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  תקציר

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

ממזונן יכול לבוא מחומר מעוצה, בנוסף על עשבוני. השריפות  70%מבקר וכבשים מכיוון שעד 

הצורך הדחוף בפיתוח מרעה צאן ממשקי ממחישות את  2016הקשות שפקדו את המדינה בנובמבר 

, יישובים, בפרט בסמוך לברעיה נדרשתכרוני מחסור  בהם קייםישנם אזורים  בחורשים ויערות.

בגלל מיעוט עדרי העיזים וחוסר כדאיות כלכלית שמאפיינים את הענף. ביערות קק"ל נדרשת רעיית 

בתכניות אב וממשק ליערות, עיזים המותאמת לממשק ניהול יער מכוון מטרה, כפי שמבוטא 

ולתפיסת ניהול היער העדכנית של קק"ל. המחקר הנוכחי מיועד לפתח כלים שיאפשרו לממש רעיה 

המחקר  .מכוונת מטרה כחלק מממשק ניהול יער, באמצעות בחינת מנגנונים כלכליים ותכנוניים

  נערך כחקר מקרה באזור הרי ירושלים.

 דיר צמוד דופן להקמת דירים לרעיה ממשקית: תוויםשני מישנם ממצאים בהקשר התכנוני: 

הדיר בשטח הפתוח יכול להיות נייד או קבוע. בשטח הפתוח.  ודיר; ליישוב או שטח בנוי אחר

בדירים צמודי דופן העדר יכול להיות מגודל לתנובת חלב ובשר גם יחד, ואז הרווחיות עולה 

יורד. בדיר בשטח הפתוח קשה להקים  –והתמרוץ הכלכלי הציבורי הנדרש לצורך עידוד רעיה 

  מחלבה ולכן הרווחיות נמוכה יותר והתמרוץ הכלכלי הציבורי הנדרש גבוה יותר.

ממצאים בהקשר הכלכלי: פותח מודל מרחבי לרעיה ממשקית המאפשר לזהות את האזורים 

הנדרשים לרעיה מסביב ליישובים ולדרכים עיקריות במרחב, במערכת ממ"ג. באמצעות ערכי לחץ 

נערכה המרה של השטחים הנדרשים לממשק למספר ראשי צאן  –רעיה שפותחו במחקרים אחרים 

ראש לצרכי ממשק של אזורי חייץ סביב  60-120-נדרש עדר בגודל של כ . נמצא כי בממוצענדרשים

, של מרחקי ההליכה של העיזים מהדירים, במערכת ממ"גנערך ניתוח מרחבי, . ישוב כפרי אחד

ונמצא כי בהרי ירושלים ניתן לממשק את מרבית האזורים הנדרשים לרעיה, כולל אזורי חייץ 

בכדי  חקלאיים.-דירים צמודי דופן ביישובים הכפרייםביערות ובשטחים הפתוחים, באמצעות 

נערך סקר של מגדלי צאן ביישובי  –להעריך את היכולת להקים עדרים ממשקיים ביישובים הללו 

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

אתם למרעה ממשקי. המגדלים הצביעו על תמיכה כלכלית יכולה להביא להגדלת העדרים וליצי

  הצורך בלווי והדרכה בנוגע לממשקים המיטביים של גידול צאן במרעה.

 

 מבוא . 1
מרעה עיזים תורם להפחתת חומר בעירה ביערות וחורשים ותחזוקת קווי חייץ. עזים יעילות יותר 

   בוניממזונן יכול לבוא מחומר מעוצה, בנוסף על עש 70%מבקר וכבשים מכיוון שעד 

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

-ממחישות את הצורך הדחוף בפיתוח מרעה צאן ממשקי בחורשים ויערות. כיום ישנם כ 2016

ראש נוספים בממשק משולב של הזנה  40,000-, וכ)2014(גלסר,  ראשי עזים במרעה בישראל 10,000
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, בפרט בסמוך ברעיה נדרשתכרוני מחסור  בהם קייםישנם אזורים  בדיר עם רעיה בהיקף מוגבל.

  את הענף. וחוסר כדאיות כלכלית שמאפיינים , בגלל מיעוט עדרי העיזים יישוביםל

א, יותר קשה להביא עדרי הכלכלה של ענף המרעה מושפעת בין היתר מתנאים מקומיים. לדוגמ

מרעה לאזור ההר, מכיוון שלעדר יותר קשה ללכת במדרונות, מצב הפוגע עוד יותר בכלכליות 

אך היא נמוכה מכדי להפוך את הענף  ,עיזיםמשרד החקלאות נותן תמיכה כלכלית במרעה  הגידול.

שמנהלי יערות  , כךתזמון של הרעיהאיננה קשורה ישירות למיקום ול התמיכה ,. בנוסףרווחיל

  וחורשים 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  , למשלשונים ביער נדרש להיות דיפרנציאלי, בהתאם למטרת הניהול שלהם אזורים

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

 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 

המחקר מתייחס לפן רחב של שימוש ברעיית עיזים . ותכנונייםבאמצעות בחינת מנגנונים כלכליים 

 פתיחת צמחיה ליצירת מבטים לנוף, או לצורך קליטת קהל.קווי חייץ, אחזקת כולל  ככלי ממשק,

בהקשר של שמירה  ,למשל הינן, של פעילות הרעיה בשטחים הפתוחיםספות נותועלות ציבוריות 

  והתראה על שריפות ופגיעות אחרות בשטחים פתוחים.

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

ואמצעים  מים ופאנלים סולרייםי חייץ ביערות, על ידי סיוע לרועים בהקמת מכלאות, הספקת וקו

עם זאת, לתחושת מנהלי השטח, לא בטוח כי פתרון זה הינו בר קיימא לאורך זמן. בדיקות  .נוספים

העלו כי הרעיה איננה רווחית מבחינתם,  )2016(לנדאו, ואחרים, וסקרים שנערכו עם הרועים 

עותי. לפיכך ננסה במחקר הנוכחי לזהות תשתיות משלימות והמחיר החברתי והמשפחתי שלה משמ

  להגדלת היצע הרעיה הממשקית באזור הרי ירושלים.

המכבידים על מרעה העזים הינם הצורך בשמירה צמודה על  , מאפייניםההפסדית בנוסף לכלכלה

למתן  תנאיגם 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

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

מכיוון שהשטחים הנדרשים לרעיה ממשקית הינם מטבע הדברים שטחים פתוחים, ומכיוון 
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לבצע שמרחקי ההליכה של עיזים מוגבלים והן צריכות ללון בדיר, יש לבחון האם ועד כמה ניתן 

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

(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)

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

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 

ל שימושים חקלאיים ואין בהם דיר עיזים ביישובים עירוניים או קהילתיים, שאינם מתוכננים להכי

שטחים המיועדים למבני משק. במקומות הללו נדרשת חשיבה תכנונית יצירתית כדי ליצר תשתיות 

  הנדרשות למרעה.

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

ברעיה  לעסוקלהיות רועי עזים וירצו שים כדי לקיים את הרועים הקיימים ואף למשוך עוד אנש

  ממשקית. 

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

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

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

 , תוךשניתן יהיה להביא עדרים אל המקומות הנדרשים לממשק רעיה ובזמנים המתאימים לכך

  מתן תשתית תכנונית נדרשת לקיום הרעיה. 

  : הן שאלות המחקר

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

  ? לאספקת המרעה

באופן שישמור על  ) איך לספק את התשתית התכנונית הנדרשת לקיום מרעה (דירים ומתקנים)2( 

האם ניתן לממשק את השטחים  שטחים פתוחים ללא בינוי אבל ישרת את צרכי המרעה והעיזים?

הנדרשים לכך בהתבסס על דירים צמודי דופן ועד כמה נדרש לפתח פתרונות לדירים בעומק השטח 

  הפתוח?

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

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

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

  מה היקפו?

דופן ורעיה ממשקית מצד היישובים -האם ועד כמה ישנה תמיכה מערכתית בהקמת דירים צמודי) 4(

  הכפריים ונציגיהם? מה הם החסמים ומה נדרש כדי להסיר אותם?

