מודלים כלכליים ותכנוניים לתמרוץ ולניהול מרעה עזים
באזור הרי ירושלים

לירון אמדור ,צח גלסר ,אורי רמון ,עינת גרא וסוהיל זיידן

כנס האגודה הגיאוגרפית 2019

רקע
• רעיית עיזים תורמת להפחתת חומר בעירה ביערות וחורשים ,פתיחת חורשים
וטיפוח המגוון הנופי והביולוגי.
• עיזים יעילות יותר מבקר וכבשים בממשק חורשים ,מפני שעד  70%ממזונן יכול
לבוא מצומח מעוצה ,בנוסף על עשבוני.
• השריפות הקשות בעשור האחרון ממחישות את הצורך בהפעלת ממשקי רעיה
בשטחי יער וחורש.
• במצב הקיים ,כתוצאה מתנאים כלכליים ,חברתיים ,תכנוניים ומוסדיים ,ישנם
אזורים שבהם קיים מחסור מתמשך ברעיה נדרשת.

האתגר
• היציאה למרעה פוגעת ביכולת של עיזים להפיק חלב ,בשל הצורך לגדל עיזים
מקומיות עם תפוקת חלב נמוכה; וכן ברווחיות -בשל הצורך להעסיק רועה .לכן
מגדלים מסחריים מעדיפים הזנה בדיר על פני יציאה למרעה.
• בכדי לעודד יציאה למרעה יש לתמרץ את הרועים כלכלית  /לפצות על אובדן
ההכנסות מחלב ,ולאפשר תשתית תכנונית מתאימה לקיום העדר )דירים(.
• מטרת הפרויקט :להציע כלים להתמודדות עם חסמים ועידוד רעיית עיזים ממשקית
• הפרויקט נערך כחקר מרעה ביער צרעה ואשתאול ויער הקדושים בהרי ירושלים.

המחקר מבוסס על ניתוח הביקוש וההיצע לרעיה ממשקית

הביקוש :היכן נדרשת רעיה
מטעמים של ממשק שטחים
פתוחים?

ההיצע :האם והיכן ישנם
עדרים קיימים/
פוטנציאליים?

מודל לניתוח מרחבי של הביקוש לרעיה ממשקית
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
בדירים צמודי דופן?

פיתוח תשתית תכנונית
דירים צמודי דופן

במידת הנדרש:
דירים בשטח
הפתוח

מתודולוגיה לניתוח מרחבי של השטחים הנדרשים לממשק
• קווי החייץ הינם משני סוגים:

• קו חייץ ביער :מיקומו נקבע בתכניות ממשק יער של קק"ל ,לאורך דרכים .רוחבו  40מ' מכל צד של
הדרך ,סה"כ  80מ'.
• קו חייץ מסביב ליישובים ,רוחבו  76מ' סביב גבול הבינוי הקיים ביישוב.

•
•
•
•

מופו קווי החייץ ביער וסביב היישובים עבור מרחב יערות הקדושים וצרעה-אשתאול.
קווי חייץ ביער "יוחסו" ליישובים הקרובים ביותר אליהם ,עד מרחק מקסימאלי של 1.5
ק"מ מגבול היישוב.
חושב סה"כ השטח הנדרש לממשק בכל יישוב )סביב היישוב +החייץ ביערות הסמוכים
אליו(.
בנוסף מופו מרחקי ההליכה של עיזים :ברדיוס  800מ' ו 1.2מ' מקצה היישוב ,בהתאם
לממצאי מחקרי רעיה.

תוצאות
יער הקדושים
ניתן "לכסות" את
מרבית השטח הפתוח
על ידי רעיה מדירים
צמודי דופן ליישובים
הכפריים

תוצאות
יער צרעה-
אשתאול
ניתן "לכסות" את
מרבית השטח הפתוח
על ידי רעיה מדירים
צמודי דופן ליישובים
הכפריים

מודל לניתוח של היצע הרעיה הממשקית
חישוב גודל העדר הנדרש לביצוע רעיה
ממשקית
בדיקת ישימות חברתית וכלכלית
תחשיב כלכלי

סקר לבדיקת תנאים מקומיים

רועים ועדרים

הציבור ונציגיו

מתודולוגיה לחישוב גודל העדר הנדרש לביצוע רעיה ממשקית
• הנחת לחץ רעיה 5 :דונם מרעה לעז.
• עבור כל יישוב חושב גודל העדר הנדרש כפונקציה של:
גודל השטח הנדרש לממשק *  5דונם לעז

תוצאות
יישובי מרחב יער הקדושים

גודל עדר עזים
שטח אזור שטח קו חייץ סה"כ שטחים
חייץ סביב ביער הסמוך לממשק רעיית עזים לממשק אזור
יישוב דונם ליישוב דונם סמוך ליישוב דונם חייץ )ראש(
107
534
245
289
120
598
489
109
133
664
398
266

