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פרולוג

גידול בעלי חיים במרעה אינו עומד במרכז העשייה החקלאית בישראל. חרף זאת, העיסוק המחקרי בתחום זה 
היה אינטנסיבי, לאורך עשרות שנים וברחבי המדינה כולה, ועדיין לא נס לחו. על אף שוליותו היחסית של הענף 
החקלאי הצליח מחקר זה להאיר זוויות מעניינות באקולוגיה, בכלכלה ובסוציולוגיה של הקשר בין בני האדם, 
בעלי החיים והצומח. בשנים האחרונות אף הצליח המחקר לרתום את מערכות הרעייה לאספקת שירותים 

אקולוגיים ציבוריים נוספים.

ספר זה בא לסכם את הידע שצברו החוקרים במסעם להבנת המרעה הים תיכוני והיכולת להוציא ממנו לחם, 
בשר וחלב.

נעם זליגמן, חלוץ דרום אפריקאי, היה גם חלוץ בתחום זה. הוא ריכז בשנות ה-50 סקר של משאבי המרעה 
בארץ, סקר שהיה שאמור לבסס ענף חקלאי מרכזי בארץ המתפתחת. בהמשך הדרך ניהל נעם את המחלקה 
לחקר מרעה ומספוא - בהמשך המחלקה למשאבי טבע - במנהל המחקר החקלאי, והעמיד דור חדש של חוקרים 
שחלק מהם שותפים לכתיבת ספר זה. נעם עמד גם מאחורי הקמתן של חוות מחקר בארץ, שתוצרי העבודה בהן 

מפורטים בין דפים אלה. נעם היה גם הרוח החיה מאחורי כתיבת ספר זה.

ייתן וספר זה יעודד דור חדש של מגדלים וחוקרים לעשות שימוש במרעה ובשטחים הפתוחים לטובת  מי 
הסביבה ולרווחת הכלל בארץ.
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פרק 1 / 
הקדמה

לפיתוח החקלאות בישראל היה מעמד מיוחד עוד 
לפני עצמאותה, והוא הלך והתחזק לאחר קום המדינה, 
כאשר ההתיישבות החקלאית הייתה צריכה לספק 
מוצרי מזון בסיסיים לאוכלוסייה הגדלה. משימה זאת 
העלתה את חשיבותו של כל שטח או אמצעי לייצור 
מזון, לרבות שטחי המרעה הטבעי שאינם מתאימים 
לעיבוד חקלאי. במחצית הראשונה של המאה ה-20 
גם  כמו  ותוצרת החלב בעולם,  ייצור הבשר  היה 
באזורנו, אקסטנסיבי (היינו, כרוך בתשומות מזעריות 
של משאבים חיצוניים), והמזון לבעלי החיים הושג 

ברובו ממרעה טבעי או זרוע. 

הרעייה במגזר היהודי החלה בימי העליות הראשונות. 
דמותו  את  להחיות  החלוצים  זו שאפו  בתקופה 
ברחבי  צאן  מעדרי  המתקיים  העברי  הרועה  של 
הארץ (גולדשטיין, 1993). אז הוקמה 'חבורת רועים' 
(1917-1907) שניסתה לממש תפיסה זו, אך לא הצליחה 
לקיים עדרי צאן נודדים. בתקופת העלייה השלישית 
והרביעית הקימו קיבוצים רבים עדרי צאן שיצאו 
למרעה, אבל חזרו בלילה לדיר במשק (שלם וזמיר, 
1957). בשנת 1921 הוקם ארגון 'החקלאית', שסיפק 
שירותים וטרינריים למשקי ההתיישבות, ובשנת 1930 
נוסד 'ארגון הנוקדים העבריים בישראל' (סדן, 2011). 
ב-1948 היו 80 עדרי צאן, כולם לחליבה, שסיפקו חלק 
ניכר מתצרוכת החלב ומוצריו של היישוב היהודי. 

סביב ענף הצאן התפתחה תרבות ייחודית: נוקדים, סופרים ומלחינים כמתתיהו שלם (רמת יוחנן) ודוד זמיר (תל-יוסף) 
או ציירים כמנשה קדישמן (יזרעאל), תרמו רבות לתרבות המקומית; אירועי חג הגז המשותף וכנסי הנוקדים היו רגעי 

שיא בהוויה התרבותית הישראלית.

מרבית המקנה בפלשתינה (א"י) היה של תושביה הפלסטינים והבדואים. הם סיפקו מוצרים מן החי למגזר הערבי, 
ללא תשתיות מודרניות כדוגמת הובלה בקירור או עיבוד מוצרי מזון מחלב. נטישת מרבית התושבים הפלסטינים עם 
עדריהם ב-1948 השאירה שטחים רבים בגבולות הקו הירוק ללא רעייה, והם נוצלו לגידול בעל של פלחה ולרעיית 

צאן (זמיר, 1961). 

"ַוְיִהי-ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן, ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמה"

(בראשית ד׳, ב׳)



9 / הקדמה פרק 1 

בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת ייצר ענף 
ליטר חלב  מיליון  ל-6  קרוב  כבר  הצאן המאורגן 
ו-2,000 טונות בשר. עובדה זו באה לידי ביטוי בכך 
שצריכת חלב כבשים לנפש הייתה גבוהה ב-1960 
מאשר ב-2014. אולם יחסית לגודל השטח המנוצל, 
גידול הצאן חייב כוח אדם רב, והתאפיין בעבודה 
גידול בקר לבשר בשטחי  נמוכה.  וברווחיות  קשה 
המרעה נראה מתאים יותר למציאות המקומית מאשר 
ניתן להשאיר לרעות לבדו  גידול צאן; את הבקר 
בשטח מגודר, בעוד שאת הצאן יש לרעות ולשמור 
באופן מתמיד. ענף הצאן החל אפוא לחלוק עם ענף 
הבקר לבשר את שטחי המרעה הטבעי. הקמת ענף 
חקלאי חדש, שמטרתו אספקת בשר טרי לאוכלוסייה 
בישראל, חייבה הבנה מקצועית לגבי היקף ופוטנציאל 
הייצור של שטחי המרעה. מנהל המחלקה לשימור 
הקרקע במשרד החקלאות דאז ביטא זאת ב'פתח דבר' 
לספר 'המרעה הטבעי בישראל' (זליגמן ואח', 1959): 
"עם הקמת המדינה גברה ההתעניינות של הישוב 
החקלאי היהודי במרעה הטבעי... והנה, כבר בשלבים 
הראשונים של פעולה זו הורגש הצורך בריכוז נתוני 
יסוד על המרעה הטבעי, כדי לאפשר תכנון ושימוש 

נכון במקור נרחב זה של הספקת מזון."

כדי ליצור מסד נתונים זה בוצע בשנים 1956-1954 סקר 
נרחב בכל רחבי הארץ, שאמד את הכמות והאיכות של 
משאבי המרעה, והגדיר הנחיות יסוד לשילובם של 
שטחים אלה בין יתר מערכות ייצור המזון. הסקר סוכם 
בספר שהוזכר לעיל, הראשון והיחיד מסוגו עד כה. 
באותם ימים תפסו שטחי המרעה הפוטנציאלי יותר 
משליש משטח המדינה; מספר עדרי הבקר לבשר גדל, 
שטחי מרעה גודרו, ובוצעו מחקרים לשיפור הניהול 

והייצור בשטחים אלה. 

בד בבד עם חיסול עדרי הצאן לחלב (ב-1968 נותרו 
רק 35 מהם), הוקם ענף מרינו לבשר (כ-50 עדרים 
באותה עת). ב-1967 נוספו שטחי מרעה נרחבים בגולן, 
נוספת להתפתחות ענף הבקר  ניתנה תנופה  ובכך 
לבשר במרעה. בשנות ה-70 גדל מספר ראשי הבקר 
בישראל פי שלושה, והוכנסו פרים ופרות יצרניים 
יותר, כמו גזעי סימנטל ושרולה. בשנת 1977 הוקמה 
רשות המרעה מתוקף הסכם בין משרד החקלאות, 
ִמנהל מקרקעי ישראל (כיום - רשות מקרקעי ישראל) 
הוא  העיקרי  לישראל, שתפקידה  הקיימת  והקרן 
המרעה. שטחים  בשטחי  פיתוח  פעולות  לתאם 
אלה משתרעים על כ-1.5 מיליון דונם, במרכז הארץ 
ובצפונה, ומוחכרים לרעייה תמורת דמי רעייה. עדרים 

רועים גם בכ-3 מיליון דונמים נוספים הכוללים יערות 
קק"ל, שטחים צבאיים, שמורות טבע וגנים לאומיים 

ושלפים (רשות המרעה, 2010).  

בהשוואה למרחבי מרעה בעולם, שטח המרעה בישראל 
זניח וכך גם מספר בעלי החיים המנצלים אותו. אך 
בהיבט מקומי, שטחי המרעה, על האחריות המנהלית 
וגנים  נטוע, שמורות טבע  יער  המגוונת שלהם - 
לאומיים, שטחי החקלאות, ושטחי האש של הצבא - 
מהווים כ-20% משטח המדינה (צפונה לבאר שבע). 
הם ריאות ירוקות החיוניות לרווחתם של בני האדם 
ולבריאותם, ומתקיים בהם מגוון ביולוגי מקומי עשיר, 

המעניק, יחד עם המרעה, שירותים אקולוגיים שונים. 

והאקלים של שטחי המרעה  הצומח, הטופוגרפיה 
בישראל דומים לשטחי מרעה בארצות ים-תיכוניות 
כמו ספרד, צרפת, איטליה, יוון, טורקיה, לבנון וירדן. 
ניתן ללמוד מהניסיון ומהמחקר בארצות אלה, אבל 
הבדלים רבים מחייבים לחקור את אופיו של המרעה 
המקומי ואת הדרכים המיטביות לניצולו. ההקדמה 
'המרעה הטבעי בישראל' מסתיימת במילים   לספר 
"אין ספק שבשנים הקרובות יתרחבו ויעמיקו ידיעותינו 
בשטח זה, וכעבור זמן מה נצטרך לחזור ולסכם את מה 
שנלמד מפי הניסיון". עברו יותר מחמישים שנה, והגיע 
הזמן לעדכן את הידע ולהגדיר את התובנות שהניבו 
והניסיון בניהול מרעה שהצטבר  המחקרים הרבים 
בארץ מאז קום המדינה. אולם הספר שלפניכם לא 
בא רק לסכם ולעדכן בידע שהצטבר לאורך השנים 
בענייני מרעה ורעייה; בין פרקיו ניתן למצוא תובנות 
רחבות על אודות ניהול מערכות רעייה, כולל ההיבטים 
סביבתיות של  והתייחסות להשפעות  האנושיים 
הרעייה, וכן דיון מקצועי בהפיכת הרעייה מפעילות 
ניהול משמעותי בניהול של  חקלאית גרידא לכלי 

שטחים פתוחים, יערות ושמורות טבע.

אנחנו מקווים שספר זה מציג נאמנה את המרעה 
הטבעי בישראל על היבטיו השונים, את אפשרויות 
נוף  לשיפור  התקין  ניהולו  חשיבות  ואת  ניצולו 
השטחים הפתוחים ולשמירת הטבע בישראל לצד 
ורווחתם  ייצור חקלאי מיטבי  השגת המטרות של 
של החקלאים. הצגת המורכבות של נושאי הרעייה 
והמרעה בהקשר של המציאות הדינמית שלנו אמורה 
להועיל למגדלים, למדריכים, לחוקרים, לסטודנטים 
נכון  מי שמתעניין בשמירת טבע, בשימוש  ולכל 
בשטחים הפתוחים - המצטמצמים תדיר - ובניהול 

בר-קיימא שלהם. 



(pastoral systems) הן מערכות  מערכות מרעה 
על  בעיקר  חיים  בעלי  בהן  מקיימים  שחקלאים 
צומח טבעי, ומתפרנסים, לעתים בדוחק, מהמוצרים 
יש  חיים. למערכות אלה  שמספקים אותם בעלי 
שני רכיבים ביולוגיים מרכזיים: בעלי החיים וצומח 
המרעה, שתפקוד האחד (בעלי החיים) תלוי בתכונות 
השני (מרעה). על המערכת להתנהל כיחידה חקלאית 
הן מבחינה אופרטיבית הן מבחינה כלכלית. נוסף על 
כך, קיימת על פי רוב מערכת משנה של טיפול במוצרי 
בעלי החיים (למשל, תעשיית הגבינה). ניהול מערכות 
כאלה דורש מגוון מיומנויות ומערך קבלת החלטות 
נסקור את  זה  מבוא  בפרק  רחב.  ידע  על  הנשען 
הרכיבים המרכזיים של מערכות המרעה ואת עקרונות 

פעולתן. פרקי הספר השונים ירחיבו בנושאים אלה.

מארג המזון בטבע 
בין  מארג המזון הוא מערכת הקשרים המתהווים 
חיים  בעלי  השני.  מן  אחד  הניזונים  אורגניזמים 
(herbivores) בוררים חלקי צמחים  אוכלי צמחים 
 (carnivores) המתאימים לצורכי קיומם, וטורפים 
אוכלי  של  מבשרם  עקיף  או  ישיר  באופן  חיים 
חיים  בעלי  ידי  על  הצמחים. הצמחים שנאכלים 
פיתחו שלל אמצעים כדי להתגונן מפני מי שניזון 
ואכילתם הן שלבי  מהם. התפתחותם של צמחים 
"הייצור  את  וקובעות  המזון  מארג  של  היסוד 
ו"הייצור השניוני" של מערכות טבעיות  הראשוני" 
יחד. הייצור הראשוני הוא  ומערכות חקלאיות גם 
כלל ייצור החומר של הצמחים הירוקים (פיטומסה - 

מסה צמחית) שקולטים את אנרגיית הקרינה של השמש ומייצרים פחמימות ורקמות צמחיות מדו-תחמוצת 
הפחמן שבאוויר ומהמים והמינרלים הנקלטים מהקרקע. הייצור השניוני הוא כלל המסה של בעלי חיים אוכלי 
ובני אדם - מהווים את הייצור השלישוני ואת  צמחים. בעלי חיים המתקיימים מאוכלי הצמחים - טורפים 
הרמות הגבוהות יותר של מארג המזון. בין הטורפים נמצאים מינים שניזונים גם מצמחים (omnivores - אוכלי 
כול), כמו האדם. להשלמת מחזור האנרגיה והמינרלים בטבע, התפתחו אורגניזמים (מקצתם מיקרוסקופיים) 
לגורמים המאפשרים שימוש חוזר בחלק  ומפרקים אותן  חיים,  ובעלי  המתקיימים משאריות של צמחים 

פרק 2 / 
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"חקר פשרו של הטבע הוא כר מרעה ללא קץ, שם יכול כל אחד לרעות, וככל שירבה לנגוס כך יאריך העשב 
לצמוח, כך ימתק טעמו וכך יזין עוד ועוד"

(Thomas Henry Huxley, Collected Essays, Volume 1, 1904)

בקר לבשר רועה במרעה עשבוני אביבי ברמת מנשה
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(detritivores). כל אחד מן  מהמינרלים והאנרגיה 
המשתתפים במארג המזון צורך חלק מן האנרגיה 
האצורה בחי או בצומח שהוא אוכל. רוב האנרגיה 
שצוברים אוכלי צמחים משמשת להפעלת מערכת 
הקיום המטבולי שלהם עצמם, ורק חלק קטן ממנה, 
לגידול  גופם,  לבניית  משמשת  מ-10%,  פחות 
הניזונים  הטורפים  אצל  גם  קורה  כך  ולצמיחה. 

מאוכלי הצמחים וגם אצל טורפי הטורפים. 

האדם הקדמון אסף חלקי צמחים אכילים מן הטבע 
וטיפוח בעלי  יכולתו. הביות  וצד בעלי חיים לפי 
החיים שינו את התזונה של בני האדם (ושל בעלי 
הצומח  מן  ההזנה  בסיס  אבל  המבויתים),  החיים 
בֵררה  הניע תהליך של  הביות  לא השתנה.  והחי 
(סלקציה) במערכות בעלי החיים והצמחים שהותאמו 
יותר ויותר לצורכיהם המגוונים של בני האדם. כך 
נוצרו זני צמחים חדשים וגזעים חדשים של בעלי 
חיים, שהיו לפעמים שונים מאוד מהמין המקורי. 
בשל שינויים אלה גדלה תלותם של בעלי החיים 
והצמחים המבויתים בתנאי הסביבה ובטכנולוגיות 
שהמציא האדם לשפר את תנאי גידולם ותנובתם 
(למשל: השקיה, דישון, הדברת מזיקים). בחלק מן 
המקרים הפכה התלות למוחלטת. בעבר, כשכוחם של 
האמצעים הטכנולוגיים והביולוגיים היה קטן בהרבה, 
קבעו תנאי הסביבה הטבעיים - האקלים, הקרקע 
והצומח - את אופיין של המערכות החקלאיות. כיום, 
חלק מהייצור החקלאי הוא למעשה תעשייה ביולוגית 
שהתלות שלה בסביבה קטנה, ואפילו בוטלה, על ידי 
אמצעי בקרה טכנולוגיים מתקדמים, כפי שנעשה 

במתקני גידול כמו רפתות ולולים מודרניים.

הרעייה והצומח הטבעי
גורמים  הן  בפרט,  ורעייה  בכלל,  צמחים  אכילת 
חשובים באבולוציה של הצומח. רעייה גורעת חלקי 
ליחידת  החיים  בעלי  וככל שגדל מספר  צמחים, 
שטח, כך גדלה כמות החומר הצמחי שנגרע, כמו גם 
השינויים הפיזיים בבית הגידול. הצמחים ששימשו 
מזון לבעלי חיים פיתחו כאמור אמצעי הגנה, שכללו 
מנגנונים פיזיים (קוצים, רקמות קשות), התנהגותיים 
(התאמת מחזור החיים, התחדשות מחוץ להישג פיהם 
של בעלי החיים) וכימיים (תרכובות משניות הדוחות 
 Rosenthal and) רעייה, חלק מהן אפילו רעילות) 
Kotanen, 1994). מנגד, פיתחו בעלי החיים אוכלי 
הצמחים אמצעים להתגבר על ההגנות הללו (יכולת 
לברור חלקי צמחים רצויים, מערכת עיכול מותאמת 
לרקמות צומח שונות, חומרים המנטרלים רעלני הגנה). 
צמחים גם פיתחו תכונות שניצלו את בעלי החיים 

הרועים כאמצעי להאבקה ולהפצת זרעים. 

עם העלייה במספר בעלי החיים אוכלי הצמחים - 
גדלה  החקלאית -  הפעילות  מהרחבת  כתוצאה 
חשיבותם בקביעת הרכבם וצורתם של מיני הצומח 
שיוצרים את נוף אזור הרעייה. צמחים שלא עמדו 
ואילו צמחים  נעלמו,  ואף  בלחץ הרעייה התמעטו 
שהתאימו את תגובתם לרעייה שרדו, אף אם הרעייה 
 Crawley, 1983;) שינתה את צורתם שינוי קיצוני 

.(Hunter and Price, 1992

עוצמת הקשר בין בעלי החיים והצומח השתנתה עם 
השנים בשל שינויי אקלים, מחלות, מאבקים ומלחמות 
בין קבוצות שונות של בני אדם, והנוף הצמחי השתנה 

דו-קיום של בעלי חיים וצומח, והתלות של בני האדם בשניהם, באו לידי ביטוי בטקסים ובמוטיבים דתיים 
עתיקים. על כלי פולחן פלישתיים מופיעות תמונות של עזים הנשענות על עצים כסמל של "הקשר בין צומח לחי 

שמבטא יציבות... והתחדשות" במקרים רבים השטן מתואר כתיש 
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בהתאם. כך, למשל, שינתה הרעייה (יחד עם הכריתה) 
בחורש הים-תיכוני הגבוה והצפוף את קומתם של עצים 
ושיחים, פתחה את הנוף המעוצה, ויצרה תנאים לכניסתם 
של מיני צומח קטני קומה רבים, עשבוניים ובני שיח. כך 
גם הגדילה הרעייה את המגוון הביולוגי של חברות צומח 

המקיימות בעלי חיים (פרבולוצקי ואח', 2013). 

 המחזור השנתי המשולב של צמחים 
ושל בעלי חיים באזורנו

ובעיקר של הרכיב  וזמינותו של המרעה,  איכותו 
העשבוני, כמקור מזון לבעלי חיים, עוברות שינויים 
משמעותיים בזמן ובמרחב. במערכות אקלים ים-
הצמיחה  עונת  בתחילת  באזורנו,  כמו  תיכוניות, 
איכות המרעית* גבוהה, אבל הכמות הזמינה לבעלי 
החיים פחותה בהרבה מן הנחוץ לקיומם. בהמשך 
זו  תקופה  באזורנו  שופע -  כשהמרעה  העונה, 
5-4 חודשים - כמות המזון הזמין גדולה  נמשכת 
מכושר האכילה של העדר. עם התבגרות הצמחים 
הולכת  חיים  כמזון לבעלי  והתייבשותם, איכותם 
ופוחתת אל מתחת לרמה הנדרשת להזנת העדר. 
בעונות הצימוח העיקריות של המרעה איכותו יכולה 
לספק את כל צורכי ההזנה של העדר ואף יותר, אך 
בעונות היבשות חסרים במזון מרכיבים שהכרחיים 

לקיומם התקין של בעלי החיים ותנובתם. 

המחסור  מגביל  ארוכות,  השפל  תקופות  כאשר 
במרעית את גודל העדרים המתקיימים מן המרעה, 
מדברי,  באזור  מזון משלים.  הגשה של  ונדרשת 
דוגמת הנגב, עונת המרעה העשבוני קצרה, ובשנים 
המעוצה  הצומח  גם  כלל.  קיימת  אינה  מסוימות 
בסביבה זו אינו מספק מזון רב. לכן, מגדלי בעלי חיים 
נאלצים לעבור ממערכת מרעה  יובשנית  בסביבה 
אחת (הטבעית) לאחרת שכנה (למשל, שלפים של 

שדות דגן) או רחוקה (נדידה לאזור אקלים אחר). 

בעלי חיים פיתחו מנגנונים להתמודדות עם השינויים 
בזכות  המרעה.  בתכונות  החריפים  העונתיים 
היכולת שלהם לברור בין פרטי מזון שונים, איכות 
המרעית* שצורכים בעלי החיים גבוהה כמעט תמיד 
 Westoby,) מהאיכות הממוצעת של המרעה הזמין 
Moate et al., 1999 ;1974). כתוצאה מכך, השונות 
באיכות המזון שאוסף המקנה בשטח ביחס לכלל 
 Kababya et) צמחי המרעה המצויים בו היא קטנה
al., 1998). בגלל ההבדלים העונתיים בצומח, בעלי 

החיים אוגרים בעונות השפע אנרגיה לשימוש בעונות 
(למשל, האליה אצל  השפל כשומנים ברקמותיהם 
הכבשים והדבשת אצל הגמל). עם זאת, משקלם יורד 
ככל שעונת השפל מתמשכת, ואם המחסור חמור, 
ההתעברות והרבייה נפגעות, ובמקרים קיצוניים, בעלי 
חיים עלולים גם למות ברעב. אך כשבאה תקופת שפע 
אחרי תקופת מחסור, משתקמים בעלי החיים במהירות, 
ומפצים את עצמם על הירידה במשקל בעונת המחסור. 
בתנאים כאלה, שמירת גודל עדר יציב היא אתגר 
למגדל, שמחייב אותו להתחשב בהשלכות של זמינות 

המזון ואיכותו התזונתית במשך כל ימות השנה. 

מגוון מערכות המרעה
המגוון הגדול של מערכות המרעה נוצר בשל הבדלים 
שלו,  ובעונתיות  הייצור  בכושר  הצומח,  בהרכב 
במספר בעלי החיים במערכת ובסוגם, במידת התלות 
במקורות מזון שמחוץ לכר המרעה, במטרות המגדלים 
והחברתית שהמערכת פועלת  ובסביבה הכלכלית 
בה. העדר יכול להיות קשור לשטח מרעה מוגדר ולא 
לצאת ממנו או לעבור בין שטחי מרעה שונים בעונות 
ואפילו  יכול להיות המזון העיקרי  שונות. המרעה 
הבלעדי של העדר או למלא רק חלק קטן מצורכי 
בעלי החיים. לעדרים רבים ברחבי העולם הנמצאים 
במרעה לא נותנים מזון מוגש (מזון מרוכז ובעל ערך 
תזונתי גבוה), אבל במקרים רבים אחרים הוא ניתן כדי 
להשלים מחסור זמני באיכות או בכמות של המרעה, 
גישה  צורכי העדר כשאין  כל  לספק את  כדי  או 
למרעה בעונות קשות, למשל בחורף מושלג. מזון 
מוגש משפיע על לחץ הרעייה - ביטוי לצפיפות בעלי 
החיים ליחידת שטח ולזמן השהייה שלהם בשטח 
המסוים - ועל מחזור הרבייה של העדר. יש מקרים 
שהזנת העדר ניתנת בעיקר באבוס, והמרעה משמש 
מקור משלים של מזון איכותי וזול בעונה מוגבלת. 
במקרים כאלה, כשהעדר גדול יותר מכושר הנשיאה, 

יש חשש לרעיית יתר המזיקה למרעה. 

מערכות המרעה התפתחו, כמו מערכות חקלאיות 
אחרות, כפלטפורמות ליצירת מזון וכמקור הכנסה 
האדם  כוח  בסיס  על  ומשפחתו,  החקלאי  עבור 
המשפחתי. במקומות רבים בעולם נותרה מתכונת זו 
בעינה, אבל נוצרו גם מערכות מפותחות שמעסיקים 
בהן שכירים שונים, כך שהכלכלה אינה משפחתית. 
השלב ההתפתחותי הרחוק ביותר מנקודת המוצא הן 
אותן חוות גידול של בעלי חיים במרעה שתכליתן 

* אנשי תורת המרעה משתמשים במונח מרעית כדי לציין את הרכיב מהצומח שבעל החיים הצמחוני לוקח כמזון.
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אינה כלכלית. במקרים אלה בעל החווה ומשפחתו 
מעוניינים לחיות בסביבה של גידול בעלי חיים (מעין 
ואת ההפסדים מכסות פעולות כלכליות  תחביב), 

אחרות של בעל התחביב.

למרות השונות הגדולה שבין מערכות המרעה יש נושא 
משותף שלמענו פותחה תורת ניהול המרעה: על המגדל 
לדאוג לקיימות (sustainability) של כר המרעה, ובו-
בזמן לנצלו בצורה מיטבית להזנת העדר כדי להשיג 

תנובה שתבטיח את קיומה הכלכלי של המערכת.

כושר נשיאה 
כושר הנשיאה של כר מרעה הוא מספר בעלי החיים 
המרבי ששטח מרעה נתון יכול לקיים תוך שמירה 
על ביצועים* נאותים של העדר לאורך זמן ומבלי 
לפגוע בקיום ארוך הטווח של כר המרעה ובִתפקודו. 
למושג 'כושר נשיאה' משמעות בעיקר כאשר העדר 
מן המרעה במשך כל השנה או  מתקיים בלעדית 
מרביתה. למעשה, קשה לקבוע באופן מדויק ערך כזה 
בגלל השינויים שחלים בכר המרעה ובעדר משנה 
לשנה ובמשך השנה עצמה. חלק מן הקשיים נובעים 
מתנאי מזג האוויר המשתנים, וחלק - מקשרי הגומלין 
שבין העדר לצומח. יתר על כן, מטרותיו של המגדל 
יכולות להשפיע על מה שייחשב כושר נשיאה נכון 

(פרבולוצקי ופולק, 2001). 

למרות מגבלותיו של המושג, כושר הנשיאה הוא 
למעשה המדד העיקרי העומד לרשות הניהול השיטתי 
של הרעייה. עם זאת, יש גם הבדלים מהותיים באיכות 
ובזמינות המרעה במקומות ובאזורים שונים, והמושג 
הללו  ההבדלים  את  לבטא  אמור  נשיאה'  'כושר 
במספרים. למעשה, המושג מייצג תחום של מספר בעלי 
החיים ששטח יכול לשאת (זליגמן ואח', 1959). מבחינה 
זאת, רוב הערכים שנקבעו הם של "כושר נשיאה 
נורמטיבי". מצב זה דומה לכמות הגשם הממוצעת 
לתקופה מסוימת, המייצגת את תמונת המשקעים 
באזור, אף על פי שכמות הגשמים והתפלגותם משנה 

לשנה שונות מאוד מהערך הממוצע.

תכנון הרעייה וניהולה
הרעייה המסורתית הייתה חופשית ולא מתוכננת. 
כיום מקובל לתכנן את הרעייה ולהתאימה לתכונות 
של  ולמטרותיהם  החיים  בעלי  לצורכי  המרעה, 

ומפורש  פרוטוקול רשמי  המגדלים. מאחר שאין 
שמגדיר את כללי ניהול העדר והמרעה, ניהול הרעייה 
נקבע, לטוב ולרע, על ידי תהליכים טבעיים ותגובות 
המגדל ועדרו למציאות המשתנה. כשהזנת העדרים 
מבוססת בעיקר על צומח המרעה, חייב להישמר מאזן 
דינמי שמבטיח הן את המשך קיומו של כר המרעה 
הן את המשך קיומו של העדר. אם לחץ הרעייה חזק 
מדי, ההמלטות מתמעטות, התמותה גדלה, והעדר קטן 
לרמה שהמרעה יכול לקיים אותו. עוצמת רעייה גדולה 
מביאה לעתים להכחדת מיני צמחים מזינים, ומעודדת 
את התפשטותם של מינים שהעדר אינו אוכל אותם. 
לחץ רעייה חזק שכזה עלול אף לדרדר את מצב 
נוסף של הצומח. מצבים  הקרקע, שיוביל לדלדול 
וייתכן שיובילו  הפיכים,  הם לעתים בלתי  כאלה 
להחלפת סוג בעל החיים בסוג אחר שיכול להתקיים 

.(Ellis and Swift, 1988) במציאות החדשה

המחקר בתחום המרעה בדק במשך מאה השנים 
האחרונות את ההשפעה של שינויים בלחץ הרעייה 
ושל אורכן של תקופות ללא רעייה על ייצור המרעה, 
על איכותו ועל תפקודי העדרים הרועים. מתוך כך 
עלתה האפשרות שרעייה מתוכננת, המתבססת על 
כללים שנוסחו בעקבות ניסויי רעייה, עשויה לשמור 
על טיב המרעה ועל רווחת העדר לאורך זמן רב. רעייה 
מתוכננת כהלכה אמורה לסייע גם בהתמודדות עם 
ההשפעות הרב-שנתיות של הרעייה החופשית על 
המרעה ועל העדר. הנהגת ממשק רעייה רצוי תלויה 
בידע של בעל העדר וברצונו, אבל ניגודי אינטרסים 
עם עדרים אחרים והקושי לחזות שינויים אקלימיים או 
כלכליים עשויים להפוך ממשק רעייה מתאים לכושל. 

מרעה וחקלאות - השפעות הדדיות
במקומות רבים בעולם המרעה אינו "מרעה טבעי", 
מיני  או של כמה  מין אחד  זרוע של  אלא מרעה 
צומח. ישנם אזורים, בעיקר אלה המאופיינים בגשמי 
מינים עשבוניים רב-שנתיים  קיץ, שזורעים בהם 
שמתחדשים מעצמם מדי שנה. אך ישנם גם מינים 
חד-שנתיים שאותם צריך לזרוע מחדש מדי כמה 
שנים. ניתן גם לשלב מחזור זרעים עם גידולי שדה, 
כמו חיטה. באזור הים-תיכוני לא מקובל לזרוע צמחי 
גידולי הדגניים  מרעה; כאן ממלאים השלפים של 
גידולי שדה אחרים  והשאריות של  אחרי הקציר 
תפקיד חשוב בהזנה של העדרים. נוהג זה הצטמצם 

בהקשר של תורת המרעה, ביצועים או ביצועי העדר מתייחסים למדדי היצרנות של בעל החיים (שיעור ההתעברות/ההמלטות, תדירות   *

ההתעברות/ההמלטות, מספר ולדות לבעל חיים, שיעור הישרדות הוולדות, משקל הוולד בגמילה/שיווק)
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גידולי השדה הם  מאוד בשנים האחרונות, אולם 
עדיין מקור חשוב של מזון לבעלי חיים, אם כשחת, 
כתחמיץ או כקש* אחרי הקציר. גם שאריות של ענפי 
חקלאות אחרים, כמו זבל עופות ופסולת מתעשיית 
ובמרעה.  המזון, משמשות להזנת מקנה, במכלאה 
בחקלאות האינטנסיבית של ימינו יכול גידול בעלי 
חיים, כמו בענף הרפת לחלב למשל, להתבסס רק על 

מזון מוגש. 

"ידע מקומי" ו"מדעי המרעה" 
באותם מקומות שגידול בעלי חיים במרעה נמשך 
בהם מאות ואלפי שנים, התפתחו גישות מסורתיות 
מקומיות לעשייה זו. מגדלי בעלי חיים זקוקים לידע 
שידריך אותם בהתנהלותם עם עדריהם בסביבה 
ההתמודדות  בה.  והאקלים משתנים  שהצמחייה 
ליצירת  והדאגה  העדר  בעיות  עם  היום-יומית 
התנאים הנחוצים לו להשגת מזון לקיומו, מחייבות 
את המגדלים להכיר את אופיים של בעלי החיים 
שלהם.  החיים  מחזור  ואת  צורכיהם  את  בעדר, 
המינים  הצומח -  עם  טובה  היכרות  גם  דרושה 
הנאכלים ברצון, המינים גורמי הנזק, מחזור החיים 
של המינים השונים ודגם הפיזור של הצמחים בבתי 
גידול שונים. בהתמודדות מתמשכת זו מצטבר ידע 
שמועבר, רובו או חלקו, מדוד לדור, ונוצר מאגר של 
 (indigenous knowledge) ידע מקומי-מסורתי 
(Altieri et al., 1987; Hubert et al., 1995); ידע זה 

הוכיח את עצמו במבחן הזמן. 

במקרים רבים לא היה למגדל בעלי החיים הסבר 
פשוט לתופעות, וכתוצאה מכך התפתחו לא מעט 
סיפורים, מסורות והסברים דמיוניים. עם זאת, הידע 
שנצבר הדריך בפועל ובהצלחה במשך אלפי שנים 
חיים במרעה.  בעלי  גידול  על  חברות שהתבססו 
כשווירגיליוס כתב על חקלאות, הוא התייחס לכרמים, 
וגם לטיפול בבעלי חיים  ולגידולי שדה  למטעים 
 .(Fowler, 1996) ולהשבחתם, אבל לא למרעה הטבעי
אולי הרומאים ראו במרעה חלק מהטבע שאין לאדם 
יכולת להשפיע עליו, ולא חלק מהחקלאות. באירופה 
של ימי הביניים שטחי מרעה ציבוריים היו פתוחים 
לכול. אם כתבו על הצומח בשטחי המרעה, עסקו 
או  ולא בערכו  עצה,  כמו  ובמוצרים  בנוף  בעיקר 
 Sansum et) בתפקידו של הצומח כמזון למקנה 

לימוד  זקוקים לספרי  היו  al., 2006). הרועים לא 
ולמוסדות אקדמיים, ולא ראו במערכות מרעה נושא 

ראוי לתשומת לב.

ההתעניינות בניהול שטחי מרעה מצד הממסד היא 
עניין של העת החדשה. היא התחילה בארה"ב בסוף 
המאה ה-19, כשריבוי העדרים במערב המדינה פגע 
בצומח ובקרקע בשטחים ציבוריים נרחבים, והשלטון 
בין  המאבקים שפרצו  עם  התמודד  לא  המקומי 
הבוקרים בשל כך; לכן הוקמה מערכת מנהלית לפיקוח 

על הרעייה בשטחים הציבוריים הנרחבים. 

כדי להיטיב את ניהול שטחי המרעה, התחילו בראשית 
המאה ה-20 מוסדות שונים לבצע מחקרים על רעייה 
 (Prevedel and Johnson, 2005) ועל השבחת המרעה
שעסקו בשאלות כגון השפעת עוצמת הרעייה על הרכב 
הצומח, על רמת הייצור שלו ועל סדר החלפת חברות 
הצומח (סוקצסיה). בשנת 1923 בארה"ב פרסם סמפסון 
מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי את ספר הלימוד 
הראשון לניהול המרעה (Sampson, 1923). עם השנים 
התרחב המחקר, התרבו תחנות המחקר, וכיום ישנם 
בארה"ב קורסים למרעה בשלושים אוניברסיטאות. 
מסלול דומה התפתח במדינות אחרות של 'העולם 
כמו  נרחבים,  בהן שטחי מרעה  החדש' שקיימים 
 .(Tainton, 2000) אוסטרליה, ארגנטינה ודרום אפריקה

תורת ניהול המרעה (range management) בארה"ב 
וכישלונות. פעולות השבחה רבות  ידעה הצלחות 
במורכבותן של  וההכרה  הזמן,  במבחן  עמדו  לא 
בו בזמן התגבשה  וגדלה.  מערכות המרעה הלכה 
הדעה על רעייה נכונה, והיא שקבעה את מדיניות ניהול 
המרעה והרעייה של גופים המנהלים קרקע ציבורית, 
 (Forest Service) כמו "שירות הייעור האמריקאי" 
 Bureau of) "ו"המשרד לניהול הקרקעות הציבוריות
Land Management). מושגים אלה השפיעו גם על 

הממשק, כלומר על שיטות ניהול מערכת הייצור של 
החוואים במערב ארה"ב המנצלים קרקעות בבעלות 
פרטית (Holechek et al., 2010). התורה התפשטה 
והגיעה גם לארצות אחרות ששטחי המרעה בהן 
נרחבים וגידול בעלי חיים המסתמך עליהם הוא חלק 
זו הייתה גם אבן  חשוב בכלכלה החקלאית. תורה 

הפינה לייסוד תורת ניהול המרעה הישראלית.

*  שחת - עשב בעל ערך תזונתי גבוה שנקצר, אוחסן ומוגש לבעלי החיים בשעת הצורך; תחמיץ- מזון צמחי שנקצר בשדה בשלב 

מתאים ואחר כך אוחסן תחת כיסוי ללא מגע עם האוויר. המזון עובר תהליך החמצה המאפשר את שימורו לתקופה ארוכה, עד למועד 
הגשתו לבעלי החיים; קש- חלקי צמח אחרי קציר, בעיקר של חיטה, שעורה או תירס, שערכם התזונתי נמוך, אך הם חשובים כמקור 

מזון גס למעלי גירה.
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רבים  ומיזמים  ל-1970 התנהלו תכניות   1950 בין 
לפיתוח המרעה בארצות מתפתחות (כולל ישראל) 
במימון מוסדות בין-לאומיים, שהתבססו על הגישות 
האופי  בגלל  נכשלו  התכניות  רוב  האמריקאיות. 
החברתי- וההקשר  המרעה  מערכות  השונה של 
כלכלי שלהן בארצות מתפתחות לעומת מערכות 

המרעה במערב ארה"ב. 

בשנות ה-80 של המאה הקודמת ערערו חוקרים 
אמריקאים שעבדו באפריקה המזרחית על כמה מן 
 Ellis and Swift,) המושגים והשיטות שנקבעו בארה"ב
לגישות  1988). מאז התרחבה הפרדיגמה בהתאם 
ולמושגים שהצטברו במקומות שונים בעולם - לרבות 
בארה"ב עצמה. בין התובנות החדשות עלה הצורך 
להבדיל בין מדע המרעה (range science) לבין ניהול 
עוסק  הראשון   .(range management) המרעה 
בחקר תהליכים אקולוגיים, כימיים ופיזיקליים של 
מערכות המרעה, ואילו השני עוסק במערכת הייצור 
כולה, שכוללת רכיבים כלכליים, חברתיים ותרבותיים 
(Provenza, 1991). במדע המרעה מנסים להגדיר את 
כללי הפעולה של התהליכים הקשורים למערכות מרעה 
(איך להשתמש נכון ובאופן בר-קיימא בצומח המרעה) 
והמחקרים בתחום עוסקים בבחינת שיטות רעייה, 
כושר נשיאה, הזנה משלימה, השבחת מרעה וכלכלה 
וסוציולוגיה של מערכות הייצור (אנשים המנהלים בעלי 

חיים במרעה). בנושאים אלה קשה לקבוע כללים נוקשים 
בגלל הייחודיות של כל מערכת ייצור בפני עצמה, זאת 
בשל התלות בתנאי אקלים מקומיים, בהטרוגניות של 

מערכות המרעה ובסביבה החברתית-כלכלית.

המרעה בהווה
בעבר היה המרעה בעיקר עניינם של המגדלים; כיום, 
התרחבות תהליכי העיור והפרבור מעוררת שאלות 
הנוגעות לשימוש בשטחים שנותרו. כמו כן, החברה בת 
ימינו צריכה להתמודד עם נושאים כמו שינוי האקלים 
ואיכות  הנוף  צורת  הביולוגי,  והתדלדלות המגוון 
הסביבה, תיירות, ציד ושמירת טבע. סוגיית הרעייה 
בהקשר לנושאים אלה בולטת בעיקר בארצות קטנות 
כמו ישראל, ששטחי המרעה בה מצומצמים וסמוכים 
לאזורים מיושבים. בשל כך, המחקר, שעד כה עסק 
בשיפור תפקודה של מערכת המרעה ובהגברת כושר 
הייצור והרווחיות עבור המגדלים, עוסק גם בנושאים 
סביבתיים שנוגעים לכלל החברה. למעשה, תוך כדי 
הירידה בחשיבותו של השימוש בשטחי המרעה כמזון 
למקנה, עלתה חשיבותם של השטחים כסביבה כפרית 
פתוחה לבילוי, לטיול ולנופש עבור הציבור הרחב וכן 
לשמירת טבע או למניעת שרפות עבור המוסדות 
האחראים לניהולם. המחקר והניהול העכשוויים חייבים 

להביא גם את ההיבטים הללו בחשבון.

/ מבוא: טבען של מערכות מרעה פרק 2 



II שער 
 גידול בעלי חיים 

במזרח התיכון: מבט היסטורי



הביות של צמחים ושל חיות בר והפיכתם לגידולים 
חקלאיים ולחיות משק היה מהפכה רבתי בכלכלה 
של האדם, ששינתה את מרבית אורחות חייו. הדבר  
ִאפשר התיישבות קבע, אספקת מזון קבועה, מגוון 
תזונתי ושמירת עודפי מזון לתקופות מחסור. ביות 
וקטניות -  חיטה, שעורה  גידולים חד-שנתיים - 
שהזרעים שלהם גדולים ונוחים לאיסוף - קדם לביות 
בעלי החיים באזורים גאוגרפיים עם אקלים ים-תיכוני. 
בפרק זה נשרטט קווים מרכזיים לביותם של בעלי 

חיים, בעיקר כאלה שניזונו מהמרעה הטבעי.

הביות הוא תהליך תרבותי וביולוגי. הן האדם הן בעלי 
החיים עוברים תהליך של התאמה הדדית, שנמשך 
זמן רב ומותיר אחריו מעט מאוד ממצאים חומריים, 

מצב שמקשה על התיאור המדויק של התהליך. מסיבה 
זו רבות הגרסאות לגבי הִתארוך והמיקום הגאוגרפי 
שביות בעלי החיים השונים התרחש בו לראשונה. עד 
סוף המאה הקודמת נעשה המעקב אחר הביות בעיקר 
בעזרת סימנים אנטומיים ומורפולוגיים בשלד ובכיסוי 
הגוף. במאה ה-21 חוללו הכלים המולקולריים לזיהוי 
גנטי מהפכה בעובדות המדעיות שבבסיס הדיון בביות 

.(Zeder, 2008)

ביות הכלבים החל, ככל הנראה, כאשר נוודים ורועים 
לקחו גורי זאבים ממאורותיהם וגידלו אותם באופן 
שיתאים לשימושים שונים. לפני שנעשו חיות מחמד, 
היו הכלבים שותפיו של האדם בציד ובהגנה מפני 
טורפים. קיימות ראיות ארכאולוגיות לכך שכבר לפני 

פרק 3 / 
ביות בעלי חיים

"האדם בורר רק לטובתו-שלו; הטבע - רק לטובתו של היצור שהוא מטפח" 

(Charles Darwin, The Origin of Species)
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כ-17,000 שנים בייתו ציידים בני התרבות הָנטּופית* 
(15,000-12,000 שנים לפני הספירה) כלבים מזאבים 
(Davis and Valla, 1978). מחקר גנטי מקיף טוען 
שמוצאם של כל גזעי הכלבים הוא מהזאב האפור 
(von Holdt, 2010). תהליך  מאזור המזרח התיכון 
ביות הכלב, לפי מחקר זה, החל כבר לפני כמה עשרות 
אלפי שנים. ממצאים אלה, הנשענים על קברי כלבים 
(שכמותם נמצאו גם בישראל), מצביעים על הקשר 
המתפתח בין בני אדם לבעלי חיים, שהביא בהמשך 

לביות בעלי חיים ולהופעת חיות המשק. 

יש עדויות (שאינן מקובלות על כל החוקרים) שבני 
אדם רעו עדרי איילים על סף המהפכה החקלאית, 
(לפני  הֵנאוליתית  ובתקופה  הנטופית  בתקופה 
 .(Legge, 1977; Barker, 2006) (10,500-8,000 שנים
יש גם טענות שעם ראשית התיישבות הקבע, החל 
בתקופה הנאוליתית הקדם-קרמית ב' (7500-6000 
לפני הספירה), הוצתו שטחי מרעה בסביבת קרקע 
המרעית  איכות  את  לשפר  כדי  לעיבוד  ראויה 
רועים קדומים העדיפו קרחות   ;(Roberts , 2002)
יער שרופות בשל טיב המרעה בהן, מה גם  שהיה 
יותר להגן שם על חיות המשק מפני טורפים  קל 

.(Trabaud et al., 1993)

Price (2002) מסביר שהתנאי הראשון לביות חיית בר 

הוא שהיא לא תהיה טריטוריאלית, אחרת קשה לנהל 
חיה בעדר ולהעביר אותה מאתר מרעה למשנהו. תנאי 
נוסף הוא שליטה עונתית של מספר קטן של פרטים 
(זכרים דומיננטיים) על עדרים גדולים; חיה בעלת 
יותר  גמישות בהרגלי אכילה היא מועמדת טובה 

לביות. הבקר והצאן עמדו בדרישות האלה. 

העז והכבש היו בין חיות המשק הראשונות שבויתו 
לפני כ-11,000-9,500 שנה, כ-1,000 שנים אחרי ביות 
גידולי השדה הראשונים (Zeder, 2008). מעלי גירה 
שולבו במערכות החקלאיות כמקור של חלבון ומזון 
איכותי (בשר וחלב ומוצריו), ככוח עבודה וכמקור של 
מוצרים נוספים כצמר, גללים לחימום, עורות, פרוות 
וגם דשן. העז בויתה מעז הבר בתקופה הנאוליתית, 
לפני כ-11,000 שנה בעמק הפרת העליון בצפון עיראק 
ובהרי הזגרוס באיראן. גם בפקיסטן, באנטוליה ובדרום 
הלוונט נמצאו שרידים לנוכחות עזים ביישובי אדם 
יותר. קיימות שתי  מהתקופה הזו או מעט מאוחר 

עיקריות, המבוססת על עצמות שנמצאו  הוכחות 
בריכוזי אדם, לביות עזים: הקטנה משמעותית של 
גודל החיות בהשוואה לפרטים לא מבויתים והגדלת 
 Zeder and) שיעור הנקבות בין הפרטים שנשחטו 
Hesse, 2000). הכבש בוית, כנראה, באותו זמן במזרח 

 .(Zeder, 2008) טורקיה

בדרום-מזרח  כ-10,000 שנה  לפני  בויתו  חזירים 
 Peters et al., 2005; Zeder,) אנטוליה שבטורקיה
2008). שרידי חזיר מאתרים מהתקופה הנאוליתית 
הספירה)  לפני   8500-7500 ) א'  הקדם-קרמית 
דוגמה  בר -  נלקחו מאוכלוסיות  מראים שגורים 
למצב ביניים (טרום ביות) ביחסי האדם וחיות הבר 
(Ervynck et al., 2001). באופן דומה, נטען שעזי 
כשלב  גדיהן  את  לקחת  כדי  נלכדו  בוגרות  בר 
Bökönyi). איסוף בורר  ,  1976) ראשון בביות העז 
(סלקטיבי) של זכרים תת-בוגרים מציין, ככל הנראה, 
את המעבר לרעיית עדר. בהמשך התפתחה בֵררה 
(סלקציה) של הרכב עדר שרובו נקבות, דבר שנראה 

במקבצי עצמות באתרים ארכאולוגיים.

לפני  הוא  אף  העליון  הפרת  בעמק  בוית  הבקר 
11,000-10,000 שנה (Helmer et al., 2005). בראשית 
("שימוש  תהליך הביות נאכל המקנה בעת הצורך 
ראשוני"), אולם עקבות חלב בכלי חרס שתוארכו כבר 
לתקופה של 6500-5000 לפני הספירה בצפון-מערב 
אנטוליה מעידים על שימושים נוספים בתוצרת הבקר 
(Evershed et al., 2008). מעדרי הצאן הפיקו רק בשר 
עד שנת 4000 לפני הספירה, אז התגלתה המוטציה 
לצמר שהעלתה את החשיבות הכלכלית של הכבשה 
(Sherratt, 1983). תבליטים מ-2400  למשק האדם 
לפני הספירה שנמצאו באור כשדים (מסופוטמיה) 
מתארים איילים בעלי צמר, ויש עדויות למומחיות 

 .(Epstein, 1985) כנענית בטיפול בצמר

לצד  והצאן שגדלים  הבקר  מספרם של  כשגדל 
 (pastoral systems) האדם, נוצרו מערכות המרעה 
הראשונות. הן היו קיימות בהרי יהודה לפני כ-9,000 
שנה (Kahila Bargal et al., 2002), ובנגב כ-1,000 
שנה לאחר מכן, והדבר תועד בִתארוך של גללי עזים 
שנמצאו במערות ששימשו מחסות באותה תקופה 

 .(Rosen et al., 2005)

תרבות פרהיסטורית שהתקיימה בלוונט בסוף התקופה האפיפלאוליתית, כ-15,000-12,000 שנים לפני זמננו. זוהי תרבותם של אחרוני   *

הציידים-לקטים באזור הלוונט, המייצגת את המעבר מאורח החיים הנוודי לקהילות החקלאיות יושבות הקבע (ויקיפדיה)
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ביות הבקר תרם לא רק להעשרת המגוון של מוצרי 
עבודה  כלי  סיפק  גם  אלא  צורך,  החלב שהאדם 
ותחבורה. השימוש בבעלי חיים מבויתים לנשיאת 
משאות, לעבודה ולרכיבה החל בערך לפני 8,000 שנה 
(Sherratt, 1981): המחרשה הראשונה פותחה בארם 
 .(Sherratt, 1983) נהריים לפני כ-8,000 עד 6,000 שנה
יכולות הגרירה של הפרה והשור פתחו אפשרויות 
חדשות לחקלאי הקדמון. הכנסת החריש בעזרת חיות 
מבויתות כבר בתקופה הנאוליתית הקרמית הגדילה 
את היבולים על ידי הגדלת שטח המזרע על חשבון 
הופעת החמור, שבוית במצרים  הצומח המעוצה. 
 Rossel et al.,) מחמור הבר הנובי לפני 5,000 שנה 
2008), אפשרה לאדם לשדרג בצורה ניכרת את יכולתו 

להעביר סחורות. 

באזורים החקלאיים השלימו שאריות הגידולים - 
השלפים, הקש והתבן - את מזון המרעה של בעלי 
החיים. רעייה בשלפים הכשירה את מערכת העיכול 
בגרעינים  ולשימוש  עמילן  לאכילת  הצאן  של 
להאבסה. ההזנה המשלימה במזון מרוכז - בעיקר 

גרעיני שעורה - הלכה והתפתחה עם הזמן כתוצאה 
מייצור עודפי גרעינים ומהתאמה של בעלי החיים. 
גדולה  אינטנסיביות,  מודרניות  במערכות  כיום, 
חשיבות מוצרי החקלאות בגידול בעלי החיים עד 

כדי תלות מוחלטת בגידולי השדה. 

בכל ארצות העולם התרכזה החקלאות באזורים 
שתנאי האקלים והקרקע בהם אפשרו יבולים נאותים, 
חיים התפתח באזורים  בעוד שגידול עדרי בעלי 
שוליים (בעיקר הרריים) וצחיחים יותר. אזורים אלה 
מתאימים פחות לחקלאות, אבל יש בהם צומח טבעי 
המתאים להזנת אוכלי עשב מבויתים, לפחות על 
בסיס עונתי. עונתיות מחזור החיים של צמחים בשל 
לתנועה  הביאו  וטופוגרפיה שונים,  תנאי אקלים 
בין אזורי מרעה שונים ובין עמק להר לפי זמינות 
המרעה ואיכותו; מכאן התפתחה גם נוודות ארוכת 
טווח. תנאי הסביבה ודרישת העבודות השונות של 
ויצרו  חייהם,  והרועה השפיעו על אורח  החקלאי 

תרבויות חיים שונות.

גבינה בדואית
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רעייה ונוודות: מונחים ומושגי יסוד
"פסטורליזם" (pastoralism) מציין מערכת כלכלית-
חברתית שמבוססת, במידה כזו או אחרת, על רעיית 
(Cribb, 1991; Khazanov, 1994). ב"מערכות  ִמקנה 
(pastoral systems) תופסת רעיית  פסטורליות" 
מקנה מקום מרכזי בהווי הכלכלי והתרבותי. מכיוון 
(pastoral production) מחייב  שייצור פסטורלי 
 Galaty and) יחסים בין אדמה, מקנה וכוח עבודה 
Johnson, 1990), כולל הפסטורליזם לא רק היבטים 
כלכליים, אלא גם חברתיים, תרבותיים ואקולוגיים.

יכול להתקיים בתוך חברה חקלאית  פסטורליזם 
נוודית. לאורך ההיסטוריה  יושבת קבע או בחברה 
החברה  בין  גאוגרפית  הפרדה  קיימת  הייתה 
הנוודית  החברה  לבין  הכפרית  או  העירונית 
"נוודות  במזרח התיכון, אך קיימת גם תופעה של 
(enclosed nomadism), שמתאפיינת  מצומצמת" 
בקשרים הדוקים בין היישובים לבין החברה הנוודית 
'נוודות' ככלל הוא אורח  (Rowton, 1974). המושג 
'נוודות  ובמקרה של  נדידה,  חיים המתקיים סביב 
(pastoral nomadism), תוך חיפוש  פסטורלית' 
אחר מרעה. לא כל מערכת פסטורלית היא בהכרח 
נוודיות,  אינן  רבות  פסטורליות  נוודית; מערכות 
אלא מתבססות על גידול בעלי חיים נייח באמצעות 
כדוגמת  מוגש  מזון  או  זרוע  מרעה  טבעי,  מרעה 
נוודית היא בהכרח  כן, לא כל חברה  מספוא. כמו 

פסטורלית, כמו למשל ציידים-לקטים או צוענים. 

מבין הסוגים השונים של פסטורליזם כפי שהגדיר 
הנוודי-למחצה  (1994), הפסטורליזם   Khazanov

המתאפיין   ,(semi-nomadic pastoral ism )
עיסוק  עם  מרעה  מציאת  לצורך  נרחבת  בנדידה 
מועט בחקלאות, קרוב ביותר לזה שהיה נהוג אצל 
כיום  גם  ונהוג  הקדום,  במזרח  הנוודים  מרבית 
נוודיות, כולל אצל הבדואים המתבססים  בחברות 

 .(Abu-Rabia, 1994) על רעיית צאן

פסטורליזם במקרא
המקרא גדוש באזכורי צאן ובקר, מרעה ורעייה. אין 
ספק שיש לבעלי חיים אלה חלק חשוב בהבעת המסר 
המונותאיסטי של המקרא, היות שהקשר בין הרועה 
ומרעיתו משמש מטפורה לקשר בין אלוהים ועמו, 
ככתוב: ִמְזמֹור ְלָדִוד ה' רִֹעי ֹלא ֶאְחָסר: ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא 
(תהלים כ״ג, א׳-ב׳).  ְיַנֲהֵלִני  ַיְרִּביֵצִני ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות 
ברם, הרועה ועדרו לא היו סמלים בלבד. רעיית צאן 
ובסיסי בכלכלה, בחברה  ובקר הייתה רכיב חשוב 

ובתרבות של עולם המקרא.

אף שהמקרא מרבה להזכיר צאן ובקר, מטרתו אינה 
ספר  להוות  או  בתקופתו  החי  משק  את  לתאר 
היסטוריה. התנ"ך הוא בעיקר ספר תאולוגי, ולמרות 
זאת הוא גם משקף מציאות היסטורית. לצרכינו 
וממצאים ארכאולוגיים  קדומות  קיימים תעודות 
צירופים,  מילים,  מול  אל  להשוואה  שרלוונטיים 
ותיאורים בחמישה חומשי התורה. ככל  אזכורים 
הנראה, התיאור המקראי של התנחלות ישראלית 
והעדויות  גיסא,  מחד  והשופטים  יהושע  בימי 
דמוגרפית-התיישבותית  הארכאולוגיות לצמיחה 
בהר המרכזי בתחילת תקופת הברזל מאידך גיסא, 
מתארים את התהליך שהתרחש בראשית תקופת 

הברזל הראשונה (1000-1200 לפני הספירה). 

אין אזכור מקראי שמעיד על בני ישראל כעל נוודים 
(pastoral nomadism proper), כלומר  טהורים 
עוסקים  ואינם  חיים שכמעט  בעלי  מגדלי  שהם 
בחקלאות (Khazanov, 1994). אמנם ישנם אזכורים 
(לדוגמה,  גמלים בסיפורי האבות  לא מעטים של 
ל', מ"ג), אך אין עדות מובהקת  י"ב, ט"ז;  בראשית 
לשימוש בגמלים אלה למסחר ארוך טווח, או למסחר 
עובדה טקסטואלית  פרנסה.  כמקור  מדברי בכלל 
נוודות הגמל  זו מתאימה לתפיסה הרווחת שלפיה 
התפתחה כנראה רק באלף הראשון לפני הספירה 
האבות  שלושת   .(Rosen and Saidel , 2010 )

"ְוָהֲאָנִׁשים רֵֹעי צֹאן ִּכי־ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל־ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו" 

(בראשית מ״ו, ל״ב)
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מיושבים- או  נוודים-למחצה  כרועים  מתוארים 
למחצה, והמעיין בספר בראשית יגלה שהם בדרך כלל 
התיישבו, או השתדלו להתיישב, ביישוב קבע בקרבת 
ערים. מעשיהם הפסטורליים מתקיימים על רקע חברה 
חקלאית צמודה, שמסמלים אותה פרעה במצרים, 
אבימלך בגרר, לבן בחרן ושכם בארץ כנען. הזהות 
של בני ישראל משתקפת היטב במפגש עם התרבות 
ַּפְרעֹה  ָלֶכם  ִּכי־ִיְקָרא  ְוָהָיה  החקלאית המצרית: 
ָהיּו  ִמְקֶנה  ַאְנֵׁשי  ַוֲאַמְרֶּתם  ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכם:  ְוָאַמר 
ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד־ַעָּתה ַּגם־ֲאַנְחנּו ַּגם־ֲאבֵֹתינּו 
ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ִּכי־תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל־

רֵֹעה צֹאן: (בראשית מו: לג-לד)

בשל שימושו לעבודה בשדה, הבקר בלוונט מסמל 
חברה חקלאית, והדבר מתבטא בממצאים אמנותיים 
כרועי  ישראל  בני  הזהות של  וארכאוזואולוגיים. 
צאן מודגשת בהשוואה למצרים, שנחשבה דוגמה 
קָלסית של חברה חקלאית מיושבת (דברים י״א, י׳). 
בני ישראל בארץ גושן בימי יוסף עסקו כנראה במה 
מיושב-למחצה,  פסטורליזם   Khazanov שמכנה 
ותפקדו בו כרועי המקנה של מצרים (בראשית מ״ז, ו׳). 

לאחר ההתנחלות בכנען מצטייר העם החדש כחברה 
חקלאית מיושבת שיש בה רכיב פסטורלי משמעותי. 

ניתן לסווג, בהתאם לטיפולוגיה שלעיל,  זה  רכיב 
או   (herdsman husbandry) נוקדים'  כ'רעיית 
 .(transhumant pastoralism) כ'רעייה הררית' 
רעיית נוקדים קשורה לחברה יושבת קבע, ונעשית 
בידי רועים שמוציאים את המקנה למרעה כל השנה. 
רעייה הררית היא סוג של רעיית נוקדים שבה חברה 
חקלאית בעיקרה מנצלת שטחי מרעה עונתיים באזור 
אחר, על פי רוב תוך תנועה במעלה או במורד של רכס 

הרים ותוך ניצול התנאים השונים שבו. 

נוכחותו של האלמנט הפסטורלי בתקופה זו משתקפת 
בעיקר בהשוואה לפלישתים. הפלישתים היו חברה 
חקלאית בעלת שדות וכרמים (שופטים ט״ו, ה׳), ובעלי 
עליונות טכנולוגית (ברזל) ששימשה אותם למלחמה 
י"ז, מ"ה). כאשר  י"ג, י"ט-כ;  ולחקלאות (שמואל א' 
בני ישראל נדרשים להילחם עם הפלישתים, הגיבור 
העונה לאתגר הוא הרועה דוד, הנלקח ִמן־ַהָּנֶוה ֵמַאַחר 
ַהּצֹאן (שמואל ב' ז׳, ח׳). ניסיונו הקודם בלחימה הוא, 
לדבריו, הגנה על העדר מפני חיות טרף (שמואל א' י״ז, 
ל״ד-ל״ז). מכאן, שבהתפתחות החברה החקלאית של 
בני ישראל בכנען לא נשתכחה רעיית הצאן מכלכלתה 
ומהאתוס התרבותי שלה. המערכת הכלכלית הקדומה 
תפסה מקום ביניים על הציר בין החקלאות המיושבת 
לרעייה הנוודית, בין השכנים הפלישתים (והמצרים) 
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מחד גיסא, ובין המדיינים, הישמעאלים ושאר עמי 
האזור מאידך גיסא.

משאבי המרעה במקרא 
> מרעה

ִמְרֶעה מתייחס למקום שעשב צומח בו, וצאן, בקר 
ניזונים ממנו, או לעשב עצמו  ובעלי חיים אחרים 
 Koehler et al .,  ;1967 קמחי,   ;1959 (בן-יהודה, 
Brown et al., 2000 ;1994). גם חיות בר צמחוניות 
ְּכַאָּיִלים ֹלא־ָמְצאּו  ַאָילים:  מתקיימות מִמְרֶעה, ובהן 
פִׁשי  ִמי־ִׁשַּלח ֶּפֶרא חְָ ו') ופראים:  ִמְרֶעה (איכה א', 
... ְיתּור ָהִרים ִמְרֵעהּו ְוַאַחר ָּכל־ָירֹוק ִיְדרֹוׁש (איוב 
ל"ט, ה', ח'). חיות טרף בדרך כלל שוכנות בשדה או 
(לדוגמה בראשית א'  ָהָאֶרץ  ביער, והן מכונות ַחַּית 
ֶדה (לדוגמה בראשית ב', י"ט) וַחְיתֹו�ָיַער  ָ כ"ה), ַחַיּת ַהֹשּ

(לדוגמה תהילים נ', י').

> מרעית
המילה ַמְרִעית מתייחסת לבעלי החיים שרועה הרועה 
במרעה. שימושה העיקרי הוא בתיאור העדר המטפורי, 

עם ישראל, כמו בצירוף הנפוץ "צאן-מרעית": ַוֲאַנְחנּו 
ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך (תהילים ע"ט, י"ג, וראו ירמיה כ"ג, 
א', יחזקאל ל"ד, ל"א, תהילים צ"ה, ז', ק', ג'). ברם, ַמְרִעית 
ַוִּיְׂשָּבעּו  ְּכַמְרִעיָתם  מציינת גם את פעולת הרעייה: 
ו'). יש שמבינים כך את משמעות ַמְרִעית  (הושע י"ג, 
בצירוף "צאן-מרעית" בכלל, כלומר, עדר שה' רועה 
 Jewish Publication Society,) אותו או עוסק בו 
ַעל־ המרעה:  מקום  ַמְרִעית מציינת גם את   .(2003
ְּדָרִכים ִיְרעּו ּוְבָכל־ְׁשָפִיים ַמְרִעיָתם (ישעיה מ"ט, ט', 
 Koehler and וראו גם ירמיה כ"ה, ל"ו). המילון של
 ,"pasturage" ַמְרִעית בתור  Baumgartner מגדיר 

מרעה, בכל הופעותיה. אולם, יש אזכור אחד שבו 
ַמְרִעית, אולי כקיצור של "צאן-מרעית", מציינת עדר 
בבירור: ִּכי ִנְבֲערּו ָהרִֹעים ְוֶאת־ה' ֹלא ָדָרׁשּו ַעל־ֵּכן ֹלא 
ְוָכל־ַמְרִעיָתם ָנפֹוָצה (ירמיה י', כ"א). לציון  ִהְׂשִּכילּו 
עדרי בעלי חיים שכיח השימוש במילה ֵעֶדר, ובספרי 
ְוֶעְדרֹו  הנביאים מופיע כמה פעמים גם הצירוף רֶֹעה 
(ישעיה מ' י"א, ירמיה ו', ג', ל"א, ט', נ"א, כ"ג, יחזקאל 
אן (בראשית כ"ז, ט', יחזקאל  ל"ד, ב', י"ב), או פשוט ַהצֹּ

ָקר (בראשית י"ח, ז') ושאר מיני המקנה. ל"ד, ב'), ַהָבּ
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לאורך ההיסטוריה התקיימו עדרי המקנה בכל שטחי 
ארץ ישראל ממרעה טבעי - עשבוני ומעוצה - או 
משאריות גידולים חקלאיים. עיקר המזון האיכותי 
לייצור ולגידול העדרים בא משפע המרעה העשבוני 
בעונת הירק הקצרה; ביתר עונות השנה הם התקיימו 
מרעה  ושאריות,  שלפים  פחות:  איכותי  ממזון 
עשבוני קמל ועלים ירוקים של מיני בני שיח, שיחים 
ותבן, שמקורו  קש  בעיקר  מספוא,  רבים.  ועצים 
העבודה  לבהמות  בעיקר  ניתן  העיבוד,  משטחי 
 .(Hütteroth and Abdulfattah, 1977) והתחבורה
המרעה הטבעי היה אם כן בסיס הייצור של עדרי 
המקנה. ואכן, צומח המרעה העשבוני, ובצורה בולטת 
יותר - הצומח המעוצה, נוצל עד תום, ובסוף הקיץ 
נראו שטחי המרעה ושטחי העיבוד חשופים מצומח. 

הסופר  טוויין,  מארק  תיאר  ה-19  המאה  באמצע 
נוף הארץ כחסר תקווה,  הפופולרי האמריקאי, את 
 "It is a hopeless, dreary,] משעמם ושבור לב 
Twain). סגן המנהל  , 1869) [heart-broken land"

נוף  של שירות שימור הקרקע בארה"ב תיאר את 
 Lowdermilk,) הארץ כ"סלעי, צחיח למחצה ומוזנח" 
1944). גם פרופסור למדעי הקרקע בפקולטה לחקלאות 
בזמנו שרעייה בלתי מבוקרת של  ברחובות טען 
העדרים המסורתיים הרסה את שטחי המרעה והקרקע 
במזרח התיכון, ויצרה את הנוף הים-תיכוני הקיצי, 
הדל והיבש (Reifenberg, 1955). היה גם מי שקבע 
שהמדבר עצמו נוצר מרעיית יתר: מושל חצי האי 
סיני מטעם הבריטים בשנות ה-30 של המאה הקודמת 
טען שהבדואי אינו רק "בן המדבר" (תרגום המילה 

"בימים הראשונים נדמה היה, כי הרועה הערבי עם ילדיו הולכים יום-יום בכיוונים שונים, לא לפי תכנית 
 מסוימת, אלא כפי שעלה בדעתם. אבל מהר מאוד הוכח לי ההפך. יש תכניתיות רבה באופן הנדידה 

עם הצאן"

(משה שפירא, חבר קבוצת מצפה, 1913-1912: בספר, "הרועה העברי" הוצאת אגודת הנוקדים, 1957)
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 "The 'בדואי') אלא שהוא למעשה "אבי המדבר" - 
 Arab was not only the son of the desert but

"also the father of the desert - בשל השימוש 
 .(Jarvis, 1931) הלא-מבוקר שהוא עושה בצומח מדבר

את הטענות על רעייה בלתי מבוקרת של העדרים 
הנוף  ויצרה את  המסורתיים שהרסה את המרעה 
הים-תיכוני הקיצי הדל והיבש, העלו בעיקר אנשים 
שאין  יותר  וירוקים  גשומים  באזורים  שגדלו 
והנוף היובשני של  יובש ממושכות,  בהם תקופות 
 Lowdermilk , 1944; Miles , 1952;) אזורנו זר להם 

.(Reifenberg, 1955

למרות הדעות הנחרצות הללו, ניתוח אובייקטיבי-
מקצועי של מערכות המרעה באזורנו אינו מאשש 
וגם  אותן, לא לגבי האזור הים-תיכוני של הארץ, 
יותר. אין הוכחה שהרעייה  לא באזורים הצחיחים 
המסורתית של 2,000 השנים האחרונות הייתה גורם 
משמעותי בהגדלת הסחיפה של קרקעות ההרים של 
ארץ ישראל. לעומת ממדי הסחיפה משטחי עיבוד 
מודרניים (זיידנברג, 2007), שיעור הסחיפה משטחי 
המרעה קטן מאוד, ותלוי בעוצמות גשם חריגות, כפי 
שהתברר ממחקרים באגן הכינרת (מורין ואח', 1979). 
הבנה של התהליכים האקולוגיים שעומדים מאחורי 
נוהגי הרעייה המסורתית ושל השפעתם על הנוף, 
יותר על חקלאות העבר, עד  מחייבת מבט מעמיק 

התקופה העות'מאנית והמנדט הבריטי. 

 אופיים ומעמדם של שטחי המרעה 
לפני התקופה המודרנית

עד לתחילת המנדט הבריטי התנהלו שטחי העיבוד 
והמרעה בארץ ישראל בהתאם לחוקי האימפריה 
העות'מאנית, שלפיהם כל הקרקעות נחשבו רכוש 
המדינה. בשנת 1858 חוקק השלטון חוק קרקעות חדש: 
סוגי הקרקעות הרלוונטיות לרעייה כללו שטחי עיבוד, 
שנקראו קרקעות "מירי", ושטחי מרעה - ה"מאוואת". 
קרקעות מירי נחכרו מהשלטון ונרשמו לרוב על שם 
ראש הכפר. הן נוהלו לפי שיטת המּושה (או הֶמשה), 
שבה ראש הכפר הקצה אותן בין התושבים, בדרך 
כלל על בסיס שוויוני. שטחי מאוואת - כלומר קרקע 
זיבורית שלא התאימה לעיבוד סדיר ושימשה בעיקר 
למרעה (שטחי בור) - נוהלו על בסיס שיתופי בתוך 
ותקנות שקבעו את  כללים  הקהילה הכפרית עם 
זכויות השימוש של בעלי העדרים (Forni, 2005). רמז 
לתנועת עדרים בעקבות המשאבים המתכלים ניתן 
 (Kishlak בטורקית) למצוא במונחים למרעה חורפי

(Yazlak) שעדיין נעשה בהם שימוש  ומרעה קייצי 
Zakarian). המרעה של  , 1941) בתקופה הבריטית 
('דירא'),  הבדואים היה בתחום השליטה של השבט 
וחולק בין החמולות לפי הצרכים והמעמד. העדרים 
יהודה ובמורדות הפונים לעמק  רעו בנגב, במדבר 
והאביב. מדרום הארץ  בימי החורף  הירדן בעיקר 
הם נהגו לנדוד צפונה לאזורים הגשומים יותר כדי 
לרעות במרעה השופע יותר ובשלפים. גם בגב ההר 
נהגו העדרים לנדוד מדרום הר חברון צפונה. בדואים 
רבים התגוררו גם בגליל ובשפלת החוף ורעו שם 
 Hütteroth and Abdulfattah,) את המקנה שלהם
1977). בדרום-סיני לא הייתה חלוקה של מרחב המרעה 
לטריטוריות שבטיות, כי המרעה הוא משאב עונתי 
המפוזר אקראית בזמן ובמרחב לפי התנועה של תאי 

 .(Sharon, 1972; Perevolotsky, 1987) גשם

ההיסטוריה הארוכה של החקלאות המסורתית באזורנו 
מתוארת במחקרים רבים, אבל מידע מפורט וזמין על 
מבוסס  לבאר שבע  צפונה  החקלאות המסורתית 
הבריטי  בימי המנדט  נתונים שנאספו  על  בעיקר 
(Shaw, 1946). שטחה של פלשתינה (א"י) המנדטורית 
היה כ-27,000 קמ"ר שהם 27 מיליון דונם. מתוכם - 
פוריות  וכללו קרקעות  היו מעובדים  קמ"ר   7,788
ועמוקות בעמקים, ברמות, בטרסות ובכתמי קרקע 
רדודים במדרונות ההרים. ברוב המכריע של הקרקעות 
הפוריות גידלו גידולי בעל, וחלק קטן מאוד מהן היה 
מושקה במי מעיינות או מבארות. השימוש העיקרי 
של שאר השטח, כ-70% מהסך הכולל (למעט שטח 
קטן יחסית של הערים והכפרים), היה זמין למרעה 
לחיות המשק. שטחים אלה כללו כ-12,000 קמ"ר 
בנגב דרומה לבאר שבע, כ-1,900 קמ"ר במדבר יהודה, 
בעמק הירדן ובמורדותיו, והשאר, כ-5,300 קמ"ר, שטחי 
בתה וחורש בלתי ניתנים לעיבוד בהרי יהודה, שומרון, 
הכרמל והגליל. שטחים אלה כללו גם בתי גידול לחים 
וביצות, כמו החּולה. חלקות קטנות במרחבי הנגב, 
במדבר יהודה ובעמק הירדן היו מעובדות עונתית, אבל 
רוב השטח לא ניתן לעיבוד בגלל הטופוגרפיה, מיעוט 

הגשמים והיעדר תשתית להשקיה. 

מאפייני מערכת המרעה
במשק המסורתי, מעלי גירה מבויתים סיפקו לא רק 
מזון, אלא גם אמצעי עבודה בשדות ותחבורה. הם 
סיפקו חומרי גלם - צמר, פרוות ועורות - לביגוד, 
להנעלה ולמגורים, וגלליהם שימשו לדישון שדות 
מעובדים, כמרכיב בתעשיית הלבנים וכחומר בעירה. 
הצרכים המגוונים של האוכלוסייה הכפרית חייבו 
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יחידות בעלי חיים יחידות בעלי חיים לראשאלפי ראשים סוג
(אלפים)

1691169בקר

3630.273עזים

2090.242כבשים

281.542גמלים

930.437חמורים

201.224סוסים

91.211פרדות

616תאואים

404 897סך הכול

טבלה 1 בעלי חיים ברשות האוכלוסייה הערבית תחת המנדט הבריטי בשנת 1937 

מגוון גדול של חיות משק, שכללו לא רק צאן ובקר, 
1). היו גם  אלא גם גמלים, חמורים וסוסים (טבלה 
תאואים שרעו בעיקר בבתי הגידול הלחים המעטים 

(החולה, ביצות הנעמן והכבארה). יחסית למוכר לנו 
כיום, מספר בעלי החיים בעבר השתנה משמעותית 

משנה לשנה (איור 1).

איור 1 שינויים במספר ראשי צאן וגמלים בארץ ישראל בין השנים 
 (Shaw, 1946 מעובד מתוך) 1909 ל-1943
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סוגי המקנה  בין  צורכי המרעה  כדי להשוות את 
בנות  ביחידות  יש לבטא את המספרים  השונים, 
השוואה. היחידה המקובלת היא יחידת בעל חיים 
(יב"ח) המשקללת את צריכת המזון של סוגי בעלי 
החיים השונים לפי המשקל המטבולי* שלהם. ככלל, 
יחידת בעל חיים אחת מבטאת את צריכת המזון של 
ראש בקר אחד או של חמישה ראשי צאן. ערכים אלה 
אינם מביאים בחשבון את ההבדלים בין גזעים שונים, 
בין שיטות ניהול שונות ובין תנאי מרעה שונים. היות 
שכך, הערכים הם ערכים נורמטיביים, ומטרתם לבטא 
את הדרישות הבסיסיות של בעל חיים מסוג מסוים, 
מסוימת  זמן  ביחידת  הצריכה המדויקת  ולא את 
ובשטח מוגדר. במונחים של יחידות בעלי חיים, צרכני 
המזון הגדולים ביותר היו עדרי הבקר, שרובם הוחזקו 
(למטרות חריש,  כבהמות עבודה אצל הפלאחים 

הובלת משאות, הפעלת טחנות קמח, בתי בד ועוד). 

מספר בעלי החיים במחוזות של פלשתינה (א"י) מוצג 
באיור 2 במונחים של יחידות בעלי חיים. על אף מספרם 
הגדול של ראשי צאן בגליל (שכולל את מחוז חיפה 
והכרמל), לחץ הרעייה של הבקר היה הגבוה ביותר וכך 
גם של הבהמות ה"שונות" (חמורים, סוסים ותאואים). 
יותר  בשומרון ובשפלת החוף העדרים היו קטנים 
מאשר בגליל, אבל החלוקה בין סוגי בעלי החיים הייתה 
דומה. במחוזות אלה שטחי העיבוד הגדולים חייבו 
שימוש בבקר כבהמות עבודה לעיבוד הקרקע. מחוזות 
באר שבע, חברון וירושלים, לרבות נפות רמאללה, בית 
לחם ויריחו (טבלה 2), כללו אזורים צחיחים נרחבים עם 
כושר נשיאה נמוך - הנגב, מדבר יהודה ועמק הירדן. 
בדרום הארץ היו פחות ראשי בקר ויותר צאן. במחוז 

באר שבע הצחיח בולט השימוש בגמלים.