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

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

  הקלה בחסמים, אגרות, המלצות למשרד החקלאות ועוד.
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  לפתרון תכנוני לרעיה ממשקית ניותוחלופות עקר  .א

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

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

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

רצוי שיכלול פונקציות ומגורי שומר. לצורך חיזוק הבסיס הכלכלי,  דיר או מכלאה לעיזים

או מגורי המגדל, מוקד תיירות ומכירה של תוצרת מורחבים מר משלימות: מכון חליבה, מגורי שו

  כל אלו מכיבים התומכים בכלכלת העדר ובקיום הרעיה לאורך זמן. –העדר 

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

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

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

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

; ליישוב או שטח בנוי אחר דיר צמוד דופן ממשקית: הלהקמת דירים לרעי שני מתוויםככלל, ישנם 

הדיר בשטח הפתוח יכול להיות נייד (ואז, במקרים מסוימים, אין צורך בהיתר בשטח הפתוח.  ודיר

(יתכן כי ניתן לאשר היתר  במקרה כזה קשה מאוד לאשר היתר בניה להקמת הדיר –בניה); או נייח 

  .)העיזים בתנאים מוגדריםנבנה על ידי הרשויות מנהלות השטח ומושכר למגדל בניה כאשר הדיר 

על גם ומשליכה  הקשור הבחירה במתווה התכנוני בין דירים קבועים (צמודי דופן או לא) לניידים

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

עים צמודי דופן לעומת ו. נציג להלן את המשמעות של התבססות על דירים קבבו מצד הרשויות

דירים ניידים בשטח הפתוח (לעת עתה לא נדון בהקמת דירים קבועים שאינם צמודי דופן, חלופה 

 נית):שקשה מאוד לממש מבחינה תכנונית וארגו

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

להקים מחלבה ולעיתים גם נקודה למכירה ישירה של גבינות. עדר לתפוקת חלב הכולל מכירה 

מצד הרשויות הנדרש לשירותי רעיה הכלכלי ישירה של גבינות יכול להיות רווחי, והתמרוץ 

יש להתחשב במרחקי ההליכה המוגבלים של עיזים יכול להיות נמוך יותר. השטחים  ומנהלי

, ולחזור לדיר לחליבה / לכךבכדי לבחון האם הן יכולות לממשק את כל השטחים הנדרשים 

מבנים לגידול בעלי חיים הקמת המאפשרת  תכנית מפורטת. כדי להקים את הדיר נדרשת לינה

 . היתר בניה בהתאםהוצאת ו

תאי שטח לאורך השנה,  3העדר מתקיים במרחב קבוע, אך זז בין  –ר נייד בשטח הפתוח די  .ב

חודשים. הניידות היא מחזורית, כך שבסיום  4כאשר בכל אתר העדר והרועה נמצאים עד 

מחזור חוזר העדר לתא השטח הראשון. הדיר כולל: גדר, אוהל לגדיים ואמהות, ומגורי רועה 

וד הינו פריק, ולכן לא נדרש היתר בניה. מכיוון שהעיזים מתניידות בקרוואן או אוהל. כל הצי

אין בעיה של הסתגלות למערכת אקולוגית חדשה (שקיימת כאשר מניידים  –באותו המרחב 

אפשרות  בישראל כיום, איןעיזים בין מרחבים אקולוגיים, למשל בין הנגב להרי ירושלים). 

ניידת לפי תקני , כי אין אפשרות להקים מחלבה םבדירים ניידי לגדל את העיזים לטובת חלב

. גידול עזים לבשר משרד הבריאות (מודל של מחלבה ניידת קיים במקומות אחרים בעולם)

קק"ל מפעילה כיום בהרי בלבד איננו רווחי, ולכן נדרש תמרוץ משמעותי לשירותי הרעיה. 



9 
 

ים. קק"ל תומכת ברעיה ירושלים רעיית צאן המתבססת על דירים ניידים של מגדלים בדוא

 באמצעות אספקת אוהלים המשמשים כדירים ניידים, וכן תשתיות ותשומות שונות.

  קידום דירים צמודי דופן, תלוי בסוג היישוב שבו רוצים למקם את הדיר:

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

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

מגדל מי שמקים את הדיר יכול להיות רק הקיבוץ עצמו או חבר מושב, ולא  ,חוק ההתיישבות

חקלאיים אין -ר כי בחלק מהישובים הכפרייםבשיחות שהתקיימו עם נציגי הענף נאמ. חיצוני

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

 את עמדת היישובים הכפריים בסוגיה זו.

חוק ההתיישבות לא חל, ואפשר  – יישובים עירוניים, קטנים או גדוליםביישובים קהילתיים או   .ב

תכנית המתאר הקיימת איננה בדרך כלל עם זאת, . מגדלים חיצוניים(עקרונית) להפעיל 

יהיה  –מאפשרת הקמת מבנים לגידול בעלי חיים, וככל שיבחר להקים דירים ביישובים הללו 

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

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

 אזור תעסוקה).

קידום מוקדי רעיה קבועים וצמודי דופן, לעומת מוקדי רעיה ניידים  –הבחירה בחלופה העקרונית 

התמרוץ הכלכלי תלוי גובה ; למשל, משפיעה על מכלול ההיבטים הכלכליים והחברתיים של הענף –

. מכיוון שקל יותר תכנונית סוג הפתרון התכנוניתלויים ב יעדי הגידול של העדר, ואלובמידה רבה ב

לקדם דירים צמודי דופן, וגם התמרוץ הכלכלי הצפוי בפתרון כזה נמוך יותר בגלל היכולת לייצר 

לממשק שטחים נתמקד במחקר הנוכחי בבדיקה עד כמה ניתן להסתמך על עדרים צמודי דופן  -חלב 

  . עצמם טחים הפתוחיםבש ודיריםלעומת צורך בעדרים פתוחים 

פועלים מספר עדרים נודדים, על בסיס סיוע של בהרי ירושלים עם זאת, יש לאמר כי במצב הנוכחי 

 אם ישנם חסמים קיימים ועתידיים להמשךקק"ל. בשנת המחקר השניה מוצע לפתח מודל שיבדוק 

  , תוך מבט לעתיד.פעילותם של עדרים נודדים, ואפשרויות להרחבה של פעילות זו

  

  מרעה עיזים ממשקי בישראל –סקירת ספרות  . 2

  כללי  .א

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

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

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

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

  . )2016גלסר, ואחרים,  ;2016הנדיב, 

מסמך על היבטים יישומיים של רעיה למניעת שריפות. ועדת ממשק יער  ) פרסמו2011קק"ל ורט"ג (

) המליצה על רעיית עיזים ככלי להפחתת חומר הבעירה 2011ושיקום אקולוגי בכרמל (משרד הג"ס, 

  ) בדקו את השפעת עדר עזים ממשקי לאחר שריפות בכרמל.2016בחורשים ויערות. לנדאו ואחרים (
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, בסוגיות מפתח המהוות בסיס למחקר רעיית עיזים של מחקרינציג להלן מסקנות עיקריות 

  שלפנינו.

  אזורי חייץ לממשק שריפות  .ב

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

, חיץשל אזורי שונים 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

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

  אושרו.

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

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

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

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

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

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

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

  הגדרות ללחץ רעיה  .ג

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 עם צמחיה מעוצה,

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

  .)2014ואחרים, 

דונם  5לחץ הרעיה המתאים צריך להיקבע לפי תנאי השטח. במקומות מסוימים נדרש לחץ של 

 .)2019(דוד אבלגון, דברים בעל פה, ינואר  דונם לעז 3ות אחרים לעז ומקומ

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

דילול מכני, אך לאחריה ניתן להשתמש ברעיה בכדי למנוע  ה ראשונית שלאזור חייץ יש צורך בפעול

  ).2018יולי  12צימוח חוזר שיחייב דילול מכני תכוף (חנוך צורף, דברים בעל פה, 
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  מרחקי הליכה של עיזים  .ד

 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

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: בעדרים קבועים מ' לעדר נודד.  825לעדר קבוע לעומת 

צריכים לחזור לדיר מידי מספר שעות לחליבה ואינם יכולים היעד הינו ייצור חלב, ולכן העדרים 

ללכת מרחקים גדולים. לעומת זאת העדרים הנודדים אינם מגודלים למטרת תפוקת חלב אלא 

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

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

  פחות ועיזים הולכות מרחקים גדולים יותר.

