעה בקרקע.

  .מגדלים מעוניינים להגדיל את העדרים בעתיד הקרוב 9 •

מוטיבציה להגדלה: רצון לפתח עדר רווחי; בסיס לאימון כלבי רעיה; רצון להחזיק קווי חייץ  •

 מסביב ליישוב.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,  פרנסה מהעדר בלבד
1

10, פרנסה כשכירים

פרנסה ממקורות  
משלימים לעדר  

כלבי  , תיירות חקלאית(
4, )רעיה

תרומת העדר לפרנסת המגדל
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לא מעוניין לשנות  
4, גודל

9, מעוניין להגדיל

1, מעוניין להקטין

האם מעוניין לשנות את גודל העדר                
?השנים הבאות 5-ב

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  ממשק הגידול: רעיה מול הזנה בדיר . 4

כמחצית העדרים מוזנים בדיר ומחצית בשילוב בין רעיה והזנה בדיר. לא נמצאו עדרים המוזנים  •

  ברעיה בלבד.

  מגדלים מעוניינים לעבור מהזנה בדיר להזנה במרעה. 6 •

  חסמים שונים.מגדלים נוספים שקלו לצאת למרעה אך ויתרו בגלל  4 •

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

מהמגדלים אמרו כי התמיכה הנוכחית של משרד החקלאות לא תביא אותם להגדיל את העדר   9 •

 או לצאת למרעה. הסכום נתפס כנמוך מידי, והביורוקרטיה גדולה מדי.

  תחביב לגידול מסחרי. מגדלים מעוניינים לעבור מגידול 5 •

 מיקום הדיר במצב הקיים. 5

דירים נמצאים בחלקה א במושבים. מיקומים נוספים: אזור מבני משק בקיבוץ; השטח  11 •

  .החקלאי הפתוח; פינת חי בבי"ס

 .יש מקום להגדיל את הדיר במיקומו הנוכחי –מרואיינים אמרו שככל שיידרש  13 •

 :לשאלה פתוחה)עיקריות (תשובות  להמשך האחזקה בעדרשזוהו על ידי המרואיינים חסמים . 6

  העבודה האינטנסיבית הנדרשת. •

  אין דור המשך. •

  השגת קרקע למרעה. •

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

  סיוע כלכלי מהמדינה •

  ליווי וטרינרי •

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

  זמן פנוי (פנסיונרים), אהבה לחיק הטבע  •

  חיסכון בעלות הזנת הצאן •

 (תשובות עיקריות לשאלה פתוחה): חסמים ליציאה למרעה. מה הם ה9

 מחסור בכח אדם •

  חוסר מיומנות ברעיה •

  חשיפה לגניבות •

  פגיעה ברווחיות כתוצאה מרעיה •

  מחלות, חוסר התאמה של זן הצאן למרעה •

  העדר קרקע למרעה •

שכנים שאינם מסכימים שהעדר יכנס לשטחם, צורך במיומנות להעברת העדר דרך חלקות  •

  חקלאיות בדרך לחלקות מרעה

  מרחק גדול לחלקות מרעה ביער, עלות אנרגטית לעיזים, מעבר כביש •

  קרוב לשטח הרעיה צורך במבנה, חיבור למים וחשמל •

  (נושאים שעלו על ידי המרואיינים, מבלי שנשאלו על כך) חסמים לגידול עיזים לעומת כבשים. 10

  אתגר לשלוט על עיזים, בניגוד לכבשים •

 קונפליקטים בין כבשים ועיזים •

  תרחיש תמרוץ רעיית עיזים ממשקית

  הוצג למרואיינים התרחיש הבא: 

  

  המרואיינים לתרחיש שהוצג.האיורים הבאים מציגים את התייחסות 
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 (תשובות עיקריות לשאלה פתוחה): שזוהו למימוש התרחיש חסמים .1

  חשש מהצפת השוק בחלב עיזים, בגלל עידוד גידול עיזים •

14, בעד

1, נגד

?מה דעתך על התכנית המוצעת

8, כן

3, לא

בכפוף  , כן
להסרת 

5, חסמים

?האם התכנית ישימה

12, כן

3, לא

?ת להצטרף לתכנית כזו/האם היית מעוניינ
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  ראש לכל הפחות 200יחידה כלכלית היא  –עדרים קטנים מדי  •

  גניבת עדרים •

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

 הצורך בהפחתת צמחיה סביב היישובמנהלי היישובים מזהים את  •

 :(תשובות עיקריות לשאלה פתוחה) סיוע נדרש למימוש התכנית .3

הקמת מכלאה וחיבור למים בצד היישוב המרוחק מהדיר הקבוע; אפשרות להשאיר את  •

  העדר בשטח מבלי לחזור מידי יום לדיר

  ים כך שניתן יהיה להגיע מהדיר לשטחי הרעיה ללא פגיעה בשטחים חקלאייםהתווית דרכ •

  הקמת גדרות כדי לרכז את הרעיה במקומות רצויים •

  שמירה מגניבות, ביטוח העדר •

  התמיכה צריכה להיות בטוחה, שחקלאים לא יסתכנו בנפילה כלכלית •

  סיוע בהקמת מחלבה, אישורי משרד הבריאות, מכסות חלב •

 וטרינרי, סבסוד חיסונים, הדרכה מקצועית ברעיהליווי  •

המרואיינים נחלקו בשאלה האם ניתן להסתמך על עבודת מתנדבים, או שנדרשים שכירים  •

 בתשלום.

המרואיינים נשאלו האם יסכימו להשתתף בתכנית אם יקבלו סכום כסף  כמה צריך לשלם? .4

מרואיינים אמרו כי ישתתפו בתכנית  15מתוך  10שיכסה הפסדים (ללא רווח משמעותי). 

 .שתכסה הפסדים ללא רווח משמעותי

  

 גובה התמריץ הכספי הנדרש .5

המרואיינים נשאלו בדבר גובה התמריץ הכספי הנדרש מבחינתם בכדי להביא אותם להגדיל את 

 העדר ולצאת למרעה. המרואיינים התקשו לענות לשאלה זו ולא התקבלו תשובות שניתן להציג.

אשתתף בתכנית  , כן
,  אם תכסה הפסדים

גם ללא רווח  
10, משמעותי

התמריץ צריך  -לא
  להיות גדול יותר

2, מכיסוי הפסדים

בשום פנים לא  -לא
3, אשתתף
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כסף -כמחצית מהמרואיינים מעדיפים תמריץ בשווה  כסף?-עדף תמריץ כספי או בשווההאם מו .6

  על פני תמריץ כספי.

  

  

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

 קניית עיזים להגדלת העדר  

 מימון שכר רועה  

 שדרוג המכלאה  

 הקמת מחלבה לפי דרישות משרד הבריאות  

 יה מרוחקיםחיבור מים באזורי רע  

 מזון משלים  

 גדרות  

 מגורי מתנדבים  

 התייחסות למרכיבי התכנית: .8

 10 שנים לכל הפחות 7-מרואיינים אמרו כי נדרש תמריץ ארוך טווח, לאורך כ. 

 שעות במרעה מידי יום,   4-מרואיינים אין יכולת להקדיש זמן לטיפול בעדר במרעה (כ  10-ל

  .שעות נוספות בדיר) 2-4וכ

 9 מרואיינים ישתתפו בתכנית אם יוכלו לקבל מתנדב לסיוע בטיפול בעדר.  

 7 ישתתפו בתכנית אם יקבלו סיוע במימון עובד שכיר.  

 9 מרואיינים מוכנים לרעות בקווי חייץ בעומק היער, בנוסף על רעיה סביב היישוב. 

  יישובים נציגיסקר 

בנוגע להקמת עדרי עיזים ביישובים סקר נציגי היישובים נערך במטרה לזהות את עמדות הציבור 

האיור הבא מציג את סיווג היישובים שנציגיהם השתתפו בסקר. ורעיה בצמוד לגבולות היישובים. 

5, כסף-מעדיף שווה
,  מעדיף תמריץ כספי

6
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2, התנגדות

10, תמיכה

תמיכה  
3, בהסתייגות

עמדת מזכירי יישובים בנוגע לתרחיש תמרוץ  
רעיה

יושבי  הםהם מושבים, והמרואיינים במרחב יערות הקדושים, צרעה ואשתאול מרבית היישובים 

  שיתופיות.-ראש האגודות החקלאיות

  

 תרחיש תמרוץ רעיה ממשקית .1

נציגי היישובים הוצג תרחיש תמרוץ הרעיה בדומה לתרחיש שהוצג למגדלי הצאן. התייחסות נציגי ל

, כאשר נשאלו מרואיינים רואים בחיוב את התרחיש 15מתוך  10היישובים מוצגת באיור הבא. 

  .שאלה כללית

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

פתרון אקולוגי, היישוב צריך לדאוג לקווי העיקריים לתמיכה (תשובות לשאלה פתוחה):    נימוקיםה

 . win-winחייץ סביבו, תכנית חינוכית, 

: לא רלוונטי לישוב כי הממשק עם יער קטן, אין מקום לדיר, דאגה ההסתייגויות העיקריות שהובעו

ביטוח מגניבות, העדפת ב צורךההשקעה הנדרשת בהקמת עדר ושמירה עליו, הממטרדי ריח ורעש, 

  פחות פוגעות בחצרות. -כבשים

10, מושבים
1, קיבוצים

יישובים  
4, קהילתיים

סיווג היישובים בסקר
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: אין שטחי מרעה מתאימים סביב היישוב, לישוב אין כסף לתרחיש התנגדותנימוקים עיקריים ל

  לעודד מרעה, לא בעדיפות.

לאחר השאלה הכללית, נשאלו המרואיינים האם יש להם עניין להקים עדר לרעיה ממשקית ביישוב 

  .כי הדבר אפשרי אם יטופלו חסמים שוניםמרואיינים  8ו ענו שלהם. לשאלה ז

  

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

  מגדלי עיזיםאין ביישוב 

 אין תקציב לתמיכה כלכלית במרעה שיתופית-החקלאית לאגודה  

  ממקורות אחריםהיישוב יתמוך מוראלית, תמיכה כלכלית צריכה להגיע  

 אין שטחים לרעיה, אין שטחים לדיר  

 תלונות שכנים, התנגשות עם פעילות תיירותית  

 מורכבות בהשגת אישורים להקמת דיר, בפרט דיר שיתופי במושב  

 חשש מנזקים של העיזים לגידולים חקלאיים  

 כדאיות כלכלית-אי 

 ביטוח נגד גניבותצורך ב  

יישובים קהילתיים כאשר שובים להקמת עדר אחד, שותפות בין מספר יי לייצר הצעההועלתה 

  .יקבלו שירותי רעיה מעדר הנמצא ביישוב חקלאי סמוך

יישובים בדבר תמריצים שיכולים לתרום לקידום הרעיה ההאיור הבא מציג הצעות של נציגי 

  :ומספר המרואיינים שהזכירו את הנושא הממשקית ביישוב

1, כן

5, לא

אפשרי אם חסמים  
8, יטופלו

?האם יש עניין לעודד מרעה ביישוב שלך
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תמיכה כלכלית  
4, במגדל

,  קיצור ביורוקרטיה
3, תמיכת רשויות

 תשתיות, שטח לדיר
3, למרעה

2, טיפול בגניבות

1, מכסות חלב

1, קיום רועים

1, ליווי מקצועי

שותפות עם יישובים  
1, סמוכים

לימוד ותיירות סביב  
1, העדר
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  סקר מגדלים ונציגים ענפיים  :מסלול רעיה ניידתישימות חברתית של  

לרעיה ניידת ישנה תרומה רבה למנהלי שטחים פתוחים. נראה כי זהו מסלול פעילות ישים בכל 

קמ' מיישובים חקלאיים, וכן  2-הנוגע לעידוד רעיית עיזים בשטחים פתוחים המרוחקים מעל ל

  ים) ועירוניים הסמוכים לחורשים.חקלאי-סביב יישובים קהילתיים (לא

מודל הרעיה הניידת קיים בישראל בדמות רועים בדואים הרועים בנגב וביערות קק"ל במטה יהודה. 

בכדי לבחון את ההיתכנות של המודל באזורים אחרים בארץ, ואת היכולת לפתח בישראל עדר נייד 

נציגים ענפיים, וכן בקרב מגדלים שזוהו מסחרי בדמות המודל הקיים בארה"ב, נערך סקר בקרב 

  כבעלי פוטנציאל להפעלת עדר נייד, כפי שפורט בפרק שיטת העבודה. להלן ממצאי הסקרים.

  ם ענפייםסקר נציגי

  האם מודל הרעיה הניידת ישים בישראל?

הדעות בנושא חלוקות. נציגי ארגונים חקלאיים גדולים ונציג ארגון מגדלי הצאן האינטנסיביים 

  נם מאמינים במודל, בעיקר מפני שרעיית עיזים איננה כלכלית ללא תשלומים מכספי ציבור. אי

לעומת זאת נציגי הרועים מרמת הגולן, נציג ארגון מגדלי הצאן במרעה ונציגי השומר החדש 

  מאמינים כי מודל הרעיה הניידת ישים ורלוונטי, מוכנים לקחת חלק ביישומו. 