טבלה 2 צפיפות של בעלי חיים על שטחי המרעה בימי המנדט הבריטי ובימינו

משקל מטבולי הוא כמות הרקמות הפעילות מבחינה מטבולית בגוף. והוא מחושב כמשקל הגוף בחזקת 0.75. המשקל המטבולי חשוב   *

כי הוצאת האנרגיה וקצב המטבוליזם נקבעים על ידו ולא על ידי משקל הגוף הכולל.
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1937

1,8194,3473,2662,0762,25812,57626,342שטח בקמ"ר

אלפי 
יחידות בעלי 

חיים
6615474382547404

יחידות בעלי 
-36352318114חיים לקמ"ר
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חוף 

הכרמל, 
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2004

373527240130208-1,478שטח בקמ"ר
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בין כושר הנשיאה של  2 מדגים את הקשר  איור 
היובשניים  ומספר בעלי החיים. במחוזות  המרעה 
יחסית (באר שבע, חברון וירושלים), שם כושר הייצור 
של המרעה נמוך, מספר בעלי החיים הכולל היה קטן. 
אילו טענותיהם של אלה הגורסים שהאזור עבר רעיית 
יתר היו נכונות, היינו צריכים לראות ירידה מתמשכת 
במספר בעלי החיים. אבל בגודל האוכלוסיות אין 
יחס  מגמה שלילית אלא תנודות, דבר המעיד על 
משתנה בין זמינות המרעה העונתי או השנתי לבין 
ניתן לעדרי  גודל העדרים. מזון מוגש כמעט שלא 
המרעה, וסחר בבעלי חיים נעשה בעיקר בתוך האזור. 

היו, כנראה, תקנות שהגבילו את מספר בעלי  לא 
גודל  לכן,  מרעה.  להכניס לשטח  החיים שמותר 
העדרים השתנה משנה לשנה בהתאם לצירוף של 
גורמים: תנאי אקלים שקבעו את הייצור מן המרעה, 
ומכירות ואירועים אחרים, כמו מחלות ושוד, שהקטינו 
(Ginat, 1987). בשנים טובות במרעה,  את העדרים 
הוולדנות עלתה והעדר גדל; בשנים קשות הקטינה 
ויסתו  תמותה מרעב את העדרים. את גודל העדר 
התנאים המשתנים, ובדרך כלל הוא היה קטן מכדי 
הייצור של המרעה. תקופות של  לנצל את מלוא 
(ולעדרים) זמן  תת-ניצול הן אלה שהעניקו לצומח 
 Ellis and Swift,) להשתקם מבצורות ומפגעים אחרים

 .(1988

צומח המרעה
צמחי החורש והבתה, כמו האלונים, האלות והסירה 
הקוצנית, ושיחי המדבר, כמו לענת המדבר, מלוח קיפח 

ושיטים, יחד עם המגוון הגדול של מינים עשבוניים 
בכל חלקי הארץ, יצרו את הבסיס לקיומם של אוכלי 
צומח. בחקלאות המסורתית הצומח הטבעי בבתות 
מזון  רב-שימושי שסיפק  היה משאב  ובחורשים 
וגם מוצרים חיוניים אחרים שקשה  לחיות המשק 
היה להשיג אותם ממקור אחר, כגון עץ ליצירת כלי 
עבודה (אביצור, 1966), לבנייה, להסקה ולהכנת פחמים 

לבישול, צמחי מאכל, תבלין ורפואה. 

כריתת ענפים ועצים שינתה את המבנה והצורה של 
הצומח המעוצה. איסוף בורר (סלקטיבי) של צמחי 
מאכל, תבלין ורפואה לשימוש ביתי ולמכירה בשוקי 
 (Crowfoot and Baldensperger, 1932) הערים 
השפיע גם הוא על ההרכב הבוטני של חברות הצומח. 
הרעייה השפיעה כמעט על כל המינים, עיצבה את 
הצומח המעוצה, ויצרה צורות מיוחדות שרבים טעו 
לראות בהן סימן של רעיית יתר (פז, 2008). עם זאת, 
ברור שהרעייה לא הייתה הגורם היחידי שהשפיע על 

צורת הצומח המעוצה.

הרעייה על בסיס הצומח הטבעי נמשכה כל השנה. 
לקראת סוף הקיץ נשארו מעט שרידי צומח עשבוני. 
נראו מנוצלים עד  והקרקע החשופה  הנוף הסלעי 
 .(Twain, 1869) תום, בייחוד בעיני מבקרים מבחוץ 
בגלל הכיסוי הדל של השאריות היבשות של הצומח 
העשבוני, שֵרפות בקיץ היו נדירות בהרבה לעומת 
הייתה  הירק, התמונה  כיום. בחורף, בעונת  המצב 
היופי  הנוף הזכיר את  ולתייר אחר,  יותר,  מלבבת 

 .(Taylor, 1855) הפסטורלי הירוק של אנגליה
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המשאבים  מן  שהתקיימו  המקומיים  התושבים 
הטבעיים ללא תוספת תשומות מבחוץ, בוודאי חוו את 
נוף הארץ כמערכת מורכבת יותר ממה שראו האורחים 
מבחוץ. בסופו של דבר, הם חיו מן המשאבים הטבעיים 
בעיקר  התקיימו  שלהם  העדרים  דורות.  במשך 
וירידות,  מהצומח הטבעי והתמידו בכך, עם עליות 
ומלחמות.  גֵנבות, פשיטות  רעב, מחלות,  למרות 
אנו טוענים שלמרות השימוש האינטנסיבי בצומח, 
מערכות הרעייה המסורתיות היו מערכות בנות-קיימא 

שהמשיכו לפעול במשך מאות ואלפי שנים. 

בכל זאת מתעוררת השאלה אם השימוש המתמשך 
בצומח, שהשפיע כל כך על צורת הנוף, לא תבע מחיר 
גבוה ממגוון מיני הצומח. במאה ה-19 הציג טריסטרם 
(א"י)  רשימה של כ-3,000 מיני צמחים בפלשתינה 
ובלבנון (Tristram, 1885). במגדיר של צמחי ישראל 
(פינברון-דותן ודנין, 1998) רשומים כ-2,600 מינים, בלי 
הלבנון. מספרים אלה מעידים על צומח עשיר ביחס 
למקומות אחרים בעלי אקלים דומה: בקליפורניה 
לדוגמה יש ארבעה מיני צמחים לקמ"ר לעומת יותר 
מתשעה מינים לקמ"ר בישראל. יש טענה שמגוון מיני 
הצמחים בארץ ישראל לא השתנה בעקבות הפעילות 
לוודאי שהרעייה השפיעה  החקלאית, אבל קרוב 
לאורך ההיסטוריה על הרכב צומח המרעה, ושינתה 
אותו בהשוואה למצב שקדם להכנסת רעייה חזקה 

 .(Danin, 1995)

לחץ הרעייה בארץ בעבר ובהווה
נוכל להשוות את שטח המרעה שעמד לרשות יחידת 
בעל חיים בעבר בתנאי הגידול המסורתי לעומת 
המצב כיום. השוואה זו בעייתית, כי קיימים הבדלים 
משמעותיים בגודל השטחים ובאופיים הגאוגרפי. 
נוסף על כך, בעלי החיים כיום גדולים יותר מאלה 
שרעו בעבר, דרישותיהם התזונתיות שונות, וההזנה 
המשלימה של היום לא הייתה קיימת בעבר. בכל זאת 

ההשוואה מעניינת. 

אם נניח שהעדרים המסורתיים רעו כמעט בכל השטח, 
המעובד והבלתי מעובד, ונחשב את גודל העדרים לפי 
- עומס  יחידות בעלי חיים, ההשוואה מראה שככלל
בעלי החיים הרועים על המרעה הזמין כיום גבוה יותר 
מאשר העומס באזורים השונים לפני קום המדינה 
(טבלה 2). ההשוואה המקורבת ביותר היא בין מחוז 
הגליל-חיפה בשנת 1937 (35 יחידות בעלי חיים לקמ"ר) 

ואזור הגליל-חוף הכרמל-מגידו של רשות המרעה 
בשנת 2004 (51-42 יחידות בעלי חיים לקמ"ר). אם 
נביא בחשבון את תוספת המזון המוגש לעדרים בהווה 
ואת משקל הגוף הגבוה יותר שלהם, נקבל ערכי ניצול 
מרעה עכשוויים שאינם שונים בהרבה מרמת הניצול 
בעבר. על אף כל המגבלות של ההשוואה, נתונים אלה 
מעמידים בספק את הקביעה שעוצמות רעייה גבוהות 
וחריגות במערכות המרעה המסורתיות פגעו בצומח 

המרעה באזור הים-תיכוני של הארץ. 

ייצור המרעה והרכבו ללא רעייה
עם עזיבת מרבית האוכלוסייה הפלסטינית ועדריה 
את הארץ אחרי מלחמת 1948, התרוקנו שטחי מרעה 
רבים, ובשטחים נרחבים פחת לחץ הרעייה. תוך פחות 
מחמש שנים כוסו שטחים אלה בצומח עשבוני צפוף, 
מגוון, גבוה ובעל פריחה מרהיבה. בשטחי החורש 
התחילו להיווצר סבכים של שיחים ובני-שיח (זליגמן 
ואח', 1959). ההתחדשות המהירה העידה על החיוניות 

המרשימה של הצומח הים-תיכוני. 

בתקופה הזאת ערך משרד החקלאות סקר מרעה, 
שתיאר את טיפוסי המרעה בצפון הארץ (בגבולות 
הקו הירוק), וחישב את ערכם כמזון לבעלי חיים. נתוני 
ובלי החולות  הסקר, בלי הנגב מדרום לבאר שבע 
היו  לאורך הים, הראו שכמחצית משטחי המרעה 
וכתמי קרקע שהיו  (חלק מהם חלקות  עשבוניים 
מעובדים בעבר), והיתר היה מורכב מבתות ומחורש 
פתוח. חורש סגור, כלומר חורש מפותח וסבוך, כיסה 
פחות מ-7% מתוך כשלושה מיליון דונם של שטחים 

פתוחים (טבלה 3). 

על שטחי  לקיים  היה  הסקר אפשר  חישובי  לפי 
המרעה בצפון הארץ כ-92,000 יחידות בעלי חיים, 
שהן 31 יחידות בעלי חיים לקמ"ר, ערך שזהה לצפיפות 
העדרים בימי המנדט, ומעט נמוך יותר מן הצפיפות 
בשטחי המרעה כיום. אם נביא בחשבון שעיקר הצומח 
במיליון וחצי הדונם שברשות המרעה הוא עשבוני, 
אומדני הסקר של שנות ה-50 של המאה הקודמת 
קרובים לערכי הצפיפות של בעלי חיים במרעה כיום. 
למרות המגבלות של חישובי סקר המרעה, הנתונים 
מראים שזמן קצר לאחר הפסקת הרעייה המסורתית, 
כושר הנשיאה של המרעה העשבוני היה דומה לזה של 

שטחי רשות המרעה כיום. 
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סיכום
עד סוף ימי המנדט הבריטי בפלשתינה (א"י) רעו בעלי 
חיים מבויתים ברוב שטחה של הארץ. הם ניזונו מן 
הצומח הטבעי בשטחים הבלתי מעובדים ומשלפים 
ומשאריות של גידולים אחרים בשטחים המעובדים. 
וכך  החקלאות המושקית הייתה מצומצמת מאוד, 
גם שטחו של היישוב העירוני. ממשק הרעייה היה 
אקסטנסיבי - ללא שימוש במשאבים מחוץ למערכת, 
ולחץ הרעייה היה גבוה ובמשך השנה כולה, והשפיע 
 Perevolotsky) מאוד על כיסוי הצומח ועל צורתו 
and Seligman, 1998). התפתחות הצומח בשטחים 
הפתוחים לאחר קום המדינה מעידה על כך שהפעילות 
של החקלאות המסורתית לא פגעה בהמשך הקיום 
של המרעה או ערכו התזונתי. הרעייה האינטנסיבית 
המסורתית (וההפקה של יתר מוצרי הצומח על ידי 
הייצור של  כושר  ניצלה עד תום את  התושבים) 
דוגמה למערכת  זו  הצומח הטבעי לצורכי האדם. 
שהוכיחה קיימות במבחן הזמן ובתנאי קיום קשים. 
דווקא המגבלות של האמצעים הטכניים המסורתיים 
הפשוטים והיעדר האפשרות לגייס תשומות חיצוניות 
(כמו מזון מוסף מיובא, דשנים, חומרי הדברה ואנרגיית 
מחצבים) יצרו מצב שמנע מן התושבים המקומיים 
את היכולת לפגוע בחיוניות ובקיימות של מערכות 

המרעה הטבעיות.

מספר יחידות בעלי חיים יחידות בעלי חיים לקמ"ר 1שטח (קמ"ר)טיפוסי מרעה
לעונת רעייה 2

1,5774063,058מרעה עשבוני
בתות 

198326,417ֶהמיקריפטופיטיות3

371196,870בתות סירה קוצנית

6002414,443חורש פתוח

18861,219חורש סגור

2,9343192,006סך הכול

טבלה 3 טיפוסי צומח ותרומתם למרעה בשנת 1955 

סיכומים של סקר המרעה הארצי (זליגמן ואח', 1959)  1

עונת רעייה: מחושבת לשמונה חודשים במרעה, בניכוי מזון מוגש  2

בתות: שליטת צמחים עשבוניים רב�שנתיים שניצני ההתחדשות שלהם נמצאים בבסיס הגבעול, בגובה פני הקרקע  3
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פרק 6 / 
המרעה וניצולו במדינת ישראל

עוד  היהודי התחיל  ביישוב  העניין במרעה טבעי 
לפני קום המדינה. בשנת 1907 קיבלו אנשי "השומר" 
להקים  דמיונית,  מעט  בזמנו  שנראתה  החלטה, 
"חבורת הרועים ... לכיבוש המרעה". ליישוב לא היו 
ניסיון לגבי התנהלות עדר במרעה.  עדרי צאן ולא 
שלושה בחורים נשלחו לגור עם בדואים כדי ללמוד 
את תורת הרעייה. רק בשנת 1915 הצליחה חבורת 
ארבל  במושבה מצפה שבבקעת  להקים  הרועים 
חורף  עזים.   400 את העדר ראשון שלהם שמנה 
קשה בשנת 1916 ומצוקה כלכלית הביאו לחיסולם 
(גולדשטיין,  של העדר ושל חבורת הרועים עצמה 
1993). בימי העלייה השלישית הקימו משקים בגליל 
יזרעאל עדרי כבשים מגזע מקומי, שעיקר  ובעמק 
מזונם היה מרעה טבעי ושלפים. בימי מחסור וגשם 
(ירק, שחת, קש,  נתנו לכבשים מזון משלים  חזק 
תבן וגם גרעינים). תנובת החלב הייתה פחותה מ-60 
תנאי  הזמן שיפרו את  עם  לכבשה.  ליטר לשנה 
ההזנה והתחילו לעסוק בבֵררה (סלקציה) לתנובות 
העיקרי של חלב  המקור  היו  עזים  יותר.  גבוהות 
לאוכלוסייה המקומית, וגם במשקים היהודיים גידלו 
עזים שחורות מקומיות אבל בתנאי הזנה משופרים. 
בתל יוסף ובמרחביה השיגו תנובות מעל 200 ליטר 
יצאו גם  Hirsch). באותה העת  , 1933) לעז לשנה 

פרות מרפת החלב למרעה.

האידאולוגיה של פיתוח המרעה אחרי קום 
המדינה 

הרצון לשקם את הקרקעות במדינת ישראל ולהביא 
למיצוי את הפוטנציאל של המשאבים המוגבלים 

שלה לא פסח על העוסקים במרעה הטבעי, שנתפס 
יתר,  ידי רעיית  כמשאב שנהרס במשך דורות על 
מקומיים  חוקרים  עזים. תצפיות של  בעיקר של 
(ועצות של מומחים בין-לאומיים) תמכו בכוונות 
לשקם ולפתח את המרעה וליצור "ענף אינטנסיבי 
למחצה". האמצעים להשבחת המרעה כללו שזרוע 
דגניים רב- מיני צמחי מרעה משובחים, כמו  של 

שנתיים מובחרים וקטניות חד-שנתיות שמזריעות 
את עצמן, הדברה כימית של עשבים בעלי ערך נמוך 
ורעייה מתוכננת  הייצור  להגדלת  דישון  במרעה, 

לשמירת המרעה ואף לשיפורו.

במחקרים  סימוכין  היו  האלה  הרעיונות  לכל 
כבדות משקל  סיבות  נראו  לא  רבים.  ובתצפיות 
לשלול אותם. העוסקים בנושא הכירו את תהליכי 
ההתפתחות של חברות צמחים לאורך זמן (תהליכי 
בפני  יעמדו  לא  שהם  הניחו  אבל  סוקצסיה) 
האמצעים האגרו-טכניים המודרניים המשוכללים 
המורכבות של מערכות המרעה,   .(Naveh, 1955)
בעלי  בין  הדינמי  הקשר  המרכזיות של  בשילוב 
החיים לצומח המרעה, לא נתפסו כמגבלות חמורות, 
אלא כאתגרים שאפשר לעמוד בהם. מורים בבית 
כדורי, ממחנכי הדור החקלאי של המדינה  הספר 
העתידית, העלו ספקות לגבי תפיסות אופטימיות 
אלה, אך דעתם לא זכתה להתייחסות או להפנמה 

(צמח ונפתולסקי, 1944).

חזון פיתוח המרעה נראה מבטיח, והאמצעים לניהול 
אינטנסיבי של השטחים נראו הגיוניים ומעשיים. כך 

"בין השנים 1953-1950 שימש מנשה קדישמן רועה צאן בקיבוץ מעין-ברוך שבגליל העליון ובקבוצת 
יזרעאל שבעמק-יזרעאל. הוא היה בן 18 כשהחל בקריירה זו כרועה, גיל ההולם את הרוח האביבית המזוהה 
עם פסטורליות המרעה ואת תקוותיה של המדינה שזה אך נולדה. ... ב-1978, משנבחר לייצג את ישראל 
בבייאנלה בוונציה, ָשבו וניעורו בו תמונות המרעה מימי בחרותו והוא "אירח" בביתן הישראלי עשרות 

כבשים, שאותן הוציא מדי יום ללחך עשבים בז'ארדיני."

 (הרועה של קדישמן,  גדעון עפרת)
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ניתן להבין את דברי מנהל המחלקה לשימור הקרקע 
"...מתוצאות שהתקבלו  של משרד החקלאות דאז: 
משטחים משובחים אנו למדים שאפשר להכפיל 
ולשלש תפוקת המרעה במשך תקופה קצרה... אבל 
לרמה גבוהה זו...נוכל להגיע רק בעזרת גישה חקלאית 
" (זליגמן ואח', 1959:  נאותה לענף המרעה הטבעי... 
2-1). זמן קצר אחרי קום המדינה התארגנו במשרד 
החקלאות לטיפול בהקצאה ובהשבחת שטחי המרעה 
מהמרעה  שיתקיימו  לבשר  בקר  עדרי  ובהקמת 
המשובח. מנהל האגף המקצועי של שירות ההדרכה 
והמקצוע של משרד החקלאות (שה"מ) באותה תקופה 
סיכם את הגישה לפיתוח המרעה בשנים הראשונות 

של קום המדינה: 

"... ירשנו אדמה סחופה המכוסה צמחייה דלה שהרבה 
ממרכיביה אינם רצויים למרעה. .... כיום בידינו ידיעות 
ועשבים בלתי  רבות על דרכים להשמדת שיחים 
... בהשפעת האסכולה האמריקנית תלינו  רצויים. 
תקוות בשזרוע דגניים רב-שנתיים בגלל התמדתם 

ועונת הנבתם הארוכה."

... יש להפוך שטחים בדרום שעל גבול כדאיות   "
העיבוד מחמת היובש ... למרעה קבוע ... על ידי זריעת 
צמחי מרעה רב-שנתיים. ... האם המרעה והיער מהווים 
שני תחומים נבדלים או שהם ניתנים לשילוב? ... כסות 
עצים של 20%-10% עשויה להעלות את יבול המרעה 
... שילוב חרובים במרעה נראה אחת  במידה ניכרת. 

הדרכים להעלאת יבולי המרעה בשיעור ניכר."

" ... הבקר והכבשים יהיו בלי ספק הבהמות העיקריות 
לניצול שטחי  לזלזל אפילו בעז  אין  במרעה, אך 
חורש בצפון או בגמל לניצול מרעה החולות בדרום. 
... יש לראות את המרעה הטבעי כאחד ממקורות 
המזון העיקריים והקבועים בענפי בעלי החיים במשק. 
... גישתנו צריכה להיות להפוך את המרעה לענף 
אינטנסיבי למחצה כדוגמת המרעה בניו זילנד ... כדאי 

להשקיע בו עבודה, מחקר ואמצעים." (שם: 11-10).

מעניין להזכיר שחלק מהאדמות הסחופות לעיל היו, 
בין השאר, ברמת מנשה. כיום האדמות הללו סחופות 
לא פחות, הפעם בגלל עיבוד יתר, שלא מתאים לתנאי 

הסביבה (זיידנברג, 2007).

בעלי חיים במרעה 
העיקריים שיצאו  החיים  בעלי  המדינה  קום  עם 
הזמן פחת  ועזים. עם  היו צאן - כבשים  למרעה 
העז  "חוק  בגלל  באופן חלקי  העזים,  מספרן של 
 Evenari et) גידול העזים  השחורה" שהגביל את 
al., 1978), אבל גם בגלל קשיים בניהול עדרי עזים 
1). גידול הצאן במגזר היהודי  (איור  אקסטנסיביים 
ועם הזמן  יותר,  (בעיקר כבשים) נעשה אינטנסיבי 
קיבלו רוב העדרים את כל מזונם בדיר. רוב הצאן 
ומתוכו בעיקר  היה במגזר הערבי,  שיצא למרעה 
התחילו  היהודי  במגזר   .(2 (איור  הבדואי  במגזר 
עדרי בקר לבשר לאכלס את שטחי המרעה הטבעי. 
ברובם,  המגודרים  המרעה,  מקיימים שטחי  כיום 
בעיקר עדרי בקר, בעוד הצאן מנצל פחות מ-5% 

מכלל השטח המוסדר לרעייה (איור 3).
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איור 1 שינויים במספר ראשי הצאן בישראל מאז קום המדינה (נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
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איור 3 חלוקת השטחים (בקמ"ר) בין סוגי בעלי החיים שיוצאים למרעה בשנת 2010 (נתונים: רשות מרעה) 
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 איור 2 מספר ראשי בקר לבשר, כבשים ועזים ושיעור היציאה למרעה לפי מגזרים בשנת 2002 
(נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
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היו  המדינה  קום  לאחר  לבשר שקמו  בקר  עדרי 
מורכבים מגזעים מקומיים ומפרות שהובאו מארצות 
חיים של  ידי האגף לבעלי  על  ומטורקיה  הבלקן 
משרד החקלאות. עדרי הבקר לבשר, שמנו כמה אלפי 
פרות, חולקו בין כמאה וארבעים מגדלים, בשיעור 
של כ-50 פרות לעדר בממוצע. בשנות ה-60 של 
גזעי בקר לבשר  הובאו מארה"ב  המאה הקודמת 
אחרי  הענף התרחב  ו"ברהמה".  "הרפורד"  מגזעי 
1967, ובשנות ה-70 של המאה הקודמת הובאו גזעים 
ואחרים, לשיפור  "שרולה"  כ"סימנטל",  אירופיים 
איכות הבשר. הכלאה בין גזעי הסימנטל וההרפורד 
נפוץ בארץ.  גזע  ה"סימפורד", שנעשה  יצרה את 
ההכלאה הייתה אמורה לחבר בין איכות הבשר של 
הראשון והעמידות לתנאי מרעה קשים של השני. 
לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גדל 
עדר הבקר לבשר בישראל, ונכון לשנת 2012 הוא מונה 

כ-60,000 ראשים. 

צומח המרעה לאחר קום המדינה
במשך כמה שנים לאחר קום המדינה גדל הצומח 
כמעט ללא רעייה או בלחץ רעייה נמוך. אולם, למשרד 
החקלאות לא היה ידע מסודר על מיקומם ועל טיבם 
של שטחי המרעה. לכן ב-1953 הוחלט לבצע סקר 
מרעה באזור הים-תיכוני של המדינה (זליגמן ואח', 
1959). מטרת הסקר הייתה לתאר את היקפם של שטחי 
המרעה ולאמוד את ערכם כמזון למעלי גירה מבויתים. 

הסקר בוצע במסגרת העבודות של המחלקה לשימור 
קרקע של משרד החקלאות בשיתוף עם חוקרים 
מהתחנה לחקר החקלאות ובעזרתם של סטודנטים 
מן הפקולטה לחקלאות. המימון וההכוונה הראשונית 
היו מטעם הסיוע הטכני האמריקאי. הסקר נערך על 
3.8 מיליון דונמים של שטחים פתוחים בלתי מעובדים 
בתחום הקו הירוק, צפונית לבאר שבע (בלי מדבר 
יהודה ועמק באר שבע המזרחי). הצומח בשטח הנסקר 
התחלק לשלוש חטיבות עיקריות: צומח עשבוני, צומח 
מעוצה (בתות וחורשים) וצומח של בתי גידול מיוחדים 
ויערות נטועים).  (חולות, חורבות, בתי גידול לחים 
בקבוצה השלישית היער לא נחשב מרעה, וברבות 
הימים הוקצו החולות לבנייה, לצורכי צבא ולשמורות 

טבע; בתי הגידול הלחים נעלמו כמעט כולם. 

צומח חד-שנתי שלט ברוב השטחים העשבוניים, 
ודגניים רב-שנתיים שלטו בשטח קטן יחסית. גם 
הנגב הצפוני שלט צומח  בשטחים המוָברים של 
לרוב)  (מצליבים  עלים  רחבי  חד-שנתי,  עשבוני 
שלטו בשטחי הלס באזור באר שבע, וזון רב-פרחים 
Lolium multiflorum לשעבר L.gaudini) בשטחי  )

החול-לס של הנגב המערבי. 

הצומח המעוצה התחלק בין בתות וחורשים במידה 
היו בתות המיקריפטופיטיות*,  בין הבתות  שווה. 
שכללו קוצים רב-שנתיים (כמו מיני קיפודן וקיצנית), 
וגם   (Bituminaria bituminosa ) שרעול שעיר 
Hordeum bulbosum) וצומח  ) שעורת הבולבוסין 
עשבוני חד-שנתי. כחצי מהבתות נשלטו על ידי סירה 
Sarcopoterium spinosum), שלפעמים  ) קוצנית 
כיסתה שטחים רציפים, לעתים קרובות על טרסות 
גירניות מוָברות. חלק מן הצמחייה האירנו-טורנית** 
נכלל בתחום הסקר   (Zohary, 1973) בנגב הצפוני 

והוגדר כבתות מדבריות.

מיני אלה, בר-זית  מיני אלון,  צמחי החורש כללו 
 Laurus ) וער אציל   (Phillyrea latifolia ) בינוני 
יותר מ-60%  רבים.  בני-שיח  על  נוסף   ,(nobilis

עם  פתוח  בחורש  מכוסה  היה  החורשים  משטח 
צומח עשבוני בין השיחים. כרבע משטחי החורש 
'סגור' עם כיסוי צמרות כמעט  היה מכוסה בחורש 
(או  מלא. כ-14% משטחי החורש היו דמויי פארק 
סוואנה) עם עצים בודדים מפותחים, בעיקר אלון 
Quercus ithaburensis), ולפעמים גם שיזף  התבור (
Ziziphus spina-christi) ואלה אטלנטית  ) קוצני 

 .(Pistacia atlantica )

לכל טיפוסי הצומח ערך שונה למעלי גירה. הסקר 
לכן  לעזים.  ולא  ולכבשים  לבקר  בעיקר  התייחס 
בטיפוסי  היו  המרעה  ערך  הגבוהים של  הערכים 
החד- העשבוניים  המינים  בהם  הצומח ששלטו 

והתקבלו בשטחים העשבוניים, בבתות  שנתיים, 
ההמיקריפטופיטיות ובחורש הפתוח. ערכם נע בין 55 
יחידות מזון לדונם בשטחים העשבוניים ל-22 יחידות 

מזון לדונם בשטחי החורש הפתוח. 
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המיקריפטופיט - צמח עשבוני רב-שנתי שניצני ההתחדשות שלו נמצאים בגובה פני הקרקע.  *

אזור בעל אופי בוטני מוגדר המשתרע ממרכז אסיה (אירן ורמת אנטוליה בטורקיה) ועד להרי האטלס בצפון אפריקה. באזור שורר   **

אקלים יבשתי קיצוני עם חורף קר מאוד וקיץ חם מאוד. צמחיית האזור עשירה מאוד במספר מיניה. 
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ערכי המרעה הנמוכים ביותר היו בשטחי החורש הסגור 
ובצומח באזור הצחיח. הערכים הגבוהים ביותר היו 
של הצומח בבתי גידול הלחים המעטים שהיו קיימים 
בימים ההם. מתוך נתוני ערך המרעה אפשר לחשב כמה 
דונמים מכל טיפוס מרעה נחוצים לקיומה של יחידת 
בעל חיים במשך עונת רעייה, וכמה בעלי חיים יכולים 
להתקיים מכל טיפוס מרעה. לפי חישובים אלה, טיפוסי 
הצומח העשבוניים יכלו לקיים יותר משני שלישים מן 

העדר הפוטנציאלי - כבשים ובקר - במרעה שנסקר. 
השליש שנותר התחלק באופן שווה, פחות או יותר, 
בין הבתות לבין החורשים. לפי חישובים אלה, כושר 
הנשיאה הממוצע המחושב של המרעה הים-תיכוני (36 
דונם ליחידת בעל חיים, טבלה 2) נמוך במקצת מצפיפות 
האכלוס של שטחי המרעה הזמינים כיום (30 דונם 
ליחידת בעל חיים, טבלה 1), אולי בגלל שיעור ההזנה 

המשלימה המקובל כיום.

טיפוסי הצומח השתנו במשך השנים וחלק משטחי 
החורש הפתוח נסגרו. שֵרפות שינו את צורת הצומח, 
בדרך כלל לתקופה מוגבלת. הייעור של קק"ל השפיע 
על הרכב טיפוסי הצומח, כי הנטיעות התרכזו בעיקר 
יותר  ובמידה פחותה  בשטחי המרעה העשבוניים, 
4). חלו גם שינויים  (איור  בשטחי הבתה והחורש 

אחרים בשטחים: חלק מהם הוכשר לעיבוד חקלאי 
או לבנייה, וחלק אחר הוכרזו כשמורות טבע וכגנים 
לאומיים או הוקצו לשטחי אימון של צה"ל. למיטב 
ידיעתנו, לא נערך ניתוח מקיף של השינויים בטיפוסי 
הצומח בשטחי המרעה מאז סקר המרעה שנערך 

בשנות ה-50 של המאה הקודמת.
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טבלה 1 בעלי חיים ושימוש במרעה לפי מגזרים (2002)1

1 מתוך השנתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2002 לוח 23

2 נתונים מרשות המרעה 2010

3 מניחים כי 10% מעדרי המיעוטים אינם יוצאים למרעה

אלפי ראשיםמגזרסוג בעל החיים
סך הכל

אלפי ראשים 
במרעה

אלפי יחידות 
בעלי חיים 

במרעה

יהודיבקר לבשר
מיעוטים

42
38

242
38

42
38

יהודיכבשים
מיעוטים

128
320

224
3280

5
56

יהודיעזים
מיעוטים

28
51

25
346

1
9

 סך הכל יחידות 
152ראו טבלה 4בעלי החיים (אלפים)

סך הכל שטח המרעה 
4,555ראו טבלה 4(קמ"ר)

צפיפות האכלוס (דונם 
30.1ראו טבלה 4ליחידת בעלי חיים)
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טבלה 2 טיפוסי מרעה בגבולות הקו הירוק לפי סקר המרעה - היקפם וערכם לבעלי חיים 1956-1954

טיפוס 
הצומח

 שטח
באלפי 

דונם

ערך המרעה1
כושר נשיאה

באלפי יחידות 
בעלי חיים3

יחידות מזון 
לדונם

דונם ליחידת 
בעלי חיים2

עשבוניים
281442810דגנים רב-שנתיים4

869552239חד-שנתיים מעורבים5
42719657חד-שנתיים נגב6

1,577432856סך כל הצומח העשבוני

בתות
19835356המיקריפטופיטים7

37120616סירה קוצנית8
21843041בני-שיח מדבריים9

787196313סך כל הבתות

חורשים
49122559פתוח10

18871741סגור11
10944284פארק12

788215714סך כל החורשים

אחרים
50852432חולות13
3497133שונות14

542111135סך כל האחרים
128יער נטוע15

סך הכול

3,822284487סך הכל כללי
3,152323883סך כל המרעה16

2,934343682סך כל המרעה הים-תיכוני17

1 לפי חישובי סקר המרעה (זליגמן ואח', 1959)

2 דונם ליחידת בעלי חיים - למשך 9 חודשים בשנה

3 כושר נשיאה של יחידות בעל חיים לטיפוס מרעה

4 בעיקר שעורת הבולבסין וזקנן שעיר

5 שליטה של עשבוניים חד-שנתיים ים-תיכוניים

6 שליטה של עשבוניים חד-שנתיים נגביים על שטחים מוברים

7 שליטה של מיני המיקריפטופיטים, כולל קוצים רב-שנתיים

8 שליטה של סירה קוצנית

9 צומח בגבעות הנגב הצפוני

10 שיחים מפוזרים בכר עשבוני

11 חורש צפוף עם מעט כתמים עשבוניים

12 כרים עשבוניים עם עצים רבים (בעיקר אלון התבור, שיזף קוצני)

13 צומח חולות הים

14 בתי גידול לחים, חורבות

15 שטח מיוער סגור לרעייה

16 ללא 'אחרים' ושטח מיוער

17 ללא בתות מדבריות
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פיתוח המרעה 
הוקם  הקודמת  המאה  ה-50 של  בראשית שנות 
המדור למרעה במחלקה לשימור הקרקע של משרד 
פיתוח מרעה במשקים.  וביצע  החקלאות שתכנן 
צוות עובדים דאג להקצאת שטחי מרעה למשקים, 
ודרכי  לגידור השטחים, להתקנה של סידורי מים 
גישה לשטחי מרעה, להדברת קוצים רב-שנתיים 
ועוד. בהקצאת שטחי מרעה לעדרים הובאו בחשבון 
אפשרויות השבחה שיגדילו את ייצור צומח המרעה 
ויקטינו את גודל השטח הדרוש לקיום עדרים רווחיים. 
גישה זו הייתה אופטימית מדי, ולא התקבלה על דעתם 
של אנשי הבקר לבשר, שטענו שהמצב העכשווי של 
יותר  המרעה מחייב הקצאת שטחי מרעה גדולים 
לעדרים. בדיעבד נראה שהבוקרים צדקו. בארה"ב 
נוצרו חילוקי דעות הפוכים בין הבוקרים שרצו להגדיל 
את העדרים לבין האחראים על ניהול המרעה הציבורי 
 Quigley and) שטענו שלחצי הרעייה גדולים מדי 

.(Thomas , 1989

בקבוץ דליה ובמושב מולדת הוקמו משקי הדגמה, 
(דישון  לבדוק שיטות השבחה  הייתה  שמטרתם 
מחזורית)  רעייה  מרעה,  שיחי  שתילת  מרעה, 
ארגונים  הבוקרים.  לקהל  אלה  שיטות  ולהדגים 
בין-לאומיים הגישו עזרה טכנית והעניקו תקציבים 

לפיתוח המרעה:

 Food and) > ארגון המזון והחקלאות של האו"ם 
מימן את הבאתו   (Agriculture Organization

של מומחה אמריקאי למרעה, ששהה בארץ בשנים 
ועסק בהתלהבות בהדרכה להשבחת   ,1953-1950
מרעה - שזרוע, רעייה מתוכננת, פיזור מי שיטפונות 

לעידוד צמחיית מרעה עשבונית, מאגרים לאיסוף 
ביוזמתו   .(Miles ,  1952) ועוד  מים בשטחי מרעה 
זרעי מרעה  לגידול  חווה  הוקמה במגדל-אשקלון 
לשזרוע במרחבי הארץ. בחווה היה כל הציוד הדרוש 
זרעי  גידלו  מיוחדים.  מרעה  זרעי  ולניקוי  לקציר 
 P. אז   - Phalaris aquatica ) חפורית הפקעים 
הדוחן  נשרן   , (tuberose ,  Harding  grass

 Oryzopsis אז   -Piptatherum milicaeum )
 Piptatherum) שעיר  נשרן   ,(miliacea, Smilo

 (Oryzopsis holc i formis אז   -holciforme

Hordeum bulbosum). גידלו  ושעורת הבולבסין (
גם אספסת מצויה ( Medicago polymorpha- אז 
אז   - Vicia villosa) ובקיה שעירה   (M. hispida

זרעי היסוד של חפורית, אספסת   .(V. dasycarpa

ובקיה הובאו מארה"ב, והאחרים נאספו מצמחי הארץ.

 US Operations) > משלחת הפעולות של ארה"ב 
ופועלם של מומחים  בואם  מימנה את   (Mission

לפיתוח המרעה. במסגרת זו יזמו את סקר המרעה של 
שנות ה-50, והעמידו את ניסויי הרעייה הראשונים. 
הוקמו מספר "משקי הדגמה" לפיתוח ממשק מרעה 
והודגמו פעולות דישון, גידור, שתילת מלוח, איגום 
מים ומחזורי רעייה. דיווחים על הפעולות במשקי 
ההדגמה הוגשו בכנסים של אגודת המרעה בישראל 
בשנות ה-50 של המאה הקודמת. העבודות שנעשו 

בקיבוץ דליה סוכמו בחוברת מיוחדת.

 United Nations) האו"ם  הפיתוח של  תכנית   <
הקמת  את  מימנה   (Development Program

המאה  ה-60 של  בשנות  נחל שקמה  אגן  מפעל 
Anon). המפעל בא להדגים ממשק  הקודמת (1967 ,
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חקלאי כולל, המבוסס על שימוש משמר של קרקעות 
במסגרת של אגן היקוות מגוון באזור צחיח למחצה. 
עקרונות הממשק המשמר הודגמו עם עדר בקר לבשר 
שרעה במרעה הטבעי של מושב לכיש, ועם עדר צאן 
של תושב ממושב נוגה שרעה במרעה זרוע לקטניות 
חד-שנתיות ובשלפים, בניסיון לחקות את מחזור 

הפלחה-מרעה המקובל באזורים דומים באוסטרליה. 

בתחילת שנות ה-50 של המאה הקודמת, כאשר 
שררה אבטלה בקרב העולים החדשים שהגיעו לארץ, 
יזמה הממשלה "עבודות דחק" שנעשו גורם מרכזי 
נטיעת  (ושל  פיתוח המרעה  ובביצוע של  בתכנון 
יערות הקק"ל). צוותי פועלים הוסעו לשטחי המרעה 
 Hyparrhenia ושם הקימו גדרות, ניכשו זקנן שעיר (
ביצעו שֵרפות  ירוד,  מרעה  צמח  שנחשב   (hirta

מבוקרות של שיחי חורש, ופיזרו זרעים של דגניים 
רב-שנתיים באפר של החורש השרוף וגם בשטחי 
מרעה עשבוניים, ריססו קוטלי עשבים בררניים על 
התחדשות של שיחים ועל קוצים, ואפילו בנו קירות 
מגן בוואדיות לעצירת סחיפת הקרקע. לרוב הפעולות 
הללו הייתה השפעה קטנה על המרעה. רוב הזרעים 
ימים  ידי נמלים תוך  שפוזרו בשטחים נאספו על 
ולא השאירו עקבות בצמחייה,  ספורים מהשזרוע 

השפעת ההדברה של צמחים 'בלתי רצויים' הייתה 
למרעה'  חורש  'הפיכת  ופעולות של  זמן,  קצרת 
לאורך  כלל לא הצליחו לדכא את החורש  בדרך 
ימים. עבודות הדחק נמשכו כמעט עשר שנים, עד 
סוף שנות ה-50 של המאה הקודמת, כאשר מצוקת 

האבטלה דעכה.

היו גם הצלחות טכניות. חלקות זרועות של דגניים 
רב-שנתיים - חפורית הפקעים, ובעיקר נשרן שעיר - 
התמידו במשך שנים רבות. היו שטחים שהצליחו 
להפוך בהם את החורש לכרי מרעה עשבוניים (אמנם 
לתקופה קצרה), והייתה תועלת, לכאורה, בשיטות רעייה 
מחזוריות (נאוה, 1957). בשנות ה-60 של המאה הקודמת 
דישנו באמצעות מטוסים עשרות אלפי דונם של מרעה 
ברמת מנשה ובגליל התחתון. כמו כן, זרעו מיני אספסת 

חד-שנתיים על כמה אלפי דונמים (ויץ, 1978). 

הניסויים  מחו"ל,  מומחים  של  העצות  למרות 
בארץ  המרעה  חוקרי  של  הרבים  המבטיחים 
המרעה  מידה משקי,  בקנה  החלקיות  וההצלחות 
הטבעי לא הגיע בשום מקום בארץ לרמה של "ענף 
מרוויח  אינו  למחצה". חקלאי  אינטנסיבי  חקלאי 
מן המרעה, אלא מהעדר שרועה בו, וכל ההצלחות 

ניסיון לעצב תצורה עצית לשיחי חורש. נלקח מסרט המתאר את הכשרת השטחים סביב מושב נהלל עם עלייתו 
לקרקע בשנות ה-20 של המאה שעברה
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בפיתוח המרעה היו כרוכות בהוצאות שבעל העדר 
המקובלים.  המימון  בתנאי  לשלם  יכול  היה  לא 
האינטנסיבי  המרעה  שפיתוח  התברר  הזמן  עם 
מוצרי  שיוצרים  חיים  בעלי  עדרי  עבור  למחצה 
צריכה בסיסיים, היה משימה כבדה מדי הן מבחינה 
טכנית הן מבחינה כלכלית. בסופו של דבר, ובניגוד 
לשטחי עיבוד, המערכות האקולוגיות ההטרוגניות 
המרכיבות את שטחי המרעה מורכבות מאוד, וקשה 
במקום  לאדם.  הרצוי  בכיוון  אותן  לשנות  מאוד 
גדול  מינים  יש בכל שטח מרעה עושר  מין אחד, 

שונים.  מינים  ממאות  ואפילו  מעשרות  המורכב 
השפעות הרעייה והקשרים ההדדיים בין מיני הצומח 
והחי קשים לפענוח. התערבות אגרו-טכנית כרוכה 
בהוצאות ניכרות, והשפעתה לאורך שנים על הרכב 
המינים בכר המרעה אינה חד-משמעית בדרך כלל. 
כיום, עם הצטברות הניסיון המעשי והמדעי, מטרות 
הפיתוח והממשק של המרעה הטבעי נעשו צנועות 
יותר מבחינה מקצועית וכלכלית, והן כוללות בעיקר 
ומים ושמירה על לחץ רעייה  גידור  הקמת מתקני 

שלא יפגע במרעה. 
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אסדרת המרעה
חרף הכישלונות והאכזבות בפיתוח שטחי המרעה, 
עדרים המשיכו לרעות בהם. השינויים המפליגים 
במדינה: גידול האוכלוסייה המואץ, העלייה בצמיחה 
הכלכלית ומקומם של שיקולי נדל"ן בקביעת מדיניות 
הערך  ואת  האקסטנסיביות  הבליטו את  קרקע - 
הכלכלי הנמוך של המרעה הטבעי. לעומת זאת, דווקא 
ה"ראשוניות" של מערכות המרעה - ההטרוגניות 
שלהן, הקושי לשלוט בהן ולשנות אותן, עושר המינים 
שלהן, הייחוד של נוף חי עם בעלי חיים - הפכה אותן 

אטרקטיביות במדינה עירונית כמו ישראל. 

משרד  בין  כהסדר  מרעה  רשות  הוקמה  ב-1977 
החקלאות, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והקרן הקיימת 
לישראל (קק"ל). מסמך ההקמה מגדיר את המטרות 
והתפקידים של הרשות, ומפרט את העקרונות להקמה 
של רשות מרעה ארצית ורשויות אזוריות. כמו כן, 
הוא מגדיר תחומי אחריות בין משרד החקלאות, קק"ל 
ורמ"י ונהלים לאיתור שטחי מרעה, להקצאתם על ידי 
רמ"י ולפיתוחם על ידי רשות המרעה. נקבעו כללים 
בדבר מתן וביטול של היתרי רעייה שניתנים על ידי 
רמ"י. רשות המרעה איננה גוף סטטוטורי, אלא מסגרת 
ובהקצאתם לבעלי  לטיפול בפיתוח שטחי מרעה 
עדרים. ועדות ההחכרה המחוזיות ברמ"י מקצות שטחי 

מרעה למשתמשים, בדרך כלל על פי המלצת רשות 
המרעה האזורית. הפעילות השוטפת של הרשות 
מנוהלת על ידי עובדי משרד החקלאות, וביצוע עבודות 
הפיתוח נעשה על ידי קבלנים באמצעות אגף הייעור 
של קק"ל. פעולות הפיתוח של הרשות ממומנות על 
ומדמי רעייה  ידי שלושת הגופים שהקימו אותה, 
שמשלמים המגדלים. הסדרים אלה תקפים בדרך כלל 
לגבי החקלאות המתוכננת, אבל לאחרונה ניתן טיפול 

דומה גם לחלק מהעדרים במגזרי המיעוטים.

כיום המרעה הטבעי 'המוסדר' (המנוהל מרכזית על 
ידי רשות המרעה שבמשרד החקלאות) הוא רק חלק 
ממרחב הרעייה של העדרים שיוצאים למרעה. סך כל 
שטח המדינה בגבולות הקו הירוק הוא 22 מיליון דונם, 
מהם 9 מיליון דונם 'שטחים פתוחים' (טבלה 3, איור 
5). הרעייה בשלפים בשטחי העיבוד הצטמצמה מאוד. 
מתוך השטחים הפתוחים, גודל השטח שמשמש בעיקר 
לרעייה הוא כ-1.6 מיליון דונם, ורובו מגודר. עדרים 
רועים גם "רעייה משנית" בשטחי יער, בשמורות טבע, 
בגנים לאומיים ובשטחי אימונים, כפוף לייעודי הקרקע 
ולשימושים הייחודיים שלהם. אומדן גודל השטח 
שעומד לרשות הרעייה המשנית הוא כשלושה מיליון 
דונם, כך שסך כל השטחים שזמינים לרעייה מסתכמים 

בסביבות 4.5 מיליון דונם (טבלה 3). 

טבלה 3 שימושי קרקע ומרעה זמין, ישראל 11998

שימוש למרעה (קמ"ר)2סך הכל (קמ"ר)שימוש קרקע

אין2,000שטח בנוי

10,6201,000שטחי אימונים ומחנות

שטחים פתוחים

1,147650יערות ושמורות יער

2,320800שמורות טבע וגנים לאומיים

4,200500קרקע מעובדת

1,6051,605מרעה מגודר ושונות

21,8924,555סך הכל

1 מתוך: הכפר בשנות ה-2000: הצעה לקווי מדיניות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 1998 (נספח מס' 1)

2 הנתונים על שימוש משני למרעה באדיבות רשות המרעה
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 איור 5 שימושי קרקע בישראל בשנת 1998 (מתוך הכפר בשנות ה-2000: הצעה לקווי מדיניות, 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 1998; נתונים על שטחי מרעה באדיבות רשות המרעה)

גם על הרכב העדרים שיוצאים למרעה במגזר החקלאי 
היהודי עברו שינויים מפליגים. עדרי בקר לבשר נעשו 
הצרכנים העיקריים של שטחי המרעה, בעיקר בצפון 
הארץ. בשנים הראשונות אחרי קום המדינה הנוהג 
היה להוציא את עדרי הכבשים למרעה.  המקובל 
במשך השנים הוכפל מספר הכבשים, אבל במגזר 
היהודי, בניגוד למגזר המיעוטים, עדרי הכבשים לא 
2). עם קום המדינה  המשיכו לצאת למרעה (טבלה 
מספר העזים והכבשים היה שווה, אבל מספר העזים, 
שרובן היו במגזר המיעוטים, עבר צמצום חמור (איור 
1). כיום יוצאים למרעה כמעט כל עדרי הבקר ורוב 
עדרי הצאן במגזר המיעוטים. בשנים האחרונות גדל 
מספר עדרי העזים בעקבות הביקוש לגבינות איכות. 
חלק מן העדרים האלה יוצאים למרעה, אבל עדיין, 

במגזר היהודי, רובם ניזונים בעיקר בדיר (איור 2). 

נוסף על שטחי מרעה טבעי משמשים לרעייה גם 
שטחים המוגדרים סטטוטורית כיערות, כשמורות 
וכשטחים  כגנים לאומיים, כשטחי אימונים  טבע, 
מעובדים (טבלה 3). תקנונים של תמ"א 8 (שמורות טבע 
ופארקים לאומיים) ותמ"א 22 (יער וייעור) מגדירים את 
מתן היתרי הרעייה ואת אפשרויות פיתוח המרעה 
בשטחים שהוכרזו כיערות או כשמורות טבע או 
שיועדו לכך, על פי תכניות המתאר. היתרי הרעייה 
מותנים בתנאים שקובע הגוף האחראי על השטח 
(קק"ל או רשות הטבע והגנים), וניתנים על ידי ועדות 

ההחכרה המחוזיות ברשות מקרקעי ישראל. 

תנאי השימוש במרעה
רשות מקרקעי ישראל מחייבת חידוש חוזה חכירה 
כל שנה כדי למנוע יצירת חזקה על השטח. רשות 
בעלי  על  מגבלות  מטילה  ואינה  כמעט  המרעה 
העדרים, פרט לצורך לתחזק את מתקני הרשות. 
לפעמים היא מבצעת שיפורים במרעה, אך אינה 
מרשה לחוכרים לעשות זאת כדי למנוע יצירת טענות 
הייעור של קק"ל מרשה  לחזקה על השטח. אגף 
יערנות  שימוש במרעה ביערות בהתאם לשיקולי 
ובעיקר בגלל הצורך לצמצם את סכנות השרפות 
על ידי הקטנת כמות הביומסה של הצומח העשבוני. 
והגנים, שמעוניינת ברעייה כאמצעי  רשות הטבע 
למניעת שרפות ולהגדלת עושר המינים, מסדירה את 
הרעייה בשמורות ובגנים הלאומיים בהתאם לצורכי 
השימור של ערכי טבע בשמורה ובהתאם לנוחיות 
רוב, הרעייה מכוונת  פי  הקהל הנופש בשטח. על 
לתקופה שאחרי מועד הפצת הזרעים של רוב מיני 
הצומח העשבוני. רישיונות לרעייה בשטחי רשות 
ועדות ההחכרה המחוזיות  ידי  ניתנים על  המרעה 

ברמ"י, בהתאם לכללים הבאים:

> לבעלי עדרים קיימים
בעלות על עדר בגודל מתאים לכושר הנשיאה של 	•

השטח המבוקש.
שמירה על דרישות השירותים הווטרינריים.	•
הצגת 	• כולל  רעייה,  ודמי  דמי הרשאה  תשלום 

מסמכים שמעידים על חיסון של כל ראש.

  מרעה        צבא        עיבוד        שמורות וגנים לאומיים        יער        שטח בנוי
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מותנית 	• ובשמורות טבע ההמלצה  יער  בשטחי 
במילוי הדרישות המיוחדות לשטחים אלה. 

ניהול ספרים לפי דרישת שלטונות מס הכנסה. 	•

> לעדר בהקמה
קיום שטח מתאים ליחידת עדר כלכלית.	•
המועמד הוא תושב יישוב קרוב לשטח המיועד.	•
למועמד רקע בגידול בעלי חיים.	•
למועמד מקורות מימון מספיקים לרכישת בעלי חיים.	•
העדר רשום לפי דרישות שלטונות מס הכנסה.	•
באין מועמד מקומי, תינתן המלצה גם למועמד 	•

שמחוץ לאזור, בתנאי שיתחייב לנהל את העדר 
בעצמו ולהתגורר באזור.

אם קיימת תכנית התיישבותית באזור, ההעדפה 	•
תהיה לאלה השייכים למסגרת ההתיישבותית.

> ביטול היתר רעייה או צמצומו
שינוי בייעוד השטח לבנייה או ייעוד שאינו מאפשר 	•

שימוש למרעה, מבטלים את ההיתר.
חיסול העדר ליותר משנה אחת יגרור המלצה לביטול 	•

ההיתר, אלא אם כן יחודש העדר בתוך זמן סביר.
לשטח 	• ביחס  העדר  בגודל  משמעותי  צמצום 

שבהיתר יגרור דרישה לצמצום השטח בהיתר, אלא 
אם כן יוגדל העדר בתוך זמן סביר.

בעת נטיעה ראשונית ביערות או באזורי נטיעות 	•
יערני קק"ל עד  ידי  על  נמנעת הרעייה  חדשים 

להיקלטות השתילים.

פיתוח שטחי רשות המרעה
הקמת רשות המרעה נתנה דחיפה לפיתוח משקי 
מקנה בכל אזורי הארץ, ובעיקר במשק המשפחתי 
בגליל ובנגב. הרשות מקדמת פעולות פיתוח תשתית 
הכוללות: גידור, דרכי גישה, צינורות מים, שקתות, 
מנעי בקר (מכשולים למניעת מעבר בקר במקומות 
רכב)  לכלי  בדרכים  בעיקר  גדר,  בהם שאין בהם 
והדברת שיחים, ובמקרים מיוחדים מקימה מכלאות 
שדה בשטחי מרעה מרוחקים מיישובים. רשות המרעה 
מפתחת שטחים בבעלות רמ"י בלבד. לפעמים היא 
מממנת פעולות כמו "חישוף", כלומר הסרה מכנית של 
סבכי שיחים לשיפור איכות המרעה. מדי שנה מגישים 
המשתמשים בקשות לפיתוח שטחים שבשימושם. 
תכניות אלה עוברות שיפוט מקצועי. לאחר הקצאת 
התקציב לרשות האזורית, היא מחליטה על סדרי 

עדיפויות מבין התכניות שעברו שיפוט.

עד שנת 2004 פיתחה הרשות כ-710,000 דונם שכללו: 
כ-3,000 ק"מ גדרות; כ-850 ק"מ דרכים; כ-1,100 ק"מ 
צינורות מים; כ-330 מנעי בקר; כ-35 מכלאות שדה. 
עלות ההשקעה נעה בין כ-60 ש"ח לדונם מרעה עבור 
בקר לבשר, 177 ש"ח לדונם עבור צאן באזור ההר, 
ו-300 ש"ח לדונם כאשר מבוצעים בשטח "חישוף" 

והדברה של בתה. 

אלפי יחידות בעלי אלפי ראשיםשטח (קמ"ר)סוג בעלי החיים
חיים

דונם ליחידות 
בעלי חיים

1,33548.248.228בקר

13724.34.928כבשים

307.31.520עזים

81.90.420צאן מעורב

40.30.229אלפקות

20.10.118סוסים

1,51682.255.227סך הכול

טבלה 4 בעלי חיים בשטחי רשות המרעה (שנת 2010)

/ המרעה וניצולו במדינת ישראל פרק 6 

פעילות בשטחי רשות המרעה 
הרשות מחולקת ל-9 מחוזות: הגולן, הגליל המערבי, 
יהודה  הגליל העליון, הגליל התחתון, חוף הכרמל, 
שומרון והבקעה, מגידו, מטה יהודה והנגב. סך כל שטח 
"המרעה המוסדר" במסגרת הרשות מסתכם בסביבות 
1.5 מיליון דונם (טבלה 4). רוב שטחי הרשות מגודרים 

ומרוכזים בצפון הארץ ובדרום שפלת החוף (איור 6, 
טבלה 5). השטחים מנוצלים בעיקר על ידי בקר (איור 
3), מעט על ידי כבשים ועזים, ובמידה קטנה עוד יותר 
על ידי סוסים. יש גם עדר אחד של אלפקות בהר 
הנגב. עדרי הבקר רועים בכ-86% מן השטחים, כבשים 

ב-10% ועזים ב-2.7% (טבלה 4). 
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איור 6 שטחים מוסדרים של רשות המרעה בשנת 2016

טבלה 5 שטח ובעלי חיים לפי מחוזות רשות המרעה (שנת 2010)

כבשים באלפי בקר באלפי ראשיםגודל השטח (קמ"ר)מחוז
ראשים

עזים באלפי 
ראשים

37611.82.30.0הגולן
57424.68.52.5הגליל1

חוף הכרמל-
2648.02.10.5מגידו

1103.05.10.9מטה יהודה

1892.75.40.9הנגב

1,51350235סך הכול

1 הגליל מחולק לארבעה מחוזות

/ המרעה וניצולו במדינת ישראל פרק 6 
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טבלה 6 גודל העדרים הרועים בשטחי רשות המרעה בתחילת המאה ה-21 

סטיית תקןגודל עדר ממוצעמספר העדריםסך כל הראשיםסוג בעלי החיים

50,138271185223בקר

23,40485262239כבשים

4,81627178155עזים

845179סוסים

3001300אלפקות

גודל העדרים שרועים בשטחי רשות המרעה שונה 
מאוד ממקום למקום, וכתוצאה מכך יש שונות גבוהה 
מאוד בגודל הממוצע של העדרים (טבלה 6). העדרים 
הגדולים נמצאים בעיקר בגליל העליון ובגולן (300-
400 ראשי בקר בממוצע), והקטנים בגליל המערבי 
ובחוף הכרמל (150-100 ראשים בממוצע), אבל יש 
(ראו את סטיית התקן  מגוון גדול בגודל העדרים 
6). אם מבטאים את בעלי החיים  הגדולה בטבלה 
שרועים בשטחי רשות המרעה במונחים של יחידות 
בעלי חיים, מסתבר שהמרעה במסגרת רשות המרעה 
מאוכלס בצפיפות של 27 דונם ליחידת בעלי חיים 
בכל שטחי  לצפיפות האכלוס  בדומה   ,(4 (טבלה 
המרעה במדינה (30 דונם ליחידת בעלי חיים). צפיפות 
האכלוס מצפון לנגב נע בדרך כלל בין 20 ל-30 דונמים 
לראש, ובנגב - בין 37 ל-58 דונמים לראש. לפי נתוני 
רשות המרעה, במשך עשר השנים האחרונות היו רק 
שינויים קטנים ולא סדירים בשטח המרעה ובמספר 
הראשים של עדרי הבקר לבשר ושל עדרי הצאן, 
וייתכן שחלק מהם נבע משיבושי רישום. בשנים 

האחרונות ירד מספר הראשים בנגב.

כאמור, עדרי בקר לבשר שולטים בשטחי רשות 
ראשים  קטנים של שמונה  עדרים  בהם  המרעה, 
ועדרים עם יותר מ-800 ראשים (איור 7א). כמעט חצי 
ממספר העדרים (49%) קטנים מ-100 ראשים, ועוד 
35% מורכבים מ-100 עד 300 ראשים - בהתפלגות 
יש פחות  בלתי-נורמלית שבה ב-70% מהעדרים 
מ-200 ראשים. העדרים הגדולים מהווים רק 15% מסך 

כל עדרי הבקר לבשר, אבל יש בהם כ-49% ממספר 
הראשים הכולל. 

בעדרים מעל 300 ראשים ההתפלגות לפי גודל העדר 
אינה אחידה, אבל יש מעין התפלגות נורמלית סביב 
שלושה מוקדים - 400, 600, ו-800 ראשים לעדר. 
אותה תמונה מתקבלת במקרה של סך כל מספר 
הראשים וסך כל שטח המרעה (איור 7ב ו-7ג). ייתכן 
שישנה סיבה לתופעה זאת, כי יש תשומות, כמו רכב, 
טרקטורים וכוח עבודה, שאינן ניתנות לחלוקה באופן 
כל תוספת,  פרופורציוני למספר הראשים בעדר. 
בעיקר של עובד קבוע, מחייבת תוספת של "יחידת 
עדר" בגודל שמצדיק את תוספת התשומה: כנראה 
שתוספת של כ-200 ראשים מאפשרת ניצול יעיל 
של תוספת תשומה כזאת, ושומרת על רווחיות העדר. 

ובמיוחד העדרים  עדרים הקטנים מ-300 ראשים, 
הקטנים מ-100 ראשים, הם ענפים משניים המשלימים 
את ההכנסה במשק מעורב, ואינם ענפים עצמאיים 
שבנויים על תשומות ייחודיות גדולות. גודל שטח 
המרעה לעדר גדל, כמובן, עם גודל העדר, אבל עם 
שונות ניכרת, במיוחד בעדרים הגדולים מ-400 ראשים 
(איור 7ד). חלק מהשונות נובע, כנראה, מהמספר הקטן 
של העדרים בקבוצות גודל מעל 400 ראשים, פחות 
משישה עדרים בכל קבוצה (איור 7א). צפיפות האכלוס 
הממוצע של שטחי הרשות הוא 28±6 דונמים לראש, 

פחות לעדרים הקטנים ויותר לעדרים הגדולים.

/ המרעה וניצולו במדינת ישראל פרק 6 
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איור 7 התפלגות גודל עדרי בקר לבשר (מעובד מנתוני רשות המרעה, 2010) 

/ המרעה וניצולו במדינת ישראל פרק 6 
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חוקים ותקנות לאסדרת השימוש במרעה
חוק  בישראל.  כיום  קיים  לא  מקיף  מרעה  חוק 
של  והזכויות  החובות  הגדרת  לשם  דרוש  כזה 
הפיתוח  פעולות  להסדרת  במרעה,  המשתמשים 
ולמתן מעמד סטטוטורי לשטחי המרעה. הצעות 
השנים,  במשך  הוגשו לשרי החקלאות  לחקיקה 
קרקעות  על  יתר  זכויות  להענקת  מחשש  ונדחו 
ישנים,  ותקנות  חוקים  ישנו מאסף של  המדינה. 
חלק מהם מימי המנדט הבריטי, שאינם מיושמים או 

שאינם רלוונטיים למציאות של ימינו.

פקודת הרועים. חוק משנת 1946 המחייב כל רועה 
באחזקת רישיון.

פקודת היערות. החוק מקנה לפקיד היערות את 
הסמכות להעניק היתר רעייה בשמורות יער. מיושם על 

ידי קק"ל בעיקר במגזר הערבי ובמגזר הבדואי.

חוק הגנת הצומח, נזקי עזים. חוק זה (הידוע כ"חוק 
העז השחורה") אוסר רעיית עזים כאשר שטח המרעה 
לעדר קטן מ-7 דונם לראש. החוק נועד למנוע את 
ההרס לכאורה של הצומח על ידי רעיית עזים. במשך 
שנים החוק זה לא יושם, אבל בגלל קיומו משרד 
החקלאות לא אישר רעייה עונתית של עדרי עזים של 
בדואים במרעה מצפון לבאר שבע או ביערות קק"ל. 
מאז 1977 שימש החוק להגבלת עדרי העזים בכפרי 
המיעוטים בגליל ובנגב. עם השנים התברר שהחוק 
אינו משרת את מטרות הניהול והפיתוח של שטחי 
המרעה, ובעצם משיג תוצאה הפוכה, משום שהיעדר 
רעיית עזים מעודד את התפשטותו של צומח מעוצה 
 .(Evenari et al., 1978) על חשבון המרעה העשבוני
למרות קיום החוק מעודדים כיום גידול עזים באזורי 
החורש. במסגרת חוק המרעה החדש המצוי בדיונים 

נדון ביטול תקנה זו.

כל  תקנות שימור קרקע. תקנות אלה חלות על 
השטחים שהוכרזו כאזורים מיוחדים לשימור קרקע. 
תקנות אלה מאפשרות, בין היתר, ביצוע של פעולות 
(גידור, דרכים, סידורי מים,  פיתוח בשטחי המרעה 
השבחה) ופיקוח על ממשק הרעייה בשטחים על ידי 
קביעת מועדי רעייה ומגבלות אכלוס של מספר בעלי 
החיים ליחידת שטח. התקנות מאפשרות הטלת אגרות 
פיתוח על המשתמשים. להפעלתן היה צריך להקים 
רשויות שימור קרקע מקומיות כחלק מרשויות הניקוז. 
רשויות ניקוז הוקמו, אבל התקנות לגבי פעולות שימור 

קרקע בשטחי העיבוד והמרעה לא יושמו עדיין. 

חוק המרעה המוצע. לאחרונה הוגשה לכנסת הצעה 
לחוק מרעה חדש, שמטרתו להחליף את החוקים 
הקיימים וכן "להסדיר את השימוש בשטחי מרעה, על 
מנת לווסת את ניצול שטחי המרעה, למנוע שימוש 
בין  ושימוש לא ראוי בהם, למנוע מחלוקות  יתר 
חקלאים, להיאבק בגֵנבות החקלאיות, בהשגות גבול 
ולהגביר את אכיפת  ובעבריינות בתחום החקלאי 
החוק ואכיפת דיני המס בענף גידול בקר וצאן" (מתוך 

טיוטת חוק המרעה החדש). 

מוצע שהאחריות הכוללת להפעלת החוק תהיה בידי 
"מועצת הרעייה" שתמנה 17 חברים, ובהם נציגים של 
משרד החקלאות, רמ"י, קק"ל, רשות הטבע והגנים 
וארגוני החקלאים. ההפעלה השוטפת בכל מחוז תוטל 
על "ועדת רעייה אזורית" שתמנה 13 חברים, עם ייצוג 
דומה לזה של רשות הרעייה. החוק המוצע אינו מעניק 
לשטחי מרעה מעמד סטטוטורי, אלא מגדיר אותם 
מחדש מדי חמש שנים בהתחשב בשינויים בשימושי 
הקרקע ובשיקולים אחרים: "אחת לחמש שנים רשות 
מקרקעי ישראל בהנחיה המקצועית של רשות המרעה 
תבצע סקר אדמות מרעה ותמפה קרקעות המתאימות 
למרעה. על סמך סקר אדמות המרעה, ובהתייעצות עם 
רשות המרעה, מועצת רשות מקרקעי ישראל תגדיר 
שטחים המיועדים למרעה ותקבע דמי חכירה לאותם 

שטחים, ככל שתראה לנכון". 

הגדרתו של "מרעה" בחוק היא "שטח שהוקצה והוגדר 
בהיתר רעייה". רשות הרעייה תקבע קריטריונים ואמות 
מידה למתן היתרי רעייה. מוגדרים שני סוגים של 
היתרים: היתר רעייה שנתי, שיכול להיות תקף לתקופה 
של עד שלוש שנים, והיתר רעייה עונתי, שתוקפו לא 
עולה על שנה. בקשות להיתר רעייה יוגשו לוועדת 
הרעייה האזורית על ידי בעל העדר. כאמור, הצעת 

החוק החדשה טרם קיבלה את אישור הכנסת.

הרעייה מחוץ לשטחי רשות המרעה
לצמצם  כאמצעי  בעיקר  ברעייה  מעוניינת  קק"ל 
בצפון  רבים  ביערות  ואכן  השרפות,  סכנת  את 
כלל של  עונתית, בדרך  רעייה  ובדרום מתקיימת 
עדרי כבשים של בדואים וגם מספר קטן של עזים. 
במקרים בודדים קיבלו גם עדרי עזים היתרי רעייה. 
בשנים  לבשר.  הבקר  עדרי  רעיית  נפוצה  בצפון 
עבורם  שביקשו  העדרים  מספר  ירד  האחרונות 
קק"ל  והמרכז של  הדרום  במרחבי  רעייה  היתרי 
לירידה במספר העדרים  7). אחת הסיבות  (טבלה 
שמוכנים לנדוד ליערות היא אכיפת החוק לניהול 
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רוב  ההכנסה.  מס  דרישות שלטונות  לפי  ספרים 
בעלי העדרים הקטנים אינם מוכנים לעמוד בדרישה 
הזאת, וכתוצאה מכך אין מספיק בעלי חיים לצורכי 

רעייה בשטחי מרחב  גם  קיימת  ביערות.  הרעייה 
הצפון של קק"ל, אבל הנתונים אינם זמינים.

עזיםכבשיםבקרשנהמרחב

?200420062,000דרום

 200720055,000?

 201020025,000?

20041,37418,7671,000מרכז (יער + תמ"א 22)

20071,37419,0561,000

 20101,2667,3001,000

טבלה 7 מספר בעלי החיים שקיבלו היתרי רעייה ביערות קק"ל (2004 - 2010)1

עם הקמת רשות שמורות הטבע בשנות ה-60 של 
המאה הקודמת, נחשבה הרעייה בשמורות לגורם 
שלילי. עם הזמן התפתח הצומח המוגן בשמורות 
מסוימות, והתחרות פגעה במינים שונים ובהם מינים 
מיוחדים שהיו מן הסיבות להקמת השמורה. החזרת 
הרעייה לשמורות אלה, בעיקר שמורות ששלט בהן 
צומח עשבוני, הגדילה את עושר המינים בהן, והבליטה 
את תפקיד הרעייה כחלק מההגנה על צמחים שהם 
ערכי טבע (נוי-מאיר וקפלן 1990, 1991; פרבולוצקי, 2013; 

 .(Noy-Meir et al., 1989

יתרון נוסף לרעייה הוא הקטנת סכנת שרפות הקיץ של 
כרים עשבוניים יבשים. בשנות ה-80 של המאה הקודמת 
הרעייה לאמצעי ממשק שגור בשמורות  נעשתה 
עשבוניות, והוגדרו כללים להכוונת הרעייה בשמורות. 
בגליל התחתון ובעמקים, רוב העדרים שרעו בשמורת 
טבע היו עדרי בקר לבשר, אבל היו גם עדרי צאן ואפילו 
עדר של סוסים, עדר של פרות בלדי ועדר של תאואים 
(טבלה 8). רישום נתוני רעייה בשמורות אינו שגרה, 
וכתוצאה מכך אין נתונים שיכולים להצביע על היקף 

הרעייה בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים ועל אופייה.

1 הנתונים באדיבות היערנים האחראים בקק"ל  
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טבלה 8 רעייה בשמורות טבע: הגליל התחתון, העמקים 12009

טבלה 9 צפיפות האכלוס של בעלי החיים במרעה ביהודה ושומרון בשנת 11972

1 נתונים מתוך זליגמן וקציר, 1976 

2 יחידת צאן = 0.2 יחידת בעל חיים

1 הנתונים באדיבות ד“ר דידי קפלן, רשות הטבע והגנים

ובנגב  קיימים עדרים בצפון  היום  יש לזכור שעד 
סידור  ללא  רמ"י,  של  פתוחים  בשטחים  שרועים 
רשמי עם בעל הקרקע. הדבר עלול להביא למתחים 
בין שכנים, ולסכסוכים שהגיעו לבתי משפט. עדרים 
שנקבע  תשלום  תמורת  משלפים  ניזונים  רבים 
וביקוש.  היצע  תנאי  לפי  בשטח  מי שמחזיק   עם 
בשנת 1972 נערך מפקד של העדרים ביהודה ושומרון, 
והנתונים שימשו לעריכת אומדן של עוצמת הרעייה ושל 
הרכב העדרים (זליגמן וקציר, 1976). מכלל השטח, כ-65% 
היו זמינים לרעייה של עדרי התושבים הפלסטינים (טבלה 
9). עוצמת הרעייה הממוצעת של כל השטחים הייתה 6 

דונם ליחידת צאן (שווה ל-30 דונם ליחידת בעל חיים), 
עוצמה זהה לעוצמת הרעייה בשטחי המרעה בישראל 
(טבלאות 1 ו-9). מחוץ לאזור יריחו, שם הרעייה מוגבלת 
במיוחד, עוצמת הרעייה נמוכה בנפות רמאללה וטול-כרם, 
וגבוהה בנפות ג'נין וחברון. מבין בעלי החיים שיוצאים 
למרעה, בולט הצאן. בהמות עבודה היו חלק משמעותי 
מבעלי החיים ביהודה ושומרון ונכללים בהן חמורים, 
פרדות, סוסים וגמלים (טבלה 10). חלק מן הבקר מתפקד 
כבהמות עבודה. כתוצאה מהאופי האקסטנסיבי יותר של 
החקלאות באזור, הרכב העדר שונה מהרכב העדר שיוצא 

למרעה בישראל (איור 8). 

סך כל מספר העדריםסוג בעלי החיים
הראשים

גודל עדר 
שטח בדונםסטיית תקןממוצע

367,25120117869,345בקר

1200200500סוסים

62,54242439120,273צאן

439,99323222590,118סך הכול

סך כל השטח הנפה
סך הכל (אלפי מרעה זמין (קמ“ר)(קמ“ר)

יחידות צאן)2

 צפיפות האכלוס 
(דונם ליחידת 

צאן)2
1,0007207010רמאללה

600304605בית לחם

1,1007651844חברון

9806091106שכם

600368924ג‘נין

520464608טול-כרם

750392757יריחו

סך הכל (באלפי 
יחידות בעלי 

חיים)
5,5503,6225826
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סך הכולאלפי ראשיםתת-קבוצהקבוצה

4.0עגליםבקר

5.1עגלות 

14.4פרות 

0.524פרים 

244כבשיםצאן

172416עזים 

18.1חמוריםבהמות עבודה

5.7פרדות 

2.8סוסים 

0.928גמלים 

טבלה 10 בעלי חיים ביהודה ושומרון 11972

 איור 8 התפלגות של יחידות בעלי חיים בישראל וביהודה ושומרון (מעובד 
מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המרעה, וזליגמן וקציר 1976)

1 נתונים מתוך זליגמן וקציר, 1976
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יחידות בעלי חיים - יהודה ושומרון 1972יחידות בעלי חיים במרעה - ישראל 2002



49

טבלה 11 ענף הצאן והייצור השנתי בשנת 2009 (נתוני משרד החקלאות)

המציאות הכלכלית
כלכלת העדר במרעה נקבעת בעיקר על ידי תנאי השוק 
וגם על ידי המוסדות שמטפלים במרעה. גורם משמעותי 
הקובע את המאזן הכלכלי במערכות הרעייה הוא התקציב 
הציבורי שמממן את המענקים לעדרי הבקר לבשר. גובה 
המענק ומידת חשיפת שוק הבשר ליבוא הם הקובעים 
את רווחיות הענף. רשות המרעה אינה משקיעה רבות 
בהשבחת מרעה, אלא בעיקר בפיתוח תשתית. ישנם בתי 
גידול שהשבחה יכולה להשתלם בהם בטווח של שנים, 
אבל אין בעל עדר שיכול לממן את ההשקעה על חשבונו 

 .(Henkin בלבד (2006 ,

פרות שהמליטו בשנה האחרונה והמבכירות של עדר 
הבקר לבשר מתקיימות בעיקר ממרעה טבעי, אבל לפי 
חישובי שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, 
הוצאות הקשורות ישירות למרעה של עדר נורמטיבי 
של כ-800 פרות שהמליטו בשנה האחרונה, מגיעות 
ל-6% בלבד מכלל ההוצאות של העדר. לעדר מתווספים 

כ-250 עגלות ומבכירות לגידול וכ-50 פרים בוגרים. הרווח 
מכלל ההכנסות של העדר מגיע ל-21%, שמהם 8% הם 
מענק ממשלתי. הוצאות המרעה הן בעיקר דמי חכירה 
לִמנהל מקרקעי ישראל, מאחר שרוב הפיתוח מבוצע 
מכספי ציבור דרך רשות המרעה. הרווחיות של העדרים 
שעדיין מאפשרים את קיומם  תלויה במחירי הבשר, 
של העדרים במרעה במתכונת הנוכחית. הכנסות מעדרי 
הכבשים מגיעות גם הן בעיקר ממכירת בשר טלאים 
(טבלה 11), אבל כאמור, רובם המכריע של עדרי הכבשים 
במגזר היהודי אינם יוצאים למרעה. לעומת הכבשים, 
ההכנסות מעדרי העזים קטנות בהרבה, אבל ההכנסות 
מבשר ומחלב לעדר כמעט זהות. הזנת צאן במזון מוגש 
מיובא נובעת מיחסי המחירים בין בשר צאן (במשקל חי) 
לבין מזון לגידול ולפיטום (תערובת וגרעינים). בשנים 
האחרונות נעו יחסי המחירים הללו בין 17 ל-22 (של בשר 
לעומת מזון לעדר), ויעילות הפיטום של טלאים היא 
7-5 ק"ג מזון לק"ג תוספת משקל. לכן, אין זה מפתיע 

שהיציאה למרעה אינה אטרקטיבית.

כבשים מספר המגדליםמגזר
ראשים (אלפים)

 כבשים 
 ערך הייצור 

(מיליוני ש“ח)

 עזים 
ערך הייצור 

(מיליוני ש“ח)

150306671משקי חלב (יהודי)

35010069777משקי בשר (יהודי)

אין נתונים600100ערבי

אין נתונים1,300180בדואי
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פרק 7 / 
תולדות מחקר המרעה בישראל 

צעדים ראשונים
המחקר הכמותי הראשון בארץ על תכונות המרעה 
הטבעי נעשה בשנות ה-30 של המאה הקודמת על 
ידי צמח ונפתולסקי בשטחי המרעה של בית הספר 
כדורי: "ברמה שם האדמה פורייה, ובמדרון דרומי 
ואדמתה זיבורית". בין השנים 1934 ל-1936 הם בדקו, 
בעזרת עבודה מפרכת של תלמידי בית הספר, את 
מהלך הצמיחה של המרעה בבתי גידול שונים, מדדו 
את הצטברות הביומסה הירוקה והיבשה, את ההרכב 
הבוטני בשנים שונות, את תכולת החומר היבש של 
הירק ואת חשיבות כיסוי הסלעים. מטרת המחקרים 
הייתה לבדוק את הערך התזונתי של המרעה הטבעי 
בגליל התחתון, תוך דיון בבעיות המתודולוגיות של 

קביעה זו. 

בכל בית גידול הוקמו "מלבנות x 2.5 2.5 מ'" ובהם 
מומחים  של  כעצתם  "במספריים,  הקציר  בוצע 
בארה"ב בשביל לקרב ניסיונות מרעה למציאות של 
...". בחורף 1933/34 הסתיימה "תקופת חרבון  רעייה 
[בצורת] ארוכה ושלא פסקה שלוש שנים כסדרן". 
אחר כך, ירדו 406 מ"מ ב-1934/5 ו-554 מ"מ ב-1935/6. 
"לפי מידת הגשמים בשנת 1934/35 וסדרי ירידתם 
היו חודשי אוקטובר ונובמבר שגשמיהם היו מועטים. 
אף על פי כן הם הספיקו בשביל להנביט את הזרעים 
בקרקע ולהעלות חזיז". העבודה הופסקה בעקבות 
מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, אבל סוכמה בהמשך (צמח 

ונפתולסקי, 1944). 