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

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

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

  ., או בסמוך להםלמקם את הדירים באזורים המוגדרים כאזורי חייץ ונדרשים לרעיה בלחץ גבוה

  רעיית עיזיםמול  דילול מכאניעלויות   .ה

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

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

ש"ח  1,000 -הוערכה בכבאמצעים מכאניים  עלות תחזוקת אזורי חיץ בכרמל. לדונם $ 4 -הוערכה ב

  .)2015, ואחרים (לנדאו ונםלד

₪  400-חורש באמצעים מכניים בכב 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 חייץ באמצעים מכנייםאחזקת קו והיישובים בהתייעצות עם קק"ל, הוערכו העלויות 

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 

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

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

במחקר הנוכחי ננסה להעריך את עלות אחזקת קו חייץ בחורש באמצעות רעיית עיזים, בהשוואה 

ת הגנה לעלות האחזקה באמצעים מכניים, בכדי להעריך את התועלת הכלכלית מרעיית עיזים למטר

  משריפות. 
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  חלופות להגדלת היצע העדרים במרעה  .ו

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

  :)2014(גלסר ואחרים, 

 .עדרים נודדים אשר יתניידו מספר פעמים בשנה בין האזורים השונים  

 רעייה, אשר יופעלו ע"י זכיין פרטי או ארגון מתנדביםעודיות להספקת שירותי יהקמת חוות י.  

 לטיפול בסביבתם הפעלת מגדלים מקומיים אשר יספקו שירותי רעייה באזורים הנדרשים.  

של קק"ל מפעילה בפועל את החלופה הראשונה בהרי ירושלים, כאשר היא מביאה עדרים נודדים, 

סקר מקיף של הרועים הללו נערך על ידי לנדאו בדואים, מצפון הנגב אל אזור הרי ירושלים.  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 הרועההרעייה ביערות המרכז כרוכה בנוסף, . )2014(אבלגון,  של בשר עיזיםהנמוך המחיר 

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

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

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

(הקמת חוות ייעודיות לשירותי רעיה על ידי הרשויות  למיטב ידיעתנו, החלופה השניה והשלישית

במחקר הנוכחי בחרנו לבדוק . מחקרית לא נבדקו או הפעלת מגדלים מקומיים ביישובים הכפריים)

יספקו שירותי קודם כל לעומק את החלופה של הפעלת עדרים קבועים של מגדלים מקומיים אשר 

הקרובה, ובהמשך במידה והדבר יתאפשר לספק שירותים אלה גם בטווח  דרשים בסביבתםרעיה נ

. יש לאמר כי גם החלופות האחרות שהוזכרו לעיל הינן ראויות, ונדרשות להמשך מרחק גדול יותר

  בדיקה.

הבחירה להתעמק במחקר הנוכחי באפשרות להפעיל עדרים מקומיים קבועים קשורה, בין היתר, 

ר (גלסבמסמך בדיקה שהוכן עבור רט"ג תכנוניים והארגוניים של הפעלת עדרים כאלו. ביתרונות ה

 כספקי מרעה ממשקי: קבועים זוהו היתרונות הבאים לעדרים )2014, ואחרים

 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 מגורי ,כלל בעלי העדרים מתגוררים ביישוב סמוך בדרך

  בשטחים פתוחים. בסמוך לעדר

  וליצור מחויבות של המגדל לרעיה הממשקיתלטווח ארוךהעדרים הקבועים  להסתמך עלניתן , .  

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

  הגידול.
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ויכולת מעטה לעבור בין שטחי  גמישות מועטה לשינויים בממשקו החיסרון של עדרים קבועים הינ

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

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

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

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

  הפיקוח והאכיפה על ביצוע המרעה בפועל צריכים להיות אפקטיביים.

  תמריצים כלכליים לרעיה  .ז

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

: רכישת דיר, סבסוד ההובלה . אמצעי הסבסוד שהוצעו במסמך זה)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 

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

  .לביצועים מוגדרים תמורת התשלום

במקומות שונים בעולם פותחו כלים המאפשרים לשלם לחקלאים ולרועים עבור התועלות 

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 -פעלות על ידי אגף אגרו"חקלאות תומכת סביבה" המו

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 מוסדר ,שנתי לראש בעדר. התמיכה מותנית בתנאי סף

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 

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

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

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

  שיטת המחקר . 3

ני מרכיבים: הביקוש שיטת המחקר מבוססת על ההנחה כי בתכנון רעיה ממשקית יש לבחון ש

; וההיצע הקיים או הפוטנציאלי זיהוי תאי השטח הנדרשים לרעיה ממשקית – לרעיה ממשקית
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הרעיה תשאף להפגיש ולאזן בין השניים, עידוד ל. תכנית מגדלים ועדרים – לפיתוח רעיה ממשקית

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

יפורטו להלן שני מרכיבי המודל: זיהוי הביקוש ואפיון ההיצע, ויפורטו שלבי המחקר בהתייחס 

  .ירושליםמרחב היערות בהרי  –לחקר המקרה שנבחר בעבודה זו 

  תממשקי רעיהלמרחבי  זיהוי הביקוש: מודל  .א

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

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

מיקום הדירים בהתאם למרחקי ההליכה ל פרמטרים מקובלים בספרות (שנסקרה לעיל); והצעה

ס את הרעיה במרחב על המודל מאפשר לבחון את השאלה האם ועד כמה ניתן לבסשל העיזים. 

  דירים צמודי דופן והאם יש צורך בהקמת דירים בשטחים פתוחים.

  את השלבים הבאים:כולל המודל 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פירוט המודל:

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. 

 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 

במידת הנדרש:  דירים צמודי דופן

דירים בשטח 

 הפתוח

  : מודל מרחבי לאפיון הביקוש למרעה הממשקי 1איור 
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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

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

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

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

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

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

 הצמחיה.

המוגדר (למשל: מיפוי של אזורי החייץ לפי הרוחב  :מיפוי האזורים הנדרשים לרעיה בממ"ג  .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)

 המאפשר בחינה וניתוח של התפרוסת הגיאוגרפית.

  :גום" לגודל וכמות העדרים הנדרשיםניתוח כמותי של גודל שטחי הרעיה הממשקית ו"תר  .ג

(דונם) לחשב את סך השטח הנדרש להעזר במערכת הממוחשבת בכדי בממ"ג ניתן לאחר המיפוי 

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

ת הרעיה הנדרשת לחשב את סך כמות העיזים הנדרשות במרחב בכדי לקיים א ניתןהספרות) 

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

 בפני עצמו. יערכל  –למשל לאחזקת קווי החייץ סביב כל אחד מהיישובים; או ביערות  –שונים 

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

האם ניתן  השאליסומנו רצועות ברדיוס מרחק ההליכה מקצה היישובים, ותיבחן הספרות). 

הניתוח  דירים צמודי דופן?אמצעות עדרים המתקיימים ב"לכסות" את השטח הנדרש לרעיה ב

יאפשר לזהות אזורים אותם לא ניתן לממשק בעדרים המתקיימים בדירים צמודי דופן ועבורם 

יש לאמר כי במחקרים שונים נמצאו מרחקי הליכה שונים  נדרש לפתח תשתיות תכנון ייעודיות.

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

; מרחקי ההליכה של עיזי חלב , ובמטרת הגידול (חלב או בשר בלבדתלולה המרחק יותר קצר)

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

 את מרחקי ההליכה הרלוונטיים עבורו.ועדר חב ולהתאים לכל מר

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

ומרחקי  מיקומם וגודלם של הדירים, בהתאם לאזורים שנדרש לממשקאזורי הרעיה, ואת 

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

דירים צמודי דופן. במקרים בהם לא  יש להעדיף. ככל הניתן ברדיוס הליכה מהדירים שנקבעו
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יבחנו אמצעים ייעודיים להקמת  –באמצעות דיר צמוד דופן  הנדרש למרעהניתן לממשק שטח 

  דיר בהתאם למאפייני השטח.

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

חקלאיים התכניות מאפשרות -במרבית היישובים הכפרייםהקיימות בהן להקמת דירים. 

באזורים אחרים יש הקמת מבנים חקלאיים במקומות מוגדרים, ובכללם דירים לגידול עיזים. 

מועצה אזורית או אף למחוז כולו) המאפשרות הקמת מבנים גם תכניות מרחביות (לכלל שטחי 

ניתן להתבסס עליהן בהקמת דירים. האתגרים העיקריים נוגעים בדרך כלל למקרים חקלאיים ו

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

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

  , הקמת דירים על ידי קק"ל והשכרתם לרועים ועוד.משולבת בשימור המבנה)

  חברתית-בדיקת ישימות כלכליתאפיון ההיצע:   .ב

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

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

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

  מתמודדים הרועים ואיך ניתן לשפר אותם? 