ים הצביע על חסם אקולוגי: בארצות עם אקלים ממוזג יש גשם כל נציג אחד התאגידים החקלאי

השנה ולכן גם צמחיה במרעה לאורך כל השנה. לעומת זאת בישראל, בה האקלים הוא ים תיכוני, 

יש צמחיית מרעה באביב ובתחילת הקיץ, אך בסתיו ובחורף יש צורך לבסס את הזנת בעלי החיים 

ביא עדרים ניידים בתקופה מוגדרת בלבד, ולא לאורך כל על תערובת מוגשת. במצב כזה ניתן לה

השנה, 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 הזנת העדר 

  עיה הממשקית).בחורף, בתקופה שבה הוא לא מקבל תשלום על הר

נציג משרד החקלאות ממחוז דרום ביקש להבחין בין אזורי הארץ השונים: לדבריו, בדרום הארץ 

המודל הקיים של עדרי בדואים העוברים בין תאי שטח שונים לאורך השנה מתאים ויש להמשיך 

כמקובל המודל של רעיה ניידת ( –לקדם אותו. לעומת זאת בצפון הארץ, היכן שאין עדרי בדואים 

  בארה"ב) יכול להיות מתאים ותורם. 

לדברי נציגי הסיירת הירוקה המודל הקיים המבוסס על עדרי בדואים  –בנוגע להרי ירושלים 

מהדרום, איננו מספק כדי להפחית את סכנת השריפות, כי אין מספיק עדרים. לעומת זאת, בסיור 

ים מבוססים ואף יש דור המשך של ), נראה כי העדר16.9.2019שנערך במסגרת המחקר הנוכחי (

מגדלים המעוניין להמשיך להחזיק בעדר. מוצע לפיכך להמשיך לקיים את המודל הקיים כל עוד 

הוא מצליח, ולשקול מעבר למודל עדר נייד ככל שהדבר יידרש בעתיד. יש לתת את הדעת האם 

  ל העדרים הקיימים. העדרים הניידים הקיימים מספיקים, או שצריך עדרים נוספים או הגדלה ש

עיזים (נתונים שהתקבלו מדוד   2,750ביערות קק"ל באזור הרי ירושלים ושפלת יהודה רועות כיום כ

בדו"ח הנוכחי). לפי הנתונים שחושבו על ידינו  1, ראו ביתר פירוט בפרק 2020אבלגון, ינואר 

ם לממשק, ובמרחב עיזי 2,400-במסגרת שנה א של המחקר, במרחב יער הקדושים בלבד נדרשות כ

המרחבים הללו,  עיזים לממשק (יש חפיפה מסוימת בין שני 1,700-אשתאול נדרשות כ-יער צרעה
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כפי שנלמדו על ידינו בשנת המחקר הראשונה). כלומר נראה שיש צורך בתוספת מסוימת של עיזים 

  רועות במרחב הרי ירושלים, ביחס למצב הקיים.

  מצב הקיים?מה הם החסמים לפיתוח רעיה ניידת ב

  הטבלה הבאה מציגה את החסמים העיקריים שזוהו לפיתוח רעיה ניידת:

 : חסמים למרעה נייד שעלו בסקר ארגונים ונציגי ענפים  5טבלה 

  מקור  חסמים  נושא

הזמניות של אשורי רעייה מגבילה מאד את הרועים. צריך   מקרקעין
  קבועים לפעילותם.לתת למגדלים תנאים 

  בוקרי הגולן

קק"ל נותנים הרשאות רעיה זמניות בקלות יחסית, רט"ג 
  יותר נוקשים. רמ"י לא אוהב את ההרשאות הזמניות.

מתכנן מרעה, 
  משרד החקלאות

 -מקרקעין
  דיר "אם"

דיר שבו העיזים יהיו  –לעדרים ניידים צריך "בסיס אם" 
בעיקר באביב ובקיץ. רט"ג במהלך החורף. הרעיה מתבצעת 

מונעת רעיה בשמורות טבע במהלך החורף כדי לאפשר חידוש 
צמחיה. המשמעות היא שהעדר לא יכול להיות נייד כל 

השנה, והרועה שמפעיל אותו צריך להיות בעל דיר, בקרקע 
המתאימה לכך (מושב, קיבוץ או בשטח המיועד למבני משק 

דבים בדרך כלל אין למחצה). לארגוני מתנ-ביישוב עירוני
  ומכאן החסם. –מקרקעין 

מתכנן מרעה, 
משרד 

החקלאות, גד"ש 
  העמק

אין בארץ משאיות גדולות שיכולות להעביר עשרות עיזים,   שינוע העדר
הרועה צריך להעביר את העיזים במשאית קטנה במספר 

נסיעות ויש לכך עלויות שמישהו צריך לממן. לעיתים הרועים 
  העדרים ברגל, למרחק עשרות קילומטריםצועדים עם 

מתכנן מרעה, 
משרד 

החקלאות, נציג 
  גד"ש העמק

מעבר של עדרים ממקום למקום יכול להיות כרוך בנזק   טכני-אגרו
  בריאותי לעיזים.

בוקרי הגולן, 
  הסיירת הירוקה

מרכז חקלאי   העז הלבנה מהדירים לחלב לא יכולה לענות לדרישה למרעה
  העמק

שעות מחשש גניבות וצורך  24צאן חייבים לידם רועה עדרי   
  בטיפול בגדיים לעומת בקר.

  סיירת ירוקה

סיוע 
  ממשלתי

רשות המרעה לא מקימה תשתיות (גדרות וכו') במקומות בהם 
  הרשאת הרעיה היא זמנית.

מתכנן מרעה, 
  משרד החקלאות

היצע 
  העדרים

מרכז חקלאי   עהיש מעט מאד עדרים בארץ שיכולים לענות לדרישה למר
  העמק

הדור הצעיר לא מעוניין ברעיה. מי שנכנס כיום לתחום הוא 
  פנסיונרים צעירים של שירות הביטחון.

  גד"ש העמק

חוסר כדאיות כלכלית בגידול צאן. לעיזים אין רווחיות   כלכלה
  לא מהבשר ולא מהצמר.-כלכלית 

הסיירת הירוקה, 
  גד"ש העמק

מתכנן מרעה,   מפיקים חלב, דבר הפוגע בכלכליותעדרי בדואים לא 
  משרד החקלאות

הם יעדיפו   -יש תחושה שאם היישובים יצטרכו לשלם לרועים
לשלם לקבלן ריסוס וכיסוח, ולא להתעסק עם העדרים 

  והמטרדים הסביבתיים שכרוכים בבעלי חיים

  גד"ש העמק

מודעות 
  ציבורית

  הסיירת הירוקה  ישובים אינם מעוניינים בעדרי רועים בסמיכות אליהם.   

  הסיירת הירוקה  התייחסות לנושא הלאומני
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שילוב בין רעיה לאזורי טיול לעיתים בעייתי. השילוב קשה   
יותר בין עדרי בקר (שלהם גללים יותר מאסיביים) מאשר בין 

  עדרי עיזים ומטיילים

  גד"ש העמק

  

הנוגעים מתוך רשימת החסמים שפורטו לעיל ראוי לתת את הדעת על חסמי מקרקעין ועל חסמים 

  סיוע הממשלתי.לנהלי מתן ה

בניגוד  לארה"ב ומדינות רבות אחרות, מרבית הקרקע בישראל הינה בבעלות  -מבחינת מקרקעין 

(למשל נציגי המדינה. מצב זה יוצר חסם להתקשרות בין מי שנזקק לעדרים ולרעיה ממשקית 

ההקצאה הינה בין רשות מקרקעי ישראל לבין יישובים הגובלים ביערות וחורשים) לבין הרועים. 

ליישובים אין זכויות בקרקעות הגובלות בשטחים הבנויים, ואין להם אפשרות להשפיע על הרועה. 

 הקצאת הקרקע לטובת רעיה. בנוסף לכך, למרות שהקרקעות הנדרשות לרעיה ממשקית הינן

  . בלבדקבועות וידועות מראש, הקצאת הקרקע היא זמנית 

במערכת הנוכחית, סיוע בהקמת תשתיות נדרשות למרעה (למשל גדרות, שערים, שקתות ועוד) 

מעלות הקמת  5%-ניתנת לרועים. הרועים אף משלמים "השתתפות עצמית" בגובה של כ

רה שבו רועה איננו מבצע את . מצב זה לא מאפשר תחלופה בין הרועים (למשל במק14התשתיות

הרעיה בהתאם לנדרש). כדי להתמודד עם מצב זה ניתן, למשל, להציע כי הקמת התשתיות תהיה 

למשל:   ,קשורה לשטח הנדרש למרעה ולאו דווקא לרועה מסויים, ותתוחזק על ידי "צרכני הרעיה"

ים (כולל תחזוקה) הקמת תשתיות רעיה בשטחי החייץ סביב יישובים, שתהיינה באחריות היישוב

ולאו דווקא באחריות רועה ספציפי, כך שניתן יהיה להחליף רועה במצב שבו הרעיה לא מתבצעת 

  כנדרש.

בשטחים בניהול קק"ל הדברים פשוטים יותר, מכיוון שקק"ל מעורבת בועדות ההשכרה של 

קק"ל קרקעות ויכולה להשפיע על זהות הרועים המגיעים לשטח ועל החלפתם במקרה הצורך. 

  יכולה להקים את תשתיות הרעיה הנדרשות, במקומות הנדרשים לכך.

  מה הם התנאים לקידום רעיה ניידת?

  הטבלה הבאה מציגה את התנאים שזוהו לקיום רעיה ניידת:

  מקור  פירוט  נושא

  ניתן לשלב הפקת חלב ורעיה באמצעים הבאים:   טכני-אגרו

  לתת לגדיות לרעות לפני שהן מפיקות חלב.  -

  לתת לחלק מהעדר לרעות וחלק אחר לגדל בדיר. -

חלק ממחזוריות שנתית של העדר:   יכול להיותהניוד    -
למשל שני  בשנה, הרעייה תשולב בתקופה מסוימת

  חדשים לפני הכניסה לחליבה.

  בוקרי הגולן

שיתאימו לרעיה בישראל, אבל תהיה לייצר זני מכלוא  

של זן להם תפוקת חלב ובשר גבוהה. למשל הכלאה 

עזים שמקורו במדבר הקלהרי בדרום אפריקה עם 

  בעקבי הצאן

 
  . 22.10.2019גולן, משרד החקלאות, -מקור: שיחה עם איאד עאמר, מתכנן מרעה מחוז גליל 14
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, עם התאמה למרעה בישראל העזים השחורות

  .ותפוקת בשר גבוהה

 סיוע ממשלתי

מודעות  /

  ציבורית

ר צריך להיות איכותי וחזק יותש ,גידור למרעה עזים

מזה של כבשים כיוון שעזים הן פחות ממושמעות 

  ומאד סקרניות

בוקרי הגולן, 

  בעקבי הצאן

צריך לחוקק חוק אזורי חייץ שיעזור להסדיר את 

המדינה צריכה להכיר בערך הרעייה בשטחים .  הרועים

הפתוחים ולתמחר בהתאם את הרעייה על פי הערך 

והגנה שמירה על קווי חייץ  הציבורי שהיא תורמת.

משריפות הוא ערך שהמדינה צריכה לשלם עליו. צריך 

  שהמדינה תכיר בפרויקט ותיתן לו עדיפות.

בוקרי הגולן, 

בעקבי הצאן, 

  מגדלי הדרום

  בוקרי הגולן  יש לקבוע כללים בנוגע ליבוא בשר

יש צורך לחשוב אם להקים עדרים חדשים לרעיה   היצע העדרים

  בקיימיםהניידת או להשתמש 

  בוקרי הגולן

האם המדינה יכולה  –לייצר היתכנות הכלכלית   כלכלה

  לתקצב את הפעילות באופן מספק ומתאים.

  השומר החדש

נקודות לממשק רעיה כדי להתחיל   20-30לייצר סל של    ארגון וניהול

  את הפרויקט.

  השומר החדש

לקבוע ממונים / אנשי קשר מוגדרים בארגונים מנהלי   

(קק"ל ורט"ג) לעניין ניהול הרעיה הממשקית, השטח 

  ומדיניות ברורה ואחידה בארגונים לנושא הרעיה

  השומר החדש

לקבוע ממונים / אנשי קשר ברשויות המקומיות   

(עיריות / מועצות אזוריות) לעניין ניהול הרעיה 

הממשקית, שייצרו קשר עם הרועים מצד אחד ועם 

  מצד שני רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות

  גד"ש העמק

להפעיל את הרשויות המקומיות, למשל סיוע מצד   

יחידות פיקוח השטחים הפתוחים ברשויות המקומיות 

בכדי לפקח על הרועים ולכוון אותם למקומות 

  הנדרשים לרעיה

  גד"ש העמק

יש חשיבות למיסוד קשר אישי ארוך שנים בין הרועים   

והיישובים. היישובים לא רוצים להכניס סמוך ליישוב 

  גד"ש העמק
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מישהו שהם לא מכירים. צריך לייצר מחוייבות הדדית 

  בין היישובים והרועים.

  

ממשקית, תמיכה תנאי מרכזי שהוזכר על ידי מספר מרואיינים הינו מודעות ציבורית לצורך ברעיה  

  ציבורית מצד המדינה, והסדרה של הרעיה הממשקית וקווי החייץ באמצעות חקיקה.

נציגי הרועים הזכירו ממשקים אגרו טכניים שונים שיאפשרו לשלב בין רעיה וגידול עיזים לתפוקת 

רו חלב. יש לציין כי נציגי ארגון מגדלי העיזים בממשק אינטנסיבי וכן מדריכת הצאן של שה"מ סב

שלא ניתן לשלב בין גידול עיזים לתפוקת חלב ובין רעיה, ויתכן שכדאי לבחון מולם את הממשקים 

  שהוזכרו שדווקא משלבים בין השניים.