המחקר הספיק לתאר את מהלך הצמיחה של המרעה 
ולהציג את בעיות היסוד של ביצוע ניסויים במרעה, 

וגם את המגבלות שמשיתים תנאי הסביבה של 
הארץ על הצומח הטבעי ובכך מצמצמים את יכולתנו 
לשנות את המהלך הטבעי של התפתחות המרעה 
בהרים. מן הראוי שנהיה מודעים לעבודה חלוצית זו, 
גם מבחינת התוכן שלה וגם מבחינת ההכרה שעם כל 
השינויים שחלו במשך 70 השנים האחרונות, תכונות 

המרעה של אז נשארו אתנו עד היום.

המדעיים  השדה  מניסויי  אחד  הנראה,  ככל  זהו, 
היו חזרות  נראה שלא  הראשונים שנעשו בארץ. 
יש  סטטיסטי.  ניתוח  היה  ולא  הניסוי  טיפולי  על 
לזכור שהסטטיסטיקה לניתוח תוצאות של ניסויים 
בחקלאות היתה אז דיסציפלינה חדשה יחסית - ספר 

היסוד הידוע של פישר יצא לאור רק בשנת 1935. 

המסקנות והתובנות שעלו מעבודה חלוצית זו:
ומוחלפים...": מתברר 	• ודגניים מווסתים  "קטניות 

שההרכב הבוטני משתנה בצורה משמעותית משנה 
לשנה. לא ברור מה קובע השתנות זו: האם אלה 
תנאי הסביבה או האקלים המשתנים משנה לשנה 
או הרעייה עצמה שאחראים לשינויים בהרכב 

הבוטני, ואולי שני הגורמים מעורבים בעניין. 
"העונה הנאה לרעייה": בחודשים פברואר-מרץ 	•

כאשר "השדה הגיע למלוא פוריותו". 
רעייה אחת "כאשר השדה הגיע למלוא פוריותו" 	•

היא הדרך לקבל את היבול המרבי, אבל עומדת 
לנצל את המרעה במשך תקופה  בניגוד לצורך 
ארוכה ככל האפשר (במילים אחרות, שימור קמל 

לעונת היובש).
רעייה אינה קצירה: "להב המספריים אינו מבחין בין 	•

"...ירשנו אדמה סחופה המכוסה צמחייה דלה שהרבה ממרכיביה אינם רצויים למרעה. מנוחה לכשעצמה 
אינה בהכרח משפרת את כר המרעה. בעקבות מנוחה מתפתחים עצים, שיחים וקוצים במרעה. כיום בידינו 
ידיעות רבות על דרכים להשמדת שיחים ועשבים בלתי רצויים. ... בהשפעת האסכולה האמריקנית תלינו 
תקוות בשזרוע דגניים רב-שנתיים בגלל התמדתם ועונת הנבתם הארוכה. ... לעת עתה, אך מעט ידוע לנו על 

השפעת הגומלין בין פעולות הניהול וההשבחה לבין כושר הייצור של המרעה לתקופה ארוכה"

 (אלפרד אברם, מנהל האגף המקצועי של שרות ההדרכה והמקצוע 
במשרד החקלאות אצל: זליגמן ואח', 1959: 11-10)
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עשב לעשב אולם שפתי בהמה מעדיפות צמח אחד 
על השני".

"רעייה זהירה": אמצעי יחיד להרחיק כל גורמי עיכוב 	•
של ההתפתחות הטבעית של המרעה.

... מסופקני אם 	• "שאר אמצעי הטיוב, השפעתם 
תהיה מרובה או כדאית": הכוונה לדישון ולזריעה 
של מינים מובחרים. זה כמובן נאמר בזמנו על בסיס 
ידע צר מאוד, אבל איננו רחוק ממה שהתברר עם 

השנים על בסיס ידע רחב בהרבה.
"עבודת (הקצירה) קשה ומטרדת ... ואם ירחיבו את 	•

החלקות וירבו במספרם ודאי שיעלו חרס".

בשנות ה-40 של המאה הקודמת נעשו נסיונות שזרוע 
ודישון מרעה בחוות הנסיונות המנדטורית בעכו. במשקי 
רמת מנשה התבצעו ניסיונות במחזור רעייה, בדישון 
ובשזרוע דגניים רב-שנתיים, ונאספו נתונים על יבולי 
הירק במרעה מטופח ועל תנובת החלב של פרות 
הניזונות ממנו (זליגמן ואח', 1959). ניסויים בשזרוע צמחי 
מרעה רב-שנתיים, בדישון, ובהדברה של צמחי מרעה 

בלתי רצויים נעשו בשנים 1945-1944 בקיבוץ מצובה.

אמנם הרבה השתנה במהלך 70 השנים האחרונות 
במדעי המרעה, אבל לפחות לגבי התובנות הבסיסיות 
על מרעה בארץ, דברים רבים שנאמרו בזמנו נשארו 
על כנם גם אחרי מאמץ מחקרי נרחב ושימוש בשיטות 

מחקר מתקדמות. 

מיסוד המחקר במרעה
במרעה.  המחקר  מאוד  התרחב  המדינה  קום  עם 
בחוות הניסיונות נווה יער שהוקמה ב-1948 נערכו 
מחקרים במחזורי רעייה ובשזרוע של דגניים רב-

'הפיכת חברות  נבדקו האפשרויות של  שנתיים. 
שיחים ים-תיכוניות בלתי מועילות לחברות מרעה 
ידי שרפה מכוונת ומבוקרת, מניעת  מטופחות' על 
כימית,  הדברה  באמצעות  השיחים  התחדשות 
השיחים  של  באפר  רב-שנתיים  דגניים  זריעת 
נערכו  כך,  על  נוסף  מתוכננת.  ורעייה  השרופים 
ניסיונות רעייה להשוואת כושר התפוקה של מרעה 
עשבוני שטופח בעזרת הדברה, דישון כימי ורעייה 
 ,1950 (נאוה,  מחזורית לעומת מרעה בלתי מטופח 

 .(Naveh 1955 ;1960 ,1957
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הגנטיקה  לחקור את  החלו  ה-50  בתחילת שנות 
תת-קרקעי  תלתן  מובחרים -  מרעה  צמחי  של 
(Trifolium subterraneum), שעורת הבולבסין 
 Dactylis) ציבורת ההרים ,(Hordeum bulbosum)
 Katznelson and Morley, 1965;)  (glomerata 

 Katznelson and Zohary, 1967; Katznelson,
1974) - במטרה להשביח איתם את המרעה הטבעי. 
תהליכי הנביטה בצמחי מרעה נלמדו כבסיס לשזרוע 
ודישון מרעה טבעי  ניסויי שזרוע  המרעה הטבעי. 
ראשונים נעשו בוואדיות ובשטחי "פיזור מים" בהר 
בית קשת  "...בקיבוץ  בוקר.  הנגב בסביבות שדה 
נאים בהשבחת  שבגליל התחתון הגיעו להישגים 
... בשדה בוקר  מרעה על ידי מחזור רעייה ודישון. 
ושתילת שיחי מרעה  דגניים  ניסויי שזרוע  ערכו 
והוקמו משתלות   ... מי שיטפונות  פיזור  בתנאי 
לאקלום שיחי מרעה בתחנת הנסיונות בגילת ובשדה 

בוקר" (אברם, מתוך זליגמן ואח', 1959: 10-8). 

משנות ה-60 ואילך מוסדה פעילותן של חוות מחקר 
ובניצולו.  שונות בארץ שהתמקדו במחקר המרעה 
הדפים הבאים סוקרים את התפתחות החוות הללו 
ואת הפעילות המדעית בהן. פעילות מחקרית ענפה 
זו הולידה יותר מ-500 פרסומים בספרות המקצועית 
הבין-לאומית, בכנסים ובעיתונות החקלאית בארץ. 
והוצגו  "השדה",  התפרסמו מאמרים רבים בירחון 

תוצאות בכנסי מרעה בארץ ובחו"ל. 

הכנס הראשון בארץ לענייני מרעה התקיים ביגור 
נוסדה בשנת  ואגודת המרעה הטבעי   1934 בשנת 
1955. כנסי מרעה שהתקיימו בעבר מדי כמה שנים 
הפכו בהמשך לאירוע שנתי רב משתתפים. ב-1989 
התחדשה פעילות האגודה הישראלית למדעי המרעה, 
דו-יומיים  מפגשים  במסורת של  והיא ממשיכה 
(הרצאות וסיור) מאז. הפעילות המחקרית שהתבצעה 
בארץ בענייני מרעה טבעי ובתחומים המתלווים לו 
מתאימה ל"מעצמות מרעה" גדולות בהרבה מישראל 
מבחינת שטח, מספר בעלי החיים וחשיבות התחום 

בכלכלה הלאומית.

אתרי מחקר בנושא מרעה ורעייה
(כרונולוגי) של המחקרים באתרי  לתיאור היסטורי 

המחקר השונים ראו שער 10, נספח 1.

> נווה יער
בנושאי מרעה התמסד עם הקמת תחנת  המחקר 
יער" בגליל התחתון סמוך  "נווה  המחקר האזורית 

לרמת ישי מיד לאחר קום המדינה. הדגש הושם על 
נושאי השבחת מרעה, מתוך ההכרה בערכם הגדול של 
מיני בר ומיני תרבות מובחרים כמזון לבעלי חיים, ועל 
נושאי דישון, מתוך ההכרה שמחסור במינרלים בקרקע 
מגביל את ייצור צומח המרעה. מתחילת הדרך שילבו 
חוקרי בעלי החיים במקום את עבודותיהם עם מחקרי 

הרעייה שבוצעו בכרי דשא. 

> כרי דשא
המחקר על מערכת הייצור של בקר לבשר המנצל 
מרעה טבעי קיבל חיזוק ניכר עם הקמת חוות כרי 
ידי האגף לשימור קרקע  נוסדה על  זו  דשא. חווה 
של משרד החקלאות בשנת 1955 על כ-17,000 דונם 
של שטח הררי זרוע סלעי בזלת צפונית לכינרת, בין 
חורבות כורזין לנהר הירדן ועד ליישובי הבדואים 
טוּבא וזנגריה בצפון ומושב אליפלט במערב. מטרת 
החווה הייתה לשמש בית ספר לבוקרים וחוות הדגמה 
לגידול בקר לבשר וממשק מרעה במימון הסיוע הטכני 
(Point 4). התכנון וההדרכה המקצועית  האמריקאי 
נעשו בשיתוף עם מומחים מארה"ב. שטח המרעה 
ז עדר  גודר וחולק לחלקות, נרכש בקר ונקבע מרכֵּ
מקבוץ עמיעד. ב-1956 אורגן הקורס הראשון לבוקרים 
עם צוות הדרכה שהורכב מבוקרים מארה"ב וממדריכי 
ובקר ממשרד החקלאות הישראלי. הכוונה  מרעה 
יהיו מן המשקים שהקימו או  הייתה שהתלמידים 
שעמדו להקים עדרי בקר לבשר. אך אלה לא באו. 
במקומם באו נערים, רובם מן העיר. הקשר שלהם עם 

בקר לבשר היה בעיקר מסרטי המערב הפרוע.

בסתיו פרצה מלחמת סיני, הקורס פורק, הבוקרים 
האמריקאים חזרו הביתה והעדר נשאר לרעות במרחבי 
החווה. מתוך אפשרויות שונות בנוגע להמשך הדרך, 
הוחלט להקדיש חלק מן החווה לניסויי רעייה. בשנת 
1958 הוקמה החברה המסחרית 'בקר החּולה' שרכשה 
כ-1,000 פרות לעדר בקר לבשר. בסיס המרעה של 
העדר היה שטחי המרעה בכרי דשא בסתיו, בחורף 
ובארבעת חודשי הקיץ - שטחי שלפים  ובאביב, 
בעמק החּולה המיובש. ההסכם כלל סעיף שחייב 
את החברה להפריש בקר לפי הצורך למטרות מחקר 
בנושאי ממשק בקר לבשר במרעה. התכניות הוכנו 
ב-1959, והמחקר החל ב-1960 על שטח של כ-2,000 
דונם במרכז החווה, שחולק לשש חלקות ניסוי למחקר 

ממשק רעייה במרעה עשבוני ים-תיכוני. 

בסוף שנות ה-60 נחתם חוזה חדש, הפעם עם מושב 
מולדת, שהעמיד בחווה עדר של כ-700 ראש. העדר 
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רעה במשך כל חודשי השנה בשטחי המרעה של 
החווה, והנדידה לעמק החּולה נפסקה. כמו בסידור 
הקודם, העדר המסחרי סיפק בקר למחקר. ההסדר עם 
מושב מולדת נמשך עד שנת 2001, תוך כדי חילופי 
גברי והתאמת שטחים בהתאם לתמורות העתים. 
נקבעו  מולדת  מושב  עם  ההתקשרות  סיום  עם 
הסדרים חדשים עם בוקרי מושב דלתון. כמו במקרים 
הקודמים, הבקר לניסויים בא מהעדר המסחרי בחווה 

לפי צורכי המחקר. 

בחווה התקיימה סדרה של מחקרים על מערכות רעייה 
עם דגש על הקשר בין בעלי החיים וצומח המרעה 
(זליגמן וגוטמן, 1976). מחקרים ארוכי טווח נעשו גם 
על השפעת לחצי רעייה ומחזורי רעייה על תפקודי 
 Gutman and) עדר של בקר לבשר ועל צומח המרעה

.(Seligman, 1979; Gutman et al., 1999a

(2015-1994) נבדקו בניסוי  ב-20 השנים האחרונות 
ארוך טווח ההשפעות המתמשכות של משטרי רעייה 
 Henkin) שונים (לחץ ופיצול רעייה) על איכות המרעה
 (Henkin et al., 2015) על תפקודי העדר ,(et al., 2011b
 Sternberg et al., 2000,) וכן על הרכב כר המרעה 
Aboling et al., 2008 ;2003), ובהתאם גובשו מחדש 
כן, נלמדה  תנאי הרעייה המומלצים לישראל. כמו 
יצרנות  על  ההשפעה החזויה של שינוי האקלים 
 Henkin et al., 2010a; Shafran-Nathan et) המרעה

.(al., 2012; Sternberg et al., 2015

בוצעו מחקרים  ואילך   2000 כך, משנת  על  נוסף 
מגוונים שעסקו בבדיקת כמות האנרגיה שהפרות 
כולל   ,(Brosh et al ., 2010) ברעייה  משקיעות 
השוואה של פרות קטנות מגזע בלדי לפרות גדולות 
כן,  כמו   .(Aharoni et al., 2013) מגזע ביפמסטר 
נלמדו התנהגות הרעייה והפיזור המרחבי של פרות 
 Henkin) במרעה עשבוני תחת ממשקי רעייה שונים
et al., 2012; Dolev et al., 2014), כולל בדיקה של 
השפעת מקורות מים (שוקת), מזון מוגש וצל על 
הפיזור המרחבי של הפרות כדי להרחיקן ממקורות 
המים הטבעיים בשטח (דולב ואח', 2013). בשנים אלה 
בוצע גם מחקר המשך שנבדקו בו ההשפעות של 
רעיית בקר על איכות המרעה של דבורי דבש ובר 
לאורך האביב, כולל בחינת ההשפעה על מגוון ושפע 
של מיני פרחים חשובים לצוף ועל פעילות הדבורים 
נושא  נחקר  כן,  כמו   .(2015 2011; שפירא,  (קמינר, 

הייעור במרעה לצורך צל (הנקין ואח', 2011). 

> מגדה
ב-1961 הוקמה חוות הנסיונות 'מגדה' בנגב הצפוני. 
ההחלטה להקים את החווה באה לאחר סדרה של 
שנות בצורת שחייבו תשלום פיצויי בצורת גבוהים 
למגדלי הפלחה והעלו את השאלה: האם יש חלופה 

חקלאית לשיטת הפלחה השגורה? 

וכללו  החלופות שנבדקו התבססו על רעיית צאן, 
שלושה טיפוסי מרעה: מרעה טבעי של צמחים חד-
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שנתיים שצמחו על שטחי הפלחה המוָברים (בעיקר 
ומלעניאל   Hordeum glaucum שעורת העכבר - 
מצוי - Stipa capensis); מרעה זרוע בתערובת של 
מיני מרעה חד-שנתיים, בעיקר קטניות חד-שנתיות 
 ,Medicago polymorpha מצויה -  (אספסת 
Medicago truncatula, תלתן  אספסת קטועה - 
הארגמן - Trifolium purpureum, בקיה ססגונית - 
 ;(Lolium rigidum - וזון אשון  Vicia dasycarpa

קיפח  מלוח  בעיקר  שיחים,  בו  ששתלו  מרעה 
(Atriplex halimus) (Tadmor et al., 1974). נחקר 
כושר הייצור של צומח עשבוני טבעי, של מרעה זרוע 
קטניות חד-שנתיות המתחדשות בעצמן, ושל מרעה 
טבעי שנשתלו בו שיחים עמידים ליובש להארכת 

 .(Eyal et al., 1975) עונת המרעה הירוק

הנושאים בחקר המערכת המשולבת פלחה-מרעה 
רעייה  מניסיונות  עבר  והדגש  הזמן,  עם  התרחבו 
של כבשים בטיפוסי מרעה שונים לחקר הגורמים 
הקובעים את הייצור מן המרעה באזורים צחיחים 
1970 התחיל במגדה מיזם משותף  למחצה. בשנת 
עם חוקרים מאונברסיטת ואכנינגן שבהולנד ללימוד 
פוטנציאל הייצור של מרעה עשבוני באזורים צחיחים 

 .(van Keulen, 1975; Alberda et al., 1992)

במיזם משותף עם ארה"ב ומצרים נחקר מקומם של 
 Benjamin) שיחי המרעה במערכות רעייה משקיות

 .(et al., 1988, 1992, 1995 ; Seligman et al., 1991

לאחר מכן, מחקרים במימון של משרד החקלאות 

עסקו בעיקר בשילוב של רעייה בגידולי שדה בעל 
ניצול שלפי החיטה. עם  זרוע ובהשקיה בדגש על 
נושאי המחקרים חקר מערכות של  כללו  השנים 
גידולי שדה ורעיית כבשים שהסתיימו במיזם "מגדה-

כרמים" בשנים 1983 עד 1988, שהדגים את השילוב 
(בנימין ואח',  ורעייה בתנאי משק  בין גידול חיטה 

.(Ungar, 1990 ;1982

בשנות ה-80 של המאה הקודמת התברר כי שיטה 
את  מגדילה  בקש  קרקע  וחיפוי  אי-פליחה  של 
רעייה בשלפי חיטה  בנגב. לכאורה,  יבול החיטה 
בצורה  נבדק  הנושא  החדשה.  לשיטה  מפריעה 
מבוקרת במגדה במשך ארבע שנים רצופות, ונמצא 
כי שיטת הזריעה מכריעה - חיפוי הקרקע חשוב 
 Landau) ואין מניעה לרעות צאן בשלפים  פחות, 
et al., 2007.) כמו כן, הוכח כי נזקי הנברנים בטלים 
וכי השיטה של  רעייה בשלפים,  בשישים כשיש 
אי-פליחה וחיפוי אמנם מעלה את יבול החיטה, אך 
גם את כמות העשבים השוטים (עשבים רעים בפי 
החקלאים). בהמשך, התברר כי רעיית צאן בשלפים 
 Schoenbaum) אינה מלווה בהפצת עשבים שוטים

et al., 2009) כפי שחששו אנשי פלחה רבים. 

גידול  רווחיות  הושוותה  בתחילת שנות ה-2000 
החיטה לרווחיות מרעה זרוע שעורה וחריע לצאן 
ולבקר לבשר. במגדה אף   (Landau et al., 2005)
פותחה שיטה לקביעת הרכב המנה שאוספים בקר 
וצאן במרעה על פי ניתוח של ספקטרות של גללים 

 .(Landau et al., 2011) בתחום הכמעט אדום

צאן רועה בשלפים בחוות מגדה
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בשנים האחרונות התחילו לחקור בחוות מגדה את 
השילוב של רעייה בגידולים אורגניים (חיטה בבעל 
ובטטה בשלחין). שילוב של מרעה  וגזר, אבטיח 
וחקלאות אורגנית הוא גישה חדשנית, ונושא זה לא 
טופל עד כה בישראל ואך מעט ברחבי העולם. אחת 
משאלות המחקר היא האם הזנה של טליות בעלוות 
גזר ובטטה, טרייה או יבשה, מקבילה ביעילותה להזנה 
ניתן להזין  כי  בקש ובשחת חיטה? המחקר הראה 
את בעלי החיים ללא חשש במערכת אורגנית בקו 

הבצורת בנגב הצפוני. 

כמו כן, נבחנה האפשרות לקבוע את איכות המרעית 
בעזרת חישה מרחוק - שינויים בתכונות הכימיות של 
הצומח נקראים באורכי גל שונים הנקלטים בחיישנים 
המותקנים על כלי טיס זעירים. שינויים אלה נמצאים 
בהתאמה גבוהה עם השינויים ברמות החלבון, סיבים 
 Lugassi et al.,) של תאית, ליגנין והאנרגיה המטבולית
2015). לבסוף, נחקרה גם ההשפעה של רעייה בשלפים 
על תכונות הקרקע. לא נמצאו הבדלים בין רעייה 
מבוקרת בשלפים, שדה שלפים ללא רעייה וקרקע 

.(Stavi et al., 2015) טבעית", ששימשה כביקורת"

> להבים
פיתוח הנגב הטיל מגבלות חמורות על אורח החיים 
תנועת  בו.  הבדואים שחיו  המסורתי של  הנוודי 
עדריהם בעקבות המרעה מדרום הארץ צפונה נעשתה 
בלתי אפשרית. הגבלה אדמיניסטרטיבית על מספר 
ראשי הצאן לא פתרה את הבעיה עבור העדרים 
שנותרו, מאחר שעונת המרעה הירוק הקצרה בנגב, 
יותר בשנות בצורת, לא אפשרה  עוד  המתקצרת 
יצרני במשך כל חודשי השנה. המצב  קיום לעדר 
עם מצרים.  החמיר לאחר חתימת הסכם השלום 
נוספים בנגב, בהם שטחי  צה"ל סגר שטחי מרעה 
מרעה מסורתיים של הבדואים. "הושבת" הבדואים 
(sedentarization) נעשה כורח המציאות, והעלתה 
שאלות של ממשק שיתאים לצאן שלהם בתנאים 

 .(Ginguld et al., 1997) החדשים

משרד החקלאות יזם, בין היתר, הקמת חווה לבדיקת 
ממשק חלופי לעדרי הבדואים בתנאים החדשים. 
בשנת 1980 הוקמה חוות ההדגמה לבדואים על כ-8,000 
דונם בגבעות גורל, ליד היישוב להבים, 14 ק"מ צפונית 
לבאר שבע. השטח גודר, הותקנו סידורי מים, ונחתם 
חוזה עם בעל עדר בדואי שהביא לחווה עדר של 
כ-600 כבשים. בחווה נבחנו: הזנה משלימה מסודרת, 
טיפול וטרינרי מלא, הגדלת קצב הולדת הטלאים על 

ידי ריבוי המלטות והשבחת גזע הכבשים המקומי עם 
גזעים ולדניים יותר (פרבולוצקי ולנדאו, 1988). העדר 
הוחלף ב-1992 בשלושה עדרים קטנים יותר של כבשי 
אוואסי בממשק משופר על ידי הזנה משלימה ורעייה 
(כולל  ניסויי דישון שונים  עונתית בשלפים. נערכו 
מהאוויר) (פרבולוצקי ואח', 1990) וניסויי אילוח בחיידקי 
Azospirillum braziliensis) מקבעי  אזוספירילום (
החנקן לשם הגדלת כמות הביומסה העשבונית (צעדי 

 .(Zaady et al., 1994; 1992 ,'ואח

של  באקולוגיה  המחקרים  הורחבו   2004 בשנת 
המרעה באזור צחיח למחצה. המטרה הייתה להבין 
את התהליכים הביולוגיים והפיזיקליים המשפיעים 
על הייצור הראשוני של המרעית ועל ניצול המרעה 
בסיס מדעי להמלצות ממשק  כדי לספק  ברעייה 
רעייה. המחקרים עסקו בהשפעת הרעייה  ותכנון 
בבתי גידול שונים על הדינמיקה של מרכיבי הצומח 
 Osem et al., 2002, 2004, 2006a, ;1999 ,'אסם ואח)
המשקעים  משטר  ובהשפעת   (2006b , 2007a,b

.(Shafran-Nathan et al., 2013a,b) המשתנה

כפועל יוצא מההכרה בחשיבות המחקר ארוך הטווח 
במערכות טבעיות שפועלות בסביבה משתנה מאוד 
(הן בתוך העונה הן בין העונות), הוקמו מערכי ניטור 
להבים.  ובהם  בארץ  שונים  באתרים  טווח  ארוך 
1988 והתמקד  מערך הניטור בלהבים הוקם בשנת 
יסודיים של הייצור הראשוני -  בשלושה היבטים 
לנוכח ההטרוגניות  וכיסוי צמחי.  ביומסה  נביטה, 
המרחבית הרבה של אזור להבים, והחלוקה הטבעית 
גידול טופוגרפיים שונים מאוד  של השטח לבתי 
פיזית אחד לשני), התבצע  כי קרובים מאוד  (אם 
הוואדי,  גידול: כתפי  הניטור בארבעה בתי  מערך 

המפנה הצפוני, המפנה הדרומי וראש הגבעה.

בשנים 1988 עד 1993 התבצע הניטור בשטח הפתוח 
הנתון לרעייה. כדי לבחון את השפעת הרעייה על 
המערך בשנת  הורחב  המדדים שנוטרו,  שלושת 
1994 על ידי הקמת גדורות למניעת רעייה בארבעת 
ומאז התבצע הניטור בתוך הגדורות  בתי הגידול, 
(ללא רעייה) ומחוץ להן (תחת רעייה). מאמץ הדגימה 
השנתי נמשך עד שנת 2011, והודות לו נוצר אחד 
ממסדי הנתונים הגדולים ביותר בארץ בתחום המרעה. 

המרכיבים של מערך הניטור היו כדלקמן:

הנביטה של א.  העשבוני -  הצומח  הנביטה של 
הצומח החד-שנתי היא התהליך המגשר בין העונה 
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יש מקום  ולכן  החולפת לבין העונה הנוכחית, 
ידי ספירה של  לכמת את עוצמת הנביטה על 
מספר הנבטים ליחידת שטח. נמצא שהנביטה היא 
לא עניין של "כן או לא", אלא שעוצמתה תלויה 
בצורה הדוקה בכמות הגשם בתחילת החורף 

(אונגר ואח', 2002).
יסודי ב.  מדד  העשבוני -  הצומח  הביומסה של 

בכמות  (כלומר,  הראשוני  הייצור  באפיון 
על  מושם  מיוחד  דגש  נתון.  באזור  המרעית) 
כמות הביומסה העשבונית בשיא ההתפתחות 
עד  מרץ  סוף  הירוקה -  העונה  סוף  (לקראת 
אמצע אפריל). ערך זה קובע את כושר הנשיאה 
של השטח, או לפחות קשור אליו באופן הדוק. 
הביומסה נקבעת באמצעות אומדן, קציר, איסוף, 
ייבוש ושקילה של הצומח העשבוני בתוך ריבועי 
דגימה המפוזרים אקראית בשטח. נמצא קשר 
חזק בין הייצור הראשוני של הצומח העשבוני 
לבין כמות הגשם, ששיפועו תלוי בבית הגידול 
וברעייה (אונגר ואח', 1999; גולודיאץ ואח', 2013; 

.(Golodets et al., 2013
הכיסוי של הצומח המעוצה - רכיב חשוב של הנוף ג. 

הצמחי בלהבים, כמו גם באזורים רבים אחרים 
בארץ, הוא הצומח המעוצה, בעיקר שיחים נמוכים 
כדוגמת סירה קוצנית. אף על פי שהיחס כלפי 
הצומח המעוצה השתנה מאוד מאז שנות ה-80 של 
המאה הקודמת, היחסים הכמותיים בין צומח עשבוני 

לבין צומח מעוצה חשובים מאוד, הן להזנת בעלי 
החיים הרועים הן לתפקוד המערכת האקולוגית. 
הכיסוי היחסי של הצומח המעוצה נקבע על ידי 
חתכי צומח (point transect). נמצא שלאירועי 
בצורת ישנה השפעה שלילית חזקה על הכיסוי של 
הצומח המעוצה, ולרעייה - השפעה שלילית מתונה 

.(DeMalach et al., 2014 ;2012 ,'דה מלאך ואח)

היה ברור מאליו שהטרוגניות מרחבית קיימת לא 
מבחינת  גם  אלא  הראשוני  הייצור  מבחינת  רק 
היו כלים  ידי העדרים, אבל לא  ניצול השטח על 
יעילים לבחון את הנושא. הרחבת השימוש האזרחי 
 (GPS-מערכת ה) במערכת איכון שהקימה ארה"ב 
הגיעה גם לחוקרי התנועה של חיות בר וחיות משק 
במרעה. הטכנולוגיה הזאת יושמה באתרים שונים 
בארץ, ובהם להבים. חרף קשיים לוגיסטיים תועדו 
מאות מסלולי רעייה יומיים. בשילוב מערכות מידע 
ניתוחים כמותיים  GIS), נעשו  (ממ"ג -  גאוגרפיות 
הימצאות העדרים בשטח, אחידות השימוש  של 
ביוטיים  בגורמים  הרעייה  לחץ  ותלות  במרחב 
 Svoray et al ., 2009א;  ואח',  (אונגר  ואביוטיים 

.(Arnon et al., 2011 ;2009

שיתוף פעולה עם חוקרים בתחום הגאומורפולוגיה 
קידם את הבנתנו בנושא  מאוניברסיטת בר-אילן 
ההשפעות ההדדיות בין הקרקע, הצומח ובעלי החיים 

עדר בדואי רועה במרעה אביבי בחוות להבים
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(Stavi et al., 2009a). הסתבר שנוכחות העדרים 
ובאופן שונה  משפיעה על תכונות קרקע שונות, 
 Stavi בכתמים עשבוניים לעומת הכתמים המעוצים (
et al., 2008a, 2008b, 2009b). הרשת המסועפת של 
שבילי הליכה שנוצרת על ידי תנועת העדרים בשטח, 
משפיעה על היבטים חשובים של תפקוד המערכת, 
כגון תנועת מים (Stavi et al., 2012), ועצם תנועתם 
משפיעה על הדגם המרחבי של פיזור אבנים קטנות, 
ועל  שגם לו יש השלכות על משק המים בקרקע 

 .(Ungar et al., 2010a) תכונות קרקע

האקולוגיה  בתחום  חוקרים  עם  פעולה  שיתוף 
מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב הביא לתפיסה מורכבת 
יותר של תפקיד הצומח המעוצה במערכת, ולהבנה 
שהגישה הקָלסית שרואה את הצומח המעוצה כמתחרה 
התופס מקום של צומח עשבוני בעל ערך תזונתי גבוה 
יותר, אינה מספיקה. העבודות הניסוייות הראשונות על 
חשיבות הצומח המעוצה לייצור הראשוני של הצומח 
 Arnon העשבוני נעשו בלהבים (ארנון ואח' 2007; 
et al., 2007), ותרמו לפיתוח מודל רעיוני של תפקיד 
הצומח המעוצה בנוף (Shachak et al., 2008). בהמשך 
צורפה תחנת המחקר בלהבים לרשת תחנות מחקר 
לאורך מפל הגשם בארץ שבה נחקר התפקיד של 
צומח מעוצה על ידי שילובים שונים של כריתה (כן 
או לא) ורעייה (כן או לא). המחקרים שנעשו בלהבים 
מצביעים על כך שדיכוי הצומח המעוצה או סילוק שלו 
 Segoli עלולים לפגוע ביצרנות הכללית של השטח (

 .(et al. , 2008, 2012a, 2012b

> חורש טבעי למרעה 
בשנת 1981 הוקמה חוות חט"ל (חורש טבעי למרעה) 
בגליל המערבי, ונחקרות בה האפשרויות של גידול 
 Gutman et al.,) ים-תיכוני  בקר לבשר בחורש 
1999b). מקובל שעזים מנצלות צמחי חורש ביעילות 

רבה יותר מאשר בקר או כבשים. אבל גידול עזים 
גם  וכיום,  המדינה,  קיום  שנות  במשך  הצטמצם 
לאחר נסיונות לעודד את גידולן, מספר העזים בגליל 
נשאר נמוך ביחס לגודל שטחי החורש. מאידך גיסא, 
קיימים יותר ממאה עדרי בקר לבשר באזורי החורש 
עבורם.  וחסרים שטחי מרעה  הגליל,  והבתה של 
לכן, היה עניין רב בבירור אפשרויות ניצול החורש 
כמרעה לעדרים אלה. ִמנהל המחקר החקלאי, קק"ל 
יזמו  והאגף לשימור הקרקע של משרד החקלאות 
את הקמת חוות חט"ל כאתר לבירור של אפשרויות 

ניצול החורש הטבעי לגידול בקר. 

יד קבוץ  החווה הוקמה בשטחי החורש הצפוף על 
חורש  בשליטת  דונם  כ-1,160  יחיעם. שטח של 
Quercus calliprinos) גודר, הותקנו בו  אלון מצוי (
מתקני מים והזנה משלימה, ונבנתה מכלאת טיפולים. 
השטח חולק לשתי חלקות רעייה כדי לחקור את 
השפעת לחץ הרעייה בממשק המקובל באזור על 

תפקודי העדר ועל תגובת הצומח. 

בתחילת המחקר דולל החורש ידנית על ידי קבלנים, 
שבמקום תשלום קיבלו את העץ לייצור פחם. מספר 
הגזעים הוקטן מ-300-200 גזעים לדונם ל-70-50. 
רוססו מן האוויר  (ושוב ב-1992)   1982 באביב של 
השטחים שבשליטת קידה שעירה וסירה קוצנית עם 
קוטל עשבים בררני. בסוף מאי 1981 הוכנס עדר של 35 
פרות בשר מקיבוץ כברי לשטח. במשך שנתיים גדל 
העדר ל-60 פרות. עדר כברי המשיך לרעות באתר עד 
שנת 1992. מבחינה מקצועית הוכחה האפשרות לגדל 
עדר בקר לבשר במרעה חורש מעוצה בסטנדרטים 
המקובלים בענף (Gutman et al., 2000), אבל קיבוץ 
כברי לא היה מרוצה מהתוצאות הכלכליות, והחליט 

להוציא את העדר מהחווה.

עדר כברי הוחלף בעדר קטן בגודל 40 ראש ממושב 
עין יעקב הסמוך. העדר גדל, ובשנת 2004 מנה כ-85 
 Henkin et) פרות. ביצועי העדרים סוכמו מדי שנה
al., 2005) ונערכו סקרים לקביעת השפעת הרעייה 
והאתר שימשו  כך, העדרים  נוסף על  על הצומח. 
לביצוע מחקרים שונים שכללו: קביעת איכות המזון 
ממינים מעוצים; אמידת כמות הצומח הנאכל והרכבו 
הבוטני (Brosh et al., 2003, 2006a); הוצאת האנרגיה 
ומאזן האנרגיה של הפרות בעונות השנה השונות; 
השפעת פוליאתילן גליקול על נוהגי הרעייה של העדר 

 .(Henkin et al., 2009)

ציוד מתקדם ִאפשר ניטור של התנהגות הפרות בכל 
שעות היממה וקביעת שעות רעייה בעונות השונות 
של השנה. בשנים 2012-2007, לאחר הגדלת השטח 
ל-2,800 דונם וחלוקתו מחדש, גדל עדר הניסוי ל-95 
פרות. בוצע מחקר מקיף שכלל בדיקה של יצרנות 
הפרות, מאזן האנרגיה שלהן, הפיזור המרחבי שלהן 
בשטח והשפעתן על הצומח המעוצה בלחצי רעייה 
שונים (שיינבאום, 2013). בקרבת חט"ל נערך ניסיון רב-
שנתי שעסק בהפיכת בתות סירה קוצנית הגדלות על 
 Henkin,) בתי גידול דלי-זרחן לכרי מרעה עשבוניים

 .(2006; Henkin et al., 2010b
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> רמת הנדיב 
פארק הטבע רמת הנדיב ליד זכרון יעקב משתרע 
לכבודו של  הזיכרון  גני  סביב  דונם,  כ-5,000  על 
הברון אדמונד דה רוטשילד. השטח הוא פסיפס של 
חורש, שיחייה, חורשות נטועות וכתמים עשבוניים. 
הפארק מגודר, ומאז הקמתו בתחילת שנות ה-50 
של המאה הקודמת לא הותרה בו רעייה. ב-1980 
נשרף מרבית שטחו של הפארק בשרפה שהתפשטה 
מקיבוץ מעיין צבי. אירוע זה, יחד עם לקחי השרפה 
הגדולה שהייתה בכרמל ב-1989, הביאו לפתיחת 
ומשמשת  שימשה  הנדיב  רמת  לרעייה.  הפארק 
כר נרחב למחקר בנושאים שונים בתחום המרעה 
והרעייה וליישומם - ייצור ראשוני ושניוני של בקר, 
ניצול מרעה, שימוש בבקר ובעזים לממשק שטחים 
אקולוגיים  רכיבים  על  רעייה  פתוחים, השפעות 

שונים, הזנת עזים וייצור חלב עזים.

אזור  רועה במקום עדר בקר המתחזק   1990 מאז 
חיץ - הראשון מסוגו בארץ - בין הפארק לשכונות 
הדרומיות של זכרון יעקב, כחלק ממאמץ למניעת 
2013). מאזור החיץ  ואח',  (גוטמן  שרפות בפארק 
הורחק ב-1992 רוב הצומח המעוצה, והופעלה רעייה 
בלחץ חזק מאוד של עדר הבקר לתקופה קצרה של 
שבועות. מאז משמש אזור החיץ אתר למחקרים 
שונים על אודות השפעת לחץ רעייה גבוה על רכיבים 
 Hadar et al., 1999,) שונים של המערכת האקולוגית

Perevolotsky et al., 2002 ;2000). בעקבות השרפה 
הקטלנית בכרמל ב-2010 מוקמים, על בסיס הניסיון 

ברמת הנדיב, אזורי חיץ רבים בכל הארץ.

ברמת הנדיב שולבה לראשונה בארץ הרעייה של 
עדר בקר כחלק מניהול פארק שייעודו נופש בחיק 
ממשק  לפיתוח  מחקרים  נערכים  במקום  הטבע. 
רעייה שיקדם את יעדי הפארק, בהם מניעת שרפות, 
מיני  ועידוד  צומח  של  פתוח  מבנה  על  שמירה 
צמחים רצויים (Perevolotsky et al., 2011). בשנת 
2003 התווסף לפארק עדר של עזים שמשמש הן 
למחקר הן חלק מכלי ניהול השטח בהתמודדות עם 
 Bar התפשטות הצומח המעוצה (גלסר ואח', 2013; 

 .(Masada et al., 2008; Gabay et al., 2011

לפיתוח שיטות חדשניות  גם  עזים אלה שימשו 
לקביעת צריכת מזון במרעה והרכב המזון הנאסף 
תוך שימוש בספקטרוסקופיה* המופעלת על גללי 
העזים (Glasser et al., 2008, 2009, 2012). נוסף על 
כך, נחקרים ההשפעה של העזים על החורש, צורכי 
ההזנה של גזעי עזים, כולל העדפת מיני הצמחים שהן 
בוחרות והתכונות המיוחדות של החלב שמייצרות 
נחקרים שימושים  כן,  כמו  עזים הרועות בחורש. 
ריפוי  וטרינריים של צמחי החורש, כולל תהליכי 

עצמי (self-medication) של העזים.
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*  ספטרוסקופיה - תחום מחקר בו נמדדת החזרה של גלים המוקרנים על חומרים. דגם ההחזרה עוזר בקביעת הרכב החומרים
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פרק 8 / 
המרעה באגן הים התיכון

האקלים הים-תיכוני
אקלים הוא מכלול של מאפיינים מטאורולוגיים - 
דוגמת טמפרטורה, גשם ולחות באוויר - המבטאים 
את מזג האוויר השורר באזור מסוים בעונות שונות. 
מזג האוויר מתייחס לאותם מאפיינים רק בהקשר 
המָידי. האקלים הוא הגורם העיקרי הקובע את אופי 
וכמותו באזור מסוים. היות שכך, חשיבות  הצומח 

האקלים בכל דיון על צומח מרעה ברורה.

בעולם מבחינים בשתי חגורות מקוטעות של אקלים 
ים-תיכוני בין קווי הרוחב 45-30, בחצי הכדור הצפוני 
לים  מהאזור שסביב  לבד  הדרומי.  הכדור  ובחצי 
התיכון מוצאים אקלים ים-תיכוני במרכז קליפורניה 
צ'ילה, בדרום ארץ הכף  שבמערב-ארה"ב, במרכז 
שבדרום-אפריקה ובדרום ודרום-מערב אוסטרליה. 
 (Köppen) האקלים הים-תיכוני מוגדר בסיווג של קפן

כתת-טרופי יבש (ראו קטע ממוסגר).

באקלים ים תיכוני החורף גשום ומתון יחסית, והקיץ 
ויבש. כתוצאה מכך, הצמיחה של רוב הצומח  חם 
העשבוני חלה בעיקר במשך האביב, וכך גם הלבלוב 
והחלפת העלים של רוב המינים המעוצים. מחסור 
נוצר בעקבות  הקיץ  בעונת  לצומח  זמינים  במים 
המים שנותרו  בין  והביקוש -  ההיצע  בין  הפער 
בקרקע מתקופת הגשמים לבין קצב ההתאדות התלוי 
בקרינת השמש, הטמפרטורה, לחות האוויר והרוח. 
כאשר מתארים את מאזן המים הזמינים וההתאדות 

הפוטנציאלית באותן היחידות (למשל מ״מ; בשיטת 
Thornthwaite, 1948) ניתן לראות שנוצר גירעון מים 
במהלך הקיץ הים-תיכוני (איור 1). הצומח המעוצה 
יכול לעשות שימוש בקיץ גם באוגרי מי הגשמים 
בקרקע העמוקה ובסלע, שנותרים לאחר איבוד מי 
הניקוז אל מתחת לבית השורשים של הצמחים החד-

שנתיים.

בגלל חשיבות הטמפרטורה בקביעת ההתאדות ובגלל 
נתוני התאדות,  לעומת  נתוני טמפרטורה  זמינות 
(clima-diagrams) על  נהוג להרכיב איורי אקלים 
נתונים של הטמפרטורה ושל משקעים  ידי צירוף 
2). איורים אלה מראים  (איור  חודשיים ממוצעים 
שבאזורי אקלים ים-תיכוניים שונים ישנם הבדלים 
בהתפלגותם  הגשמים,  בכמויות  מאוד  גדולים 
ובעוצמתם העונתית. שלושת זוגות האיורים מייצגים 
אזורים עם כמויות גשם הולכות ועולות. בצד שמאל 
מופיעים אתרים עם אקלים בעל עונתיות חזקה כמעט 
ללא גשמי קיץ (דמשק, ירושלים, איזמיר). בצד ימין 
מופיעים אתרים בעלי אקלים ים-תיכוני מתון יותר, 
עם מעט גשם בקיץ, שלפעמים מאפשר את קיומם של 
עשבים רב-שנתיים (ריברסייד בקליפורניה שבארה"ב, 
מדריד בספרד, ומונפלייה שבדרום צרפת). השורה 
ים-תיכוניים  דוגמאות מאזורים  התחתונה מציגה 
(ולפראיסו)  בחצי הדרומי של כדור הארץ - צ'ילה 

ודרום-אוסטרליה (אדלייד).

"לאגן הים התיכון יש מעמד מיוחד לענייננו .... שהמין האנושי החל לנצל בו את הקרקע, ובו השלים מעגל 
הניצול את מהלכו"

(Attenborough, 1987 - “The First Eden: The Mediterranean World and Man”)
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שיטת קפן לסיווג אקלים היא שיטת הסיווג הפופולרית ביותר של טיפוסי אקלים, למרות אי-התאמות 
רבות בין הקריטריונים של הסיווג לבין המציאות. השיטה מבוססת בעיקר על קווי רוחב, טמפרטורות, 
משקעים וצומח. להלן כל סוגי האקלים הראשיים, עם פירוט של טיפוסי B ו-C הנוגעים לטיפוסי האקלים 

.(Arnfield, 2014) בארץ

A - אקלים טרופי, חם ולח עם יערות גשם

B - טיפוסי אקלים יבש וחם
טיפוסי אקלים אלה נמצאים בין 30°-20° משני צדי קו המשווה, שם ההתאדות הפוטנציאלית והדיות 

השנתיים גדולים מן המשקעים. 
Bw -  מדבר אמתי המכסה 12% מפני היבשות בעולם. שולט בו צומח מותאם ליובש (קסרופיטי - 

.(xerophytic

Bs -  אקלים ערבתי עם צומח עשבוני, עם יותר משקעים מאשר ב-Bw, מכסה 14% מפני היבשות 

בעולם.

C - אקלים תת-טרופי בקווי רוחב בינוניים 
נמצא בין 50°-30° בשוליים המערביים והמזרחיים של רוב היבשות בעולם. הקיץ חם והחורף מתון. 

קיימים שלושה טיפוסי משנה:
Cf - תת-טרופי לח (כמו בדרום-מזרח ארה"ב)

Cs - ים-תיכוני, הנמצא בעיקר מסביב לאגן הים התיכון וגם בשוליים המערביים של רוב היבשות 

(קליפורניה, מרכז צ'ילה, דרום אפריקה, ומערב/דרום אוסטרליה). מאופיין בגשמי חורף ובתקופת 
יובש בקיץ שיכולה להימשך חמישה חודשים. מאזן המים בקרקע נע מעודף בחורף למחסור בקיץ. 
 ,(sclerophyllic) באזורים לחים יותר הצומח כולל יער/חורש עם עלים ירוקי-עד, סקלרופיליים 
עמידים ליובש כמו במיני אלון, אורן וזית. שרפות הן תופעה שכיחה. הצומח מתחדש אחרי שרפה, 

ומינים רבים נובטים רק אחרי שרפה. באזורים יבשים יותר שולטים בני שיח.
Cm- ימי, אקלים לח עם תקופת יובש קצרה בקיץ בשוליים המערביים של יבשות.

D - אקלים ממוזג קר בקווי רוחב בינוניים (אזור "בוריאלי" - יערות מחטניים, "טייגה")

E - אקלים קוטבי ("טונדרה"), חורף קר מאוד, אין קיץ אמתי

.Cs-ו Bw, Bs :טיפוסי האקלים הקיימים בארץ, מדרום לצפון, הם

 איור 1 גשמים חודשיים ממוצעים והתאדות פוטנציאלית חודשית ממוצעת בלוד. 
(Thornthwaite, 1948) השטח המנוקד מייצג את "גירעון ההתאדות״
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 איור 2 איורי אקלים באזורים ים-תיכוניים שונים בעולם (הממוצעים הרב-שנתיים של משקעים 
(FAOCLIM-2, 2001) (חודשיים מסומנים בקו דק והטמפרטורות החודשיות הממוצעות בקו עבה

ולפראיסו, צ'ילה 41 מ׳ מעל פני הים
14oC :1988-1951; 374 מ"מ
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אדלייד, אוסטרליה 6 מ׳ מעל פני הים
17oC :1989-1839; 515 מ"מ
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ירושלים, ישראל 749 מ׳ מעל פני הים
17oC :1967-1952; 597 מ"מ
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מדריד, ספרד 609 מ׳ מעל פני הים
14oC :1990-1951; 439 מ"מ
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איזמיר, טורקיה 25 מ׳ מעל פני הים 
17oC :1980-1971; 696 מ"מ
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מונפלייה, צרפת 5 מ׳ מעל פני הים
15oC :1981-1973; 772 מ"מ
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דמשק, סוריה 610 מ׳ מעל פני הים
17oC :1990-1951; 187 מ"מ
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ריברסייד, קליפורניה 41 מ׳ מעל פני הים
18oC :1990-1951; 250 מ"מ
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בגלל ההבדלים הללו במאפייני המשקעים ישנם גם 
הבדלים גדולים בתנאי הצמיחה ובמינים השולטים 
בצמחייה. מבחינת המרעה כמזון לבעלי חיים, חשובות 
כמות המרעית ואיכותו, והן נקבעות במשך עונת הצמיחה. 
אבל חשוב גם, ולעתים אף יותר, אורך עונת המרעה 
האיכותי (או ה"עונה הירוקה") שנקבע בעיקר על ידי פיזור 

הגשמים, ובמידה קטנה יותר על ידי כמות הגשמים. 

באזור המזרחי של הים התיכון, ככל שמצפינים, עונת 
הצמיחה (הפוטנציאלית) מתארכת (השוו, למשל, את 
נתוני ירושלים עם אלה של איזמיר באיור 2). במונפלייה 
שבצרפת, לדוגמה, מחסור המים בקיץ קל יחסית, כי 
יורדים שם גם גשמי קיץ משמעותיים. בכמה אזורים 
ים-תיכוניים בדרום כדור הארץ - קייפטאון בדרום 
אפריקה ואֶדלייד באוסטרליה למשל - עקת המחסור 
הקיצי מתונה בהשוואה למצב באזורים המזרחיים של 
הים התיכון. בוולפראיסו שבצ'ילה, לעומת זאת, אין 
גשמי קיץ, אבל הטמפרטורות מתונות במשך כל חודשי 

השנה, ולכן בכל אזור יתפתח צומח שונה בתכונותיו.

טמפרטורות חורף נמוכות, בעיקר באזורים הרריים, 
כאשר  הקרים.  בחודשים  הצמיחה  את  מגבילות 
דרך  מתנקזים  רבים  גשם  מי  נמוכה,  ההתאדות 
השכבות העליונות של הקרקע אל מי התהום או 
הופכים לנגר. כתוצאה מכך, באזורים גשומים וקרים 

אין קשר הדוק בין כמות הגשמים לבין צמיחת המרעה 
וערכו כמזון לבעלי החיים.

צומח המרעה הים-תיכוני 
ביות חיות בר צמחוניות התרחש בשולים המזרחיים 
של אגן הים התיכון והתפשט אל מרכז האזור בתקופה 
מוקדמת (פרבולוצקי ואח', 2013). האקלים הנוח יחסית 
ואפשרויות העיבוד החקלאי עודדו קיום והתפתחות 
של חברות חקלאיות המשלבות גידול בעלי חיים 
ועיבודים חקלאיים, בעיקר גרעינים (אגרופסטורליזם). 
ניתן לומר שכיום אי אפשר לנתק בין נוף הצומח הים-

תיכוני ובין ההיסטוריה של שימושי הקרקע שרווחו בו, 
ובעיקר רעייה של חיות משק (Blondel, 2006). זאת 
ועוד, הצומח הנוכחי באגן הים התיכון אינו תולדה רק 
של קשרי גומלין עם הסביבה והאדם, אלא גם של 
יחסים ממושכים בין הצומח, בעלי החיים ובני האדם 

.(Perevolotsky and Seligman, 1998)

הרכיב העשבוני תורם את רוב המרעית המזינה את 
בעלי החיים הרועים. באזור הים-תיכוני, ובעיקר בחלקו 
היובשני, מדובר על מינים חד-שנתיים, ולכן במשאב 
בעל עונתיות ברורה. הצומח העשבוני נובט מספר 
ירידת כמות משקעים משמעותית,  שבועות אחרי 
מתפתח לאט יחסית במהלך החורף הקר, ומהר יותר 
 עם הכניסה לאביב שהטמפרטורות בו נוחות יותר.
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ההבדלים בצומח האופייני לשטחי המרעה בין ארצות 
אגן הים התיכון גדולים מאוד. הדבר נובע, בין השאר, 
מההבדלים בתנאים הסביבתיים במרחב: משטחים 
עם  הגובלים  ועד לשטחים  המדבר  עם  הגובלים 
היערות הממוזגים של אירופה וטורקיה. בין שטחי 
טיפוסים שונים של  או  קיימים תצורות  המרעה 
צומח - כרים עשבוניים, בתות**, שטחי חורש ויער, 
יותר, פוריים ודלים. לעתים  יותר וסגורים  פתוחים 
הם מתוארים על ידי בוטנאים ואקולוגים כשלבים 
שונים בסוקצסיה (טבלה 1). המינים בקטגוריות יכולים 
להשתנות מארץ לארץ, אבל התכונות של טיפוסי 
הצומח דומות. בכל מקרה, המרעה הפתוח העשבוני 
לים  נרחבים בכל הארצות מסביב  מכסה שטחים 

והרכבם של  גודלם  ו-3ב). גם  3א  (איורים  התיכון 
העדרים המתקיימים מהמרעה משתנים מארץ לארץ, 
לא רק בגלל אופי השטחים השונה, אלא גם בגלל 
הבדלים כלכליים ותרבותיים (איור 3ג). צירופים שונים 
של גורמים אלה יוצרים תנאי מרעה שונים בתכלית. 
כתוצאה מכך, קיימים הבדלים בין ובתוך הארצות 
ברמת האינטנסיביות של ניהול מערכות המרעה, דבר 
שגורר שונות גדולה בצפיפות האכלוס של בעלי חיים 
במרעה (איור 3ד). באופן כללי, יש הבדל מהותי בתנאי 
הסביבה הפיזית, הכלכלית והתרבותית בין הארצות 
בצפון אגן הים התיכון ובמערבו לבין ארצות הדרום 

והמזרח, שמושפעות מהמדבריות של אפריקה וערב.

מופעים שונים של הצמח לאורך מחזור החיים  *
בתה היא תצורת צומח בשליטת בני שיח נמוכים שגובהם אינו עולה על מטר אחד; בישראל נפוצות בתות הסירה הקוצנית  **

טבלה 1. שלבי נסיגה בסוקצסיה של חורש ים-תיכוני בדרום-מערב ספרד ואינדיקטורים צמחיים לכל שלב 
(Rivas Martinez and Gandullo, (מעובד מ-1987 

שיא ההתפתחות מבחינה כמותית (ביומסה ליחידת 
שטח) מגיע באמצע מרץ - תחילת אפריל (בתנאי 
אקלים יובשניים כמו בישראל). אחרי הפריחה ופיזור 
המהירה,  ההתייבשות  תקופת  מתחילה  הזרעים 
והצומח הופך לקמל. הקמל נאכל על ידי בעלי החיים, 
אך ערכו התזונתי נמוך. העיתוי של כל שלב פנולוגי* 
משתנה בין אזורי אקלים שונים בתוך המרחב הים-
תיכוני. גם לקרקע יש השפעה על מחזור החיים של 
הצומח העשבוני. באזורים לחים וקרים של המרחב 
הים-תיכוני מופיעים יותר מינים רב-שנתיים, ואופי 

המרעה ורגישותו לרעייה - משתנים.

מגוון המינים של חברת הצומח העשבונית באגן 
הים התיכון הוא גבוה מאוד חרף אלפי שנות רעייה. 
הים תיכון כאחת מ"הנקודות  למעשה נחשב אגן 

(hotspots או מוֵקדה עולמית) של המגוון  החמות" 
הצמחי העולמי. אנשי המרעה מאחדים את המינים 
הרבים לשלוש קבוצות תפקוד: דגניים, שתורמים 
את עיקר הביומסה הנאספת ברעייה מהיותם נפוצים 
וזמינים, ומאחר שיש להם ערך תזונתי גבוה, מעט 
מנגנוני הגנה, ויכולת התאוששות גבוהה אחרי רעייה; 
קטניות, שנאכלות ברצון היות שהן תורמות חנקן 
שדרוש לבעלי החיים, אבל אינן נפוצות ולא עמידות 
מאוד לרעייה; רחבי עלים, שנחשבים טעימים פחות, 
יחסית  ותורמים מעט  ודחייה,  מנגנוני הגנה  בשל 

לתזונה של בעלי החיים במרעה.

שלבי התפתחותמינים מאפיינים

Forest, woodland (Bosque)חורש, יעראלון משיר עלים, אגס, אדמונית

Dense shrubland (Matorral denso)שיחייהבר זית, אלון ירוק-עד, רותם

Scrub (Matorral degradado)בתהְרֵתָמה, אזוביון

Grassland (Pastizales)מרעה עשבונינחלית נימית, סיסנית
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גורם נוסף, המשמעותי באזורנו, הוא אורך עונת הרעייה, 
שכוללת את התקופה הקצרה שבה הירק שופע ואת 
עונת היובש הארוכה עם המרעה הקמל בעל האיכות 
הנמוכה, שהולך ומתמעט לקראת החורף. המרעה הדל 
בקיץ היה גורם קבוע שהגביל את מספר בעלי החיים. 
בעונת הירק, גם כאשר הצומח העשבוני נאכל בתיאבון, 
הוא בדרך כלל לא נאכל כליל, כי בעלי החיים לא 
יכולים לאסוף מרעה מתחת לכמות ולגובה מסוימים 

(Noy-Meir, 1975) או כי לא כדאי להם לבזבז אנרגיה 
 .(Thornley et al., 1994) על תוספת אנרגיה כה קטנה
קצב הצמיחה של הצומח העשבוני מהיר באביב, ואחרי 
כחודשיים הצמחים פורחים, יוצרים זרעים, מפזרים 
הירק הקצרה,  למרות תקופת  ומתייבשים.  אותם 
המרעית הירוקה איכותית, מספקת לבעלי החיים את 
רוב צורכיהם התזונתיים, ואף מאפשרת להם לצבור 
אנרגיה כשומן ברקמותיהם שמסייע להם לעבור 

(FAO מעובד מנתוני) איור 3 שטחי מרעה וחורש והרכב עדרי מרעה בארצות מסביב לים התיכון

ב. גודל שטחי המרעה והחורש א. אחוז של שטחי מרעה וחורש 
מסך כל שטח המדינה
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תקופות מחסור, בעיקר לקראת סוף הקיץ (אליות של 
כבשים או דבשות של גמלים). עזים, הניזונות ממגוון 
גדול של מינים מעוצים, מצליחות לספק את הצרכים 
התזונתיים שלהן ביתר הצלחה, גם כאשר הצומח 
העשבוני יבש ודל (Kababya et al., 1998). ההשלכה 
העיקרית של רעיית העדר במשך כל חודשי השנה היא 
שפיזור הרעייה על תקופה ארוכה אינו מאפשר רעייה 
בצפיפות אכלוס גבוהה בשטח מרעה כלשהו אלא 
לתקופה קצרה. כתוצאה מכך, נוצרים פסקי זמן ארוכים 
גם בעונת הצמיחה, המאפשרים פריחה, הבשלת פרות 
והפצת זרעים, דבר חיוני להתפתחות כר המרעה בשנה 
העוקבת, כמו גם השתקמות של צומח מעוצה שנאכל 

במשך עונת הצמיחה. 

בישראל, שטחי המרעה והעדרים המתקיימים מהם, 
מזעריים לא רק בקנה מידה עולמי (איור 4), אלא גם 

(איור 3א). עם זאת, קיימים  בקנה מידה ים-תיכוני 
בתוך מדינת ישראל מגוון גדול של טיפוסי מרעה 
וצורות ממשק שמשקפים חלק גדול מן הנעשה באגן 
הים התיכון. נטישת החקלאות המסורתית בישראל 
ומעבר לחקלאות אינטנסיבית, גררו, כמו בכל העולם, 
שינויים גדולים בשטחים הפתוחים, ובכללם בשטחי 
המרעה. תצורת הצומח בשטחי מרעה רבים בעולם 
 Anadón et) כולו השתנתה, ונעשתה מעוצה יותר 
al., 2014). תדירות השרפות ועוצמתן גדלו. לאלה 
נוספו שינויים בסביבה הכלכלית והדמוגרפית, שגררו 
שינויים בשיטות הממשק ובייעודי הקרקעות. שינויים 
משמעותיים, כמו הגדלת השימוש במזון מוגש להזנת 
חיות משק, התחוללו במידה שונה בארצות שונות 
באגן הים התיכון, שבכולן רווח לאורך מאות ואלפי 
שנים גידול מסורתי שנשען בעיקר על מרעה טבעי 

ועל שאריות גידולי שדה (איור 5).

 איור 5 הרכב מקורות המזון של עדרים שניזונים גם ממרעה במזרח התיכון ובצפון אפריקה 
(Ngaido et al., 2001-מעובד מ) (ב) מ-1976 (א) ועד 1996

(FAO מעובד מנתוני) איור 4 שטחי המרעה בעולם ביחס לשטחי המרעה בישראל
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המרעה הים-תיכוני בעולם
או  (הומולוגיה  דמיון  יצר  הים-תיכוני  האקלים 
בתצורות  'קונברגנציה')  אבולוציוניים  במונחים 
הצומח שהתפתחו במקומות שונים ורחוקים זה מזה 
גאולוגיים  (Mooney and Dunn, 1970). שינויים 
בכדור הארץ, ולאחר מכן האירועים שחלו במהלך 
דרסטיים  הביאו לשינויים  ההיסטוריה האנושית, 
בצומח ובסביבה. אלה מבדילים בין הארצות מסביב 
לים התיכון ("העולם הישן") לבין יתר האזורים הים-
תיכוניים ("העולם החדש"). במשך הזמן מאז הביות, 
ובעקבות תמורות פוליטיות וכלכליות שחלו בעקבות 
וקריסתן של אימפריות, השתנה השימוש  עלייתן 
בקרקעות, כולל מעמדם ותפקידם של שטחי מרעה 
 Noy-Meir and Seligman, 1979; Naveh and Dan,)
1973; פינקלשטיין ופרבולוצקי, 1989). הקרקעות נוצלו 
בצורה אינטנסיבית גם לפני אלפי שנים, וכעדות לכך 
באה הערתו של הפילוסוף היווני אפלטון שטען כי 
"ההרים מסביב לאתונה נראים כשלד של זקן, סחופים 
ומדולדלים לאחר איבוד כסות הקרקע העבה והדשנה" 
(Attenborough, 1987). ייתכן, ואפילו סביר, שחלק 
מן ההשפעות של הניצול האנושי פגעו בעבר הרחוק 
'העולם  במרחבי הנוף בארצות הים-תיכוניות של 

 .(Perevolotsky and Seligman, 1998) 'הישן

מחקר ארכאולוגי מקיף שנערך בפלופונס שביוון 
הנופיות-אקולוגיות  התמורות  על  אותנו  מלמד 
 ;(van Andel et al., 1990) שעבר המרחב הים-תיכוני
המחקר כלל סקר של הממצאים הארכאולוגיים ושל 
השינויים הגאומורפולוגיים שהתרחשו במרחב זה 
לאורך ההיסטוריה, כולל תארוך מדויק של שינויים 
אלה בכלים חדשניים. נמצא כי הפעילות החקלאית 
באזור החלה באלף השלישי לפני הספירה, וכללה 
גידול דגנים (שיעורה, חיטה ושיבולת שועל), קטניות 
ומשק חי. בתוך זמן קצר התרחבו השטחים המעובדים 
על חשבון החורש שעבר בירוא. התערבות נרחבת 
זו גרמה לסחף רב מהמדרונות לעמקים ולהשקעת 
הייתה  התוצאה  הסמוך.  בעמק  מדרונות  אדמת 
ירידה בפוטנציאל העיבוד, הן במדרונות החשופים 
סחף  באדמת  המעובדים שהתמלאו  בעמקים  הן 
הררית. שינויים סביבתיים אלה גרמו לירידה בצפיפות 
 Jameson) ההתיישבות באזור למשך תקופה ארוכה

.(et al., 1994

מנעה את התרחשותה  הכנסת חקלאות הטרסות 
של קטסטרופת סחף שנייה מהמדרונות. הטרסות 
ברגע  אך  וזיתים,  גפנים  לגידול  יותר  התאימו 

שהאדמיניסטרציה וניהול החקלאות על ידי מנגנוני 
משינויים  כתוצאה  התמוטטו  מרכזיים  שליטה 
חברתיים-פוליטיים, נכנס האזור למחזור נוסף של 
סחף והרס, ובשנת 1180 לפני הספירה כבר היה שוב 
כמעט ריק ממתיישבים. התקופות הרומית והביזנטית 
רב  עירוני  ביקוש  בהן  היה  היו שוב עתות שפע. 
ליבולים חקלאיים, ונראית התאוששות של חקלאות 
הטרסות (ביטוי לשלטון מרכזי מאורגן וחזק). אנליזות 
כי במאה ה-6 לספירה  גרגירי אבקה מראות  של 
החלו תקופות של אי-יציבות, והביאו מחזור שלישי 
 Jameson,) של סחף, שלווה בהתפשטות החורש 
1994). מחזור הסחף הבא חל בימי הביניים. הנטישה 
הנרחבת של החקלאות ההררית במחצית הראשונה 
של המאה ה-20, ובעקבותיה הפסקת התחזוקה של 
הטרסות, מציינת את מחזור הסחף האחרון. הפעם 
הצטברו בעמקים 40 סנטימטרים של משקעי אדמה 

 .(Jameson et al., 1994) בשלושים שנה
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לא ברור אם מחזור ההרס והשיקום שנצפה ביוון 
התרחש גם באזור ארץ ישראל, ואם כן, לא בטוח 
שהעוצמות היו דומות. נראה שבמשך כל הדורות, 
ולאחר עליות וירידות של תרבויות רבות, המשיכו 
כמו  ישראל,  באזור ארץ  הים-תיכוניות  האדמות 
בשאר האזור הים-תיכוני, לקיים חקלאות בת-קיימא. 
הצומח הטבעי - ההרוס לכאורה - ממשיך לספק 
כמויות משמעותיות של חומרי בניין, מזון ותרופות, 
וגם מרעה שהוא עיקר המזון של עדרי בעלי החיים 
בכלכלה  חיוני  חלק  הם  אלה  עדרים  המבויתים. 

המסורתית באזור, כיום כבעבר. 

גם כיום, לקרקעות ולצומח יש כושר עמידה מרשים 
זו  עמידות  חקלאיות'.  ו'הפרעות  שרפות  בפני 
וגם  והצומח  מוְבנות של הקרקע  נובעת מתכונות 
 מצורת השימוש בהם. התכונות המובנות הן בעיקר 
גרגירי  מבנה  בעלות  יציבות  קרקעות  שתיים: 
והצומח -  והבזלת,  הגיר  סלעי  גבי  על  שנוצרות 
המעוצה והעשבוני - בעל יכולת מרשימה להתחדש 
אחרי הפרעות חוזרות ונשנות. רוב המינים המעוצים 
נמצאו בשטח כבר לפני מיליוני שנים, עוד מתקופת 
(Axelrod, 1973). צורת השימוש שהביאה  המיוקן 
לבירור המינים החד-שנתיים על הגנוטיפים* הרבים 
שלהם, כללה רעייה חזקה ועיבוד אינטנסיבי במשך 
כי  נראה   .(Raven, 1973) אלפי השנים האחרונות 
מינים שלא היו עמידים לרעייה בוודאי נעלמו מאזורי 

הרעייה ונשארו רק באתרים מוגנים או נכחדו. 

גירה מבויתים מ'העולם  ומעלי  חקלאות מפותחת 
הישן' הגיעו רק לפני כ-400 שנים לאמריקה ולפני 
הקולוניזציה  בעקבות  לאוקיאניה  שנה  כ-250 
החזקה  הרעייה  שינו  אלה  בארצות  האירופית. 
והעיבוד האינטנסיבי שהכניסו האירופים, את סדרי 
בראשית תוך תקופה קצרה יחסית. במקרים רבים 
איבוד  חמורים -  לפגעים  אלה  שינויים  הביאו 
סחף, המלחה  מקומיים,  חיים  ובעלי  מיני צמחים 
 Aschmann, 1973;) ועלייה בחומציות של קרקעות
Specht, 1973). נפגעו בעיקר קרקעות קלות, דלות, 
בעלות חומציות גבוהה, שטופות ורגישות לניצול 
אינטנסיבי. מערכות אקולוגיות שבריריות אלה לא 
ניחנו בחוסן דומה לזה של רוב המערכות בארצות 

מסביב לים התיכון.

ייחודו של המרעה הים-תיכוני
ככלל, ללא התערבות משמעותית, הצומח הטבעי 
באזורים של אקלים ים-תיכוני מאופיין בתצורות 
שונות של צומח מעוצה: חורש**, שיחייה*** ובתה. 
רוב המינים המעוצים הים-תיכוניים הם בעלי עלים 
 Raven, 1973; Perevolotsky et) רחבים וקשים 
al., 1992), וערכם כמזון למעלי גירה מבויתים נמוך. 
בוטנאים טוענים שמבחינה אקולוגית, המרעה הטבעי 
ביטוי להרס  הוא  ים-תיכוניים  העשבוני באזורים 
מכוון או לניצול יתר של הצומח הטבעי המעוצה 
1). לפיכך, ברוב המקרים, המרעה העשבוני  (טבלה 
באזור הים-תיכוני איננו אלא מצב חולף לקראת 
השתלטות חוזרת של צומח מעוצה, וקיומו המתמשך 
תלוי בהתערבות מתמדת של האדם ובהמותיו או 
בתנאי סביבה ייחודיים. כרי עשב בנוף הים-תיכוני 
הם כעין "אנטי-קליימקס" לצומח המעוצה השולט 
(טבלה 1). כך שמבחינה זו, המונח ערבות עשבוניות 
(Mediterranean grasslands) הוא  ים-תיכוניות 

.(Seligman, 1966) בגדר אוקסימורון

והוא מתחדש  הצומח המעוצה לא נכחד לחלוטין, 
בהיקף ובקצב שונים למרות הסבת חלק משטחיו 
לשטחי מרעה עשבוניים. למשל, בספרד ובפורטוגל 
 dehesa,) קיימים שטחים נרחבים של ֶדֶהסה ומוְנַטדו
'סוואנות')  (מעין  יערות פארק  montado), שהם 

שיש בהם כרי מרעה עשבוניים בין עצי אלוני שעם 
נגזרים ממשטרי  כרים עשבוניים אלה  מפותחים. 
עיבוד ורעייה שמונעים את השתלטותו של צומח 
(mattoral). ביוון ובאיטליה - וגם  החורש והבתה 
בישראל - מרעה עשבוני קיים בקרקעות אדומות, 
בשטחים שצמחי החורש בוראו מהם למטרות עיבוד. 
באזורים במזרח הים התיכון ישנן עדויות לכך שהיחס 
בין נוכחות מיני החורש לבין מיני התרבות (כמו הזית 
והגפן) השתנה בהתאם לאינטנסיביות ניצול השטחים 

 .(Baruch, 1983) כבר לפני 5,000 שנה

הצומח העשבוני מתקיים ברוב שטחי המרעה בארצות 
מסביב לים התיכון במידה לא קטנה בשל רעייה, שרפה, 
עיבוד וכריתה במשך אלפי שנים. צומח זה כולל מינים, 
בעיקר חד-שנתיים, בעלי כושר מרשים של ִהְתרבות 
והישרדות. הם פלשו לאזורים ים-תיכוניים אחרים 
בעולם, ושם, בעיקר בשל אותן הפרעות, יצרו כרי 

סך ההרכב הגנטי של אורגניזם מסוים  *
חורש היא צורת צומח מעוצה גבוה (מעל חמישה מטרים) שיש בה גזעים רבים, על פי רוב מינים ירוקי-עד  **

***  שיחייה (גריגה) היא תצורת צומח מעוצה המורכבת משיחים בגובה בינוני (מעל מטר ועד שלושה מטרים) 
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החורש  במקומם של  באו  רבים  עשב שבמקרים 
והסוואנה המקוריים, כמו גם במקום מינים עשבוניים 
או חד-שנתיים. לפעמים  מקומיים - רב-שנתיים 
הייתה מלווה בפגיעה חמורה במערכות  פלישתם 
אקולוגיות יציבות. דוגמאות קָלסיות הן השתלטות 
 (cheatgrass, Bromus tectorum) ברומית הגגות
על הצומח הרב-שנתי העשבוני בשטחי מרעה נרחבים 
במערב-ארה"ב. דוגמה נוספת היא ההשתלטות של 
 Avena fatua , wild oats) שיבולת שועל שוטה 
 (Avena sterilis הדומה לשיבולת שועל נפוצה - 
על המרעה בקליפורניה. במקרים רבים המינים הים-
תיכוניים החד-שנתיים התפשטו בקרקעות עמוקות 
ופוריות יותר, שנוצלו לעיבוד ונעזבו ברבות הימים 
(Specht, 1973). בישראל רואים תופעה דומה בולטת 

בוואדיות שעובדו לפני קום המדינה.

ְספר המדבר, הגובלים באזורים שהאקלים  בשטחי 
נמדדו פחות מ-250 מ"מ  הים-תיכוני שולט בהם, 
גשם בשנה. עונתיות האקלים המדברי דומה לאזור 
הים-תיכוני, אבל האקלים יובשני יותר ונעשה צחיח 
ככל שמדרימים. מבחינת צומח המרעה באזורים 

היובשניים (100 עד 250 מ"מ גשם בשנה) יש דמיון 
מסוים לצומח הים-תיכוני הגשום יותר. חלק מן המינים 
העשבוניים החד-שנתיים מוחלפים במינים המותאמים 
שועל  שיבולת  למשל  יותר:  יובשניים  לתנאים 
 Avena ) נפוצה מוחלפת בשיבולת שועל ערבתית 
Stipa capensis) או  ) wiestii), במלעניאל מצוי 

במינים אחרים. צמחים מעוצים כוללים לענה חד-
באזורים   (Artemisia monosperma ) זרעית 
החוליים, נואית קוצנית (Noaea mucronata) וקזוח 
תלת-קרני (Pituranthos triradiatus) באזורי הלס, 
וזוגן השיח   (Artemisia sieberi) ולענת המדבר 
(Zygophyllum dumosum) באזורים הסלעיים. 
עונת הירק קצרה, ונמשכת לעתים פחות משלושה 
 Golodets) חודשים, וייצור הביומסה נמוך בהתאם 
et al., 2013). באזור המדברי הצחיח (פחות מ-100 
מ"מ גשם שנתי) הצומח מתפתח רק בערוצי ואדיות 
זרימת מים. הרעייה של עדרי הבדואים,  ובשטחי 
עדרים  נדידת  על  מבוססת  וגמלים,  עזים  בעיקר 
המנצלת את הצומח העשבוני, ובעיקר את השיחים, 
בהתאם לזמינותו. בקיץ הם נודדים לשטחי שלפים 

באזורים הגשומים יותר או למקומות גבוהים.
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הקדמה
מעל 400 מינים, רובם עשבוניים וחלק מהם מעוצים, 
נרשמו בסקר מרעה שבוצע בישראל, באזור הים-
תיכוני ובְספר הים-תיכוני, בשנות ה-50 של המאה 
הקודמת (זליגמן ואח', 1959). המגוון גדול, וכולל כמה 
עשרות מינים שמרכיבים את עיקר הביומסה של צומח 
המרעה, חלק מהם צמחים בעלי ערך תזונתי רב להזנת 
העדר והשאר בעלי ערך ירוד. למינים אחדים משקל 
זניח בתפריט המזון שנאסף על ידי בעלי חיים רועים, 
אבל הם חשובים מבחינת ערכם התזונתי או תרומתם 
 Marley et al., 2003; Tzamaloukas et al.,) הרפואית
Landau et al., 2010a ;2006). כמו כן מצויים מינים 

הנחשבים צמחי רעל. 

יש בידינו ידע חלקי בלבד על הסיבות להעדפת מינים 
מינים  ודחיית  רועים  ידי בעלי חיים  מסוימים על 
אחרים. כך גם לגבי השפעת התרכובות המשניות* 
בצמחים על ההזנה והבריאות של בעלי החיים. גם 
על הסיבות לשינויים המתמידים בחברת הצומח 
החד-שנתי בשטח המרעה ובהרכב המרעית הנאספת 
על ידי בעלי החיים בזמנים שונים אנו יודעים מעט. 
עם זאת, ישנם כמה צמחים שתפקידם בהזנת העדר 
ובקביעת אופי המרעה מוכר היטב, ואפשר לסווג 
אותם ולתאר בדיוק סביר את תכונותיהם כצמחי 

מרעה. כמה ממינים אלה יתוארו בהמשך פרק זה.

והתאמת  בחירה  מאפשר  הגדול  המינים  מגוון 
המרעית לצורכי בעלי החיים, או במילים אחרות - 
התאמת הרכב הצומח הנאכל למחזור הייצור של 
בעל החיים (גדילה, היריון, הנקה), לעונתיות ולשינוי 

גם לחברת  הוא מאפשר  רעייה;  ולתנאי  האקלים 
הצומח התמודדות קלה יותר עם השפעות הרעייה 
ועם הצורך להתאושש ממנה. יכולת ההתאוששות 
התפתחה במשך אלפי שנים של רעייה אינטנסיבית, 
ותרמה, קרוב לוודאי, להמשך התחדשותו של צומח 
 Perevolotsky) המרעה בתנאים של רעייה חזקה 
and Seligman, 1998). נוסף על הצמחים בעלי הערך  
התזונתי הגבוה, קיימים גם מינים פחותי ערך תזונתי 
עבור בעלי החיים או מינים שאינם נאכלים כלל בשל 
האמצעים הפיזיים והכימיים המִגנים עליהם. לפעמים 
מינים אלה משתלטים על צומח המרעה, ומפחיתים 

את ערכו של כר המרעה. 

ים-תיכוני הרכב חברת הצומח העשבוני  במרעה 
דינמי כמעט בכל אתר. זאת בעקבות מהלך הגידול, 
תנאי האקלים, תנאי בית הגידול ואופי הרעייה. הרכב 
החברה משתנה לאורך עונת הגידול עצמה ומשנה 
לשנה. השינויים גוררים שינויים בייצור (ביומסה) של 
כר המרעה, בהרכב הכימי ובמבנה הפיזי של הצמחים. 
תשומת לב לשינויים אלה תועיל לניהול מושכל של 

הרעייה בכל אתר נתון. 