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

-. זהו בסיס ראשוני לבחינה החברתיתעל נתונים ממוצעים של עדרים דומים ברחבי הארץהמבוסס 

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

   התכנון, כולל סקרים ואמצעים אחרים של שיתוף הציבור.

נערך תחשיב של גידול עיזים במרעה לשתי מטרות: תפוקת בשר; ותפוקת חלב במחקר הנוכחי 

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

סקר בנוסף נערך  הראשית בשהמ (שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר).

במרחב  כפרייםהיישובים נציגי ה -וכן בקרב נציגי ציבור  ה,במרחב חקר המקר בקרב מגדלי עיזים

  במרחב הנבדק.ממשקיים במטרה לאפיין את ההיצע האפשרי של עיזים ועדרים  חקר המקרה. זאת

 

 

  

  

  

  ירושליםהרי  -חקר מקרה  .ג

, . המועצה האזורית מטה יהודהירושליםבהרי חקר מקרה נערך  שהוצג לעיל לבדוק את המודלבכדי 

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, 

 בדיקת ישימות חברתית וכלכלית 

 רועים ועדרים הציבור ונציגיו

 תחשיב כללי סקר לבדיקת תנאים מקומיים



17 
 

, כאשר חלק משמעותי מהיישובים הכפריים מוקפים ביערות, רבים ונרחבים פארקים ויערות

יים המעובדים קטנים . השטחים החקלאולפיכך נדרשים לקווי חייץ וממשק לצמצום סכנת שריפות

  יחסית.

גבול המרחבים באיורים הגדרת (ראו  שים וצרעה ואשתאולוהקד ותיערמרחב נערך בחקר המקרה 

. יערות אלו נבחרו מפני שנערכה בהם ); המפות כוללות פירוט היישובים שבהם נערך הסקרלהלן

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

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

  . שפותח במחקר הנוכחי

  יישום המודל בחקר המקרה הרי ירושלים  .ד

  זיהוי הביקוש: מודל מרחבי למרעה הממשקי 1ד.

(פורת, צורף, & אוסם,  במרחב ערותיממשק הבמערכת ממ"ג רוכזו שכבות מידע מתוך תכניות 

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

, וכן מסקרי טבע ונוף שביצע )2017ראובן הורן, בהנחיית יוג'ין אונגר,  מרעה המתבצעים במרחב

. השכבות כללו: תצלום אוויר, סימון יישובים (התחום )2016(ערד, ואחרים,  מכון דש"א באזור

הבנוי), וסימון מיקום דירים ניידים במרחב. כמו כן נאסף מידע בדבר סיווג היישובים הכפריים 

  תיים וכו').(מושבים, קיבוצים, יישובים קהיל

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

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

השטח הנדרש לרעיה, ובהתאם אליו,  ך כלבתכניות ממשק היער. במערכת הממ"ג חושב ס סימונםל

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

  מרחב.ב

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

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

. מטעמי התרחק מהדיר, בהנחה שהדיר ממוקם במיקום צמוד דופן בקצה התחום הבנוי ביישובל

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

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

יץ שניתן לייחס לדירים שימוקמו בו: האזור הורכב מאזור החייץ סביב בכל יישוב חושב אזור החי

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

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

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

  בכל אחד מהיישובים.
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 2016יער צרעה ואשתאול. מקור: תכנית אב ליערות צרעה, אשתאול, הראל וצלפון, קק"ל,  –: מרחב ההתייחסות  3 איור

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2013יער הקדושים. מקור: תכנית אב ליער הקדושים, קק"ל,  -: מרחב ההתייחסות  2איור 
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  בחינת ישימות חברתית וכלכלית 2ד.

  פיתוח תחשיבים ופרמטרים כלכליים

נערך תחשיב כלכלי המשקף את הרווח/ הפסד למגדל העיזים במרעה, על פי הנחות שונות בדבר 

מקורות המידע על ההכנסות והעלויות בגידול המוצרים המיוצרים בעדר (חלב ובשר / בשר בלבד). 

הינו נתוני עדר העיזים הממשקי של רמת הנדיב, בהתייעצות עם מדריכי הצאן של שהמ (שירות 

  המקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר).ההדרכה ו

  סקר מגדלים ונציגי יישובים

בדיקה ראשונית שנערכה . במרחב חקר המקרה סקר של מגדלי צאן ונציגי היישובים הכפריים נערך

 ירושליםהוטרינריים, העלתה כי באזור חקר המקרה בהרי  םמול על בסיס נתוני החיסונים בשירותי

ים הכפריים, בחוות בודדים וכחלק ממערך המרעה בשטחים הפתוחים ישנם עדרי צאן רבים ביישוב

בעדרים בדרך כלל המנוהל על ידי קק"ל על בסיס עדרים בדואיים. ביישובים הכפריים מדובר 

  קטנים מאוד.

  נערכו שני סקרים: ריכוז נתוני השירותים הוטרינרייםלבהמשך 

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

איתור . חקר המקרהשהינם בתחום  ירושליםעדרי צאן (עיזים וכבשים) ביישובים במרחב הרי 

רועים המוכרים לאנשי קק"ל  2-3אותרו  ההרועים היה בשיטת "כדור השלג" כאשר תחיל

הרועים רואיינו על ידי סוקרת ספים במרחב. ומשרד החקלאות, והם הפנו אותנו לרועים נו

השאלון כלל שאלות סגורות  פנים שנערכו במשק הצאן עצמו.-אל-במפגשים פנים

("אמריקאיות") ופתוחות ועסק בנושאים הבאים: רקע על משק הצאן, הסיבות להקמתו, יעד 

ינוי , ששל העדר הגדלה או הקטנה –עתיד להגידול, ותרומתו לפרנסה; מגמות צפויות 

, היבטים כלכליים של הענף, חסמים שיש להסיר, ואופני התמרוץ בממשקים וביעדי הגידול

. כחלק מהראיון הוצג לרועה תרחיש לפיתוח מערך תמרוץ כלכלי לעידוד יציאה המתאימים

למרעה ממשקי, ונשאלה עמדתו בנוגע לתרחיש והיבטים שונים הכלולים בו, כולל שאלה בדבר 

  לדו"ח המחקר. אהוא ידרוש כדי להשתתף בפרויקט. השאלון מוצג בנספח  גובה התמרוץ אותו

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

. חקר המקרההיישובים הכפריים (יושבי ראש ועדים מקומיים או אגודות חקלאיות) בתחום 

המצב ונות התבצעו טלפונית. השאלון עסק בנושאים הבאים: נציגי יישובים, הראי 15רואיינו 

עמדות נציג היישוב והציבור ביישוב בנוגע לקידום רעיה עדרי הצאן הקיימים ביישוב;  -הקיים 

תרחיש לפיתוח  לנציג היישובכחלק מהראיון הוצג ממשקית, תמריצים אפשריים וחסמים. 

ונשאלה עמדתו בנוגע לתרחיש ולרצון מערך תמרוץ כלכלי לעידוד יציאה למרעה ממשקי, 

 והצורך להקים עדר עיזים ממשקי ביישוב. השאלון מוצג בנספח ב לדו"ח המחקר.

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

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

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

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

נתחנו  יש יתרון לשאלות פתוחות, שבהן אין הכוונה של המרואיין). את השאלות הפתוחות כאןלנו (
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באופן איכותני, תוך ניסיון לזהות את התשובות הנפוצות ביותר. לשאלות כאלו, מטבע הדברים, 

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

  התופעה הנבדקת.

 

  ממצאים . 4

   עיזים, ניתוח מרחקי הליכה של מיפוי האזורים הנדרשים לרעיה בממ"ג  .א

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

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 –בשני טווחי הליכה (ממוצע  –בהנחה שהדירים יהיו צמודי דופן  –דירים מ

  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 

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

  עדרים על בסיס דירים שאינם צמודי דופן ליישובים.

   



  
  

21 
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23 
  

  העדרים  גודל, מספר העיזים וניתוח כמותי של גודל שטחי הרעיה הממשקית  .ב

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

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

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

ת למקומות אחרים בארץ, ולפיכך בניתוח הנוכחי לא נכנסנו השטחים המעובדים קטנים יחסי

  לרזולוציה כזו.