גידור שטחי מרעה הוזכר כאחד התנאים לרעיה ניידת, במיוחד בסמוך ליישובים. כיום רשות 

שנים) בקרקעות  3-ים (חוזה להמרעה מממנת באופן כמעט מלא הקמת גדרות בשטחי מרעה קבוע

הישוב מגודר בגדר אוסטרלית שהוקמה  -מדינה. נציג "בעקבי הצאן" נתן כדוגמא את אלון הגליל 

 בגדר משולבים  .לחצרות היישוב  הצאן הרועהעל ידי רשות המרעה. הגדר מיועדת למניעת כניסה של  

  . לשטחים הפתוחים אופנייםמעברים להולכי רגל כדי לא להפריע לנגישות של מטיילים ורוכבי 

כי לעיתים קשה לעבוד עם מנהלי שטחים פתוחים, שכן לא ברור מי הוא איש ציינו  המרואיינים

  הקשר של הפרויקט, ונציגים שונים פועלים בשמה של מדיניות שונה. 

 מי הם המגדלים המתאימים ביותר לפיתוח רעיה ניידת?

: מגדלי עיזים אינטנסיביים בדיר, שיפתחו שלוחת נבחנו מספר קבוצות של מגדלים פוטנציאליים

רעיה; מגדלי בקר וכבשים במרעה, שיפתחו שלוחת עיזים; מגדלים בדואים; ארגונים חקלאיים 

גדולים, בעלי תשתיות ארגוניות ושיווקיות מבוססות; ארגוני מגדלים וארגוני מתנדבים העוסקים 

  בחקלאות; ורשויות ממשלתיות.

  סיביים בדיר, שיפתחו שלוחת רעיהמגדלי עיזים אינטנ

חלוקות, ונראה כי היתכנות המודל הזה הינה בינונית לכל היותר. יו"ר ארגון  מרואייניםדעות ה

מגדלי העיזים בממשק אינטנסיבי, מדריכת הצאן של שה"מ, ומתכנן המרעה של מחוז העמקים 

ים מעוניינים להשיא את כי אין למודל זה היתכנות, מגדלים אינטנסיבי מרובמשרד החקלאות א

הרווחים הכלכליים, והממשק של עיזים בדיר ועיזים במרעה מאוד שונה, ואין יתרונות לשילוב בין 

שני הממשקים במשק אחד. מגדל העיזים האינטנסיבי "כבול" לדיר ולפעילות הרבה הנדרשת בו, 

  ולא יכול להתרחק ממנו ולצאת למרעה.

גולן  -ן" (מגדלי צאן במרעה) ומדריך המרעה של מחוז גליללעומת זאת יו"ר עמותת "בעקבי הצא

במשרד החקלאות חושבים כי יש פוטנציאל לשילוב במשק אחד בין עדר אינטנסיבי לתפוקת חלב 

  לבין עדר אקסטנסיבי למרעה.

אלו גם אלו ציינו את משק "עין כמונים" כדוגמה מוכרת יחידה של מגדל עיזים בממשק אינטנסיבי 

) ולהלן 2019יולי  5. הבעלים של משק "עין כמונים" רואיין במסגרת המחקר (15במרעהלצד עיזים 

 
 מגדל אינטנסיבי נוסף מוציא את העיזים החולבות לרעיה באביב בלבד. 15
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בתמצית התייחסותו לסוגיה: לדבריו אין היתכנות לשילוב של עדרי מרעה בצד עדרי חלב במשקים 

אינטנסיביים. מדובר בזני עיזים שונים, והרעיה דורשת עובד שיעסוק בכך. הוא עצמו התחיל כמשק 

רעיה, מתוך מחשבה שהרעיה תחסוך בהוצאות על מזון מוגש. לאורך זמן עבר לממשק אינטנסיבי 

שבו תפוקת החלב גבוהה וממשיך במקביל לעסוק במרעה לשם שמירה מפלישה לשטחים, מגניבות 

  ומתוך הרגל ואידיאולוגיה, אך קשה לו לראות מגדלים נוספים הנוהגים כך.

  איננה מהווה בסיס יציב לקידום רעיית עיזים ממשקית.לסיכום, נראה שחלופה זו 

  מגדלי בקר וכבשים במרעה, שיפתחו שלוחת עיזים

. גידול כבשים ובקר 16חלופה זו מצטיירת כבעלת פוטנציאל טוב לקידום רעיית עיזים ממשקית

קוש לבשר כבשים ובשר בקר במרעה הינו רווחי יותר מאשר גידול עיזים במרעה, מכיוון שיש בי

(בניגוד לבשר עיזים). מגדלי בקר גם מקבלים תמיכות גדולות משמעותית מהתמיכות בעיזים 

שילוב בין בקר וכבשים לבין עיזים משפר את הכלכליות של העדר,  -. כפועל יוצא17וכבשים במרעה

תיחת סבך החורש, העיזים יכולות לתרום לפ שכן הבקר והכבשים "מסבסדים" את רעיית העיזים.

  ולאחריהן יבואו הכבשים והבקר.

עם זאת, לאורך תהליך המחקר נשמעו קולות סקפטיים בנוגע לאפשרות השילוב של עיזים ובעלי 

יש מורכבות רבה בשילוב בין שני מגדלים (אחד של בקר ואחד של עיזים)  -חיים אחרים. ראשית

מגדל אחד בלבד. מודל טוב יותר הינו כזה בתא שטח אחד, מפני שהקצאות הקרקע למרעה ניתנות ל

שבו אותו מגדל יגדל בקר / כבשים בצד עיזים. במקרה כזה עלו חששות שהדבר איננו מתאים לכל 

המגדלים (למשל על רקע העובדה שבקר זקוק לפחות טיפול ותשומת לב מעיזים), או שבעלי החיים 

  עיזים "שובבות" יותר מפרות).השונים יכולים להפריע זה לזה אם ירעו באותו תא שטח (

אף על פי כן, המרואיינים מזהים מודל של רעיית בעלי חיים שונים במשולב כבעל פוטנציאל לקידום. 

גולן אף ציין כי במחוז ישנם מגדלים רבים המשלבים בקר בצד עיזים, -מתכנן המרעה של מחוז גליל

הבקר יזים כתחביב. לדבריו, במיוחד בקרב הבדואים. את הבקר הם מגדלים לפרנסה ואת הע

 הם לא –מסוגים שונים אוכלים צמחים  ; מכיוון שהםוהעיזים רועים יחד באותו שטח ובאותו זמן

  מפריעים זה לזה. 

לעומת זאת, יו"ר עמותת "בעקבי הצאן" לא רואה פוטנציאל בשילוב בין רעיית בקר ועיזים, מכיוון 

 24נו נזקק להשגחה צמודה, יכול להישאר בשטח שרעיית בקר הינה אקסטנסיבית יותר, הבקר אי

  שעות ביממה, ופחות חשוף לגניבות, טריפות, ונזקי מזג האוויר.

קושי נוסף כרוך במידת הגמישות של מיקום ותזמון הרעיה. במודל נייד המגדל נדרש להביא את 

עדר העיזים למקום מסוים בזמן מסוים. מגדלי הבקר רגילים להשאיר את הבקר בשטח ללא 

של הפעלת אדם שייקח את העיזים יש בו עלות  –השגחה. הצורך להביא את העיזים למקום מוגדר 

כמו כן יש המודל יותר ישים.  –. אם שטח רעיית העיזים סמוך לשטח רעיית הבקר למקום הייעודי

  ישימות גדולה יותר לשילוב כבשים ועיזים, מכיוון שגם הכבשים נזקקות להשגחה של רועה.

 
אמנם העבודה הנוכחית מתרכזת ברעיה ממשקית של עיזים, בהתאם להגדרת העבודה על ידי מזמיניה, אבל יש לאמר   16

כבשים במרעה   –כי ראוי לשקול גם את תרומתן של הכבשים במרעה. בעיני חלק מהמגדלים שרואיינו בעבודה הנוכחית  
 תורמות לא פחות מעיזים להפחתת עודפי צמחיה. 

 ם במרעה קטנה מזו של עיזים במרעה.התמיכה בכבשי 17
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  גבוהה.-ישימות מודל זה הינה בינונית -לסיכום

  מגדלים בדואים 

  לה יתרונות ואתגרים ייחודיים. זוהי תת קבוצה של מגדלי המרעה (שנסקרו לעיל) שיש

בדרום הארץ  –לדברי נציגי הסיירת הירוקה ומתכנן המרעה במחוז דרום של משרד החקלאות 

שנים, מוצלח ובר קיימא. מידי שנה יש -הסתמכות והפעלת בדואים במרעה הינו מודל מוכח, רב

ותם המגדלים משנה להשכרות עונתיות, בדרך כלל מגיעים א-הקצאת קרקעות לרועים בועדת

לא מוכרים   –לאותם שטחים, ומתפנים מהשטח בסוף תקופת הרעיה. לדברי נציגי הסיירת הירוקה  

מקרים של בדואים שנשארו בשטח לאחר התקופה המוגדרת לרעיה. עם זאת, נאמר כי היכולת 

 להסתמך על רעיית בדואים נחלשת ככל שעולים צפונה. בדואים מצפון הנגב אומנם מוכנים לעלות

  . 18לאזור הרי ירושלים, אך לא צפונה מכך

נראה שזהו מודל מבוסס ומוכח, ויש ביקוש מצד  –בנוגע להפעלת בדואים במרעה בהרי ירושלים 

מספק את השירותים הממשקיים המודל מגדלים נוספים וכן דור המשך למגדלים הקיימים. 

עם זאת, ם אוכלוסיית הרועים. הנדרשים, המערכת הרגולטיבית מכירה אותו ומורגלת אליו, וכך ג

  קק"ל לא הצליחה להפעיל את המודל בצפון הארץ.

  ארגונים חקלאיים גדולים, בעלי תשתיות ארגוניות ושיווקיות מבוססות

נראה כי זהו מודל עם מידת ישימות נמוכה מאוד. במסגרת המחקר רואיינו נציגים של שני תאגידים 

קלאי העמק) ושניהם לא הביעו עניין בפיתוח מערך רעיה חקלאיים גדולים (מגדלי הדרום ומרכז ח

  ניידת בגישה עסקית. גם מתכנני המרעה במשרד החקלאות לא ראו במודל זה פוטנציאל.

התאגידים החקלאיים הגדולים הקיימים כיום הינם בעיקר שותפויות גד"ש של קיבוצים. הארגונים 

איים העוסקים בבעלי חיים הינם שותפויות הללו אינם עוסקים בגידול בעלי חיים. תאגידים חקל

של מספר משקים משפחתיים)  –קיבוצים, ובמקרים נדירים יותר  2-3בענף הרפת (בדרך כלל של 

וכן אינטגרציות בענף העוף (ארגונים שבבעלותם מדגרות, לולים ומשחטות, בדרך כלל בבעלות 

טנסיבי מאוד, במבנים וחוות סגורות, קיבוצים), אך התאגידים הללו עוסקים בגידול בעלי חיים אינ

  ללא מגע עם שטחים פתוחים.

הקיבוצים הולכים ומאבדים עניין  –גולן במשרד החקלאות  -לדברי מתכנן המרעה של מחוז גליל

  במרעה כענף משקי, וסוגרים את עדרי המרעה שהיו בבעלותם בעבר. 

יה בשלפים בשדות. לתאגידים מודל אפשרי נוסף הינו מעורבות של תאגידי גד"ש המאפשרים רע

כאלו יש קשר עם מגדלי בקר וצאן במרעה, ויכול להיות שיהיה להם עניין לארגן את הרועים לרעיה 

קיבוצים בעמק  3ממשקית ניידת. המודל נבדק מול ארגון מסוג זה, גד"ש העמק (תאגיד גד"ש של 

קית במקומות אחרים, פרט לרעיה יזרעאל); בראיון עם נציג הארגון לא הובע עניין לארגן רעיה ממש

 הקיימת בשטחי הגד"ש ובסמיכות ליישובים החברים בו.

 
יש לציין כי נציג גד"ש העמק (עמק יזרעאל) אמר כי מודל הרעיה הניידת (של עדרי בקר) קיים למעשה במגזר הערבי  18

באזור העמקים, שבו אין שטחי רעיה קבועים והעדרים נודדים בין אזורים שונים. בעמקים לא פועלים עדרי עיזים 
 במרעה.
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  ארגוני מגדלים וארגוני מתנדבים העוסקים בחקלאות

למודל זה נראה שיש פוטנציאל טוב וישומיות גבוהה. במסגרת המחקר רואיינו נציגים של שני 

(ארגון מתנדבים ועובדים  19במרעה), ו"השומר החדש"(ארגון מגדלי צאן  ארגונים: "בעקבי הצאן"

בחקלאות). לשני הארגונים יש עניין במודל של רעיה ניידת, ומוכנות לרכז מיזם כזה. גם נציגי 

  הסיירת הירוקה רואים בכך פוטנציאל, וכך גם מתכנן המרעה של מחוז העמקים במשרד החקלאות.

ם בפעילות חקלאית, מתנדבים בהתיישבות ראוי לציין כי ישנם ארגונים נוספים העוסקי

ובחקלאות, חינוך חקלאי ועוד. ניתן לשקול שילוב פעילות מרעה בתכניות של שנת שירות, שירות 

  לאומי ומסגרות התנדבותיות אחרות.

היתרון של הפעלת ארגונים כאלו הינו שהרווחים הכלכליים אינם העיקר. ניתן לשקול, למשל, מודל 

  שהינו העובד העיקרי בעדר, ונתמך על ידי מתנדבים או בני שנת שירות. שבו יש עובד בשכר

גם טיפול ממשקי, בצד שמירה   כך שיכלולשירותים  הסל    בהפעלת ארגוני מתנדבים ניתן להרחיב את

על שטחים פתוחים, והתראה במקרים של אירועים חריגים. מבחינה לאומית, לארגוני מתנדבים יש 

חיבור העובדים למטרות של שמירת ערכי טבע וישנן תועלות נלוות של , מחויבות רעיונית וערכית

  . ושטחים פתוחים, כך שהם מהווים דור העתיד של ארגוני ניהול השטחים הפתוחים

צריך להיות בעלים של עדר, או רק פלטפורמה לקישור בין מגדלים  הארגוןלחשוב האם  נדרש

  קיימים ומקומות בהם נדרשת רעיה. 