בפרק זה נתייחס לצמחי מרעה בעיקר מנקודת מבט 
"צרה", המבטאת את ההתאמה של הצמחים לצורכי 
חיות משק. נזכור גם שמספר מיני בעלי החיים שניזונים 
מצומח המרעה גדול בהרבה מקבוצה זו, ובין חיות הבר 
ישנם אוכלי צומח אחרים, כגון צבאים, ואף פרוקי 
רגליים, שלעתים השפעתם גדולה מזו של החולייתנים 
(Crawley, 1983; Noy-Meir, 1988). נתאר את הצמחים 

בהקשר לרעייה לפי אמות המידה הבאות:

פרק 9 / 
צמחי מרעה בישראל

ֵהָמה ּוְבֵהָמה ֵיׁש ָלּה  י ָכל בְּ קֹום ֶשׁהּוא רֹוֶעה ָשׁם, כִּ י ָכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמֻיָחד ְלִפי ָהֲעָשִׂבים ּוְלִפי ַהמָּ כִּ
ן ֵיׁש לֹו  קֹום ֶשׁרֹוֶעה ָשׁם, כֵּ ָמקֹום ֶאָחד. ּוְלִפי ָהֲעָשִׂבים ְוַהמָּ ִמיד בְּ ם ֵאינֹו רֹוֶעה תָּ ֵעֶשׂב ְמֻיָחד, ֶשִׁהיא ְצִריָכה ְלָאְכלֹו. גַּ
יַרת ָהֲעָשִׂבים ַנֲעֶשׂה ִנּגּון ֶשׁל ָהרֹוֶעה. ׁ יָרה, ּוִמשִּ ֶרק ִשׁ ִחיַנת פֶּ ֶזה בְּ ירה ֶשׁאֹוֵמר, ֶשׁ ל ֵעֶשׂב וֵעֶשׂב ֵיש לֹו ִשׁ י כָּ ִנּגּון. כִּ

(לקוטי מוהר״ן תנינא, פרק ס"ג, מאת רבי נחמן מברסלב)

בתאי הצמח תרכובות ראשיות החיוניות לתהליכי מחזור החיים (כגון חלבונים או שומנים); לצדן ישנן תרכובות משניות שעיקר   *
תפקידן הגנה על הצמח מפני אוכלי צמחים או גורמי מחלה או שהן משמשות לייצובו הפיזי (כגון ָטנינים או ליגנין).
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תכונות כלליות: כושר ייצור והתחדשות תחת רעייה; 
העדפה מצד חיות משק; משך תקופת הגידול.

ערך תזונתי: תכולת אנרגיה וחלבון ומידת נעכלותם 
הנאכל);  החומר  סך  הנעכל מתוך  החומר  (שיעור 

במקרים מסוימים, גם הרכב המינרלים.
על  תרכובות משניות: בעיקר אלה שמשפיעות 
תפקודי בעל החיים ועל בריאותו, כמו ֶטְרפנים, ָטנינים 

(עפצנים), אלקלואידים ורעלנים אחרים.
צמחי המרעה נחלקים מבחינת ערכם למינים 'רצויים', 
צמחים 'פחותי-ערך' וצמחים 'לא רצויים'. הקטגוריה 
בין  היחס  פי  על  נקבעת  שכל צמח משויך אליה 
אמות מידה אלה, אם כי לא במסגרת נוסחה כמותית 
מוגדרת. למשל, צמח רצוי יהיה בעל ערך תזונתי בינוני 
ומעלה, מעט חומרים משניים, בעל יכולת התחדשות 

טובה, זמין לרעייה, ומועדף על ידי חיות משק. 

קבוצות פונקציונליות 
מיני צמחים בכרי מרעה מקשה  המספר הרב של 
העומדים מאחורי  להסביר תהליכים  היכולת  על 
שינויים בהרכב צומח המרעה. בשנות ה-90 של 
'קבוצות  במונח  הוצע להשתמש  המאה הקודמת 
(functional groups), שהן מאספי  פונקציונליות' 
מינים של צמחים, שאינם קשורים בהכרח מבחינה 
טקסונומית (בעלי ִקרבה גנטית) אלא חולקים תכונות 
 .(Skarpe, 1996) מורפולוגיות, פיזיולוגיות או אחרות

בהקשר של רעייה, המינים מקובצים בהתאם לתפקודם 
 Lavorel et al., 1997; Hadar et) הייחודי בכר המרעה
al., 1999), למשל מינים עם תכונות דומות מבחינת ערכם 
כמזון לבעלי חיים שונים או בהתאם לתכונות הקובעות 
את אופיו של כר המרעה. כך למשל, לרוב הדגניים 
החד-שנתיים תכונות דומות מבחינה מורפולוגית, 
מבחינת צורת ההתחדשות ומבחינת ערכם התזונתי. 
לרוב מיני הקטניות העשבוניות יש חיידקי ריזוביום 
(.Rhizobium spp) בפקעיות על שורשיהם שמקבעים 
חנקן מן האוויר. על ידי כך הם נהנים ממקור כמעט בלתי 
נדלה של חנקן, ואינם מושפעים ממחסור של חנקן 
בקרקע ואפילו מעשירים אותה בחנקן, לתועלת יתר 
המינים. כתוצאה מקיבוע החנקן, ריכוז החלבון בקטניות 
גבוה, דבר שמשפר את ערכן מבחינה תזונתית - כל 
עוד אין בהם חומרים דוחים או רעילים (כצנלסון, 1968). 

בריכוז  מינים של צמחים רחבי עלים מאופיינים 
מינרלים גבוה. לחלק ממינים אלה נעכלות גבוהה ויש 
להם ערך גבוה כמרעית. לאחרים, מורפולוגיה שאינה 
מתאימה לרעייה, תכולת חומרים דוחים או כושר 

יייצור נמוך, ובחלק מהם ריכוזים גבוהים של רעלנים. 

הגדרת קבוצות פונקציונליות תלויה בנקודת המבט - 
הזנה, ממשק, שימור קרקע, תפקוד אקולוגי וכן הלאה. 
להלן דוגמאות לקבוצות פונקציונליות נפוצות והמינים 
השייכים לקבוצות אלה; למרות הדמיון, מדובר במינים 

שונים מבחינה סיסטמטית ובהכרח מבחינה גנטית: 

•	 tussock grasses,) דגניים רב-שנתיים - דגני אגד
 Hordeum bunch grasses): שיעורת הבולבוסין (

 Hypar rhenia ) שעיר  זקנן   ; (bulbosum

 ;(Poa bulbosa ) הבולבסין  סיסנית   ;(hir ta

מיני   ;(Cynodon dactylon ) מצויה  יבלית 
הפקעים  חפורית   ;(Piptatherum sp. ) נשרן 
 Dactylis) צבורת ההרים ;(Phalaris tuberosa )
 .(Lolium perenne ) glomerata); זון רב-שנתי 

מינים אלה נפוצים בעולם, אך לא במרעה בישראל, 
וחלק מהם טופחו כצמחי מרעה מצטיינים באירופה 

ובארה"ב;
•	 ;(prostrate or sod grasses) דגניים שרועים
(ניתן לחלק לחלוקת משנה: 	• דגניים חד-שנתיים 

מיני שיבולת  נמוכים) -  דגניים  גבוהים,  דגניים 
 Hordeum) (.Avena sp); שיעורת התבור  שועל 
 ;(Bromus sp.) ברומית  מיני   ;(spontaneum

 Stipa) מצוי  (.Lolium sp); מלעניאל  זון  מיני 
 ;(Rostaria cristata ) דגנין מצוי   ;(capensis

עקצר מצוי (Brachypodium distachyon); שסיע 
;(Schismus arabicus ערבי (

(ניתן לחלק לחלוקת משנה: 	• קטניות רב-שנתיות 
קוצניים ובלתי קוצניים) - בני-שיח: קידה שעירה 
 Prosopis) (Calicotome villosa); ינבוט השדה 
שעיר  שרעול  המיקריפטופיטים:  או   (farcta

קוצני  שברק   ;(Bituminaria bituminosa )
;(Ononis spinosa )

לחלוקת 	• לחלק  (ניתן  חד-שנתיות  קטניות 
משנה: גבוהי קומה, נמוכי קומה) - מיני אספסת 
 ;(Trifolium sp.) (.Medicago sp); מיני תלתן 
 ;(Lathyrus sp.) מיני טופח ;(Vicia sp.) קיה מיני ִבּ
כלָינית מצויה   ;(Trigonella sp.) גרגרנית  מיני 
עקרב  זנב   ;(Hymenocarpos circinnatus )
מיני דבשה   ;(Scorpiurus muricatus) שיכני 
 ;(Onobrychis sp.) (.Melilotus sp); כרבולת 

;(Lotus sp.) לוטוס
רחבי-עלים רב-שנתיים: מיני שפתניים, בהם מיני 	•

;(Echinops sp.) מיני קיפודן ;(Salvia sp.) מרווה
רחבי-עלים חד-שנתיים (בלתי-קוצניים וקוצניים) - 	•
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 ;(Erodium sp.) מיני חלמית; מיני מקור החסידה 
תגית   ;(Reboudia pinnata) מנוצה  בן-שלח 
(Scabiosa prolifera); פשתה שעירה  מצויה 
 Scolymus) (Linum pubescens); חוח עקוד 
 Cephalar ia ) יפואי  שלמון   ;(maculatus

 ;(Brassica nigra ) כרוב שחור   ;(joppensis

;(Isatis lusitanica ) איסטיס מצוי
•	 Ferula) צמחי רעל וצמחים דוחי-רעייה: כלך מצוי

 ;(Nerium oleander) הרדוף הנחלים ;(communis

;(Pistacia lentiscus) אלת המסטיק
•	 Sarcopoterium) שיחים ובני שיח: סירה קוצנית

קורנית   ;(Cistus sp.) לוטם  מיני   ;(spinosum

(Coridothymus capitatus); שיזף  מקורקפת 
 Atriplex) (Ziziphus lotus); מלוח קיפח  השיח 

;(halimus

•	 ;(Asphodelus ramosus) גאופיטים: עירית גדולה
(Urginea maritima); רקפת מצויה  חצב מצוי 
 Anemone) כלנית מצויה ;(Cyclamen persicum)

;(coronaria

•	 ;(Quercus ithaburensis)  עצים: אלון התבור 
(Quercus calliprinos); חרוב מצוי  אלון מצוי 
ארץ-ישראלית  אלה   ;(Ceratonia si l iqua )
 Phillyrea) בר-זית בינוני ;(Pistacia palaestina)
 ;(Pistacia atlantica) latifolia); אלה אטלנטית 

(Ziziphus spina-christi); שיטת  שיזף מצוי 
הסוכך (.Acacia sp). לתיאור מפורט של מיני צמחי 
מרעה רבים עיינו בספר "המרעה הטבעי בישראל" 

(זליגמן ואח', 1959: 111-258) ובנספח 2 בספר זה.



מעין נקבים במעטה החיצוני של הצמח  *

כללי
ביולוגיים  בתהליכים  המשמשת  האנרגיה  מקור 
במרבית עולם החי הוא בפעילות של אורגניזמים 
והופכים אותה  הקולטים אנרגיה מקרינת השמש 
פוטוסינתזה  הנקרא  בתהליך  כימית  לאנרגיה 
בקטריות  אצל  מתקיים  זה  תהליך  (הטמעה). 
הפוטוסינתזה  וצמחים.  אצות  פוטוסינתטיות, 
("החומר החי")  היא השלב הראשון בייצור המסה 
ובגופי  של האורגניזמים הפוטוסינתטיים ביבשה 
 primary) "ייצור ראשוני"  גם  זה קרוי  מים. שלב 
אורגני-חי  חומר  בו  נוצר  שכן   (production

דו- פחמן  (מים,  אי-אורגניים פשוטים  מרכיבים 
חמצני, קרינת אור השמש). בצומח היבשתי מתחלק 
(שורשים,  ייצור תת-קרקעי  בין  הייצור הראשוני 
פקעות, בצלים) וייצור על-קרקעי (גבעולים, גזעים, 
עלים, זרעים). כלל הצומח הוא הביומסה של שטח 

נתון, והחלק הצמחי נקרא פיטומסה.

בדיון על אודות המרעה ענייננו בעיקר בייצור העל-
קרקעי של הצומח, המשמש מזון לבעלי חיים. רכיב 
צמחי זה נקרא אף הוא, בהקשר של המרעה, "ביומסה" 
וזו קובעת את כמות המזון במרעה. יש לזכור שלא כל 
מה שנקרא 'ייצור ראשוני' מתאים לשמש מזון לאוכלי 
ותרכובות בצמחים  ויש חלקים   ,(grazers) עשב 

שאינם מתעכלים על ידי אוכלי צמחים. 

הייצור הראשוני הוא תוצאה של שרשרת מורכבת 
של תהליכים הנחקרים בדיסציפלינות שונות, מכימיה 
ופיזיקה ועד לביולוגיה ואקולוגיה. כאן נסקור בצורה 
תמציתית ביותר כמה מהתהליכים הבסיסיים הנוגעים 

לייצור הפיטומסה במרעה. 

פוטוסינתזה
תהליך הפוטוסינתזה הופיע אצל מיקרו-אורגניזמים 
לפני כ-3 מיליארד שנים. צמחי יבשה הופיעו רק 
 .(Editor, 2008; Kiang, 2008) לפני כ-475 מיליון שנה
תהליך הפוטוסינתזה בצמחים מתחיל בקליטת פחמן 
דו-חמצני מהאוויר וקרינת השמש על ידי הכלורופיל 
ירוק המופיע במרבית הצמחים),  [פיגמנט]  (צבען 
ומסתיים ביצירה של סוכר בעל מבנה פשוט- גלוקוז 

(C6H12O6) - שהוא הפחמימה הנפוצה ביותר בטבע. 

הנקראים  התאים,  מאברוני  חלק  הוא  הכלורפיל 
כלורופלסטים ונמצאים בחלקים שונים של הצמח, 
ובעיקר בעלים. האנרגיה הדרושה לביצוע תהליכי 
הפוטוסינתזה מקורה בחלק הפעיל של קרינת השמש 
 .(PAR - Photosynthetically Active Radiation)
מדובר בקרינה באורכי גל בטווח 700-400 ננו-מטרים, 

שהוא גם טווח האור הנראה על ידי בני אדם. 

הכלורופיל קולט בעיקר קרינה באורכי גל בתחום 
(בערך  הירוק  האור  והכחול. תחום  האדום  האור 
560-490 ננו-מטרים) אינו נבלע על ידי הכלורופיל, 
ומוחזר כצבע הירוק של צמחים. אחרי מסלול מורכב 
נוצר הגלוקוז ממים ומפחמן  של תהליכים כימיים 
דו-חמצני. הגלוקוז הוא אבן היסוד ליצירת מרכיבים 

אחרים של הצמח - רב-סוכרים, שומנים וחלבונים. 

האנזים הקולט את הפחמן הדו-חמצני נקרא רּוּביסקו, 
שהוא החלבון הנפוץ ביותר בעולם הצומח ומרכיב 
בין רבע לשמינית של כלל החלבונים בעלים. לכן הוא 
גם מרכיב חשוב בהזנת בעלי חיים ובני אדם. בצמחי 
יבשה חודר פחמן דו-חמצני, שמגיע מהאוויר החופשי 

פרק 10 / 
ייצור ראשוני

ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת-ָּכל-ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ, ְוֶאת-ָּכל-ָהֵעץ ֲאֶׁשר-ּבֹו ְפִרי-ֵעץ, זֵֹרַע ָזַרע: ָלֶכם 
ַמִים ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה, ֶאת-ָּכל-ֶיֶרק  ִיְהֶיה, ְלָאְכָלה. ּוְלָכל-ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל-עֹוף ַהּׁשָ

ֵעֶׂשב, ְלָאְכָלה; ַוְיִהי-ֵכן

(בראשית א' כ"ט-ל')
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הפיוניות* -  דרך  בסביבת הצמח, לרקמות הצמח 
בעיקר בעלים - נקלט בכלורופלסטים, ומקובע על ידי 
הרוביסקו. תהליך מורכב זה הוא מעגלי, ונקרא מעגל 
(Calvin cycle) על שם החוקר שתיאר אותו  קלווין 
לראשונה (וקיבל עבורו את פרס נובל בשנת 1961). מיני 
צמחים עם דגם זה של תהליך הפוטוסינתזה נקראים 
מיני C3. לפני כ-25 מיליון שנה, כנראה בד בבד עם 
ירידה ברמת הפחמן הדו-חמצני האטמוספרי, הופיעו 
צמחים שאת קיבוע הפחמן הדו-חמצני בהם ביצע 
אנזים אחר, במסלול אחר. צמחים עם דרך זו של קליטת 

 .C4 פחמן דו-חמצני נקראים צמחי

באזורים חמים שיש בהם קרינה חזקה, לצמחי C4 יש 
יתרון, היות שבתנאים אלה ריכוז הפחמן הדו-חמצני 
 Salisbury and Ross,) הבין-תאי בצמח נמוך יותר 
יותר של האנזים שעוזר  היעילות הגדולה   .(1992

בקיבוע פחמן דו-חמצני בצמחים אלה מביאה לקצב 
פוטוסינתזה מהיר יותר מאשר בצמחי C3. לצמחים 
אלה יש גם יכולת לסגור פיוניות כאשר ריכוז הפחמן 
גבוה בעקבות האטת קצב  הדו-חמצני הבין-תאי 
הפוטוסינתזה (למשל בלילה ובתנאי עננות והצללה). 
בשל תכונות אלה, הייצור של צמחי C4 גבוה יותר 
בתנאי טמפרטורות גבוהות וקרינה חזקה; תצרוכת 
המים שלהם ליחידת ייצור קטנה יותר, וריכוזי החלבון 
בצמח נמוכים יותר. כתוצאה מכך, יעילות ניצול החנקן 
לבניית רקמות הצמחים גבוהה יותר (איור 1). תכונות 
אלה מביאות לריבוי של צמחי C4 באזורים שחונים 
וחמים. רוב הצמחים באזורים בעלי אקלים ממוזג הם 
C, אף על פי שהגידולים החקלאיים היצרניים ביותר,  3
שנפוצים ומצליחים גם באזורי אקלים ממוזג, כמו 

 .C4 תירס וקנה סוכר, הם צמחי

הקליטה הראשונית של פחמן דו-חמצני על ידי הצמח 
נקראת הטמעה כללית (gross assimilation). תוספת 
החומר הצמחי (הביומסה) הנוצר מהפחמן הדו-חמצני 
הנקלט בתהליך הפוטוסינתזה נקראת הטמעה נקייה 
(net assimilation). ההפרש ביניהן נובע מתהליכים 
פיזיולוגיים הקשורים להתפתחות הצמח, שצורכים חלק 

מן האנרגיה שנקלטת בתהליך הפוטוסינתזה.

באקלים הים-תיכוני רוב מיני הצומח הטבעי וגם גידולי 
החורף בחקלאות הם מיני C3. בסוף עונת הגשמים שוררים 
תנאים חמים ויבשים, המתאימים יותר למיני C4, כמו 
זקנן שעיר, יבלית מצויה ומלוח קיפח. מיני ה-C4 הנפוצים 
ביותר בארץ הם בעיקר גידולים חקלאיים קיציים מושקים, 
 ,(Sorghum bicolor Zea mays) וסורגום ( כמו תירס (

וגם עשבים רעים בשטחי השקיה כמו אצבען מאדים 
 Amaranthus) ירבוז לבן ,(Digitaria sanguinalis )
albus) וצמחים שונים ממשפחת הסלקיים. בעבר 

היו נפוצים בשטחי מספוא ובמרעה הזרוע המושקה 
בישראל בעיקר מיני C4, בהם דגניים רב-שנתיים 
 ,(Chloris gayana ) מערבות אפריקה - עשב רודוס
דוחן קיפח ( Panicum maximum) ופספלון מורחב 

.(Paspalum dilatatum )

מים
משק המים של צמחים הוא המאזן בין קליטת מים 
מהסביבה על ידי השורשים ובין איבוד מים דרך החלקים 
העל-קרקעיים של הצמח, בעיקר עלים, לאוויר, בתהליך 
שנקרא דיות (transpiration). רוב המים נפלטים מן 

איור 1 השפעת עוצמת האור, טמפרטורת העלה וריכוז הפחמן הדו-חמצני בחלל הבין-תאי על שיעור קליטת 
פחמן דו-חמצני בצמח מסוג Atriplex patula במסלול פוטוסינתטי C3 (מסומן בקו ירוק) לעומת שיעור הקליטה 

 (Björkman and Berry, 1973 לפי) (מסומן בקו שחור) C4 במסלול פוטוסינתטי Atriplex rosea בצמח מסוג

Atriplex patula Atriplex rosea

עוצמת אור טמפרטורת עלה (צלזיוס) ריכוז פחמן דו-חמצני 
בחלל הבין-תאי
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הצמח דרך הפיוניות כשהן פתוחות, מצב שמאפשר 
קליטת פחמן דו-חמצני לצורכי הטמעה. מידת הפתיחה 
והסגירה של הפיוניות נקבעת בעיקר על ידי מאזן 
המים: כאשר איבוד המים גדול מקליטת המים, לחץ 
המים (לחץ טורגור) בתאי הסגירה של הפיוניות יורד, 
והפיוניות נסגרות; כאשר הלחץ עולה הן נפתחות. צמחי 
C4 סוגרים פיוניות גם כאשר ריכוז הפחמן הדו-חמצני 
הבין-תאי בעלים גבוה מכושר הקליטה של מערכת 
ההטמעה, תכונה שמקטינה את איבוד המים ומעלה את 

יעילות ניצול המים שלהם. איבוד המים מן הצמחים 
וגם קליטת פחמן דו-חמצני דרך הפיוניות יוצרים קשר 
בין הדיות להטמעה. הקשר מורכב משום שלהטמעה 
ולדיות תגובות שונות לקרינת השמש. כאשר עוצמת 
קרינת השמש נמוכה, גם קצבי ההטמעה והדיות עולים 
עם הגדלת עוצמת הקרינה. לעומת זאת, בתנאי קרינה 
חזקה יותר התגובה של שני התהליכים שונה: ההטמעה 
מגיעה בשלב מסוים לרוויה, בעוד שהדיות ממשיך 

להתגבר (איור 2).

מינרלים
המינרלים הם קבוצות של יסודות רבים החיוניים לפעילות 
תקינה של יצורים חיים. צמחים מורכבים ממספר רב של 
יסודות שהכרחיים לקיומם. כ-95% מהמסה היבשה של 
 ,(O) ומחמצן (C H), מפחמן ( הצומח מורכבת ממימן (
שמרכיבים את השלד או את הבסיס של כמעט כל 
התרכובות בצמח. לאלה מתווספים 13 יסודות: שלשה 
 ;(K) ואשלגן (P) זרחן (N) ָמקרו-מינרלים ראשיים - חנקן
 (Mg) מגנזיום ,(Ca) שלשה ָמקרו-מינרלים משניים - סידן
S); ושבעה מיקרו-מינרלים או יסודות קורט  וגפרית (
(שריכוזם פחות מ-0.01% מסך החומר היבש) - כלור, 

אבץ, נחושת, מנגן, ברזל, בור ומוליבדן (איור 3). 

החנקן חיוני לבניית חומצות האמינו שמרכיבות את 
החלבונים בצמח. זרחן הוא מרכיב ב-ATP (מולקולה 
המשמשת בהתמרת אנרגיה בתא החי) וקשור לאנזימים 

רבים בתהליך הפוטוסינתזה ולתהליכים אחרים. לאשלגן 
תפקידים רבים בתהליכי חילוף החומרים של הצמח 
ובהם שמירה על לחץ המים בתוך התאים. סידן מפעיל 
אנזימים מסוימים וגם מנטרל חומרים מזיקים על ידי 
 (vacuoles) יצירת גבישים בלתי מסיסים בחלוליות
של התאים. המגנזיום קשור למולקולות הכלורופיל וגם 
לפעילות של ATP. גפרית היא מרכיב בחומצות האמינו 
ציסטאין (cysteine) ומתיונין (methionine), שחיוניות 
לבניית רוב החלבונים בצמח. ליסודות הקורט נחושת 
(Mn) תפקידים הקשורים לפוטוסינתזה.  (Cu) ומנגן 
אחרים קשורים לתהליכים אנזימטיים נוספים. יסודות 
הקורט ברזל (Fe) ומוליבדן (Mo), שמופיע בריכוזים 
כמעט אפסיים, הכרחיים לתהליכים של קיבוע החנקן 
בקטניות (Salisbury and Ross, 1992). מינרל הברזל 

מצוי בתאי הצמח, וחשוב לתהליכי ִחמצון בנשימה.

 ,(A) (פוטוסינתזה) לבין ההטמעה (H) איור 2 הקשר בין עוצמת הקרינה
(van Keulen, 1975 לפי) (E/A) והיחס ביניהם ,(E) הדיות
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איור 3 הרכב היסודות של צומח על בסיס מספר האטומים ביחס למוליבדן (Mo), היסוד 
(Salisbury and Ross , 1978 מעובד מתוך) שנמצא בריכוז הנמוך ביותר בצמחים

השורשים קולטים את היסודות מתוך הקרקע. רובם 
בדמות קטיונים* שקשורים למינרלי הקרקע ולחומר 
האורגני שהתפרק בקרקע (רקבובית או הּומּוס). על 
פי רוב, באזורים לא מדבריים, מרבית היסודות קיימים 
בקרקע בכמויות שמספיקות לתפקוד תקין של צמחים. 
יוצאים מן הכלל, ברוב המקרים, הם חנקן, לפעמים זרחן, 
ובמקרים נדירים יותר - אשלגן. מחסור ביסודות אלה 
מגביל את הייצור הראשוני. בבתי גידול מסוימים קיימים 
מחסורים ייחודיים של מינרלים בקרקעות מרעה, כמו 
 Smith and) גפרית בקרקעות ֶסרֶּפנטיניות בקליפורניה
Kay, 1986) או יסודות קורט כמו מוליבדן בקרקעות 
 .(Brennan and Bruce, 1999) מסוימות באוסטרליה
באזור הים התיכון גדל המרעה על קרקעות שאינן 
מוקצות לעיבוד חקלאי. על פי רוב, אלה קרקעות דלות 
שסובלות ממחסור בחנקן. בקרקעות טרה רוסה, הנפוצות 
בארץ, הגורם העיקרי המגביל ייצור ראשוני של הצומח 
העשבוני הוא זרחן. לא ידוע על מחסור באשלגן בשטחי 

מרעה בארץ (כצנלסון ופוטיבסקי, 1972). 

מחזור החנקן
 ,(O2) (N2) 21% חמצן  האוויר מורכב מ-78% חנקן 
0.03% פחמן דו-חמצני (CO2) ועוד מספר גזים נדירים. 
החנקן הגזי אינו נקלט על ידי צמחים. מרבית החנקן 
מגיע לצמחים בעקבות פירוק של שיירים אורגניים 

מקובע  החנקן  שונים.  מיקרו-אורגניזמים  ידי  על 
(Nitrogenase) שקיים  באמצעות האנזים ניטרוֶגָנז 
רק במיקרו-אורגניזמים מסוימים. חלק מהם חופשיים 
 Azospirillum sp. ,Azotobacter sp. בקרקע, כגון
או .Rhizobium spp, חיים בסימביוזה (צוותאות) עם 
צמחים ממשפחת הקטניות בתוך פקעיות הנוצרות על 

השורשים, ומקבעים חנקן אטמוספרי לשימוש הצמח. 

שאריות החומרים האורגניים הופכות, כתוצאה מפעולת 
 ,NO2 - (ניטריט) החיידקים, לתרכובות חנקניות: חנקית
חנקה (ניטָרט) - NO3 ואמוניה - NH3, הזמינות לשורשי 
הצמח. האמוניה מגיבה עם מים, ויוצרת קטיוני אמוניום 
NH4) שנספחים לגרגרי הקרקע ולא נשטפים לעומק 

+)
כמו התרכובות החנקניות האניוניות**. בצמח משמשות 
התרכובות החנקניות לבניית חלבונים שונים. האמוניום 
 ,(glutamine) הופך בסופו של התהליך לגלוטמין (NH4

+)
חומצת אמינו שזמינה לסנתוז של חלבונים בצמחים. 

כאשר הצמח (או כל אורגניזם אחר) מת, הוא הופך 
ִמנרּול  עובר  הזמן  שעם  בקרקע,  אורגני  לחומר 
mineralization) בתהליכי פירוק ביוטיים. כתוצאה  )
מכך נוצרת אמוניה, שחלק ממנה נספח לקרקע וחלק 
אחר הופך בתהליך של ניטריפיקציה לחנקה, בעיקר 
pH) בקרקע מעל 7, או לאמוניום.  כאשר ערך ההגבה (

אטומים החסרים אלקטרונים, ולכן יש להם מטען חשמלי חיובי.  *
אטומים עם עודפי אלקטרונים, בעלי מטען חשמלי שלילי.  **
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החנקה, כאניון, נשארת במי הקרקע, והאמוניום, כמו כל 
הקטיונים, נספח לקרקע. חלק מן החנקה וגם מהאמוניום 
נקלט על ידי שורשי הצמחים, וחלק נשטף לעומק 
מעבר לבית השורשים. בתנאים אל-אווירניים, בעיקר 
בקרקעות רטובות, חלק מן החנקה מחוזר לניטריט בתהליך 

דה-ניטריפיקציה והחנקן משתחרר לאוויר בצורה גזית 
(איור 4). מקור טבעי נוסף של חנקן זמין לצמחים הוא 
האמוניה שנוצרת באוויר על ידי ברקים, ויורדת לקרקע 

במי הגשם או מוסעת בגרגירי האבק.

רוב החנקן בחקלאות בא מדשן, אורגני או מינרלי, 
הוא בעיקר  שמוסיף האדם. מקור הדשן האורגני 
הפרשות של בעלי חיים או צמחים מתים (קומפוסט). 
הדשן המינרלי העיקרי במאה ה-19 ובתחילת המאה 
ה-20 היה נתרן חנקתי (NaNO3) המוכר כמלחת צ'ילה 
(צ'ילה סלפטר), שנכרה במדבריות של דרום אמריקה. 
מקור אחר היה גואנו (Guano), לשלשת של עופות 
ועטלפים שהצטברה לאורך זמן רב על איים באוקיינוס 

השקט ובמערות באינדונזיה, ונמכר עד היום. 

שיטה  בגרמניה  פותחה  ה-20  המאה  בתחילת 
תעשייתית לקיבוע חנקן באמצעות לחץ וטמפרטורה 
גבוהים (תהליך האבר-בוש: Haber-Bosch), בעיקר 
ליצירת חומר נפץ. אחרי כן, התפתחה על יסוד אותו 
תהליך תעשייה ענפה של ייצור דשן חנקני, שנעשה 
עמוד התווך של החקלאות המודרנית. למרות שמחיר 
הדשן החנקני ירד כתוצאה מן הייצור התעשייתי, עדיין 

מחירו יקר מדי לשימוש נרחב בתחום אקסטנסיבי כמו 
שטחי המרעה הטבעי הלא-מושקים.  

מחזור הזרחן
הזרחן חשוב לצמח כי הוא מזרז את תהליכי הגדילה 
מן האוויר, הזרחן  וההבשלה. לעומת החנקן שבא 
בא מהאדמה, שם הוא מופיע בצורות שונות של 
פוספטים שאינם מתנדפים ואינם נשטפים בקלות 
מן הקרקע (איור 5). מרבית הפוספטים אינם מסיסים 
במים, ולכן אינם זמינים לצמח. הזרחן מופיע בקרקעות 
בתרכובות אורגניות ואי-אורגניות; אך מבין התרכובות 
 האי-אורגניות מצוי רק חלק קטן במצב מסיס וקליט. 
חלק מן הפוספטים הופך לצורה מסיסה בקרקע בהשפעת 
חומצות חלשות, נספח לחלקיקי הקרקע ונמצא שם 
בשיווי משקל עם צורות מסיסות במים כאשר ערך 

ההגבה של מוהל הקרקע הוא בין 5.5 ל-7.3.

איור 4 מעברים של חנקן בין מצבים שונים בקרקע, בצומח ובסביבה
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איור 5 מעברים של זרחן בין מצבים שונים בקרקע ובצומח 

קיימת שונות בין מיני צמחים בקליטת הזרחן, התלויה 
בהתפתחות מערכת השורשים, בגודל שטח פני השורש, 
בעוצמת נשימת השורשים ובקיום של מיקוריזה*. יוני 
פוספט נמצאים בתמיסת הקרקע וחודרים ליונקות 
של השורשים בדרך של דיפוזיה** ושל קליטה פעילה 

(שהצמח משקיע בה אנרגיה).

תחמוצות  נוצרות  יותר  חומציים  קרקע  בתנאי 
זרחן בלתי מסיסות עם אלומיניום וברזל, ובתנאים 
בסיסיים יותר נוצרות תרכובות בלתי מסיסות עם 
סידן. בקרקעות מרעה רבות בארץ עולה ריכוז כלל-
הזרחן בקרקע (זרחן כללי) על 400 חלקים למיליון 
בדרך  הוא  לצמחים  הזמין  הזרחן  אבל  (חל"מ), 
כימיים.  קשרים  בגלל  חל"מ   30-10 בין  רק  כלל 
בקרקעות דלות-זרחן, כמו טיפוסים מסוימים של 
להיות פחות מ-5 חל"מ  יכול  הריכוז  רוסה,  טרה 
(Henkin et al. 1994). רוב קרקעות המרעה בארץ 
אינן דלות-זרחן, אבל הייצור הראשוני בדרך כלל 
מגיב לתוספת זרחן זמין, אם כי לא כפי שהוא מגיב 
לתוספת של חנקן. בקרקעות דלות-זרחן התגובה 
 Henkin et) לזרחן יכולה להיות משמעותית מאוד
al. 2010b). רוב הזרחן בחומר האורגני בקרקע עובר 

ִמְנרּול וחלק ממנו זמין לצמחים, בעוד שחלק אחר 
קשור לחומרים שמתפרקים בקושי. הזרחן שמוסף 
פוספט  בסלעי  מקורו  סופר-פוספט -  כדשן - 

שעברו טיפול עם חומצה גפריתנית. 

פנולוגיה
פנולוגיה עוסקת בעיתוי השלבים השונים של מחזור 
ובקשר  זרעים,  ופיזור  פריחה  נביטה,  חיי הצמח: 
יום.  ואורך  שלהם לגורמי סביבה, כמו טמפרטורה 
הייצור הראשוני מושפע מסדרת השינויים הפנולוגיים 
החלים במבנה הצמח במשך עונת הצמיחה. בכל אחד 
משלבי מחזור החיים של הצמח ישנם תנאים שונים 
המשפיעים על הצטברות הביומסה, על חלוקתה בין 
ועל האיכות התזונתית של  איברי הצמח השונים 
הצמח. המינים החד-שנתיים מתחילים בנביטה של 
ותנאי  זמינות המים  הזרעים, שמתרחשת כאשר 
הזרע מתאימים  בסביבת  והתאורה  הטמפרטורה 
לדרישות הנביטה של אותו מין. קליטת המים על ידי 
הזרע היא תנאי הכרחי לנביטה. מועד תחילת עונת 
הגשמים ונביטת הזרעים משפיעים על העיתוי, על 
ועל תגובתם  משך השלבים הפנולוגיים העוקבים 

לתנאי האקלים בהמשך הגידול.

עיתוי השלבים הפנולוגיים נשלט על ידי גנים הקובעים 
למשל את הטמפרטורה ("מנת החום" או "מנת הקור") או 
את אורך היום שדרושים להתרחשות כל שלב. דרישות 
אלה משתנות לא רק בין מין למין, אלא גם בין זנים של 
אותו מין צמח. מנת החום נמדדת כהצטברות של דרגות 
חום, אבל השפעתה מותנית באורך היום הדרוש למעבר 
משלב לשלב. עם זאת, ישנם מינים, כמו מיני שיבולת 
שועל באזורים ים-תיכוניים, שאינם רגישים לאורך יום 

 .(Loskutov, 2001)

פטריות הנמצאות בסימביוזה עם שורשי צמח  *
פעפוע, זרימה בעקבות הפרשי ריכוזים במרחב, ללא השקעת אנרגיה  **
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למרות השונות הרבה בפנולוגיה של מינים שונים, 
לעונת  מותאמים  מסוים  מרעה  בכר  המינים  רוב 
הצמיחה הטיפוסית לאזור, שתלויה בתנאי האקלים 
המקומיים, ובאזורנו בעיקר בגשם. בתוך מגבלה זו, 
יש שונות גדולה בין המינים. הרכב החברה הצמחית 
ומאפייני המינים השליטים משפיעים בסופו של דבר 
ייצור הזרעים של מינים  על הייצור הראשוני ועל 
שונים, כך שהרכב המינים של כר מרעה חד-שנתי 
יכול להשתנות בצורה ניכרת משנה לשנה (לדוגמה, 

הדר ואח', 2013). 

לפנולוגיה יש השפעה מכרעת על איכות הצמחים כמזון 
לבעלי חיים. אחרי הנביטה (או לבלוב והתחדשות של 
רב-שנתיים) מופנה עיקר הייצור לגידול עלים שקולטים 
את אנרגיית האור הדרושה להמשך הצמיחה. בשלב זה, 
ריכוז המים ברקמות גבוה, והחלבונים הם חלק עיקרי 
ממרכיבי הביומסה. לכן, בשלב זה הערך התזונתי של 
החומר היבש במרעית גבוה. עם התחלת השלב המיני 
(השתבלות בדגניים ופריחה בכל המינים) חלק גדול 
ממשאבי הצמח מופנה להתארכות גבעולים, לייצור 
זרעים ולמילוָים, ובצמחים רב-שנתיים יש גם הפניה 
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למילוי איברי אגירה מעל האדמה ומתחתיה. בד בבד עם 
תהליכים אלה, העלים והגבעולים מתרוקנים מחלבונים 
וממינרלים, והאיכות התזונתית שלהם יורדת. עם גמר 
מילוי הזרע נשארים רוב יתר חלקי הצמח עם רקמות 
מבנה קשיחות, שיש להן ערך מזוני נמוך יחסית עבור 
בעלי חיים רועים. קצב השינוי בתהליכים הפנולוגיים 
שונה ממין למין. לכן, בכר מרעה רב-מיני נמצאים צמחים 
שונים בשלבים פנולוגיים שונים, תכונה שמגדילה את 
אפשרויות הבחירה של פרטי מזון איכותיים על ידי 

בעלי החיים.

השפעות רעייה
הרעייה מסירה חלק מן הצומח בהתאם לזמינותו, 
לטעימותו, לסוג בעל החיים וללחץ הרעייה של אוכלי 
הצמחים. הורדת ביומסה על ידי רעייה משפיעה על 
קצב הצמיחה של כר המרעה. קשה מאוד לקבוע כללים 

הקושרים כמותית את הצמיחה לרעייה על כר מרעה 
המורכב ממינים שונים ובתנאים משתנים. עבודתו של 
נוי-מאיר על הקשר בין רעייה לייצור ראשוני הייתה 
פריצת דרך תאורטית בתחום זה (Noy-Meir, 1975). הוא 
הציע מודל שתיאר את הדינמיקה של מערכות רעייה 
בעלות כר מרעה אחיד בתנאי סביבה קבועים. ראה 

הרחבה ופירוט בעניין המודל של נוי-מאיר בפרק הבא.

הניב  הוא  המודל הפשטני  המגבלות של  למרות 
כן.  לפני  מפורש  ביטוי  לידי  באו  תובנות שלא 
צפיפות  לכל  להדגים,  ניתן  המודל  באמצעות 
אכלוס, את כמות הביומסה שצורך העדר, את כמות 
הביומסה התאורטית שנותרת בשטח בכל רגע נתון, 
ואת הסיכום של שתיהן, שהוא קירוב של הייצור 
הראשוני העל-קרקעי (לא כולל את העלים שהזדקנו 

ונפלו או נדרסו תוך כדי רעייה) (איור 6).
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יורדת עם עליית צפיפות  כמות הביומסה בשטח 
האכלוס. בצפיפות אכלוס נמוכה סך כל ייצור הביומסה 
בתוספת הצריכה על ידי בעלי החיים קבוע יחסית, 
ולפעמים אף עולה. הסיבה לכך היא שאכילת המרעה 
דוָחה את מועד שיא הייצור של ביומסה. הצריכה 
ממשיכה לעלות עד לנקודה שבה כמות הביומסה 
בשטח יורדת מתחת לכמות המאפשרת צריכה מיטבית 

 .(Noy-Meir, 1993) ("צריכת שובע")

המסקנות התאורטיות הכלליות ממודל זה הן, שכאשר 
צפיפויות האכלוס הם מתחת לשיעור המסֵכן את 
(0.3-0.25~ פרות לדונם), ההשפעה של  המערכת 
הרעייה על הייצור הראשוני קטנה; מעבר לשיעור 
הזה, ההשפעה גדולה מאוד. ראוי לשים לב, ששיא 
יותר  הייצור הראשוני חל בצפיפות אכלוס נמוכה 
מאשר שיא הצריכה של המרעית על ידי העדר, תכונות 
שמגדירות את ההבדל בין רעייה משמרת (ששומרת 
על כושר הייצור הצמחי) לבין רעייה מנצלת (שפוגעת 
 .(6 (איור  בייצור הצומח ובהכרח בכושר הנשיאה) 
תוצאות אלה אמנם תאורטיות, אבל מסבירות תופעות 
מפתיעות בניסויי רעייה, כמו קשר חלש בין מספר בעלי 

החיים ליחידת שטח ובין ייצור המרעה ליחידת זמן 
  .(Gutman et al., 1999b ,למשל)

קשרים כמותיים ומודלים 
הייצור הראשוני (הצמחי) קובע את גבולות הייצור 
השניוני (של בעלי החיים), ולכן ההיבט הכמותי של הייצור 
הראשוני הוא יסודי ביותר במדעי המרעה. השאלה "מהם 
הגורמים המשפיעים על הייצור הראשוני?" מובילה 
לרוב להנחה כי המורכבות העצומה של המערכת (כפי 
שמוצג למשל באיור 7) מונעת את האפשרות לכמת 

את תהליכיה. 

מבחינת המשתנים הסביבתיים יש להתחשב בגשם 
(כמות, עוצמה, פיזור), בקרינה, בטמפרטורה, בלחות 
האוויר ובמהירות הרוח, שכל אחד מהם משתנה לאורך 
היום, לאורך העונה ובין עונה לעונה. מבחינת התשתית 
הפיזית אפשר למנות גורמים כגון רום, מפנה, שיפוע, 
סוג הסלע, סוג הקרקע, תכונות פיזיקליות וכימיות 
של קרקע. בתחום הביוטי יש להתייחס לפעילות של 
מיקרואורגניזמים על פני הקרקע ובתוכה, וכמובן לחברת 
הצומח עצמה ולאקולוגיית הפרט: יחסי הגומלין בין 

איור 7 מודל לתיאור הקשרים בין הגורמים שקובעים את הצמיחה של כר מרעה (ייצור ראשוני)
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כל מין לבין כל הגורמים הקודמים (autecology), וכן 
לאקולוגיית החברה: יחסי הגומלין בין המינים השונים 
לבין עצמם (synecology). נוסף על כל זה, יש להתחשב 
בהטרוגניות המרחבית שקיימת לגבי חלק מהמשתנים 
שהוזכרו לעיל, וגם במגבלות מתודולוגיות לא מבוטלות 
במדידת הייצור הראשוני. לפיכך, ברור שכאשר מדברים 
על קביעה כמותית של הייצור הראשוני או על הגדרה 
של קשרים כמותיים פשוטים בהקשר של הייצור 
הראשוני, מדובר בהכללה רחבה מאוד. זאת מבלי לפתוח 
את השאלה המורכבת אף יותר של הייצור הראשוני של 

הצומח המעוצה.

הקשר בין גשם לייצור ראשוני
ההגיון נותן כי באזורנו הגורם המגביל הראשון הוא 
מים. לכן נשאלת השאלה מהו הקשר בין המים - כמות 
הגשם - לייצור הראשוני? הצורה הפשוטה ביותר 
לבחון את הקשר הזה היא בסקלת זמן עונתית. בסקלה 
זו המשתנה הבלתי תלוי הוא כמות הגשם השנתית, 

והמשתנה התלוי הוא הייצור הראשוני העל-קרקעי, 
המוגדר ככמות השיא של הביומסה העשבונית ליחידת 
קרקע שצומח עשבוני יכול להתפתח בה ללא השפעת 
 undisturbed peak standing herbaceous) רעייה
biomass). חשוב לציין שהביטוי 'שיא העונה' מתייחס 

לשלב בעונה שקצב הצמיחה (כמות החומר הצמחי 
הנוסף ליחידת זמן) מגיע בו לשיא. את הקצב מודדים על 
ידי קציר הצומח בנקודות זמן עוקבות, ייבושו ושקילתו 
(חומר יבש ליחידת זמן). שיא זה מגיע זמן מה לפני פיזור 
הזרעים. כמובן, ההגדרה הזאת מתייחסת לחברת הצומח 
בכללותה, כי באופן עקרוני, כל מין מגיע לשיא שלו 
במועד שונה. כמו כן, מקובל להגדיר את כמות הביומסה 
ליחידת שטח ביחס לכתמי קרקע פתוחים שצומח 
עשבוני יכול להתפתח בהם, ולכן מחשופי סלע או 
כתמים מעוצים אינם נחשבים (אף על פי שצומח עשבוני 
יכול להתפתח מתחת לחופת צמחים מעוצים). אי לכך, 
היבול של הצומח העשבוני ליחידת שטח יהיה נמוך יותר 

בדרך כלל מזה של שטח נטול סלעים וצומח מעוצה.
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איור 8 אתרים לאורך מפל האקלים של ישראל שנמדד בהם הייצור הראשוני, 
(Golodets et al., 2013) בלוויית כמות המשקעים הממוצעת ושנות המדידה
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איור 9 ייצור ראשוני מול משקעים באתרים שונים לאורך מפל האקלים בישראל (ראו איור 8) 
(Golodets et al., 2013)     - זווית השיפוע של קו המתאם גשם-ביומסה

במחקר המקיף ביותר שנעשה בארץ בנושא הקשר 
גשם-ייצור ראשוני נאספו ותוכללו נתוני ייצור ראשוני 
מעשר תחנות לאורך מפל הגשם (איור 8) שהייצור 
הראשוני של הצומח העשבוני ללא רעייה נמדד בהן 
במשך מספר שנים (Golodets et al., 2013). אם נסכם 
את התוצאות לכל תחנה כממוצע גשם וכממוצע ייצור 
ראשוני, נקבל קשר חיובי בין גשם לייצור ראשוני רק 
לאורך מפל הגשם בין 180 ל-400 מ"מ שנתי (איור 
9). השיפוע החיובי נראה רק בתחום היבש של המפל, 

שזמינות המים היא הגורם העיקרי שמגביל בו את 
הייצור (3 התחנות העליונות). באזור הגשום - 600 עד 
1,300 מ"מ - יש מים "בשפע", וזמינות של מים אינה 
הגורם העיקרי שמגביל את הייצור. ככל הנראה, הגורמים 
המגבילים את הייצור באזורים גשומים הם עומק הקרקע 
ופוריותה, ובעיקר זמינות של מינרלים, בדרך כלל חנקן 
(ראו דיון בהמשך הפרק), ובמקרים מסוימים גם זרחן 
(Henkin et al. 1994), והם חשובים מכמות הגשם 

השנתית.

גם תכונות בית הגידול - טופוגרפיה, מפנה, עומק 
קרקע ועוד - הקובעות את זמינות המים והמינרלים 
בקרקע, משפיעות על הייצור, כפי שמעידות התוצאות 
מתחנת להבים, שם התנהל ניטור ארוך טווח של הייצור 
הראשוני. התוצאות מסכמות את הקשר בין גשם לייצור 
בתוך גדורות (למניעת רעייה) בארבעה בתי גידול במשך 

18 שנות ניטור (איור 10). בכל בית גידול התקבל קשר 
מובהק מאוד בין גשם לייצור ראשוני, אבל שיפוע קו 
הרגרסיה שונה ביניהם. השיפוע משקף יפה את הבדלי 
הייצור בין בתי הגידול השונים שתנאיהם הסביבתיים 
שונים (כמות קרינה, עומק קרקע, משק מים), בעוד 
שכמות הגשם והתפלגותו כמעט זהות בכל בתי הגידול.
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 איור 10 ייצור ראשוני בבתי גידול שונים ללא רעייה באתר להבים בנגב הצפוני (האחוז מבטא 
את שיעור השונות המוסברת/ השבר מבטא את שיעור השיפוע של קו המתאם גשם-ביומסה)

במונחי יעילות השימוש בגשם* הממוצע הכללי במחקר 
זה הוא 0.39 גרם למ"ר למ"מ גשם, אבל קיימת שונות 
גדולה בין התחנות בערך זה. מעניין לציין שערך זה דומה 
לממוצע שדווח לאגן הים התיכון - 4 ק"ג להקטר (=0.4 
 .(Le Houerou and Hoste, 1977) גרם למ"ר) למ"מ גשם

לשם השוואה, יעילות השימוש בגשם בחיטה באזור 
גשום היא בסביבות 2 גרם למ"ר למ"מ גשם. הערך הנמוך 
בשטחי מרעה משקף באופן כללי את כל המגבלות 
החלות על הייצור הראשוני בשטחים שוליים מול השדה 

המעובד (איור 11).
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איור 11 יעילות השימוש בגשם לייצור ראשוני. ממצאים מצפון אפריקה ומישראל 
 (Le Houerou and Hoste, 1977 מעובד מתוך)

האזור הים-תיכוני

הסאהל (אקלים יבש)

הקשר בין דיות לייצור ראשוני
גישה מכנית יותר לקשר בין מים לייצור פיתח חוקר 
הולנדי בשם דה ויט, מהאוניברסיטה החקלאית של 
ואכנינגן, שיזם מחקרים שונים באזורים שחונים 
בארץ. יעילות השימוש במים איננה כאמור "קבוע 
ביולוגי", אלא משתָנה מאוד בין אתרים ואפילו בתוכם. 
חלק ניכר מהגשם אובד ישירות לאטמוספרה על ידי 
התאדות מפני הקרקע, ניקוז מתחת לבית השורשים, 
או זרימה לשטח אחר כנגר, ולכן קשה להגדיר באופן 

כמותי פשוט את הקשר בין גשם לייצור. 

דה ויט טען שהפוטוסינתזה של צומח עשבוני קשורה 
לדיות. הסיבה לכך היא שרוב המים עוברים מהצמח 
לאוויר מסביב דרך הפיוניות כשהן פתוחות. מאידך גיסא, 
פחמן דו-חמצני יכול להיכנס לצמח רק כאשר הפיוניות 
פתוחות. לכן, מוכרח להיות קשר כלשהו בין הדיות לבין 
הפוטוסינתזה, שתלוי במשך הזמן שהפיוניות פתוחות בו 
לאורך עונת הצמיחה. הפיוניות פתוחות כאשר אספקת 
המים לעלים מספיקה למלא את דרישות ההתאדות של 
האוויר. הדרישות מתבטאות בהתאדות הפוטנציאלית 
במשך היום (E0), והיא נמדדת בתחנות מטאורולוגיות 

ייצור ראשוני  / פרק 10 

הקשר בין ייצור בכר המרעה ומשקעים

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

y=3.9x
R2=0.69

y=2.6x
R2=0.68

5000 1,000 1,500

ני
שו

רא
ר 

צו
יי

ר)
קט

לה
ש 

יב
ר 

ומ
 ח

"ג
(ק

משקעים (מ״מ)

רמת הנדיב

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
1000 200 300 400 500 600 700 800 900

שם
בג

ש 
מו

שי
 ה

ות
יל

יע
ם) 

ש
 ג

״מ
למ

ר 
מ״

 ל
ש

יב
ר 

ומ
 ח

רם
(ג

ממוצע גשם שנתי (מ״מ)

כרי דשא

סיירת
שקד

שדה בוקר

עין יעקב

להביםמטעעופריחיעם

להב



87

רבות כהתאדות חופשית מפני מים הנמצאים בגיגית 
פתוחה. את הדיות אפשר לחשב מתוך כיסוי הצומח, 
זמינות מי גשם בקרקע ותהליכים הקובעים את תנועת 

המים בקרקע. 

 (T סיכום של הדיות על כל ימי הצמיחה של הגידול (
הוא מדד של צריכת המים של הגידול במשך כל עונת 
הצמיחה. לפיכך, מספר הימים האפקטיביים לצמיחה 
בלתי מוגבלת במשך עונת הגידול הוא: T/E0. מחשבים 
את הייצור הצמחי, P, על ידי הכפלת הימים האפקטיביים 

: (de Wit , 1958) M במקדם הדיות

P = M 
T
—
 E0

כאשר: 
P = ייצור חומר יבש על-קרקעי לעונת גידול (גרם 

למ"ר לסך עונת גידול)
M = מקדם דיות (transpiration index) ייחודי למין 
או לקבוצת מינים (ייצור חומר יבש ליום אפקטיבי של 

צמיחה ביחידות של גרם למ"ר ליום)
T = סך כל הדיות במשך עונת הגידול (מ"מ לעונת גידול)

חופשי,  מים  פוטנציאלי משטח  יומי  אידוי   =  E0

כממוצע לעונת הגידול (מ"מ ליום)

בתנאי קרינה חזקה, וכשאין מגבלות אחרות, הצמיחה 
תלויה בעיקר באספקת המים הקובעת את משך 

התקופה שהצמח יכול לעמוד בה בדרישות ההתאדות 
 .(Eo) של האוויר הסובב אותו

כדי להסביר את המקדם M אפשר להתייחס לתוצאות 
ניסוי עציצים שהתבצע בעבדת בשנות ה-70 של המאה 
הקודמת (van Keulen, 1975). החוקרים זרעו בנפרד 
מגוון רחב של מינים, כולל צמחי בר וצמחי תרבות, 
דגנים, קטניות ורחבי עלים, וכן מינים ממקורות תפוצה 
שונים. לכל מין מדדו בנפרד את הייצור הראשוני בסוף 
מחזור החיים, וכן קבעו את הדיות המצטבר לאורך 
תקופת הצימוח שלו. כאשר הציגו את כל התוצאות 
במערכת צירים אחת, P מול T/E0 (איור 12), הנתונים 
הסתדרו לאורך קו אחד. השיפוע של הקו הזה הוא ערך 
המקדם M. לפי הנתונים של איור 12, מתקבל ערך של 
11.5 גרם חומר יבש למ"ר ליום של צמיחה אפקטיבית. 
במילים אחרות, הערך של המקדם M דומה במינים 
 C3 ,שונים (כאשר הם בעלי אותה שיטת פוטוסינתזה
במקרה המוצג באיור 12), וההבדלים בייצור נובעים 
בעיקר מהבדלים בפנולוגיה (מחזור החיים של הצמח) 
הקובעת את אורך תקופת הצמיחה, ובחלוקת מוטמעים 
בין איברי הצמח השונים. בניסוי על סורגום, צמח עם שיטה 
 .(de Wit, פוטוסינתטית C4, הערך של M היה 20.7 (1958 
במחקרים אחרים הערך של M לצמחי C3 נע בין 14-9 
גרם למ"ר ליום, ואילו בצמחי C4 הוא נע בין 21-13 גרם 

.(van Keulen, 1975) למ"ר ליום

ייצור ראשוני  / פרק 10 
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בכל מקרה אפשר להשתמש בתפיסה הכללית של 
הייצור הראשוני  כדי להעריך את  ויט  דה  נוסחת 
שמתקבל בפועל בשטחי מרעה ביחס לפוטנציאל. אם 
נאמץ את הערך של המקדם M שחילצנו מאיור 12, 
ונניח שעונת הצמיחה היא בת 180 יום, ואין מגבלות 
של קרינה, מינרלים או מים, אזי צפוי יבול של מעל 
2,000 גרם חומר יבש למ"ר (11.5X180). ואכן, גידול 
חקלאי מושקה ומדושן, ללא מחלות ומזיקים, יכול 
להתקרב לערך גבוה זה. לעומת זאת, ממוצע הייצור 
הראשוני שנמדד בעשר התחנות באיור 9 במשך כל 
שנות הניטור הוא פחות מ-200 גרם חומר יבש למ"ר, 
או כ-10% מהפוטנציאל. כפי שנראה בהמשך, מסתבר 
שלא כל הפער העצום הזה נובע ממחסור במים בלבד.

מודלים של ייצור ראשוני
הכרת מרכיבי המערכת יכולה, לכאורה, לאפשר בניית 
מודל כמותי דינמי לחיזוי הייצור בכר מרעה בתנאים 
שונים. אך מערכות אקולוגיות עוסקות באוכלוסיות 
של אורגניזמים, ומושפעות ממגוון תהליכים מורכבים 
עם טווח רחב של תגובה. קשה, אם לא בלתי אפשרי, 
לתאר את כולם במודל הדמיה, ולכן המודל הוא תמיד 
גרסה פשוטה יותר של התהליכים. חלק מהתהליכים 
בסיס לתיאור של  וחלק מהם משמשים  מוכרים, 
צמיחה היפותטית שהוא אומדן של הצמיחה למעשה.

בארץ התחילו להתעניין במודלים של צמיחה כבר 
בשנות ה-60 של המאה הקודמת. הראשון שבנה 

איור 12 הקשר בין הייצור של מיני C3 לבין היחס T/Eo כפי שנקבע בניסוי 
(van Keulen, 1975 מתוך) עציצים בחוות עבדת בעונת הגידול 1972/3
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ייצור ראשוני בתנאים  מודל מפורט להדמיה של 
 van ים-תיכוניים היה תלמידו של דה ויט, ון קוילן (
Keulen, 1975) שהשתמש במושג של מקדם הדיות, 
M. הוא יישם אותו במודל דינמי המחשב את מהלך 
הדיות והצמיחה של עומד* של צומח עשבוני חד-

שנתי, שגדל על קרקע עמוקה ללא מגבלות של 
מינרלים (בעיקר חנקן, זרחן ואשלגן). המודל מתאר 
את מהלך זמינות המים בקרקע במשך עונת הצמיחה 
נקודה בזמן, ומחשב את קצב הדיות בפועל  בכל 
כפונקציה של שטח העלווה, זמינות המים בקרקע 
ותנאים סביבתיים, ואת הדיות הפוטנציאלי. המודל 
מחשב את קצב הצמיחה על ידי הכפלת היחס בין שני 

.M משתנים אלה במקדם הדיות

לאימות תוצאות המודל נערך ניטור של צמיחה של כר 
מרעה שקיבל דשן ברמה שסיפקה את כל צורכי החנקן, 
הזרחן והאשלגן. הניטור נערך על מרעה טבעי שגדל 
על קרקע לס עמוקה בחוות מגדה, והראה שהמודל 
היה מסוגל לתאר את מהלך הצמיחה באמינות גבוהה. 
לאחר מכן הופעל המודל על סדרה של 20 שנות גשם 
ואקלים שנמדדו בתחנה המטאורולוגית של גילת 
(van Keulen et al., 1981). התוצאות נתנו תמיכה 
כמותית למה שנצפה בשדה: ברוב השנים באזור 
שחון למחצה כמו הנגב הצפוני, לא מיעוט מי גשם 
אלא מחסור של מינרלים, בעיקר חנקן, הגביל את 
 Seligman and ) הייצור הראשוני (איורים 13 ו-14) 
van Keulen, 1989). רק בשנות בצורת קיצוניות המים 
מגבילים עד כדי כך שאין לתוספת חנקן השפעה על 

הייצור הראשוני. 

התוצאות המחישו באופן דרמטי את העובדה - שלא 
הופנמה עד אז - שאפילו באזור שחון למחצה כגון 
צפון הנגב, החנקן הוא גורם מגביל מרכזי של הייצור 
יסודות הזנה בקרקע,  הראשוני. כאשר לא חסרים 
הצומח העשבוני הטבעי בנגב הצפוני השחון למחצה 
ביומסה ממה שנוצרת באזורים  יותר  לייצר  יכול 
גשומים בצפון הארץ (Golodets et al., 2013). ייצור 
הביומסה של כר מרעה עשבוני הגיע ליותר מטונה 
לדונם חומר יבש בחלקות המדושנות במגדה בשנים 

שירדו בהן כ-350 מ"מ גשם (איור 14).

המחקר של ון קוילן מראה שניתן לחשב את מהלך 
ובעקבותיו את הייצור  השתנות הרטיבות בקרקע 
הפוטנציאלי של המרעה באמצעות מודל הדמיה בדיוק 
סביר כאשר השטח ישר והומוגני, ואפשר להתעלם 
מנגר עילי, מבעיות בקרקע כמו מליחות, ממזיקים 
וממחלות. הרצת המודל דורשת נתוני אקלים מפורטים 
(ערכים יומיים של גשם, עוצמת קרינת השמש, לחות 
האוויר ומהלך הרוח) ונתוני קרקע (קיבולת מים - קיבול 
שדה, נקודת כמישה, תכולת מים לאחר ייבוש באוויר, 
עומק ומבנה הקרקע). לרוב אתרי המרעה אין בנמצא 
נתונים מספקים כאלה ולכן אפשרויות היישום של 
מודלים מסוג זה מוגבלות. יתרה מזאת, רוב שטחי 
המרעה, ובפרט באזורנו, הם הטרוגניים מאוד, הן מעל פני 
הקרקע (טופוגרפיה, מיקרו-טופוגרפיה, סלעיות, כתמיות 
וכו') הן מתחת לפני הקרקע (מורכבות מבנית, עדשות 

מלח וכו'), ולכן המודל יהיה פשטני עבורם.

בהמשך הדרך הורחב המודל כך שיכלול גם השפעה 
 Seligman) של מחסור בחנקן על הייצור הראשוני 
and van Keulen, 1981). נערכה הדמיה של השפעת 
הייצור הראשוני  על  בחנקן  ומחסור  קרקע  עומק 
באזורי גשם שונים בארץ. הייצור הראשוני חושב 
-1962/3) גשם  20 שנות  לכל שנה בתקופה של 
והתוצאות לכל מצב הוצגו כממוצע של   ,(1981/2
כל התקופה. לפי תוצאות ההדמיה, הייצור הראשוני 
תלוי בעיקר בחנקן זמין באזורים גשומים (מעל 400 
מ"מ לשנה בממוצע), בגשם ובחנקן באזורים שחונים 
למחצה (400-200 מ"מ לשנה בממוצע) וכמעט אך ורק 
בכמות הגשם באזורים שחונים (פחות מ-200 מ"מ 
לשנה). ריבוי גשמים גרם לשטיפה של חנקן מקרקע 
רדודה (עומק 30 ס"מ), והקטין את הייצור. התברר גם 
שמחסור בחנקן באזורים הגשומים מקטין את שונות 
הייצור בין שנים לעומת האזורים השחונים, שהשונות 
בין השנים בהם גדולה יותר. ההדמיה הראתה שקיים 
ייצור ראשוני כאשר רק שלושה  תחום רחב של 
גורמים מובאים בחשבון (מים, חנקן ועומק קרקע). 
להזכירכם, צמח ונפתולסקי הצביעו כבר ב-1944 על 

רגישות מערכת המרעה בארץ לגורמים אלה.

*  מקבץ של צומח בעל תכונות דומות

ייצור ראשוני  / פרק 10 
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איור 13 יצור הביומסה במרעה טבעי בחוות מגדה ללא רעייה בהשוואה לייצור הפוטנציאלי כאשר מינרלים 
חיוניים לצמיחה אינם חסרים. 'מדוד טבעי' - נתונים מקצירות בשדה ללא רעייה; פוטנציאל א' - ייצור לפי המודל 

של ון קוילן (1975); פוטנציאל ב' - נתונים משדה שקיבל דישון גדוש של חנקן, זרחן ואשלגן

איור 14 חוות מגדה: הקשר בין גשם לייצור של מרעה טבעי ללא תוספת דשן וייצור פוטנציאלי לאחר 
(van Keulen et al., 1981 מעובד מתוך) (1981-1963) דישון גדוש בדשן חנקני, זרחני ואשלגני

ייצור ראשוני  / פרק 10 
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 רעייה ומצב המרעה - 
המודל הקָלסי במציאות מורכבת

 range ) המרעה  שטחי  של  הניהול  תורת 
management) - כמסגרת לניהול הרעייה בפועל, 

כבסיס לפיקוח שלטוני, וכתחום מחקר חקלאי - קמה 
וצמחה בארה"ב בעקבות משבר אקולוגי שהתחולל 
בסוף המאה ה-19 במערב ארה"ב. המשבר העמיד בספק 
את המשך קיומם של שטחי מרעה נרחבים. גידול מואץ 
של התעשייה והאוכלוסייה במזרח המדינה והשלמת 
רשת הרכבות לכל רוחבה של הארץ הענקית יצרו 
שוק עצום לבשר ולמוצרי בעלי חיים אחרים. מספר 
ראשי הבקר ב-17 המדינות המערביות של הפדרציה 
עלה מ-5 מיליון ראש ב-1870 ל-40-30 מיליון ב-1884; 
בו-בזמן, שטחי המרעה הטובים ביותר הפכו לשטחי 
עיבוד לגידול חיטה, ותרמו לירידה במספר ראשי הבקר 
ל-27 מיליון ראש ב-1890. גם עדרי צאן עצומים - היו 
כמה עדרים בגודל של מאות אלפי ראש ועדרי סוסים 
גדולים - הוסיפו ללחץ הרעייה ולמריבות אלימות 
 Bentley, 1898;) "באזור שלימים נקרא "המערב הפרוע

 .(Holechek et al., 1995

גם רעיית יתר הובילה להרס המרעה, והוא התדרדר 
עוד יותר בעקבות שנות בצורת. הדבר גרם להתערבות 
השלטונות הפדרליים, ובשנת 1898 הותנתה החזקת 
עדרים על שטחי מרעה ציבוריים בקבלת אישורי 
רעייה. שירות הייעור (Forest Service) הוקם בשנת 
1905 כדי לפקח על הרעייה בשטחי המרעה הפדרליים. 
מתחילת המאה ה-20 התהדק הפיקוח על הרעייה, 
והמחקרים על ממשק המרעה התרחבו. ב-1925 כבר היו 15 
אוניברסיטאות שהציעו קורסים בממשק מרעה. בשנות 
ה-30, אחרי סדרה של שנות בצורת חריפה במערב 
ארה"ב שזרעו הרס בשטחי העיבוד ובשטחי המרעה 
 ,(Dust Bowl) והפכו שטחים נרחבים למדבריות אבק
נחקקו חוקים להסדרת הרעייה ולמניעת סחיפת קרקעות. 

נוספים  כיום, פרט לשירות הייעור, ישנם ארגונים 
המופקדים אף הם על ניהול שטחי המרעה הציבוריים 
הנרחבים בארה"ב. הבולטים בהם הם המשרד לניהול 
 (BLM - Bureau of Land Management) קרקעות
 Soil Conservation) קרקע  לשימור  והשירות 
Service). כאשר שטחי מרעה נרחבים מנוהלים על 

ידי רשות ציבורית במדינה מתוקנת, עליה לנהוג לפי 
כללים מוסכמים בכל הנוגע לניהול המשאבים הנתונים 
לפיקוחה - לשמור על המרעה כנכס ציבורי בר-קיימא 
ולמנוע שימוש שעלול לפגוע בתקינות קיומו. לשם 
 range) 'מצב המרעה'  כך דרושים כלים לקביעת 
ומסקנות ממשק המשתמעות ממנו.   (conditions

תפיסות ניהול דומות לאלה של מערב ארה"ב התפתחו 
גם באוסטרליה ובדרום אפריקה, שגם בהן ישנם שטחי 
מרעה נרחבים ציבוריים באזורים יובשניים דומים לאלה 

שבמערב ארה"ב. 

במדינות אירופה הגשומות ("העולם הישן") התפתחו 
המסורות בענייני רעייה והזנת בעלי חיים לאורך היסטוריה 
ארוכה, ונותרו על כנן עד ימינו. שטחי המרעה העשבוניים 
באירופה הם טבעיים למחצה, ונוצרו על ידי בירוא יער, 
שרפה, עיבוד וכיסוח (Habel et al., 2013). גם שיטת 
הבעלות על קרקעות (land tenure) שונה מזו שבמערב 
ארה"ב, ואין כמעט שטחים ציבוריים נרחבים באזורים 
הרגישים לרעייה. לכן, באירופה התפתחו המחקר והניהול 
האגרו-טכני של מרעה עשבוני והשימוש בו תחת רעייה 

.(Voisin, 1959) אינטנסיבית

מצב המרעה 
קביעת מצב המרעה העשבוני התבססה שנים רבות 
 Clements,) על תאוריית הסוקצסיה של קֶלֶמנטס 
1916). לפי תאוריה זו קיימים שלבים עוקבים וקבועים 
בהתפתחות הצומח, שמיוחדים לאזור אקלים נתון - 
וממינים  'חלוץ', המורכב בעיקר מחזזיות  מצומח 

פרק 11 / 
דינמיקה של צומח בתנאי רעייה

המרכיבים של מערכות מרעה נקבעים גם על ידי שיווי משקל דינמי בין בעלי החיים הרועים לבין העשבים 
ומינים אחרים המסוגלים להתקיים ולשגשג אף על פי שהם נאכלים כל הזמן.

(Tansley, 1935)
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חד-שנתיים, בבתי גידול ראשוניים או מוָפרים, דרך 
שלבים מוגדרים עד לשיא (climax) - של צומח ובית 
גידול. הסוקצסיה הראשונית נמשכת תקופה ארוכה, 
ולעתים אף אלפי שנים. בכל סביבה או אזור אקלים 
שונים מתפתחת סדרה ייחודית של שלבי התפתחות 

(sere) שמסתיימת בשיא של אותו אזור. לדוגמה, 
בכרי המרעה העשבוני הנרחבים והשחונים למחצה 
 - (prairie) במרכז ארה"ב ובמערבה - ערבות העשב
השיא הוא תצורת צומח המורכבת בעיקר ממיני 

דגניים רב-שנתיים גבוהים. 

ההנחה שבבסיס ממשק המרעה בארה"ב הייתה שעם 
העלייה בלחץ הרעייה חוזר הצומח לשלבים נמוכים 
של הסוקצסיה, שמינים 'ירודים' יותר שולטים בהם, 
ולהפך - הקטנת לחץ רעייה מקדמת את הצומח שנסוג 
בחזרה לקראת השיא (איור 1). עם הזמן הובאו בחשבון 
גם תנודות הגשם באזור. שנים גשומות נחשבו גורם 
ממתן, ואילו בצורת - גורם להחרפת השפעת הרעייה 
(איור 2). לפיכך, כדי לנהל ממשק רעייה תקין צריך, למשל, 
להוריד את לחץ הרעייה בשנות הבצורת וכך לאזן את 
 range) 'ההשפעות על תהליך הסוקצסיה. 'מצב המרעה
condition) הוא המונח הטכני המציין את מקום כר 

המרעה על הרצף הסוקצסיוני בהנחה ששלבי הסוקצסיה 

מקבילים למצבי המרעה ונמצאים בשיווי משקל עם 
לחץ הרעייה. הגישה המקובלת של קלמנטס הביאה את 
דייקסטרהייס (Dyksterhuis 1949) לקבוע את מצב 
המרעה בשלבי הסוקצסיה לפי שלוש קבוצות המינים 

הבאות (איור 3):
מינים מהסדרה הסוקצסיונית המתמעטים עם עליית 	•

 ;(decreasers) לחץ הרעייה
מינים מהסדרה הסוקצסיונית המתגברים עם עליית 	•

;(increasers) לחץ הרעייה
צמחי חלוץ מחוץ לסדרה הסוקצסיונית שפלשו 	•

ודוחקים את שתי  בעקבות לחץ הרעייה החזק, 
.(invaders) הקבוצות הקודמות

(Clements, 1916 לפי) איור 1 הקבלה בין לחצי רעייה, מצב המרעה, ייצור המרעה ושלבי הסוקצסיה בכר מרעה

דגם של סוקצסיה
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 איור 2 לחצים המופעלים על צומח המרעה - הלחץ הסוקצסיוני, לחצי הרעייה וכמות משקעים השנתיים 
(Westoby et al., 1989 לפי)

(א) הצורה הכללית של מודל הסוקצסיה במרעה

(ב) שילוב השפעת הגשם על מודל הסוקצסיה במרעה
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צומח

צומח

סקלה של מצב המרעה

סקלה של מצב המרעה

איור 3 הקשר בין מצב המרעה, לחץ הרעייה והרכב המרעה לפי קבוצות מינים מתמעטים, מתרבים ופולשים
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צומח השיא במערכות עשבוניות נחשב למרעה האיכותי 
והיצרני ביותר, ואילו המרעה הירוד ביותר מורכב מצמחי 
חלוץ המסוגלים להתקיים על קרקעות מדולדלות. 
לפיכך, בשטחי המרעה הציבוריים וביערות הלאומיים, 
הגדרת מצב המרעה כטוב, בינוני או ירוד, קבעה את 
הוראות הממשק שעיקרן היה להקטין או להגדיל את 
אכלוס בעלי החיים בשטח או להאריך או לקצר את 
עונת הרעייה. גישה זו הניחה שעוצמת הרעייה קובעת 
את הקידום או הנסיגה בשלבי הסוקצסיה של מערכות 
המרעה העשבוניות של מערב ארה"ב. ממשק מרעה 
טוב יהיה כזה שישמור על כר המרעה במצב שיאפשר 
התחדשות (התקדמות מחודשת במסלול הסוקצסיה) 

במהירות יחסית וללא סיוע של מנהל השטח.

לשם קביעת 'מצב המרעה' של שטחים נרחבים פותחו 
שיטות סקר שמטרתן הייתה להגביר את האוביקטיביות 
של החלטות הממשק. רובן היו מבוססות על סימון 
(transects). בשיטה  תכונות שנצפו לאורך חתכים 
זו מבוצעת הדגימה לאורך קו או רצועה שחוצים 
באופן המייצג את שטח המרעה הנסקר. נכנסו לשימוש 
 ,(line transect) צורות שונות של חתכים: חתך קווי
 loop) חתך טבעות ,(point transect) חתך נקודתי
transect) וחתך רצועה (belt transect). כמו כן, נקבעו 

כללים של מדידה וסיכום של כיסוי הצומח ותכונות בית 
הגידול. חלק משיטות אלה, עם התאמות רבות, שימשו 
ידי  במחקר האקולוגי באוניברסיטאות ואומצו על 

שירות הייעור והארגונים השונים המופקדים על הניהול 
של שטחי המרעה הצבוריים הנרחבים בארה"ב. כלים 
אלה שימשו לטיפול בבעיות שהתעוררו במהלך ניצול 
המרעה הציבורי: ייצור ראשוני נמוך, רעיית יתר, בצורת, 
 range) תמותת בעלי חיים, התדרדרות מצב המרעה
 shrub) deterioration), התפשטות של שיחים 

encroachment) ועוד. בפרק 'כושר נשיאה' בשער זה 

ובנספחיו מוצגים סקרי המרעה שנעשו בארץ.

ִקצה של פרדיגמה וחיפוש אחר חלופה
כבר משנות ה-40 של המאה הקודמת, זמן קצר לאחר 
שהשיטה להערכת מצב המרעה נכנסה לשימוש רחב, 
התעוררו אי-הסכמות בין גורמי השלטון לבין המגדלים 
נסוב על המשמעות  הוויכוח  שהשתמשו במרעה. 
המעשית של תוצאות הסקר, בעיקר לגבי שיעור 
(stocking rate) המותר בשטח. במשך  האכלוס 
השנים התרבו מחקרים של אקולוגים בשירות הייעור 
בין תגובת  ובאוניברסיטאות שהראו אי-התאמה 
הצומח הצפויה לרעייה לבין "מצב המרעה" בפועל. 
ההקבלה בין סדר סוקצסיוני ולחץ רעייה לא עמדה 
וכך,  במבחן המציאות בעיקר באזורים היובשניים. 
התחזקה ההבנה שהצומח באזורים אלה אינו נמצא 
בשיווי משקל עם לחץ הרעייה, ומגיב בצורות בלתי 
צפויות למערך הגורמים המשפיעים עליו. כך, למשל, 
היו מקרים שבהם הקטנת לחץ רעייה לא גרמה לחזרה 
למצב הקודם; לחץ מתון לפעמים הביא למעבר מחברה 

/ דינמיקה של צומח בתנאי רעייה פרק 11 

עירית גדולה, צמח הידוע כמין מתגבר בשטחי מרעה בגלל שאינו נאכל. 
כאן מתפשטת בשטחי מרעה בחוות להבים בנגב הצפוני
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רצויה מבחינת המרעה לחברה בלתי רצויה וירודה 
מבחינת ערך המרעה; מעברים מחברה אחת לשנייה היו 
לעתים חדים ומהירים ולא הדרגתיים ורציפים. באותו 
זמן, השפעות חיצוניות ותנודות גדולות במזג האוויר 

גרמו שינויים מרחיקי לכת ללא קשר ללחץ רעייה. 