, וגודל העדרים ם במרחב יער הקדושים: שטח אזורי החיץ שנדרש / ניתן לממשק באמצעות דירים צמודי דופן ביישובי1טבלה 
  הנדרש לממשק. מקור: ממצאי ניתוח ממ"ג שבוצע במחקר
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שטח אזורי החיץ שנדרש / ניתן לממשק באמצעות דירים צמודי דופן ביישובים במרחב יער צרעה ואשתאול, וגודל : 2טבלה 
העדרים הנדרש לממשק. מקור: ממצאי ניתוח ממ"ג שבוצע במחקר. יישובים המצויים במרחב יער הקדושים וגם במרחב יער 

  לה הנוכחית, ומופיעים בטבלה לעיל.צרעה ואשתאול נגרעו מהטב

  

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

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

  משק.עיזים למטרות מ 1,700-במרחב יער צרעה אשתאול נדרשות סה"כ כ

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

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

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

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

ם סביב יותר אשתאול המצב מורכב יותר, ויתכן שנדרש לאמץ פתרון שבו עדר מממשק שטחי

  מיישוב אחד.
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: סיכום ניתוח אזורי החייץ במרחב יער הקדושים ומרחב יער צרעה אשתאול, ומספר העיזים הנדרשות בכדי לממשק 3טבלה 
  אותם. מקור: ממצאי ניתוח ממ"ג שבוצע במחקר.

  

  

  פיתוח תשתית תכנונית  .ג

במועצה האזורית מטה יהודה ישנה תשתית תכנונית שניתן להישען עליה במציאת פתרון להקמת 

תכנית למבנים חקלאיים ותיירות אושרה במועצה האזורית מטה יהודה  2018-ם: בדירים לעיזי

. זוהי תכנית מפורטת )151-0387068(תכנית  חקלאית החלה על כל שטח המועצה האזורית

המאפשרת להוציא היתרי בניה למבנים חקלאיים, ובחלקם לפתח גם תיירות חקלאית (למשל 

  לצרכן). מכירת ישירה של חלב ומוצריו מהמגדל

  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 ורים הנדרשים לממשקתחומי החיפוש סמוכים ליערות ולאז •

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  4איור 

 האיורים הבאים מציגים דוגמאות מתוך התכנית, תחומי חיפוש להקמת מבני משק בסמוך לבית

   מאיר ובסמוך לאשתאול.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מודל נוסף לקידום תשתית תכנונית למרעה ממשקי הינו הטמעה של מוקדי רעיה בתכניות מפורטות 

קידה פהוחלט לה, 151-049575לשם דוגמא, במסגרת תכנית לרמת רזיאל (של יישובים כפריים. 

ביקשה רט"ג לכלול בתחום התכנית מוקד רעיה שיאפשר לממשק באמצעות רעיית  )2018במאי 

המגע בין היישוב לבין החורש והיער הסמוכים אליו. יעוד קרקע זה נכלל בתכנית,  עיזים את אזור

  בהתאם להחלטת הועדה המחוזית ובהמשך לבקשת רט"ג. 

 1,500מבנים חקלאיים (עד  הם:דונם, והשימושים שיכללו בו  4שנקבע הוא שטח מוקד הרעיה 

מ"ר);  100; מבנה מגורים (עד מ"ר) 30מ"ר); נקודה למכירת מוצרים ( 100מ"ר); מחלבה (עד 

  מ"ר). 350שימושי תיירות (עד ו

מוצע לבחון את האפשרות לבקש הכללת מוקדי רעיה באופי זה בתכניות ליישובים כפריים או 

יישובים עירוניים הגובלים בשטחי יער או חורש, בהתאם לתנאי השטח ומידת הרלוונטיות של 

  הנושא.

 

  וכלכליתבחינת ישימות חברתית   .ד

  פרמטרים כלכליים ותחשיבים בגידול עיזים 1ד.

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 

לרווחי. יש לאמר, עם זאת, כי הפקת חלב  ותואמשמעותית את כלכלת הגידול, אם כי לא הופך 

מתאפשר רק  -יוצרת מורכבות בהיבט התכנוני, מכיוון שיש צורך בהקמת מכון חליבה (בישראל
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במבני קבע, שבדרך כלל ניתן להקים אותם רק במיקומים צמודי דופן). כמו כן מרחקי ההליכה של 

הצורך להחזיר את העיזים לדיר לחליבה  העיזים מהדיר מתקצרים בגידול לצרכי תפוקת חלב, בשל

  פעמיים או שלוש ביום.

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

ת המגדל שנדרש לתת בכדי לפצות אהמינימאלי כלכלי ההפסד למגדל משקף את גובה התמרוץ ה

    על ההפסדים ולתמרץ אותו לערוך רעיה ממשקית.

ואילו בממשק ₪  850ניתן לראות כי ההפסד השנתי לעז במרעה בממשק של גידול בשר בלבד הוא 

ם סכום זה מהווה אינדיקטור לפיצוי שיש לתת לבעל העדר על קיו₪.  260של גידול חלב ובשר הוא 

לחודש; כלומר ₪  5,000-המרעה (יש לציין כי התחשיב נערך בהנחה של עלות עבודה עצמית בגובה כ

₪  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).

בהתייעצות עם מדריכי .מקור: עדר רמת הנדיב  עיזים בוגרות 200שנה, ₪ / . כלכלת העדר במרעה, בממשקים שונים:  4טבלה 
 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 

דיר, ללא יציאה למרעה, שעות העבודה ים מגודלות בז. כאשר העייומיות בדירעבודה שעות  2בנוסף ו

רועה אחד יכול לטפל בעדר שגודלו  הנדרשות נמוכות משמעותית, ומכאן החיסכון בעלות כח אדם.

ראש הינו "יחידה כלכלית". בעדר  100, וזהו אחד הנימוקים לאמירה של עדר בגודל ראש 100עד 

יתן להגדיל ללא תוספת משמעותית ראש נדרשת עבודה של רועה נוסף. עדר קטן יותר נ 100גדול מ

  מרכזית בהפעלת העדר במרעה. עלותלעלות כח העבודה, שמהווה 

. ניתן לשקול הפעלת מתנדבים במסלולים הינו העסקת מתנדביםלנושא כח האדם פתרון אפשרי 

  :הבאים

 שנת שירות  

 תלמידים בבתי ספר חקלאיים, בתי ספר אזוריים בהתיישבות הכפרית, פנימיות  
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  השומר החדש"מתנדבים לעבודה חקלאית, כגון ארגון" 

עדרים ממשקיים שיופעלו על ידי מתנדבים לשמש מוקד הדרכה מקצועי ל רמת הנדיב יכולהדיר ב

  ברחבי הארץ.

 למשל בנושאי ביטוח, נסיעות, מקומות לינה –יש עלויות מתנדבים  יש לציין כי לעבודת

התפוקות של מתנדבים יותר נמוכות משל עובדים בשכר,  כמו כן בדרך כלל ועוד.  למתנדבים

  והמתנדבים אינם מקצועיים או מנוסים. תחלופה גבוההה

  סקר מגדלים 2ד.

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

מספר העיזים שקבלו מבוססים על הטרינריים ו, בהתאם לנתוני השירותים הוצרעה 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  20לפי נתוני השירותים הוטרינריים יש ביישובי הבדיקה 

  מגדלים שהפסיקו את פעילותם לאחרונה. 2-מהם מגדלים פעילים ו 13מגדלים,  15רואיינו 

  :1להלן תוצאות הסקר

  העדר במצב הקיים, מוטיבציה ומגמות צפויות

 מאפייני העדרים, יעד הגידול, המוטיבציה לאחזקת עדר .1

  מגדלים כבשים ועיזים גם יחד. 7ד, מגדלים עיזים בלב 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. 

                                                      
  .15-עבור חלק מהשאלות לא התקבלה תשובה מחלק מהמרואיינים ולכן התוצאות המספריות לא תמיד מסתכמות ל 1

מגדלי עיזים ביישובים הכפריים במרחב יער הקדושים ויער צרעה ואשתאול. מקור: משרד החקלאות, השירותים  : 5איור 
 הוטרינריים
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 הטיפול בעדר ותרומתו לפרנסה. 2 

  כשכירים או ממקורות משלימים לעדר מרבית המגדלים אינם מתפרנסים מהעדר אלא

  .(תיירות חקלאית)

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

  .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. 1,000הגדול ביותר: 

  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-חל שינוי בעדרים לא  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 •

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

 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.