ם שהוזכרו לקידום המודל הינו הכרה בארגונים מצד המדינה או מנהלי השטחים אחד התנאי

הפתוחים. כיום כל ההתקשרות בעניין המרעה הינה בין המדינה והרועה (למשל בכל הנוגע להקצאת 

 שטחי מרעה) וצריך להגיע למצב שהארגונים יכולים לשמש כמעטפת תומכת ומתווכת.

  רשויות ממשלתיות

  ם הזכירו מודלים שונים שבהם המדינה תפעיל בעצמה את עדרי הממשק. חלק מהמרואייני

המודל שהוצע (על ידי נציגי הסיירת הירוקה ומתכנן המרעה במחוז דרום של משרד החקלאות) הינו 

משרד  –שהמדינה תקנה את העדרים ותפעיל רועים במשכורת. לדברי מתכנן המרעה במחוז דרום 

ים כעובדים בשכר, ולהעביר אותם ממקום למקום בהתאם החקלאות יכול להעסיק את הרוע

  לדרישות השטח וצרכי הרעיה.

יש לאמר שמודל זה לא היה חלק מהשאלון איתו יצאנו לסקר, ולכן לא נבדק באופן שיטתי מול כל 

  קשה להתייחס כאן לעמדה המובילה בנושא.  –המרואיינים. בגלל העדר פרספקטיבה רחבה וכוללת  

  ניםסקר ארגו סיכום

  המודלים הנחשבים כבעלי הפוטנציאל הגדול ביותר על ידי המרואיינים בסקר המומחים הינם:

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

 
מפעיל כיום פרויקט של ממשק יערות עבור קק"ל, כאשר קבוצות עובדים (בתשלום) מטפלות בגיזום  השומר החדש 19

  וכריתה, ועבודות יערניות נוספות, בדרך כלל במקומות בהם העבודה מורכבת ותפוקת העץ הצפויה מעטה.
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הפעלת רעיה ניידת על ידי ארגונים ענפיים או ארגוני מתנדבים בחקלאות, כאשר העדרים  -

ון או שהארגון ישמש כמתווך בין בעלי עדרים פרטיים והשטחים יהיו בבעלות הארג

  הנדרשים לממשק.

  סקר מגדלים בצפון הארץ 

הסקר נערך במטרה לבדוק האם מגדלים מקבוצות שונות ירצו ויוכלו לקחת על עצמם להפעיל עדר 

  רעיה נייד.

  מאפייני העדרים בסקר

 סוג בעל חיים:

מתמחים בבעל בלבד  40%מהמרואיינים משלבים בין מספר סוגים של בעלי חיים.  60% -

(יש לאמר כי בסקר נערך מאמץ לאתר מגדלים המשלבים בין בקר וצאן, כדי  חיים אחד

לבדוק את הישימות של ממשק זה, ולכן אין לראות בהתפלגות סוגי בעלי החיים בסקר 

  .מדגם מייצג למכלול מגדלי המרעה בארץ)

מגדלים עוסקים בממשקים שונים של גידול בעלי חיים: בדרך כלל חלק מהמרואיינים  -

   בקר במרעה. בצד ,עיזים וכבשים בדיר

 

  : בעלי החיים המגודלים על ידי המרואיינים בסקר  17איור 

 לשאלה האם יוכלו לגדל עיזים בצד הבקר:

מהם עושים   5אמרו שהם יכולים או רוצים לגדל גם עיזים (ממגדלי הבקר או הכבשים    60% -

 זאת בפועל).

המגדלים שאינם מעוניינים לגדל עיזים אמרו ש: הם חסרי ניסיון בגידול עיזים; העיזים  -

  רגישות לקור ומחלות, "מפונקות וחסרות מנוחה".

עזים בלבד
6%

כבשים בלבד
27%

בקר בלבד
7%

עיזים וכבשים
13%

בקר ועיזים
7%

בקר כבשים ועזים
40%

סוג בעל חיים
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  קר: רצון לשלב גידול עיזים לצד גידול ב 18איור 

  

  גודל העדר:

  .בבעל חיים מסוים מתמחיםהעדרים מעורבים גדולים יותר מעדרים  -

  בעדרים מעורבים יש יותר עיזים ופחות כבשים ופרות מבעדרים מתמחים. -

 

  : גודל העדרים של המרואיינים, לפי סוגים  19איור 

שנים בממוצע, אצל חלקם העדר  40-העדר כמגדלים את  המגדלים הינם ותיקים, ותק בגידול:

  ) לא שינו את גודל העדר בשנים האחרונות.8במשפחה לאורך מספר דורות. מרבית המגדלים (
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כל העדרים בסקר עדרים מעורבים עדרים מתמחים
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 הטיפול בעדר:

 5מרבית המרואיינים (כולל מגדלי עיזים אינטנסיביים) אינם מתפרנסים מהעדר בלבד.  -

 מתפרנסים כשכירים. 6-אית, ומרואיינים עוסקים בענפי חקלאות אחרים או תיירות חקל

  

  

  

  

  

 

 

  : מקורות הפרנסה של המרואיינים 20איור 

  

  מרבית מגדלי הבקר אינם מפעילים רועה לעדר, מרבית מגדלי הכבשים במרעה מפעילים רועה. -

 מרבית המגדלים נעזרים בשותפים, בני משפחה ושכירים לטיפול בעדר. -

  

  

  

  

 

  

 

  : הטיפול בעדר 21איור 

  

על מרבית העדרים אין שמירה בלילה. כשיש שמירה, היא מתבצעת על ידי בני משפחה, שכירים  -

  ומתנדבים, חלקם ישנים ליד העדר (לינת שטח או בקרוואן).
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  : השמירה על העדר 22איור 

  

 יעד הגידול

מגדלי כבשים במרעה, יעד הגידול הינו תפוקת  2-אצל כל מגדלי העיזים האינטנסיביים, ו -

מגדלים מפיקים חלב  3אצל מגדלים אחרים יעד הגידול הינו תפוקת בשר, כאשר חלב. 

  לצריכה ביתית בלבד.

 

  : יעד הגידול23איור 

  רעיה וממשק הזנה

בקר במרעה   -מגדלים של עדר מעורב מזינים את בעלי החיים השונים באופן שונה: למשלה -

  יש למגדלים אפשרות לשלב מספר ממשקי הזנה במשק אחד.כלומר: עיזים בדיר.  /

מעוניינים לצאת למרעה, אבל אין בסביבתם  2 –המגדלים המזינים בדיר בלבד  5מתוך  -

  ידי מגדלים אחרים).שטחי מרעה פנויים (השטחים תפוסים על 
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ושטח המרעה משתנה: בין רעיה סביב יישוב  של המגדל המרחק בין מקום המגורים -

  ק"מ ממנו. תלוי גם בחסמים טופוגרפיים. 10המגורים ועד 

 

  : ממשק הזנה 24איור 

חים החסמים העיקריים לרעיה הם: מחסור בשטחי מרעה פנויים בקרבה למגדל (חלק מהשט

תפוסים על ידי בקר); חוסר ההתאמה של עיזי חלב למרעה; חוסר יכולת להתפרנס מרעיית צאן; 

  .צורך בשמירה צמודה על עדר רועה

התנאים הנדרשים לקיום רעיה: שטח זמין לרעיה, עם צמחיה עשירה ומזינה; גידור שטח המרעה; 

  אישורי רעיה, מכסת חלב, אישור הקמת מחלבה.

  הניידת ישים בישראל? האם מודל הרעיה

  הוצג למרואיינים התרחיש הבא:

  

  

  

  המרואיינים נשאלו האם התרחיש ישים בישראל והאם יהיו מעוניינים לקחת חלק במודל כזה.

  יהיו מוכנים לקחת בו חלק.  47%מהמרואיינים אמרו שהתרחיש ישים בישראל, אך רק  73%

  

  

  

  

  

  

  

  : תשובות מרואיינים בנוגע לישימות מודל רעיה ממשקית ניידת  25איור 



71 
 

 

 

 

 

 

  

  ממשקי ניידנכונות להפעיל עדר  -: תשובות מרואיינים 26איור 

  חסמים ותנאים לפיתוח רעיה ניידת

המרואיינים נשאלו על חסמים ותנאים לפיתוח רעיה ממשקית ניידת באופן איכותני ("שאלה 

  פתוחה").

: קושי למצוא רועה מנוסה, צורך בנוכחות רועה צמוד, רישיון שפורטו על ידי המגדלים הם  חסמים

ח מרעה חדש; מגבלות על הקמת גדרות ומבנים; לעובד זר; תקופת הסתגלות של בעלי חיים לשט

מימון שיאפשר להתפרנס מהרעיה; איתור שטח מרעה שפנוי מהקצאה למגדלים   –כדאיות כלכלית  

 אחרים; חסם סובייקטיבי: "לי אישית זה לא מתאים".

), תנאים לקיום המודל: אישורי רעיה, בניית דיר באזור הרעיה, גידור (יכול לייתר את הצורך ברועה

קרוואן לשומר, חיבור מים וחשמל, התאמת זמני הרעיה לעונות השנה, מימון שכר הרועה, תשלום 

  שנים). 10-15ראוי לבעל העדר, חכירת שטח מרעה לטווח ארוך (

יום בין  90ניתן להפעיל עדרי חלב לרעיה, בתקופה שבה העיזים "יבשות", המרואיינים אמרו כי 

לפני המלטה, אחרי המלטה,  -לבים שונים שדורשות טיפול שונההמלטות. העדר מורכב מעיזים בש

  יוצר מורכבות בניוד העדר. -גדיים, מיניקות

  ממשק לא פחות טוב מעיזים. מבצעות כבשיםכי ה מרומגדלי כבשים א

המרואיינים נשאלו האם הם יכולים למצוא רועה שילווה את העדר במודל של רעיה מתניידת. 

  יכולים למצוא רועה כזה.מרביתם אמרו שהם 

  

  

  

  

  

  

 יכולת למצוא רועה שילווה את העדר במודל נייד -: תשובות מרואיינים 27איור   
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  מי הם המגדלים המתאימים ביותר לפיתוח רעיה ניידת?

ממגדלי הבקר בסקר ענו שהם   80%עיקר המגדלים שמעוניינים להפעיל עדר נייד הינם מגדלי בקר:  

מחצית אמרו שהם  –יכולים להפעיל עדר עיזים נייד; בקרב מגדלי העיזים האינטנסיביים בדיר 

מרביתם אמרו שאין להם  –מוכנים להפעיל גם עדר עיזים נייד במרעה; אך בקרב מגדלי הכבשים 

  לגדל עיזים במרעה. עניין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תשובות מרואיינים נכונות להפעיל עדר ממשקי נייד, לפי סוג מגדל : 28איור 

  

  תמריצים כלכליים לקידום רעיה ניידת

למרואיינים הוצגה שאלה בדבר גובה התשלום הנדרש על ידם בכדי לקיים רעיה ניידת. להלן ניסוח 

  השאלה שהופנתה למרואיינים:

  

  

  

 זו (יתרת המרואיינים לא ידעו לענות). לשאלהבלבד תשובות  7התקבלו  -

  מגדל אחד ביקש את המענק הקיים לרעיה, ולא מעבר לכך. -

, שיאפשר לשלם משכורת לרועה ₪ בחודש  8,000-15,000תמרוץ בגובה    מרואיינים ביקשו  6 -

  או שני רועים.
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  : תכנון, פיקוח וניטור לקידום רעיית עיזים משלימים כלים  . 5

כהשלמה לממצאי המחקר, יפורטו בפרק זה מספר נושאים שיש לתת עליהם את הדעת בקידום 

אמצעים ו  רעיית עיזים ממשקית: כלים תכנוניים שיאפשרו להקים דירים ותשתיות נדרשות לרעיה;

שיאפשרו למנהלי השטח לעקוב אחר תנועת העיזים במרחב, ולוודא שהרועים  לפיקוח וניטור,

 מבצעים רעיה ממשקית במקומות הנדרשים ובזמנים שנקבעו לכך.

  פיתוח תשתית תכנונית

בחלק מהאזורים בישראל ישנן תכניות אזוריות המאפשרות הקמת מבנים חקלאיים, בין היתר 

); 21904ינן: התכנית למבנים חקלאיים במחוז צפון (ג/דירים לגידול עיזים. דוגמאות בולטות ה

תכנית לדירי צאן במועצה האזורית לב השרון; ותכנית למבנים חקלאיים במועצה האזורית מטה 

יהודה. תכנית זו אושרה לאחרונה, וניתן ללמוד ממנה רבות על התכנון אותו רצוי לקדם כתשתית 

  לקידום רעיית עיזים. נסקור אותה להלן.

אושרה במועצה האזורית מטה יהודה תכנית למבנים חקלאיים ותיירות חקלאית החלה על   2018-ב

). זוהי תכנית מפורטת המאפשרת להוציא היתרי 151-0387068כל שטח המועצה האזורית (תכנית  

בניה למבנים חקלאיים, ובחלקם לפתח גם תיירות חקלאית (למשל מכירת ישירה של חלב ומוצריו 

  ).מהמגדל לצרכן

  יתרונותיה של התכנית:

מאפשרת להוציא היתרי בניה לדירים בתחום היישובים ובמעטפת היישוב, ותחת מגבלות  •

 גם באזורים שהוגדרו "תחום חיפוש צמוד דופן".

