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הסבר-רשות מרעה 

.י"רמשלבחוזיםלרעיההמשמשיםפתוחיםשטחיםדונםמיליון1.6כבישראל•

קרקעמנהליוגופיםממשלהמשרדימספרביןפעולהשיתוףהינוהמרעהרשות•

באמצעותהמדינהשלהקרקעכעתודותהפתוחיםהשטחיםעללשמורשמטרתו

.1977בשנתשנוסחהבאמנההוגדרזהפעולהשיתוף.החייםבעלירעייתממשק

.ל"וקקהחקלאותמשרד,י"רמ:עיקרייםשותפים•

הסדרתקידוםעל,מרעהשטחילהקצאותדעתחוותמתןכולליםאחריותתחומי•

.המרעהבשטחילבעיותופתרונותפעולהשיתופיוקידוםמרעה

הפתוחיםהשטחיםלהסדרתלפעולותהמסייע,ל"הקקבשיתוףתקציבוהפעלתתכנון•

בשטחיםמרעהתשתיותהקמתידיעללשטחהזיקהומניעתמרעהכשטחי

.ההרשאהבחוזההמחזיקהמגדללשימוש,המושכרים

,זמניותמכלאות,שערים,בקרמנעי,מיםקווי,גדרות:כוללותהזמניותהתשתיות•

.המרעהלהשבחתפעולותוכןאופנייםומעבריאדםמעברי,שקתות



גידור

מעבר מטיילים

מכלאה פריקה

צינור מים

מנע בקר

שוקת

הגורמיםכללבתיאוםבשטחמוצביםהמתקנים

.רצויוממשקברעיהיעילותלטובת,הרלבנטים

(2001)מרעהלצרכילעבודהמהיתרלפטורובהתאמה

השקעה ממוצעת עלות 

לדונם₪ 263-כ



גולןגלילבמחוזמבוצעממנו60%כ,ח"מלש8-כעלעמדהאחרוןבשניםהתקציב•

ח"מלש11כשלבהיקף,בביצוענמצאות2016+2017תכניות•

שטחיםביןחייםבעלייציאתלמנועהיקפיותמרעהגדרותהואהביצועעיקר•

.ולכבישים

5כשלבעלות,מ"ק160-200כשלבהיקףנערךביצועקבלניבאמצעותגידור•

.ח"מלש

:נוספותתשתיות•

יחידות50-100:שקתות•

יחידות50-100:מנעים•

יחידות200-300:מטייליםמעברי•

יחידות40-50:אופנייםמעברי•

מ"ק40כ:מיםצינורות•

יחידות30-50:שערים•

היקפי ביצוע ממוצע שנתי: תקציב רשות המרעה

החברה להגנת הטבע, אקולוגית ימית, שרה אוחיון: צילום



נתונים כלליים ענף גידול בעלי חיים במרעה

2017-2018

מספר  

מספר ראשיםמגדלים

היקף שטח  

*  בהרשאה

(דונם)

29953,5181,366,417בקר

16836,613236,743צאן כללי  

447,71142,028עיזים

161,70313,946(עיזים+כבשים)מעורב 

10827,199180,769כבשים

46790,1311,603,160סך הכל  
שנים3לתקופה של עד י"רמנכללו רק שטחי מרעה המצויים בחוזי הרשאה של *

החקלאות ופיתוח הכפראגף גורמי ייצור במשרד , (תחום שטחים פתוחים)המרעה רשות : מקור הנתונים