שם ישוב
אבו ע'וש
איתנים
אשתאול
ביה"ס החקלאי
133
עין כרם
275
בית מאיר
גבעת יערים 406
318
כסלון
מבשרת ציון 544
229
מוצא עלית
259
מסילת ציון
273
נחם
276
עין נקובא
253
עין רפא
246
צובה
222
רמת רזיאל
195
שואבה
215
שורש
1,490
בית שמש

189
387
0
1,355
0
272
396
0
0
0
1,024
384
838
170
0

322
662
406
1,673
544
501
655
273
276
253
1,270
606
1,033
385
1,490

64
132
81
335
109
100
131
55
55
51
254
121
207
77
298

תוצאות
שטח ישובים
)דונם(

שטח אזור חייץ שטח קו חייץ
ביער )דונם(
סביב יישובים
)דונם(

סה"כ שטחים
לממשק רעיית
עזים )דונם(

גודל עדר עזים
לממשק )ראש(

מרחב יער הקדושים
סה"כ במרחב
)כולל בית שמש(
ממוצע ליישוב
)ללא בית שמש(

13,819
265

5,998
265

6,147
512

12,114
627

2,429
125

מרחב יער צרעה -אשתאול
סה"כ במרחב
)כולל בית שמש(
ממוצע ליישוב
)ללא בית שמש(

21,524

7,547

1,039

8,586

1,717

531

263

148

309

62

במרחב יער הקדושים גודל העדר הממוצע הנדרש ליישוב כ 125-עזים -יחידה כלכלית
במרחב יערות צרעה-אשתאול העדר הממוצע הנדרש קטן יותר ,כ 62-עזים בלבד

התפלגות הוצאות לעדר עיזים במרעה  /₪שנה
ללא ייצור חלב ) 100ראש(
 , 3,000חיסונים

האתגר הכלכלי:
הצורך בעבודת
רועה ועלות
העבודה
יש צורך בכ5-4
שעות עבודה
יומיות במרעה ו-
 2שעות יומיות
נוספות בדיר

 , 1,500ביטוח
וטרינרי
 , 1,500תרופות
 , 3,000חשמל
ומים

 , 11,256מזון
גס לעיזים
 , 20,000מזון
מרוכז לעיזים

 , 5,000שונות

 , 120,000עבודה
שכירה

סקר לבדיקת היצע העדרים והרועים ועמדת הציבור לרעיה ממשקית
בחלק גדול מהיישובים במטה יהודה יש עדרי צאן ,מרביתם קטנים
)על פי נתוני חיסונים – השירות הוטרינרי(

מרחב יער

סה"כ ישובים

מתוכם:

סה"כ ישובים
בהם יש עדרי
צאן

עדרים מסחריים

עדרים קטנים

צרעה אשתאול

24

(60%) 14

3

11

הקדושים

18

(33%) 6

1

5

נערך סקר בקרב בעלי עדרים בנושאים הבאים:
 .1רצון /יכולת להגדיל את העדרים ולעסוק במרעה ממשקי
 .2תמריצים נדרשים
 .3חסמים

בעל החיים,

תוצאות
• רואיינו  14מגדלי צאן 9 .עדרים הינם מסחריים ,ו 5-תחביב.
• המוטיבציה לאחזקת העדר :אהבה לבעלי חיים ,בסיס לתיירות
חקלאית ,מסורת משפחתית.
• מרבית המגדלים אינם מתפרנסים מהעדר אלא כשכירים או
ממקורות משלימים לעדר )תיירות חקלאית(
• מקדישים כ 3.5שעות בממוצע ביום לטיפול בעדר
תרומת העדר לפרנסת המגדל
פרנסה
מהעדר
בלבד1 ,

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

פרנסה
כשכירים,
10

מספר מרואיינים

עזים בלבד4 ,
עיזים וגם
כבשים7 ,

כבשים בלבד,
4

יעד הגידול במצב
מסחרי-חלב4 ,

מסחרי -בשר,
5

הקיים ,מספר מרואיינים
תחביב+חלב
לצריכה עצמית,
5

גודל העדר ומגמות עתידיות
• ה"עדר" הקטן ביותר 3 :אימהות; הגדול ביותר1,000 :
אימהות.
• המגדלים מחזיקים בעדר כ 13-שנים בממוצע.
•  9מהם אומרים כי יחזיקו בעדר גם  10שנים מהיום.
• ב 7-עדרים לא חל שינוי ב 5-השנים האחרונות 5 .קטנו
משמעותית
• סיבות לקיטון :גניבות ,מחסור בכוח אדם ,רווחיות נמוכה,
קשיים בקבלת חוזה מרעה בקרקע.
•  9מגדלים מעוניינים להגדיל את העדרים בעתיד הקרוב
• מוטיבציה להגדלה :רצון לפתח עדר רווחי; בסיס לאימון כלבי
רעיה; רצון להחזיק קווי חייץ מסביב ליישוב.
• מחצית העדרים מוזנים בדיר ומחצית בשילוב בין רעיה והזנה
בדיר.
•  6מגדלים מעוניינים לעבור מהזנה בדיר להזנה במרעה.