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

  . רעיה נדרשים לממשקתחומי החיפוש סמוכים ליערות ולאזורים ה •

יתכן ו (בניגוד ל"חלקות א" במושבים)אינם משויכים לחקלאים ספציפיים  תחומי החיפוש •

  ., ללא תלות בחקלאי ספציפיהנהלת היישוב (האגש"ח) יחד עםשניתן לפתח דיר 
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 )2018: תחומי חיפוש למבני משק בסמוך לאשתאול ובסמוך לבית מאיר, תכנית למבנים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה (מאושרת  29איור 

האיור הבא מציג דוגמאות מתוך התכנית, תחומי חיפוש להקמת מבני משק בסמוך לבית מאיר 

   שתאול.ובסמוך לא

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפורטות מודל נוסף לקידום תשתית תכנונית למרעה ממשקי הינו הטמעה של מוקדי רעיה בתכניות  

, הוחלט להפקידה 151-049575של יישובים כפריים. לשם דוגמא, במסגרת תכנית לרמת רזיאל (

ביקשה רט"ג לכלול בתחום התכנית מוקד רעיה שיאפשר לממשק באמצעות רעיית  )2018במאי 

עיזים את אזור המגע בין היישוב לבין החורש והיער הסמוכים אליו. יעוד קרקע זה נכלל בתכנית, 

  תאם להחלטת הועדה המחוזית ובהמשך לבקשת רט"ג. בה

 1,500דונם, והשימושים שיכללו בו הם: מבנים חקלאיים (עד  4שטח מוקד הרעיה שנקבע הוא 

מ"ר);  100מ"ר); מבנה מגורים (עד  30מ"ר); נקודה למכירת מוצרים ( 100מ"ר); מחלבה (עד 

  מ"ר). 350ושימושי תיירות (עד 

ות לבקש הכללת מוקדי רעיה באופי זה בתכניות ליישובים כפריים או מוצע לבחון את האפשר

יישובים עירוניים הגובלים בשטחי יער או חורש, בהתאם לתנאי השטח ומידת הרלוונטיות של 

נציגי קק"ל בועדות מחוזיות יכולים להעלות נושא זה לדיון, במסגרת התייחסותם לתכניות   הנושא.

  ת לועדות.ישוביות או כוללניות, המוגשו

  

  וניטור אמצעי פיקוח

יש להבחין בין פעולות פיקוח לפעולות ניטור. המטרה של פעילות פיקוח הינה לוודא כי הרועה מבצע 

את הרעיה הממשקית לפי תכנית הרעיה שנקבעה על ידי מנהלי השטח בהתאם לצרכי השטח 

בתכנית הרעיה. לעומת  דל שהוגדר נמצא במקום ובזמן שנקבעוושהוגדרו, כלומר שעדר עיזים בג

, באופן שיאפשר הצמחי  הכיסוי  על  הרעייה  השפעת  אחר  מעקבזאת, המטרה של פעולות ניטור הינה  
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לבחון את האפקטיביות של תכנית הרעיה הממשקית שנקבעה, השגת המטרות בהקשר של ניהול 

  בניטור.הצמחיה בשטחים הפתוחים, ועדכון התכנית ככל הנדרש בהתאם לצרכי השטח המתבררים  

  פיקוח

קבוע אמצעים ישימים לפיקוח כי הרעיה מתרחשת כחלק ממערך תמרוץ לרעיית עיזים יש צורך ל

את הפיקוח יש למיקום, לחץ ותזמון הרעיה.  לגודל העדר, על פי הממשק שנקבע, כולל התייחסות 

, או סמוך כלומר לעקוב אחר מיקום העיזים כאשר הן בשטחי המרעה  –בזמן אמת  ככל הניתן  לערוך  

. בכדי שהפיקוח יהיה אפקטיבי יש לקבוע מראש מול הרועה את הסנקציות במקרה מאוד לאחר מכן

  אינו ממלא את התנאים שנקבעו בתכנית הרעיה הממשקית. רועהשהפיקוח יוכיח כי ה

 ממערכת מידע או מהמגדל מידע כוללים העדר ותנועת גודל על מידע לקבל המאפשרים האמצעים

GPS כללי ומיקום הרעייה זמני, העדר גודל על מידע לתת יכול המגדל: מהמגדל מידע .תמותאמ ,

 הבאה. טבלהבאמצעות מילוי יומן רעיה, למשל ב

  שעל מגדל למלא כחלק מתכנית רעיה ממשקית רעיה : דוגמא ליומן 30איור 

  

  

  

  

  

  

בשנים האחרונות פותחו אמצעים טכניים המאפשרים לעקוב אחר תנועת העיזים בצורה פשוטה 

מאפשרים למנהל השטח לעקוב  העיזיםקולרי על  GPSמשדרי ונוחה ללא תלות בדיווחי המגדל. 

עלו במספר מחקרי רעיה בשנים קולרים כאלו הופ .אחרי עדרים רבים דרך מערכת ריכוזית

 ביום  שעה,  תאריך GPS קולר  מותקן  עליו  החיים  בעל  של  מיקוםה  הוא  המתקבל  המידע  האחרונות.

   .הרעייה עצמת את לחשב ניתן המתקבל מידעה מתוך .אתר בכל השהייה ומשך

המכשירים הינם משני סוגים  .לצאן ומתאימים בשטח עמידים GPS מכשירי בשוק קיימים

 :עיקריים

 בתדירות  כתלות  ,מוגבל  לזמן  נתונים  אגירת  מאפשרים  אלה  מכשירים:  נתונים  אוגרי  מכשירים .1

. הטענתם ללא חודשים 5 מ למעלהנתונים  יחזיקו אשר מכשיריםישנם  כיום. הנתונים אגירת

 הנתונים את.  נתונים  כטבלת  או  במפה  להציגם וניתן למחשב הנתונים את  לפרוק יש  מכן  לאחר

 כ היא כזה מכשיר עלות. השונים באתרים הרעיה עצמת את ולקבל GIS בתוכנת להזין ניתן

 . מכשירים אלו מתאימים יותר לניטור לאורך זמן, ופחות לפיקוח בזמן אמת.₪ 1,000-2000

 לאתר  נתונים  העברתאגירת נתונים ובנוסף    מאפשרים  אלה  מכשירים:  נתונים  משדרי  מכשירים .2

 יתרון אלו למכשירים. ועיבוד ניתוח GIS למיפוי הנתונים את להעביר ניתן שממנו אינטרנטי
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 של חסרונם. נתון רגע בכל העדר של מיקומו את לדעת שניתן כך ,אמת בזמן וניטור בפיקוח

 .₪ 1,500-2,500 -כזה כ מכשיר עלות. ימים מספר בכל להטעינם שיש בכך הוא אלה מכשירים

כלומר האם העיזים  –יש לאמר כי אמצעי הפיקוח מבקרים רק את הביצוע של תכנית הרעיה 

נמצאות במקום שבו הן אמורות להיות לפי התכנית ובזמנים המתאימים. עם זאת, אין כאן בקרה 

תשלום לרועה התכניות רעיה ממשקית ועל תוצאות הרעיה. לתחושת מנהלי השטחים הפתוחים, 

כאן נדרשים  הסרה של הצמחיה בכמות ומיקום מתאים. –להיות לפי תוצאות בשטח  כיםצרי

 אמצעי ניטור של ההשפעה על הצמחיה, בנוסף לאמצעי הפיקוח על נוכחות העיזים בשטח.

  ניטור

בזמן לא ובעיקר בראיה לאחור, אותן , וניתן לראות מתמשך אירוע הן הצומח על הרעייה השפעות

 להבחין מאפשר לאחור בראיה ניטור. שונים פרמטרים לנטר ניתן שונים זמן בטווחי אמת.

 צמתובע כתלות שנים 3-4 של בטווח כלל בדרך - הקודמות הרעייה בעונות שהתרחשו בתהליכים

  . הרעייה

, בהתייחס לפרמטרים כגון: כיסוי צמחיה הצמחי הכיסוי ביחס בשינויים להתמקד צריך הניטור

 .המפקח הגוף מבחינת הרצויה לתוצאה להגיע במטרה ; ועוד,סגור/פתוח; עשבוני/מעוצה

האמצעים לקבלת מידע הינם סיורי שטח, תצלומי אוויר או אמצעים אחרים המאפשרים לעקוב 

 אחר דפוסי צמחיה.

 גדולים  שטחים  לבחון  מאפשר  זה  שכלי  בכך  םה  היתרונות.  וחסרונות  יתרונות  אויר  מתצלומי  למידע

 השינויים בחינת לצורך, יחסית פשוט באופן על במבט הצומח בכיסוי שינויים על מידע ולקבל

 הצל של שונה היטל ישנו רבים במקרים אויר שבתצלומי בכך הם החסרונות. הצמחי בכיסוי

 השינויים על נתונים מספקת ואינה ממדית חד היא העל תמונת בנוסף. השטחים סיווג על המשפיע

 חישה  של  שונות  טכניקות  לשלב ניתן.  מאוד  משפיעה  הצאן רעיית  עליו אשר  האופקי בהיטל  בכיסוי

 . בצומח השינויים לבחינת מרחוק

 מיקומם לגבי אמין מידע ולקבל במרעה עדרים על לפקח מאפשר לעילשהוזכרו  שיטותה שילוב

, לנתח את השפעתם על הצומח והשגת מטרות הרעיה השונים המרעה בשטחי הרעייה ועצמות

  הממשקית, ולהתאים את ממשקי הרעיה העתידיים.

  להלן מספר תוצרים אפשריים של תכנית ניטור רעיה ממשקית.
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 : תוצרים אפשריים של ניטור מרעה ממשקי  31 איור
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  סיכום ומסקנות   . 6

  המסקנות הבאות: את המחקר מעלה

הינם אזורי חייץ  בלחץ רעיה גבוה  השטחים הנדרשים לממשקחלק משמעותי מ  היכן נדרשת רעיה?

ניתן לממשק אותם באמצעות עדרים הממוקמים . מסביב ליישוביםלצמצום נזקי שריפות 

. גם חלק משמעותי משטחי החייץ ביערות ביישובים הכפריים ומתבססים על דירים צמודי דופן

   ומק השטחים הפתוחים) הינם בטווח של מרחקי ההליכה של עיזים.(בע

מוצע כי שלב ראשון בכל בדיקה ותכנון רעיה ממשקית מרחבית יהיה בחינה של היישובים הכפריים, 

ורדיוסי ההליכה של עיזים, בכדי לקבוע האם ניתן לבסס את מערך הרעיה המרחבי על עדרים 

תכנונית וחברתית) או שמא נדרש להקים עדרים בשטחים ודירים צמודי דופן (הפתרון הזמין 

 הפתוחים, בדירים ניידים או קבועים. 

הן את קווי החייץ סביב היישובים והן   הרי ירושלים ניתן לממשקבחקר המקרה שערכנו נמצא כי  ב

היישובים   .יישוביםדופן ל-צמודחייץ בעומק היער באמצעות עדרים הממוקמים בהקווי    את מרבית

  .מתאימים למגבלות של העיזיםהמרחקי הליכה קצרים ים במרחב באופן המאפשר פזור

ביישובים כפריים רבים ישנם מגדלי עיזים חובבים. הענף מאופיין   ההיצע של עדרים ושירותי רעיה:

בגמישות המאפשרת פעילות בקנה מידה קטן (זאת בניגוד, למשל, לגידול פרות או תרנגולות, 

שכמעט אינו קיים בקנה מידה קטן ו"חובבני"). יש עניין בקרב המגדלים הכפריים הקטנים להגדיל 

תינתן להם תמיכה מתאימה (תמריצים כלכליים, הקלות את העדרים וגם לצאת למרעה, אם 

בחסמים ביורוקרטיים, שדרוג דירים וגידור, סיוע בהעסקת שכירים או הפעלת מתנדבים). ניתן 

  להתבסס על המגדלים הקטנים הללו כתשתית אנושית לביצוע הרעיה במרחב.

בדיקה לזיהוי מגדלים לפיכך מוצע כי בשלבים הראשונים בתכנון רעיה ממשקית מרחבית תיערך 

קטנים במרחב. מקור מידע ראשוני הינו נתוני השירותים הוטרינריים בדבר ביצוע חיסונים -חובבים

  לצאן, ודיוק של הנתונים הללו באמצעות שיחות עם נציגי היישובים.

מעוניינים להגדיל את העדרים ולצאת לרעיה, הקטנים המגדלים ממצאי הסקר שלנו מראים כי 

. ממצא וטיפול בחסמים  שתכסה הפסדים ותהיה קבועה לאורך זמן,קבלו תמיכה כלכלית  ובלבד שי

זה מראה כי התמיכה הכלכלית הנדרשת לעידוד רעיה ממשקית הינה צנועה, וכי חישוב המתבסס 

על כיסוי הפסדים, כפי שהוצע בתחשיבים שבוצעו בעבודה זו, הינו כיוון מתאים לחישוב התמיכה 

  קי.הנדרשת בעדר הממש

, אבל הביעו במעטפת היישוב מעוניינים עקרונית ברעיהאומנם היישובים הכפריים  נציגי

החסמים מייצגים. הקמת עדרים ודירים ביישובים שהם והצביעו על חסמים להסתייגויות 

: לקידום רעיה ממשקית, שהוזכרו על ידי המגדלים הקטנים ועל ידי נציגי היישובים הםהעיקריים 

סיוע צורך בהקמת דירים וחיבור למים, צורך בת פגיעה בשטחים חקלאיים סמוכים, גניבות, מניע

  .מכסות חלב, לווי וטרינרי והדרכהבהקצאת קרקע ו

עדרי עיזים   בהרי ירושליםמסלול נוסף לקידום רעיה ממשקית הינו רעיה ניידת. קרן קימת מפעילה  

ים. מודל זה פועל היטב הן מבחינה ניידים, המובאים מהנגב הצפוני ומתבססים על מתקנים נייד

ממשקית והן מבחינת שביעות הרצון של הרועים ורצון של הדור הממשיך להיכנס לתחום ולהפעיל 
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ולתת מענה לצרכים הייחודיים של המגדלים  מודל זהלתמוך בועדרים באזור. חשוב להמשיך 

בקשר בין המגדל לרשויות דובר ערבית) בקק"ל, סיוע  -הבדואים: פרויקטור ייעודי (ככל הניתן 

השונות (משרד החקלאות, רמ"י, רט"ג, המועצה האזורית, היישובים הסמוכים וכו'), תשתיות מים, 

 חיסונים וכו'.