צומח  מערכות  רבים  הסתבר שבמקרים  כן,  כמו 
מורכבות, ובייחוד מערכות מרעה עשבוניות באזורים 
שחונים יותר, אינן מתנהגות לפי מודל שיווי משקל 
סוקֶצסיוני יחיד. כלומר, הצומח אינו מתייצב מסביב 
מחייב.  סוקסצסיוני  סדר  לפי  נתון  רעייה  ללחץ 
במערכות מרעה מסוימות, בלחץ רעייה נתון, היו מספר 
מצבים אפשריים של שיווי משקל, והמעברים מאחד 
לשני היו תלויים באירועי אקלים ללא קשר לרעייה. 
במקרים אחרים נמצא, כי המערכת מיטלטלת באופן 
תמידי בתגובה לאירועי אקלים תכופים, ואף פעם 
איננה נמצאת בשיווי משקל עם לחץ הרעייה. הסתבר 
שבמקרים אלה, שיטות ממשק הנגזרות ממודל שיווי 
המשקל היחיד אינן מסוגלות לחולל את השינויים 

 .(Ellis et al. , 1988; Westoby et al. הרצויים (1989 ,

בין- יזמו ארגונים  אחרי מלחמת העולם השנייה 
לאומיים תכניות רבות היקף לשיפור מה שנחשב 
כמצב המרעה הירוד בארצות שונות, בעיקר באפריקה. 
היזומות  פעולות השיקום  הגישה שהדריכה את 
התבססה על תורת המרעה ששלטה אז בארה"ב. 
כעבור זמן, למרות תכניות פיתוח והתערבויות של 
ממשלות וגופי סיוע בין-לאומיים, התברר שהמצב לא 
השתפר ואף החמיר, וגורמי מימון רבים התייאשו מן 
האפשרות להשפיע לטובה. עם זאת, גילו שאף על פי 
ששיווי משקל יציב איננו בר-השגה במערכות מרעה 
מסורתיות באזורים שחונים, אפשר להגיע לקיום 
בר-קיימא של מערכות אלה כאשר קיימת התערבות 
מוצלחת המתאימה את עצמה לשינויים דינמיים ולא 
מנסה לשמור על מצב של שיווי משקל מדומה. ברוב 
שטחי המרעה, ובייחוד באזורים שחונים יותר, התנאים 
הדרושים לקיום שיווי משקל ישיר בין רעייה לבין 

.(Ellis et al. מצב המרעה אינם קיימים (1988 ,

הבסיס להיעדר שיווי המשקל בין לחץ רעייה לבין 
מצב הצומח נעוץ במספר הרב של מינים בכר המרעה 
ובקשרים המורכבים שלהם עם בעלי החיים הרועים בו. 
הצומח אינו מגיב להשפעות חיצוניות כיחידה הומוגנית 
ייחודית להשפעות  אחת, היות שלכל מין תגובה 
ההטרוגניות של הסביבה, ובכללן הרעייה. גם עוצמות 
הרעייה אינן אחידות במשך העונה ובין העונות בגלל 

שינויים תמידיים בקצבי הצמיחה ובקצבי האכילה 
.Ellis et al). אם כך, מיני הצמחים  של העדר (1988 ,
הבודדים מגיבים לרעייה ולהשפעות חיצוניות אחרות, 
כל אחד בדרכו בהתאם לתכונות המין, לעוצמת הרעייה, 
ובהתאם  מינים אחרים בכר המרעה  לקשרים עם 
החיוניים העומדים לרשותו. במערכת  למשאבים 
מורכבת שכזאת, לא ייתכן שתגובה לגורם חיצוני 
אחד תתרחש ללא קשר עם שאר הגורמים, הכוללים 
את הצמחים האחרים במערכת. לכן קשה מאוד, אם 
לא בלתי אפשרי, לחזות שינויים בהרכב הצומח בכר 
המרעה בעקבות רעייה. באזורים גשומים יותר השונות 
האקלימית פחותה, והקשר בין הצומח העשבוני והרעייה 

 .(Holechek et al., 1995) צפוי יותר

באזורים שצומח השיא בהם מורכב בעיקר ממינים 
מעוצים, השפעת הרעייה על הצומח תלויה במיני בעלי 
החיים הרועים ובקשרים המורכבים בינם לבין מיני 
הצומח - מעוצים ועשבוניים. לעתים, רעייה חזקה, 
בעיקר של עזים, אבל גם של בקר, יכולה לשפר את 
הגישה לשטח המרעה ולהרחיב את השטח הזמין 
להתפתחות כר צומח עשבוני. בתנאים כאלה, גישת 
ממשק המרעה העשבוני האמריקאי המבוססת על 
שימור השיא העשבוני או יכולת החזרה אליו, אינה 
רלוונטית. כדי לקבל כר מרעה עשבוני במקומות 
אלה יש לפעול בניגוד לתורת ניהול המרעה הקָלסית, 
להרחיק את מרבית הצומח המעוצה ולהחליפו בצומח 
עשבוני, כפי שנעשה בשטחי מרעה רבים באירופה 

.(Habel, 2013)

מודל מצבים ומעברים
ההכרה בכך ששינויים בצומח המרעה תלויים במקום, 
בזמן, בתכונות ספציפיות של מיני הצמחים ובמיני 
בעלי החיים הרועים בו, וכי הם אינם ניתנים לתיאור על 
ידי תהליכים פשוטים ודטרמיניסטיים (שתוצאותיהם 
ידועות מראש), הובילה להגדרת דרך אמפירית לתיאור 
השינויים בצומח המרעה. שלושה חוקרי מרעה מובילים 
בעולם גיבשו תורת ניהול מרעה חלופית. נקודת המוצא 
שלהם הייתה התובנה שניהול שטחי מרעה קשור 
 ,Ellis et al.-לתהליכים של אי-שיווי משקל (בדומה ל
 Walker) שהוזכרו לעיל) ושל דינמיקה לא לינארית
and Westoby, 2011). הם הכירו בעובדה ש"שינויים 
בהרכב צומח המרעה הם לעתים קרובות סטוכסטיים 
(אקראיים, תלויים בגורמים מקריים), אינם רציפים, אינם 
הפיכים, או אינם עקביים. ...כאשר הוציאו בעלי חיים 
רועים משטחי מרעה שיחי או עשבוני באזורים שחונים, 
לעתים קרובות לא חל שינוי כלל, או שהשינוי בצומח 

/ דינמיקה של צומח בתנאי רעייה פרק 11 
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עיקרי המודל ויישומם
בשטח מרעה נתון אפשר להגדיר מספר "מצבים" 
זה מזה  H) הנבדלים  (מסומנים כ-A עד  אפשריים 
בצורה ברורה וקשורים ביניהם על ידי מספר "מעברים" 

(מסומנים כחיצים) (איור 4). המעברים מופעלים על ידי 
אירועים (למשל, תנאי אקלים קיצוניים או שרפה), על 
ידי תהליכים טבעיים (כמו סוקצסיה) או על ידי ממשק 
מכוון (הכנסת רעייה, העברת בעלי חיים, שינוי לחץ 

היה בכיוון הפוך לתחזית המודל הקָלסי, או שהביומסה 
גדלה מבלי שחל שינוי בהרכב הצומח. כך למשל, 
באזורים שהאקלים בהם מאופיין בעונתיות חזקה, 
צומח שנשלט בעבר על ידי מיני דגניים רב-שנתיים 
והפך ברבות הימים לחד-שנתי, לא חזר להיות רב-שנתי 
 Westoby et al.,) "כאשר הרעייה פסקה או נחלשה
1989). התהליכים שעמדו מאחורי תופעות האלה כללו: 

•	 demographic ) דמוגרפי  (אינרציה)  התמד 
מתבססות  מסוימות  צמחים  חברות   :(inertia

תנאים  או  משמעותי  סביבתי  אירוע  בעקבות 
ארוכה  תקופה  להתמיד  יכולות  אבל  יחודיים, 
לאחר התבססותן. יש גם מצב הפוך שבו נעלמות 

חברות בעקבות אירועים נדירים. 
קריסת הצומח בעקבות רעיית יתר יכולה להוביל 	•

מעבר למצב מרעה יציב חדש, ששונה בתכלית 
מקודמו ובדרך כלל פחות-ערך כמרעה.

בתנאים אקולוגיים שווים, מצבים התחלתיים שונים 	•
יכולים להביא להתפתחות של חברות צומח שונות. 

שינוי בצומח הגורר שינוי בקרקע ומאיץ את קצב 	•
הסחיפה שלה, יכול לשנות את תנאי בית הגידול. 

ויתרו על תאוריה מארגנת אחת,  ֶוסטוּבי ושותפיו 
ידע משמעותי  לִקְטלוג של  והציעו שיטה חדשה 
על גורמים מחוללי שינויים במצבי מרעה במסגרת 

והמעברים'- המצבים  כ'מודל  ידם  על   שהוגדרה 
 Westoby et al.,) States and Transitions Model

1989). המודל גמיש, ויכול להכיל קשרים בין מצבי 
צומח שונים כמעט ללא הגבלה. חסרונו של המודל 
בזה שאינו יותר מאשר סיכום של הידע האמפירי 
הקיים לגבי כל מקרה נתון, ואין מאחוריו כל תאוריה 
מסבירה. היות שכך, אין בו יכולת חיזוי למצבים חדשים 
שהתנהגות המערכת אינה ידועה בהם. עם זאת, המודל 
מציע דרך מסודרת לארגן במסגרת מובנית את הידע 

על הדינמיקה של מערכות מרעה מוכרות. 

 Stringham) השיטה עוררה התעניינות רבה בארה"ב
 Llorens,) et al., 2003), באוסטרליה וגם בארגנטינה 
1995). כיום היא מיושמת בהיקף רחב בארגוני ניהול 
המרעה בארה"ב. גם בישראל השתמשו במודל זה 
 Henkin) לתאר מצבים ומעברים בחורש ים-תיכוני 
et al., 2007a; Koniak and Noy-Meir, 2009a). זאת 
ניהול  ועוד, גיבוש מודל המצבים והמעברים עבור 
שטחי מרעה יצר מעין "שפה" שנשאלה מתחומי דעת 
ניהול משאבי הטבע, כדי  אחרים, רחוקים מתחום 
לפתח גישה מעשית לקבלת החלטות במקומות שאין 
 Walker and) תאוריה מוסכמת שמאפשרת זאת 

(Westoby, 2011

(Westoby et al., 1989 לפי) 'איור 4 תיאור של שינויים אפשריים בכר מרעה לפי גישת המודל 'מצבים ומעברים

/ דינמיקה של צומח בתנאי רעייה פרק 11 

מודל המצבים והמעברים

A מצב D מצב

C מצב

F מצב

G מצבE מצב

B מצב

H מצב
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 (Atriplex vesicaria איור 5 דוגמה פשוטה של המודל 'מצבים ומעברים' במרעה המורכב משיחי מלוח (
וממין דגן רב-שנתי (Danthonia caespitosa) וסלקיים קצרי חיים באוסטרליה

רעייה, הרחקה או הכנסה של צמחים, דישון וכן הלאה). 
המודל מציע לארגן את המידע על השינויים הצפויים 

במערכות מרעה כסדרת קטלוגים:
מגוון של "מצבים" אפשריים במערכת מרעה נתונה.	•
מגוון של "מעברים" ממצב אחד למצב אחר. 	•
"הזדמנויות" 	• קטלוג של אפשרויות ממשק לפי 

ו"סיכונים". ההזדמנויות הן 'חלונות' לפעולה יעילה, 
כמו תנאי אקלים מיוחדים או מצבי צומח ייחודיים 
שמאפשרים שינוי מצב על ידי שינוי נוהגי רעייה, לחצי 
רעייה או על ידי שרפה - וגם שתילת שיחי מרעה, 
זריעה, דישון, או הדברה; סיכונים הם פעילויות - כגון 
רעייה בעוצמה חזקה מדי או חלשה מדי - או הופעת 
מצבי צומח מיוחדים המסוגלים לחולל מעבר למצב 

 .(Westoby et al., 1989) בלתי רצוי

ככלל, "מצבים" אמורים להיות חברות צומח עם אופי 
או מבנה מוגדר שנשמרים לתקופה מסוימת, בדרך 

כלל מספר שנים, אף על פי שייתכנו שינויים בהרכב 
הצומח בין עונות צמיחה ובתוָכן. שינוי אופיים של 
"מצבים" יכול להיות מהיר או הדרגתי. הפרעות חזקות, 
יזומות או מקריות, כגון שרפות, שינוי אקלים קיצוני 
או התערבות אנושית, יכולים לחולל שינויים מהירים. 
לעומת זאת, רעייה ותהליכי סוקצסיה טבעיים בדרך 

כלל מחוללים שינויים אטיים יותר. 

להלן שתי דוגמאות של יישום מודל מצבים ומעברים. 
הראשונה מתייחסת למערכת צומח עשבוני-שיחי 
5) והשניה לבתת סירה קוצנית  (איור  מאוסטרליה 
בישראל (איור 6). האיורים מורכבים משני חלקים: תיאור 
גרפי של המצבים והמעברים, וקטלוגים המתארים 
בפירוט את מהותם של כל מצב ומעבר ואת תגובתם 
לשינויים ולהתערבויות. לפיכך, המשמעות המעשית של 

המודל היא בעיקר בקטלוגים הכוללים הנחיות ממשק.
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Atriplex vesicaria) ודגניים רב-שנתיים על  קטלוגים לתיאור המצבים והמעברים בצומח של בני שיח מלוח (
קרקעות כבדות באזור גשם חורפי של 400-300 מ"מ המשתרע על 250 מיליון דונם בדרום-מערב אוסטרליה

מצבים: 

I . ;עם מעט דגניים רב-שנתיים ומיני סלקיים קצרי-חיים Atriplex vesicaria שליטה של יותר מ-20% כיסוי של

II . עם זרעים ,Danthonia caespitosa מצב ביניים שנמשך כשנתיים עם שליטה של דגניים רב-שנתיים, בעיקר

וזריעים (או צמחים צעירים) של מלוח.

III . .I אבל בלי מאגר של זרעי מלוח. מבחינת ערך למרעה, דומה למצב II כמו מצב 

מעברים: 

T1 .(נדיר) תמותת שיחי המלוח בגלל רעיית יתר, מחלות, בצורת קשה (נדיר) או שרפה

T2  משקעים מספיקים להנבטת זרעי המלוח, אבל הזריעים מתים בגלל הפסקת גשמים ובצורת קיצית או בגלל

רעיית יתר. הדגניים שורדים.

T3  משקעים מספיקים להנביט את שתילי המלוח ולהבטיח את התבססותם יחד עם רעייה מתונה שלא משמידה

את השתילים. 

T4 .אבל עם מקור חיצוני של זרעי מלוח ,T3 כמו

מסקנות ממשק: 

מצבים I ו-III דומים בערכם כמרעה, ולכן אין טעם לנסות ולהשפיע על כיוון התהליכים אלא בקרקעות שכיסוי 

הדגניים בהן נמוך מכדי למנוע סחיפה על ידי רוח.

שליטה של 
שיחי מלוח

תמותה של שיחי 
מלוח, זריעים או 
זרעים של מלוח

שליטה של 
דגן רב-שנתי 
ומיני סלקיים

T 1

T3

T2

T4

II IIII
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Sarcopoterium Spinosum), בתת קידה שעירה  איור 6 מצבים ומעברים אפשריים בין בתת סירה קוצנית (
(Henkin et al., 2007a) ובתה עשבונית על קרקע טרה רוסה דלת-זרחן (Calicotome villosa )

יציבות וייצור במערכות רעייה 
בשנת 1975 התפרסם מאמרו של נוי-מאיר על יציבות 
של מערכות רעייה (Noy-Meir, 1975). המאמר העלה 
רעייה-צומח לרמה תאורטית  ביחסי  את המחקר 
חדשה שהבהירה נושאים שקודם לכן היו סתומים. 
נוי-מאיר השתמש בתאוריות אקולוגיות שהתפתחו 
והתאים אותן גרפית  בקשר לנושאי טורף-נטרף, 
ומתמטית למערכות מרעה על ידי הגדרת בעל החיים 
אוכל הצמחים ומעלה הגרה כטורף ואת המרעה כטרף. 

ההתאמה הגיונית, אם כי למרות הדמיון בין טריפה 
לרעייה ישנם הבדלים עקרוניים: המרעה נייח ואינו 
מוגדר כמטרת ציד בדידה, אלא מהווה אסופה גדולה 
ומגוונת של פריטי מזון קטנים; מעלי גרה אינם צריכים 
ובלכידת הנטרף - הם  להשקיע מאמצים ברדיפה 
צריכים להשקיע מאמץ רב וממושך בבחירה ובאיסוף 
של פריטי המזון המובחרים מתוך כר המרעה. למרות 
אופייה התאורטי של הגישה, ניתן בעזרתה להסביר 
תופעות רבות במערכות מרעה, שנובעות מהשילוב 
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קטלוגים לתיאור המצבים והמעברים האפשריים בבתת סירה קוצנית על קרקע טרה רוסה רדודה ודלת-זרחן על 
תשתית קרסטית  - בגליל המערבי עם גשמים חורפיים של 800-500 מ"מ לשנה. 

מצבים: 
I . שליטה של יותר מ-40% כיסוי של סירה קוצנית עם צומח עשבוני בין השיחים ומעט קידה שעירה; מצב נפוץ

בשטחים שהיו ברעייה של עדרים מעורבים עם עזים. 
II . שליטה של צומח עשבוני עם פחות מ-20% סירה קוצנית וקידה שעירה. המצב הזה מועדף מבחינת מרעה

ומבחינת שימושים רבים אחרים. 
III . שליטה של בני שיח (קידה וסירה קוצנית) עד 60% כיסוי, שבולטים בהם צמחי קידה שעירה גבוהים המכסים

כחצי מכיסוי המעוצים. צומח עשבוני על פחות מ-20% מן השטח. 
מעברים

סירה  עשבוני: אחרי שרפה השטח נשלט על ידי צומח עשבוני, אבל חוזר לשליטת סירה קוצנית תוך  1א' 
5-3 שנים. הדברה כימית של הסירה קוצנית שנה אחרי השרפה יכולה לדחות את שליטתה ביותר מ-15 
 שנים. תוספת זרחן יכולה להאריך את השלב העשבוני עוד יותר, תוך כדי העלאת היצרנות של השטח. 

ייתכן שהדברה מדי 15-12 שנים יכולה לשמור על כיסוי נמוך של בני שיח. 
עשבוני  סירה: זה התהליך הסוקצסיוני השולט בקרקעות דלות בגליל המערבי. רעייה של בקר יכולה  1ב' 

להחיש את המעבר, רעיית עזים יכולה לעכב אותו. 
סירה  קידה: מעבר זה הוא המשך התהליך הסוקצסיוני במיוחד כשאין רעיית עזים. ללא הדברה, הקידה  2א' 

משתלטת על השטח. 
קידה  סירה: רעיית עזים חזקה ונמשכת יכולה לצמצם את כיסוי הקידה אבל הסירה הקוצנית ממשיכה  2ב' 

להתקיים, אולי בגלל יכולתה להתרבות גם וגטטיבית. 
עשבוני  קידה: שלב עשבוני המופיע אחרי שרפה של של בתת קידה. תוך 6-3 שנים בתת הקידה יכולה לחזור  3א' 

לשליטת קידה.
קידה  עשבוני: מעבר זה יכול להתחולל מהר אחרי שרפה או הדברה יעילה, או באופן הדרגתי על ידי רעיית  3ב' 

עזים חזקה וממושכת.

מסקנות ממשק: הפיכת בתת שיחים לכר עשבוני על ידי שרפה מבוקרת, טיפולי הדברה ודישון היא יקרה,
ומשתלמת רק כעבור מספר רב של שנים יצרניות. ניצול של שרפות אקראיות יכול להוזיל את הטיפול. יתרונות

השינוי מבחינת נוף ונופש יכולים להצדיק תמיכה מהקופה הציבורית.

I בתת סירה
(שליטה של סירה)

I בתת קידה
(שליטה של קידה)

I בתת סירה
עשבונית

(שליטה של עשבוניים)

1 א׳

3 א׳3 ב׳2 ב׳2 א׳

1 ב׳
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איור 7 עקומת צמיחה דינמית (שינוי בקצב הצמיחה) (G) של ביומסה בכר מרעה (א); עקומת צריכה של המרעית 
1(Noy-Meir, 1975 מעובד מתוך) (ג) בצפיפויות אכלוס שונים (ב) והצירוף של עקומת הצמיחה עם עקומת צריכה

חיים עם  בעלי  רעייה של  הבו-זמני של תהליכי 
תהליכי צמיחה של כר מרעה במערכת דינמית אחת. 

עיקרו של המודל מתבסס על תיאור קצב הצמיחה וקצב 
האכילה של המרעה כפונקציות של כמות הביומסה 
בכר המרעה. צירוף שתי הפונקציות על בסיס אחד 
מאפשר הסקת מסקנות עקרוניות בדבר התנהגות כר 
המרעה ויצרנות העדר בתנאי רעייה וצמיחה שונים. הוא 
מגדיר עקרונית את לחצי הרעייה שמאפשרים למרעה 
להמשיך לגדול תוך כדי כך שהוא נאכל, ומבהיר את 

הגורמים המביאים ליציבות ייצור המרעה או לקריסתו.

ביומסה  (תוספת  הצמיחה  קצב  המודל,  במסגרת 
צמחית ליחידת זמן) של כר המרעה הוא פונקציה 
קמורה של הביומסה העל-קרקעית שלו עם שיא 
אחד. בהתחלה, שטח העלים וקצב הצמיחה התלוי 
(עד לשיא  בשטח העלים, עולים בצורה מעריכית 
כאשר חופת העלים נסגרת) והם התורמים להצטברות 
המהירה של הביומסה. לאחר מכן, קצב הצמיחה מוגבל 
על ידי יכולת הניצול של הקרינה הפוטוסינתטית ולא 
על ידי שטח העלים. עם הצטברות הביומסה, הוצאות 
האנרגיה לקיום תהליכי הצמיחה גדלות עד שהן שוות 
לקצב הצמיחה, ונפסקת תוספת הביומסה בכר המרעה 
כן בגלל שינויים  יכולה להיפסק לפני  זו  (תוספת 
פנולוגיים). בשלב זה, הביומסה ליחידת שטח מגיעה 

לשיא הפוטנציאל שלה (איור 7א). 

כאשר קצב הצריכה של המרעה גדול מקצב הצמיחה, כמות הביומסה בכר המרעה מתמעטת; כאשר קצב צמיחת המרעה גדול מקצב   1
הצריכה, כמות הביומסה במרעה גדלה. הקשר בין שני הקצבים מותנה בצפיפויות האכלוס של העדר ובכמות הביומסה במרעה בכל 
רגע. כאשר שני הקצבים מצטלבים, כלומר קצב הצמיחה וקצב הצריכה שווים, נוצרות נקודות של שיווי משקל, ושני הקצבים השווים 

מביאים לכך שהביומסה במרעה אינה גדלה ואינה קטנה.
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ישנן נוסחאות מתמטיות שונות לתיאור התכונות של 
פונקציית גידול הביומסה, ואחת המקובלות היא: 

G = gV(1-V/Vmax)
כאשר, 

(g m-2 dy-1) קצב הצמיחה היומית של כר המרעה - G
 relative growth) קצב צמיחה יחסי של הביומסה - g

rate), (g g-1 dy-1) [בד"כ בין 0.05-0.03 ליום]

(g m-2) כמות הביומסה בכר המרעה - V
Vmax - כמות הביומסה בשיא הגידול של כר המרעה 

ללא רעייה (גם g m-2) [בד"כ 500-250 גרם למ"ר]

הצטברות הביומסה לפי קצבי הצמיחה של הפונקציה 
באיור 7א מתוארת באיור 8 ללא רעייה. כאשר יש 
ידי העדר משפיעה על  רעייה, צריכת המרעית על 

צורת עקומת ההצטברות של הביומסה.

לפני שהביומסה מגיעה לסף נמוך מסוים - Vr - צריכת 
המרעית אפסית, כי כמות הצומח העשבוני קטנה מדי 
 .(Noy-Meir, 1975; 1976) לאיסוף על ידי בעלי חיים
כאשר כמות הביומסה עוברת את Vr, אפשר לתאר את 
קצב צריכת המרעית על ידי בעלי חיים רועים כעקומת 
רוויה התלויה בכמות המשתנה של הביומסה של כר 
המרעה. כאשר כמות הביומסה נמוכה, גם קצב הצריכה 
נמוך והיא אינה מספקת את צורכי המזון של בעלי 
החיים. עם צמיחת המרעה ועליית כמות הביומסה 
עולה גם קצב הצריכה של בעלי החיים, עד שכמות 
הביומסה מגיעה לרמה שמאפשרת צריכת שובע. 
קצב הצריכה של המרעית נשאר בהתאם לצריכת 
השובע גם כאשר כמות הביומסה ממשיכה לעלות 

(איור 7ב). במצב זה, מגבלות מנגנוני איסוף המזון אינן 
מאפשרות צריכה גבוהה יותר.

קיימות צורות שונות של פונקציות רוויה עם תכונות 
בין המקובלות, המשוואה האסימפטוטית  דומות. 
המתארת את צריכת המרעית לגבי יחידה אחת של 
(יחידה תקנית המבוססת על פרת בשר  בעל חיים 

במשקל של כ-450 ק"ג):
c = cmax(1- e-k(V-Vr))

כאשר,
c - צריכת מרעית יומית של בעל חיים אחד (ק"ג 

מרעית לבעל חיים ליום)
cmax - צריכת שובע יומית של מרעית כאשר הביומסה 

נמצאת בשפע (ק"ג ליחידת בעל חיים ליום) [בסביבות 
12 ק"ג חומר יבש ליחידת בעל חיים ליום]

של  ההתחלתי  השיפוע  את  הקובע  מקדם   -  k
הניתנת  הפונקציה שמתארת את כמות הביומסה 
לאיסוף על ידי בעל חיים הרועה בכר מרעה. מקדם 
 searching) זה משקף את יעילות איסוף המרעית 
efficiency), שהיא גודל השטח המרבי של כר מרעה 

"לקצור" ברעייה במהלך  שבעל חיים אחד מסוגל 
יום אחד; גודל השטח נקבע על ידי מבנה הפה, קצב 
הנגיסה ומשך הרעייה במשך מחזור פעילויות של יום 
אחד (Noy-Meir, 1976). ממדי המקדם הם כ-50 מ"ר או 

0.050 דונם (לראש בקר ליום)
Vr - כמות הביומסה המזערית המאפשרת לבעל חיים 

איסוף מרעית [20-10 גרם למ"ר] 

איור 8 הצטברות הביומסה לפי קצבי הצמיחה המתוארים באיור 7א
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קצב הצריכה היומית של העדר,  C, תלוי בקצב הצריכה 
של בעל חיים בודד, c, ובצפיפות האכלוס, H, שהיא 

.C = cH מספר בעלי חיים על יחידת שטח נתון
הצריכה ליחידת שטח תלויה גם בצפיפות האכלוס 
של העדר, כלומר במספר בעלי החיים הרועים ביחידת 
שטח. עם השינוי בצפיפות האכלוס נשמרת צורת 

הפונקציה, אבל צריכת השובע של העדר משתנה 
7ג). לצפיפות האכלוס  (איור   H בהתאם לערך של 
של הרעייה השלכות לגבי יציבות המערכת, ושלוש 
יותר  מפורט  דיון  באיור.  נראות  כאלה  השלכות 

בהשלכות מוצג בנספח 3, שער 9.

/ דינמיקה של צומח בתנאי רעייה פרק 11 



רקע
שטחי המרעה הטבעי באזור הים-תיכוני בארץ מצויים 
בעיקר בגליל, ברמת הגולן, בכרמל, בשפלה ובהרי יהודה. 
בחלק ניכר משטחים אלה יש נוכחות, ברמות שונות, 
של צומח מעוצה. למעשה, רק בגליל המזרחי, ברמת 
הגולן ובחלק מרמות מנשה ישנם שטחי מרעה שצומח 
עשבוני שולט בהם. בשאר האזורים הצומח המעוצה 
והצומח העשבוני מופיע בשטחים  שולט במרחב, 
הפתוחים שבין השיחים. היקף השטחים בישראל 
הנשלטים על ידי צומח מעוצה (חורש, שיחייה ובתה), 
לא כולל יערות קק"ל ושמורות טבע, הוא כ-560,000 
דונם (המארג, דו"ח מצב הטבע, 2010), וחלק גדול מהם 
זמין לרעייה. גם חלק מהיערות ומהשמורות פתוח 

לרעייה, וגם בהם הצומח המעוצה נוכח ברמה גבוהה.

עד קום המדינה כיסוי הצומח המעוצה היה נמוך, היות 
שנצרך כמקור דלק לשימושים ביתיים (בישול, חימום). 
את השטחים הפתוחים ניצלו באותה תקופה בעיקר 
כבשים ועזים, וגם בהמות עבודה ותחבורה. כיום רק 
כ-10% מהשטחים הללו משמשים לרעיית צאן, ורובם 
משמשים מרעה לבקר לבשר. בשטחים ההרריים, 
שאינם מתאימים לחקלאות, תנאי הקרקע בדרך כלל 

קשים, הצומח המעוצה שולט והצומח העשבוני דל. 
למרות זאת, מכיוון ששטחי המרעה בארץ מצומצמים 
ותוספת של שטחים אינה אפשרית, ישנה דרישה 

מצד החקלאים לרעייה גם בשטחים אלה. 

עזים הן המותאמות ביותר לאכילה של צומח מעוצה; 
 (grazers) הבקר והכבשים מוגדרים כאוכלי עשב 
מעוצה  צומח  פני  על  עשבוני  מרעה  המעדיפים 
 (Ganskopp et al., 2006a; Marquardt et al., 2009)
ואילו עזים ואיילים מוגדרים כאוכלי צומח מעוצה 
(browsers). למרות חלוקה זו, כאשר הזמינות של 
מרעית עשבונית מוגבלת, בקר אוכל גם את העלים 
 Brosh et) רות של הצומח המעוצה  והֵפּ הירוקים 
al., 2006a). בתקופות מסוימות לאורך עונת השנה, 

האיכות והזמינות של חלק ממיני הצומח המעוצה אף 
עולה על זו של המרעית העשבונית (שינבאום, 2013), 
בעיקר בעונת היובש כאשר הצומח העשבוני קמל. 
בעונה זו, הנמשכת באזורנו כשישה חודשים בשנה, 
עלוות הצומח המעוצה בחורש היא המזון הטבעי 
המועדף (Kababya, 1998). כמות המרעית שמנצל עדר 
בקר לבשר הרועה בשטחי מרעה שצומח מעוצה שולט 
בהם קשה לקביעה ישירה, אך ברור שזהו מקור מרעית 

פרק 12 / 
המרעה המעוצה

"אין מגדלין בהמה דקה בא"י אבל מגדלין בחורשין שבארץ ישראל..."

(בבא קמא עט, ע"ב)
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גזעי  בבסיס  הנצרים  התחדשות  על  לפרה)  דונם   33.3) ובינוני  לפרה)  דונם   18.5) כבד  רעייה  לחץ  השפעת   1 איור 
.(Gutman et al., 2000 (לפי  עצים  בין  העשבוניים  בכתמים  העשבונית  הביומסה  ועל  חט"ל  בחוות  האלונים 

חשוב מכדי להזניחו, ולעתים הוא אפילו מקור המזון 
הטבעי היחיד. 

בעומדים של חורש מפותח, שהצומח המעוצה בהם 
סבוך וצפוף, לבקר יש בעיה של עבירות, וגם כמות 
הצומח העשבוני המזין ליחידת שטח נמוכה מאוד. 
בכיסוי  והפחתה  העצים  מבוקר של  מכני  דילול 
השיחים יכולים לסייע לרעייה בשטחי מרעה מעוצה, 
החיים  בעלי  להכנסת  קודם  עוד  ורצוי לעשותם 
לשטח. פעולות אלה מאפשרות לבעלי החיים הרועים 
גישה חופשית לכל החלקה כאשר הם ניזונים נוסף על 
 Gutman et al.,) כך גם מחוטרי העצים המתחדשים
2000). רעיית בקר לאחר דילול העצים אינה מונעת 

את התחדשות החוטרים הצעירים הפורצים מבסיס 
הגזע של מרבית המינים המעוצים (איור 1), אך יכולה 

לווסת את התחדשות נוף העץ.

המעוצה  המרעה  של  הבינונית  איכותו  למרות 
בהשוואה לזו של המרעה העשבוני ועל אף בעיות 
העבירות והשליטה על העדר, מגדלים רבים הצליחו 
להתאים את שיטות הממשק של עדריהם (גזע הפרה 
וגודלה, עונת המלטות) למרעה זה ולקיים בו עדר מניב 
לאורך שנים (הנקין ואח', 2001א; הנקין ואח', 2004; 
 Gutman et al., 1999 a ,b; Gutman, 2000; Henkin

.(et al., 2005
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רעייה בנוף מעוצה

לרעייה של בעלי חיים בשטחי המרעה המעוצה ישנן גם 
השלכות אקולוגיות חשובות. כאשר לחץ הרעייה גבוה, 
אכילת הצומח על ידי בעלי החיים חזקה ומשפיעה 
באופן ישיר על ההרכב והמבנה של העצים והשיחים 
(שינבאום ואח', 2013) ועל התחדשות החוטרים הצעירים 
והביומסה של הצומח העשבוני (איור 1). ממצאים דומים 
עלו גם במחקר על השפעתה של רעיית עזים על 
התפתחות עצי אלון ובר-זית, המינים השליטים בחורש 
בשפלת יהודה. כאן נמצא שתחת רעייה התפתחו 
 Perevolotsky and) גזעים עבים יותר ונוף גבוה יותר

.(Haimov, 1992

אכילה בררנית של מינים אובחנה בעבר בתצפיות 
 Kababya et al.,) באזורים שונים בארץ אצל בקר ועזים
 1998; Rothman, 1998; Aharon et al., 2007; Glasser et

al., 2008). אכילה כזו יכולה לשנות לאורך זמן את הרכב 
חברת הצומח המעוצה.

והעצים תלוי  ההרכב הכימי-תזונתי של השיחים 
בעונה ובתכונות מין הצמח (נשיר או ירוק-עד). מגוון 
ביותר  הכימיות של צמחי החורש רחב  התכונות 
(טבלה 1), אבל לעצים ולשיחים ירוקי-העד יש הרכב 
כימי כמעט קבוע במשך כל השנה (דוגמת בר-זית 
באיור 2), וזאת להבדיל מהצומח העשבוני החד-שנתי 
שאיכותו משתנה משמעותית לאורך השנה. היות שכך, 
בעלי חיים שניזונים מצמחים מעוצים נהנים מיציבות 
תזונתית במשך כל השנה. לדוגמה, בעונת הקמל יורד 
ריכוז החלבון בכלל הצמחים העשבוניים לשיעור נמוך 
מאוד, של פחות מ-5% בממוצע (איור 3, עמ׳ 111), ואילו 
במקרה של בר-זית, תכולת החלבון בעלווה אינה יורדת 
מ-8% (איור 2, עמ׳ 107). תכולת החלבון בעלווה של 
העצים והשיחים ירוקי-העד הנפוצים (אלת המסטיק, 
אלון מצוי ואשחר) אמנם אינה גבוהה, אך אינה יורדת 
מ-7% (טבלה 1). מצד שני, יש לזכור שריכוז גבוה של 
ָטנינים בחלק מהמינים הנפוצים מגביל את ניצול החלבון 

בעלוות שיחים ועצים (טבלה 1).
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ערכם התזונתי של צמחים מעוצים

טבלה 1: ההרכב הכימי של מספר צמחי חורש (על בסיס חומר יבש): (עיבוד על פי גלסר, 2008 ושינבאום, 2013) 
(ממוצעים וסטיות תקן).

נעכלות Speciesמין הצמח
כרמ"ל

חלבון 
כללי

ָטנינים 
קושרי 
PEG

NDFADF

Asparagus אספרגוס - עלווה
officinalis

47.8±10.68.0± 3.52.2 ± 1.963.6 ± 3.345.8 ± 4.2

Asphodelus עירית גדולה - פרי
ramosus

61.2±5.715.4± 0.54.9 ± 0.254.2 ± 0.939.6± 0.0

עירית גדולה - 
עלווה

 Asphodelus
ramosus

77.4±1.09.4 ± 6.11.4 ± 1.035.4±3.728.3 ± 1.0

עירית גדולה - 
יבשה

 Asphodelus
ramosus

47.93.53.944.533.1

Calicotome קידה שעירה - פרי
villosa

46.1±10.612.7±2.51.0±0.757.5±2.035.0±2.6

Calicotome קידה שעירה - עלה
villosa

58.2±14.716.6±4.13.8±0.649.7±10.933.4± 9.4

Ceratonia חרוב - עלווה
siliqua

19.9±0.48.2±0.326.9±0.143.8±4.234.7±4.0

Clematis זלזלת הקנוקנות
cirrhosa

72.8± 9.312.2±1.14.1±1.335.1± 8.324.1±6.2

Ephedra שרביטן
femina

56.8±13.77.8±4.51.7±1.350.3±5.840.2±5.7

Laurus ער אציל
nobilis

-8.1± 0.24.3± 1.052.2 ± 2.435.4± 2.3

זית - עלווה - 
הכרמל

 Olea
europa

45.1±5.310.9±2.41.3±0.239.0± 6.529.0± 3.0

זית - עלווה - 
הגליל

 Olea
europa

47.8±4.010.4±0.7-42.8±1.727.8±1.1

בר-זית - עלווה - 
הגליל

 Phillyrea
latifolia

41.7±7.19.5± 0.63.6±1.341.4±2.526.8±1.4

בר-זית - עלווה - 
הכרמל

 Phillyrea
latifolia

45.8±5.110.1± 2.12.2±0.641.5±4.927.3±2.0

Pistacia אלת המסטיק - פרי
lentiscus

22.07.515.443.825.0

אלת המסטיק - 
עלווה

 Pistacia
lentiscus

27.4±7.07.5± 2.321.8± 2.537.9±7.828.9±6.4

אלה ארץ-ישראלית 
- יולי

 Pistacia
palaestina

30.110.6-38.627.2

אלה ארץ-ישראלית 
- אביב

 Pistacia
palaestina

40.023.1-25.320.7

אלון מצוי - עלווה 
- הכרמל

 Quercus
calliprinos

38.9±2.28.6± 0.99.9±0.346.3±2.631.5±1.4

אלון מצוי - 
ממוצע - הגליל

 Quercus
calliprinos

38.7±4.79.0±1.89.3±1.548.2±4.932.1±3.7
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צומח מעוצה כבסיס למערכת ייצור 
שלושת סוגי המקנה הבאים בחשבון לרעייה בחורש 
הם כבשים, עזים ובקר לבשר. כבשים ועזים פגיעות 
לטריפות ולגֵנבות יותר מבקר לבשר, ומחייבות יציאה 
למרעה עם רועה והחזרה למקום מוגן בלילה. שיקולים 
אלה הביאו לצמצום מספר עדרי הכבשים והעזים 
שיוצאים למרעה במשק היהודי. בעבר נחשב הבקר 
ל"אוכל עשב" שאינו יכול לנצל בצורה מיטבית את 
הצמחייה המעוצה. בעקבות מחקרים ותצפיות, בעולם 
ובארץ, הסתבר שגם בעלי חיים אלה יכולים לספק 
את צורכיהם התזונתיים במרעה מעוצה. ממצאים 
ים-תיכוניות אחרות  דומים התקבלו גם ממדינות 

 .(Bartolomé et al., 2011 ,למשל)

מחקרים שנעשו בשנים האחרונות בארץ הצביעו על 
כך שהפרות יכולות לצרוך בעונת הקיץ כ-50-60% 
ממזונן מהמרכיב המעוצה (Brosh et al., 2006; ברוש 
ואח', 2005; הנקין ואח', 2010). על אף איכותו התזונתית 
הבינונית של הצומח המעוצה (הולצר ואח', 1989; הולצר 
ואח' Perevolotsky et al., 1993 ;1990), ובהיעדר מרעה 
עשבוני איכותי בקיץ, הופך המרעה המעוצה להיות 
המרכיב העיקרי של המרעית שנאספת על ידי העדר. 
בחורש ששולט בו אלון מצוי, המרעית שלו הייתה 
החלק העיקרי של המנה שנאספה על ידי הבקר בקיץ 

.(Brosh et al., 2006a)

נעכלות Speciesמין הצמח
ָטנינים חלבון כלליכרמ"ל

PEG קושריNDFADF

אלון מצוי - 
בלוטים

 Quercus
calliprinos

47.12.59.3±1.146.221.9

אלון מצוי - 
ספלול

 Quercus
calliprinos

29.62.8-42.023.5

אלון התבור - 
עלווה - הכרמל

 Quercus
ithaburensis

42.9± 0.19.9± 0.310.1±1.847.4± 0.328.4± 0.6

אשחר - עלווה 
- הכרמל

 Rhamnus
punctata

50.0±10.510.4± 2.38.4 ± 1.234.4±10.223.1±8.4

Rhamnus אשחר - הגליל
punctata

50.1±7.013.9±1.45.4±1.335.5± 4.523.2 ± 3.1

Rubia64.0±12.88.9±פועה 3.32.1± 2.037.7±4.228.6 ± 3.0
עצבונית 

החורש
 Ruscus
aculatus

50.99.7±1.4-51.1±4.837.9 ± 3.9

סירה קוצנית - 
עלווה

 Sarcopoterium
spinosum

54.5±12.611.8±4.87.7±3.444.2± 9.127.3±8.8

סירה קוצנית - 
הגליל

 Sarcopoterium
spinosum

71.718.06.8± 0.347.116.3

Sinapis alba52.0±חרדל 12.29.9±4.75.6±1.248.2± 6.833.1± 3.9
קיסוסית - 

הכרמל
 Smilax
aspera

49.3 ± 10.210.9±1.95.5± 1.250.5± 6.635.0 ± 3.7

קיסוסית - 
הגליל

 Smilax
aspera

56.0± 3.89.7±2.55.4± 0.944.2±5.431.4 ±4.1

Tamus טמוס מצוי
communis

81.510.15.941.622.3
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איור 2 הערך התזונתי של עלוות בר-זית לאורך השנה (נתונים מעובדים מתוך גלסר, 2008 ושינבאום, 2013)
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טבלה 2 השוואת ביצועים של עדרי בקר לבשר שרעו במרעה עשבוני (כרי דשא) ובמרעה חורש בחוות חט"ל 
בגליל המערבי בשנים 1992-1982 בצפיפות אכלוס דומה (ממוצעים בין שנים ± סטיית תקן) (הנקין, מידע בע"פ)

כרי דשא - מרעה עשבוניחט"ל - מרעה חורש

סתיואביבסתיואביב עונת ההרבעה

5366משך התצפית (שנים)

צפיפות אכלוס 
0.37±0.060.39±0.0140.400.40(פרות להקטר) 

משקל פרות במועד 
446±20402±19401±12423±23הגמילה (ק"ג)

19.5±10.927.7±11.518.2±3.423.6±6.3שיעור תחלופת פרות (%)

85±663±1182±376±6שיעור המלטה (%)

משקל ממוצע של ולדות 
156±29174±22172±15245±18במועד הגמילה (ק"ג)

ייצור משקל חי גמול 
132±28110±24141±17188±25(ק"ג לפרה)

מזון משלים, חומר יבש 
1,625±4981,606±380782±951,513±151(ק"ג לפרה לשנה)

מזון משלים, 
אנרגיה מטבולית 

(מגה-קלוריות לפרה לשנה)
3,143±9823,046±8231,245±1432,908±419

מזון משלים, 
אנרגיה מטבולית 

(מגה-קלוריות לק"ג גמול)
25.6±12.228.3±6.59.0±2.015.7±2.6

בשנות ה-80 של המאה הקודמת החל מחקר בחוות 
חט"ל (חורש טבעי למרעה) בגליל המערבי בנושא 
רעיית בקר לבשר בחורש. בתחילת המחקר נמצא כי 
ביצועי העדרים שרעו בחורש היו נמוכים בהשוואה 
 Gutman et) (2 טבלה) לאלה שרעו במרעה עשבוני
al., 2000). תופעה זו נמצאה בעיקר בעדרים שעונת 
ההמלטה שלהם הייתה בקיץ, למרות הכמויות הדומות 
של מזון משלים שהוגשו לעדרים בשני טיפוסי המרעה. 
כאשר עונת ההמלטות שונתה מהמלטות קיץ להמלטות 
חורף-אביב, ביצועי העדר היו דומים בשני טיפוסי 
המרעה, אבל כמות המזון המשלים שניתנה במרעה 
החורש הייתה יותר מכפולה מהכמות שניתנה במרעה 
עשבוני. בניסוי מאוחר יותר הסתבר שבעונה ב' הזמינות 
והאיכות של המרעה היו טובות יותר מאשר בעונה א', 
כנראה בגלל תוספת הצומח העשבוני במנה, ובהתאם 

לכך, ביצועי העדר היו משופרים (שינבאום, 2013). 

אף על פי שביצועי העדרים במרעה מעוצה נמצאו 
נמוכים ביחס למרעה העשבוני, הסתבר שאפשר להשיג 
ביצועים טובים גם במרעה זה כאשר מקיימים בו 
ממשק רעייה מתאים, הכולל עונת הרבעות אביבית 

ופרות בגודל בינוני שמכירות את שטח המרעה שנתיים 
ויותר (Henkin et al., 2005). ניתן אף לשפר את ביצועי 
העדר על ידי ממשק של עונת הרבעות מפוצלת, כאשר 
הפרות שלא התעברו בעונה ב' מועברות להרבעת קיץ 

(הנקין ואח', 2004).

שינבאום (2013) הראתה כי בתנאי הממשק שהוזכרו, 
הצומח המעוצה יכול לספק חלק גדול מצורכי העדר 
לאורך כל השנה, אף בשנים מועטות בגשמים. מאזן 
האנרגיה וביצועי העדר שהתקבלו במרעה מעוצה היו 
טובים (אחוזי התעברות של 82-88% ועלייה ממוצעת 
במשקל הוולדות של 930 גרם ליום) (טבלה 3), ותאמו 
עדרים מסחריים הרועים במרעה עשבוני, אם כי נדרשה 
תוספת גדולה במעט של מזון משלים. מצבן הפיזיולוגי 
של הפרות בחורש היה טוב יותר תחת לחץ רעייה מתון 
(30 דונם לפרה) ואילו בלחץ הרעייה הגבוה (18 דונם 
לפרה) נצפתה פגיעה מסוימת בביצועי האימהות. בסך 
הכול, הייצור מיחידת שטח היה גדול יותר תחת לחץ 
רעייה חזק. ייצור ממוצע של ולדות גמולים לדונם 
בשטחי המרעה של החורש הטבעי הוא בתחום של 5-4 

ק"ג לדונם בלחצי הרעייה המוזכרים (טבלה 3).
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מדד
לחץ רעייה 1

ממוצעגבוהמתון

502±9486±8494±9משקל הפרות בגמילה (ק"ג)

5±214±310±3אחוז פרות יוצאות (%)

88±283±486±3שיעור פרות בהיריון (%)

88±282±385±3שיעור פרות ממליטות (%)

81±270±376±3אחוז גמילה (%)

150±6145±7148±7משקל גמילה (ק"ג)

0.94±0.020.93±0.020.93±0.02עליית משקל יומית (ק"ג)

3.9±0.25.3±0.34.6±0.4משקל גמילה לדונם (ק"ג לדונם)

 טבלה 3 ביצועי עדר הבקר לבשר בשני לחצי רעייה במרעה חורש בחוות חט"ל 
בגליל המערבי בשנים 2011-2008 (ממוצע ± שגיאת תקן) (לפי שינבאום, 2013)

לחץ רעייה מתון = 30 דונם לפרה, לחץ רעייה גבוה = 18 דונם לפרה  1
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מתייחס לדונם נטו של צומח עשבוני או מעוצה  1

טבלה 4 כושר הנשיאה המחושב ומרעית שנצרכה מכיסויי הצומח השונים בשלוש חלקות ניסוי המייצגות את 
חוות חט"ל בשנים 1999-1996, שנבדלות זו מזו בכושר הנשיאה (הנתונים על החלוקה בין מרעה עשבוני ומרעה 

מעוצה מבוססים על שינויים בזמינות סוגי המרעית במשך חודשי השנה)

בדיקה דומה נערכה גם לגבי פרות מעורבות, ששיעור 
הגנים של הגזע המקומי ("בלדי"), שהוא בעל גודל גוף 
בינוני-נמוך, גבוה אצלן יחסית, ועונת ההרבעה שלהן 
הייתה אביבית. בבדיקה נמצא כי ביצועי הבקר שרועה 
בשטחי החורש הטבעי היו נמוכים רק במעט בהשוואה 

.(Henkin et al., 2005) לפרות שרעו במרעה עשבוני

כושר הנשיאה של החורש הטבעי
ערכו של שטח מרעה עבור המקנה תלוי במידה רבה 
בחלוקת מרכיבי הכיסוי בין צומח עשבוני למעוצה. 
ערכן של תצורות הצומח השונות כמקור מזון קשור 
להרכב הבוטני שלהן, וזה מצדו תלוי בתנאי הקרקע, 
באקלים, בבעלי החיים הרועים ובניהול העדר. קיים 
ובין כושר  ייצור הביומסה השנתי  קשר בין כושר 
הנשיאה של טיפוס צומח מסוים, אך הוא אינו ישיר 
או פשוט. חלק ניכר ובלתי קבוע של הייצור אינו ניתן 
 .(Gutman et al., 1999b) לניצול על ידי בעלי החיים
היות שכך, אומדני כושר נשיאה מציאותיים תלויים 
בנתונים משקיים אמינים על ייצור בעלי החיים וניהול 
העדר או בניסויי רעייה המיועדים לקבוע מדד זה 

בשטח נתון במערכת מרעה.

ביצועי הבקר  בבחינת השפעת לחצי הרעייה על 
יתרון מסוים לרעייה בלחץ  כי היה  בחורש נמצא 
יום)   270-250 דונם לפרה למשך   30) רעייה מתון 
על פני הלחץ הגבוה (18 דונם לפרה לאותה תקופה) 
משמעותי  גידול  חל  כצפוי,  אך   ,(3 טבלה  (ראו 
בייצור הוולדות הגמולים מיחידת שטח בלחץ גבוה 

בהשוואה ללחץ המתון. 

ניסיונות שונים נעשו כדי לחשב את כושר הנשיאה של 
בקר במרעה מעוצה. כושר הנשיאה חושב על סמך נתונים 
שנאספו בעדר חט"ל בין השנים 1999-1996 (טבלאות 3 
ו-4). נמצא כי מספר ימי הרעייה לדונם נטו (בניכוי ממזון 
מוגש) היה דומה בשתי חלקות מייצגות שנחקרו, ועמד 
על כ-12-10 ימי רעייה של פרה לדונם לשנה (הנקין ואח', 
2010), כאשר הצריכה המחושבת מהמרכיב המעוצה 
בלבד עמדה על 100-75 ק"ג חומר יבש לדונם לשנה 

(טבלה 4). 

מחקרים הראו כי כושר הנשיאה של צומח מעוצה 
לרעיית עזים בשטחי החורש הטבעי היה בתחום שבין 
73-45 ימי רעייה לעז לשנה. ערך זה דומה לערך שחושב 
לבקר לבשר בחט"ל בהתבסס על ההנחה שפרה צורכת 
פי חמישה מְרִעית מעז (Evlagon et al., 2010). לחצי 
הרעייה של עדרי הבקר בחלק ניכר משטחי המרעה בחורש 

גבוהים, ועומדים על כ-20 דונם לפרה לשנה. 

על סמך המחקר בחוות חט"ל נראה שהם ממצים את כושר 
הנשיאה של טיפוס צומח זה, ולכן לא ניתן להגדיל את 
העדרים הקיימים ללא הגדלה משמעותית בכמויות המזון 
המשלים. ניצול מרבי של הצומח המעוצה והגדלת כושר 
הנשיאה בפועל של השטח יכולים להתממש, למשל, על ידי 
שילוב רעייה של הבקר עם עזים המנצלות מרכיבים אחרים 
 Rothman,) של הצומח. שילוב מסוג זה היה נהוג בעבר
1998), ויתרונו בכך שמינים שכמעט ואינם נאכלים על ידי 
הבקר נאכלים ומנוצלים על ידי העזים (הנקין, 2000). כיום 

השילוב הזה בעייתי בגלל סיבות כלכליות וניהוליות.

יער + חורשחורש טבעי חורש טבעי 

18±319±213±3סה"כ ימי רעייה של פרות לדונם 

12±210±38±1ימי רעייה לדונם מנוכה ממזון מוגש

13±311±37±2ימי רעייה לדונם על מרעה עשבוני

11±29±39±0.3ימי רעייה לדונם על מרעה מעוצה

116±1989±2971±11צריכת חומר יבש כללי מחושבת (ק"ג לדונם)
136±30119±3466±26צריכת חומר יבש מצומח עשבוני (ק"ג לדונם)1
100±1875±2775±2צריכת חומר יבש מצומח מעוצה (ק"ג לדונם)1
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לסיכום, הצומח הים-תיכוני בישראל, כמו במקומות 
רבים אחרים ששורר בהם אקלים דומה, הוא פסיפס 
צומח  צומח עשבוני השלובים בכתמי  של כתמי 
מעוצה בתצורות ובגדלים שונים. למעשה, תצורת 
ביותר של  היא התיאור המדויק  זו  צומח שלובה 

כר המרעה הים-תיכוני. רוב חיות המשק מתאימות 
את אופי רעייתן לתצורת הצומח המשולבת, שגם 
הרכיב המעוצה נכלל בתוכה. היכרותנו עם המאפיינים 
הכמותיים של רכיב זה נמוכה מזו של הצומח העשבוני, 

אך אסור להתעלם מחשיבותו ומתרומתו. 
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איור 3 השפעת לחצי רעייה על השינויים בהרכב הכימי של מרעית עשבונית בכרי דשא במשך השנה: קווים רציפים 
(Henkin et al., 2011a) מציגים לחץ רעייה של 18 דונם לפרה; קווים מקוטעים מציגים לחץ רעייה של 9 דונם לפרה
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מהו כושר נשיאה?
הוא אחד   (carrying capacity) נשיאה"  "כושר 
ניהול  ממושגי היסוד באקולוגיה בכלל, במדע של 
הוא  כללי  כמושג  בפרט.  וביישומו  מרעה  שטחי 
נוגע גם לניהול תחומים שונים שיש בהם תלות של 
אוכלוסיות בזמינות המשאבים הדרושים לקיומן (דיג, 
 Rees,) (ציד, ניהול אוכלוסיות חיות בר, שמירת טבע
1992). לעולם האקולוגיה נכנס המושג בעקבות מחקר 
(reindeer), שקבוצה קטנה  קָלסי על איילי הצפון 
מהם (29 פרטים) שוחררה ב-1944 באי סן מתיאו ליד 
חופי אלסקה. באי לא היו איילים לפני כן, אבל הייתה 
כמות מזון (בעיקר חזזיות) רבה. אוכלוסיית האיילים 
באי הלכה וגדלה והגיעה לכ-6,000 בשנת 1963. חורף 
63/4 היה קשה מאוד, ובמהלכו מתו מרבית האיילים 
עקרים. הסתבר שמעבר  הם  והתגלה שהנותרים 
לחורף הקשה, רעייה נרחבת הורידה את כמות המזון 
הנותר ובעיקר את איכותו, ופגעה במצב הגופני של 
האיילים. במילים אחרות, אוכלוסיית האיילים עברה 
את כושר הנשיאה של האי. ממצאי המחקר ִאפשרו 
לחשב מהו כושר הנשיאה המתאים למשאבי האי - 
מספר האיילים המרבי ליחידת שטח שיכולים לאכלס 
את המקום לאורך זמן רב מבלי לפגוע במשאבים 

החיוניים לקיומם.

האזכור הראשון של נושא כושר הנשיאה בהקשר 
למרעה ורעייה הוא מ-1922 ומופיע בפרסום של משרד 
החקלאות האמריקאי העוסק במספר בעלי החיים 
ששטח מרעה יכול לספק את צרכיהם לתקופת זמן 
Dhondt). מאוחר יותר  מוגדרת מבלי שייפגעו (1988 ,
הציע Caughly (1979) שבהינתן הזמן הנדרש יגיעו 
בעלי החיים וצומח המרעה לשיווי משקל ואז כושר 
ייצור המרעית  הנשיאה תהיה הנקודה בה שיעור 

ישתווה לשיעור צריכתה.

לצורך ספר זה, כושר נשיאה הוא הביטוי של הקשר 

הכמותי התקין בין הצומח ובעלי החיים הניזונים ממנו, 
או בין כמות המרעה בשטח ואיכותו לבין מספר אוכלי 
הצמחים שיכולים להתקיים ממנו. כושר הנשיאה 
אמור לייצג את מספר בעלי החיים המרבי שאפשר 
לקיים על שטח מרעה מבלי לפגוע בהמשך הקיום 
ארוך הטווח ובכושר הייצור שלו, ומכאן - במצב 
העדרים הניזונים ממנו או בתפקוד של בית הגידול. 
הדיון צריך להתמקד לפיכך בשתי שאלות: עד כמה 
ניתן לחשב את כושר הנשיאה של שטח מרעה מסוים 
בדייקנות ובביטחון? מה יהיו ההשלכות של חריגה 

מסוימת מכושר הנשיאה? 

על אף חשיבותו התאורטית והמעשית מדובר באחד 
הערכים הקשים להגדרה ולקביעה בשדה (פרבולוצקי 
ופולק, 2001). בדיון על כושר נשיאה צריכים להבדיל 
בין מספר בעלי החיים הרועים למעשה בשטח, שהוא 
כושר  לבין   ,(animal density) צפיפות האכלוס 
הנשיאה, שהוא מושג המתכלל (עושה אינטגרציה) 
את רכיבי המערכת - בעלי חיים וצמחים. משתני 
הבסיס הנחוצים להגדרת כושר נשיאה הם: כמות 
המשאב בשטח (בעונות השונות), גודל האוכלוסייה 
ניצול המשאב וכמות  זה, תקופת  המנצלת משאב 
המשאב שכל פרט מהאוכלוסייה צורך. קל לקבוע את 
צפיפות האכלוס של שטח מרעה, כי הוא נתון מדיד. 
מצד שני, יש לנו יכולת מוגבלת לקבוע את כמות 
המשאב (המרעה) והדינמיקה שלו בזמן ובמרחב, ואין 
לנו עדיין שיטה מדויקת להערכת הצריכה של בעל 
חיים במרעה (ראו פרק איסוף מזון בשער הבא). גם 
קביעת שיעור הניצול הראוי והנכון של הצומח למיניו 
אינה ברורה. כאשר מדובר בחיות בר צמחוניות, קשה 
גודל האוכלוסייה. במערכות  גם להעריך את  לנו 
תלויות אדם, כמו מערכות רעייה, למטרות ולציפיות 
של מנהל המערכת יש השפעה על חישוב כושר 
הנשיאה - כר מרעה יוכל לשאת יותר בעלי חיים אם 
המגדל יסתפק בעגל צעיר שיפוטם לקראת השיווק 

פרק 13 / 
כושר נשיאה, סקר מרעה וניטור הרעייה

לו נדרשו אקולוגים לכתוב מחדש את עשרת הדיברות, היה הדיבר הראשון מנוסח כך: לא תחרוגו מכושר הנשיאה

(Hardin 1976 - Carrying capacity as an ethical concept. Soundings 59: 120-137)
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במקום אחר, לעומת מערכת שהעגלים יגדלו בה עם 
האימהות עד זמן המכירה תוך כדי רעייה. 

וסוג   - וִמשכה  הרעייה עצמה - עוצמתה, עיתויה 
בעלי החיים משפיעים על כושרו של המרעה לשאת 
עדרים לאורך זמן (Noy-Meir, 1975; 1976; 1978a). גם 
ללא רעייה, כמות הצומח ואיכותו התזונתית משתנות 
ובין עונות בעקבות ִהשתנות עונתית  בתוך העונה 
של מזג האוויר ותהליכים אקולוגיים רבים. במקרים 
רבים העדר מקבל מזון משלים שמקורו מחוץ למרעה. 
במקרים כאלה, המושג 'כושר נשיאה' משתבש, כי 
צריכת המרעה איננה הגורם היחידי הקובע את יכולת 
המרעה לקיים מספר מסוים של בעלי חיים. לפיכך, 
אותו  העובדה שמציינים  אף  על  הנשיאה,  כושר 
במונחים של מספר בעלי חיים ליחידת שטח או ימי 

רעייה ליחידת שטח, אינו מדד חד-משמעי.  

מה התכלית בקביעת כושר נשיאה של המרעה אם 
הייצור של מערכת המרעה תלוי  בסופו של דבר 
זמן? לדברי חוקרי מרעה  כל  בגורמים המשתנים 
דגולים: "התהליכים בטבע דינמיים... מה שהיה לא 
יהיה שוב... לכן, כדי לשרוד, צריכים להיות מוכנים 

להתאים את עצמנו למצב של השתנות מתמדת" 
(Provenza and Launchbaugh, 1999). עם זאת, 
למטרות תכנון, ניהול או השוואה בין שטחים, המושג 
'כושר נשיאה' הוא מדד נורמטיבי שימושי כנקודת 
מוצא להערכת ערכו של כר המרעה, כל עוד מודעים 

למגבלותיו של ערך זה. 

כושר נשיאה, אכלוס וייצור
מן הראוי להגדיר שני מושגים הקשורים לנושא:

(stocking rate): מדד של מידת  שיעור אכלוס 
השימוש בשטח המרעה במשך שנה אחת. במילים 
אחרות, זהו מספר ימי הרעייה של יחידות בעל חיים* 
(יב"ח) שרעו על שטח נתון במהלך השנה. הרעייה 
יכולה להיות רצופה או עונתית (אפילו לתקופות רעייה 
ימי  שונות במשך השנה). היחידות של המושג הן 

רעייה של יחידות בעל חיים לדונם (יר"ד) לשנה.
צפיפות אכלוס (stocking density): מספר יחידות 
בעל חיים הרועה על שטח נתון בנקודת זמן מוגדרת. 

היחידות הן מספר יחידות בעלי חיים ליחידת שטח.

להבהרת התמונה של היחסים בין ייצור בעלי חיים 
(ייצור שניוני) וכושר נשיאה נבחין בין מספר מושגים:

בגלל ההבדלים הגדולים בגודל ובמשקל בין מיני בעלי חיים שונים ואף בתוך המין, נהוג להפוך את המשקל החי של בעלי חיים ליחידה   *
Animal Unit, AU) על ידי השוואת דרישות האנרגיה של בעל חיים ספציפי לדרישות האנרגיה של  תקנית שהיא "יחידת בעל חיים" (

בעל החיים הטיפוסי בעדר.
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מקסימום ייצור לראש. כאשר צפיפות האכלוס (א) 
עולה מעל רמה בינונית-נמוכה, הביצועים של 
יורדים  המרעה  בכר  החיים  מבעלי  אחד  כל 
(Cowlishaw, 1969). אם מטרתו של בעל העדר 
להגיע לביצועים הטובים ביותר של בעלי החיים 
הבודדים בעדר (כפי שנהוג בעדרי טיפוח), צפיפות 
(א'  האכלוס המתאימה נמוכה מכושר הנשיאה 
באיור 1) כי היא נקבעת לפי ביצועי הראש הבודד 

ולא לפי ייצור העדר או השטח כולו.
ייצור ליחידת שטח המרעה. הגדלת (ב)  מקסימום 

ג' מביאה לייצור  מספר בעלי החיים עד לרמה 
גבוה ביותר של העדר כולו (או של השטח כולו), 
כי עד לצפיפות אכלוס זה תוספת הייצור מהגדלת 
העדר גדולה מן הירידה הנובעת מירידת הייצור 
של כל ראש בודד. זהו ביטוי לכושר הנשיאה של 

השטח. המצב מתהפך מעל צפיפות אכלוס ג'.
מקסימום בעלי חיים. זהו מצב שבו מספר בעלי (ג) 

החיים בשטח גדול מכושר הנשיאה. הוא יכול 
להתקיים כאשר ניהול כר המרעה אינו טוב או 
באופן זמני בעונות שפל כאשר אין מקורות מזון 
אחרים. אם מצב זה נמשך זמן רב מדי, הוא יביא 
לפגיעה בכר המרעה (רעיית יתר). מצב זה יכול 

להתקיים גם כאשר מוסיפים מזון מוגש.
מקסימום הרווח הכלכלי. זהו מצב שבו ההפרש (ד) 

בין יצרנות העדר במונחים כלכליים לבין ההוצאות 
המתלוות לאחזקתו הוא מרבי. אם ההוצאות עולות 
זה הוא  ליֵנארי ככל שהעדר גדל, מצב  באופן 

בנקודה ב' (לפני כושר הנשיאה האקולוגי). הרווח 
מגיע לערכו המרבי בצפיפות בעלי חיים כשהמרחק 
בין עקומת הייצור ועקומת ההוצאות הוא מרבי (1-2 

באיור 1). 

חשוב לצין שבמציאות עקום ההוצאות אינו לינארי 
אלא מראה עלייה במדרגות. זאת בגלל אופי חלק 
נוסף  רכב  רכישת  כמו  נקודתי  מההוצאות שהוא 
או שכירת עובד נוסף. שאר ההוצאות (מזון מוגש,  

וטרינריה וכו') הן נגזרת ממספר בעלי החיים במשק. 

הוא  חיים משטח מרעה  מוצרי בעלי  הייצור של 
המכפלה של הייצור הממוצע של ראש בודד בעדר 
וצפיפות האכלוס. בדרך כלל, הייצור לראש בודד 
בעדר יורד כאשר צפיפות האכלוס עולה מעל רמה 
נמוכה יחסית (Cowlishaw, 1969). מצד שני, עם עליית 
ייצור מוצרי בעלי חיים ליחידת  צפיפות האכלוס, 
שטח מרעה עולה כל עוד צפיפות האכלוס נמוכה 
הייצור מתחיל לרדת מרגע ההגעה  מהפוטנציאל. 
לשיא, אם צפיפות האכלוס ממשיכה לעלות (איור 1).

חשוב לציין שבמציאות עקום ההוצאות אינו לינארי 
אלא מראה עלייה במדרגות. זאת בגלל אופי חלק 
נוסף  רכב  רכישת  כמו  נקודתי  מההוצאות שהוא 
או שכירת עובד נוסף. שאר ההוצאות (מזון מוגש,  

וטרינריה וכו') הן נגזרת ממספר בעלי  החיים במשק.

איור 1 כושר נשיאה של שטח מרעה בהתאם למטרה משתנה: 
א - ייצור מירבי לראש; ביצועים מיטביים לראש

ב - רווח כלכלי מירבי; 
ג - ייצור מרבי ליחידת שטח;  

ד - צפיפות אכלוס במערכת שמרבית המזון מגיע מחוץ לכר המרעה

ייצור לדונם   
ייצור לראש   

הוצאות  
הכנסות  
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מערכת המרעה תלויה בכך שהמרעה ימשיך להתקיים 
גם בצפיפויות אכלוס גבוהות. זאת הנחה סבירה 
בין  דינמי  כאשר המערכת נמצאת בשיווי משקל 

המרעה ובעלי החיים הרועים עליו. 

ישנן מספר שיטות לקביעת כושר נשיאה של כר מרעה:
כושר נשיאה לפי "מאזן הזנה": בשיטה זו מניחים 
שבשטח מרעה שמנוצל בצורה קבועה במשך שנים על 
ידי בעל עדר השואף לניצול מיטבי של המרעה, שיעור 
האכלוס, לאחר ניכוי התרומה של מזון מוגש, מבטא 
את כושר הנשיאה של השטח. ההנחה היא שהשימוש 
הרב-שנתי של המרעה מעיד על כך ששיטת הניצול 
היא בת-קיימא, ומבטאת את כושר הנשיאה "ברוטו" 
של המרעה כפונקציה של תנאי הממשק והסביבה 
השוררים במשק. חישוב כושר הנשיאה "נטו" מתקבל 
לאחר ניכוי הערך התזונתי של המזון המוגש. שיטה זו 
 (Feed Balance Sheet) 'נקראת בספרות 'מאזן ההזנה

 .(Gartner and Hallam, 1984) 'או 'שיטת החיסור

ניתן להניח שהשגיאות בחישוב לפי שיטה זו נובעות 
מאי-דיוקים הקשורים למרעה. מאזן ההזנה מחייב 
זמינות של נתונים משנה שלמה אחת לפחות, אבל 
אומדן אמין יותר מתקבל מנתונים של כמה שנים. 
המקור המשקי של הנתונים מבטיח אומדן מציאותי. 

לסיכום:
C = S·R

R = (R' - F')/R' i

R' = ∑(Rmi + Rpi)

F' = ∑(Fj·Vj)

כאשר:
C - כושר נשיאה (יחידות בעל חיים לדונם לשנה) 

(יחידות בעל חיים  S - שיעור האכלוס של העדר 
לדונם לשנה)

R - שיעור של מזון ממרעה מסך כל צריכת המזון 
של העדר (%)

'R - סך כל דרישת האנרגיה המטבולית השנתית 

לקיום ולייצור של כל i קבוצות בעדר [העדר מחולק 
לקבוצות בעלות דרישות שונות של תזונה ואנרגיה - 

(Mcal group-1yr-1) [פרים, אימהות, עגלים
'F - סך כל האנרגיה המטבולית של j סוגי מזון מוגש 

(Mcal group-1yr-1) שהעדר צרך
 Rmi - דרישת אנרגיה מטבולית לקיום של קבוצת

(Mcal group-1yr-1) i
Rpi - סך כל דרישת האנרגיה המטבולית לייצור של 

(Mcal group-1yr-1) i קבוצת
Fj - כמות המזון שאינו מרעה שהעדר צורך ממקור

j (ק"ג)
Vj - ערך של סוג מזון משלים j באנרגיה מטבולית 

(Mcal kg-1)

כשאין אפשרות להגדיר את כל המשתנים, מסתפקים 
באמדן של כושר נשיאה, המבוסס על ערכי חומר יבש 

של המרעה והמזון המוגש. 

ייצור בעלי החיים - כאשר  כושר נשיאה לפי 
תוספת המשקל של בעל חיים שהוספנו לעדר קיים 
זהה לירידה המשולבת של משקל בעלי החיים בעדר 

שנגרמה על ידי הוספת אותו בעל חיים.

 - (range condition) כושר נשיאה על פי מצב המרעה
בעקבות הבעיות המובנות של קביעת כושר נשיאה 
באופן כמותי מפורש, עלתה החשיבות של המושג 
(range health), בעיקר בהקשר  'בריאות המרעה' 
של ניהול נכון של שטחי המרעה הציבוריים במערב 
ארה"ב. המושג קובע את מצב כר המרעה לפי אמות 
בוטניות המבוססות בדרך כלל על תהליכי  מידה 
הסוקצסיה ומגוון המינים. ההנחה היא שאם המרעה 
עומד בקריטריונים של 'בריאות', הוא מנוצל כראוי, 
יותר, את כושר  ושיעור האכלוס משקף, פחות או 
הנשיאה הנכון. שיטה זאת מקובלת בשטחי המרעה 
 .(NRC, 1994; Pellant et al., 2000) הציבוריים בארה"ב

(actual stocking rate) - שיעור  איכלוס בפועל 
בכושר  רק  תלוי  אינו  מרעה  האיכלוס של שטח 

הנשיאה שלו אלא גם בגורמים ובשיקולים נוספים:

ואפשרות של כשל מרעה שלא 	• סיכון  שיקולי 
(בגלל  מצליח לספק את הדרישות המתוכננות 
בצורת, "הפסקת גשמים" במהלך תקופת הצמיחה, 

שינויים בלתי צפויים בהרכב הצומח ועוד). 
מגבלות אופרטיביות (גישה, מרחק ממים, טריפות, 	•

ביטחון ועוד).
ציבורי 	• (פרטי, מוחכר,  בעלות על שטח המרעה 

.(commons - מוגבל, ציבורי חופשי
מגבלות שמטילים מוסדות השלטון או הארגונים 	•

האחראים על השטח.
זמן, 	• לאורך  המערכת  תפקוד  בדבר  ידע  פערי 

אי-ודאות לגבי התנהגות השטח בעתיד (למשל, 
השפעת שינוי האקלים).

בגלל יעדים שבעלי זיקה שונים מעוניינים להפיק 
מתא שטח אחד, דרושות פשרות המחייבות ויתורים 
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זיקה; שיקולים  על מילוי כל היעדים של כל בעל 
אלה יכולים להכתיב ניצול חלקי של כושר הנשיאה 

הפוטנציאלי של השטח. 

כושר נשיאה מחושב - למרות ההסתייגויות השונות, 
יש צורך בקביעת ערך מייצג של כושר הנשיאה עבור 
שטח מרעה כדי לקבוע מדיניות ניהול ברמה של המשק, 
או מדיניות חלוקה והקצאה של שטחים ברמה אזורית. 
בארה"ב, כמו גם בישראל, אומדן כושר נשיאה של שטח 
מרעה ציבורי הוא הכלי המרכזי שלפיו נקבע כמה בעלי 
חיים מותר יהיה להחזיק ביחידת שטח. לצורך כך מקיימים 
סקרי מרעה שעל בסיסם מחשבים את ערך המרעה ואת 
כושר הנשיאה. החישוב נעשה מתוך אומדנים של כיסוי 
ושל ההרכב הבוטני של הצומח, וערכו כמזון עבור בעלי 
החיים שאמורים לרעות בו, תוך התחשבות בצורכי 
 Herrick) חיות הבר המאכלסות את אותו תא שטח
et al., 2005; 2010). אומדני הפרמטרים הקבועים בסקר 
נגזרים מֶידע בוטני ואקולוגי קודם ומנתונים שהתקבלו 
מאתרים שכושר הנשיאה שלהם ידוע. הסקר צריך 
להיות אובייקטיבי ככל האפשר כדי לעמוד בפני ביקורת 
ציבורית ומשפטית. בגלל מורכבות התמונה האקולוגית 
והגורמים שהוזכרו בסעיף הקודם, יש לעתים אי-הסכמות 
בין בעלי העדרים לבין הארגונים המנהלים את המרעה, 

ולפעמים גם בין ארגונים שונים לבין עצמם. 

 כושר נשיאה של מרעה טבעי 
בשטחי הלס בנגב הצפוני

כושר  לקביעת  ניסוי  בוצע  מגדה  בחוות המחקר 
הנשיאה של שטחי המרעה. הניסוי בחן חמש רמות 
של צפיפויות אכלוס - 2, 3, 4, 6, 8, 10 דונם לרחלה 
(לחץ  נמוך) עד ל-0.5  (לחץ   0.1 לשנה, כלומר בין 
גבוה) רחלות לדונם. המשקעים בתקופת הניסוי היו 
בין 170 ל-350 מ"מ לשנה, וייצור הביומסה במרעה 
(ללא רעייה) היה בין 90 ל-360 גרם חומר יבש למ"ר 
(טבלה 1). הכבשים, מהגזע מרינו גרמני לבשר, נשארו 
בחלקות כל השנה ולא קיבלו מזון מוגש אלא בסוף 
תקופת ההיריון בשנה יבשה אחת. ההרבעות באוגוסט 
בלחצים  הירק.  עונת  בתחילת  להמלטות  הביאו 
הגבוהים, הכבשים הוצאו מן השטח לקראת סוף הקיץ. 
ירד אחרי ההמלטות ועלה מחדש  משקל הרחלות 
בעונת הירק. במשך הקיץ, הרחלות שרעו בלחץ נמוך 
שמרו על משקלן אבל אצל אלה שרעו בלחץ גבוה, 
ירד המשקל. מספר הטלאים לרחלה ומשקלם, וגם 
קצב הגידול של הטלאים ירדו מעט עם הגדלת לחץ 
הרעייה, אך הירידה הייתה משמעותית רק בלחץ 
הרעייה הגבוה ביותר. למרות הירידה בביצועי העדר, 

ייצור הטלאים ליחידת שטח עלה עם הגדלת צפיפות 
האכלוס מ-2 ק"ג בלחץ הנמוך ועד ל-6 ק"ג משקל חי 
לדונם בצפיפות האכלוס הגבוהה ביותר. חלק מייצור 
הטלאים היונקים בלחצים הגבוהים היה על חשבון 
משקלן של האימהות. זאת דוגמה לנטייה לשמור על 
גידול הוולדות למרות התחרות הגוברת על מרעית 
איכותית עם עליית לחץ הרעייה. בצפיפות האכלוס 
הגבוהה, המרעה התדלדל לקראת סוף הקיץ עד כדי 
כך שהיו צריכים להוציא את הרחלות מחלקות הניסוי 

 .(Tadmor et al., 1974) ולקיים אותן במקום אחר

המחקר הראה כי הצומח העשבוני הטבעי של שטחי 
הלס בנגב הצפוני יכול לקיים עדר של כבשים המייצר 
טלאים במשך כל השנה בצפיפות אכלוס עד ל-0.2 
רחלות לדונם (לפחות 5 דונם לרחלה). בתנאים כאלה, 
ייצור משקל חי של טלאים היה מעל 4 ק"ג לדונם, 
בעת  לרחלה  טלאים  הממוצע של  החי  והמשקל 
הגמילה היה כ-26 ק"ג. יש לשים לב שהמרעה התחדש 
מדי שנה בכל לחצי הרעייה. יש להניח שבעזרת מזון 
משלים וכבשים פוריות יותר אפשר היה להעלות את 

ייצור הטלאים במידה ניכרת.

/ כושר נשיאה, סקר מרעה וניטור הרעייה פרק 13 
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ייצור מרעה (גרם חומר יבש למ"ר)משקעים (מ"מ)שנה

1966/67282360

1967/68308280

1968/69224260

1969/7017090

1970/71238110

1971/72350360

(Tadmor et al., 1974 מתוך) טבלה 1. חוות מגדה: משקעים וייצור המרעה בעת ניסוי כושר נשיאה

ניטור רעייה וניטור מרעה
בחברות מסורתיות התבססו הערכת מצב מערכת 
ובחירת אפשרויות הממשק על אומדנים  המרעה 
סובייקטיביים ועל ניסיון שנצבר במשך דורות, וכלל 
 Altieri et) קשר יום-יומי בין הרועים, העדר והמרעה
al., 1987). היעדים היו קיום והישרדות תוך כדי צבירת 
(כמו מזון  רכוש. כמעט לא היו תשומות חיצוניות 
מוגש, תרופות או דלק). כיום הקשר בין בעל העדר 
לכר המרעה רופף הרבה יותר, והיעדים הטכנולוגיים, 
הכלכליים והאקולוגיים מורכבים יותר. המגדל המודרני 
זקוק למידע כמותי על מידת הצלחתו בהשגת היעדים. 
בהיעדר "חכמת הדורות" הוא יכול לקבל תמונה אמינה 
וביצועי העדר רק  יותר של מצב מערכת המרעה 
באמצעות ניטור ממוקד של משתנים פיזיים וכלכליים 

 .(Savory, 1988) לאורך זמן

בעזרת ניטור ניתן לעקוב אחר תפקוד מרכיבי מערכת 
רלוונטיים. כך למשל, ניטור מידת ניצול המרעה על ידי 
העדר הוא מטרה חיונית לקביעה אובייקטיבית של 
עוצמות הרעייה המתאימות למערכת. בשמורות טבע 
מתעניינים בעיקר בהשפעת עוצמת הרעייה על הרכב 
 Wilson,) המינים או על ייצור הביומסה העשבונית 
2009), וביערות באזורים יובשניים העניין העיקרי הוא 

במניעת שרפות.

בארה"ב  הייעור  בשירות  והצומח  המרעה  ניטור 
מבוסס על מגוון של שיטות, הכוללות דגימה ישירה 
של משאבי טבע שונים, סקר שדה וחישה מרחוק. 
 Interagency Technical" השיטות מפורטות בפרסום
 "Reference: Sampling Vegetation Attributes

וכוללות: צילומים, שיטות המבוססות על תדירות 
ההופעה של פרטים, שקילת ביומסה, ומגוון שיטות 
המבוססות על חתכים (טרנסקטים, שהם נתונים מקווי 

אורך שחוצים יחידה מייצגת של השטח הנדגם).

ניטור הרעייה וניטור המרעה הם אמצעים לכמת את 
השינויים בעוצמת הרעייה ואת השפעתה על ייצור 
צומח המרעה והרכבו. נתונים אלה נחוצים לקביעת 
מידת הניצול של המרעה והתאמתו לצורכי העדר 

(ולגורמים אחרים המעוניינים בשטח). 