הכפרופיתוחהחקלאותומשרדפתוחיםלשטחיםהקרןבמימוןמבוצעהפרוייקט•

חוקרי,(ובפועלעבר)מרעהמתכנני:מהתחוםמקצועאנשישלרחבהיגויצוותבשיתוף•

.ועודי"רמ,ג"רט,ל"קק,מגדליםנציגי,מ"שה,מרעה

SPמחברת,מדרדניאלר"די"עונערכהנכתבההמיפויתכנית• Interfaceשלובסיועובשיתוף

.ההיגויצוותוכלוולקנימכוןחוקרי

:הפרוייקטממטרות•

כושראתלקבועהחקלאותבמשרדהמרעהלרשותשתסייעמרחביתכמותיתשיטהפיתוח

.ישראלבמדינתהמרעהשטחישלהנשיאה

:עיקריתוצר•

נתוניעלהמסתמךחישובמודלעלהמבוססתמרעהבשטחינשיאהכושרשלדינמיתמפהיצירת

לוויןנתוניעםשטח

מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעהפרוייקט



ליחידת זמן, ח ניתן להחזיק ליחידת שטח"כמה בע

(המרעה)משאב כלכלהח"רווחת בעסביבה

תוך שמירה על 

המערכת  

האקולוגית בתא 

השטח

תוך הגנה מתאימה  

ושמירה על בריאות  

ח"בע

עבור הזנה  

מקסימלית  

מהמרעה תוך  

חסכון בהגשת מזון

תוך שמירה על  

משאב המרעה  

לאורך שנים

:הגדרת כושר נשיאה משאב

אשר שטח נתון  , המקסימלי( עיזים, כבשים, בקר)מספר בעלי החיים 

,  יכול לשאת מבלי לפגוע ביצרנות ארוכת הטווח של הצומח האכיל

(.  ללא הזנה נוספת)במשך שנת גידול במרעה 



צומחהרכב•

צומחצפיפות•

גובה•

ושיפועמפנה•

טמפרטורה•

משקעיםפיזור•

קרקע•

השטחגודל•

ח"בעוכמותסוג•

הנתוןבשטחהרעייהמשך•

הזנהקבועי•

?מה מודדים

(צומח)יצרנות ראשונית 



?איך מודדים

ביצוענתוני עזרנמדד בפועלמשתנה

יצרנות ראשונית  

עשבונית

סקר  י"בחישה מרחוק וע

צומח בפיילוט

ארצי בחישה מרחוקנתוני מחקרים

י סקר"במשקי פיילוט ע

שכבות  +א"תצפיענוחיצרנות ראשונית מעוצה

קיימות

ארצי בחישה מרחוקמחקריםנתוני

י סקר"במשקי פיילוט ע

י  "ע, אכיליםמינים לאהרכב צומח

סקר צומח בפיילוט

י סקר"במשקי פיילוט ע

פיענוחאחוז כיסוי עי צומחצפיפות

סקר  +א"תצ

במשקי הפיילוטמחקריםנתוני

ארצינתוני מחקרים(זמינות)שיפוע 

במשקי הפיילוטנתוני רשות המרעהיומן רעיהח"בעכמות וסוג

ארצי ובמשקי הפיילוטקבוע זמן רעיהיומן רעיהמשך הרעייה



שלוקחסטטימודל,Feed-balanceבגישתיעשהכמשאבהנשיאהכושרחישוב

.פרטשלההזנהדרישתואתהייצורכמותאתבחשבון

:והםמלוויםעקרונות3ידיעליוגבלזהבסיסיערך

המשאבעלשמירה

הצומחשלהאכילותמידת

.בשטחהטבעילמזוןנגישות

היבטיםידיועל,זמןלאורךהמשאבעלבשמירההצורךעיבפועלמוגבלהנשיאהכושר

המשוואהעלולכןהצומחשלהאכילותובמידתבטופוגרפיהשוניכמוטבעיתשונותשל
בפועלוהזמינההאכילההראשוניתהיצרנותשלחישובי"עאלומגבלותיבוטאוהבסיסית



-SPמחברת , ר דניאל מדר"ד: כותב התכנית, החקלאותבימים אלו באתר משרד מתוך תכנית המיפוי המלאה שתפורסם תרשים Interface



סך כל השקעות  

שאושרו  

(ח"אלש)

סך כל מענקים  

(ח"אלש)שאושרו 

מספר בקשות  

שאושרו

מענקים ששולמו  

שיעור המענק(ח"אלש)

5,5302,097651,24240%סך כל

3,3201,26838גליל גולן

87353מרכז

260772שפלה

142564נגב

1,72166118עמקים

מנהלת ההשקעות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אסתי גזית: מקור הנתונים

יחידות/בקשות' מס(ח"אלש)מענקים שאושרו שם סעיף

97220עגלה מערבלת

8215מצלמות אבטחה

1005(אנטנה+קולר)ניטור ומעקב ' מע

2018נוסף ב רחפן

נוסף רק השנהטרמיתמצלמה עם רחפן

ח"אלש300-באומדן מענקים של כ, בקשות20במערכת עוד כ 

2016-2018סיכום מענקי השקעה תכנית התייעלות עדרי הבקר 

לפרטים נוספים בנוגע לנוהל ולהגשות יש לפנות למתכנן האזורי  . טרם פורסם2019נוהל השקעות לשנת 

מ"בשהלגבי סעיפי ההשקעה ניתן להתייעץ עם מדריכות הבקר , במחוז משרד החקלאות הרלבנטי



!תודה שנשארתם

:  לפרטים נוספים

ר אורית גינזבורג"ד

מנהלת תחום מרעה ושטחים פתוחים

אגף גורמי ייצור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

oritg@moag.gov.il

0504276513