מגדלים מקבוצות שונות, וכן   הפעלת עדרי רעיה ניידים על ידינבחנה הישימות של    למודל זה,בנוסף  

ר במרעה גם לטובת רעיה ניידת של עיזים, זוהה פוטנציאל להפעלת מגדלי בקארגוני חקלאים. 

 הפעלת מגדלי עיזים בממשק אינטנסיבי, שיפתחו עדר רעיה בצד העדר שבדיר. –ובמידה פחותה 

מודל נוסף הינו הפעלה של ארגוני חקלאים כאשר דוגמאות בולטות הן ארגון "השומר החדש", 

גון "בעקבי הצאן", ארגון של המפעיל מתנדבים ועובדים בשכר בפעילות חקלאית ויערנית; ואר

מגדלי צאן במרעה. נציגי הארגונים הללו הביעו עניין לרכז ולהפעיל רעיה ממשקית, בכפוף לכך 

  שינתנו תמריצים כלכליים ומוסדיים מתאימים.

כיום קק"ל נותנת לרועים הניידים תמיכות ב"שווה כסף" (אוהלים, חיסונים, מזון לעדר, מים, 

ומה), ולא בתשלום על שירותי רעיה. מכיוון שהכלכלה של עדר הצאן במרעה פאנלים סולאריים וכד

הפסדית, בדרך כלל עובדים המגדלים בעבודה נוספת באחד מיישובי הסביבה. משרד החקלאות 

₪  100-מעניק לעדרי מרעה תמיכות נוספות, בדמות תשתיות מרעה וכן תמיכה כספית, בגובה של כ

נה נמוכה, ואינה מכסה את ההפסד בגידול. לאור כל זאת, מוצע לעז במרעה בשנה. תמיכה זו הי

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 לניתוח הצורך והביקוש לרעיה ממשקית באזור, באמצעות מודל לזיהוי 

ים הנדרשים לרעיה ו"תרגום" שלהם לכמות העיזים והעדרים. המחקר מצביע על החסמים השטח

והפוטנציאל לקידום הרעיה מנקודת מבטם של המגדלים, וכן הערכה בדבר גובה התמריץ הכלכלי 

  הנדרש כדי לעודד ביצוע רעיה ממשקית.

המחקר שהוצג בזה נותן בידי מנהלי חורשים ויערות כלים מעשיים וישימים שיאפשרו לקדם תכנית 

רעיה, לעודד את המגדלים ולהביא לכך שיהיו עדרים זמינים באזורים הנדרשים להפחתת חומרי 

  בעירה ותחזוקת קווי חייץ, ובמועדים הנדרשים. 
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  עיזיםבגידול ותחשיב פרמטרים כלכליים  נספח א:

הטבלה הבאה מציגה ריכוז של ממצאים עיקריים מתחשיבים של גידול עיזים במרעה ממשקי, לפי 

שתי מטרות גידול: בשר וחלב; ובשר בלבד. ניתן 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 

מתאפשר רק  -צרת מורכבות בהיבט התכנוני, מכיוון שיש צורך בהקמת מכון חליבה (בישראליו

במבני קבע, שבדרך כלל ניתן 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 

  ו שלוש ביום.פעמיים א

על בסיס נתונים המתאימים לממשק מוסדר ומודרני, ויתכן כי בקרב  ךיש לציין כי התחשיב נער

. גובה (למשל בהקשר של עלויות עבודה) קבוצות אוכלוסיה אחרות עלויות הגידול נמוכות יותר

ל ת המגדשנדרש לתת בכדי לפצות אהמינימאלי ההפסד למגדל משקף את גובה התמרוץ הכלכלי 

    על ההפסדים ולתמרץ אותו לערוך רעיה ממשקית.

₪ ואילו בממשק  850ניתן לראות כי ההפסד השנתי לעז במרעה בממשק של גידול בשר בלבד הוא 

₪. סכום זה מהווה אינדיקטור לפיצוי שיש לתת לבעל העדר על קיום  260של גידול חלב ובשר הוא 

₪ לחודש; כלומר   5,000-ות עבודה עצמית בגובה כהמרעה (יש לציין כי התחשיב נערך בהנחה של על

₪  5,000-התמורה להפעלת העדר מבחינתו תהיה כ –בהנחה שהמגדל יקבל את הפיצוי המצוין 

  בחודש).

₪ לדונם בממשק  52-₪ בממשק של גידול בשר בלבד, וכ 170-העלות לממשק רעיה לדונם הינה כ

₪ לדונם לתחזוקה שנתית של דונם קו חייץ   200-400של גידול בשר וחלב. זאת בהשוואה לעלות של  

  בחורש באמצעות דילול מכני (ראו סקירת ספרות לעיל).

.מקור: עדר רמת הנדיב בהתייעצות עם מדריכי  עיזים בוגרות ₪200 / שנה, . כלכלת העדר במרעה, בממשקים שונים:  6טבלה 
 צאן  בשה"מ 

  

הנגזרת ממנה.  הצורך בעבודת רועה ועלות העבודה ברעיה ממשקית הינו עיקריכלכלי ההאתגר ה

 של רעיה בשטחים הפתוחים, בלווי רועה,שעות עבודה יומיות    5-4יש צורך בכבגידול עיזים במרעה 

. כאשר העיזים מגודלות בדיר, ללא יציאה למרעה, שעות העבודה יומיות בדירעבודה  שעות    2בנוסף  ו

רועה אחד יכול לטפל בעדר שגודלו  ת משמעותית, ומכאן החיסכון בעלות כח אדם.הנדרשות נמוכו

ראש הינו "יחידה כלכלית". בעדר  100, וזהו אחד הנימוקים לאמירה של עדר בגודל ראש 100עד 

ראש נדרשת עבודה של רועה נוסף. עדר קטן יותר ניתן להגדיל ללא תוספת משמעותית  100גדול מ

  שמהווה עלות מרכזית בהפעלת העדר במרעה.לעלות כח העבודה, 
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   : כלים לחיזוק התמיכה הכלכלית בעדרי עיזים במרעהבנספח 

, וגובה הנדרשים במרחב יערות הקדושים וצרעה ואשתאולהטבלה הבאה מציגה את גודל העדרים 

ימים כיום והניתנים על יהתמרוץ הכלכלי השנתי הנדרש בממשקים שונים (בנוסף לתמריצים הק

  י משרד החקלאות).יד

 : חישוב התמריצים הכלכליים הנדרשים לקידום רעיית עיזים ממשקית  7טבלה 

  

מדובר בהערכה ראשונית, ויתכן כי בפועל גובה התמרוץ הנדרש יהיה שונה, לאחר ניתוח מפורט של 

  הנדרשת לממשק.השטח וזיהוי האזורים הספציפיים בהם צמחיית חורש צפופה 

  מה יכולים להיות המקורות  התקציביים לתמרוץ רעיה ממשקית?

מוצע לנסות לרכז קרן משותפת של כל בעלי העניין לטובת תמרוץ כלכלי לרעיה ממשקית. בין היתר 

  ניתן לרכז מקורות תקציביים מ:

 קק"ל .1

 קרן שטחים פתוחים ברמ"י .2

 רט"ג .3

 משרד החקלאות .4

 רשויות עירוניות ומועצות אזוריות –רשויות מקומיות  .5

 רשות כבאות והצלה .6

  ועדים מקומיים של יישובים כפריים .7

  

התשלום הנדרש 
לתמרוץ רעיית 

עיזים עם תפוקת 
בשר בלבד ₪ שנה

התשלום הנדרש 
לתמרוץ רעיית עיזים 

עם תפוקת חלב ובשר  
₪ שנה

גודל עדר עזים 
לממשק (ראש)

סה" כ שטחים 
לממשק רעיית 

עזים (דונם)

מרחב יער הקדושים

2,064,650 631,540 2,429 12,114
סה" כ במרחב (כולל בית 

שמש)

106,250 32,500 125 627
ממוצע ליישוב (ללא בית 

שמש)

מרחב יער צרעה- אשתאול

1,459,450 446,420 1,717 8,586
סה" כ במרחב (כולל בית 

שמש)

52,700 16,120 62 309
ממוצע ליישוב (ללא בית 

שמש)

260
גובה התמרוץ לעז/שנה 

תפוקת חלב ובשר, ₪ 

850
גובה התמרוץ לעז / שנה 

תפוקת בשר בלבד, ₪ 
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  "מודל הדבורים" והתאמה לענף הצאן במרעהבדיקה של   נספח ג:

  רקע

ענף הדבורים מתנהל בצורה שניתן ללמוד ממנה לקחים גם לענף הצאן במרעה. החקלאים בענף 

מוצר חקלאי הנמכר בשוק הפרטי, ושירותי האבקה   -ני מוצרים במקביל: דבש  הדבורים מייצרים ש

שהינם שירותי מערכת אקולוגית. בענף הדבורים פותח מנגנון המאפשר לקנות שירותי האבקה,  –

ולשלם עבורם, וכך נוצר מצב מיוחד שבו שירותי מערכת אקולוגית נסחרים בשוק הפרטי, בין 

  דבוראים לחקלאים (בעיקר מגדלי מטעים) הנזקקים להאבקה.

רשים להאבקה יכול ללמד אים לבין חקלאים הנדבירור מנגנון ההתקשרות הקיים כיום בין דבור

מפגש בין ביקוש (חקלאי הנזקק על מה ניתן לפתח בענף רעיית העיזים הממשקית. איך מביאים ל

איך החקלאי הנדרש להאבקה "מוצא" את הדבוראי שיכול להאבקה) לבין ההיצע (הדבוראי)? 

ית? מה תפקידו של הארגון הענפי האם נדרשת הקמת מערכת מידע ייעודלהציב כוורות במשק שלו?  

  (מעצת הדבש/ארגון מגדלי הדבורים)? איך נקבע המחיר והתנאים לאספקת שירותי האבקה?

  שיטת הבדיקה

ענף הדבש: מדריך הדבורים הראשי בשהמ (שירות ההדרכה ראיונות עם נציגי    הבדיקה התבססה על

הראיונות נערכו באוגוסט הדבורים.  מועצת הדבש/ ארגון מגדלי  והמקצוע, משרד החקלאות) ונציגי  

. בנוסף נערכה בדיקה של פרסומים של מועצת הדבש, בעיקר מתוך אתר האינטרנט של 2018

  honey.php?id=24-and-http://honey.org.il/flowersהמועצה: 

  ממצאים

הנזקקים להאבקה אבל לא  גידוליםב, במטעים ובחממותהינו קה תשלום על שירותי האבה

תפוקת  –מכיוון שמדובר בגידולים בהם אין הרבה אבקה . (למשל אבוקדו) מייצרים הרבה אבקה

ללא תשלום הדבוראים היו מעדיפים שלא הדבש תפחת כתוצאה מהצבת כוורות בשטחים הללו. 

  ם על אובדן הדבש., והתשלום מפצה אותלהביא כוורות למטעים אלו

בעיקר מכוורות גדולות עוסקות כיום  שנה. 40-מזה כבענף התשלום לשירותי האבקה קיים 

מסה"כ  50%התשלום על שירותי האבקה מהווה הכנסה נלווית לייצור דבש, עד  בהאבקה.

ככל הידוע אין דבוראים שעוסקים רק בשירותי האבקה, , ואינו מחליף את ייצור הדבש. ההכנסות

עם זאת, לאורך זמן תשלום עבור שירותי האבקה לא הביא להגדלת מספר הדבוראים בענף. וה

רואים שהחלק היחסי של שירותי האבקה ממכלול ההכנסות של הדבוראים הולך וגדל , ויותר 

  דבוראים נכנסים לתחום האבקה.

המודעות של למשרד החקלאות ולארגון המגדלים (מועצת הדבש) ישנו תפקיד חשוב בחיזוק 

חקלאים מגדלי מטעים לצורך בתשלום עבור האבקה, וכן בפיקוח על ביצוע האבקה וחיזוק האמון 

  בין הדבוראים למגדלי המטעים.

היתרון העיקרי של התשלום  -מבחינת הדבוראים כיום הביקוש לכוורות להאבקה עולה על ההיצע.

, ואילו הצורך בהאבקה הינו יחסית נודתיעבור שירותי האבקה הינו ייצוב הענף, ייצור דבש הינו ת

  .קבוע
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מועצת הדבש מייצרת כלים המסייעים לחקלאי ולדבוראי בהתקשרות לצורכי שירותי האבקה: 

, המלצה על כמות הכוורות לפי סוגי גידולים, המלצה על לשירותי האבקה מחירון מומלץפרסום 

(למשל העמדת כוורות   מצד דבוראיו  שסוכממבנה חוזה ואופן התקשרות, פיקוח על עמידה בתנאים  

 עם צפיפות דבורים מסוימת ולא "קופסאות ריקות").