הרעייה, את  עוצמת  לקבוע את  רעייה בא  ניטור 
עיתויה ואופייה באתר נתון, שכולל את תנאי האקלים 
ואת תנאי בית הגידול, והוא מבוטא במונחים של ימי 
רעייה של יחידת בעל חיים לדונם. ניטור מרעה בא 
לקבוע את תגובת הצומח לעוצמת הרעייה וכאן נעשה 
שימוש במונחים של ייצור (ק"ג חומר יבש לדונם), 
כיסוי של טיפוסי צומח, הרכבם הבוטני וסימני נזק או 

שיפור של הסביבה.

ניטור רעייה: מטרת ניטור הרעייה היא לקבוע את 
ימי הרעייה לדונם למעשה בעונות הרעייה  מספר 
השונות. ניטור הרעייה מבהיר את מידת ניצול של  
המרעה, ומאפשר שיפורים לטובת המרעה ויצרנות 
 Aljoe, 1999; Camp, 1999; Dalrymple and) העדר 
Flatt, 2000). הן הגדרת המטרות הן האמצעים לניטור 
רעייה פשוטים יחסית וקלים לביצוע. למרות זאת, 

הדבר נעשה לעתים רחוקות על ידי המגדלים.

ייצור  על  להשפיע  יכולה  הרעייה  ניטור מרעה: 
ובין  המינים  בין  הכמותיים  היחסים  על  הצומח, 
האיברים השונים שלהם. התכלית של ניטור המרעה 
היא לגלות סטיות בהרכב ובכמות של צומח המרעה, 
הרעייה.  בדבר ממשק  מסקנות  המחייבות הסקת 
לניטור  יותר לפענח את משמעות המדדים  קשה 
מרעה מאשר לניטור רעייה. למרות זאת, ניטור צומח 
(קביעת הביומסה, הרכבו הבוטני בעונות  המרעה 
שונות ורישום סימני נזק - אם יש - בצומח) נפוץ 

יותר מניטור רעייה.

/ כושר נשיאה, סקר מרעה וניטור הרעייה פרק 13 
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ההבדל בין ניטור מרעה וסקר מרעה
ניטור מרעה בא למדוד את השפעת הרעייה על הצומח 
כתוצאה מניצול השטח כמערכת רעייה מוגדרת בזמן 
נתון. הוא אמור לכוון את ממשק הרעייה בחלקה 
המנוטרת. הניטור, מעצם הגדרתו, הוא תהליך מתמשך 

החוזר ונשנה לאורך זמן.

סקר מרעה בא לאמוד את יכולת הצומח לקיים מספר 
מעלי גירה ביתיים בממשק מקובל מבלי להתייחס 
למידת הניצול המשתנה בין השנים. מפות של סקר 
יכולות לשמש לתכנון של הקצאת שטחים  מרעה 
ופיתוח שטח מרעה כמו מיקום גדרות, נקודות מים 

ועוד. הסקר הוא פעולה חד-פעמית.

מיד לאחר קום המדינה נערכו סקרים רבים לאמוד 
כללו  אלה  וטיבם.  טבע  היקפם של משאבי  את 
וגם סקר מרעה  הידרולוגיים, סקרי קרקע  סקרים 
הייתה לספק אמדן אמין של  שמטרתו העיקרית 
כושר הנשיאה של השטחים. הידע המקצועי והמימון 
הטכני  הסיוע  מתאם  באמצעות  הועבר  לביצועו 
בהכנת  ארה"ב.  מצד ממשלת  לישראל  החקלאי 
הסקר ובחלק מביצועו שולבו חוקרים ממנהל המחקר 
- תחנת המחקר החקלאי), ממשרד  (אז  החקלאי 
החקלאות, מהאוניברסיטה העברית וסטודנטים של 

הפקולטה לחקלאות ברחובות. 

צפונה  בארץ  הפתוחים  בשטחים  נערך  הסקר 
לקואורדינטת רוחב 60° והתבסס על השיטה שנהגה 
באותו זמן במוסדות ניהול המרעה במערב ארה"ב. 
השיטה מתאימה לשטחים נרחבים ומגוונים ומאפשרת 
השלכה של נתוני כושר נשיאה משטחי מרעה מוכרים 
הייצור  ובכושר  נרחבים, שונים בצומח  לשטחים 
שלהם, כי היא לוקחת בחשבון את הרכב הצומח 
ניצול המרעה  וגם מגבלות שונות של  וצפיפותו 
 בשטח הנסקר. אמינות הסקר תלויה בתֵקפותן של
הנחות, במיומנות הביצוע של האומדנים   מספר 

השונים ובמהימנות נתוני הכיול.

מה צריכים למדוד?
בעלי חיים: כדי לקבוע את גודל העדר במונחים 
תקניים של 'יחידות בעלי חיים' חשוב לרשום את סוגי 
בעלי החיים הרועים ואת משקלם הממוצע (או לפחות 
זוויג וגיל לפי קבוצות - צעיר, מתבגר, מבוגר). כך ניתן 
לחשב את מספר ימי הרעייה של יחידות בעלי חיים 
שרעו בשטח מסוים במשך השנה. ניטור תקין מתעד 

גם את הכמות וגם את האיכות של המזון המוגש. 

רעייה: חלק מן הנתונים הדרושים לחישוב עוצמת 
הרעייה אפשר לקבל ישירות מתוך תצפיות השדה 
(מספר בעלי החיים הצורכים את המרעה, משך תקופת 
הרעייה של העדר בחלקה, איכות המרעה בעונת 
יותר לקבוע את מידת הניצול של  הרעייה). קשה 
המרעה בלי לדעת את כושר הייצור שלו, כלומר, 
הביומסה בשטח בשיא העונה ועוד המרעית שנאכלה 

על ידי העדר. 

כאשר החלקה גדולה ומגוונת מבחינת הטופוגרפיה 
והצומח ונמצאת ברעייה, דגימת הביומסה מורכבת 
בגלל   .(Holechek et al., 1995) עבודה  ועתירת 
המורכבות של מדידת הצריכה של בעלי חיים במרעה, 
מקובל לאמוד את כמות המרעה שהעדר אוכל מתוך 
ערכים נורמטיביים של צריכת מרעית, זמינות המרעה 
NRC). כשאין אמצעים לחשב את  , 1986) ואיכותו 
'ימי רעייה  'מידת ניצול המרעה', הנתון הבסיסי של 
של יחידות בעלי חיים לדונם' הוא אינדיקציה מעשית 
של עוצמת הרעייה. צריכת המזון במונחים של חומר 
יבש ליחידת בעל חיים במשך שנה שלמה היא ערך 
נורמטיבי שניתן לחישוב, ויכול לשמש אומדן סביר 

של צריכת חומר יבש של העדר. 

הגשת מזון לעדר מקטינה את התלות במרעה. חישוב 
עוצמת הרעייה בפועל, כלומר ימי הרעייה לדונם נטו, 
מחייב ניכוי של התרומה של המזון המוגש לקיום של 

העדר (ראו "מאזן הזנה" לעיל). 

יותר  מרעה: כאמור, האפשרויות מורכבות הרבה 
מאשר במקרה של ניטור בעלי החיים בגלל הקושי 
כולל  הוא  בייחוד כאשר  ייצור המרעה,  במדידת 
ידי העדר. לכן, ברוב  מינים מעוצים שנאכלים על 
ניצול המרעה  המקרים צריך להסתפק בציון מידת 
לפי כמות השאריות העשבוניות בסוף עונת הרעייה. 
לגבי הצומח העשבוני, יש משמעות לתאריך נביטה, 
לתאריך שיא עונת הירק ולתאריך תחילת עונת הקמל. 
נתונים על כמות הביומסה העשבונית העל-אדמתית 
בשטח בשיא העונה יכולים, יחד עם נתוני הרעייה, 
לשמש מדד של כושר הייצור של חלקת המרעה. 
לגבי המרעה המעוצה, נתונים רלוונטיים הם כיסוי 
וגובה ממוצע של מרכיבי הצומח המעוצה (בני-שיח, 
שיחים נמוכים, שיחים גבוהים, עצים). עם זאת, איסוף 
של נתונים אלה מחייב השקעה רבה, וזו מעשית רק 
בתנאי מחקר המיועד לבדוק את הקשר הרב-שנתי 
 Godìnez-Alvarez et al .,) והצומח  בין הרעייה 
2009). השימוש הגובר באמצעי חישה מרחוק ומקרוב 

/ כושר נשיאה, סקר מרעה וניטור הרעייה פרק 13 



119

והפיכתם לזולים יותר יכול לקדם נושא זה, בעיקר 
במסגרת מחקרית ולמטרות אדמיניסטרטיביות של 

ניהול שטחי המרעה.

מדדי רעייה
יחידת בעל חיים: המדד הישיר ביותר של הרעייה 
בשטח נתון הוא מספר ראשים לדונם. כאמור, נוהגים 
ליצור מכנה משותף להשוואת בעלי חיים משקיים על 
בסיס השוואת דרישות האנרגיה של בעל חיים ספציפי 
לדרישות האנרגיה של בעל החיים הטיפוסי בעדר. 
דרישות אלה משקפות את צורכי המזון של בעלי החיים. 
נמצא מתאם בין דרישות האנרגיה של בעלי חיים לבין 
משקלם המטבולי, שהוא המשקל החי בחזקת 0.75 
(Kleiber, 1947; Manske, 2005). מקובל לראות פרה 
במשקל של 450 ק"ג כיחידה הטיפוסית של יחידת בעל 
חיים לעדר בקר לבשר. ערכם של בעלי חיים אחרים 

במשקל W במונחים של יחידת בעל חיים הוא לכן: 
.(NRC, 1996) יחידת בעל חיים W' = W0.75/4500.75

יחידת בעל  זה, צאן נחשב כ-0.20-0.17  לפי מדד 
חיים לראש או במילים אחרות, ל-6-5 ראשי צאן 
יש מאזן אנרגיה של יחידת בעל חיים אחת. כאשר 
מספר הראשים בעדר מחושב כיחידות בעלי חיים, 
עוצמת הרעייה מבוטאת במונחים של ימי רעייה (של 
המונחים הם לדונם. בארה"ב  חיים)   יחידת בעלי 

  per hectare או   Animal Unit Days per acre

של  רעייה  בחודשי  להשתמש  ונהוג   ,(AUD/ha)
 (AUM - Animal Unit Months) יחידת בעל חיים 
(Holechek et al., 1988). בארה"ב מוגדרת יחידת 
(בלי הוולד) במשקל  בעל חיים אחת כפרת בשר 
גס  מזון  ק"ג), שצורכת  (כ-454  פאונד   1,000 של 
יבש  ק"ג) של חומר  (כ-12  26 פאונד  בשיעור של 
ליום (Volesky, 2004). ולד יונק נחשב כ-0.1 עד 0.4 
יחידות בעל חיים בהתאם לגודלו. ערכים נורמטיביים 
אלה משתנים בהתאם למטרת החישוב. כך למשל, 
בארה"ב, כאשר מחשבים את השפעת בעלי החיים 
על איכות הסביבה, הבסיס ליחידת בעל חיים הוא 

רש שהיא יוצרת.  כמות הפֶּ

עונה: המחזור השנתי במרעה ים-תיכוני נחלק לשלוש 
עונות: עונת הירק, עונת הקמל ועונת "המעבר הסתווי": 

מעבר סתווי: מרדת הגשמים הראשונים (היורה) ולאחר 
שהמרעה בקושי "העלה חזיז" (צמח ונפתולסקי, 1944), 
בלי  לקיים את העדר  יכול  ועד למועד שהמרעה 

תוספת אנרגיה ממזון משלים. 
עונת הירק: מסוף המעבר הסתווי ועד לתחילת מועד 

פיזור הזרעים וקמילת המרעה.
עונת הקמל: מסוף עונת הירק עד לתחילת המעבר 

הסתווי.

מקורות הזנה אחרים: למזון משלים יש משמעות 
ישירה לגבי היכולת של המרעה לספק את צורכי 
ולכן חשוב לדעת מה הכמות והאיכות של  העדר, 
המזון המוגש שניתן לעדר בתקופת שהותו בחלקה 
נתונה. המדד המדויק ביותר הוא ערך המזון במונחים 
של יחידות אנרגיה מטבוליות, ערך שתלוי בהרכבו 
ובאיכותו של המזון. כאשר נתונים אלה אינם זמינים, 
גם תיאור המזון המוגש ומשקלו (כחומר יבש) יכול 
לגבי המגבלות התזונתיות של  לתת מושג כללי 
המרעה. אם גם נתון זה אינו זמין, יש לציין לפחות 
את העובדה שהעדר קיבל מזון מוגש מתאריך מסוים 
ועד תאריך אחר. גם כאשר העדר רועה בשלפים או 
בגידולים אחרים מחוץ לחלקת המרעה או מואבס 
במכלאה, יש לתעד את כמות המזון המשלים שנצרך 

על ידי העדר ואת איכותו.

מדדי בעלי חיים
כוללות את  תכונות בעלי החיים: תכונות העדר 
המינים של בעלי החיים, הגזע או הגזעים, זוויג וגודל 
הבהמה (בדרך כלל המשקל הממוצע של הראשים 

הבוגרים בעדר).

תכונות העדר: תנועת העדר בין חלקות המרעה וכן 
הרכב העדר - מבוגרים, ולדות, מבכירות ופרים. אלה 
משתנים במשך מחזור הרעייה ומשפיעים על החישוב 
של יחידות בעל חיים בעדר ועל חישוב ניצול המרעה 
בחלקות הרעייה. אם העדר מוחזר למכלאה מדי יום, 
רישום מספר שעות הרעייה במשך היום נחוץ כדי 

לחשב את ימי הרעייה נטו. 

מדדי מרעה
טיפוסי צומח: למרות גודל שטחי המרעה וההטרוגניות 
של הצומח בו, ישנן תכונות כלליות של חלקת מרעה 
נתונה המאפשרות אפיון של טיפוס הצומח. הקטגוריות 
המקובלות בארץ כוללות: צומח עשבוני, בתת סירה 
קוצנית, גריגה (שיחייה שגודל השיחים בה בינוני), 
חורש פתוח, חורש צפוף, יער נטוע, פסיפס של בתה 
וצומח עשבוני וכו'. התיאור אינו כמותי, אבל אינו מצריך 
עבודה רבה, וממקם את כר המרעה בתחום מסוים מוכר.

כיסוי הצומח: כיסוי של קבוצות הצמחים העיקריים 
נמוכים,  בני-שיח, שיחים  (כמו עשבוניים,  בשטח 
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שיחים גבוהים ועצים) יכול להסביר הבדלים בכושר 
נשיאה בין חלקות. קביעת כיסוי צומח בשדה מצריכה 
מיומנות מסוימת, אבל מגדל עם מוטיבציה, מתכנני 
מרעה, פקח או אקולוג של רשות הטבע והגנים יכולים 

לספק נתון זה.

מידת הניצול: מידת הניצול של המרעה אמורה לבטא 
את החלק מסך כל ייצור הצומח שנצרך על ידי בעלי 
חיים הרועים בשטח במשך עונת הרעייה. הבעיה היא 
שחישוב כזה דורש ידיעה הן של ייצור המרעה תוך 
כדי רעייה הן של כמות המרעית שאספו בעלי החיים, 
אך שני ערכים אלה אינם ניתנים למדידה ישירה. לכן, 
מידת ניצול המרעה מוגבלת לתיאור איכותי של סימני 
רעייה בעוצמות שונות: רעייה חזקה, רעייה בינונית, 
רעייה קלה או ללא סימני רעייה כלל. דרך מתוחכמת 

יותר לקבוע את ניצול המרעה מתוארת בנספח 2.

אמצעי ניטור מרעה מתקדמים: ניטור מפורט של 
צומח המרעה מורכב הרבה יותר מאשר ניטור הרעייה, 
והוא ניתן לביצוע כמעט אך ורק במסגרת מחקרית. 
ניטור שטחים גדולים על ידי חישה מרחוק באמצעות 
לוויינים מקובל כבר שנים רבות, ומאפשר מעקב אחרי 
שינויים רב-שנתיים בכיסוי צומח מעוצה בשטחים 
(Ouattrochi and Pelletier, 1991). אבל,  נרחבים 
הרזולוציה הזמינה בכלים אלו עדיין נמוכה, ובדרך 
כלל אינה מאפשרת מעקב אחרי צומח מעוצה כאשר 
(Anon, 2009). עם זאת,  הכיסוי שלו נמוך מ-20% 
התחום התפתח מאוד בשנים האחרונות, וכיום אפשר 
להגיע להבחנה של פרטים ברמת דיוק גבוהה יותר 
מאשר בעבר (Svoray et al., 2013). שיטות חדישות 
אלה מתאימות בעיקר לסקרים של שטחי מרעה 
נרחבים. צילומי אוויר חוזרים מאותו אתר מספקים 
תמונות מדויקות. אך העלויות, נכון להיום, גבוהות 
יחסית, ודרושה מיומנות מקצועית להפקת תוצאות 
אמינות. היות שכך, ביצוע ניטור מעין זה יכול להתבצע 

במסגרת הרשויות ולא על ידי המגדל הבודד. 

בנספח 4 מוסבר תהליך חישוב כושר הנשיאה בשטחי 
מרעה לפי סקר המרעה של שנות ה-50.

נספח 5 מרחיב בנושאי ניטור רעייה ומרעה.

מערכות ניטור
זמן מחייב  רעייה לאורך  ניהול תקין של מערכת 
תכנית לניטור ייעודי, בין אם הוא כלכלי או אקולוגי. 
מותאמים  להיות  צריכים  והיקפו  הניטור  פירוט 
לרשות  שעומדים  ולאמצעים  הניהול  למטרות 

הניטור  ששיטת  ככל  הניטור.  יוזם  או  המבצע 
ידידותית יותר, כך יגדל הסיכוי שתתמיד לאורך זמן. 
בעל עדר יכול להסתפק בניטור רעייה שכולל רק את 
נתוני ניצול המרעה בעונות השנה השונות בחלקות 
המרעה שלו, כלומר את הנתונים הנחוצים לחישוב 
ימי הרעייה של יחידת בעל חיים לדונם, אך מערכות 
ממוקד  פירוט  מחייבות  מחקר  המשרתות  ניטור 
מטרותיו.  להשגת  הדרושות  תצפיות  של  יותר 
בנספחים 4 ו-5 מפורטים סוגי הפרטים הדרושים 
למערכות ניטור "בסיסיות", "פשוטות", "מתקדמות" 
ול"מערכות מחקר". מערכות בסיסיות אפשר להפעיל 
בכל המשקים שבאחריות רשות המרעה; מערכות 
פשוטות ניתנות להפעלה במשקים מובחרים לבירור 
נושאים מוגדרים; מערכות מתקדמות יותר צריכות 
לשרת ארגונים מנהלי שטחים כמו רשות הטבע 
והגנים וקק"ל. מערכות ניטור מחקריות יהיו מותאמות 

למטרות המחקר.

מחשוב: בשנות ה-50 של המאה הקודמת נעשה 
ידי  ניסיון למסד רישום רעייה במשקים, וזאת על 
הפצת חוברות עם טפסים מתאימים שניתן למלא 
בפרטים על הרעייה במשקים. הרישום לא היה אמור 
להכביד על המגדלים, אבל לא הייתה כל היענות 
ליוזמה זאת. מאז לא נעשו ניסיונות לרישום רעייה 
במשקים, פרט לכמה מקרים שבוצעו תצפיות או 
מחקרים ספציפיים במרעה. בארץ פותחה תוכנה 
מורכבת, רב-ייעודית, "נעה", לניהול עדרי הבקר לחלב 
ברפת (חנוכי, 1990). היא הפכה לסטנדרט הניהול של 
הרפתות בישראל, ואף נחשבת לתוכנת ניהול מובילה 
בעולם. היא משמשת כמעט בכל הרפתות הגדולות 
בארץ, אבל אינה עוסקת בניהול שטחי מרעה. כמו כן, 
פותחה "בוקר טוב", שהיא תוכנה ייעודית לעדרי בקר 
לבשר במרעה. זוהי תוכנה מורכבת, שמנתחת נתונים 
רב-שנתיים של ביצועי בעלי החיים ויצרנות העדר 
(Ungar, 2002a). עם זאת,  גם תוכנה זו אינה עוסקת 
בעוצמת הרעייה בשטחי מרעה, אף על פי שהנתונים 
מבוססים על הכניסה והיציאה מחלקות המרעה (אונגר 

ואח', 2004, 2005, 2006). 

רישום הרעייה וסיכום הנתונים אינם מורכבים, אבל 
לניתוח החומר.  נוחים  ואמצעים  מחייבים התמדה 
פותחו אמצעים ממוחשבים פשוטים יחסית לרישום 
רעייה בטבלאות אקסל (Volesky, 2004), וגם שיטות 
מתוחכמות יותר המאפשרות חישובים מפורטים וגם 
 .(Eccles and Sexton, 2010) קבלת סיכומים כלכליים
 .(Anon, 2010) כיום קיימים אפילו יישומים לטלפון נייד
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למי נחוץ ניטור רעייה?
למנהלי הרעייה: ניטור רעייה אמור לעזור למנהלי 
השטח לקבוע בצורה אובייקטיבית ומקצועית אם 
הרעייה בחלקות המרעה השונות עומדת בציפיות. 
בין החלקות, עם  הניטור מאפשר השוואה  סיכום 
נתוני רעייה קודמים, ועם תכונות הצומח בחלקה. 
נתונים תאפשר הסקת  הצטברות רב-שנתית של 
מסקנות אופרטיביות בדבר עוצמת הרעייה הרצויה 

ועיתויה בכל חלקה. 

נוגעת  הרעייה  למוסדות האחראים על השטח: 
לפעילותם של רשות המרעה, רשות הטבע והגנים 
(רט"ג), קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות מקרקעי 
ישראל (רמ"י). גופים אלה אמורים לדעת מהו מצב 
הנכסים בתחום האחריות שלהם, ובאיזו מידה הם 
מנוצלים בצורה יעילה. רשות המרעה ומתכנני המרעה 
אמורים לדעת מהי מידת הניצול של המרעה בכל 
יחידת מרעה בפיקוחם; עבור רשות הטבע והגנים 
ביותר  היא אחד האמצעים האפקטיביים  הרעייה 
לניהול הצומח בשמורות, בעיקר הצומח העשבוני. 

עליה לכוון את הרעייה בהתאם למצב הצומח ולוודא 
קק"ל  השימור;  במטרות  פוגעת  אינה  שהרעייה 
מאפשרת רעייה ביערות כאמצעי להקטנת סכנת 
שרפות, לפתיחת סבכי שיחים ביער ולשיפור המעבר 
לניהול  יש אחריות  ולרמ"י  של מטיילים בחורש, 
תקין של נכסיה. ככלל, למוסדות אלה אין די נתונים 
על מהלך הרעייה בשטחים שבאחריותם, והרעייה 
"תחושות בטן" של  מתנהלת, ברוב המקרים, לפי 

האחראים לשטח ושל בעלי העדרים.

צומח  במערכות  שעוסקים  האקולוגים  לקהל 
יבשתיות: רוב הגורמים הקובעים את אופיים ותפקודם 
של השטחים פתוחים - הצומח, בית הגידול, האקלים - 
אינם בשליטת האדם. הגורם היחיד שניתן לווסת, 
ושהשפעתו על כל מרכיבי המערכות האקולוגיות 
היבשתיות רבה מאוד, הוא הרעייה - שנמדדת רק 
יכול להחליף  ניטור הרעייה  לכן,  לעתים רחוקות. 
הערכות כלליות על השפעת הרעייה על הצומח בנתונים 
כמותיים ואובייקטיביים, שיאפשרו ניתוח אמין יותר 

לנעשה במערכת האקולוגית הנבדקת.
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כושר נשיאה מוגבל של אדמות מרעה
המריבה וההפרדה בין רועי לוט לרועי אברם הן אב-
טיפוס של הסיפור המקראי, המציג בצורה ישירה את 

מגבלות כושר הנשיאה של המרעה הטבעי בארץ. 
ִאְׁשּתֹו  ְו הּוא  ִים  ַר ִּמְצ ִמ ְבָרם  ַא ַעל  ַּי ַו ]א[ 
ְוָכל-ֲאֶׁשר-לֹו ְולֹוט ִעּמֹו ַהֶּנְגָּבה: ]ב[ ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד 
ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב: ]ג[ ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד-
ֵּבית-ֵאל ַעד-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ָהָיה ָׁשם ָאֳהֹלה ַּבְּתִחָּלה 

ֵּבין ֵּבית-ֵאל ּוֵבין ָהָעי: (בראשית י״ג)

תיאור זה מדגים את האתגר שבחיפוש מרעה לעדרי 
מקנה גדולים בשטח מצומצם יחסית בין בית אל והעי. 
אולם אברם ומקנהו לא היו היחידים שרצו להשתמש 
במשאבי המרעה המוגבלים, והתחרות עליהם יצרה 
מריבה. נראה שאברם ולוט רעו את צאנם בפאתי 
הארץ הנושבת, שהכנעני והפריזי ישבו בה (ארליך, 
1969) ונראה שהיו להם הסכמים עם שכניהם לרעות 
 .(Von Rad, 1972) את מקניהם בשלפים בתקופת הקיץ
גם אם כן, לאברם וללוט היה שטח מצומצם לרעיית 
צאנם, שכנראה כלל בעיקר את השטחים ההרריים 
בין בית אל והעי (מזרחה לגב ההר במעבר למדבר 
שומרון) שלא נושבו, לא עובדו, ולא רעו בהם. נראה 
שגודל עדריהם של לוט ואברם עלה על כושר נשיאת 
המרעה באזור זה (בראשית י"ג, ו'), ולכן רבו רועי לוט 

ורועי אברם על השימוש במרעה.

הפתרון שנקטו שני בתי האב היה פשוט - להפריד בין 
מחנה אברם ומחנה לוט ולרעות את המקנה באזורים 

שונים:
]ח[ ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל-לֹוט ַאל-ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני 
ּוֵביֶנָך ּוֵבין רַֹעי ּוֵבין רֶֹעיָך ִּכי-ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו: 
ֵמָעָלי ִאם- ָנא  ִהָּפֶרד  ְלָפֶניָך  ָכל-ָהָאֶרץ  ]ט[ ֲהֹלא 

ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם-ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה:

קיומי  הפרדת המשפחה המּורחבת בעקבות לחץ 
ובפרט  הקדום,  במזרח  הסיפור  מתאימה להקשר 
נוודים למחצה באוגרית  למגמה של פירוד בקרב 
(Westermann, 1981). המריבה בין רועי אברם ולוט 
אינה המקרה המקראי היחידי של התמודדות עם כושר 
נשיאה מוגבל של המרעה באזור מסוים. בעיה ופתרון 

זהים נזכרים אצל יעקב ועשו:
]ו[ ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת-ָנָׁשיו ְוֶאת-ָּבָניו ְוֶאת-ְּבנָֹתיו ְוֶאת-

ָּכל-ַנְפׁשֹות ֵּביתֹו ְוֶאת-ִמְקֵנהּו ְוֶאת-ָּכל-ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת 
ֶאל-ֶאֶרץ  ַוֵּיֶלְך  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ָרַכׁש  ֲאֶׁשר  ָּכל-ִקְנָינֹו 
ִּכי-ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ִמֶּׁשֶבת  ָאִחיו: ]ז[  ַיֲעקֹב  ִמְּפֵני 
ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ָלֵׂשאת אָֹתם ִמְּפֵני  ַיְחָּדו ְוֹלא 
ֵעָׂשו הּוא  ֵׂשִעיר  ְּבַהר  ֵעָׂשו  ַוֵּיֶׁשב  ]ח[  ִמְקֵניֶהם: 

ֱאדֹום: (בראשית ל״ו)

מכאן עולה שההפרדה הגאוגרפית בין אדום וישראל 
יכולת המרעה לשאת עדרים בגודל  מושתתת על 
מסוים (=כושר נשיאה). יעקב ירש את נחלת אביו 
בחברון (בראשית ל"ה, כ"ז), ועשו מצא לעצמו מקום 
ניקח יחד את סיפורי  התיישבות בעבר הירדן. אם 
היפרדות לוט מאברם ועשו מיעקב, ניתן לקשר את 
סיפורי מוצאן של שלוש ממלכות עבר הירדן לבעיית 
המרכזי  בהר  הטבעי  המרעה  הנשיאה של  כושר 
בתקופת סיפורי האבות. מצד שני, ניתן לראות את 
הנושא גם כ"צרות של עשירים" - קושי לקיים עדרי 

ענק בתנאים הסביבתיים של המזרח התיכון.

משאבי מים מוגבלים
בעלי חיים, האדם והצומח תלויים בזמינות של מים, 
בייחוד באזורים שחונים כמו האזור הים-תיכוני. 
חשיבות משאבי המים, ובעיקר הבארות, לרעיית צאן 
ובקר שזורה בסיפורי האבות. קצת לאחר התעשרותו 
השנייה של אברהם (הפעם בידי אבימלך מלך גרר, 
בראשית כ׳, י״ד) וקבלת אישור מהמלך לשבת בכל 
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ממלכתו (ט״ו), המקרא מזכיר את התמודדות אברהם 
ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ְּבֵאר  ַעל-אֹדֹות  אבימלך  עבדי  עם 
ָּגְזלּו (בראשית כ״א, כ״ה). גרסה מורחבת של הסיפור 
המקביל מופיעה אצל יצחק (בראשית כ״ו, י״ג-ל״ג) 
ומוסיפה תיאור מפורט של התמודדות יצחק ורועיו 
מים במרעה.  על משאבי  גרר  ורועי  עם אבימלך 
בסיפור זה ניתן למצוא הקבלות גם לסיפור אברם 
ולוט שנידון לעיל. למשל, בשניהם הבעיה מתחילה 

עם הגדלת העדרים:
]יג[ ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד ִּכי-ָגַדל ְמאֹד: 
ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה  ַוְיִהי-לֹו ִמְקֵנה-צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר  ]יד[ 
ַוְיַקְנאּו אֹתֹו ְּפִלְׁשִּתים: ]טו[ ְוָכל-ַהְּבֵארֹת ֲאֶׁשר ָחְפרּו 
ְּפִלְׁשִּתים  ָאִביו ִסְּתמּום  ַאְבָרָהם  ִּביֵמי  ָאִביו  ַעְבֵדי 
ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל-ִיְצָחק ֵלְך  ַוְיַמְלאּום ָעָפר: ]טז[ 

ֵמִעָּמנּו ִּכי-ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹד: (בראשית כ״ו)

ואכן, הרקע הֵראלי למריבת יצחק ורועי גרר דומה 
נוודית  רעייה  ולוט:  סיפור אברם  מאד לרקע של 
למחצה בפאתי הארץ הנושבת. הידיעה על סתימת 
הבארות שחפרו עבדי אברהם מתארת תגובה של 
קנאה מצד רועי גרר. אפשר גם שמדובר בטקטיקה 
נראה  ורועיו. בכל מקרה,  יצחק  מכוונת להרחקת 
ִּכי-ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו  לנו שבקשת אבימלך, ֵלְך ֵמִעָּמנּו 
ומרעה  מים  (ט״ז), משקפת דאגה למשאבי  ְמאֹד 
של מלכות גרר. הקנאה והמריבה המתבטאות כאן 
בסתימת בארות הן פועל יוצא של הבעיה המרכזית: 
לגידול בעלי חיים.  מגבלות המשאבים הנדרשים 
לפיכך, סיפור זה, כמו סיפור היפרדות אברם ולוט, 
מתחיל עם הגורם הבסיסי להתפתחות תחרות על 
(י״ג). גם  משאבי מרעה מוגבלים: הגדלת העדרים 
תכליתה של בקשת אבימלך מיצחק ללכת מעמו 
זהה לבקשת אברם מלוט להיפרד (ט״ז), רק הניסוח 

שונה. גם תגובת יצחק דומה - הוא מתרחק:
]יז[ ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ִיְצָחק ַוִּיַחן ְּבַנַחל-ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם: 
ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ַוַּיְחּפֹר ֶאת-ְּבֵארֹת  ִיְצָחק  ַוָּיָׁשב  ]יח[ 
ְּפִלְׁשִּתים  ַוְיַסְּתמּום  ָאִביו  ַאְבָרָהם  ִּביֵמי  ָחְפרּו 
ַּכֵּׁשמֹת  ֵׁשמֹות  ָלֶהן  ַוִּיְקָרא  ַאְבָרָהם  מֹות  ַאֲחֵרי 
ַעְבֵדי-ִיְצָחק  ַוַּיְחְּפרּו  ]יט[  ָאִביו:  ָלֶהן  ֲאֶׁשר-ָקָרא 
ַוָּיִריבּו  ]כ[  ַחִּיים:  ַמִים  ְּבֵאר  ַוִּיְמְצאּו-ָׁשם  ַּבָּנַחל 
רֵֹעי ְגָרר ִעם-רֵֹעי ִיְצָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמִים ַוִּיְקָרא 
ֵׁשם-ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו: ]כא[ ַוַּיְחְּפרּו 
ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם-ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה: 
ְוֹלא  ַאֶחֶרת  ְּבֵאר  ַוַּיְחּפֹר  ִמָּׁשם  ַוַּיְעֵּתק  ]כב[ 
ִּכי-ַעָּתה  ַוּיֹאֶמר  ְרחֹבֹות  ְׁשָמּה  ַוִּיְקָרא  ָעֶליָה  ָרבּו 
ִמָּׁשם  ַוַּיַעל  ]כג[  ָבָאֶרץ:  ּוָפִרינּו  ָלנּו  ה'  ִהְרִחיב 

ְּבֵאר ָׁשַבע:

בניגוד לסיפור אברם ולוט, המריבה בין רועי יצחק 
ורועי גרר אינה נפתרת בהעתקת המקום הראשונה. 
יצחק הבעיה מוצאת את פתרונה רק לאחר  אצל 
הגעתו לבאר שבע. מכל מקום, המיקוד של המאבק 
לניצול  מרכזיותן  מודגשת  ובכך  הבארות,  הוא 

המרעה הטבעי על ידי העדרים.

בצורת ונדידה
מביאה  מוגבלים  מרעה  ההתמודדות עם משאבי 
ומקורות מים. לאחר  לנדידה בחיפוש אחר מרעה 
התיישבותם הקבועה של יעקב ומשפחתו בחברון 
י״ד) נמצא שבני יעקב עוד חזרו  (בראשית ל״ז, א׳, 
לאזור שכם לרעות את צאן אביהם (בראשית ל״ז, י״ב-

י״ז), אולם הנדידה הרחוקה של בני יעקב לשכם לא 
הספיקה בעת בצורת, כפי שעולה מהאזכור המקראי 

הראשון של המילה ִמְרֶעה:
ַוּיֹאְמרּו ֶאל-ַּפְרעֹה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי-ֵאין ִמְרֶעה 
ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ָהָרָעב  ִּכי-ָכֵבד  ַלֲעָבֶדיָך  ֲאֶׁשר  ַלּצֹאן 

ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו-ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן (בראשית מ״ז, ד׳)

לפי תיאור קדום של פקיד מצרי את השגחתו על 
ירידת שבטים אדומים למצרים, ירידה עונתית בחיפוש 
אחר מרעה הייתה חלק ממחזור החיים הנוודי-למחצה 
בארץ כנען (Sarna, 1966). כך עולה גם מן המקרא: 
אברם ירד למצרים בימי רעב (בראשית י״ב, י׳), בעוד 
שיצחק מצּווה לא לרדת מצרימה אף על פי שזה הדבר 
הטבעי לעשות בעת בצורת (Von Rad, 1972). במקום 
למצרים ירד יצחק לארץ פלישתים, לשם ירד גם אביו 
בעת בצורת (בראשית כ״ו, א׳-ג׳). כמו כן, יעקב שלח 

את בניו לשבור שבר במצרים (בראשית מ״ב, א׳-ב׳).

כושר נשיאה ונתונים כמותיים במקרא 
המקרא מתאר סוגים שונים של אדמות מרעה ומקורות 
מים במרעה. הכתוב אף מראה מודעּות למוגבלּות של 
משאבים אלה ולהשלכותיה החברתיות, הכלכליות 
והפוליטיות. האם המודעות המקראית לבעיית כושר 
הנשיאה של המרעה מתבטאת גם בהיבטים כמותיים? 

שלוש בעיות עיקריות מתעוררות בניסיון לבחון את 
אמינותם של נתוני צאן ובקר כמותיים במקרא לאור 
כושר הנשיאה של המרעה. ראשית, יש בעיה כללית 
באמינות מספרים מקראיים (Wenham, 1967). שנית, 
לא ברור שניתן להחיל נתוני כושר נשיאה מודרניים 
לצורך  להגדיר,  לתקופת המקרא. שלישית, קשה 
אומדני כושר נשיאה, את האזורים הרלוונטיים לגידול 

הצאן והבקר הנזכרים בהמוניהם במקרא.
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אמינות המספרים  לבחון את  הציע   (2014) פוקס 
המקראיים בעזרת אומדני כושר נשיאה של המרעה 
ניסה לברר  ובסביבתה. הוא  הטבעי בארץ ישראל 
איזה סדר גודל של שטחי מרעה נדרש כדי לגדל 
במרעה טבעי את מאות אלפי הצאן ועשרות אלפי 
הבקר הנזכרים במקרא, ולאור זאת לבחון את סבירות 
המספרים. אמנם אין בידינו אומדן של כושר נשיאה 
של שטחי מרעה בארץ ישראל של תקופת המקרא, 
אך יש לנו אומדנים מהתקופה המודרנית. סקר המרעה 
נערך בארץ   (1959 ואח',  (זליגמן  הטבעי בישראל 
ישראל המערבית והצפונית (מבאר שבע עד דן, לא 
כולל הגולן, יהודה ושומרון) בשנים 1957-1954. סקר 
 (1962 ואח',  (זליגמן  המרעה הטבעי בנגב המרכזי 
נערך בשנים 1957-1956, וסקר שטחי המרעה הטבעי 
1976) נערך בשנת  (זליגמן וקציר,  ביהודה ושומרון 
1972. נראה סביר להניח ששכושר הנשיאה של המרעה 
כיום בוודאי אינו גבוה ממה שהיה בתקופת המקרא, 

וכנראה אינו נמוך בהרבה.

נמוך  אומדן  הם  המודרניים  הסקרים  נתוני  אם 
לאפשרויות שעמדו בפני רועים קדומים באזורנו, 
לא נטעה אם נניח שהקדמונים יכלו לנצל את מלוא 
המרעה הטבעי שמופיע בסקרים. בסופו של דבר, 
בארץ  הטבעי  המרעה  נשיאה של  כושר  סיכומי 
מספקים הערכה גסה וכללית, אך היא עדיין ההערכה 
הטובה ביותר שיש לנו כעת לאפשרויות לגידול צאן 

ובקר בארץ ישראל המקראית. 

לצורך חישוב זה נמיר את נתוני הסקרים של המרעה 
הטבעי בישראל וסקר המרעה הטבעי בנגב המרכזי 
מיחידות בעלי חיים-חודש (בח"ח, ששוות 5 יחידות 
צאן) ליחידות צאן שנתיות, כפי שניתן מלכתחילה 
בסקר שטחי המרעה הטבעי ביהודה ושומרון (זליגמן 
וקציר, 1976). כדי להמיר מיחידות בעלי חיים-חודש 
ליחידות צאן, יש להכפיל ב-5 ולחלק ל-12 חודשים 
בשנה (בקר מקראי אחד שווה 4 יחידות צאן, אך יחידת 
בעל חיים אחד שווה 5 יחידות צאן). למשל, אם המרעה 
הטבעי באזור מסוים מספק 120,000 בעלי חיים-חודש, 
אז אותו שטח יוכל לכלכל 10,000 יחידות בעלי חיים 

שנתיות או 50,000 יחידות צאן שנתיות. 

גדולים  במספר מקומות בתנ"ך מופיעים מספרים 
של צאן ובקר - עדרים של אלפי ראשי מקנה אצל 
עשירים בודדים (כגון נבל הכרמלי ואיוב) ועד מאות 
ואיגודים שבטיים.  אלפי ראשי מקנה של מלכים 
מספרי מקנה עצומים מוזכרים גם באירועים מיוחדים: 

120,000 צאן ו-22,000 בקר שהוקרבו בחנוכת מקדש 
שלמה, 200,000 כבשים שהשיב מישע מלך מואב 
לאחאב מלך ישראל, 250,000 צאן ו-50,000 גמלים 
בשבי מלחמת שבטי עבר הירדן עם ההגריאים ועוד. 
בכל המקרים נטיית החוקרים היא להניח שמדובר 

בגוזמה מקראית טיפוסית. 

פוקס (2014) בחן מחדש את היתכנות המספרים לאור 
אומדני כושר נשיאה. לאחר שהראה התאמה בין מנת 
לֹֹמה באשר למספר  ֶלֶחם-ֹשְ הדגן למנת הבשר של 
הנפשות שכל חלק יכול לכלכל (קרוב ל-30,000 יחד), 
והבקר שנשחטו בחנוכת  מסתבר שמספרי הצאן 
המקדש מתאימים, פחות או יותר, להקרבה הצפויה של 
בכור בהמה ומעשר בהמה אחרי מחזור של שש שנים. 
מדובר בקרוב ל-20% של אוכלוסיית הצאן והבקר, 
בהנחה של ניצול מרבי של המרעה הטבעי בממלכת 
שלמה. בהתחשב בכך שניתן להיפטר מ-45% לפחות 
מהסך הכולל של המקנה (90% מהזכרים) בלי לפגוע 
בהמשך ההתרבות והקיום של האוכלוסייה, ההקרבה 
וכמוה הדרישה למעשר  ההמונית במקדש שלמה, 
ולבכור בהמה, אפשריות וסבירות. יתרה מזו, ייתכן 
שהקרבה בהיקף כזה שימשה לוויסות לחצי הרעייה 
בארץ. מסקנתו היא שמספרי צאן ובקר בתנ"ך, יחד עם 
החוקים הקשורים לכלכלת הלוויים, עוברים את מבחן 
הסבירות של כושר נשיאת המרעה הטבעי, ויכולים 

להתפרש באופן הגיוני באמצעות פרדיגמה ֵראלית. 

נתוני מפקד בעלי החיים בתקופת המנדט מחזקים 
קביעה זו, שכן הוא מעלה מספרים מעט גבוהים אפילו 
מאלה הנזכרים במקורות. מדובר במספרים כוללים 
של 170,000 ראשי בקר, 200,000 כבשים, 360,000 
עזים ו-155,000 בהמות אחרות. בסך הכול - 400,000 

יחידות בעלי חיים (ראו שער 2 פרק 5).
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הזיקה לאדם היא מהמאפיינים הבסיסיים והחשובים 
ביותר של בעלי החיים בכלל, לרבות מקנה, במקרא. 
ה מופיעה כבר בסיפורי הבריאה:  הזיקה בין הָאָדם והַחּיָ
ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה ְּבֵהָמה 
ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו־ֶאֶרץ ְלִמיָנּה ַוְיִהי־ֵכן (בראשית א׳, כ״ד) 
ועל בריאת האדם כתוב: ַוִּייֶצר ה' ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם 
ַוְיִהי  ַחִּיים  ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  ַוִּיַּפח  ִמן־ָהֲאָדָמה  ָעָפר 
ְלֶנֶפׁש ַחָּיה (בראשית ב׳, ז׳). האדם והבהמה  ָהָאָדם 
ושניהם עשויים  ה,  ַחּיָ ֶנֶפֹש  שניהם בקטגוריה של 
והאדמה בעלילת  בין האדם  מאותו חומר. הקשר 
בראשית מתחזק כאשר נגזר על האדם לעבוד את 
ֶאל־ ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך  ַאֶּפיָך ּתֹאַכל  ְּבֵזַעת  האדמה: 
ְוֶאל־ָעָפר  ִּכי־ָעָפר ַאָּתה  ֻלָּקְחָּת  ִּכי ִמֶּמָּנה  ָהֲאָדָמה 
נגזר  י״ט). בעוד שֵשם האדם  ג׳,  (בראשית  ָּתׁשּוב 
ה: ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם  מהֲאָדָמה, ֵשם אשתו נגזר מהַחּיָ
ִאְׁשּתֹו ַחָּוה ִּכי ִהיא ָהְיָתה ֵאם ָּכל־ָחי (בראשית ג׳, כ׳). 

ה היא שם עצם קיבוצי לבעלי חיים בכלל, ובפרט  ַחּיָ
גידולן הטבעי, למשל  בבית  יבשתיות  בר  לחיות 
בצירופים ַחַּית ָהָאֶרץ (בראשית א׳, כ״ה ועוד), ַחַּית 
ָדי (ישעיה נ״ו,  ַהָשֶֹּדה (בראשית ב׳, י״ט ועוד), ַחְיתֹו ֹּשָ
ה  ט׳ ועוד) וַחְיתֹו־ָיַער (תהילים נ׳, י׳ ועוד). מבין הַחּיָ
בכלל ישנן חיות "טהורות", שמותרות לאכילה וחיות 

"טמאות" שאסורות לאכילה (ויקרא י״א).

ִמָּכל־ַהְּבֵהָמה  ֹּתאְכלּו  ֲאֶׁשר  הַחָּיה  ֹזאת  הביטוי: 
חיה.  היא  ב׳) מלמד שהבהמה בכלל  י״א,  (ויקרא 
גיסא,  ָהָאֶרץ מחד  ת  ומַחַיּ ה  ַהַחּיָ מן  נבדלת  ֵהָמה  ְבּ
ומן העופות, הדגים והשרצים, והרמש מאידך גיסא. 
ֵהָמה מציינת  ְבּ לדעת ר' אברהם אבן עזרא (ראב"ע), 
חיה מבויתת, לעומת ַחְיתֹו�ֶאֶרץ. לפי ר' משה בן נחמן 
ֵהָמה היא חיה אוכלת עשב, בעוד שַחְיתֹו� (רמב"ן), ְבּ

ֶאֶרץ מתייחס לטורפים. המחלוקת בין רמב"ן לראב"ע 
נובעת מכך שאין הגדרה עקבית אחת וכוללת למילים 
ֵהָמה מציינת לעתים גם חיות בר, בפרט  אלה בתנ"ך. ְבּ

ַיַער,  ֶדה, וַבֲהמֹות  ֹ ַהָשּ ֱהַמת  ֶבּ ָהָאֶרץ,  ֱהַמת  ֶבּ בצירופים 
ֵהָמה בדרך כלל  ְבּ ה. נציע שהמילה  ַחּיָ בדומה למילה 
מתייחסת לבעלי חיים מבויתים אוכלי עשב (כדעת 
ה במשמעות  ראב"ע), אך יכולה להחליף את המילה ַחּיָ

חיות בר ובעלי חיים בכלל. 

מיני בהמה וסיווג צאן ובקר
רשימות החיות הטהורות הן הדוגמה המפורטת ביותר 
של סיווג בעלי חיים במקרא. החיות מסווגות לארבע 
קבוצות עיקריות: ַהְּבֵהָמה (ויקרא י״א, ב׳, דברים י״ד, 
(ויקרא י״א, ט׳, דברים י״ד, ט׳),  ַּבָּמִים  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ד׳), 
וֶׁשֶרץ  ָהעֹוף/ִצּפֹור (ויקרא י״א, י״ג, דברים י״ד, י״א) 
ָהעֹוף (ויקרא י״א, כ׳, דברים י״ד, י״ט). לענייננו חשובה 
ֵהָמה. דור (1997) מזהה את  ַהְבּ הקטגוריה הראשונה, 
החלוקה הבאה של היונקים (שהם כולם אוכלי עשב) 

בקבוצה זו:

והולכי אצבעות (א)   ,(plantigrade ) הולכי כפות 
(digitigrade). כל אלה טמאים.

unguligrade)/פרסתנים (ב)  ) פרסה  מפריסי 
(Ungulata), המתחלקים ל:

בארץ . 1 שכללו  בלתי-זוגיים,  פרסה  מפריסי 
ישראל את הפרא, הסוס, החמור והפרד. אלה 
כלולים בסדרה הטקסונומית של מפריטי פרסה 

.(Perissodactyla)
מפריסי פרסה זוגיים, כלולים בסדרה הטקסונומית . 2

וכוללים   ,(Artiodactyla ) של מכפילי פרסה 
שלוש קבוצות:

שוסעי שסע פרסות שאינם מעלי גרה, כגון ג. 
החזיר וההיפופוטם.

מעלי גרה (Ruminantia) שהם שוסעי שסע, ד. 
אבל פרסתם מנוונת, כגון הגמל.

והם ה.  זוגיים,  מעלי גרה שהם מפריסי פרסה 
החיות הטהורות.

ם ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ּוְבֵני-ַבִית ָהָיה ִלי ַּגם ִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי ִמּכֹל ֶׁשָהיּו ְלָפַני ִּבירּוָׁשלִָ

(קהלת ב׳, ז׳)
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ניתן לחלק את החיות הטהורות (כלומר, מעלי גרה 
מפריסי פרסה ושוסעי שסע) לשתי קבוצות נוספות: 
המבויתים והלא-מבויתים. הקבוצה הראשונה מופיעה 
בדברים י״ד, ד׳: זֹאת ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ּתֹאֵכלּו ׁשֹור ֵׂשה 
ִעִזּים; וחברי הקבוצה השנייה בפסוק  ְוֵׂשה  ְכָׂשִבים 
ָוָזֶמר  ְוִדיׁשֹן ּוְתאֹו  ְוַאּקֹו  ְוַיְחמּור  לאחריו: ַאָּיל ּוְצִבי 
והבקר הם לפיכך כל חברי  ה׳). הצאן  י״ד,  (דברים 

ֵהָמה הטהורה והמבויתת הנזכרים במקרא. קבוצת ַהְבּ

דרך דומה להגדיר את קבוצת הצאן והבקר היא: כל 
ֵהָמה המותרים לקרבנות, ככתוב: ָאָדם  חברי קבוצת ַהְבּ
ִּכי־ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַליהוה ִמן־ַהְּבֵהָמה ִמן־ַהָּבָקר 
ּוִמן־ַהצֹּאן ַּתְקִריבּו ֶאת־ָקְרַּבְנֶכם (ויקרא א׳, ב׳). כלומר, 

אן זה הפרט.  ָקר וִמן�ַהצֹּ ֵהָמה זה הכלל, ִמן�ַהָבּ ִמן�ַהְבּ

ִמְקֵנה
היונקים  למרבית  מתייחס  במקרא  ִמְקֵנה  המונח 
וסוסים  חמורים,  גמלים,  בקר,  צאן,  המבויתים - 
(שמות ט׳, ג׳), ומתייחס בפרט לצאן ולבקר שבעדרים. 
ִמְקֵנה הוא רכוש בעלי חיים שהוא  פירוש המילה 
בעל חשיבות, נכס כלכלי שבזכות מעמדו וניידותו 
למונח  (ראו למשל ההקבלה  יכול לשמש סחורה 
livestock באנגלית). נראה שמסיבה זו הכלב, יונק 

מבוית לכל דבר, אינו חלק מקבוצת הִמְקֵנה. המונח 
ִמְקֵנה מנותק מנושאי הכשרות או העלאת הקורבנות 
ומעוגן בעולם הכלכלי. הערך הקנייני של בעלי החיים 
מוכר מחברות רעייה מסורתיות, ומתבטא לא פעם 
במקרא. ערכו של הִמְקֵנה נובע מהשימוש במוצריו או 
בשירותי רכיבה, משא ומשיכת העול שהוא מספק. 
סוגי התועלת שהוא  לפי  הִמְקֵנה  ניתן לחלק את 
מספק: הצאן משמש רק למוצריו, הבקר משמש גם 
למוצריו, אך בעיקר לשירותיו בחריש ומשא. גמלים, 
ופרדות משמשים בעיקר לרכיבה  חמורים, סוסים 
או למשא. הצאן והבקר אם כך הם הִמְקֵנה ששימש 

למרבית מוצרי החי בישראל המקראית. 

מונחי הבקר והצאן
ָקר > ָבּ

 Bos מהמין  מבויתות  לחיות  מתייחס  ָקר  ָבּ
primigenius. זהו שם עצם קיבוצי לפרים ולפרות 

בכלל או לעדר של פרים ופרות, ובכך הוא מקביל 
לצֹאן, שהוא שם עצם קיבוצי למיני כבשים ועזים. 
ָקר מציינת גם פרטים יחידים של המין. למילה  המילה ָבּ
זו מקבילות באכדית, בערבית, בסורית ובארמית: "לפי 
דברי רוב הבלשנים עיקר הוראתו [של הפועל בק״ר] 
ובוקעת  נקראת הבהמה החורשת  ולכן  ַקע,  ָבּ כמו 

ָקר..." (מנדלקרן, 1955). ואכן, עיקר חשיבותו  ָבּ בשדה 
ָקר בעולם המקרא הוא לעבודת חריש. של ַהָבּ

> ֹשֹור
ָקר יחיד, ולמילה מקבילות בשפות שמיות  ֹשֹור הוא ָבּ
ֹשֹור משמשת כנציגת קבוצת הבקר,  רבות. המילה 
ה שמייצג את קבוצת הצאן. המילה  ובכך מקבילה לֹשֶ
ֹשֹור איננה ספציפית למין זכר או נקבה, אך במקרים 
הרבים,  צורת  דווקא.  זכר  מציינת  היא  מסוימים 
ָוִרים, מופיעה רק פעם אחת במקרא, ולא ברור אם  ֹשְ
מתייחסת לבקר זכר או לזכר ונקבה יחד. ֹשֹור ַנָגּח נזכר 
פעמים רבות בפרשת משפטים, ומכאן שהיו לשוורים 
המקראיים קרניים מסוכנות ונטייה לאגרסיביות. בזכות 
כוחו השור היה בהמת עבודה איֵדאלית, והשימוש בו 
לחריש נזכר למשל בדברים, כ״ב, י׳: ֹלא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור 
ֹשֹור לתֹורין,  ַיְחָּדו. בארמית מקראית הפך  ּוַבֲחמֹר 
למשל בקטעים הארמיים בעזרא ובדניאל. באזכורים 
וֹשֹור, בולט המאפיין של אכילת  שונים של תֹורין 
עשב: ִּכְלחְֹך ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה (במדבר כ״ב, ד׳), 

ְוִעְׂשָּבא ְכתֹוִרין ָלְך ְיַטֲעמּון (דניאל ד׳, כ״ב, כ״ט).

> ֶאֶלף
ואכדית,  ֶאֶלף בעברית מקראית, כמו באוגריתית 
הוא שם נרדף לבקר והוראתו קשורה כנראה לפועל 
ָקר  "לאלף", המדגישה את תכונת הביות. ֶאֶלף, לעומת ָבּ
וֹשֹור, מופיע בדרך כלל ברבים. הוא משמש תחליף 
ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך (דברים  ְׁשַגר־ֲאָלֶפיָך  ולֹשֹור  ָקר  לָבּ
ז׳, י״ג, כ״ח, ד׳, י״ח, נ״א), שימושו בעבודת אדמה צוין 
בביטוי: ְוָהֲאָלִפים ְוָהֲעָיִרים עְֹבֵדי ָהֲאָדָמה (ישעיה ל׳, 
כ״ד). הוא מקביל לשור בפסוק: ְּבֵאין ֲאָלִפים ֵאבּוס ָּבר 
ְוָרב־ְּתבּואֹות ְּבכַֹח ׁשֹור (משלי י״ד, ד׳). מן האזכורים 
הללו עולה שהמילה ֲאָלִפים זהה למילה ֹשֹור, בתור 

הנציג של קבוצת הבקר בלשון רבים.

ָרה ר/ָפּ > ַפּ
ָקר בעברית וגם באוגריתית.  הָבּ ר שייך לקבוצת  ַפּ
מהביטוי ַוִּיְקחּו צֹאן ּוָבָקר ּוְבֵני ָבָקר (שמואל א' י״ד, 
ן� ר ֶבּ ל״ב) שמבדיל בין בקר ובן-בקר, למדו חז"ל שַפּ
ר סתם מתייחס  ָקר מציין דווקא בקר צעיר. מאין שַפּ ָבּ
ֲאֶׁשר  ֶאת־ַּפר־ַהּׁשֹור  ַקח  זקן? מהכתוב:  גם לבקר 
ְלָאִביָך ּוַפר ַהֵּׁשִני ֶׁשַבע ָׁשִנים (שופטים ו׳, כ״ה). מכאן 
שהמילה ֹשֹור יכולה לשמש לציון פר בגיל מסוים. 
ר�ַהֹשֹור היא לפר חזק ובריא  לדעתנו הכוונה של ַפּ
ָקר, מופיע  ן�ָבּ ֶבּ ר  ַפּ המשמש לעבודה קשה. הביטוי 
ר בכלל  ַפּ פעמים רבות בהקשר של קרבנות, ואמנם 
מופיע לרוב בהקשר הפולחני. יוצא מכלל זה האזכור 
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ִמִּמְכְלאֶֹתיָך  ָפר  ִמֵּביְתָך  ֹלא־ֶאַּקח  בספר תהילים: 
ר לבית ואת  ַעּתּוִדים (תהילים נ׳, ט׳), שמקשר את הַפּ
המקביל שלו, ַעּתּוד, למכלאות. נראה שההבדל העיקרי 
ר קונוטציה של  ר וֹשֹור הוא שלמילה ַפּ בשימוש של ַפּ
קרבן ובית, לעומת ֹשֹור שיש לו קונוטציה של חוזק 
ועבודה בשדה. זאת, אף על פי שלדברי מנדלקרן 
ר נקרא כך "על שום שמפרר את הקרקע  ַפּ  (1964)
נוסף, שאולי קשור להבדל  בשעת חרישה". הבדל 
הראשון, הוא שאין צורת נקבה נפרדת של ֹשֹור, אך 

רֹות שכיחות יחסית במקרא. ָרה ו-ָפּ ָפּ

> ֵעֶגל/ֶעְגָלה
גם למילה זו מקבילות בשפות שמיות רבות, ופירושה 
שור צעיר. האזכורים היחידים שמציינים את גילו של 
(ויקרא ט׳,  הֵעֶגל מתייחסים לבהמת קרבן בן-שנה 
ג׳, מיכה ו׳, ו׳). תיאור הקרבנות של אהרון ובניו ביום 
השמיני של חנוכת המשכן מספק מידע חשוב לסיווג 
ֵעֶגל  ַקח־ְלָך  ֶאל־ַאֲהֹרן  ַוֹּיאֶמר  המקראי של בקר: 
ֶּבן־ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני 
ה': ְוֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר ְקחּו ְׂשִעיר־ִעִזּים 
ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני־ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלעָֹלה: ְוׁשֹור 
ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ה' ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ִּכי ַהּיֹום ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם: (ויקרא ט׳, ב׳-ד׳). מאזכור 
ָקר  ן�ָבּ ֶבּ ו׳ יש להניח שֵעֶגל  ו׳,  זה ומהאזכור במיכה 
את/ְלעָֹלה  ָקר ְלַחָטּ ן�ָבּ ֶבּ ר  את/ְלעָֹלה כאן, זהה לַפּ ְלַחָטּ
יכול להיות, אך קשה להוכיח, שֵעֶגל  של קרבנות. 
מציין תמיד פר בן שנה. בעוד שֵעֶגל ָוֶכֶבֹש הם זכרים 

צעירים, בני שנה, ֹשֹור וַאִיל הם זכרים בוגרים.

> צֹאן
המילה צֹאן משמשת שם עצם קיבוצי לכבשים ולעזים 
יחד, ולעתים לכבש או לכבשים בלבד. למילה צֹאן 
הקבלות בשפות שמיות קדומות. בסורית מבדילים 
(עזים) ובין ענא  בין ענא סערניא - "צאן שעירות" 

עמרניתא - "צאן צמרים" (כבשים).

ה > ֹשֶ
ה משמשת כצורת היחיד של צֹאן, דהיינו  המילה ֹשֶ
כבש או עז יחידי ְוֶׂשה־ַאַחת ִמן־ַהצֹּאן (יחזקאל מ״ה, 
ט״ו), ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִזּים (דברים י״ד, ד׳). בדומה 
ה איננו מציין מין או גיל מסוים ("שכל מקום  לצאן, ֹשֶ
ועזים, גדולים וקטנים,  שנאמר שה תופש כבשים 
זכרים ונקבות, תמימין ובעלי מומין", תוספתא בכורות 
ה ָתִמים ָזָכר ֶּבן  ה יכול להיות לשון זכר (ֹשֶ א׳, ו׳). ֹשֶ
ִּתָּקחּו,  ָהִעִּזים  ּוִמן  ַהְּכָבִׂשים  ִמן  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ָׁשָנה 
ִיְׂשָרֵאל, ירמיהו  שמות י״ב, ה׳) או נקבה (ֶׂשה ְפזּוָרה 

ה לצד ֹשֹור,  נ׳, י״ז). באזכורים רבים במקרא נזכר ֹשֶ
ה מייצג את  כאשר ֹשֹור מייצג את קבוצת הבקר, וֹשֶ

קבוצת הצאן.

ִדי > ְגּ
הן  לכבשים  הן  המתייחסות  ה  ולֹשֶ לצֹאן  בניגוד 
וַעּתּוד מתייחסות כנראה לעזים בלבד.  ִדי  ְגּ לעזים, 
ִדי�ִעִזּים (לדוגמה  ִדי מופיע בצירוף ְגּ במרבית המקרים ְגּ
ִדי מופיע  בראשית כ״ז, ט׳, ל״ח, י״ז); במקרים בודדים ְגּ
ִדי�ִעִזּים או כמקביל לכבש; במקרים  לבד כקיצור של ְגּ
ִדי מופיע ללא פירוט של זהותו כעז או  ְגּ ספורים 
ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו (שמות  ככבש, לדוגמה, ֹלא־ְתַבֵּׁשל 
כ״ג, י״ט, ל״ד, כ״ו, דברים י״ד כ״א). התלמוד הבבלי 
ִדי  ְגּ ים כהוכחה לכך שיש  ִדי�ִעִזּ ְגּ מפרש את הביטוי 
שאינו מן העזים, וכן רש"י טוען על שמות כ״ג, י״ט: 
ִדי אלא לשון ולד  ְגּ ִדי, שאין  ְגּ "אף עגל וכבש בכלל 
ִדי הוא מן העזים בלבד, ואף  רך". מנגד, ראב"ע טוען כי ְגּ
ִדי�ִעִזּים הוא עניין של גיל:  ִדי וְגּ מציע שההבדל בין ְגּ
"גדי גדול מגדי עזים, כי עודנו צריך להיותו עם העזים. 
וככה שעיר ושעיר עזים" (ראב"ע על שמות כ״ג, י״ט). 
ִדי סתם יכול להתייחס לעזים  אולם ישנה אפשרות כי ְגּ
או לכבשים. המילה צֹאן במקרא אף פעם לא מציינת 
עזים בלבד, והרי כתוב: ְצִאי־ָלְך ְּבִעְקֵבי ַהצֹּאן ּוְרִעי 
ֶאת־ְּגִדּיַֹתִיְך ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים (שיר השירים א׳, ח׳). 
אן, ולא רק לעזים.  ַתִיְך בפסוק מתייחסת לצֹּ ִדיֹּ המילה ְגּ

ִדי סתם. הוא הדין לגבי ְגּ

> ַעּתּוד
י״ב) הם  י׳,  ל״א,  (בראשית  ִדים  ָהַעֻתּ דומה,  באופן 
מופיעה  זו  ומילה  בכבשים,  או  הזכרים שבעזים 
י״ז).  ז׳,  במדבר  (לדוגמה  ל-ַאִיל/ֵאיִלים  במקביל 
ִדים/ַעּתּודים בעברית מתורגמת בדרך כלל  המילה ַעֻתּ
ִיֹש  לתיישים, אך המקבילה באכדית מציינת ַאִיל או ַתּ
בגיל מסוים, ובערבית, ַאִיל צעיר. לדעת רמב"ן על פי 
פרשת יעקב וצאן לבן, שם נזכרים ָהַעֻתִּדים ָהעִֹלים 
ִדים הם הזכרים  ַעל־ַהצֹּאן (בראשית ל״א, י׳, י״ב), הַעֻתּ
ִלְפֵני־צֹאן  הגדולים שבעדר הצאן. הביטוי ְּכַעּתּוִדים 
כנראה לתיישים שבעדר  ח׳), מתייחס  נ׳,  (ירמיהו 
משולב, המשמשים מובילי העדר כמקובל בעדרי 
כבשים מסורתיים (Khazanov, 1994) כמו גם בעדרי 
כבשים של נוודים באפגניסטן שם ממלאים שניים או 

.(Barfield, 1981) שלושה תיישים גדולים תפקיד זה

ב ֶשֹ ֶבֹש/ֶכּ > ֶכּ
 .(Ovis aries ) בית  כבשי  הם  ִבים  שָֹ ים/ְכּ ָבֹשִ ְכּ
ֶשֹב  ֶבשֹ/ֶכּ ֶכּ המשמעות המדויקת של צורת היחיד 
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היא "איל צעיר", וכך גם באכדית (kabsu) ובערבית 
ה,  ָבּ ֹשְ ה/ִכּ ְבָשֹ ה/ִכּ ְבָשֹ ַכּ היא  הנקבה  צורת   .(kabs)
ֶבֹש יכולה להתייחס לזכר  ֶכּ ָבֹשֹת. המילה  ְכּ וברבות 
יכולה לציין  ֶשֹב  ֶכּ והצורה  בלבד או לנקבה בלבד, 
יכולה  ִבים  ֹשָ ים/ְכּ ָבשִֹ ְכּ הרבים  צורת  ונקבה.  זכר 
להתייחס הן לזכרים בלבד הן לשילוב של זכרים 
ֶשֹב הוא תיאור כללי יותר מאשר  ונקבות. אפשר שֶכּ
ולגיל, אך לרוב לא הבדילו בין  ֶבשֹ, באשר למין  ֶכּ
ים  ִבים מקביל לִעִזּ שָֹ ְכּ שתי הצורות בהיפוך אותיות. 

במקומות שונים בתנ"ך.

> ָטֶלה וַאִיל
ים בתנ"ך מתייחסים  ָבשִֹ ֶבֹש/ְכּ מרבית האזכורים של ֶכּ
ים מופיעים פעמים רבות  ָבשִֹ לקרבנות, ובהקשר זה ְכּ
ים של קרבנות הם בדרך כלל בני  ָבֹשִ ְכּ לצד ֵאיִלים. 
שנה (כלומר, בשנה הראשונה לחייהם), בעוד שֵאיִלים 
ֶבֹש מתייחסת תמיד לבני  ֶכּ הם מעל שנה. המילה 
שנה, לעומת ָטֶלה, שהוא ולד יונק, וַאִיל, בן שנתיים 
(אהרוני, 1939), והדבר עולה בקנה אחד עם שלושת 
האזכורים של המילה ָטֶלה (למשל שמואל א' ז׳, ט׳: 
ָחָלב ֶאָחד) לעומת ַאִיל שהוא  ְטֵלה  ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל 
כבש זכר בוגר. מהאזכורים המקראיים בלבד לא ניתן 
לקבוע בוודאות שהישראלים הקדומים הבחינו בין 
ֶבֹש וַאִיל.  כבש יונק, צעיר ובוגר על פי המילים ָטֶלה, ֶכּ
עם זאת, החלוקה של צאן להגדרות גיל הכוללות 
ולד, בן שנה ובוגר, מוכרת בתעודות המזרח הקדום 

ובספרות האתנוגרפית.

> ָרֵחל
ָרֵחל היא כבשה, ובמשמעות זו היא מופיעה רק ארבע 
פעמים בתנ"ך. נראה שהמילה מציינת כבשה ממליטה 
או המסוגלת להמליט, כיוון ששניים מתוך ארבעת 
האזכורים מתייחסים לעדר רחלים ללא "שכולים" 
בתור הישג מיוחד. ָרֵחל היא כבשה בוגרת המקבילה 
לַאִיל, לכבש בוגר. נציע את הסיווג המקראי הבא של 
ה -  ְבָשֹ ֶבֹש - זכר צעיר, ִכּ כבשים לפי גיל: ָטֶלה - יונק, ֶכּ

נקבה צעירה, ַאִיל - זכר בוגר, ָרֵחל - נקבה בוגרת.

ִנים ֹשְ > ַהִמּ
ִנים מופיעים בשלל שלקח שאול מעמלק: ַוַּיְחמֹל  ֹשְ ַהִמּ
ְוַהָבָּקר  ַהֹצּאן  ְוַעל־ֵמיַטב  ַעל־ֲאָגג  ְוָהָעם  ָׁשאּול 
(שמואל א'  ְוַעל־ָּכל־ַהּטֹוב  ְוַעל־ַהָּכִרים  ְוַהִּמְׁשִנים 
ִנים הם השמנים, לפי  ֹשְ ט״ו-ט׳). לפי תרגום יונתן ַהִמּ
ִנים היא "כפול", כלומר כפול בבשר  ֹשְ רש"י משמעות ִמּ
ושומן, ולפי ר' יוסף קרא, כפול לא בבשר אלא בגיל. 

לדעת כולם מדובר בצאן או בבקר לבשר. 

> ֵעז
ים היא שם כללי לבעל חיים מבוית מהמין  המילה ִעִזּ
ֵעז היא נקבה,  ֶשֹב,  ֶבשֹ/ֶכּ Capra hircus. בניגוד לֶכּ

ים מתנהגת בדיוק  ִעִזּ ומבחינה מגדרית צורת הרבים 
ים מתייחסת רק  ים: לעתים המילה ִעִזּ ָבשִֹ הפוך מאשר ְכּ
לנקבות (בראשית ל״א, ל״ח) ולעתים לנקבות ולזכרים 
יחד (במדבר ל״א, כ׳). נראה שהדומיננטיות הנקבית 
הלשונית משקפת את הדומיננטיות הנקבית שנמצאת 
כמעט בכל עדר של עזים. לעומת זאת, בעדרי כבשים 

נפוץ יותר למצוא זכרים.

ִיֹש > ַתּ
ִיֹש הוא הזכר הבוגר שבעזים. מילה זו מופיעה ארבע  ַתּ

פעמים בלבד בתנ"ך, פעמיים בקשר לעדרו של יעקב.

ִעיר > ְשֹ
ִעיר במילה שיער. בהקשר  ְשֹ שורש משמעותה של 
ים מתייחסים לתיש,  ִעיר ִעִזּ ִעיר וְשֹ של בעלי חיים, ְשֹ
ים מתייחסת לעז  ִעִזּ ִעיַרת  ְשֹ כנראה בעל שיער רב. 
נפוץ מאוד. ראוי לציין  ים  ִעִזּ ִעיר  ְשֹ נקבה. הצירוף 
שמגדלי צאן הבדילו בין כבשי צמר וכבשי שיער 
כבר לפני 5,000 שנה (Ryder, 1984; 1993). סביר להניח 
ִעיר במשמעות "עז" נובעת משֹיער הגוף  שהמילה ְשֹ
הארוך שיש לחלק מגזעי העזים, שניתן להשתמש בו 
לטווייה (ראוי לציין שהבדואים קוראים לאוהל חורף 
ִעיר  העשוי יריעות טוויות צמר עזים - בית ֹשער). ְשֹ
ים ממלא תפקיד של קרבן חטאת, ומופיע במקרא  ִעִזּ

בעיקר בהקשר הפולחני.

> ָצִפיר
ִעיר, ומופיעה בצירוף  המילה ָצִפיר זהה במשמעה לְשֹ
ים (דניאל ח׳, ה׳, ח׳, דברי הימים ב', כ״ט, כ״א)  ְצִפיר ַהִעִזּ
את (עזרא ח׳, ל״ה). לכאורה, הצירוף ַהצִפיר  וְצִפיֵרי ַחָטּ
ִעיר (דניאל ח׳, כ״א), מהווה כפילות יתרה. רד"ק  ֹ ַהָשּ
ֵקְדָמה  ֵתיָמָנה,  ה  ֶנְגָבּ מסבירו בתור "כפל לבאר כמו 
ִמְזָרָחה כי הלשון האחרון מבואר מן הראשון ולשון 
צפיר אינו מורגל בלשון כמו שעיר כי אם בלשון ארמי". 

שימושים, אזורים גאוגרפיים וסמלים
עם הרחבת המבט הלשוני מהמילה הבודדת לצירופי 
מילים ניתן להעמיק את ביאור המונחים לנושאים 
ייעוד, תנאי גידול וחשיבות חברתית- של שימוש, 

תרבותית של צאן ובקר בעולם המקרא. 
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> שימושים
בקטגוריה התועלתנית נכללים השימושים העיקריים 
של צאן ובקר לאדם: צמר ושיער של צאן לכסות, 
עבודה בשדה של הבקר, חלב ובשר לאכילה וקרבנות 
נמצא  לפולחן. בחלקי המקרא העוסקים בקרבנות 
המספר הרב ביותר של צירופי סמיכות לתיאור צאן 
ובקר. נמנו סוגים שונים של צאן ובקר קדושים, ובהם: 
את (ויקרא ח׳,  ר ַהַחָטּ ִאים (שמות כ״ט, כ״ו), ַפּ ֻלּ ֵאיל ַהִמּ
ִעיר ַלֲעָזאֵזל  ֹ את (ויקרא ט״ז, ט״ו), והָשּ ִעיר ַהַחָטּ ב׳), ְשֹ
(ויקרא ט״ז, כ״ו). מבין סוגי הקרבנות, הגדול מבחינה 

ַסח (שמות י״ב, כ״ז). מספרית היה ֶזַבח�ֶפּ

לאחר הקרבנות, היעוד המרומז ביותר במקרא הוא 
ָקר גלום רמז לגיל ולשימוש לבשר  ן�ָבּ ֶבּ בשר. בצמד 
ֵעֶגל  ָקר, ובהופעה אחת  ן�ָבּ ֶבּ ר  ַפּ יחד. הצירוף המלא 
ב׳), מופיע מעל שלושים פעם  ט׳,  (ויקרא  ָקר  ן�ָבּ ֶבּ
ָקר ללא  ן�ָבּ ֶבּ במקרא ותמיד מתייחס לקרבנות. אולם 
קידומת מופיע רק פעם אחת, בהקשר של הכנת בשר 
מן המובחר: ְוֶאל־ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶּבן־ָּבָקר ַרְך 
ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתֹו (בראשית  ַוִּיֵּתן ֶאל־ַהַּנַער  ָוטֹוב 

י״ח, ז׳). ככל הנראה מדובר בזכר צעיר בערך בן שנה, 
ָוטֹוב.  ַרְך  לאחר הגעתו למרבית משקלו, והוא עודנו 
ק, המופיעה ארבע פעמים במקרא  משמעות המילה ַמְרֵבּ
ק (שמואל א'  ותמיד בצירוף עם ֵעֶגל, למשל ֵעֶגל�ַמְרֵבּ
כ״ח, כ״ד), היא רפת פיטום. צירוף זה מעיד על פיטום 

בקר ברפתות לצורך בשר.

ישנם צירופים לתיאור החלב עצמו של הצאן או 
י״ד),  ל״ב,  (דברים  ֹצאן  ַוֲחֵלב  ָּבָקר  ֶחְמַאת  הבקר: 
כ״ז). אזכורים שונים  כ״ז,  (משלי  ִעִזּים  ֲחֵלב  וגם 
ומוצריו בהקשר המקראי:  מעידים על צריכת חלב 

אברם הגיש אותם למלאכים (בראשית י״ח, ח׳), יעל 
וישי שלח  י״ט),  ד׳,  (שופטים  לסיסרא  נתנה חלב 
מוצרי חלב עם דוד לשר האלף (שמואל א' י״ז, י״ח). 
כולל  כן בהקשרים לא-סיפוריים,  גם  מופיע  חלב 
ָזַבת ָחָלב (שמות ג, ח׳). כמו כן,  ֶאֶרץ  בביטוי הנפוץ 
מחקר אתנוגרפי מעיד שמוצרי חלב הם מוצרי הצאן 
העליונים בחשיבותם הקיומית לפסטורליזם מסורתי 

.(Cribb, 1991; Mortensen, 1993)

מוצר אחר בעל חשיבות רבה במקרא הוא צמר, ככתוב: 
(משלי כ״ז, כ״ו). מתואר שימוש  ִלְלבּוֶׁשָך  ְּכָבִׂשים 

בשיער עזים בבניית המשכן, ומבין החפצים שהיו לבני 
ישראל במדבר נזכר ְוָכל-ַמֲעֵׂשה ִעִּזים (במדבר ל״א, 
כ׳). אולם, בשימוש יום-יומי לטקסטיל ברור שצמר 
היה הרבה יותר דומיננטי מאשר שיער עזים. על כך 
ים במקרא  ִתּ מעיד מספר ההופעות של הצמד ֶצֶמר ּוִפֹשְ
(למשל ויקרא י״ג, מ״ז), שני מוצרי טקסטיל העיקריים 

.(Wild, 2003a; 2003b) במזרח הקדום

ָקר  ַהָבּ ֶצֶמד  ייעוד הבקר לחריש מתבטא בסמיכות 
המופיע ברקע סיפורי-חקלאי אצל גדעון (מלכים א' 
י״ט, כ״א), שאול (שמואל א' י״א, ז׳) ואיוב (איוב א׳, ג׳, 
ָקר היה חיוני לאיכר הישראלי, כפי  מ״ב, י״ב). ֶצֶמד ַהָבּ
שמשתמע מהפסוק: ְוִנַּפְצִּתי ְבָך רֶֹעה ְוֶעְדרֹו ְוִנַּפְצִּתי 
ּוְסָגִנים (ירמיה  ְבָך ַּפחֹות  ְוִנַּפְצִּתי  ְוִצְמּדֹו  ִאָּכר  ְבָך 

נ״א, כ״ג).

> אזורים גאוגרפיים
יש התייחסות בתנ"ך לחלוקה גאוגרפית בגידול צאן 
רֹון והֲעָמִקים שימשו לרעיית בקר  ַהֹשָּ ובקר. למשל, 
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בימי ממלכת דוד, ואף היו לדוד המלך שרים מופקדים 
על כך (דברי הימים א' כ״ז, כ״ט). אף על פי כן, לפי ספר 
רֹון לשמש לרעיית צאן (ישעיה ס״ה,  ישעיה עתיד ַהֹשָּ
י׳). ההתמחות האזורית נכונה גם כן לגבי עבר הירדן, 
ובמיוחד הבשן. בשירת האזינו בספר דברים נזכרים 
ן מבין מוצרי מאכל משובחים שונים  ֵני�ָבֹשָ ְבּ ֵאיִלים 
ְמִריֵאי  ָּפִרים,  ְוַעּתּוִדים  ָּכִרים  (דברים ל״ב, י״ד) וכן 
יֵרי  ַאִבּ י״ח). התיאור של  (יחזקאל ל״ט,  ֻּכָּלם  ָבָׁשן 

ן  ֹשָ ַהָבּ רֹות  ָפּ כמפחידים (תהילים כ״ב, י״ג) ושל  ן  ָבֹשָ
ד׳, א׳) מובן על רקע  כמטפורה לאוהבי בצע (עמוס 
המרעה הטוב של הבשן שגורם לבקר שם להיות גדול 

ממדים ושמן.