  בדיר להזנה במרעה.מגדלים מעוניינים לעבור מהזנה  6 •

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

 וך מידי, והביורוקרטיה גדולה מדי.או לצאת למרעה. הסכום נתפס כנמ

  מגדלים מעוניינים לעבור מגידול תחביב לגידול מסחרי. 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

 .הגדיל את הדיר במיקומו הנוכחייש מקום ל –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): מה המוטיבציה לצאת לרעיה?. 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

  אנרגטית לעיזים, מעבר כבישמרחק גדול לחלקות מרעה ביער, עלות  •

  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 •

  רעיית עיזים ממשקית ש תמרוץיתרח

  הוצג למרואיינים התרחיש הבא: 

  

  האיורים הבאים מציגים את התייחסות המרואיינים לתרחיש שהוצג.
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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 200כלכלית היא יחידה  –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

מהדיר הקבוע; אפשרות להשאיר את  הקמת מכלאה וחיבור למים בצד היישוב המרוחק •

  העדר בשטח מבלי לחזור מידי יום לדיר

  התווית דרכים כך שניתן יהיה להגיע מהדיר לשטחי הרעיה ללא פגיעה בשטחים חקלאיים •

  הקמת גדרות כדי לרכז את הרעיה במקומות רצויים •

  שמירה מגניבות, ביטוח העדר •

  יסתכנו בנפילה כלכליתהתמיכה צריכה להיות בטוחה, שחקלאים לא  •

  סיוע בהקמת מחלבה, אישורי משרד הבריאות, מכסות חלב •

 ליווי וטרינרי, סבסוד חיסונים, הדרכה מקצועית ברעיה •

המרואיינים נחלקו בשאלה האם ניתן להסתמך על עבודת מתנדבים, או שנדרשים שכירים  •

 בתשלום.

נית אם יקבלו סכום כסף המרואיינים נשאלו האם יסכימו להשתתף בתכ 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 

 למרעה. המרואיינים התקשו לענות לשאלה זו ולא התקבלו תשובות שניתן להציג.העדר ולצאת 

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?-האם מועדף תמריץ כספי או בשווה .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  

 חיבור מים באזורי רעיה מרוחקים  

 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-יפול בעדר במרעה (כמרואיינים אין יכולת להקדיש זמן לט 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  היישובמרואיינים מוכנים לרעות בקווי חייץ בעומק היער, בנוסף על רעיה סביב. 

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

  סקר מזכירי יישובים 3ד.

האיור הבא מציג את סיווג היישובים שנציגיהם השתתפו בסקר, בהתאם לקיים במרחב יערות 

אשתאול. מרבית היישובים הם מושבים, והמרואיינים היו יושבי ראש האגודות -הקדושים וצרעה

  שיתופיות.-החקלאיות

  

 תרחיש תמרוץ רעיה ממשקית .1

ג תרחיש תמרוץ הרעיה בדומה לתרחיש שהוצג למגדלי הצאן. התייחסות נציגי לנציגי היישובים הוצ

, 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, 

10, מושבים
1, קיבוצים

יישובים  
4, קהילתיים

סיווג היישובים בסקר
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: לא רלוונטי לישוב כי הממשק עם יער קטן, אין מקום לדיר, דאגה ההסתייגויות העיקריות שהובעו

ביטוח מגניבות, העדפת ב הצורךהשקעה הנדרשת בהקמת עדר ושמירה עליו, הממטרדי ריח ורעש, 

  פחות פוגעות בחצרות. -כבשים

: אין שטחי מרעה מתאימים סביב היישוב, לישוב אין כסף לתרחיש התנגדותנימוקים עיקריים ל

  מרעה, לא בעדיפות. לעודד

לאחר השאלה הכללית, נשאלו המרואיינים האם יש להם עניין להקים עדר לרעיה ממשקית ביישוב 

  .כי הדבר אפשרי אם יטופלו חסמים שוניםמרואיינים  8שלהם. לשאלה זו ענו 

  

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

  י עיזיםמגדלאין ביישוב 

 אין תקציב לתמיכה כלכלית במרעה שיתופית-החקלאית לאגודה  

 היישוב יתמוך מוראלית, תמיכה כלכלית צריכה להגיע ממקורות אחרים  

 אין שטחים לרעיה, אין שטחים לדיר  

 תלונות שכנים, התנגשות עם פעילות תיירותית  

 מורכבות בהשגת אישורים להקמת דיר, בפרט דיר שיתופי במושב  

  מנזקים של העיזים לגידולים חקלאייםחשש  

 כדאיות כלכלית-אי 

 ביטוח נגד גניבותצורך ב  

יישובים קהילתיים כאשר שותפות בין מספר יישובים להקמת עדר אחד,  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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  היבטי ניהול . 5

. לעת במהלך שנת המחקר השניהתעוצב תכנון והניהול של רעיית עיזים ממשקית עבודה לתכנית 

אמצעים לפיקוח וניטור, שיאפשרו למנהלי ניהול ממשק רעיה: מרכיב מרכזי בעתה ברצוננו לפרט 

השטח לעקוב אחר תנועת העיזים במרחב, ולוודא שהרועים מבצעים רעיה ממשקית במקומות 

 הנדרשים ובזמנים שנקבעו לכך.

יש להבחין בין פעולות פיקוח לפעולות ניטור. המטרה של פעילות פיקוח הינה לוודא כי הרועה מבצע 

הרעיה הממשקית לפי תכנית הרעיה שנקבעה על ידי מנהלי השטח בהתאם לצרכי השטח  את

. לעומת , כלומר שעדר עיזים בגדול שהוגדר נמצא במקום ובזמן שנקבעו בתכנית הרעיהשהוגדרו

, באופן שיאפשר הצמחי הכיסוי על הרעייה השפעת אחר מעקבזאת, המטרה של פעולות ניטור הינה 

ות של תכנית הרעיה הממשקית שנקבעה, השגת המטרות בהקשר של ניהול לבחון את האפקטיבי

  הצמחיה בשטחים הפתוחים, ועדכון התכנית ככל הנדרש בהתאם לצרכי השטח המתבררים בניטור.

  אמצעי פיקוח.א 5

קבוע אמצעים ישימים לפיקוח כי הרעיה מתרחשת כחלק ממערך תמרוץ לרעיית עיזים יש צורך ל

את הפיקוח יש למיקום, לחץ ותזמון הרעיה.  לגודל העדר, , כולל התייחסות על פי הממשק שנקבע

, 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. עהרושהפיקוח יוכיח כי ה

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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 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 6איור 

  

  

  

  

  

  

בשנים האחרונות פותחו אמצעים טכניים המאפשרים לעקוב אחר תנועת העיזים בצורה פשוטה 

מאפשרים למנהל השטח לעקוב  העיזיםקולרי על  GPSמשדרי ונוחה ללא תלות בדיווחי המגדל. 

קולרים כאלו הופעלו במספר מחקרי רעיה בשנים  .אחרי עדרים רבים דרך מערכת ריכוזית

 ביום שעה, תאריך GPS קולר מותקן עליו החיים בעל של מיקוםה הוא קבלהמת 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. דועיבו ניתוח GIS למיפוי הנתונים את להעביר ניתן שממנו אינטרנטי

 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  –כי אמצעי הפיקוח מבקרים רק את הביצוע של תכנית הרעיה  יש לאמר

נמצאות במקום שבו הן אמורות להיות לפי התכנית ובזמנים המתאימים. עם זאת, אין כאן בקרה 

התשלום לרועה תכניות 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.
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  אמצעי ניטור.ב 5

לא בזמן ובעיקר בראיה לאחור, אותן , וניתן לראות מתמשך אירוע הן הצומח על הרעייה השפעות

 להבחין מאפשר לאחור בראיה ניטור. שונים פרמטרים לנטר ניתן שונים זמן חיבטוו 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 הם 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 7 איור
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  הראשונהשנת המחקר  סיכום . 6

  מהבדיקות שנערכו במהלך שנת המחקר הראשונה עולות המסקנות הבאות:

הינם אזורי  בלחץ רעיה גבוה השטחים הנדרשים לממשקחלק משמעותי מ הביקוש לשירותי רעיה:

ניתן לממשק אותם באמצעות עדרים הממוקמים . מסביב ליישוביםלצמצום נזקי שריפות חייץ 

. גם חלק משמעותי משטחי החייץ ביערות ביישובים הכפריים ומתבססים על דירים צמודי דופן

  (בעומק השטחים הפתוחים) הינם בטווח של מרחקי ההליכה של עיזים.