נערך בדרך כלל על סמך הכרות (חקלאי הנזקק לשירותי האבקה)  וביקוש    (דבוראי)  המפגש בין היצע

נקבע לשירותי ההאבקה המחיר בדרך כלל, חקלאים ודבוראים עובדים יחד שנים רבות.  אישית.

עצם העובדה  .ומתן הנחה מצד הדבוראימועצת הדבש תוך התייחסות למחירון של , במו"מ מקומי

 ., וכן מחיר סף מסוים שנדרש להתייחס אליושיש מחירון פומבי מאותת לשוק שהשירות שווה כסף

בפועל גם הוא שמשולם שינויים במחיר המומלץ יכולים לאותת לחקלאים/דבוראים כך שהמחיר 

  ישתנה.

ההפסד  ובהתאם להערכה של, הנדרש להאבקה קבע בהתאם לענף החקלאיהמחיר המומלץ נ

(בדרך כלל   שהדבוראי עלול לספוג כתוצאה מהעמדת כוורות במטע שאינו מייצר כמות אבקה גדולה

  .מדובר בהשערה בלבד)

 

לייצור ושיווק דבש (מקור: אתר האינטרנט של המועצה  : מחירון מומלץ לשירותי האבקה המפורסם על ידי המועצה  32איור 
  לייצור ושיווק דבש) 
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סטנדרטים לביצוע שירותי האבקה המפורסמים על ידי המועצה לייצור ושיווק דבש (מקור: אתר האינטרנט של המועצה לייצור    33 :איור
  ושיווק דבש)
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  : הנחיות של המועצה ליצור ושיווק דבש לביצוע ההתקשרות בין דבוראי וחקלאי לביצוע שירותי האבקה  34 איור

  

  תובנות הרלוונטיות לענף רעיית העיזים

 .ניתן "לבנות" מוצר ממשקי בצד הייצור החקלאי הישיר ולהביא למצב שהשוק משלם עבורו 

 כבסיס לרעיה   –למשל כמה עיזים לדונם    –צוע שירותי רעיה  ניתן לנסח ולפרסם סטנדרטים לבי

 ממשקית של רועים ומנהלי שטחים.

 .יש חשיבות רבה לפיקוח על אספקת השירות בהתאם לתנאים שסוכמו, על ידי גוף חיצוני  

 ואינם תלויים ברשויות ממשלתיותבו הביקוש וההיצע הינם מקומיים אפשר להגיע למצב , :

מצב כזה ומיים ומנהלי שטחים מקומיים / גופים הנזקקים לרעיה. בין מגדלים מקלמשל 

  מתאים לתנאים מקומיים.ומפחית סרבול ביורוקרטי, 

  כדאי שיהיה ארגון מלווה לתהליך, שיחזק את המודעות לשווי הכספי של השירות, יפרסם

 השטחיםמחירון מומלץ, יפקח על ביצוע השירות בפועל, ימנע ניצול של הרועים או של מנהלי 

  .הפתוחים

  צריך לחזק את המודעות של מקבלי השירות לצורך בו. למשל אצל "מנהלי" יישובים (ועדים

סביב יישובים ובאזורים הנדרשים מקומיים, רכזי משקים), שיתכן שהם המפתח לקידום רעיה  

  .לתחזוקה מפני שריפות
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  בנוגע למודל רעיה ניידת : נציגי ארגונים ונציגים ענפיים שרואיינודנספח 

  תאריך הראיון  שם ותפקיד  קבוצה

מגדלי עיזים מקצועיים, 
  המגדלים בדיר

עמי עמיצור, התאחדות מגדלי 
  הצאן בישראל

12.6.2019  

מגדלים גדולים במרעה, כולל 
  מגדלי בקר ומגדלי כבשים

עומרי שרון, יו"ר אמב"ל 
  (ארגון מגדלי בשר לבקר)

2.10.2019  

הופמן, התארגנות טוני 
  הבוקרים, רמת הגולן

3.10.2019  

תאגידים חקלאיים גדולים 
  (שלא עוסקים כיום במרעה)

משה בן שחר (טושקו) מנכ"ל, 
  מרכז חקלאי העמק 

30.6.2019  

  2.10.2019  אורי לוי, מנכ"ל מגדלי הדרום

רועי רבן, גד"ש העמק (תאגיד   
חקלאי של הקיבוצים רמת 

ושריד, המפעיל דוד, גבת 
  רועים עונתיים בשלפים)

17.12.2019  

ארגוני מגדלים בענף הצאן, 
וארגוני מתנדבים העוסקים 

  בפעילות חקלאית

בני זית, "בעקבי הצאן" ארגון 
  מגדלי צאן במרעה

19.9.2019  

דרור אביטל, דביר קלי, 
  "השומר החדש"

24.9.2019  

מתכנן מרעה ראובן הורן,   נציגים מקצועיים של הענף
משרד החקלאות, מחוז 

  העמקים

19.9.2019  

איאד עאמר, מתכנן מרעה 
 -משרד החקלאות, מחוז גליל

  גולן

22.10.2019  

סעיד אבו סיאם, מתכנן מרעה 
  משרד החקלאות, מחוז דרום

2.10.2019  

דורית כבביה, ממ"ר צאן, 
שירות ההדרכה והמקצוע, 

  משרד החקלאות

4.8.2019  

מלכה, הלל עזרן, אלון אורי 
  טשלה , הסיירת הירוקה

2.10.2019  

  

  



87 
 

  : תיאור ארגוני מגדלים וארגוני מתנדבים בחקלאות שהשתתפו במחקרהנספח 

: עמותה של מגדלי צאן בממשק אינטנסיבי (בדיר ולא במרעה). התאחדות מגדלי הצאן בישראל

הכלכלי של המגדלים החברים כגון   מגדלים. עוסקת במגוון נושאים שמסייעים לקידום  50-כוללת כ

  שיווק, הקמת תשתיות, לווי מקצועי, ביטוח וכו'.

מגדלים  40-שנים. כוללת כ 5-: עמותה של מגדלי צאן במרעה, שהוקמה לפני כבעקבי הצאן

 עוסקת בייצוג המגדלים מול משרדי ממשלה. מגדלי צאן במרעה בישראל). 150-(בהשוואה לכ

מתנדבים בפעילויות שונות:  70,000-ם ועובדים בחקלאות, מרכז כארגון מתנדבי השומר החדש

שמירה על שטחים פתוחים, הכשרות בחקלאות, פעילות יערנית ועוד. מפעיל מיזמי התנדבות בצד 

מיזמים שונים שבהם עובדים בשכר. מתנדבי ועובדי השומר החדש כוללים מגוון קבוצות מהחברה 

 רדים ועוד.הישראלית, כולל בדואים, דרוזים, ח

בשנים האחרונות מפעיל השומר החדש מיזם "שומר היער" כמיזם משותף עם קק"ל: הפעלת 

קבוצות יערנים (בשכר) העוסקים בגיזום, נטיעות, כריתות, ממשק מינים פולשים, ועבודות יערניות 

ט נוספות, עבודות "עדינות" הנערכות במקביל לכריתה מסחרית הנערכת על ידי קבלנים. הפרויק

עוסק גם בהגנה נגד הצתות יער באמצעות צוותי כונן, ומניעת פשיעה יערנית (כריתה בלבתי חוקית, 

רעיה בלתי חוקית, גניבת משאבי טבע, גניבות ארכיאולוגיות, צייד בלתי חוקי) באמצעות איתור 

  והתראה לגורמי אכיפה.

ממשק שטחים פתוחים סביב ירושלים, שיקום טרסות וכדומה;   –השומר החדש עובד גם עם רט"ג  

מתפעל חוות מחקר של מכון וולקני (חוות צריפין וחוות מתתיהו). הפעיל בעבר קבוצת מתנדבים 

בשנת שירות בחוות עין כמונים (חוות צאן בגליל התחתון) יש קבוצות נוספות שעובדות עם בוקרים 

  דים במקומות אחרים. ונוק
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  שאלון למגדל צאן ביישובי הרי ירושלים: ונספח 

המחקר נועד בכדי . מרעה עזים ממשקי באזור הרי ירושליםשאלון זה הינו חלק ממחקר אודות 

  .עיזים ומעלה 5-מ –לגבש מודל לתמיכה במגדלי עזים קטנים 

  . קימת לישראל, בתמיכת קרן ומרמת הנדיב המחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב

גידול צאן, ואפשרויות לעידוד היציאה למרעה על ידי מגדלי השאלון עוסק בהיבטים שונים של 

שאלון. התשובות ישמרו באנונימיות, למענה ל. נודה לך אם תסכימ/י להקדיש מזמנך הצאן

  ונה לנשים וגברים כאחד.והנתונים ישמשו לצרכי הסקר בלבד. השאלון כתוב בלשון זכר ופ

  הסקר. ודר' צח גלסר, עורכידר' לירון אמדור עינת גרא, בתודה מראש, 

   א. רקע על משק הצאן שלך

 : א. עזים    ב. כבשיםסוג בעל החיים .1
 גודל העדר הנוכחי (מספר אמהות): _____ .2
 גזע העזים / כבשים: _______________ .3
 מה בכל סעיף):יעד הגידול (הקף בעיגול את התשובה המתאי .4

 מסחרי / תחביב  .א
 אם מסחרי: בשר / חלב  .ב
 אם תחביב: האם אתה חולב / מפיק בשר לצריכה עצמית? ______  .ג
 הזנה בדיר / רעיה  .ד

 כמה זמן אתה מחזיק בעדר? ________ שנים .5
 ____________________________________מה היתה המוטיבציה להקמת העדר?  .6

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 מי מטפל בעדר כיום? אני / בת הזוג / ילדים בוגרים / אחר: _________ .7
 הטיפול בעדר? _________ שעותכמה שעות ביום נמשך  .8
היכן ממוקם הדיר? צמוד לבית (חלקה א במושב) / אזור מבני משק / אחר:  .9

___________ 
 השנים האחרונות?  5-האם חלו שינויים משמעותיים בגודל העדר ב . 10

 11עבור לשאלה  –כן  עבור לפרק ב / – לא

 השינוי שחל בעדר: הקטנה משמעותית / הגדלה משמעותית . 11
 הסיבה לשינוי שחל בגודל העדר?_________________________________ מה היא . 12

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 ______מקורות הפרנסה הנוספים הם:  –האם פרנסתך מהעדר בלבד? כן / לא.  אם לא  . 13

_____________________________________________________________  

עזרה  /מגדלים נוספים באזור והאם יש בינכם תמיכה מקצועית יש לך קשר עםהאם  . 14
 הדדית?

____________________________________________________________ 
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  ב. מגמות עתידיות בגידול העדר

 שנים מהיום? כן / לא / לא בטוח 10ך מחזיק בעדר בעוד האם אתה רואה את עצמ . 15
 מדוע לא? ________________________________________________ –אם לא  . 16

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 השנים הקרובות?  5-ין לשנות את גודל העדר משמעותית בהאם יש לך עני . 17

 להקטין-להגדיל / כן -לא / כן

 מה הסיבה לרצון להגדיל או להקטין את העדר? ____________________________ . 18
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 האם יש עניין לשנות את מטרות גידול העדר? כן / לא . 19
 מה השינוי: -אם כן . 20

 מתחביב למסחרי  .א
 מבשר לחלב  .ב
 ממרעה להזנה בדיר   .ג
 מהזנה בדיר למרעה  .ד
 _____________אחר:   .ה

 מדוע ברצונך לבצע את השינוי המתוכנן?__________________________________ . 21
______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 ן / לאהאם שקלת בעבר לצאת למרעה? כ –אם אתה מזין בדיר  . 22
 מדוע אינך מבצע רעיה?_______________________________________ –אם כן  . 23

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 _________מה החסם? ______________________________________ –אם לא  . 24
 

לעיזים יש תרומה ייחודית לממשק חורשים בגלל היכולת לאכול צומח  למגדלי כבשים: . 25
 מעוצה. האם יש לך רצון או יכולת לגדל עזים בנוסף/ במקום כבשים? כן / לא / לא יודע

  

  ג. תרחישי תמרוץ רעיה

  כללי 1ג.

יש עניין לעודד רעיה של עזים ביערות והחורשים בהרי ירושלים בכדי להפחית את כמות 

הצמחיה וכך להגן על היישובים והיערות מפני שריפות. הכוונה היא שבכל יישוב יוקם עדר של 

מטר מסביב לגבול היישוב הבנוי. כמו כן   70-עזים, שיצא למרעה ברצועה ברוחב של כ  100-60כ

ק"מ מהדיר) כדי להפחית את כמות הצמחיה  1.5צאו למרעה בעומק השטח (עד יהיו עדרים שי

חייץ ביער", שאמורים לסייע בכיבוי שריפות ככל שיידרש. זמן באזורים המוגדרים "קווי 
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ניתן יהיה לגדל את העדרים לטובת תפוקת חלב או גדיים  שעות מידי יום. 4-הרעיה יהיה כ

  צים כלכליים לשם אחזקת העדרים והיציאה למרעה.(בשר). מחזיקי העדרים יקבלו תמרי

 מה דעתך על התכנית המוצעת? _______________________________________ . 26
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  מה החסמים? ________________________ -האם התכנית ישימה? כן / לא  אם לא . 27
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

האם אתה היית מעוניין להצטרף לתכנית כזו, כלומר להגדיל את העדר ולצאת למרעה  . 28
  מה החסמים? ___________________________ -מספר שעות ביום? כן / לא אם לא

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  כן / לא ?במידה והעדר ייגדל לפי התכנית החדשה האם תהיה זקוק לתמיכה מקצועית . 29

 ________________________________________________ ?מאיזה סוג -אם כן

שנה לעז היוצאת למרעה, לעדרים בגודל ₪ ל 150משרד החקלאות נותן כיום תמיכה של  . 30
 ראש. האם שמעת על תמיכה זו? כן / לא.  50מינימאלי של 

  

האם תמיכת משרד החקלאות יכולה להביא אותך להגדיל את העדר ולצאת למרעה? כן /  . 31
 מדוע לא? ___________________________________________ –לא. אם לא 

____________________________________________________________ 

. ידוע מתחשיבים סטנדרטיים שגידול עיזים במרעה הוא גבולי כלכלית, ולעיתים אפילו 32

הפסדי. אם יקבע שחקלאי המשתתף בתכנית הרעיה הממשקית יקבל מידי שנה סכום כסף כך 

  שהגידול לא יהיה הפסדי (אך ללא רווח משמעותי) האם תסכים להשתתף בתכנית? 