במדבר קשה לגדל בקר, והדגש הוא על גידול צאן. 
הקשר בין שוכני המדבר וגידול צאן מופיע בישעיה: 
ָּכל־צֹאן ֵקָדר ִיָּקְבצּו ָלְך ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיָׁשְרתּוֶנְך ַיֲעלּו 

ַעל־ָרצֹון ִמְזְּבִחי ּוֵבית ִּתְפַאְרִּתי ֲאָפֵאר (ס׳, ז׳). ְנָביֹות 

ְוֵקָדר הם בני ישמעאל, ומאזכורים שונים ברור שיושבי 
ֵקָדר בתהילים  ָאֳהֵלי  (למשל  ֵקָדר הם שוכני מדבר 
ק״כ, ה׳ ובשיר השירים א׳, ה׳). הביטוי הישיר ביותר 
להתמחות של הקדרים הנוודיים ברעיית צאן הוא: 
ֲעַרב ְוָכל־ְנִׂשיֵאי ֵקָדר ֵהָּמה סֲֹחֵרי ָיֵדְך ְּבָכִרים ְוֵאיִלם 

ְוַעּתּוִדים ָּבם סֲֹחָרִיְך (יחזקאל כ״ז, כ״א). גם הסמיכות 

ְצָרה (מיכה ב׳, י״ב) מעידה על התמחות בגידול  צֹאן ָבּ
ְצָרה היא עיר גדולה בארץ אדום  צאן בספר המדבר. ָבּ
ְצָרה יחד עם ֵאיִלים ָצֶמר (מארץ  ָגִדים ִמָבּ ְבּ והביטויים 
ִרים המוזכרים במנחת ֵמישע מלך מואב  מואב) וגם הָכּ
מעידים כנראה על מוקד אזורי לגידול כבשי צמר - 

וגידול צאן בכלל - בעבר הירדן.

> סמלים
הבקר והצאן עמדו במרכז התרבות האנושית במזרח 
הקדום, והשימוש בהם לסמלים תרבותיים ודתיים 
ובטקסטים שונים של  בולט בממצאים אמנותיים 
המזרח הקדום, לרבות התנ"ך. עם ישראל נקראים 
ַעם  או  ג׳) של אלוהים,  ק׳,  (תהילים  ַמְרִעיתֹו  ֹצאן 
ָידֹו (תהילים צ״ה, ז׳). נראה שיחסים  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו 
צֹאִני  ְוַאֵּתן  יחזקאל:  נבואות  אלה הדדיים, על פי 
ֲאדָֹני  ְנֻאם  ֱאֹלֵהיֶכם  ֲאִני  ַאֶּתם  ָאָדם  ַמְרִעיִתי  צֹאן 
זו מסכמת פרק נבואי שלם  (ל״ד, ל״א). אמירה  ה' 
ָרֵאל (ל״ד, ב׳), כלומר מנהיגי העם. היחס  ִיֹשְ ַעל�רֹוֵעי 
בין ה', המנהיגים והעם הוא יחס בין בעל עדר, רועים 
שמופקדים על העדר, והעדר עצמו. הרועה-המנהיג 
איננו רק עוד סוג סמכות, אלא הוא בסיסי ביותר 

לנרטיב המקראי.

העדר
> הרבעת העדר

ההרבעה הבררנית הייתה הכלי העיקרי שעמד לרשות 
הרועה הקדום למצות את התכונות העוברות בתורשה 
במקנהו. סיפור יעקב וצאן לבן הוא סיפור יחידאי על 
רביית צאן במקרא, המציג הרבעה בררנית לצורך 
הגדלת מספר הצאן המוכתם. ספק אם יעקב שלט 
בגנטיקה המנדליאנית, אך ייתכן שהוא שינן את אילן 
היוחסין של כל צאן לבן במהלך שנות עבודתו תמורת 
וזיהה דפוסים שאפשרו לו לבחור היטב את  נשיו, 
העתודים להרבעה. לכך מהדהדת שוב עצת משלי: 

ָידַֹע ֵּתַדע ְּפֵני צֹאֶנָך ִׁשית ִלְּבָך ַלֲעָדִרים (כ״ז, כ״ג). 

> הרכב העדר
עדרים  בהרכבי  גורמים  שלושה  לזהות  אפשר 
מקראיים: גודל העדר, היחס בין מינים שונים (צאן 
מול בקר, כבשים מול עזים), והיחס בין זכרים לנקבות. 
אזכור מקראי המתייחס לשלושת הגורמים האלה 
בין  ו, הכוללת,  לֵעָש» יעקב  הוא תיאור מנחתו של 
היתר: ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים 
ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים (בראשית ל״ב, ט״ו) וָּפרֹות ַאְרָּבִעים 
ּוָפִרים ֲעָׂשָרה (ט״ז). בהסתמך על מקורות היסטוריים 
ואתנוגרפיים הראה פוקס (2014) שהמספר של 220 
ראש צאן במנחת יעקב קרוב מאוד לגודל עדר מקובל; 
עדר כזה הוא שווה ערך תזונתי ל-50 ראש בקר. על פי 
תעודות קדומות, ובתריסר אזכורים כמותיים אחרים 
של צאן לצד בקר במקרא - כולל מנחת יעקב, עולה 
כי היחס בין הערך הכספי של צאן לזה של בקר הוא 
50:440. ההבדל בין הערך הכספי היחסי לערך התזונתי 
היחסי מעיד על הערך המוסף של בקר כבהמת עבודה, 
העולה גם על ערך המוסף של צאן כמקור של צמר. 
תובנה זו מסבירה גם את החשיבות הגבוהה יותר של 
בקר לעומת אילים (וכל שכן של תיש, שערך שיערו 

ירוד מצמר כבשים) בחברות חקלאיות קדומות. 

יחס של אחד לעשר בין זכרים ונקבות בעדרי המנחה 
משקף הרכב העדר שהוא בטווח הערכים שנמצא 
כיום במערכות ייצור אקסטנסיביות. היחס בין כבשים 
לעזים במנחה זו (1:1) משקף כנראה מטרה קיומית של 
הבטחת ההישרדות בתקופות חסר ולא מטרה מסחרית 
גרדא עבור עדרים אלה. לסיכומו של עניין, הגודל 
היחסי והמוחלט, והיחסים בין זכרים לנקבות בעדרי  
מנחת יעקב, נראים אמינים, ונמצאים כולם בתוך טווח 
סביר, העולה בקנה אחד עם נתונים מהמזרח הקדום 

ועם נתונים אתנוגרפיים על אודות הרעייה באזורנו.

/ צאן ובקר בתנ"ך פרק 15 



פרק 16 / 
הבסיס התזונתי לרעיית מקנה במרעה טבעי

מקנה במרעה 
הניזונים ממרעה טבעי  בין בעלי החיים הביתיים 
בולטים פרות, כבשים, עזים, סוסים, חמורים וגמלים; 
"אוכלי צמחים"  גדולה של  אלה שייכים לקבוצה 
(herbivores) כאשר ב"צמחים" הכוונה למרעית, צומח 
המרעה, שהוא מקור המזון שלהם. המרעית כוללת 
צומח עשבוני - חד-שנתי ורב-שנתי  - וחלקי צומח 
מעוצה - בעיקר עלים של עצים שחלק מהם נשירים 
רות וזרעים.  ֵפּ וחלק ירוקי-עד - וגם גבעולים דקים, 
בספר זה אנו מתייחסים בעיקר לבקר ולצאן השייכים 
למשפחת הפריים (Bovidae) ולשתי תת-המשפחות, 
- כבשים   Caprinae ) והיעלים   (Bovinae) הבקר 
גירה" אחרי  "מעלים  גירה. הם  ועזים) שהם מעלי 
אכילת המרעית, כלומר  - אחרי שהמזון מתערבב עם 
רוק, הוא נבלע ומתחיל להתפרק במערכת העיכול, ואז 
חוזר ועולה לחלל הפה, מתערבב שוב עם רוק ונלעס 
מחדש. לאחר מכן המזון חוזר לארבעה מדורי הכרס, 
ידי מיקרואורגניזמים  שם הוא מתעכל בעיקר על 
המאכלסים את מערכת העיכול, הכוללת את מדורי 
הכרס והמעיים. בהמשך תהליך העיכול משמשים 
הפרשות המיקרואורגניזמים ושרידיהם מקור חשוב 

של מזון עבור מעלי הגירה עצמם. 

מערכת עיכול של מעלי גירה מהווה כ-20% ממשקל 
הגוף. אחד הגורמים המגבילים את צריכת המזון (feed consumption) אצלם הוא קצב המעבר של המזון דרך 
מערכת העיכול, הקובע זמינות של נפח פנוי לטיפול במזון נוסף. קצב זה דומה מאוד אצל כל מעלי הגירה, ולכן יכולת 
הצריכה של מזון ליחידת משקל גוף דומה, פחות או יותר, אצל כולם. לעומת זאת, כמות המזון הדרושה לתפקוד הגוף 
(דרישות המזון  - feed requirement) שונה בין מיני בעלי חיים שונים. מפני שאובדן חום מבעלי חיים מתרחש 
בעיקר דרך העור, הצורך של בעלי חיים באנרגיה קשור יותר ליחס בין שטח הפנים של בעל החיים והמסה שלו מאשר 
למסה בלבד, וההבדלים בדרישת אנרגיה לק"ג משקל גוף של בעלי חיים קטנים מהבדלי משקל הגוף שלהם. דרישות 
האנרגיה קשורות למשקל המטבולי שהוא המשקל החי של בעל החיים בחזקת 0.75, נוסחה שנגזרה ממדידות של 
מאזני חום על סדרה גדולה של בעלי חיים עם משקלי גוף שונים (Kleiber, 1961). וכך, המשקל המטבולי של כבשה בת 

“Let food be thy medicine and medicine be thy food”

(Hippocrates)

"יהיו מזונותיך תרופותיך, ותרופותיך מזונותיך"

(היפוקרטס)
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40 ק"ג יהיה 16 ק"ג, ואילו משקלה המטבולי של פרה 
השוקלת 500 ק"ג הוא 106 ק"ג. כלומר, הפרה שוקלת 
פי 12.5 יותר מן הכבשה, אבל במונחים של משקל 

מטבולי היא שוקלת רק פי 6.6 יותר. 

עם מערכת עיכול בעלת מבנה דומה וקצב מעבר 
גוף  ק"ג משקל  דומה, דרישות המזון לקיום  מזון 
של הפרה הן כחצי מאלה של כבשה. לכן, הפרה 
יכולה להתקיים ממזון דל יותר מכבשה. ככלל, ככל 
יכולים להתקיים  יותר, הם  גדולים  שבעלי החיים 
ממזון דל יותר. כתוצאה מכך, מעלי הגירה הגדולים, 
כגון בקר, לרוב אינם בררנים גדולים, וצורכים מזון 
 (bulk and roughage eaters ) גס עשיר בתאית 
Demment and Van Soest, 1985). בניגוד אליהם,  )
מעלי גירה קטנים זקוקים למזון עשיר שיספק את 
הדרישות התזונתיות שלהם, הגבוהות ביחס ליכולתם 
לעבד ולעכל את המזון. לכן מעלי גירה אלה - כמו 
הדיק-דיק, שהוא אנטילופה קטנה מאוד  - בוררים 
ואוכלים מתוך הצמחים הזמינים את החלקים המזינים 
רות, זרעים); הם בוררי מזון  ֵפּ ביותר (עלים צעירים, 
(concentrate selectors). הצאן נמצא בין  מרוכז 
 .(intermediate feeders) שתי הקטגוריות האלה 
הכבשים מסוגלות לברור מתוך הכר העשבוני את 
זרעים שהם עתירי  הפריטים המועדפים, בכללם 
אנרגיה וחלבון. הן גם ניחנות ביכולת לעכל עמילן 
במעי דק ארוך במיוחד. עזים מסוגלות לברור מזון 
איכותי מתוך עלוות שיחים ועצים. לעתים הן עומדות 
על רגליהן האחוריות ובולסות עלים ירוקים ובלוטים 
למרות התכולה הגבוהה של חומרים מעכבי אכילה 
הנמצאים בהם. הסתגלויות אלה, הכוללות לימוד 
והתאמת התנהגות רעייה, מאפשרות לבעלי החיים 
הללו להתקיים במערכות אקולוגיות שאיכות המזון 

וזמינותו בהן מגוונות מאוד בזמן ובמרחב.

כימיה תזונתית של המרעה
מגוון המינים הנאכלים על ידי המקנה במרעה הוא 
עצום, אבל ניתן לתאר את ערכם התזונתי בעזרת 
מספר קטן של מדדים המקובלים במדע התזונה של 

מעלי גירה. 

(א) חומר ירוק (רטוב ויבש): 
> מים: תכולת המים של המרעית יכולה להיות גבוהה 
עד כדי 95% בנבטים ונמוכה עד כ-10% בצומח קמל. 
לכן השוואת ערכם של מזונות למעלי גירה נעשית 
תמיד על בסיס חומר יבש. האופן הקל ביותר לקבלת 
שיעור חומר יבש בצומח הוא על ידי נידוף המים ממנו 

בטמפרטורה של 105 מעלות צלזיוס במשך 12 שעות 
בתנור מאוורר. בשיטה זו מסולקים גם חומרים נדיפים 
שקיימים בצמחים. כאשר יש עניין בחומרים הנדיפים, 
משתמשים בייבוש בטמפרטורות נמוכות במשך זמן 

ארוך יותר או בעזרת מִמסים.
> אפר וחומר אורגני (חומר יבש): בניכוי המים, 
אנרגיה,  המכיל  אורגני  מורכבת מחומר  המרעית 
ומאפר שאינו מכיל אנרגיה. החומר האורגני מחושב 
כסך החומר היבש בניכוי האפר. ריכוזו של האפר 
ב-550  ידי שרפה בתנור  על  נקבע  היבש  בחומר 
מורכב  האפר  שעות.   4 למשך  צלזיוס  מעלות 
העיקריים  במינרלים  הנמצאים בצמח.  ממינרלים 
זרחן, מגנזיום,  סידן,  נכללים   (macro-minerals)
נתרן, אשלגן וגפרית, שריכוזם בחומר יבש מתבטא 
באחוזים או בעשיריות אחוזים. המינרלים המשניים 
(micro-minerals) כוללים מנגן, ברזל, אבץ, נחושת 
ורבים אחרים. ריכוזם בחומר היבש מבוטא בחלקי 
(ppm). ריכוזי המינרלים הבודדים נקבעים  מיליון 
אחרי המסת האפר בחומצה בשיטות קולורימטריות 

ובספקטרוסקופיה של בליעה אטומית.

(ב) אנרגיה:
gross energy, GE): האנרגיה  ) > אנרגיה כללית 
הכללית היא סך החום המשתחרר ממזון שנשרף עד 
אפר ונמדד בקלורימטר. ערכי אנרגיה במזונות מבוטאים 
במגה-קלוריות (מגק"ל או Mcal) או במגה-ג'אולים 
(MJ) כאשר 1 מגה-קלוריה = MJ 4.18. הטווח של ערכי 
האנרגיה הכללית בין מיני הצמחים השונים מצומצם 
מאוד (מ-3.9 ל-5.1 מגה-קלוריות לק"ג חומר יבש עבור 
כל עולם הצומח, ותלוי בעיקר בתכולת השומנים בחומר 
הצמחי). בדרך כלל, תכולת האנרגיה הכללית אינה 
קשורה לתכולת האנרגיה שהמקנה יכול לנצל ממזונות 
צמחיים. לדוגמה, מחטי אורן ועלי צמח צעיר מכילים 
אותה כמות של אנרגיה כללית, אף על פי שהם שונים 
 GE ,מאוד מבחינת ערכם התזונתי לבעלי החיים. לרוב
במזונות לא שומניים שווה בערך ל-4.4 מגה-קלוריות 
לק"ג חומר יבש עם שינויים קלים בהתאם להרכב המזון. 

תרשים של חלוקת האנרגיה במזון מבחינת השימוש בה 
על ידי בעלי חיים מובא באיור 1.
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זו   :(digestible energy, DE ) > אנרגיה נעכלת 
האנרגיה המנוצלת על ידי בעלי חיים במהלך פעילותם. 
היא מחושבת כאנרגיה הכללית במזון פחות האנרגיה 
המופרשת בצואה. תכולת האנרגיה הנעכלת נקבעת 
לרוב בניסויי עיכול, ומחייבת איסוף של הפרשות 
לתקופה של 10 ימים ויותר. מנתונים אלה מחשבים את 
digestibility, D) של המזון (שיעור המזון  הנעכלות (
הנשאר לצורכי בעל החיים מתוך סך המזון הנצרך). מתוך 

כך מחושבת האנרגיה הנעכלת:

 אנרגיה נעכלת = 
אנרגיה כללית - אנרגיה שהופרשה בצואה

מזונות  נעכלות של  גם שיטות להערכת  קיימות 
נותנת אומדן  (כרמ"ל)  במעבדה. כרס המלאכותית 
של נעכלות חומר יבש או חומר אורגני של דוגמאות 
מרעית על ידי הדמיה של רצף תהליכי העיכול בכרס 
ובמעי: העיכול הראשוני נעשה על ידי חיידקי כרס 
 Tilley and Terry,) ואחר כך מופעל אנזים הפפטין 
1963). יש גם שיטות אחרות לקביעת נעכלות מזונות, 
עיכול  ורק באמצעות  חיידקי כרס  הפועלות ללא 

באנזים פפטין-צלולאז.

 :(metabolizable energy, ME) אנרגיה מטבולית
האנרגיה המטבולית היא האנרגיה הנעכלת פחות איבוד 
האנרגיה בשתן ובגזים, בעיקר מתאן, שנוצרים תוך 

כדי עיכול. ככל שהמזון מרוכז יותר, נוצר פחות מתאן 
בכרס. מקדם הפיכת אנרגיה נעכלת למטבולית הוא 
בסביבות 0.82, והוא עולה ככל שהמזון מרוכז יותר. 
תכולת האנרגיה המטבולית הנמוכה ביותר נמצאת 
בקמל ישן (1.2 מגה-קלוריות לק"ג חומר יבש) ובקש 
(1.4 מגה-קלוריות לק"ג חומר יבש). קמל בתחילת הקיץ 
מכיל 1.8-1.6 מגה-קלוריות אנרגיה מטבולית לק"ג 
חומר יבש. המרעה בשיאו מכיל כ-2.5 מגה-קלוריות 
אנרגיה מטבולית לק"ג חומר יבש, ותכולת האנרגיה 
המטבולית בירק צעיר אף עשויה להגיע ל-3 מגה-

קלוריות לק"ג חומר יבש, בדומה לזו שבזרעים. תכולת 
אנרגיה מטבולית משמשת אומדן מקובל לאיכות 
המרעית, מאחר שאנרגיה נקייה (ראו להלן) משתנה 
בהתאם לרמת הקיום, להיריון, להנקה או לגדילה אצל 

בעלי חיים שונים.

אנרגיה מטבולית = 
אנרגיה נעכלת - אנרגיה שאבדה בשתן ובגזים

אנרגיה נטו, אנרגיה נקייה (net energy, NE): האנרגיה 
הנקייה במזון היא האנרגיה העומדת לרשות התהליכים 
הפיזיולוגיים הצורכים אנרגיה. לכן, ריכוז האנרגיה הנקייה 
NEg), ליצירת חלב  NEm), לגדילה ( מוגדר בנפרד לקיום (
(NEl) ולתמיכה בהיריון (NEp). האנרגיה הנקייה עבור 
מעלי גירה נגזרת בעיקר מפירוק חומצות שומן נדיפות 
(volatile fatty acids) המופרשות מחיידקים. הרכב 

חלב

רקמות

מתאן

קיום

שתן

ייצור חום

צואה

NEp
NE

DE
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איור 1 חלוקת האנרגיה במזון לפי השימוש הנעשה בה בגופם של מעלי גירה

GE = אנרגיה כללית
DE = אנרגיה נעכלת

ME = אנרגיה מטבולית
NE = אנרגיה נקייה

NEm = אנרגיה נקייה לקיום
NEp = אנרגיה נקייה לייצור
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חומצות השומן הנדיפות מושפע מהרכב המנה, והוא 
קובע את יעילות ניצול האנרגיה לצרכים הפיזיולוגיים 
השונים. מקדם ההפיכה של אנרגיה מטבולית לאנרגיה 
נקייה יכול לנוע בין 0.72 (אנרגיה נקייה לחלב) ל-0.14 

(אנרגיה נקייה להיריון בצאן). 

 אנרגיה נקייה = 
 אנרגיה מטבולית - אנרגיה שנובעת מייצור 

חום על ידי הגוף

 .2 חלוקת האנרגיה במזונות שונים מוצגת באיור 
האנרגיה הנעכלת בקש חיטה היא בערך חצי מזו 
שבגרגירי שעורה, אבל האנרגיה נטו לגדילה בקש 
היא רק עשירית מזו שבגרגירי שעורה (איור 2). מכאן 
אפשר להבין, שמזונות גסים מאוד כמו קש וקמל, 

אינם מתאימים לפיטום. 

אפשר לחשב את ריכוזי האנרגיה השונים (במגה-
קלוריות לק"ג חומר יבש) בדיוק מספק כפונקציה של 

D), כאשר D מבוטא באחוזים (%): הנעכלות (

DE = 0.044 x D אנרגיה נעכלת 
ME = 0.036 x D אנרגיה מטבולית 
NEm = 0.031 x (D-19) אנרגיה נקייה לקיום 
NEg = 0.028 x (D-35) אנרגיה נקייה לגידול  

לפי משוואות אלה, ME פרופורציוני ל-D על כל התחום 
של D; לעומת זאת, כאשר NEm=0 ,D<19%; וכאשר 
NEg=0 ,D<35%. האנרגיה הנקייה העודפת נאגרת 
ברקמות השומן. שומני המאגר הם טריגליצרידים 
המסונתזים או מפורקים לפי הצרכים הפיזיולוגיים של 
בעל החיים ומאזן האנרגיה שלו. היכולת של מעלי 
גירה לגייס מאגרים בתנאים של דלות מרעה או מזון 
ולבנות אותם מחדש במהירות בזמן שפע, מאפשרת 
להם להסתגל לתנודות קיצוניות בהרכב המזון במרעה. 
(אזורים  תנודות כאלה אופייניות לאזורי שוליים 
יובשניים, רכסי הרים) שגידול בעלי חיים התפתח בהם 

כמקור קיום מרכזי. 

 אנרגיה נעכלת    אנרגיה נקייה לייצור    אנרגיה נקייה לקיום    אנרגיה מטבולית 
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איור 2 השוואת תכולת סוגי האנרגיה במזונות של מעלי גירה
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(crude protein , CP (ג) חלבון כללי (
החלבון הכללי במזונות מחושב כריכוז החנקן בחומר 
היבש x 6.25 (שיעור החנקן בחלבונים), וזאת בתנאי 
שכל החנקן מקורו בחלבונים. מדידת החלבון נעשית 
בעזרת קביעה כימית של תכולת החנקן במזון. בניגוד 
לאנרגיה הנאגרת לטווח ארוך ברקמות השומן, חלבון 
נאגר בשרירים לתקופות של כמה ימים, ומשם הוא 
מועבר לצרכים השונים. לכן ההזנה הנמשכת בחלבון 
חשובה ביותר לקיום מעלי גירה, ומחסור עלול לגבות 
מחיר פיזיולוגי או תפקודי. בניגוד לחד-קיבתיים, מעלי 
גירה יכולים לקבל חלק מהחנקן הדרוש לקיומם בצורת 

חנקן בלתי-חלבוני, כגון שתנן (urea) או חומצת שתן 
(uric acid) (המהווה כחצי מהחנקן בזבל עופות). זאת, 
מפני שחיידקי הכרס מסוגלים להשתמש בחנקן המופיע 
בצורה זו לבניית גופם שלהם, שבסופו של דבר, עומד 

לרשות מעלי גירה כמקור מזון איכותי (איור 3). 

המאפיין השני של מעלי הגירה הוא יכולתם למחזר 
חנקן בצורה של שתנן המופרש בעזרת הרוק לתוך 
הכרס. ייצור כמות מיטבית של חלבון מחייבת אספקה 

מסונכרנת של חלבון ואנרגיה זמינה לכרס.

(ד) משתני דופן תא
בדופן תאים צמחיים יש רכיבים העמידים למרבית 
 dietary) (cellulose) סיב  תהליכי העיכול: תאית 
הודות  (עצן).  וליגנין  פקטין  המיצלולוז,   ,(fiber

לסימביוזה עם אוכלוסיית המיקרואורגניזמים בכרס, 
לנצל  בניגוד לחד-קיבתיים, מסוגלים  גירה,  מעלי 
התא  דופן  את  כיום  לחלק  מקובל  אלה.  רכיבים 
לשלושה חלקים הנבדלים במסיסותם בדטרגנטים 
שונים. החלק הראשון הוא אותו חלק של הדופן 
 neutral detergent ) ניטרלי  בדטרגנט  הנמס 
solutes - NDS) הוא החלק הזמין ביותר מבחינה 

במים,  הנמסים  חומרים  וכולל שומנים,  תזונתית, 
עמילן, פקטין וחלבון מסיס. החלק השני אינו נמס 

 neutral detergent fiber -) בדטרגנטים נייטרלים
NDF) מורכב משרידי דפנות התא ועולה מאוד עם 

הזדקנות הצמח - עלים צעירים מאוד יכולים להכיל 
NDF 20%, מרעה קמל מכיל כ-NDF 70%, וקש עד 
NDF. מרכיב ה-NDF משמש לחישוב כמות   80%
מתאם  יש  כי  לאכול,  יכול  החיים  המזון שבעל 
שלילי בין צריכת כלל המזון ותכולת ה-NDF שלו. 
נעכלות ה-NDF תלויה בתכולת הליגנין שבו. החלק 
דופן התא הוא החלק הבלתי מסיס  השלישי של 
 acid detergent fiber, ) חומציים  בדטרגנטים 
ADF) מכיל מרכיבים של תאית וליגנין. ההפרש בין 

NDF ו-ADF הוא ההמיצלולוז. גם ADF גבוה מקטין 

את הנעכלות. 

איור 3 חילוף חומרים של חנקן אצל מעלי גירה
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(ה) תרכובות ראשוניות ותרכובות משניות
מהן  בנויים  נהוג לחלק את התרכובות שצמחים 
 primary) ראשוניות  תרכובות  קבוצות:  לשתי 
 secondary) ותרכובות משניות (compounds - PC

נכללות  compounds - PSC). בקבוצה הראשונה 

תרכובות שהצמח מייצר לקיומו (סוכרים, חלבונים, 
שומנים, תאית), ובשנייה - תרכובות שהצמח מייצר 
להגנתו מפני מגוון רחב של גורמים המאיימים על 
קיומו, בהם עודף חשיפה לשמש או לקור ופגיעה מצד 
חרקים ואוכלי עשב אחרים. ישנן תרכובות (כמו נוגדי 
חמצון) המשמשות לריפוי פגעים, ותרכובות המסוגלות 

לדחות טורפים ולמשוך מאביקים בעת ובעונה אחת. 

 - Tannin) התרכובות המשניות העיקריות הן ָטנינים
חלבונים),  הקושרים  במים  מסיסים  פוליפנולים 
Alkaloid - שהם על פי רוב רעלנים),  אלקלואידים (
נים  וטרֵפּ (Saponin- שאף הם רעלנים)  ספונינים 
בעיקר  המופיעים  הגנה  חומרי  (Terpen - שהם 
 - oxalates) בעצים). נוסף על כך ישנם אוקסלאטים
(phytates - קושרי זרחן)  קושרי סידן), פיטאטים 
(glucosinolates - שהם רעלנים  וגלוקוזינולטים 
ונוגדנים). המשותף לתרכובות הללו הוא הפחתת 
צריכת מזון על ידי בעל החיים כאשר ריכוזן גבוה 

במנה או בצמח. 

הָטנינים נפוצים בעלווה של אלונים, חרובים ואלת 
נים מאפיין אורנים  ריכוז גבוה של טרֵפּ המסטיק. 
מייצר את האלקלואיד אפדרין,  ולוטם. השרביטן 
ופטריות כגון חילדון של הדגנים (ergot) - מייצרות 
אף הן אלקלואיד רעיל מאוד. קטניות כגון אספסת 
וגרגרנית (חילבה) עתירות ספונינים. לא כל החומרים 
הרעילים בצמחים הם תרכובות משניות. לדוגמה, 
החנקות (ניטרטים) חיוניות לייצור חלבונים בצמחים, 
אבל בריכוזים גבוהים הן רעילות למעלי גירה. צמחים 
כי העלווה צריכה   PSC מייצרים הרבה  ירוקי-עד 
להתקיים תקופות ארוכות, לעתים שנים. גם חד-
שנתיים מייצרים תרכובות משניות, לעתים בכמות 
גדולה. החרציות, לדוגמה, וכל משפחת המורכבים, 

נים מסוגים שונים.  מייצרות טרֵפּ

בעבר תזונאים לא התייחסו לתרכובות משניות כבעלות 
ערך בהזנת בעלי חיים. כיום מקובל לראות את ההבדל 
בין נוטריינט לרעל כעניין של מינון, או כפי שטען 
כבר במאה ה-16 פראצלסוס, אבי הטוקסיקולוגיה: 
 el dosis "המינון קובע את הרעילות" (בלטינית - 
fecit venenum). לדוגמה, עמילן היא כמובן תרכובת 

"ראשונית" חשובה, ומרכיב מרכזי באספקת אנרגיה 
למקנה. עם זאת, אכילה בעודף של גרעינים - "אכילה 
גסה" - גורמת עלייה מוגזמת של חומציות הכרס, 
יצירה של חומצה לקטית בעודף וסיכון למוות. החלבון 
אף הוא תרכובת ראשונית חשובה ביותר בהזנת מעלי 
גירה, אבל צריכת חלבון בעודף פוגעת במאזן האנרגיה 
ועלולה לגרום הרעלת אמוניה. עודף חלבון במנה אף 
קוטל עוברים בשלבי הקינון ברחם, כשהעובר הזעיר 

נודד ומתמקם בדופן הרחם.

לגבי תרכובות משניות, ָטנינים בריכוז גבוה גורמים 
להפלות  גם  ולפעמים  החלבון,  זמינות  להפחתת 
נמוך הם  זאת, כשריכוזם  למוות. לעומת  ואפילו 
משפרים את איכות החלבון במזון, מונעים התנפחויות, 
ומפחיתים הפרשת גז מתאן. לפעמים התועלת של 
תרכובות משניות היא בנטרול של השפעות שליליות: 
הירידה בתיאבון שגורמים  ָטנינים מפחיתים את 
נים. מכאן, שמדע התזונה  אלקלואידים, ספונינים וטרֵפּ
של מקנה במרעה אינו מכוון רק להבטחת האספקה 
נוטריינטים לבעלי החיים, אלא גם  המיטבית של 
ללימוד כיצד לווסת את צריכת התרכובות המשניות 

וליהנות מתרומתן.

הרכב כימי-תזונתי של המרעית בישראל
א. מרעית עשבונית 

המפתח להבנת השינויים בערך התזונתי של הצומח 
המבטאים  הפנולוגיים  השינויים  הוא  העשבוני 
שלבים בהתפתחות הצמחים. רוב המרעה העשבוני 
בישראל מורכב מצמחים חד-שנתיים. איכותו ֵמרבית 
בשלב הנביטה (נובמבר), גבוהה מאוד בצמח הצעיר 
שמתפתח צמחית (וגטטיבית, לרוב עד אמצע מרץ), 
יורדת עם התהוות התפרחת ופיזור הזרעים (אפריל- 

מאי), ומגיעה לערך נמוך מאוד עם הקמילה (קיץ). 

בחודשים דצמבר-ינואר הביומסה עדיין נמוכה (פחות 
מ-100 ק"ג לדונם). הצומח העשבוני הצעיר עתיר מים 
(כ-90% ממשקלו), ורמת המינרלים בו, בייחוד רמת 
האשלגן, גבוהה; הוא עתיר בחלבון כללי (מעל 20%); 
נעכלותו גבוהה מאוד (מעל 80%); תכולת האנרגיה 
המטבולית שלו כ-2.9 מגה-קלוריות לק"ג חומר יבש; 
ותכולת ה-NDF בו נמוכה (פחות מ-40%). איכותו, אם 

כך, היא כשל מזון מרוכז.

שיא הצטברות הביומסה מתרחש, על פי רוב, באפריל 
("שיא העונה") כאשר המרעה עדיין ירוק. השפעת לחץ 
הרעייה על הביומסה ניכרת מאוד בתקופה זו (נצרכים 
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כ-150 ו-300 ק"ג חומר יבש לדונם בלחצים השונים, 
4). בהשוואה לינואר-פברואר, איכות המרעה  איור 
הרבה יותר נמוכה. ריכוז החלבון במרעית ירד לסביבות 
12%, והאנרגיה המטבולית ירדה ל-2.3 מגה-קלוריות 
NDF עלה  הריכוז הממוצע של  יבש.  חומר  לק"ג 
ל-55%. מכאן נובע, שהמרעה העשבוני יכול לספק 
את כל הצרכים התזונתיים של העדרים רק בחלק 
מעונת הירק. לכן, במרעה עשבוני ים-תיכוני, שמירה 
ייצור גבוהה, אם אין מעבר לאזור מרעה  על רמת 
אחר, מחייבת תוספת מזון כאשר האיכות התזונתית 
של המרעה יורדת (בקיץ), ובהמשך כאשר גם כמותו 
יורדת (בסתיו). אמנם כאשר המרעה מתחיל להתייבש, 
בעלי חיים בוררים פריטי מזון איכותיים יותר ואיכות 
המנה הנאכלת גבוהה מן האיכות הממוצעת של צומח 

המרעה, אבל זה פתרון לטווח קצר בלבד.

ההרכב הכימי של הצומח מושפע לא רק מהמצב 
(אקלים, קרקע)  הפנולוגי אלא גם מתנאי הסביבה 
ומאופן ניהול המרעה. גם ללחץ הרעייה יש תפקיד 
מרכזי (איור 5). תחת רעייה הצומח הנאכל מתחדש, 
והמרעה "חוזר להיות צעיר" מבחינה פנולוגית. מרעה 
כזה מכיל יותר חלבון ואנרגיה ופחות NDF ביחס לצומח 
שלא תחת רעייה (Henkin et. al., 2011a). לכן, איכות 
המרעית גבוהה יותר תחת לחץ רעייה גבוה. שיפור 
איכותי זה מעניק פיצוי מסוים לביומסה הנמוכה באותו 
לחץ רעייה. לאחר קמילת המרעית במאי, שיעורי 

החלבון יורדים לערכים נמוכים מאוד (פחות מ-5%). 

הגורם המגביל הראשון כשהמרעה קמל הוא החלבון - 
כבר ביוני ריכוז החלבון הנמוך אינו מאפשר אפילו 
קיום לבעלי חיים. דרישת המינימום היא כ-7% חלבון 
במזון לבקר (צאן ממחזר יותר חנקן וסובל קצת פחות 
ממחסורו), אבל בקיץ קשה להשיגה. בניגוד לאנרגיה, 
בעלי חיים אינם אוגרים חלבון לטווח ארוך. לעומת 
החלבון, ריכוז האנרגיה יורד בהדרגתיות: ערכי הנעכלות 
יורדים ל-45% ביוני (בין קש לשחת באיכות בינונית), 

ותומכים עדיין בקיום גוף הבקר עד אמצע הקיץ.

ב. מרעה ים-תיכוני מעוצה
ערכם התזונתי של צמחים מעוצים 

פרות  להזנת  המעוצה  הצומח  מיני  תרומתם של 
 NDF ,בעייתית, כי האיכות התזונתית (רמת החלבון
2013). הנעכלות  (שינבאום,  נמוכה  נעכלות)   ,,ADF

של העלים ככלל נמוכה עד בינונית, ונעה בין 37% 
 Wilson et al., 1971; Perevolotsky ל-53% בלבד (
et al., 1993). ישנם אמנם שינויים באיכות חלקי 
 Mooney) המינים המעוצים בהתאם למצב הפנולוגי
 Sidahmed) et al., 1974) ובהתאם לעונות השנה 
and Morris, 1980), אך בסך הכול מדובר במקור 
נוסף על האיכויות הנמוכות  בינוני באיכותו.  מזון 
ובגבעולים של  יש בעלים  של המרעית המעוצה, 
מינים מעוצים רבים גם תרכובות משניות שדוחות 
את הפרות במרעה. מבין תרכובות אלה, הָטנינים הם 

המוכרים והנפוצים, אך ישנן עוד רבות. 

איור 4 הביומסה בכר מרעה עשבוני בחות כרי דשא במשך השנים 2008-2003 
 (Henkin et al., 2011) בשני לחצי רעייה

/ הבסיס התזונתי לרעיית מקנה במרעה טבעי פרק 16 
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איור 5 השפעת לחצי רעייה על השינויים בהרכב הכימי של מרעית עשבונית 
בכרי דשא במשך השנה: קווים ירקרקים מציגים לחץ רעייה של 18 דונם לפרה; 

(Henkin et al. קווים אפורים מציגים לחץ רעייה של 9 דונם לפרה (2011 ,

הרכב כימי
ההרכב הכימי-תזונתי של השיחים והעצים תלוי בעונה 
ובתכונות מין הצמח (נשיר או ירוק-עד). מגוון התכונות 
הכימיות של צמחי החורש רחב ביותר (ראו טבלה 1 
בשער 3 פרק 12) אבל לעצים ולשיחים ירוקי-העד, 
שלא כמו לצומח העשבוני החד-שנתי, יש הרכב כימי 
כמעט קבוע במשך כל השנה, ובעלי חיים שניזונים 

מהם נהנים מיציבות תזונתית.

יורד  בעונת הקמל, ריכוז החלבון בצומח העשבוני 
לשיעור נמוך מאוד, פחות מ-5% (איור 5) ואילו במקרה 
של בר-זית, תכולת החלבון בעלווה אינה יורדת מ-8% 
(ראה איור 2 בפרק 12, שער 3). תכולת החלבון בעלווה 
(אלת  הנפוצים  ירוקי-העד  והשיחים  העצים  של 
המסטיק, אלון מצוי ואשחר ארץ-ישראלי) אמנם אינה 
גבוהה, אך אינה יורדת מ-7%; מצד שני, ניצול החלבון 
בעלווה של שיחים ועצים מוגבל על ידי הריכוז הגבוה 

של ָטנינים בחלק מהמינים הנפוצים.

ָטנינים בצומח המעוצה ופוליאתילן גליקול 
לשיפור הערך התזונתי

איכותו התזונתית של הצומח המעוצה נפגעת, כאמור, 
מנוכחותם של ריכוזים גבוהים של חומרים משניים, 
הניצול של  ָטנינים, המורידים את שיעור  ובעיקר 
הצמחייה המעוצה (Silanikov et al., 1994; סילניקוב 
ואח'., 1992). בעיה זו מוכרת במרבית המינים המעוצים 
הנפוצים בארץ (אלון מצוי, חרוב מצוי, אלת המסטיק, 

אלה ארץ-ישראלית ואשחר ארץ-ישראלי). 

הָטנינים הם מבין המטבוליטים השניוניים הנפוצים 
ביותר בעולם הצומח. הקשר הכימי החזק בינם לבין 
חלבונים מונע התעכלות של החלבון שבמזון, ופוגע 
בפעילות האנזימית והמיקרוביאלית במערכת העיכול. 
הם יוצרים תחושת עפיצות הגורמת להקטנת הטעימּות, 
הם קושרים גם פחמימות, ובריכוזים גבוהים הם רעילים 
מאוד. תכונות אלה הופכות אותם לחומרי הגנה של 

הצומח כנגד פתוגנים או רעיית אוכלי הצמחים. 
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דרך  נמצאה  ואחרים  סילניקוב  במחקרים שערכו 
יעילה לנטרל את השפעתם השלילית של הָטנינים 
פוליאתילן  יומי של הדטרגנט  ידי מתן  על  וזאת 
עם  יציבה  תרכובת  היוצר  פא"ג),   ,PEG) גליקול 
העיכול  ומנטרל את השפעתם במערכת  הָטנינים 
(1996) הראה כי  (Silanikove et al., 1994). גלבוע 
ריכוז  את  הפחית  גליקול  בפוליאתילן  השימוש 
של  נעכלותם  את  והגדיל  החופשיים  הָטנינים 
תרם  ובכך  האורגני,  והחומר  התא  דופן  החלבון, 
לעלייה משמעותית בצריכת האנרגיה הנעכלת של 
עזים וכבשים. בניסויים אלה נמצא כי שימוש זה 
משתלם כלכלית, ועלותו נמוכה מכמות המזון שיש 

להוסיף לבעלי החיים הרועים בחורש.

בעקבות תוצאות ראשוניות אלה בוצע מחקר נרחב 
לבירור האפשרות לשיפור הערך התזונתי של הצומח 
המעוצה עבור בקר על ידי תוספת של פוליאתילן 

גליקול. המחקר בוצע בו-זמנית בחוות המחקר חט"ל 
 Henkin et al.,) הנדיב  וברמת  שבגליל המערבי 
2009). במחקר זה ניתנו 50 גרם פוליאתילן גליקול 
לפרה ליום במי השתייה למשך חודשי הניסוי. הפרות 
 ,(6 (איור  יותר זמן במרעה  שקיבלו תוסף זה שהו 
וצרכו פחות מזון מוגש (הנקין ואח', 2001ב). כמו כן, 
נמצא כי שיעור הצריכה של עלי אלון היה גבוה יותר 
אצל הפרות שקיבלו את תוספת הפוליאתילן גליקול. 
בניגוד למה שנמצא אצל כבשים ועזים, לא נמצאו 
הבדלים מובהקים במשקל הפרות, בשיעורי הגמילה 
בין שני הטיפולים.  או במשקל העגלים הגמולים 
נראה, כי נטרול הָטנינים השפיע על התנהגות הרעייה 
של הפרות ועל הרכב המנה שלהן, אבל דברים אלה 
לא באו לידי ביטוי ברמת התפקוד של הפרות. נוסף 
על כך, מחירו של הפוליאתילן גליקול היה גבוה מן 
החיסכון בזבל עופות שניתן כמזון משלים, ולכן לא 

היה במתן תוסף זה משום יתרון כלכלי.

איור 6 זמן השהייה של הפרות במרעה מעוצה (ב-%) בחוות חט"ל עם תוספת פוליאתילן 
(Henkin et al., 2009) גליקול ובלעדיה. בשאר הזמן שהו הפרות בחלקת האבסה

כמות המזון הנאכלת על ידי מעלי גירה
שני תהליכים עיקריים משפיעים על צריכת המזון של 
מעלי גירה: האחד הוא קצב המעבר של המזון במערכת 
העיכול. קצב זה מושפע מתכונות המזון, בעיקר מנפחו 
מזינים  לחומרים  הוא הדרישה  ומנעכלותו; השני 
(נוטריינטים) הנקבעת בעיקר על ידי המצב הפיזיולוגי 
של בעל החיים (למשל שלב ההיריון, רמת התחלובה, 
תגובה לטפילים ותחרות עם שאר הפרטים בעדר). 
בתנאי האבסה מלאה ברפת או בדיר קל מאוד לדעת 
כמה מזון נאכל על ידי המקנה. המשימה קשה הרבה 
יותר בתנאי רעייה כאשר בעלי החיים עצמם קובעים 

את כמות המרעית או כל מזון אחר שהם צורכים. 

להלן נשתמש בנתוני צריכת מזון של טליות אוואסי 
(הזנה של מרעית  בנות 9-8 חודשים בחוות מגדה 
קצורה משלב ירוק ועד קמל) ובדיר עין חרוד (בליל 
של מנה כולית - מנה של מזון מוגש הכוללת את 
+ מוצרי  גסים  מזונות   + כלל המזונות המרוכזים 
כדי  מתאימים)  בריכוזים  כולם  חיוניים,  לוואי 
להמחיש את הקשר בין איכות המזון לצריכתו אצל 
מעלי גירה (איור 7). האיורים מדגימים כיצד צריכת 
המזון עולה כאשר נעכלות המזון עולה, ויורדת עם 

.NDF-העלייה בריכוז ה
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איור 7 צריכת מזון (גרם חומר יבש לק“ג משקל גוף מטבולי) על ידי טליות מגזע אוואסי 
בחוות מגדה (מרעה טבעי ושחת דגן, עיגולים) ובקיבוץ עין חרוד (בליל של מזון כולי, ריבועים): 

הנקודות באיור מייצגות ממוצעים וסטיות תקן של 5 טליות למנה (לפי אליאסף, טרם פורסם)

/ הבסיס התזונתי לרעיית מקנה במרעה טבעי פרק 16 
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הקשר בין הרכב המנה וכמות המזון הנאכל 
מים  כעין אמבט  היא  גירה  מים: הכרס של מעלי 
גדול שיש לחדשו בהתמדה. משקל הכרס הוא כרבע 
ממשקל הבהמה. בדרך כלל דרוש מקור חיצוני של 
מי שתייה להשלמת הכמות שהופרשה על ידי בעל 
החיים, אבל כאשר מרעה ירוק נמצא בשפע, המים 
במרעית מספקים את צורכי בעל החיים. ביתר עונות 
השנה, מחסור במי שתייה נקיים יכול להקטין את 

צריכת המרעה. 

את  מפרקים  בכרס  המיקרו-אורגניזמים  חלבון: 
(דה-אמינציה)  ידי הרחקת חנקן  החלבון במזון על 
וקבלת תרכובות פחמניות פשוטות (איור 3). האמוניה 
המשתחררת מנוצלת על ידי מיקרואורגניזמים כמקור 
חנקן כדי להתרבות. יתרת האמוניה נהפכת לשתנן 
בדופן הכרס ובכבד. היחסים בין הפחמן לחנקן קובעים 
את קצב הפירוק של המזון. יחס גבוה קיים במזון יבש 
דוגמת קש, ומביא לדרישה גבוהה לחנקן לצורך פירוק 
מהיר יחסית. במקרה של מחסור בחנקן, העיכול ִאטי, 
המזון שוהה בכרס זמן רב, מתפנה לאט, ומקטין את 
קצב האכילה של המקנה. לכן, מחסור של חנקן במזון 
מגביל את הצריכה. הגדלת תכולת החלבון במזון עד 
שיא של כ-15% (2.5% חנקן) מגבירה את הצריכה 

לערכה המרבי (איור 8). כאשר תכולת החלבון עוברת 
את האופטימום הצריכה יורדת. לרוב, ריכוז חלבון 
היורד מ-8% ל-7% מסך החומר היבש נחשב מחסור, 

ואינו מאפשר צריכה אפילו לקיום הגוף. 

ִמחזור החנקן מהרוק ועד לכרס משפיע על צריכת 
3). גזעים מסוימים של עזים שמקורם  המזון (איור 
באזורים מדבריים (כמו עז סיני) מצטיינים בִמחזור 
חנקן גבוה, ותצרוכת החנקן שלהם נמוכה יותר משל 
עזים שמקורן באירופה (Silanikove et al., 1980). לכן, 
צריכת המזון שלהם רגישה פחות לשינויים בריכוז 

החלבון במנת המזון. 

באזורנו, חלבון מגביל את תזונת המקנה במרעה בקיץ 
ובסתיו. ריכוז החלבון בצומח העשבוני גבוה בעונת 
ועד  ויורד מסביבות 25% בצמחים צעירים  הירק, 
לסביבות 12% בשיא עונת הצמיחה. עם ההתייבשות 
של המרעה בקיץ יורד הריכוז עד לפחות מ-5% בקמל 

הסתווי. 

כאשר שיחים עתירי ָטנינים הם חלק גדול מהתפריט, 
אספקת החלבון לבעל החיים נפגעת, כי הָטנינים קושרים 

חלבונים במערכת העיכול ומפרישים אותם בצואה.

NDF: דופן התא המשני של צמחים, הנמדד על ידי ריכוז 

ה-NDF, הוא מרכיב נכבד מנפח המזון הצמחי, ונוכחותו 
מכבידה על צריכת מזון. כאשר חלבון, נעכלות, וזמינות 
 NDF מזון אינם מגבילים, חוק מרטנס טוען שצריכת
מוגבלת ל-38 גרם לק"ג משקל גוף מטבולי בכל סוגי 
המקנה (Mertens, 1994). איור 8 מאשש טענה זו עבור 

טליות (הערך המתקבל הוא 37 גרם לק"ג משקל גוף 
מטבולי). טבלה 1 ממחישה את המשמעות של ריכוז 
ה-NDF עבור כבשה ופרה השוקלות 40 ו-500 ק"ג, 
בהתאמה. תאורטית, פרה יכולה לצרוך 13 ק"ג ממרעה 
5.7 ק"ג  ורק  8 ק"ג ממרעה בתחילת קמילה,  צעיר, 

ממרעה קמל בדרגה בינונית.

משקל הגוף סוג בעל החיים
(ק"ג)

משקל הגוף 
NDF (%)מטבולי תכולת 

 צריכת חומר יבש מרבית 
(גרם לראש ליום)

4016כבשה

302,015

501,209

70863

500106פרה

3013,393

508,036

705,740

NDF כאשר פרות  טבלה 1 צריכת חומר יבש ֵמרבית ממספוא המכיל 30%, 50% או 70% 
(Mertens, 1994 על פי) (חוק מרטנס) לק"ג משקל גוף מטבולי NDF וכבשים צורכות 38 גרם
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איור 8 צריכת NDF (גרם לק“ג משקל גוף מטבולי) על ידי טליות מגזע אוואסי בחוות מגדה (מרעה טבעי ושחת 
דגן, עיגולים) ובקיבוץ עין חרוד (בליל של מזון כולי, ריבועים): הנקודות מייצגות ממוצעים של 5 טליות למנה. 
צריכת NDF על בסיס משקל גוף מטבולי קבועה ושווה ל-37 גרם לק"ג משקל גוף מטבולי (על פי נתונים של 

אליאסף, טרם פורסם)

(P) איור 9 השפעת ביומסה של מרעה חד-שנתי על יכולת איסוף מרעית על ידי בקר

/ הבסיס התזונתי לרעיית מקנה במרעה טבעי פרק 16 
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נעכלות: קיים קשר חיובי בין נעכלות המזון לבין 
צריכתו עד לנעכלות של 70% (איור 8). מעבר לערך זה, 
החומציות בכרס עלולה לעלות ולפגוע בצריכת המזון.
צריכת קטניות גבוהה יותר משל דגנים באותה רמה 
של נעכלות בגלל הריכוז הגבוה של חלבונים בקטניות, 

עובדה המבטלת את מגבלת החלבון על הצריכה.
תרכובות משניות: תרכובות משניות מפחיתות צריכת 
מזון בכמה דרכים. ָטנינים קושרים חלבון בחלל הפה, 
ופעילותם מורגשת תוך דקות. נוסף על כך, הם קושרים 
חלבון מהמזון ומפחיתים את זמינותו בכרס, וכן קושרים 
חלבון ממיקרו-אורגניזמים ומאנזימי עיכול, ופוגעים 
בכך ישירות בתהליך העיכול. מכיוון שָטנינים קושרים 
חלבון, תוספת חלבון פריק או אפילו חנקן שאינו 
ָטנינים.  חלבוני, מפחיתה את דיכוי הצריכה על ידי 
לבהמות הצורכות מזונות עתירי ָטנינים יש מנגנונים 
התנהגותיים, כגון הגדלת מספר הארוחות, בחירת 
רצפים של מיני צמחים (ָטנינים מנטרלים את השפעתם 
והתנהגויות  נים)  וטרֵפּ השלילית של אלקלואידים 

מותאמות מיוחדות שנידונות בפרק הבא.

גורמים נוספים המשפיעים על הצריכה
(סך הביומסה  כמות המרעית הזמינה בכר המרעה 
בשטח מסוים המחולק במספר החיות הרועות באותו 
שטח) משפיעה על צריכתו בצורה שמזכירה עקומה 
סיגמואידית טיפוסית (איור 9). ביומסה נמוכה של המרעה 
מגבילה צריכה כמעט לאפס, הצריכה עולה בהדרגה עם 

עליית הביומסה, מגיעה לשיא ומתייצבת ברמת צריכת 
השובע של בעל החיים. צריכת השובע שונה עבור 
מיני המקנה השונים. הצריכה של פרות מעדר הבקר 
לבשר נגזרת ממשקלן, מתכולת האנרגיה של המרעה 
ומהמשתנה P, שהוא פונקציה פשטנית המבטאת את 

הקשר בין זמינות המרעית והצריכה (איור 9). 

לאחרונה חקרו את הצריכה של פרות במרעה לפי 
 ,(Brosh, 2007) מדידות של קצב הלב וצריכת חמצן
ריכוז  את  בחשבון  משוואות שמביאות  ופיתחו 
האנרגיה של המרעית, גודל הפרה ותנובת החלב. 
ערכים טיפוסיים שהתקבלו עבור צריכת מרעית על 
ידי בקר לבשר במרעה היו 12 ק"ג חומר יבש ליום 
ליחידת בעל חיים (משקל גוף 450 ק"ג) בעונה הירוקה 

ו-8 ק"ג בעונת הקמל.

עקרונות של הזנה מוספת במרעה
לעתים, המרעה אינו עשיר מספיק באנרגיה, בחלבון 
או במינרלים כדי לאפשר יצרנות מיטבית. במקרה 
זה נהוג לספק מזון מוסף לבהמות במרעה, והתוספת 
מאפשרת להשיג את מטרת היצרנות של העדר על פי 
קריטריונים כלכליים (תוספת היצרנות המושגת בעזרת 

המזון המוסף צריכה להיות גבוהה מעלות המזון). 

השפעת המזון המוסף על צריכת המרעית מגוונת: 
ברוב המקרים, מזון מוסף מפחית את צריכת המרעית. 

בקר לבשר צורך מזון מוגש

/ הבסיס התזונתי לרעיית מקנה במרעה טבעי פרק 16 



145

במקרים אחרים, הוספת מזון לא משפיעה על צריכת 
מרעית כלל או אף מעלה אותה. לכן, לפי המגבלות 
הכלכליות או זמינות המרעית, אפשר לתכנן תוספת 
מזון שתעלה את צריכת המרעית כאשר היא בשפע 
ואולי  יורדת,  או תפחית אותה כשזמינות המרעה 
תאפשר יותר ימי רעייה. האומדן העיקרי להשפעת 
תוספות מזון על צריכת מרעית נקרא "מקדם תחלופה" 

.(substitution rate, S )

א. חוקי התחלופה
מקדם תחלופה של מזון מוגש, S, הוא:
S =(PDMI0 - PDMI1)/F

כאשר,
קצב צריכת מרעית ללא תוספת מזון (ק"ג   - PDMI0 

ליום).  
קצב צריכת מרעית עם תוספת מזון (ק"ג  - PDMI1 

ליום).  
(Feed ,ק"ג ליום) קצב צריכת מזון מוגש   - F

כלומר, אם צריכת המרעית עלתה בעקבות תוספת 
ירדה, מקדם  ואם  המזון, מקדם התחלופה שלילי, 

התחלופה חיובי. 

בטבלה 2 מובאת דוגמה להשפעת תוספת זבל עופות 
על צריכת פסולת כותנה מהתעשייה, שהיא מזון עתיר 
סיב באיכות בינונית, הדומה למרעה קמל טוב. כשרחלות 
הרות צרכו כ-260 גרם ליום של זבל עופות (ז"ע; על 
בסיס חומר יבש), הן העלו את צריכת פסולת הכותנה 
מ-846 ל-938 גרם ליום, כלומר מקדם התחלופה היה 
שלילי (0.36-). תוספת חנקן בזבל העופות העלתה 
את שיעור סנתוז החלבון על ידי המיקרו-אורגניזמים 
בכרס, דבר שהביא לזירוז תהליכי העיכול. כתוצאה מכך 
התאפשרה צריכה גבוהה יותר של פסולת כותנה. כך 
העלו הכבשים את משקל גופן במקום לרזות. תופעה זו 
דומה להשפעת זבל עופות הניתן כתוספת לאחר קמילת 
המרעית. בתקופה זו, ריכוז האנרגיה בקמל עוד לא נמוך 

מאוד, והחלבון הוא הגורם הראשון המגביל צריכה.

בחירת תוספת המזון במרעה קמל קובעת במידה רבה 
את יצרנות המקנה: איור 10 מציג את צריכת המרעית 
(מרעה זון בתחילת קמילה - חודש יוני) של כבשים 
שקיבלו תוספות עתירות אנרגיה בצורת גרגירי תירס 
או כוספת סויה (כ-300 גרם ליום). שיעור התחלופה 
של גרגירי התירס בעת הרבעת הכבשים היה 1+, כלומר, 
תוספת תירס גרמה להורדת צריכת המרעית בשיעור 

גיסא, כוספת סויה  שווה לתוספת התירס. מאידך 
הגדילה את צריכת המרעית, ומקדם התחלופה היה 
0.2-. כתוצאה מכך, הכבשים שקיבלו תירס אכלו פחות 
אנרגיה ממקור חלבוני, שיעור הביוץ שלהן היה נמוך 
יותר, והן המליטו 0.2 ולדות פחות להמלטה מכבשים 

 .(Molle et al., 1997) שקיבלו את תוספת הסויה

זבל 
עופות

צריכת 
פסולת 
כותנה

(גרם ליום)

צריכת זבל 
עופות (גרם 

ליום)

סך כל 
 הצריכה 

(גרם ליום)

צריכת 
אנרגיה 
מטבולית
(מגה-

קלוריות 
לק"ג)

צריכת חלבון 
כללי

(גרם ליום)

ריכוז חלבון 
במנה
(%)

שינוי משקל
(גרם ליום)

9382581,1962.0218315.3+31עם

846-8461.969511.2-46ללא

טבלה 2 השפעת תוספת זבל עופות על צריכת פסולת כותנה (11% חלבון כללי) על ידי כבשים הרות ושינויי משקלן 
(Goot et al., 1984). הנתונים הם ממוצעים (n=41) ומציגים תחלופה שלילית בין זבל עופות לפסולת הכותנה
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איור 10 השפעת כמויות שוות-אנרגיה של כוספת סויה וגרגירי תירס על צריכת מרעית 
(Molle et al., 1997) (זון בפריחה במאי, גרם חומר יבש ליום) ושיעור הביוץ בכבשים

באופן כללי, מזונות עתירי חלבון (כוספות, זבל עופות) 
אינם מורידים צריכת מזון גס (או מרעית) כאשר הם 
נצרכים בכמות קטנה, ובייחוד כאשר ריכוז האנרגיה 
או החלבון במרעית נמוך. ככל ששיעור התוספת גדל, 
גדל גם שיעור התחלופה, וצריכת המרעית יורדת. אם 
מטרת התוספת היא אספקת אנרגיה, הניתנת לרוב 
יותר בכרס,  בצורת גרעינים, ככל שהעמילן פריק 
עולה שיעור התחלופה, כלומר צריכת המרעית יורדת. 
ככל שהמרעית עתירת NDF, עולה שיעור התחלופה, 
כלומר המזון המוגש מועדף. ככל שנעכלות המרעית 
והצריכה של  יורד שיעור התחלופה,  יותר,  גבוהה 

המרעה לא נפגעת.

אם המרעה מוגבל ושואפים להאריך את תקופת 
ידי תוספת עתירת  ניתן לעשות זאת על  הרעייה, 
נמוכה  באיכות  מרעה  עודף  קיים  אם  גרגירים. 
ומעוניינים בהגברת צריכתו, התוספת הרצויה היא 
חלבונית עם מעט אנרגיה פריקה. כמות מזערית של 
אנרגיה (לרוב עמילן) דרושה כאשר יש חשש שצריכת 
החלבון בעודף עלולה לגרום היווצרות ריכוזים גבוהים 

מדי של אמוניה בכרס ושתנן בדם.

 ב. זבל עופות (רפד לולים) כתוספת מזון
במרעה קמל

זבל עופות הוא תוספת המזון הנפוצה ביותר בעדרי 
בקר לבשר בארץ, והוא משמש בעיקר כתורם "חלבון". 
זאת, אף על פי שמחצית מהחנקן בו מופיעה כחומצות 
אמינו ומחצית כחומצת שתן. כאשר חומרים אלה 

מגיעים לכרס של מעלי גירה, הם משמשים מקור של 
חנקן לחיידקים שהופכים את תרכובות החנקן לחלבון 
המושקע בגופם. אחרי מותם של החיידקים הופך 

חלבון זה למקור של חלבון להזנת מעלי הגירה. 

למרות שזבל עופות אינו חלבון "אִמתי" המורכב רק 
מחלבונים או מחומצות אמינו, בהזנת בעלי חיים 
נהוג לבטא את כלל תכולת החנקן של הזבל כ"שוות 
חלבון", כלומר תכולת N כללי כפול 6.25. זבל עופות 
חשוב להזנת עדרים שיוצאים למרעה כי הוא משמש 
אמצעי עיקרי להשלמת הריכוז הנמוך של חלבון 

במרעה קמל.

ההרכב הכימי של זבל עופות המיועד להזנה תלוי 
במקור הזבל. בדרך כלל משתמשים ברפד מלולי פיטום 
והודים ולא בזבל מלולי מטילות. לשלשת המטילות 
עתירת אפר, דלה באנרגיה, וחלק רב מהחנקן בה התנדף 
בצורת אמוניה. תכולת הסידן בה כה גבוהה (3% ויותר) 
שלא מפתיע שדווחו בארץ מקרים של קלצינוזיס 
 Ben) (הסתיידות כלי דם) בצאן שצרך זבל מטילות 
Ghedalia et al., 1982). לעומת זבל מטילות, רפד 
מלולי פיטום כולל מרכיב גדול של קש או נסורת, 
שתורם לשמירת החנקן ולהורדת ריכוז האפר. תכולה 
גבוהה של אפר היא הגורם הראשון לפסילת זבל 
עופות להזנת בקר או צאן. הטווח הגדול בתכולות 
(NDF, ADF, ADL) מקורו בסוג  משתני דופן התא 
הריפוד (קש, נסורת). זבל איכותי מאופיין בתכולת חנקן 

גבוהה ובתכולות דופן תא נמוכות (טבלה 3).
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טבלה 3 הרכב כימי של 87 דוגמאות של זבל עופות

ידי  בזבל עופות נמצאים חיידקים המופרשים על 
העופות, ולעתים גם חומרים בלתי רצויים מתרופות 
שניתנות לעופות נגד מחלות. קטילת מיקרואורגניזמים 
מזיקים בזבל מושגת על ידי החמצה, העמדת עֵרמת 
זבל לזמן רב או טיפול תרמי. הזבל עלול להכיל רעלים, 
למשל שרידי תרופות כמו סייגרו, שניתנת לעופות 
נגד מחלת הקוקסידיוזיס, ופוגעת בפעילות הלב של 
הבקר. גם נחושת הניתנת לעופות הנגועים בזיהומי 

מעיים עלולה להיות רעילה לצאן.

ניטור צריכת המרעית במחקר ובמשק
הצרכים התזונתיים של הצאן והבקר ידועים ברמת 
מהימנות גבוהה. אולם קשה ביותר לקבוע את כמות 
המרעית הנאכלת והרכבה ולהעריך אם היא ממלאת 

את כל צורכי הקיום והייצור של המקנה במרעה. 

א. הערכת צריכה ואיכות מנה
תצפיות אכילה: האמצעי הפשוט ביותר לקביעת 
צריכת מנה ואיכותה הוא תצפית רציפה לאורך יום 
שלם, וזאת למשך מספר ימים. מתעדים ברשמקול את 
מספר הנגיסות של כל בעל חיים ביחידת זמן מוגדרת 
ואת גודלן. באותו זמן, קוצרים דוגמאות צומח הדומות 
לנגיסות, ובסוף היום מחשבים את צריכת המרעית 
של כל חיה ואיכותה (Glasser et al., 2008). הבעיה 
בשיטה זו היא שהיא מתאימה בעיקר לעזים, ובתנאים 
מסוימים - לבקר שרגיל לנוכחות צמודה של אדם. 
בקר במרעה הפתוח וכבשים לא מאפשרים תצפית 
קרובה לאורך זמן. תצפיות בשיטה זו שימשו לקביעת 
מנות של עזים - ועזים בלבד - בחורשים של הגליל 
 ,(Kababya et al., 1998; Aharon et al., 2007) העליון
(Perevolotsky et al., 1998) ובכרמל  בהרי יהודה 
(Glasser et al., 2008). עלות השיטה גבוהה מאוד 
בגלל כמות כוח אדם המושקעת להשגת מידע על כל 
מנה נצרכת (כ-4 ימי עבודה, הכוללים תצפית והפיכת 

התיעוד המוקלט לנתונים בני-ניתוח). 

 Fecal) אומדן הצריכה באמצעות הפרשת צואה 
output) ונעכלות: בתנאי רעייה האומדן מתבסס 

על מדידת הפרשת הצואה ועל חילוץ הצריכה לפי 
יציגה של המנה.  דוגמה  הנעכלות המשוערת של 
קבלת דוגמה יציגה של המנה מובילה לקביעת איכות 
מנה. לכן, הערכת הצריכה ואיכות המנה נידונות כאן 
ביחד. מאכילים את המקנה במשך כמה ימים - עד 
שמתקבלת הפרשה בקצב יציב - בכמות מדודה של 
סמן בלתי נעכל, ולפי הריכוז שלו בצואה מחשבים את 
ייצור הצואה היומי (Fecal output). הסמן ניתן במנות 
קטנות המחולקות לאורך היום או בבולוס (גוף קָרמי 
המוחדר לכרס) המפריש את הסמן ישירות לכרס בקצב 

אחיד במשך שבועות. 

הסמנים העיקריים שבשימוש הם תחמוצות של כרום 
הנעות במערכת העיכול בדומה למוצקים, ותרכובות 
קובלט-EDTA ופוליאתילן גליקול שתנועתן במערכת 
העיכול דומה לאלה של המים. משתמשים גם בשעוות 
הסמנים  ריכוז  נעכלות.  ארוכות שרשרת, שאינן 
 atomic) בצואה נקבע בשיטת הבליעה האטומית 
absorption) אם הסמנים הם מתכות (כרום, קובלט), 

גזית משמשת במקרה של שעוות,  כרומטוגרפיה 
ו-NIRS* במקרה של הפוליאתילן גליקול. הכשלים 
בהערכת הפרשת הצואה קשורים לערבוב בלתי-יציב 
בין הסמן למסת המעכל, שגורמים לאי-יציבות בשיעור 
ומכאן לחישוב   (recovery) קריאת הסמן בצואה 

מוטעה של הצריכה.

כדי לקבוע את הביומסה של המרעית נקצר הצומח 
בתוך מסגרות ברזל (קוודרטים) בגודל ידוע הנזרקות 
באקראי בשטח המרעה. לרוב דגימה אקראית זו אינה 
דומה למה שנאכל בפועל על ידי בעלי החיים; אפילו 
כאשר המרעה הומוגני, אכילת הבהמות במרעה היא 
בררנית, והרכב המרעית בשטח אינו זהה להרכב המנה 
הנאכלת. כדי להתגבר על המכשול של קביעת דוגמה 

 Nx6.25NDFADF(%)ADLאפר (%)

11.513.626.414.12.0מינימום

31.539.850.337.010.8מקסימום

19.627.239.220.34.2ממוצע

4.34.84.93.81.6סטיית תקן

Near Infrared Spectrometer - NIRS, מכשיר המודד בעזרת בליעה של קרני אור ריכוזים של תרכובות כימיות שונות  *
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יציגה של המנה, נעזרו בעבר בפיסטולה (פתח) בוושט 
המחוברת לשקית שבה נאגרת המרעית הנאכלת. 
השיטה נוצלה בארץ לפענוח האיכות התזונתית של 
 Benjamin et al.,) מנות שנצרכו על ידי כבשים בנגב
1977). תחזוקת הפיסטולות קשה, והן עלולות לגרום 
נוסף על כך, הטיפול מסורבל, זמן  דלקות חמורות. 
הרעייה אינו טבעי, ואינו מביא בחשבון שונות במשך 
היום (Kirby and Stuth, 1982), ודוגמת המרעית שונה 
מזו המתקבלת מבעלי חיים שרועים ללא פיסטולה 
(Coates et al., 1987). השימוש בפיסטולות בוושט 
נפסל מסיבות רבות - כיום השימוש בשיטה זו אסור 

לפי תקנות רווחת בעלי החיים. 

ניתוח של צואה כאמצעי להגדרת המנה הנאספת 
"היציגות של הדוגמה הנקצרת",  פותר את סוגיית 
כל  ידי  על  הנתרם  כימי  מידע  צואה מכילה  שכן 
הגורמים המעורבים בתהליך העיכול - בעל החיים, 
חיידקי מערכת העיכול והצומח הנאכל, ולא רק על 
ידי הצומח בלבד. ישנם חומרים ספציפיים למיני 
צמחים שונים, וחלק מהם משמשים לקביעת ההרכב 
הבוטני של המרעית הנאכלת. חומרים כאלה הם 
האלקנים, שהם חלק משכבת הקוטיקולה המכסה 
את העלים והגבעולים. ריכוז אלקנים בצואה מעיד 
על מידת אכילתם. החסרונות של השיטה כוללים 
קשיים בזיהוי אלקנים שונים, ספיגת אלקנים במערכת 
והצורך למצות את האלקנים עם חומרים  העיכול, 

מסוכנים. השיטה יקרה, ומיושמת במחקר בלבד. שיטה 
אחרת מבוססת על זיהוי מיקרו-היסטולוגי של השיוך 
הבוטני של חלקיקי אפידרמיס של צמחים המופרשים 
בצואה (Bartolome et al., 1998). היא מספקת מידע 
איכותי על הרכב המינים, אבל קביעת ההרכב הכמותי 
של המינים נפגעת משינויים בנעכלות של חלקיקי 

האפידרמיס של מינים שונים במערכת העיכול. 

קביעת הנעכלות נעשית באמצעות כרס מלאכותית 
או בכיולי NIRS של כרמ"ל. לעתים עושים שימוש 
בסמנים פנימיים - הנמצאים בתוך הדוגמה שנקצרת - 
NDF) שאינם נעכלים, כמו ליגנין או מרכיבי דופן תא

ו-ADF). במקרה זה הדוגמאות מוכנסות לשקי דקרון 
ועוברים  72 שעות,  לכרס פרה למשך  המוחדרים 
תהליכי עיכול. הסמנים הפנימיים אינם מתפרקים, 
ולכן נשארים בשקים ויכולים לשמש כסמני נעכלות. 
הנעכלות נקבעת על פי הריכוז של הסמנים הפנימיים 

.(Bar Peled et al., 1998)

קביעת איכות המנה במרעה בלי דוגמה של המנה 
נעשית בעזרת טביעות אצבע כימיות של  היציגה: 
המזונות (למשל סיב בלתי נעכל) וחומרים שנוצרו 
בתהליך העיכול (למשל חלבון החיידקים), המאפשרים 
להגדיר את תכונות המנה. השיטה מבוססת על כך 
 1,200 שבין  בתחום  המוקרנת  האנרגיה  שהחזר 
ל-2,500 ננומטרים תלוי בהרכבה הכימי של הדוגמה 
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Nמקדם סטיית תקןממוצע
ערכי כיולמתאם

מקדם 
מתאם 
האימות

שונות 
הכיול

42311.13.90.871.360.851.49אפר

NDF43857.013.00.943.110.933.39

ADF43834.99.00.942.180.932.38

ADL2962.62.00.970.380.960.41

38310.16.50.990.620.971.17חלבון כללי

נעכלות חומר 
22762.415.40.963.230.924.41יבש כרמ"ל

1447.685.360.881.850.84ָטנינים מעובים

ָטנינים קושרי 
פוליאתילן 

גליקול
1116.545.580.971.000.951.28

הנבדקת. באמצעות משוואות מתמטיות הנגזרות 
ממדידות החזרי אנרגיה של דגימות הצואה, אפשר 
לקבל אומדנים אמינים של התכונות הבוטניות או 
 Glasser) התזונתיות של המנה שנצרכה על ידי עזים
et al., 2008), בקר לבשר (Landau et al., 2011) ושורה 

 .(Landau et al., 2006) של אוכלי עשב אחרים

בדיקות המעבדה לקביעת ההרכב הכימי של המרעית 
בניגוד לשדה המספוא, חלקת מרעה היא  יקרות. 
מגוונת מאוד, והערכת ערכה התזונתי מחייבת בדיקת 
עד  לכן,  לגודלה.  יחסית  דוגמאות  רב של  מספר 
לפני כמה שנים, העלות של בדיקות המעבדה מנעה 

ניטור של איכותו התזונתית של הצומח במרעה על 
ידי מגדלים שרצו לדעת אם הממשק שהם נוקטים 
עונה על הדרישות התזונתיות של בעלי החיים. כיום 
כיולים של  קיימים  לרשות ענף המרעה בישראל 
תכולת אפר, NDF, ADF, ליגנין, חלבון, נעכלות חומר 
ָטנינים מעובים  יבש בכרס מלאכותית, סך פנולים, 
גליקול המבוססים על  פוליאתילן  וָטנינים קושרי 
כ-400 דוגמאות של צומח מכל אזורי הארץ (טבלה 
4): ערכי הכיול (SEcal) בטבלה מראים כי ניתן לחזות 
תכולת חלבון במרעית במהימנות של כ-0.62%, את 
הנעכלות במהימנות של כ-3.2%, ואת תכולת הָטנינים 

קושרי פוליאתילן גליקול במהימנות של אחוז בודד. 

טבלה 4 מאפייני משוואות החיזוי של תכולות מרעית בישראל ב-NIRS: ממוצעים וסטיות תקן 
(val) והאימות (cal) של הכיולים (SE לרכיבים תזונתיים שונים, מקדמי מתאם (R2) ושגיאות תקן (
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איכות המנה הנצרכת על ידי בקר לבשר במרעה 
עשבוני במהלך השנה - הלכה למעשה

נעשה מעקב שדה על איכות מנת המזון הנאסף על 
ידי עדר בקר לבשר על בסיס חודשי במשך שנתיים 
(2009 ו-2010), האחת שחונה והשנייה גשומה, בעדר 
של קיבוץ מבוא חמה המונה כ-1,000 ראש ורועה 
ב-24,000 דונם של מרעה עשבוני במרכז רמת הגולן. 
בעדר זה נהוגה האבסה בזבל עופות ולפעמים תוספת 
של מעט גרעינים או פסולות חקלאיות להשלמת 
המרעה הקמל. חמש דוגמאות צואה נלקחו בכל חודש 
ונסרקו ב-NIRS. התוצאות  בכל חלקה מאוכלסת 
המחישו את השפעת שני המקורות העיקריים לשונות 
ידי בקר במרעה  הגדולה בין המנות הנאכלות על 
1. השונות בין המועדים השונים - ביטוי  עשבוני: 
לשינויים העונתיים שהם הגורם הראשי בקביעת 
איכות המנה; 2. שינויים בתוך מועדי הדגימה, שנגזרים 
מהבדלים בין חלקות המרעה ונובעים מתכונות החלקה 
(ההרכב הבוטני של הצומח, כמות הביומסה, פוריות 
הקרקע, מפנה החלקה) ואופן הניהול הספציפי (סוג 

בקר, לחץ רעייה).

כשקיימים שני מרכיבים במנות הנצרכות (ירק וקמל 
בעונה הירוקה; קמל ומזון מוסף בעונת הקמל), הפרות 
משלבות את שני המרכיבים במנה: הצירוף של קמל 
וירק צעיר במנה מאפשר למנוע שינויים דרסטיים 
במנה ואי-תפקוד בפונקציות העיכול. הצירוף של 
קמל וזבל העופות מאפשר לספק את כמות החלבון 

במנה, שני   NDF-ריכוז ה ולהפחית את  הדרושה 
גורמים המעלים את צריכת מזון. יציבות ריכוז החלבון 
בפאזה השנייה נובעת מצריכת חלבון מוסף בתחילת 
הקיץ, שמונעת מריכוז החלבון לרדת לרמה של 3-5% 

(איור 7) שאינה מאפשרת קיום. 

נראה שהפרות לא מחפשות את המנה הטובה ביותר, 
אלא את השילוב שיבטיח יציבות תזונתית ארוכת-

כ-10%  המכילה  מנה  לצרוך  מצליחות  הן  טווח: 
חלבון, אנרגיה מטבולית של מעל 1.8 מגה-קלוריות 
NDF לתקופה ארוכה.  ומעט פחות מ-60%  לק"ג 
מנה כזו מתאימה לקיום פרה עם ולד החל בחודש 
השלישי אחרי ההמלטה. עם בוא הגשמים בסתיו 
וריכוז החלבון  ניתן לרוב לספק תוספות מזון,  לא 
יורד לערכים נמוכים מאוד. זו התקופה הקשה ביותר 

מבחינת הבקר. 

ריכוז ה-NDF במנה מלמד רבות על ממשק המרעה. 
בתחילת פאזת הקמל, ובטרם מוסיפים מזון, עולה 
בהדרגה ריכוז ה-NDF במנה. ככל שלחץ הרעייה גבוה 
יותר, כך גדל ריכוז ה-NDF במנה. צריכת זבל עופות 
בעונת הקמל מורידה את ריכוז ה-NDF במנה הנצרכת 
על ידי הבהמה בהתאם לזמינות המרעה בעונת הקמל. 
בעונה זו, ריכוז נמוך של NDF מעיד על זמינות מרעה 
נמוכה ועל צריכת זבל עופות מרובה. מכאן, ידע על 

ריכוז ה-NDF במנה הוא כלי חשוב לממשק הרעייה.