בים והן הן את קווי החייץ סביב היישו הרי ירושלים ניתן לממשקחקר המקרה שערכנו נמצא כי ב

מרחקי  .יישוביםדופן ל-צמודחייץ בעומק היער באמצעות עדרים הממוקמים בהקווי  את מרבית

  .ההליכה קצרים ומתאימים למגבלות של העיזים

בדיקה ותכנון רעיה ממשקית מרחבית יהיה בחינה של היישובים הכפריים, כל מוצע כי שלב ראשון ב

ניתן לבסס את מערך הרעיה המרחבי על עדרים ורדיוסי ההליכה של עיזים, בכדי לקבוע האם 

ודירים צמודי דופן (הפתרון הזמין תכנונית וחברתית) או שמא נדרש להקים עדרים בשטחים 

 הפתוחים, בדירים ניידים או קבועים. 

ישנם מגדלי עיזים חובבים. הענף מאופיין רבים ביישובים כפריים  ההיצע של עדרים ושירותי רעיה:

רת פעילות בקנה מידה קטן (זאת בניגוד, למשל, לגידול פרות או תרנגולות, בגמישות המאפש

). יש עניין בקרב המגדלים הכפריים הקטנים להגדיל ו"חובבני" שכמעט אינו קיים בקנה מידה קטן

את העדרים וגם לצאת למרעה, אם תינתן להם תמיכה מתאימה (תמריצים כלכליים, הקלות 

דירים וגידור, סיוע בהעסקת שכירים או הפעלת מתנדבים). ניתן בחסמים ביורוקרטיים, שדרוג 

  להתבסס על המגדלים הקטנים הללו כתשתית אנושית לביצוע הרעיה במרחב.

מרבית היישובים בהרי ירושלים יש מגדלי עיזים, מרביתם חקר המקרה שערכנו נמצא כי בב

משקית מרחבית תיערך בדיקה . לפיכך מוצע כי בשלבים הראשונים בתכנון רעיה מקטנים-חובבים

קטנים במרחב. מקור מידע ראשוני הינו נתוני השירותים הוטרינריים בדבר -לזיהוי מגדלים חובבים

  ודיוק של הנתונים הללו באמצעות שיחות עם נציגי היישובים. ביצוע חיסונים לצאן,

צאת לרעיה, מעוניינים להגדיל את העדרים ולהקטנים המגדלים ממצאי הסקר שלנו מראים כי 

. ממצא וטיפול בחסמים שתכסה הפסדים ותהיה קבועה לאורך זמן,ובלבד שיקבלו תמיכה כלכלית 

זה מראה כי התמיכה הכלכלית הנדרשת לעידוד רעיה ממשקית הינה צנועה, וכי חישוב המתבסס 

כה על כיסוי הפסדים, כפי שהוצע בתחשיבים שבוצעו בעבודה זו, הינו כיוון מתאים לחישוב התמי

  הנדרשת בעדר הממשקי.

, אבל הביעו במעטפת היישוב מעוניינים עקרונית ברעיהאומנם היישובים הכפריים  מאידך, נציגי

  מייצגים. הקמת עדרים ודירים ביישובים שהם והצביעו על חסמים להסתייגויות 

י לקידום רעיה ממשקית, שהוזכרו על ידי המגדלים הקטנים ועל ידי נציגהחסמים העיקריים 

הקמת דירים וחיבור צורך ב: גניבות, מניעת פגיעה בשטחים חקלאיים סמוכים, היישובים הם

  .מכסות חלב, לווי וטרינרי והדרכהו בהקצאת קרקעסיוע צורך בלמים, 
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לקדם תכנית  ום שיאפשרמיישיו יםמעשי םבידי מנהלי חורשים ויערות כלי שהוצג בזה נותןהמחקר 

הנדרשים להפחתת חומרי  זמינים באזורים עדריםלכך שיהיו להביא המגדלים ורעיה, לעודד את 

מציע כלים לניתוח הצורך והביקוש לרעיה בעירה ותחזוקת קווי חייץ, ובמועדים הנדרשים. המחקר 

ממשקית באזור, באמצעות מודל לזיהוי השטחים הנדרשים לרעיה ו"תרגום" שלהם לכמות העיזים 

, ובדיקת והעדרים מציע אמצעים לזיהוי תשתית ההיצע של הרועיםוהעדרים. בנוסף המחקר 

עמדותיהם של מגדלים קטנים באזור כפרי מיוער בדבר קידום רעיה ממשקית. המחקר מצביע על 

החסמים והפוטנציאל לקידום הרעיה מנקודת מבטם של המגדלים, וכן הערכה בדבר גובה התמריץ 

  שקית.הכלכלי הנדרש כדי לעודד ביצוע רעיה ממ

  



44 
 

  שאלון למגדל צאן ביישובי הרי ירושליםנספח א: 

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

  לנשים וגברים כאחד.והנתונים ישמשו לצרכי הסקר בלבד. השאלון כתוב בלשון זכר ופונה 

  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
 כל סעיף):יעד הגידול (הקף בעיגול את התשובה המתאימה ב .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
 כמה שעות ביום נמשך הטיפול בעדר? _________ שעות .8
משק / אחר:  היכן ממוקם הדיר? צמוד לבית (חלקה א במושב) / אזור מבני .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
 העדר?_________________________________מה היא הסיבה לשינוי שחל בגודל  . 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 10האם אתה רואה את עצמך מחזיק בעדר בעוד  . 15
 מדוע לא? ________________________________________________ –אם לא  . 16

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 השנים הקרובות?  5-משמעותית ב האם יש לך עניין לשנות את גודל העדר . 17

 להקטין-להגדיל / כן -לא / כן

 מה הסיבה לרצון להגדיל או להקטין את העדר? ____________________________ . 18
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 ם יש עניין לשנות את מטרות גידול העדר? כן / לאהא . 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
______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 האם שקלת בעבר לצאת למרעה? כן / לא –אם אתה מזין בדיר  . 22
 מדוע אינך מבצע רעיה?_______________________________________ –אם כן  . 23

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 מה החסם? _______________________________________________ –אם לא  . 24
 

אכול צומח לעיזים יש תרומה ייחודית לממשק חורשים בגלל היכולת ל 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
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

יין להצטרף לתכנית כזו, כלומר להגדיל את העדר ולצאת למרעה האם אתה היית מעונ . 28
  מה החסמים? ___________________________ -מספר שעות ביום? כן / לא אם לא

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  כן / לא ?ה והעדר ייגדל לפי התכנית החדשה האם תהיה זקוק לתמיכה מקצועיתבמיד . 29

 ________________________________________________ ?מאיזה סוג -אם כן

לשנה לעז היוצאת למרעה, לעדרים בגודל ₪  150משרד החקלאות נותן כיום תמיכה של  . 30
 לא.  /ראש. האם שמעת על תמיכה זו? כן  50מינימאלי של 

  

האם תמיכת משרד החקלאות יכולה להביא אותך להגדיל את העדר ולצאת למרעה? כן /  . 31
 מדוע לא? ___________________________________________ –לא. אם לא 

____________________________________________________________ 

  פרמטרים כלכליים 2ג.

. 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:) –בשנה (אם לא יכול לענות ₪ רווח לאחר הוצאות של ___________ 

 בחודש)₪  1,000בשנה (₪ /  12,000רווח לאחר הוצאות של   .א
 בחודש)₪  2,000בשנה (₪ /  24,000הוצאות של רווח לאחר   .ב
  בחודש)₪  3,000בשנה (₪ /  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

______________________________________________________________  
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 האם יש לכך מקום במיקומו הנוכחי? כן / לא –ככל שתידרש הגדלת הדיר  . 35
כלומר התחייבות כי התמרוץ הכלכלי יינתן לבעל  –האם יש צורך בתמרוץ ארוך טווח  . 36

 העדר מידי שנה לאורך מספר שנים? לא / כן
 ימאלי הנדרש להתחייבות כזו מבחינתך? ____ שניםמה הוא טווח הזמן המינ -אם כן . 37

  עבודה 3ג.

שעות  4שעות עבודה ביום, מתוכן  6-8יידרשו המוצעת כדי להחזיק את העדר הממשקי בתכנית 

 מרעה בשטח הפתוח.