  בשום מקרה לא אשתתף -) / לא33יותר (עבור לשאלה  התמריץ צריך להיות גדול -כן / לא

 ? כדי שתשתתףמה הוא התמריץ הנדרש  –אם לדעתך התמריץ צריך להיות גדול יותר  . 33

  להציע טווח:) –רווח לאחר הוצאות של ___________ ₪ בשנה (אם לא יכול לענות 

 ₪ בחודש) ₪1,000 / בשנה ( 12,000רווח לאחר הוצאות של   .א
 ₪ בחודש) ₪2,000 / בשנה ( 24,000אות של רווח לאחר הוצ  .ב
  ₪ בחודש) ₪3,000 / בשנה ( 36,000רווח לאחר הוצאות של   .ג

האם תמריץ בשווה כסף (מימון מזון משלים, מים, הקמת תשתיות כגון דיר או גדרות)  . 34
  מדוע? ______________________ -מדוע? / לא -עדיף עבורך על פני תשלום כספי? כן

______________________________________________________________  

 האם יש לכך מקום במיקומו הנוכחי? כן / לא –ככל שתידרש הגדלת הדיר  . 35



91 
 

כלומר התחייבות כי התמרוץ הכלכלי יינתן לבעל  –האם יש צורך בתמרוץ ארוך טווח  . 36
 העדר מידי שנה לאורך מספר שנים? לא / כן

 מה הוא טווח הזמן המינימאלי הנדרש להתחייבות כזו מבחינתך? ____ שנים -אם כן . 37

  עבודה  3ג.

שעות   4שעות עבודה ביום, מתוכן    6-8יידרשו  המוצעת  כדי להחזיק את העדר הממשקי בתכנית  

 הפתוח. מרעה בשטח

בעצמך או בסיוע בן  –האם יש לך יכולת להקדיש את הזמן הנדרש לטיפול בעדר   . 38
 משפחה? כן / לא

האם יתאפשר לך להשתתף  –אם ניתן יהיה להעמיד מתנדב שיסייע בטיפול בעדר  . 39
  מדוע? ____________________________________________ –בתכנית? כן / לא 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

האם יתאפשר לך להשתתף  –אם ניתן יהיה לממן עובד בשכר שיסייע בטיפול בעדר  . 40
  מדוע? ___________________________________________ –בתכנית? כן / לא 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  רעיה ממשקית בקו חייץ ביער 4ג.

יתכן כי במסגרת התכנית יהיה צורך לערוך רעיה בקו חייץ ביער, בנוסף לרעיה סביב היישוב, 

דקות מידי יום יחד  30-40ק"מ מהדיר שלך. המשמעות: הליכה של כ 2 הנמצא במרחק של עד

  שעות. 4עם העדר, ורעיה בעומק השטח במשך 

  מדוע? ___________ -האם יש לך יכולת לבצע רעיה ממשקית בקו חייץ ביער? כן / לא . 41
______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

  ד. נתונים סטטיסטיים

 מין: גבר / אשה . 42
 גיל ______ . 43
 השכלה: תיכונית / אקדמית / אחר: ______ . 44
 סוג משק: מושב / קיבוץ / אחר: _________ . 45
 שם היישוב: ____________________ . 46

  ולל עדרים קטנים:אם תוכל להפנות אותנו לבעלי עדרים נוספים ביישובי האזור, כ

  טלפון  יישוב  שם

      

      

  

  אנו מודים לך על ההשתתפות בסקר!
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  בהרי ירושלים למזכיר יישובשאלון : זנספח 

המחקר נועד בכדי . מרעה עזים ממשקי באזור הרי ירושליםשאלון זה הינו חלק ממחקר אודות 

במטרה להביא אותם למרעה סביב היישובים, למטרת לגבש מודל לתמיכה במגדלי עזים קטנים 

  .מניעת שריפות

  . קימת לישראל, בתמיכת קרן ומרמת הנדיב המחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב

נודה לך אם תסכימ/י  .בישימות של פיתוח קווי חייץ סביבה יישוב באמצעות רעיההשאלון עוסק 

שאלון. התשובות ישמרו באנונימיות, והנתונים ישמשו לצרכי הסקר בלבד. למענה ללהקדיש מזמנך  

  השאלון כתוב בלשון זכר ופונה לנשים וגברים כאחד.

  הסקר. ודר' צח גלסר, עורכידר' לירון אמדור עינת גרא, בתודה מראש, 

גידול צאן (כבשים או עיזים) ביישוב, יתכן גם בקנה מידה קטן על פי נתוני השירות הוטרינרי ישנו 

  ראש, כתחביב). 4-5(

 איזה סוגי צאן מגדלים ביישוב:  .1

  יעד: מסחרי / תחביב  . מספר עדרים ________ מספר עזים _______א. עזים

  . מספר עדרים _______ מספר כבשים ________ יעד: מסחרי / תחביבב. כבשים

  גודל העדר והיכן רועה? –יוצא למרעה? אם כן . האם יש עדר ש2

. האם חלו שינויים משמעותיים בגודל העדרים בשנים האחרונות? אם כן אלו שינויים: 3

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

לממשק נגד שריפות. יש תרומה ייחודית    ,עיזיםית צאן ביערות וחורשים, ובפרט לרעיית  . לרעי4

מ' מסביב ליישוב מקטינה משמעותית את סכנת השריפה  70רעיית עיזים בקו חייץ ברוחב 

ופגיעה ברכוש ובנפש. כיום מתפתחת יוזמה, ביישובים כפריים הנמצאים סמוך לחורשים, 

שקיים שיבצעו רעיה בקווי החייץ סביב היישוב. כדי להשיג זאת לעודד הקמת עדרי עיזים ממ

שעות מידי יום. בעל העדר יקבל  4-עיזים, שיצא למרעה לכ 60-100יש להקים עדר בגודל 

  תמריצים כלכלי לשם אחזקת העדרים והיציאה למרעה.

 מה דעתך על התכנית המוצעת? _______________________________________.א 4

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

מה  –א .ב האם להערכתך יש עניין להקים עדר עיזים ממשקי ביישוב שלך? כן / לא. אם ל4

  החסמים? ______________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
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  ביישוב שלך? ______________.ג אלו תמריצים נדרשים בכדי לעודד הקמת עדר ממשקי 4

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

אנחנו מעוניינים להרחיב את הסקר ולשמוע את דעתם של בעלי העיזים והכבשים ביישוב. האם 

  טי ההתקשרות מולם? תוכל למסור לנו את פר

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 המון תודה על הסיוע הטוב!

  

  : למילוי על ידי הסוקר

  סיווג יישוב: מושב / קיבוץ / אחר __________
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  פוטנציאל פיתוח רעיה ניידת –ים במרעה שאלון למגדל: חנספח 

  לבחינת מודל רעיה ניידתשאלון למגדל 

ברעיה המחקר נועד בכדי לגבש מודל לתמיכה . הנערך עבור קק"לשאלון זה הינו חלק ממחקר 

  .ממשקית ביערות וחורשים

  . ומרמת הנדיב המחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב

גידול בעלי חיים במרעה, ואפשרויות לעידוד היציאה למרעה על השאלון עוסק בהיבטים שונים של 

שאלון. התשובות ישמרו באנונימיות, ללמענה . נודה לך אם תסכימ/י להקדיש מזמנך ידי מגדלים

  והנתונים ישמשו לצרכי הסקר בלבד. השאלון כתוב בלשון זכר ופונה לנשים וגברים כאחד.

  הסקר. ודר' צח גלסר, עורכידר' לירון אמדור עינת גרא, בתודה מראש, 

 רקע על משק הצאן שלך   .א

 ג. בקר  : א. עזים    ב. כבשיםסוג בעל החיים .1
 (מספר אמהות): _____ גודל העדר הנוכחי .2
 יעד וממשק הגידול (הקף בעיגול את התשובה המתאימה בכל סעיף): .3

 בשר / חלב  .א
 הזנה בדיר / שילוב בין הזנה בדיר לרעיה / רעיה מלאה   .ב

 כמה זמן אתה מחזיק בעדר? ________ שנים .4
מי מטפל בעדר כיום? אני /  אני ובני משפחה/    אני ועובדים שכירים /   אחר:  .5

_________ 
 השנים האחרונות?  5-האם חלו שינויים משמעותיים בגודל העדר ב .6

 כן       /  לא

 מהו השינוי שחל בעדר: הקטנה משמעותית /    הגדלה משמעותית –אם כן  .7
 מה היא הסיבה לשינוי שחל בגודל העדר?_________________________________ .8

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

מקורות הפרנסה הנוספים הם:  –האם פרנסתך מהעדר בלבד? כן / לא.  אם לא  .9
_____________________________________________________________  

 כן / לא  האם שקלת בעבר לצאת למרעה?  –אם אתה מזין בדיר  . 10
 מדוע אינך מבצע רעיה?_______________________________________ –אם כן  . 11

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 מה החסם? _______________________________________________ –אם לא  . 12

________________________________________________________________ 

 

  רעיית עיזים ניידת  .ב



100 
 

לאכול צומח מעוצה, שלהן דית לממשק חורשים בגלל היכולת עיזים יש תרומה ייחורעיית ל

ובכך לדלל חורשים ולהקטין סכנת שריפות מסביב ליישובים. לקרן קימת יש עניין לעודד רעיה 

 של עזים ביערות והחורשים. 

 הבקר / הכבשים? בצד למגדלי בקר/ כבשים: האם יש לך רצון או יכולת לגדל עיזים  . 13

 כן  /  לא

 החסם? _______________________________________________מה  –אם לא  . 14

________________________________________________________________ 

  

במדינות אחרות, למשל ארצות הברית, ישנם מגדלי עיזים שמטרת גידול העדר מבחינתם הינה 

. בעלי הרעיהממשקית בלבד, כלומר סיוע לבעלי קרקע לפנות עודפי צמחיה באמצעות 

לבעלי העדרים עבור רעיה, תשלום יומי בהתאם לגודל העדר וגודל שטח  משלמיםהקרקעות 

ומגיעים לאזורי רעיה שונים לפי דרישת בעלי הקרקעות. אמנם  הרעיה. העדרים הינם ניידים,

בהתאם לצורך   עוברים ממקום למקוםיש להם דיר קבוע במקום מוגדר, אבל מרבית השנה הם  

  ולהזמנה מצד בעלי קרקעות. אנא ראה מצגת מצורפת למידע נוסף.

 מה דעתך על המודל המוצג? __________________________________________ . 15
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 בפרט ביערות קק"ל בצפון הארץ? כן / לא –האם ניתן להפעיל מודל כזה בישראל  . 16
  מה הם התמריצים או התנאים התומכים שצריכים להיות כדי שהמודל ייושם? –אם כן  . 17

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 מדוע לא? ________________________________________________ –אם לא  . 18

________________________________________________________________ 

 עיזים נייד לרעיה ממשקית? כן / לא האם אתה היית מעוניין או מסוגל להפעיל עדר  . 19
מה הם התמריצים או התנאים התומכים שצריכים להיות כדי שתפעיל עדר  –אם כן  . 20

  עיזים נייד?
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 א? ________________________________________________מדוע ל –אם לא  . 21

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
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 לום הנדרש כדי שתפעיל עדר עיזים נייד? מה הוא גובה התש . 22

  להציע טווח:) –רווח לאחר הוצאות של ___________ ₪ בשנה (אם לא יכול לענות 

 ₪ בחודש) 1,000(₪ / בשנה  12,000רווח לאחר הוצאות של   .א
 ₪ בחודש) 2,000( ₪ / בשנה 24,000רווח לאחר הוצאות של   .ב
 ₪ בחודש) 3,000(₪ / בשנה  36,000רווח לאחר הוצאות של   .ג
  אחר: _______________  .ד

  

רעיית עיזים ממשקית נדרשת במקומות מוגדרים (למשל סביב יישובים). המשמעות היא  . 23
 6-8שצריך שרועה ילווה את העדר כדי לוודא שהוא רועה במקומות הנדרשים. מדובר בכ 

אפשרות למצוא רועה האם יש לך  שעות רעיה בשטח הפתוח. 4שעות עבודה ביום, מתוכן 
  _______________שילווה את עדר העיזים הממשקי? _______________________

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

  נתונים סטטיסטיים  .ג

 מין: גבר / אשה . 24
 גיל ______ . 25
 השכלה: תיכונית / אקדמית / אחר: ______ . 26
 סוג משק: מושב / קיבוץ / ישוב עירוני / אחר: _________ . 27
 שם היישוב: ____________________ . 28

  

  אנו מודים לך על ההשתתפות בסקר!
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