שינויים בגודל העדר ב 5-השנים האחרונות
חלה הגדלה
משמעותית3 ,
אין שינוי
משמעותי7 ,
חלה הקטנה
משמעותית5 ,

האם מעוניין לשנות את גודל העדר
ב 5-השנים הבאות?
מעוניין להקטין1 ,

לא מעוניין לשנות
גודל4 ,

מעוניין להגדיל9 ,

תרחיש תמרוץ רעיה הוצג למרואיינים התרחיש הבא:
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 כ 100-60עזים ,שיצא למרעה ברצועה ברוחב של כ 70-מטר מסביב לגבול
היישוב הבנוי.
כמו כן יהיו עדרים שיצאו למרעה בעומק השטח )עד  1.5ק"מ מהדיר( כדי להפחית את כמות הצמחיה באזורים
המוגדרים "קווי חייץ ביער" ,שאמורים לסייע בכיבוי שריפות ככל שיידרש.
זמן הרעיה יהיה כ 4-שעות מידי יום .ניתן יהיה לגדל את העדרים לטובת תפוקת חלב או גדיים )בשר(.
מחזיקי העדרים יקבלו תמריצים כלכליים לשם אחזקת העדרים והיציאה למרעה.
מה דעתך על התכנית המוצעת?

האם התכנית ישימה?

האם היית מעוניינ/ת להצטרף לתכנית כזו?

נגד1 ,

כן8 ,
בעד14 ,

לא3 ,

כן ,בכפוף
להסרת
חסמים5 ,

לא3 ,

כן12 ,

תרחיש תמרוץ רעיה כמה צריך לשלם?
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?
לא -בשום פנים לא
אשתתף3 ,

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

לא -התמריץ
צריך להיות
גדול יותר
מכיסוי
הפסדים2 ,

טיפוח רעיה ממשקית תלויה בהכרה בחשיבותה מצד ה"צרכנים"
– תושבי היישובים הגובלים בחורשים ויערות

סיווג היישובים בסקר

בחלק מהמקומות העיזים והרעיה נתפסים כמטרד...
נערך סקר בקרב מזכירי יישובים כפריים בהרי ירושלים במטרה:
• לבחון את מידת ההכרה בחשיבות הרעיה לצמצום סכנת שריפות
• לבחון את הנכונות להקמת דירים ועדרים ,וביצוע רעיה סביב היישוב
הסקר נערך טלפונית במהלך דצמבר 2018
רואיינו  15מזכירי יישובים במועצה האזורית מטה יהודה  ,מושבים,
יישובים קהילתיים וקיבוץ ,בהתאם להתפלגותם באזור חקר המקרה

יישובים
קהילתיים4 ,

מושבים10 ,

קיבוצים1 ,

תרחיש תמרוץ רעיה הוצג למרואיינים התרחיש הבא:
לרעיית צאן ביערות וחורשים ,ובפרט לרעיית עיזים ,יש תרומה ייחודית לממשק נגד שריפות .רעיית עיזים בקו חייץ ברוחב  70מ'
מסביב ליישוב מקטינה משמעותית את סכנת השריפה ופגיעה ברכוש ובנפש .כיום מתפתחת יוזמה ,ביישובים כפריים הנמצאים סמוך
לחורשים ,לעודד הקמת עדרי עיזים ממשקיים שיבצעו רעיה בקווי החייץ סביב היישוב .כדי להשיג זאת יש להקים עדר בגודל 60-100
עיזים ,שיצא למרעה לכ 4-שעות מידי יום .בעל העדר יקבל תמריצים כלכלי לשם אחזקת העדרים והיציאה למרעה.

רוב המרואיינים הביעו תמיכה עקרונית ,אבל "לא ביישוב שלנו"
עמדת מזכירי יישובים בנוגע לתכנית המוצעת

האם יש עניין לעודד מרעה ביישוב שלך?
כן1 ,

התנגדות ,תמיכה
בהסתייגות,
2
3
לא5 ,

תמיכה10 ,

אפשרי אם
חסמים
יטופלו8 ,

סיכום
 .1רוב השטחים הנדרשים לממשק רעיה הינם אזורי חייץ מסביב ליישובים ,וניתן לממשק אותם
באמצעות עדרים הממוקמים ביישובים הכפריים בדירים צמודי דופן
 .2במרבית היישובים בהרי ירושלים יש מגדלי עיזים ,מרביתם חובבים-קטנים
 .3המגדלים מעוניינים להגדיל את העדרים ולצאת לרעיה ,ובלבד שיקבלו תמיכה כלכלית
שתכסה הפסדים ותהיה קבועה לאורך זמן ,וטיפול בחסמים
 .4רכזי היישובים הכפריים מעוניינים עקרונית ברעיה ,אבל הביעו הסתייגויות מהקמת עדרים
ודירים ביישובים שהם מנהלים
 .5פתרון שיש לשקול ולקדם :סיוע בהגדלת עדרים קיימים ביישובים הכפריים ,תוך כדי הסברה
ושכנוע של התושבים שאינם מגדלים בדבר תרומת וחשיבות הרעיה הממשקית

תודה על ההקשבה