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 2הנמצא במרחק של עד 

  שעות. 4ורעיה בעומק השטח במשך עם העדר, 

  מדוע? ___________ -האם יש לך יכולת לבצע רעיה ממשקית בקו חייץ ביער? כן / לא . 41
______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

  ד. נתונים סטטיסטיים

 גבר / אשהמין:  . 42
 גיל ______ . 43
 השכלה: תיכונית / אקדמית / אחר: ______ . 44
 סוג משק: מושב / קיבוץ / אחר: _________ . 45
 שם היישוב: ____________________ . 46

  אם תוכל להפנות אותנו לבעלי עדרים נוספים ביישובי האזור, כולל עדרים קטנים:

  טלפון  יישוב  שם
      
      

  

  ההשתתפות בסקר!אנו מודים לך על 
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  בהרי ירושלים למזכיר יישובשאלון נספח ב: 

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 חוקרים מאוניברסיטת תל אביבהמחקר נערך על ידי 

. 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 

  ופונה לנשים וגברים כאחד.השאלון כתוב בלשון זכר 

  הסקר. ודר' צח גלסר, עורכידר' לירון אמדור עינת גרא, בתודה מראש, 

ישנו גידול צאן (כבשים או עיזים) ביישוב, יתכן גם בקנה מידה קטן  על פי נתוני השירות הוטרינרי

  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? –עדר שיוצא למרעה? אם כן  . האם יש2

. האם חלו שינויים משמעותיים בגודל העדרים בשנים האחרונות? אם כן אלו שינויים: 3

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

לממשק נגד שריפות. יש תרומה ייחודית  ,עיזים. לרעיית צאן ביערות וחורשים, ובפרט לרעיית 4

מ' מסביב ליישוב מקטינה משמעותית את סכנת השריפה  70רעיית עיזים בקו חייץ ברוחב 

ופגיעה ברכוש ובנפש. כיום מתפתחת יוזמה, ביישובים כפריים הנמצאים סמוך לחורשים, 

זים ממשקיים שיבצעו רעיה בקווי החייץ סביב היישוב. כדי להשיג זאת לעודד הקמת עדרי עי

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  –. אם לא .ב האם להערכתך יש עניין להקים עדר עיזים ממשקי ביישוב שלך? כן / לא4

  החסמים? ______________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
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  ישוב שלך? ______________.ג אלו תמריצים נדרשים בכדי לעודד הקמת עדר ממשקי בי4

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

אנחנו מעוניינים להרחיב את הסקר ולשמוע את דעתם של בעלי העיזים והכבשים ביישוב. האם 

  תוכל למסור לנו את פרטי ההתקשרות מולם? 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 המון תודה על הסיוע הטוב!

  

  למילוי על ידי הסוקר: 

  סיווג יישוב: מושב / קיבוץ / אחר __________
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  "מודל הדבורים" והתאמה לענף הצאן במרעהבדיקה של  :ג נספח

  רקע

ענף הדבורים מתנהל בצורה שניתן ללמוד ממנה לקחים גם לענף הצאן במרעה. החקלאים בענף 

מוצר חקלאי הנמכר בשוק הפרטי, ושירותי האבקה  -הדבורים מייצרים שני מוצרים במקביל: דבש 

שהינם שירותי מערכת אקולוגית. בענף הדבורים פותח מנגנון המאפשר לקנות שירותי האבקה,  –

רם, וכך נוצר מצב מיוחד שבו שירותי מערכת אקולוגית נסחרים בשוק הפרטי, בין ולשלם עבו

  דבוראים לחקלאים (בעיקר מגדלי מטעים) הנזקקים להאבקה.

יכול ללמד  רשים להאבקהבירור מנגנון ההתקשרות הקיים כיום בין דבוראים לבין חקלאים הנד

מפגש בין ביקוש (חקלאי הנזקק אים ל. איך מביעל מה ניתן לפתח בענף רעיית העיזים הממשקית

איך החקלאי הנדרש להאבקה "מוצא" את הדבוראי שיכול להאבקה) לבין ההיצע (הדבוראי)? 

האם נדרשת הקמת מערכת מידע ייעודית? מה תפקידו של הארגון הענפי להציב כוורות במשק שלו? 

  ת שירותי האבקה?(מעצת הדבש/ארגון מגדלי הדבורים)? איך נקבע המחיר והתנאים לאספק

  בדיקהשיטת ה

ענף הדבש: מדריך הדבורים הראשי בשהמ (שירות ההדרכה ראיונות עם נציגי  הבדיקה התבססה על

הראיונות נערכו באוגוסט מועצת הדבש/ ארגון מגדלי הדבורים. והמקצוע, משרד החקלאות) ונציגי 

ך אתר האינטרנט של . בנוסף נערכה בדיקה של פרסומים של מועצת הדבש, בעיקר מתו2018

  honey.php?id=24-and-http://honey.org.il/flowersהמועצה: 

  ממצאים

הנזקקים להאבקה אבל לא  גידוליםב, במטעים ובחממותהינו תשלום על שירותי האבקה ה

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. 

  , והתשלום מפצה אותם על אובדן הדבש.להביא כוורות למטעים אלו

בעיקר מכוורות גדולות עוסקות כיום  שנה. 40-מזה כבענף האבקה קיים התשלום לשירותי 

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 להגדלת מספר הדבוראים בענף. והתשלום עבור שירותי האבקה לא הביא 

, ויותר  רואים שהחלק היחסי של שירותי האבקה ממכלול ההכנסות של הדבוראים הולך וגדל

  .דבוראים נכנסים לתחום האבקה

למשרד החקלאות ולארגון המגדלים (מועצת הדבש) ישנו תפקיד חשוב בחיזוק המודעות של 

שלום עבור האבקה, וכן בפיקוח על ביצוע האבקה וחיזוק האמון חקלאים מגדלי מטעים לצורך בת

  בין הדבוראים למגדלי המטעים.

היתרון העיקרי של התשלום  -מבחינת הדבוראים כיום הביקוש לכוורות להאבקה עולה על ההיצע.

, ואילו הצורך בהאבקה הינו יחסית עבור שירותי האבקה הינו ייצוב הענף, ייצור דבש הינו תנודתי

  .בועק
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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 דבוראישסוכמו מבנה חוזה ואופן התקשרות, פיקוח על עמידה בתנאים 

 עם צפיפות דבורים מסוימת ולא "קופסאות ריקות").

סמך הכרות  נערך בדרך כלל על(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 המחיר המומלץ נקבע בהתאם לענף החקלאי

(בדרך כלל  שהדבוראי עלול לספוג כתוצאה מהעמדת כוורות במטע שאינו מייצר כמות אבקה גדולה

  .רה בלבד)מדובר בהשע

 

: מחירון מומלץ לשירותי האבקה המפורסם על ידי המועצה לייצור ושיווק דבש (מקור: אתר האינטרנט של המועצה לייצור  8איור 
  ושיווק דבש)
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סטנדרטים לביצוע שירותי האבקה המפורסמים על ידי המועצה לייצור ושיווק דבש (מקור: אתר האינטרנט של המועצה לייצור   9 :איור
  ושיווק דבש)
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  : הנחיות של המועצה ליצור ושיווק דבש לביצוע ההתקשרות בין דבוראי וחקלאי לביצוע שירותי האבקה 10 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  –ניתן לנסח ולפרסם סטנדרטים לביצוע שירותי רעיה

 ממשקית של רועים ומנהלי שטחים.

  השירות בהתאם לתנאים שסוכמו, על ידי גוף חיצוני.יש חשיבות רבה לפיקוח על אספקת  

 ואינם תלויים ברשויות ממשלתיותבו הביקוש וההיצע הינם מקומיים אפשר להגיע למצב , :

מצב כזה בין מגדלים מקומיים ומנהלי שטחים מקומיים / גופים הנזקקים לרעיה. למשל 

  מתאים לתנאים מקומיים.ומפחית סרבול ביורוקרטי, 

 ה ארגון מלווה לתהליך, שיחזק את המודעות לשווי הכספי של השירות, יפרסם כדאי שיהי

 מחירון מומלץ, יפקח על ביצוע השירות בפועל, ימנע ניצול של הרועים או של מנהלי השטחים

  .הפתוחים

  צריך לחזק את המודעות של מקבלי השירות לצורך בו. למשל אצל "מנהלי" יישובים (ועדים

סביב יישובים ובאזורים הנדרשים ם), שיתכן שהם המפתח לקידום רעיה מקומיים, רכזי משקי

  .לתחזוקה מפני שריפות
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