/ הבסיס התזונתי לרעיית מקנה במרעה טבעי פרק 16 



מבוא
מעלי גירה זקוקים למנה שתכולתה יציבה. זאת, מפני 
ֵרס, המבצעים את הפירוק  הָכּ שאוכלוסיות חיידקי 
טמפרטורה,  תנאי  דורשות  המזון,  הראשוני של 
חומציות, מאזן חמצון-חיזור וריכוזי מינרלים קבועים 
בתוכן הכרס. בניגוד למנות של חברותיהן הניזונות 
בדיר או ברפת, מנתן של הפרה, העז והכבשה במרעה 
הטבעי משתנה כל יום: הצומח העשבוני החד-שנתי 
נובט, גדל, מבשיל וקמל, ואיכותו התזונתית משתנה 
תכופות ובקיצוניות; חלק מהשיחים, כגון קידה שעירה 
וסירה קוצנית, משירים את עליהם, ואפילו בצמחים 
רות זמינים זמן קצר בלבד.  ירוקי-העד היציבים יותר הֵפּ
כיצד מצליחים מעלי הגירה בסביבה כה הפכפכה 
לברור לעצמם מנות מזון יציבות מספיק כדי לקיים את 

אוכלוסיית חיידקי הכרס החיה איתם בשיתוף?

יציבות המנה הנבררת במרעה ישנה גם  נוסף על 
שאלת ההתמודדות עם תרכובות רעילות או מועילות. 
רוב הרעלים והתרופות מקורם בצמחים. לכן, המרעה 
משמש לא רק מקור מזון, אלא גם מקור לרעלים 
ולתרופות, בערבוביה. כיצד, אם כך, בוחרים אוכלי 
צמחים במרעה את מזונם תוך מניעת הרעלות? והאם 
הם מסוגלים לתעל את סגולותיהם הרפואיות של 

צמחי המרעה לריפוי מחלותיהם? 

כמו שכתב הרב לנדא, ניסיון הרועים במדינות תבל 
המקנה  אחרות,  במילים  החיות".  ב"חכמת  מכיר 
התנהגות  לעצמו  סיגל  והצאן -  הבקר  במרעה - 
רעייה בררנית, המאפשרת איסוף אבות מזון ממזונות 
ובכמות מספיקה תוך מגבלות שהסביבה  בטוחים 
(לחץ רעייה, מיקום,  (מזג האוויר, עונתיות) והאדם 
זמן רעייה) הכתיבו. העובדה שבעלי חיים אלה שרדו 
אלפי שנים מאז הביות אינה צריכה להטעות: חיות 
המשק לא פיתחו התאמה מלאה לאתגרים הללו. 

בישראל של המאה ה-21 עדיין מתות פרות בכרמל 
 Yeruham et al.,) מהרעלת לוטם הפוגע בכליותיהן 
2002), וכבשים, ובעיקר טלאים, מתים בשפלת יהודה 
 Landau et) מהרעלות כלך מצוי המונע קרישת דם
al., 1999). מכאן, שההצלחה בלימוד אינה מלאה אצל 
והתהליכים שיתוארו כאן עדיין  בעלי חיים אלה, 

מתרחשים.

עקרונות למידה
הבסיס של לימוד התנהגות הרעייה הוא "התנהגות 
לפי התוצאות" (behavior by consequences). מיד 
לאחר צריכה של מזון, מועברים תוך שניות אותות 
(סיגנלים) לגוף. אותות אלה מועברים על ידי חלל הפה 
 Cheeke,) (oro-sensory) למוח, וממנו בחזרה לפה 
1998). אותות אלה יכולים להורות לחיה להפסיק את 
האכילה לאלתר (למשל חריפות יתר או חומציות יתר, 
הפוגעות בריריות בפה). אולם אצל מעלי גירה, אותות 
אלה אינם חשובים בהשוואה לאותות המתקבלים 
 (post-ingestive) המזון  מצריכת  כשעה  אחרי 
(Burritt and Provenza, 1991). אותות עצביים של 
אי-נחת או כאב נקלטים במספר אזורים במוח שבהם 
מתקבל גם מידע על ריכוז הנוטריינטים המטבוליים 
ורעלים בדם. כך נוצר מידע מטבולי, הורמונלי ועצבי 
המקשר בין צריכת מזון לבין ההרגשה הכללית של 
החיה ברצף מ"הנאה" ("hedonic shift") ועד "בחילה" 
זה מתקיימים שני תהליכים:  מרגע   .("malaise")
("affective") הגורם להפסקת  התהליך הָאפקטיבי 
האכילה או להגברתה תוך דקות. מנגד, מתקיים גם 
תהליך של רכישת מידע לגבי המיקום, המראה, הריח 
והגובה של הצמחים שגרמו להנאה או למפח נפש או 
לכאב. המידע כולו כלול במושג "flavor" - שילוב של 
טעם, ריח ותכונות פיזיות של המזון (גמישות, לעיסות, 

חדות וקוצניות) (איור 1).

פרק 17 / 
התנהגות רעייה של מעלי גירה

"הנה הבהמה ועוף השמים וחיית הארץ יש להם הבנה להציל נפשם מדבר הממית אותם, ויעיד עליהם רועה 
הצאן והבקר, שכאשר תרעינה באחו הם בורחים ומונעים עצמם מכל עשב השדה, אשר הוא להם סם מוות"

(הרב יחזקאל לנדא, 1969)
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(Provenza, 1995) איור 1 תהליכי הלימוד של התנהגות רעייה

צריכתם של רוב הרעלים מלווה בהרגשת אי-נחת 
וכאב, וכך מזהה אותם המקנה במרעה. לא נתפלא, לכן, 
שההשפעה הראשונה של רעלן בצמח היא הפחתת 
הצריכה. מעניין לציין שיש מספר נמוך מאוד של 
רעלנים שאינם גורמים כאב. זהו המקרה של די-
קומארין, חומר המונע קרישת דם ונמצא בצמח הכלך 
המצוי. הוא אינו גורם כאב או הרגשה רעה לחיה 
הצורכת אותו, ועל כן קשה להימנע ממנו. בישראל 
הבקר כמעט ואינו צורך כלך, אבל צאן אוכל אותו אף 
על פי שהוא מעמיד את החיה הצורכת אותו בסכנת 

חיים. תהליך הלימוד במקרה זה הוא חלקי מאוד.

ניתן להתנות חיה להסתייג ממזון מסוים ואף להימנע 
ממנו על ידי הוספה, בזמן הגשת המזון, של חומר 
הגורם לכאב בטן או רצון להקיא. גירוי כזה נגרם 
LiCl) הניתן מיד אחרי  למשל על ידי ליתיום כלוריד (
הגשת צמח המטרה. כך, בדרך של התניה שלילית, למדו 
טליות להימנע מאכילת כלך. זו התניה לסלידה ממזון 
 Landau et) (conditioned feed aversion, CFA)
al., 1999). מנגד, אפשר לעודד צריכת מזון שהחיות 
סוולדות ממנו באמצעות התניה חיובית - אם סמוך 
לאכילתו ניתן להם גירוי הגורם הנאה (פרס). גירוי כזה 
יכול להיות למשל הזרקת מקור אנרגיה לכרס. לדוגמה, 
עזים במרעה צרכו יותר גדילן וברקן, צמחים ניטרופיליים 
לא רצויים במרעה, כאשר הורגלו תחילה לצרוך אותם 

בסמיכות להגשת תערובת של גרעינים בדיר.

שתי תקופות רכישת הלימוד
קיימות שתי תקופות נפרדות בחיי היונקים, ומעלי 
ביניהם, שמתפתחים בהן תהליכי הלימוד.  הגירה 
התקופה הראשונה מתחילה ברחם האם ומסתיימת 
כשהצעיר נגמל מחלב ִאמו; התקופה השנייה מתחילה 

בגמילה ונמשכת כל החיים.

בתקופת ההיריון העובר סופג ריחות וטעמים דרך 
והם משפיעים על העדפותיו  הנוזל המקיף אותו, 
כבשים שאימהותיהם  לידתו:  אחרי  התזונתיות 
צרכו מנות עתירות מלח נפגעו פחות מעודף מלח 
והיו מסוגלים לצרוך מנות עתירות  לאחר לידתם 
עגלות   .(Chadwick et al., 2009) בעצמם  מלח 
שאימהותיהן צרכו קש חיטה מטופל באמוניה בזמן 
ההיריון וההנקה הסתגלו לצריכת קש מטופל מהר 
העוברי  אליו בשלב  נחשפו  מעגלות שלא  יותר 
 .(Wiedmeier et al., 2002) יונקות  כעגלות  או 
הצעירים  הגירה  למעלי  אין  הינקות  בתקופת 
התנהגות אכילה עצמאית: צמחים שהאם סולדת 
 (LiCl למשל כתוצאה מהתניה לסלידה בעזרת) מהם
נדחים אוטומטית על ידי הטלה, גם אם לא עבר שום 
התניה. כמו כן, לא ניתן להתנות אותו לסלוד מצמח 
אם אמו לא עברה טיפול דומה. במילים אחרות, אין 
והתנהגות האכילה  לו התנהגות אכילה עצמאית, 

שלו כולה מוכתבת על ידי אמו.

טעם

הגדלת צריכה היזון חוזר חיובי

היזון חוזר שלילי ריח/מראה

ריח/מראה

שליליהפחתת צריכה

חיובי

היזון חוזר לאחר צריכה לחפש / למנוע

תהליכים אפקטיבייםתהליכים קוגניטיביים

הרגשה רעה לאחר צריכת מזון - אבן היסוד של לימוד התנהגות הרעייה
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(Glasser et al., 2009) איור 2 העדפת אלת המסטיק לפני ואחרי לימוד אימהי של חודש ימים במרעה

מהו החלק של התנהגות הרעייה הנקבע על ידי הגנים 
(nature) ומהו החלק של הלמידה הסביבתית-אימהית 

(nurture) בהתניית התנהגות אכילה? 

נראה שהשפעת הלמידה גדולה לאין שיעור מזו של 
הגנים המועברים בתורשה. תמיכה לכך עלתה מניסוי 
גזעים הנבדלים ביחסם  בין שני  מבוקר שהשווה 
לאלת המסטיק: עז מגזע שאמי אכלה פי שלושה 
יותר אלת המסטיק, צמח עתיר ָטנינים שנאכל מעט 
במרעה, בהשוואה לעז מגזע בלדי הרועה באותו שטח 
מרעה (Glasser et al., 2009). לכן, אימוץ בלידה של 
ולדות בלדיים על ידי עז שאמית, ולהפך, מאפשר 
לנתח את חלקם היחסי של הגנטיקה ושל החינוך 
האימהי בהתניית ההעדפות. גדיים שגדלו בדיר ליד 
אם המקבלת תערובת וחציר העדיפו באותה מידה 

בינוני, הניתן כחלופה,  ובר-זית  את אלת המסטיק 
2). אבל  (איור  כשנחשפו לשיחים אלה לראשונה 
ימים עם האם  אם הגדיים הולכים למרעה חודש 
ה"מחנכת", המצב משתנה. אם האם המחנכת היא מגזע 
בלדי שאינו מעדיף את אלת המסטיק, גם הגדיים, 
ללא קשר לגזע (כלומר לרקע הגנטי) שלהם, מעדיפים 
פחות את אלת המסטיק. מצב הפוך מתקבל אם האם 

המחנכת היא מגזע שאמי. 

אחרי הגמילה, הגיבוש של התנהגות רעייה באמצעות 
תהליכים אפקטיביים וקוגניטיביים (איור 1) הופך פעיל. 
אף כי קיים עדיין קשר בין הגמול לאמו, הוא מקבל 
החלטות עצמאיות: ניתן להתנות אותו לסלידה, אבל 
הסלידה של אמו מצמחים מסוימים אינה פועלת עליו 

יותר, ובני גילו משפיעים עליו באותה מידה. 

תיעוד של העדפת מזון על ידי גדיים
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הימנעות מהרעלות
למרות השכיחות הרבה של צמחים עתירי תרכובות 
משניות בשטחי המרעה, מקרי ההרעלות בגינן הם 
נדירים יחסית. הסיבה לכך היא שחיות במרעה למדו 
להתמודד עם רעלנים בעזרת כמה צורות התנהגות: 
זיהוי הצמח או התסמינים שהוא גורם ובעקבות זאת 
הימנעות מצריכה, שינוי משטר ארוחות, שימוש 
לחוד  אחד  כל  המשמשים  צמחים  של  ברצפים 
וכולם יחד גורם מנטרל (סותרן, antidote) לרעלנים 

של השני.

כאמור,  לומד,  בקר  רעילים:  הימנעות מצמחים 
להימנע מצריכת כלך מצוי, אף על פי שהכלך כנראה 
אינו יוצר כאב, כך שקשה ללמוד את השפעתו אחרי 
אכילתו. לרוב, אוכלי צמחים נמנעים מאכילת הרדוף 
הנחלים. כבשים צורכות גבעולים ועלים של חרציות, 
נים. עירית  אך משאירות את הפרח העתיר בטרֵפּ
גדולה אינה נצרכת כאשר היא ירוקה. כלניות נאכלות 
רק על ידי איילים כנראה בגלל החומר המשני אנמונין 

המצוי בהן.

שינוי משטר האכילה: ההסתגלות השנייה למרעה 
ובו צמחים רעילים היא הגדלת זמן האכילה וחלוקתו 
לארוחות רבות (Landau et al., 2000). נבחן אופי 
האכילה של עגלות שלמזונן הוסף ָטנין ממקור צמחי 
עם או בלי פוליאתילן גליקול. עגלות שקיבלו את 
מזון, אבל תוך שבוע  הָטנין אכלו בתחילה פחות 
עלתה מאוד הצריכה, גם אם לא לרמה של הביקורת. 
זאת, מפני שאכלו מנות קטנות במספר רב יותר של 
נגד רעלנים  ייתכן שמנגנוני ההתמודדות  ארוחות. 
יעילים לכמויות קטנות וניתן לטפל בכמות קטנה בלבד 
בכל פרק זמן; תופעה דומה נמצאה אצל עזים הצורכות 
נים: הכבד שלהם כנראה  ערער טקסני שהוא עתיר טרֵפּ
נים כבר בצריכה  מגיע לרוויה של עיבוד ופינוי טרֵפּ

.(Dietz et al., 2010) נמוכה של הצמח

שלבי אכילה: כל מי שיצא למרעה עם עזים שם לב 
לחלוקת הזמן למספר שלבים: בהגיען לתחנת אכילה, 
למרות הרעב ועל אף היכרותן את השטח, העזים 
לא מתנפלות על עצי האלון שיכולים לספק את רוב 
המנה בזמן קצר, אלא "טועמות" ממגוון רב של צמחים, 
כאילו לא הכירו אותם קודם. זאת, במשך כשעה, 
הזמן הדרוש לקבלת היזון חוזר מהגוף (איור 1). בתום 
השעה, מתחיל שלב של אכילה מרובה של המינים 
העיקריים בשטח. בהמשך, העזים עוברות לאתר אחר, 
ומתחילות מחדש שלב של טעימה-הערכה ואכילה 

.(Meuret., 1997) מרבית

על  הנבחר: תצפיות  במזון  רצפים של צמחים 
בחירת מיני צומח במרעה ים-תיכוני הראו שעזים 
מכלילות במנה מספר רב של מיני צומח לכל אורך 
יהודה נחשפו  .Meuret). בהרי  , 1997) יום הרעייה 
עזים ביום רעייה ממוצע ל-24 מיני צמחים, רובם 
 Perevolotsky) מעוצים, וכ-10 מהם נאכלו בפועל 
et al., 1998). באופן מפתיע, אותו מספר של צמחים 
(כ-10) נאכלים בכל פרק זמן של חצי שעה ביום 
רעייה ממוצע בכרמל (איור 3). לכאורה, זו התנהגות 
לא מיטבית, כי המשמעות של אכילת מינים מעטים 
היא פחות הליכה ואכילה ממקומות של שפע ביומסה 
מזון מרבית.  לאיכות  ולהגיע  יותר  ללכת  במקום 
זו, יש לזכור שרוב הצמחים  כדי להבין התנהגות 
מכילים רעלים, אבל חיות המתאימות לסביבתן למדו 
להשתמש בסותרנים: למשל, תוספת חלבון פריק 
 Silanikove) מסייעת בהפחתת השפעתם של ָטנינים
נים (Campbell et al., 2007). לכן,  et al., 1997) וטרֵפּ
תכנון הרכב המזון הנאסף במרעה מביא לא רק לערך 
המזין המרבי של הצומח הנאסף, אלא גם למילוי 

צרכים נוספים שלא את כולם אנחנו מבינים כיום.

/ התנהגות רעייה של מעלי גירה פרק 17 
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קבוצת מחקר ביוטה הראתה שָטנינים אינם קושרים 
רק חלבונים, הם קושרים גם אלקלואידים וספונינים 
עשויים  ָטנינים  לכן,  אחרת).  מקבוצה  (רעלנים 
לשמש סותרנים לאלקלואידים ולספונינים; טלאים 
שיכלו לצרוך ָטנינים היו מסוגלים לצרוך מזון עתיר 
אלקלואידים וספונינים (Lyman et al., 2008). איילים 
בפארק הלאומי ילוסטון נצפו אוכלים גזעים מפוחמים 
לפני אכילת עלים מחטניים: פחם פעיל ידוע כאמצעי 
נים. בניסוי מורכב מצאו שטלאים  לנטרול השפעת טרֵפּ
למדו להשתמש בפוליאתילן גליקול כסותרן לָטנינים, 
בסידן כשנחשפו לאוקסלטים גורעי סידן, ובבנטוניט 
לסתירת החומציות שנגרמה בכרס מעודף גרעינים 
במנה (Villalba et al., 2006). דרושה שונות כימית 
רחבה כדי שהפעלת מנגנונים התנהגותיים חכמים 
אלה תוכל להתקיים, ומכאן המספר הרב של מיני 

הצומח שהעזים בוחרות לאכול ביום רעייה.

תרבות רעייה
מהדוגמאות שהובאו לעיל, ברור שהסתגלות המקנה 
לאזור המרעה על כל סכנותיו והפתעותיו מחייבת 
לימוד התנהגויות מסובך. את כללי הבררנות במרעה 
מעבירות האימהות. עזים המועברות למקום חדש 
ממשיכות לקיים את תרבותן המקורית שלושה דורות 
(Biquand and Biquand-Guyot, 1992). במילים 
אחרות, פרק הזמן להתניית העזים להרגלי רעייה 

המאפשרים קיום באזור חדש הוא כחמש שנים.

בררנות (העדפה ברמת הפרט) של צמחים 
הנאכלים על ידי עזים

ככלל, שיעור הזמן המושקע ברעייה של מין צמח 
הוא פונקציה חיובית של תדירות המפגשים בינו לבין 
העזים. איור 4 ממחיש שעבור עזים בלדיות בגליל 
העליון קיימים מינים שהעדפתם בינונית (אלון מצוי) 
גבוהה  וקיימת עדיפות  קוצנית),  (סירה  נמוכה  או 
נקודות התצפית  כל  אולם  לצומח עשבוני,  יותר 
זמינות  לפני  בחירה  y=x, שמבטא  לקו  קרובות 
(תדירות המפגש). גם עזים אנגלו-נוביות בהרי יהודה 
קוצנית. בשני  סירה  פני  על  מעדיפות אלון מצוי 
המקרים לא נראים צמחים שמועדפים מאוד על ידי 
ייתכן שיש בכך ביטוי להשפעות ארוכות  העזים; 

הטווח של רעייה בנוף הים-תיכוני. 

כגון אלה ארץ- קיימים מינים מועדפים ביותר - 
ישראלית - המאופיינים במשך רעייה ארוך בכל 
מפגש רעייה, אבל הם נדירים יחסית בשטח. צמחים 
איטלקית,  יערה  הקנוקנות,  זלזלת  מטפסים - 
מועדפים  בשלים  רות  ֵפּ וגם  קוצנית -  קיסוסית 

ברעייה, אבל הם זמינים במשך עונה קצרה.
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איור 3 מספר מינים הנצרכים במשך ארבע שעות רעייה על ידי עזים משני גזעים (בלדי ושאמי): העזים 
לא בוחרות באותם צמחים, אבל כוללות במנה כ-10 מינים בכל פרק זמן של חצי שעה (סגל, טרם פורסם)
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איור 4 שיעור הזמן (%) המושקע באכילת מין צמח כפונקציה של תדירות המפגשים בינו לבין עזים בלדיות 
, n=95). כל נקודה היא הממוצע של  , n=86) ובקיץ ( , n=80), באביב ( , n=89), בחורף ( במרעה חורש בסתיו (
.Kababya et al). הקו הישר הוא  כל התצפיות על עז בודדה בכל אחד מחמשת בתי הגידול בגליל העליון (1998 ,
של x=y, שבו זמן הרעייה שהוקדש למין צמח הוא ביטוי ישיר לתדירות המפגש; כל נקודה מעל קו זה מבטאת 

השקעת זמן במין מסוים מעל לתדירות המפגש (=העדפה) וכל נקודה מתחת קו זה מבטאת דחייה של המין.

/ התנהגות רעייה של מעלי גירה פרק 17 
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 איור 5 השיעור של הצומח העשבוני ושל שני מיני שיחים שולטים במנות של עזים 
(Glasser et al. ) בדרום הכרמל (2012 , ) ובלדיות ( שאמיות (

עזים מגזעים שונים, בעלות "תרבות רעייה" שונה, 
פי  על  אף  שונים.  מינים  דומה  במרעה  יעדיפו 
העז  התיכון,  במזרח  דומים  באזורים  שהתפתחו 
בהעדפותיהן  נבדלות  השאמית  והעז  הבלדית 
5). למשל, במרעה של דרום הכרמל  (איור  במרעה 
בסתיו, עזים שאמיות אוכלות, בממוצע, פי שלושה 
יותר אלת המסטיק מחברותיהן הבלדיות. לעומת 

זאת, הבלדיות אוכלות יותר צומח עשבוני באביב 
(Glasser et al., 2012). התצפיות הראו שמלבד ריכוז 
ָטנינים במנה, המנות שנבררו על ידי צפירות בנות 
גיל לא נבדלו בתכולותיהן. במילים אחרות,  אותו 
התכולות הכימיות הן לא הגורם היחיד הקובע את 

בררנות העזים בחורש.

עזים מסתערות על שיח אלון במרעה

/ התנהגות רעייה של מעלי גירה פרק 17 
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יציבות בהרכב המנה
הרכב המרעה משתנה תכופות, אך קיום אוכלוסיית 
יציב  מיקרואורגניזמים תקינה בכרס ושימור מצב 
תזונה  מחייבים  בגוף  פיזיולוגי   (steady state)
יציבה. הנתונים שמקורם בעדר עזים הרועה בחורש 
אינן צורכות מנה  הגליל העליון, מראים שהעזים 
(הצומח העשבוני מכיל 18%  עשירה מאוד באביב 
חלבון, והמנה מכילה כ-12%) או ענייה בקיץ (האלון 
במיוחד  בולטת   .(11% והמנה  חלבון   7% מכיל 
היציבות של ריכוזי החלבון והָטנינים לאורך השנה 

החורש משמעה  לתנאי  העז  6): הסתגלות  (איור 
יכולת לברור מנה כמעט אחידה בתכולתה התזונתית 
ולשינויים  השנה  לעונות  קשר  ללא  זמן  לאורך 
 NDF-הפנולוגיים של הצומח. גם ריכוזי האנרגיה וה
 Kababya et al., 1998;) כמעט קבועים לאורך השנה
Glasser et al., 2012). גם כשמעמידים שחת אספסת 
1), העזים  מעולה לצריכה חופשית במרעה (טבלה 
הָטנינים,  לצרוך אלת המסטיק עתירת  ממשיכות 
התנהגות המעידה על יכולת לאזן את הרכב המנה 

היומית לטווח ארוך.

ָטנינים וצריכת מזון אצל עזים 
נים, אלקלואידים)  (ָטנינים, טרֵפּ מטבוליטים משניים 
מפחיתים צריכת מזון. ָטנינים הם קבוצת המטבוליטים 
ועצים,  בעלוות שיחים  ביותר  הנפוצה  המשניים 
שרוב מנתה של העז מורכבת מהן. העזים הבלדיות 
כ-3.5%  לרמה של  הָטנינים  ריכוז  את  מווסתות 
בכרמל ובגליל (איור 6) ועזים שאמיות או אנגלו-
ָטנינים עוד  נוביות מסוגלות לצרוך מנות עתירות 
יותר. כאשר ניתנת לעזים גישה לפוליאתילן גליקול 
הָטנינים, ללא הגשת שחת,  המנטרל את השפעת 
עולה צריכת המרעית ב-40%, עולה הזמן המושקע 
באכילת אלת המסטיק, ויורד הזמן המושקע באכילת 
עזים שצרכו   .(1 (טבלה  צמחייה עשבונית קמלה 

ואילו  גופן,  על משקל  גליקול שמרו  פוליאתילן 
חברותיהן שלא צרכו פוליאתילן גליקול הפחיתו 100 
גרם ליום ממשקל גופן (Landau et al., 2012). מכאן, 
שָטנינים הם גורם מגביל מבחינה תזונתית, נוכחותם 
משפיעה על בחירת מינים במרעה, על צריכת מרעית 

ועל יצרנותן של העזים.

ָטנינים כתרופה וריפוי עצמי אצל עזים: טפילי 
מעיים פוגעים בבעלי חיים במרעה וגורמים לרזון ואף 
לתמותה. ָטנינים בשיעור של 1 גרם לק"ג משקל גוף 
כמעט ועוצרים לחלוטין את הפרשת ביצי התולעים 
בצואה, וכך גם קטן אילוח שדות המרעה בתולעים. 
פעולה זו נעשית תוך אגבור (synergy) עם תרכובות 

עם שחתבלי שחת

בלי פוליאתילן 
גליקול

עם פוליאתילן 
גליקול

בלי פוליאתילן 
גליקול

עם פוליאתילן 
גליקול

41c73a46c62abאלת המסטיק

מינים 
28a12b13b10bעשבוניים

11551חרוב מצוי

11a3b3b0bשרביטן מצוי

4431מתנן שעיר

5200רותם המדבר

3026--שחת אספסת

טבלה 1 שיעור הזמן המושקע (%) באכילת מיני צומח בפארק השרון שליד מכמורת על ידי עזים שאמיות, שקיבלו או 
(Landau et al., 2002 ) לא קיבלו גישה חופשית לשחת אספסת ולפוליאתילן גליקול המנטרל השפעות של ָטנינים
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איור 6  ריכוזים (% מחומר יבש) של ָטנינים מעובים (איור א) וחלבון כללי (ב) במנות שאכלו עזים בלדיות בגליל 
 העליון (מצפה מתת). 

 ; ; סירה קוצנית  ; קידה שעירה  ; עשבוני  תכולות הצמחים השולטים מובאות לפי המפתח הבא: אלון מצוי 
; הערך המזוני של המזון הנאסף  .  ; קוצים   אשחר ארצישראלי 

(Kababya et al. מספר הדגימות שנבדקו - 390; נקודת ה-0 היא מועד ההמלטה הממוצע, 15 בינואר (1998 ,
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משנה אחרות (Landau et al., 2010). בניסויי מעבדה 
נמצא שָטנינים מאלת המסטיק מעכבים התפתחות 
תולעי מעיים (Azaizeh et al., 2013) ומפחיתים אילוח 
גדיים  אצל  קוקסידיות -  בטפילים חד-תאיים - 
(Marcovics et al., 2012). לכן, נשאלת השאלה אם 
עזים החשופות לאלת המסטיק כל השנה מסוגלות 
נגד טפילי מעיים. מסתבר  להשתמש בה כתרופה 
שעזי בלדי, שמעדיפות לא לצרוך את אלת המסטיק 
במרעה, ניזונות ממנה יותר כשהן מודבקות בתולעי 
מעיים; לעומתן, עזים שאמיות שנוהגות להיזון ממנה 
בדרך כלל, לא הראו העדפה גוברת לאכילתה כשהן 
(Amit et al., 2013). יש לזכור  מודבקות בתולעים 
בה  הָטנינים  מחיר:  גובה  שאכילת אלת המסטיק 

מפחיתים את הצריכה הכללית של המרעית, וקושרים 
חלבון, שנמצא ממילא בחסר אצל בעלי חיים הרועים 
בחורש. לכן, התנהגות העזים השאמיות היא מניעתית, 
ודומה לתשלום קבוע הדרוש כדי לא להידבק ("ביטוח 
רפואי"). התנהגות הבלדיות היא ריפויית, ומזכירה 
תשלום חד-פעמי בכל הידבקות ("ביקור אצל רופא 

פרטי בתשלום ללא ביטוח").

סיכום
התאמת חיות משק לתזונה ממרעה מגוון ומשתנה 
התנהגויות  כוללת  הים-תיכוני,  הצומח  כמו 
רעילים, צריכה מתונה  זיהוי צמחים  המאפשרות 
אחרות,  תרכובות  ידי  על  ונטרולם  רעלנים  של 
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בהן רעלים אחרים. קיימת גם צריכה של רעלנים 
ההתנהגות  אבל  מטפילים.  בעיקר  עצמי,  לריפוי 
ומיטבית  יציבה  מנה  לבחירת  קשורה  העיקרית 
ההיצע  מתוך  השנה  לאורך  תזונתית  מבחינה 
יכולות  הגדול והמשתנה של צמחי מרעה בחורש. 
התנהגותיות אלה מהוות "תרבות רעייה" המועברת 
גידול  הצלחת  אימהי.  לימוד  בעזרת  לדור  מדור 
ולהפקת  ובשר)  (חלב  ייצור  עזים בחורש למטרת 
שירותים אקולוגיים (מניעת שרפות, הגברת עושר 
המינים) מחייבת לימוד והבנה של ההתנהגויות הללו 
שהתפתחו במהלך האבולוציה של חיות המתקיימות 
ממרעה. כרי המרעה מגוונים מאוד מבחינת הרכבם 
הבוטני, בייחוד כאשר יש בהם מרכיב משמעותי של 
שיחים ובני-שיח. חקר התנהגות הרעייה מגלה את 

המורכבות של התאמת בעלי חיים למגוון הגדול 
של אפשרויות להרכבת מנה מתוך המגוון הבוטני 

של כרי מרעה. 

היחס של  לכוון את  גם  יכולות  תוצאות המחקר 
בעל העדר לתועלתם או לנזקם של מינים השונים. 
נוסף על כך, המחקר חושף את תכונות בעלי החיים 
לשינויים  עצמם  את  להתאים  להם  המאפשרות 
ולהבטיח אכילת מנה מיטבית  התמידיים במרעה 
מבחינה תזונתית, כפוף למגבלות התזונתיות של 
המרעה. מודעות לקשרים אלה בין "תרבות הרעייה" 
של בעלי החיים לבין הדינמיות של הרכב המרעה, 
יכולה גם לשפר, ואפילו לפשט, את ממשק ההזנה 

והרעייה של עדר בנסיבות מרעה שונות.



הֶהקשר והחשיבות
בין הצמח לבעל החיים הוא מרכיב עיקרי  הקשר 
בתפקוד מערכות רעייה (Forbes, 1988), ואילו צריכת 
זה.  ִלבו של קשר  לב  היא,  (צומח המרעה)  המזון 
הצריכה משפיעה, מצד אחד, על ייצור המוצרים מן 
ומצד אחר, היא משפיעה על הצומח הנאכל  החי, 
(הייצור הראשוני). מכאן, ששיפור הידע על אודות 
הצריכה והבנה טובה יותר שלה יובילו לניהול טוב 

יותר של מערכת הרעייה.

 the plant-animal) הִממשק בין הצמח לבעל החיים
interface) הוא נושא רחב המתייחס לשלושה תחומים 

קרובים: התנהגות רעייה (grazing behavior), בחירת 
 feed) וצריכת המזון (diet selection) המנה הנאכלת
intake). איסוף המזון הוא תהליך - סדרה של פעולות 

שמתבצעות כדי להשיג מטרה מסוימת. לנושא איסוף 
א. ההיבט האקולוגי: איסוף  המזון מספר היבטים. 
המזון מקשר בין רמות הזנה (רמות טרופיות) שונות - 
יצרנים ראשוניים (צמחים) ויצרנים שניוניים (בעלי 
חיים) - ומושך תשומת לב רבה בתחום האמפירי 
 Crawley, 1983;) (ניסויי-כמותי) ובתחום התאורטי 
Stephens and Krebs, 1986; Hughes, 1990); ב. 
בר  רעייה של אוכלי עשב,  ניהול משאבי הטבע: 
או מבויתים - בשטחים שמטרתם העיקרית אינה 
ואזורי  טבע  (כגון שמורות  כלכלית  או  חקלאית 
מדבר) - משפיעה על הנוף ועל הצמחייה. העמקת 
הידע וההבנה כיצד בעלי חיים מנצלים את סביבתם 
 ;(Van Dyne et al., 1980) תסייע לניהול משאבים אלה
ג. ההיבט החקלאי - רעייה של מעלי גירה מבויתים 
לצורך ייצור מוצרים מן החי. זו פעילות נרחבת, הן 
מבחינה גאוגרפית הן מבחינה כלכלית, ואיסוף מזון 

בכמות ובאיכות טובות הוא תנאי בסיסי להצלחתה.

רמת הצריכה (כמות המזון הצמחי הנאספת בפועל 
במהלך הרעייה) היא מדד המסייע בקבלת החלטות 

ניוד  ִממשק, למשל, תוספות המזון שיוגשו לעדר, 
העדרים בין חלקות, עיתוי גמילה ועוד. אולי במפתיע, 
לא מוכרת לנו אפילו מערכת מרעה אחת בעולם 
שהחלטות הממשק מתבססות בה על מדידה ישירה 
של הצריכה במרעה בזמן אמת. הסיבה לכך תתברר 

בהמשך פרק זה.

גישות ושיטות מדידה 
שיפלי ושותפיו הדגישו את חשיבותה של סָקלת 
הזמן במחקרי צריכה: בסָקלה הארוכה ביותר (משך 
החיים של בעל החיים הרועה), קצב צריכת חומרי 
ת בהתאם לצורכי הקיום והייצור. בסָקלת  המזון מווסֹ
זמן יומית, לעומת זאת, קצב הצריכה מוּוסת על ידי 
post-) התהליכים הפיזיולוגיים שלאחר הצריכה 

ingestive processes) - עיכול והפרשה - וכן על 

ידי מגבלות זמן רעייה ועל ידי קצב הצריכה בזמן 
רעייה פעילה. בתוך פרקי הזמן של רעייה פעילה 
המאפיינים  ידי  על  מוּוסת  הצריכה  קצב  (דקות), 
המרחביים והמורפולוגיים של הצומח ועל ידי מנגנון 
 .(Shipley et al., 1994) איסוף המזון של בעל החיים
זה  הגישה לנושא קצב הצריכה כפי שמציג פרק 
מתמקדת באופן שבו בעל החיים אוסף את הצומח, 
הצומח.  מתכונות  מושפע  האיסוף  וכיצד תהליך 
בחירת המנה הנאספת, במובן של בחירה בין מינים, 
חלקי צמח או בתי גידול, נחשבת לתלויה בתהליכים 
שמתרחשים בסָקלות זמן ומרחב גדולות יותר, ונדונה 

בפרק הקודם. 

קצב הצריכה ואיכות הצומח הנצרך (הערך התזונתי) 
בזמן רעייה פעילה, הם משתני מפתח בחקר הצריכה, 
ושניהם קשים למדידה. בסָקלת זמן יומית אי אפשר 
לקבוע את קצב הצריכה ברעייה באופן מדויק. "עדיין 
ניתן לכמת באופן  לא פיתחו שיטה שבאמצעותה 
 ... מדויק את קצב הצריכה של בעלי חיים במרעה 
השיטות הנוכחיות להערכת הצריכה של בעלי חיים 

פרק 18 / 
איסוף מזון במרעה

"המוציא תבן, כמלוא פי פרה; עצה, כמלוא פי גמל; עמיר, כמלוא פי טלה; עשבים, כמלוא פי גדי."

(מסכת שבת, פרק ו', משנה ד')
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במרעה חסרות דיוק, ולעתים קרובות הן מייגעות, 
 Cordova et al.,) "יקרות, ומצריכות השקעת זמן רב
435 :1978). הצהרות אלה פורסמו לפני קרוב ל-40 שנה, 
ומאז עדיין לא היו פריצות דרך בתחום המדידה של 
צריכת המזון על ידי בעל חיים במרעה (להבדיל מבעל 
חיים הניזון ממזון מוגש באבוס). הקושי, העלות וחוסר 
הוודאות, הכרוכים במדידה של קצב צריכה יומי של 
מעלי גירה במרעה, מהווים מגבלה מרכזית בהבנה של 

מערכות מרעה ובניהולן.

התגובה התפקודית
בזמן  מזון  יכולים לאסוף  חיים  הקצב שבו בעלי 
מנגנון  תכונות  של  פונקציה  הוא  פעילה  רעייה 
בין קצב  האיסוף שלהם ושל שפע המזון. הקשר 
הצריכה לשפע המזון מכונה "התגובה התפקודית" 
 Solomon, 1949;)  (the functional response)
זהו קשר של מצב-קצב   .(Holling, 1959a; 1959b

'מצב'  (state-rate relationship), שבו המשתנה 
מוגדר, בדרך כלל, כביומסה ליחידת שטח, והמשתנה 
'קצב' מוגדר כביומסה נאספת ליחידת זמן. במחקרים 
רבים הוכח באופן אמפירי כי בעבור מעלי גירה קטנים 
וגדולים פונקציה זו היא עקומת רוויה: תלולה יחסית 
ברמת ביומסה נמוכה, ומתיישרת לִאטה עם העלייה 
 Arnold and Dudzinski, 1969; (למשל:  בביומסה 
Allden and Whittaker, 1970). התגובה התפקודית 
נבחנה גם מההיבט התאורטי. לדוגמה, נוי-מאיר בחן 
צורות שונות של התגובה התפקודית, תוך מתן הסבר 
תאורטי לכל אחת מהן על סמך הנחות באשר למנגנון 

.(Noy-Meir, 1978a) תהליך הצריכה

כאשר הצריכה מוגדרת בסָקלת זמן יומית, השיפוע 
של עקומת התגובה התפקודית ("יכולת הקציר" של 
בעל החיים) נמדד ביחידות של שטח לבעל חיים ליום, 
ומייצג את שטח המרעה המרבי שבעל חיים מסוגל 
"לקצור" במשך יום אחד. הקטע התלול ביותר של 
התגובה התפקודית מייצג את יכולת האיסוף המרבית 
של בעל החיים, במונחים של השטח שאפשר לקצור 
בכל יום בהתאם למגבלות הפיזיות-מנגנוניות. לכן, 
אם המרעית הנחוצה למילוי דרישת המזון היומית של 
בעל החיים מתפרסת על פני שטח גדול יותר מאשר 
יוכל לספק  יכולת הקצירה המרבית שלו, הוא לא 
דרישה זו. במילים אחרות, אפשר להקצות למעלה 
גירה שטח מרעה כולל, המכיל צומח באיכות גבוהה 
ובכמות כוללת רבה יותר מהדרישה היומית, ועדיין 
לא יהיה ביכולתו לספק את הדרישה בגלל מגבלות 

התגובה התפקודית.

השילוב של התגובה התפקודית של בעל החיים 
הרועה יחד עם הקשר בין קצב צמיחת העשב ובין 
כמות הביומסה ליחידת השטח, הניב ניתוחי עומק 
Noy-) של תכונות יציבות כלליות של מערכות מרעה
שער 10,  Meir, 1975; 1976; 1978a; 1978b - ראו גם 
נספח 3). עם זאת, הדגם של התגובה התפקודית אינו 
כלי חיזוי מדויק, משום שאיסוף יומי כפונקציה של 
ביומסה ליחידת שטח היא תיאור דו-ממדי של הרעייה 
(זמן ושטח), ואילו הרעייה מבוצעת במרחב תלת-

ממדי הכולל גם את מבנה כר המרעה. כאן משתנים 
 Arnold) כמו גובה הצומח יכולים להגביל את הצריכה

 .(and Dudzinski, 1969

הנגיסה
"פעולת הנגיסה" מוגדרת כסדרה של תנועות ראש, 
פה, לסת ולשון, הכרוכות באיסוף חומר צמחי לתוך 
חלל הפה תוך תלישתו. ה"נגיסה" - במובן של יחידת 
חומר צמחי נאסף - היא היחידה הבסיסית של הצריכה. 
אפשר להתייחס לנגיסה כישות בעלת נפח אפקטיבי של 
מרעית, שהתיאור הפשוט ביותר שלה הוא גליל בעל 
שטח פנים מסוים ועומק (גובה) מסוים (איור 1). משקל 
הנגיסה יהיה אפוא המכפלה של נפח הנגיסה בצפיפות 
העשב (ביחידות של מסה ליחידת נפח), במקום בכר 

.(Hodgson המרעה שהנגיסה בוצעה בו (1985 ,

מנגיסה לקצב הצריכה 
ובין קצב הצריכה  את הקשר בין הנגיסה הבודדת 
אפשר להגדיר כמכפלה של ממוצע משקל הנגיסה 
(mean biting rate). רעייה  וממוצע קצב הנגיסה 
מורכבת מקטעים של רעייה פעילה, מקטעים של 
העלאת גירה ומקטעים של פעילויות אחרות, כגון 
(שלא בזמן רעייה פעילה). לכן,  מנוחה או הליכה 
הצריכה מוגדרת כמכפלה של ממוצע משקל הנגיסה, 
ממוצע קצב הנגיסה במקטעי רעייה פעילה וסך כל זמן 
 Spedding) הרעייה הפעילה ביחידת הזמן המדוברת
 et al., 1966; Allden and Whittaker, 1970; Chacon

(בזמן רעייה פעילה)  et al., 1976a). קצב הצריכה 

יהיה אפוא היחס בין משקל הנגיסה ובין סך כל הזמן 
המוקדש לכל פעולת נגיסה.

מודל אריתמטי זה של קצב הצריכה אינו מספק מידע 
באשר לקשר התפקודי בין מרכיביו, והמטרה המחקרית 
היא לקבוע ולכמת את הקשרים הללו. התגובה של 
קצב הנגיסה וזמן הרעייה הפעילה למשקל הנגיסה 
ירידה במשקל הנגיסה מלווה  בדרך כלל שלילית: 
בעלייה בקצב הנגיסה ובזמן הרעייה הפעילה. ההסבר 
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 איור 1 המרכיבים הבסיסיים של קצב הצריכה המָידי (היחס בין 
משקל הנגיסה ובין הזמן המושקע בכל נגיסה, כולל לעיסה)

לכך הוא כי בעל החיים מנסה לשמור על קצב הצריכה 
 Chacon et היומי הנדרש למילוי הדרישות הקיומיות (
 .(al., 1978; Penning et al., 1991a; Morris et al., 1993

וויטקר את הקשר  במחקר רב-השפעה בחנו אלדן 
בין רמות ביומסה לקצב הצריכה (בפרקי זמן קצרים) 
ולזמן הרעייה היומי. ברמה התחלתית גבוהה של 
ביומסה, קצב הצריכה וזמן הרעייה היומי לא הגיבו 
 Allden and Whittaker, ) לירידה ברמת הביומסה 
ירד  ביומסה  בינונית של  1970). ברמה התחלתית 
קצב הצריכה בתגובה לירידה בכמות הביומסה, אך 
זמן הרעייה היומי עלה באופן שפיצה על הירידה 
זמן  ביומסה,  נמוכה של  הזאת. ברמה התחלתית 
הרעייה היומי לא הספיק לפצות באופן מלא על ירידה 
נוספת בקצב הצריכה. בניסוי אחר הראו את הקשר 
המפצה בין משקל הנגיסה ובין קצב הנגיסה שהתבטא 
בשמירה על קצב הצריכה בזמן רעייה פעילה על פני 
טווח גבהים רחב של הצומח. בחלק מהמחקרים, זמן 
הרעייה וקצב הנגיסה לא פיצו באופן מלא על הירידה 
 Chacon and Stobbs, 1976; :במשקל הנגיסה (למשל

 .(Jamieson and Hodgson, 1979

הרעייה כתהליך
המרכיבים ההתנהגותיים הקשורים לפעולת הנגיסה 
הם החיפוש והטיפול. החיפוש כולל תנועה של בעל 
החיים תוך ניסיון לאתר נקודת רעייה מתאימה ("תחנת 
אכילה"), ואת כל התהליכים הקוגניטיביים והחושיים 
הכרוכים בהחלטה להסיר צומח מנקודה מסוימת בכר 
המרעה ("קבלת החלטות"). תחנת האכילה היא שטח 

קטן של צומח, המוגדר על ידי היכולת של בעל חיים 
להגיע אליו על ידי תנועות ראש, צוואר ולשון - אך 
בלי הזזת הרגליים. לכן, תחנת האכילה של פרה גדולה 

בהרבה מזו של כבשה. 

המרכיב היחיד של תהליך חיפוש המזון שמתאים 
למדידה ישירה הוא מהירות התנועה (ההליכה). הטיפול 
בנגיסה מורכב מפעולת הנגיסה עצמה (כלומר, התנועות 
של הראש והפה המיועדות לאסוף צומח לתוך חלל 
ומהבליעה.  ותלישה של הצומח), מהלעיסה  הפה, 
לא כל המרכיבים ההתנהגותיים-פיזיולוגיים הללו 
מתבצעים בנפרד. לדוגמה, תצפית ישירה מראה כי 
בעל חיים יכול ללעוס ולנוע (לחפש) בו-זמנית. כאשר 
בעל החיים רועה בכר מרעה שופע ובעל איכות גבוהה 
(וכנראה גם במצבים פחות איֵדאליים מאלה), החיפוש 
אינו צפוי להגביל את קצב הצריכה בזמן רעייה פעילה.

קונספטואלי של קצב  השלב הבא בפיתוח מודל 
הצריכה בזמן רעייה פעילה הוא לתת ביטוי למבנה 
כר המרעה יחד עם מידות הנגיסה, משקל הנגיסה וזמן 

הטיפול בנגיסה. 

שיטת המיקרו-כר
פתרון מרחיק לכת לבעיית המדידה היה השימוש 
בשיטת ה"מיקרו-כר" (micro-sward). כפי שמרומז 
בשמו, המיקרו-כר הוא זירת רעייה בזעיר אנפין - 
משטח קטן של צומח בעל שטח פנים הדומה לשטחה 
של "תחנת אכילה". שיטה זו מתיימרת לדמות מה 
שקורה במציאות במרחב המרעה באמצעות זירת ניסוי 

קצב הצריכה
המידי

Instantaneous
intake rate

משקל הנגיסה
Bite weightX =

קצב הנגיסה
בזמן רעייה פעילה

Bite rate during
active grazing

צפיפות: משקל
הצומח ליחידת נפח

Bulk density

נפח הנגיסה
Bite volume

שטח פנים של הנגיסה
Bite area

עומק הנגיסה
Bite depth
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לא טבעית, כאשר בעל החיים מנותק מההקשר הרגיל 
של איסוף מזון - תנועה חופשית במרחב גדול כחלק 
מקבוצה. במקרים רבים, מופע הצומח חורג מאוד מכל 
מה שבעל החיים צפוי להיתקל בו בשטח מרעה טבעי, 
ועקב ממדיו הקטנים של השטח, יש מגבלה חמורה על 
משך התצפית. עם זאת השיטה מאפשרת שני דברים: 
ראשית, שליטה מיטבית על מבנה הצומח, ובכלל זה 
האחידות שלו והיכולת להפריד בין תכונות שבדרך 
כלל קשורות זו לזו בכר מרעה טבעי; שנית, צפייה 
בהתנהגות רעייה ותיעוד שלה ברמת פירוט שאי 

אפשר להשיג בתנאי שדה רגילים.

חוקרי המנגנון של תהליך הרעייה פיתחו שיטות 
שונות לעבודה במיקרו-כר, ואפשר לחלק אותן לארבע 
קטגוריות כלליות: א. כר "מלאכת יד" או כר "מלאכותי" 
 ;(hand-constructed sward or artificial sward)
ב. זריעה וגידול במגשים (tray method); ג. חיתוך 
מיקרו-כר מהשדה (turve method); ד. הכנה בשדה 
(field patch method) על ידי חיתוך הצומח מסביב 
למיקרו-כר בגובה פני הקרקע. הטכניקה הראשונה 
מצריכה את העבודה הרבה ביותר, אך מאפשרת את 

רמת השליטה הגבוהה ביותר במבנה כר הצומח.

נקודת התורפה של שיטת המיקרו-כר היא הירידה 
יחסית בזמינות המזון עם הסרת הצומח  התלולה 
בכל נגיסה (depletion). אם כן, הדילמה ברורה: מצד 
אחד, הנחת היסוד של הגישה היא שתכונות הנגיסות 
הן פונקציה ישירה של תכונות כר הצומח, ולכן רצוי 
להגביל את מספר הנגיסות כדי שתנאי ההתחלה ייצגו 
את סדרת הנגיסות כולה. מצד אחר, ייצוגיות ודיוק 

המדידה משתפרים עם גודל המדגם, שבהקשר זה הוא 
מספר הנגיסות וזמן הרעייה. חלוצי שיטת המיקרו-כר 
וקני, שבחרו לעבוד עם כבשים שגודל  היו בלאק 
 Black) תחנת האכילה שלהן לא עלה על 0.15 מ"ר 

.(and Kenney, 1984

זו היה האפשרות להפריד את  ההישג של שיטה 
ההשפעות של גובה הצומח מאלה של צפיפותו על 
פני תחום רב של ביומסה ליחידת שטח, שנעה בין 4 
ל-760 גרם למ"ר. זאת, מבלי לערב השפעות של עונה, 
איכות צומח או מצב פיזיולוגי של החיה. נמצא כי 
בהינתן צומח בעל איכות וזמינות גבוהה, כבשה רעבה 
 instantaneous) מסוגלת להגיע לקצב צריכה מָידי 
intake rate) של 7-6 גרם חומר יבש לדקה. משקל 

הנגיסה המרבי היה כ-0.2 גרם חומר יבש. 

בהשראת המחקר של בלאק וקני המשיכו לאקה ואח' 
לפתח את שיטת המיקרו-כר המלאכותי. הם עבדו עם 
עגלים במשקל של כ-750 ק"ג, מה שהצריך עיצוב 
חדש לחלוטין של הלוחות. הם הרחיבו את פרוטוקול 
הניסוי, וחיברו את המיקרו-כר למכשיר שרשם את 
הכוחות המופעלים עליו בשלושה ממדים. מטרת 
המכשיר הייתה לבחון את ההשערה כי הכוח הדרוש 
לתלישת הצומח בפעולת הנגיסה הוא גורם מגביל 
בקביעת שטח הפנים של הנגיסה. הרעייה צולמה 
בווידאו, והמקור לפס הקול היה מיקרופון אלחוטי קטן 
שחובר למצחו של בעל החיים. נמצא כי ניטור אקוסטי 
בדרך זו ִאפשר זיהוי וסיווג ברורים וחד-משמעיים של 

 .(Laca et al., 1992b) נגיסות ולעיסות

(field patch method) יישום שיטת המיקרו-כר על ידי הכנה בשדה
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המדידות של ממדי הנגיסה התבססו על טיפול ניסויי, 
שבו בעל החיים מבצע סדרה קצרה של כשש נגיסות. 
נדיר שבמהלך שש נגיסות ימקם בעל החיים נגיסה 
בנקודה על פני שטח כר הצומח שממנה כבר נלקחה 
נגיסה קודמת. אי לכך, אפשר לראות את מבנה הכר 
(גובה וכו') באתרי הנגיסות כדומה מאוד, ודומה למבנה 
ידי ספירת המספר הכולל של  הכר ההתחלתי. על 
יחידות צומח שיש בהן סימני רעייה, ועל ידי מדידת 
הגובה של שארית הצומח של כל יחידה כזאת, אפשר 
ואת  הנגיסה  לחשב את ממוצע שטח הפנים של 
ממוצע העומק שלה. השיטה הזאת של שש נגיסות 
אצל בקר מקבילה לשיטה של עשרים נגיסות אצל 

 .(Burlison et al., 1991) כבשים במחקרים אחרים

בארץ יושמה שיטת המיקרו-כר בשני אופנים. סדרה 
 field) ארוכה של ניסויים בוצעו על ידי הכנה בשדה
patch method), וחלק מהם מתואר בפרק הזה. נוסף 

על כך, וריאציה של שיטת הכר המלאכותי, בשילוב 
ניטור אקוסטי, פותחה על ידי נבון ואח' (2013), כדי 
לחקור צורכי לעיסה של ִעזים על צומח מעוצה. נמצא 
כי מקדם הלעיסה (כלומר, מספר הלעיסות ליחידת 
צריכה) היה יציב למדי, ותוצאות אלה מחזקות את 
האפשרות העתידית להערכת צריכה על ידי מעקב 
אחר מספר הלעיסות בעזרת שיטת הניטור האקוסטי 

.(Navon et al., 2012)

יצירת הנגיסה, תנועות הלסת והשימוש בלשון
ההתנהגויות הרלוונטיות לצריכה ברמת הנגיסה הן 
תנועות הראש, תנועות הלסתות, תנועות הלשון 
(jaw movement), דהיינו  והבליעה. תנועת הלסת 
מחזור אחד של פתיחה וסגירה של הלסתות, היא 
הנגיסה  פעולת  הבסיסי של  המרכיב ההתנהגותי 
והטיפול בצומח בחלל הפה. תנועת הלסת דרושה 

כדי להוציא את הלשון לשם גריפת צומח לתוך הפה 
(לפחות אצל בקר), כדי להקיף צומח לפני תלישתו 
נשארות  הלסתות  התלישה  ברגע  ללעוס.  וכדי 

סגורות לזמן קצר.

אם נניח שצורכי הלעיסה ליחידת משקל נצרכת הם 
קבועים, ושמתבצעת תנועת לסת אחת לכל נגיסה 
(הנחה סבירה), אזי אפשר לתאר את תהליך הצריכה 

באופן אלגברי פשוט:
 I = w × J / (1 + w × q)

J = ji + jc
כאשר:

קצב הצריכה (מסה ליחידת זמן)  I
משקל הנגיסה (מסה)  w

קצב תנועות הלסת מכל סוג (ליחידת זמן)   J
קצב תנועות הלסת לשם אחיזה (ליחידת זמן)  ji
קצב תנועות הלסת לשם לעיסה (ליחידת זמן)  jc

מספר הלעיסות הדרושות ליחידת צריכה (ליחידת   q
מסה)

 q-ו J כאשר ,w-ל I משוואה זו היא עקומת רוויה בין
הם ערכים קבועים (איור 2). הערכות גסות של ערכים 
קבועים אלה, הנגזרות מהנתונים שהציגו בלאק וקני 

עבור כבשים הן:
J = 100 תנועות לסת לדקה; q = 12 לעיסות לגרם נצרך.

כאשר משתמשים בערכים אלה במשוואה שלעיל, 
קצב  בין  האמפירי  לקשר  זהה  כמעט  התוצאה 
הצריכה ובין משקל הנגיסה כפי שהציגו בלאק וקני. 
באופן ניסויי נמצאו ערכים שונים לתנועות הלסת, 
בזמן  תנועות הלסת  לומר שקצב  ניתן  ובהכללה 
וכ-80  כ-130 לדקה אצל צאן  הוא  רעייה פעילה 

לדקה אצל בקר (טבלה 1).
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אחת ההנחות של מודל הצריכה היא ששני הסוגים 
של תנועות הלסת, שהוגדרו לעיל, אינם מתבצעים 
ניסויי מיקרו-כר  ידי  בו-זמנית. עם זאת, הוכח על 
שהנחה זו לא תמיד תקפה. הבקר יכול לבצע תנועת 
לסת מניפולטיבית וללעוס צומח בפה במהלך תנועת 
לסת אחת. פעולה זו נקראת "תנועת לסת משולבת" 
(compound jaw movement). כאשר המרכיב 
המניפולטיבי בתנועת הלסת המשולבת הוא פעולת 
נגיסה, נוצר קול משולב ייחודי של לעיסה ותלישה, 
והפעולה נקראת "תנועת לסת מסוג לעיסה-נגיסה" 
(chew-bite jaw movement), ויש לה השלכות על 

תהליך הרעייה ועל קצב הנגיסה.

גריפת הצומח על ידי הלשון היא מנגנון חשוב ביותר 
להגדלת שטח הפנים של הנגיסה, לפחות אצל בקר 
(Laca et al., 1992a). היעילות הפוטנציאלית של 
הלשון ככלי איסוף תלויה בעיקר בגובה הצומח. צומח 
שנמצא מחוץ לשטח המכוסה על ידי פעירת הפה, 

אך בתוך השטח שנגרף על ידי הלשון, יתרום לנגיסה 
אם אורכו מספיק כדי להגיע לחלל הפה של החיה. 
השימוש בלשון תלוי בתכונות הצומח: המשרעת של 
הוצאת הלשון עולה עם גובה הצומח, ומספר הגריפות 
לכל נגיסה יורד עם צפיפות הצומח. עלים שאורכם 
ההתחלתי היה 4 ס"מ, ושנכללו בשטח שבו ממוקמת 
פעולת הנגיסה, יצאו לעתים מחלל הפה ללא פגע, 
ואילו עלים שאורכם ההתחלתי היה 8 ס"מ נתלשו 

.(Ungar et al., 1991) בגובה של פחות מ-4 ס"מ

התוצאה הישירה של פעולת האיסוף של הלשון היא 
שתצורת פני שארית הצומח (בהסתכלות מהצד), לאחר 
נגיסה אחת, היא כמעט חצי-כדורית. אבל במבט מלמעלה 
אפשר לראות כי לאחר סדרה של נגיסות יוצרת פעולת 
האיסוף של הלשון נוף של תבניות מאוד לא סדורות 
 .(Ungar and Griffiths, 2002) (3 איור) בשארית הצומח
נוח להמשיג את הנגיסה כצורה גאומטרית  אמנם 

בסיסית כמו גליל, אבל המציאות מורכבת יותר.

תנועות לסת אופי המרעהבעל החיים
מקורלדקה

 מרעה בגובה כבשים
130-120157-149Penning et al., 1991a ס"מ

154-144Penning et al., 1991bתלתן ודגןכבשים

134-115Derrick et al., 1993מיני מספואכבשים

154-128Domingue et al., 1991שחת אספסתכבשים ועזים

80Matsui and Okubo, 1991?בקר

102-60Matsui et al., 1994?עגלות

94-74Rook et al., 1994?פרות

טבלה 1 תנועות הלסת בניסויים שונים

איור 2 תיאור סכמטי של הקשר בין משקל הנגיסה לקצב צריכת המרעית
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איור 3 מיפוי תבניות הרעייה שיצרו ארבע 
עגלות תוך כדי סדרות של נגיסות באורכים 
שונים. זיהוי העגלה מופיע על יד כל סדרת 

 נגיסות כמספר דו-ספרתי. 
 מספר הנגיסות בסדרה מופיע בציר השמאלי. 

 העיגול בתוך המלבן מראה שטח של 100 סמ"ר. 
 השנתות מסמנות מרווחים של 10 ס"מ. 

החצים מראים את כיוון הגישה של החיה 
.(Ungar and Griffiths, 2002 מתוך)
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יחסי זמן וצריכה
אם תנועת הלסת היא הרכיב ההתנהגותי הבסיסי של 
הנגיסה, אזי אפשר להסביר את ממוצע הזמן הדרוש 
לנגיסה (בהיעדר חיפוש), במונחים של ממוצע מספר 
תנועות הלסת שהחיה משקיעה לכל נגיסה. ואכן לאקה 
ואח', בניסוי מיקרו-כר עם בקר, מצאו קשר ישיר וחזק 
בין מספר תנועות הלסת לכל נגיסה ובין הזמן שנדרש 

 .(Laca et al., 1994b) לכל נגיסה

הלסת  תנועות  מספר  את  להסביר  עלינו  כעת 
שמתבצעות בכל נגיסה. משקל הנגיסה הוא הגורם 
העיקרי בקביעת אופי הלעיסה, אם כי תכונות הצומח, 
הן  גם  מים, עשויות  ותכולת  סיבים  כגון תכולת 
 .(Mezzalira et al., 2014) להשפיע על אופי הלעיסה
לדוגמה, נמצא כי כבשים השקיעו 26 לעיסות לכל 
גרם חומר יבש נצרך כאשר רעו בדגנים, לעומת 15 
בתלתן (Newman et al., 1994). במחקרם של לאקה 
ואח' נמצא אצל בקר קשר לינארי בין מספר הלעיסות 
(שכולל תנועות לסת מסוג לעיסה-נגיסה) ובין משקל 

הנגיסה. מספר תנועות הלסת הדרוש ליצירת הנגיסה 
צפוי להיות קשור למבנה הצומח יותר מאשר למשקל 
הנגיסה. ואכן, נמצא כי מספר תנועות הלסת לא היה 
קשור באופן מובהק למשקל הנגיסה, אך עלה עם 
הירידה בגובה הצומח. ההנחה היא שהדבר משקף את 
הקושי לאסוף צומח נמוך לתוך חלל הפה ואת הניסיון 

של החיה לפצות על כך.

(לעיסה-נגיסה)  בקר מנצל את התנועה המשולבת 
באופן די מלא; במשקלי נגיסה גבוהים, כ-90% מסך 
תנועות הלסת הם מהסוג המשולב. אי לכך, סך תנועות 
צורכי  אינו הסכום של  נגיסה  הלסת הדרוש לכל 
הלעיסה וצורכי המניפולציה (הטיפול בצומח עצמו 
במטרה ללעוס אותו באופן היעיל ביותר), אלא הערך 
הגדול מביניהם, והקשר למשקל הנגיסה מתואר היטב 
ידי מקטע אופקי (שבו דרישות מניפולטיביות  על 
מגבילות), ואחריו מקטע לינארי עולה (שבו אופי 

הלעיסה מגביל) (איור 4).

השלכותיה של תנועת הלסת המשולבת
כפי שהוסבר לעיל, אפשר להגדיר את קצב הצריכה 
כיחס בין משקל הנגיסה ובין הזמן שבעל החיים משקיע 
בטיפול במשקל זה, תוך כדי תנועות לסת הקשורות 
לפעולות נגיסה ולעיסה. ברור שאם בעל החיים יכול 
לבצע את שתי הפעולות תוך כדי תנועת לסת אחת, 

הדבר עשוי להשפיע על קצב הצריכה. תנועת הלסת 
מתחלקת לשלושה סוגים:

(bite) שיעור תנועות הלסת מסוג נגיסה  B
(chew) שיעור תנועות הלסת מסוג לעיסה  C
שיעור תנועות הלסת מסוג נגיסה-לעיסה    Q

(chew-bite)  

איור 4 הקשר בין הזמן המושקע בכל נגיסה ובין משקל הנגיסה  אצל בקר. הזמן לכל נגיסה כולל את כל תנועות 
הראש והלסתות שמיועדות להכניס את הצומח לתוך חלל הפה, לתלוש את הצומח וללעוס אותו (לפי נתונים 

 .(Laca et al. , 1994b-שנלקחו מ
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אפשר לתאר את חלוקת תנועות הלסת לשלושה 
מרכיבים באמצעות מודל גרפי. היות שמדובר בתנועת 
לסת המתחלקת לשלושה שיעורים המסתכמים לאחד, 
unit- או ternary plot נוח להציג אותם באיור שנקרא
sum triangle - איור בצורת משולש שווה צלעות, 

שכל פינה בו מייצגת שיעור 1 של מרכיב אחד ושיעור 
0 של שני המרכיבים האחרים, והצלע מול כל פינה 
מייצגת שיעור 0 של אותו מרכיב. כל נקודה בתוך מרחב 
המשולש מייצגת שילוב מסוים של שלושת המרכיבים 
של תנועות הלסת, והם מסתכמים למרכיב אחד בכל 
שטח המשולש (איור 5א). ברור שלא כל נקודה במרחב 
המשולש אפשרית מבחינה ביולוגית. לדוגמה, בעל 
החיים אינו יכול לבצע אך ורק נגיסות בלי ללעוס, 
או אך ורק לעיסות בלי לנגוס. המיקום של כל נקודה 
במשולש תלוי בהשפעת סך מספר תנועות הלסת לכל 
נגיסה (α) ומספר הלעיסות לכל נגיסה (β). כדי להבין 
את המשמעות של אזורים שונים במרחב המשולש, 
אפשר להוסיף לאיור זה קווים שווי-ערך לשני המדדים 
 (α) שהגדרנו לעיל: סך מספר תנועות הלסת לכל נגיסה

ומספר הלעיסות לכל נגיסה (β) (איור 5ב).

אם כן, מהי חלוקת תנועות הלסת בפועל? בארץ בוצע 
ניסוי שבו תשע עגלות רפת רעו במשך כעשר דקות 
בשטח אחיד של שיבולת שועל כשישה שבועות 
לאחר הזריעה (Ungar et al., 2006). השימוש בניטור 
אקוסטי ִאפשר לסווג את תנועות הלסת, ובהתאם 
חושבה חלוקת תנועות הלסת בפועל. נמצא שממוצע 
(J) היה כ-78 לדקה, עם שונות  קצב תנועות הלסת 
נמוכה ביותר (CV = 6%). לעומת זאת, בין שלושת 
הסוגים של תנועות הלסת נמצאה שונות גבוהה: ערכי 
CV) היו 58% בעבור נגיסות, 21%  ) מקדם השונות 
בעבור לעיסות, ו-50% בעבור לעיסות-נגיסות. עלייה 
בשיעור של לעיסות-נגיסות הייתה מלווה בירידה 
 (R במספר תנועות לסת לנגיסה (α), ולכן קצב הנגיסה (
עלה. אבל הממצא המעניין ביותר היה שהחלוקות של 
תנועות הלסת של תשע העגלות הסתדרו לאורך קו 
שווה-ערך של מספר לעיסות לכל נגיסה (β) (איור 5ג). 
משקל הנגיסה עלה משמאל לימין. השינויים האלה 

מרמזים על ויסות של משקל הנגיסה.

ההשלכות של תנועת הלסת המשולבת הן מעבר 
לקצב הנגיסה בלבד. כאשר פעולת הנגיסה ופעולת 
הלעיסה "מתחרות" ביניהן, צפוי להיות קשר חיובי בין 
משקל הנגיסה ובין קצב הצריכה. אך כאשר תנועת 
הלסת המשולבת אפשרית, אין זה בהכרח נכון כי אין 
תועלת בטעינת הפה בצומח יותר ממה שאפשר לעבד 

בפעולת לעיסה אחת. במקרה כזה יהיה על החיה לשלב 
לעיסות בתוך רצף הלעיסות-נגיסות, ועל ידי כך יקטן 
קצב הנגיסה. אם, כתוצאה מלעיסות-נגיסות, אין צורך 
להגיע למשקל נגיסה מרבי, החיה יכולה להגביל את 
עומק הנגיסה (skimming), ועל ידי כך לשפר את איכות 
המנה - כי במקרים רבים החלק העליון של כר המרעה 
הוא בעל האיכות הגבוהה ביותר. אזי, החיה האידאלית 
תבצע לעיסות-נגיסות בלבד, ותווסת את משקל הנגיסה 

(באמצעות ממדי הנגיסה) כך שיתאים ללעיסה אחת.

ממדי הנגיסה ומשקלה
התיאור הבא של ממדי הנגיסה מבוסס על מדידות 
Laca et al., 1992a). אנו  שערכו לאקה ואח' אצל בקר (
מניחים כי אפשר לסכם את ממדי הנגיסה במונחים 
של שטח הפנים של הנגיסה ועומק הנגיסה (איור 1). 
הן שטח הפנים של הנגיסה הן עומק הנגיסה מוגדרים 
מההיבט של הצומח ולא של בעל החיים. שטח הפנים 
נפחי  מוגדר כסך שטח הצומח שהוסר ממנו חלק 
(במידה כלשהי). עומק הנגיסה מוגדר כהפרש בין גובה 
הצומח ההתחלתי ובין ממוצע גובה שארית הצומח 
לאחר הנגיסות. כדי להגדיר את הקשר בין ממדי 
הנגיסה למבנה הצומח מבססים את המדידות על כר 
צומח עלוותי אחיד, שנלקחה ממנו סדרה קצרה של 

נגיסות ללא "רעייה חוזרת".  

בצומח בעל צפיפות נמוכה (כלומר, מסה נמוכה ליחידת 
נפח), שטח הפנים של הנגיסה גדל עם גובה הצומח. 
התגובה נחלשת עם העלייה בצפיפות הצומח. עומק 
הנגיסה הוא בעיקר פונקציה של גובה הצומח. בצפיפות 
נמוכה, שיפוע הקשר בין עומק הנגיסה לגובה הצומח 
הוא כ-0.5, כלומר, בעל החיים מסיר כחצי מהגובה. גם 
במחקרים אחרים נמצא שבעלי חיים מסירים שיעור 
 Burlison) קבוע למדי של גובה הצומח ביצירת הנגיסה
 et al., 1991; Curll and Wilkins, 1991; Milne et al.,

  .(1989; Wade et al., 1989; Illius et al., 1992

נפח הנגיסה 
נפח הנגיסה מחושב כמכפלה של שטח הפנים של 
הנגיסה ועומק הנגיסה. משקל הנגיסה מחושב כמכפלה 
של נפח הנגיסה וצפיפות הצומח בשכבה שהוסר 
עם  גדל  הנגיסה  בקר משקל  הצומח. אצל  ממנה 
 Laca et al.,) הצומח  צפיפות  ועם  הצומח  גובה 
1992a). מספר אוכלי עשב, כולל בקר, יכולים להשיג 
משקלי נגיסה גבוהים מאוד על ידי "אפקט הספגטי", 
כאשר יחידת צומח ארוכה מאוד נתלשת ונמשכת 
כן,  בהדרגה לתוך חלל הפה תוך כדי לעיסה. כמו 
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יכול להשתמש בסדרה ארוכה של תנועות  הבקר 
לסת מניפולטיביות בשילוב פעולות הלשון כדי לקפל 
בהדרגה יחידת צומח גבוהה מאוד לתוך חלל הפה 

ולנתק אותה סמוך לבסיסה. 

מרמת הנגיסה לרמת הכתם
אם ברצוננו לחזות את קצב הצריכה בעבור סדרה 
של נגיסות, חשוב לדעת היכן החיה ממקמת אותן. 
האפשרויות הקיצוניות הן למקם את הנגיסות באופן 
 Ungar) אקראי או באופן שיטתי על פני שטח הצומח
et al., 2001). היות שהנגיסה אינה מסירה צומח עד פני 
הקרקע, שארית הצומח הופכת לאתר פוטנציאלי של 
נגיסה עתידית. אם כך, החלק העליון של הצומח בכר 
המרעה מהווה אופק רעייה (grazing horizon) ראשון 
שעוביו נקבע על ידי עומק הנגיסה, ומתחתיו נקבל 
אופק רעייה שני שנצרך ברעייה כאשר האופק הראשון 
הולך ונעלם. מספר אופקי הרעייה הפוטנציאליים יהיה 
 Ungar and) בגובה ההתחלתי של הצומח  תלוי 
Ravid, 1999). הסרת צומח בנגיסות באופן שיטתי 
יכולה להתבצע על ידי רעייה אופקית (כלומר, קודם 
מצד לצד ואחר כך כלפי מטה) או על ידי רעייה אנכית 

(כלומר, קודם כלפי מטה, ואחר כך מצד לצד).

בדרך כלל, בזמן רעייה במיקרו-כר ממקמים בני בקר 
נגיסותיהם באופן שיטתי לפי רעייה אופקית  את 
(Griffiths et al., 2006), וההסתברות של רעייה חוזרת 
(כלומר, הסרת נגיסה מאופק רעייה נמוך יותר) נמוכה 
(depletion) של  בהתחלה ועולה עם דרגת הדלדול 
אופק הרעייה העליון (Laca et al., 1994a). היות שכך, 
משקל הנגיסה הממוצע וקצב הצריכה יורדים עם דרגת 

הדלדול של המיקרו-כר.

במחקר של לאקה ואח' נקבעו עקומות דלדול בעבור 
בקר הרועה במיקרו-כרים שבהם עלי חיטה, שונים 
בצומח  כי  נמצא  בביומסה.  שווים  אבל  במבנם 
גבוה  היה  הנגיסה  ודליל, משקל  גבוה  בעל מבנה 
יותר עם מספר  וירד באופן תלול  יותר בהתחלה, 
הנגיסות. לעומת זאת, בצומח נמוך וצפוף ירד משקל 
הנגיסה בצורה מתונה יותר. סגנון הרעייה היה אופקי, 
והדבר גרם לשינוי פתאומי בקצב הצריכה המָידי 
(instantaneous intake rate), כאשר אופק הרעייה 

העליון נוצל עד תומו. 

המיקרו-כר ותחנות אכילה
היא החוליה   (feeding station) "תחנת אכילה" 

איור 5 מודל גרפי המתאר את שלושת סוגי תנועות הלסת, מבוסס על unit-sum triangle. איור 5א - השיעור של 
לעיסות (C), נגיסות (B), ולעיסות-נגיסות (Q). איור 5ב - קווים שווי ערך (isoclines) בעבור מספר תנועות הלסת 

לכל נגיסה (α) ומספר הלעיסות לכל נגיסה (β). איור 5ג - חלוקת תנועות הלסת בין לעיסות, נגיסות ולעיסות-
נגיסות אצל תשע עגלות רפת שרעו בשטח אחיד ורציף של שיבולת שועל (מתוך אונגר ואח', 2009ב)
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החיונית המקשרת בין שיטת המיקרו-כר ובין השדה. 
הדפוס האופייני של התנהגות רעייה בשטחי מרעה 
רבים הוא מחזור של הליכה (חיפוש), עצירה והסרת 
צומח משטח צומח חצי עגול הנמצא בהישג הצוואר 
והראש. שטח הצומח שנוצל במחזור אחד כזה מכונה 
 Ruyle and Dwyer, 1985; Pfister et) "תחנת אכילה"
al., 1988; El Aich et al., 1989). בשיטת המיקרו-כר 
של לאקה ואח' משתמשים בשטח של כחצי מ"ר, 
כקירוב לשטח הגדול ביותר שפרה בוגרת יכולה לנצל 
 .(Laca et al., 1992a) בלי להזיז את רגליה הקדמיות
המיקרו-כר (בין אם "עבודת יד" או יחידה מוגדרת 
בשדה) מייצג תחנת אכילה, ומניסויי דלדול צומח 

אפשר ללמוד רבות על רעייה בתחנת אכילה אחת. 

תחנות אכילה וכתמים אקולוגיים
מהי דרגת הדלדול שבעקבותיה יעבור בעל החיים 
הגישות, שבעזרתה אפשר  לתחנה הבאה? אחת 
לענות על השאלה הזאת, היא באמצעות שינוי קטן 
במינוח - מ"תחנת אכילה" ל"כתם" במובן האקולוגי 
של המילה (Jiang and Hudson, 1993). ואז השאלה 
היא: כמה כדאי לנצל מהכתם הנוכחי לפני עזיבתו 

ומעבר לכתם חדש? 

אם מניחים שהחיה מבקשת להגיע לקצב צריכה 
מרבי, הפתרון התאורטי הבסיסי הוא תאוריית הערך 
השולי של צ'רנוב (Charnov, 1976), הקובעת כי קצב 
הצריכה הכללי יהיה מרבי אם החיה תעזוב את הכתם 
כאשר קצב הצריכה בתוכו יורד לממוצע קצב הצריכה 

לבית הגידול כולו. פתרון זה מביא אותנו לפתחה 
של תאוריית שיחור המזון המיטבי ולשאלות של 
אסטרטגיות חיפוש מזון בסָקלות זמן ארוכות יותר. 
שאלות אלה עדיין לא נחקרו אמפירית באופן יסודי 

בעיקר בגלל מגבלות של שיטות המדידה.

רמת השדה וכרי מרעה שאינם כתמיים
אין זה מובן מאליו כי פרדיגמת הכתם, במובן האקולוגי 
שתואר לעיל, היא המתאימה ביותר לתאר כל מצב 
בשטח מרעה. האם בעלי חיים מתנהגים בכרי מרעה 
אחידים כאילו הם כתמיים? פותחו גם מודלים של 
תהליך הרעייה שאינם מסתמכים על מושג ה"כתם" 

(לדוגמה, אונגר, 1990). 

אפשר להתייחס לכר המרעה כאוכלוסייה של נגיסות 
פוטנציאליות בעלות משקל שונה (שנקבע על ידי 
מבנה הצומח בכל נקודה במרחב), המפוזרת באופן 
אקראי במישור האופקי. ככל שעולה הבררנות לנגיסות 
כבדות יותר, כך עולה מרווח הזמן בין הנגיסות. כדי 
להגיע לקצב הצריכה המרבי, על בעל החיים לבחור, 
מתוך כלל הנגיסות שהוא "פוגש" ברצועת החיפוש 
 Ungar) שלו, רק בנגיסות שהן מעל משקל סף מסוים
and Noy-Meir, 1988). יתר על כן, כאשר בעל החיים 
פועל באופן מיטבי זה, קצב הצריכה המָידי יהיה גדול 
יותר כאשר השונות של אוכלוסיית הנגיסות מבחינת 
משקלן תהיה גבוהה יותר, אף על פי שממוצע משקל 

הנגיסה לא השתנה.

/ איסוף מזון במרעה פרק 18 

פרה אוכלת במיקרו-כר
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הקצאת שטח מרעה
מהדיון לעיל עולה כי כל נגיסה של בעל החיים אמנם 
מפחיתה את זמינות הצומח ומשנה את מבנה כר 
המרעה, אך אינה משנה בהכרח את משקל הנגיסה 
או את קצב הצריכה המָידי. כל עוד בעל החיים בוחר 
נאכלו, משקל  או  בוקרו  נגיסות מאזורים שטרם 
יכולים להישמר. אם לבעל  וקצב הצריכה  הנגיסה 
החיים מוקצה שטח גדול דיו, המאפשר לבחור נגיסות 
משטח "טרי" במשך יום שלם, אזי אפשר לחזות את 
קצב הצריכה היומי על בסיס התגובה התפקודית, 
שבה המשתנה "מצב" הוא המצב ההתחלתי של כר 

המרעה.

 continuous or set) כאשר שיטת הרעייה רציפה 
stocking) ולא מחזורית (rotational grazing), נדיר 

שלבעל החיים מוקצה שטח שהוא פחות מפי עשרים 
היחס  כלל  ובדרך  היומי שלו,  הנגיסה  מסך שטח 
קרוב יותר ל-100. לכן השימוש בתגובה התפקודית, 
"מצב" למשתנה  המבוסס על הקשר בין המשתנה 
(state-rate relationship) כדי לחזות את  "קצב" 

קצב הצריכה היומי, תקף מבחינה קונספטואלית. 

לעומת זאת, כאשר שיטת הרעייה היא מחזורית או 
(strip grazing), השטח שעומד לרשות  ברצועות 
לפוטנציאל שטח  קרוב  נתון,  בזמן  החיים  בעל 
הנגיסה היומי או אפילו נמוך ממנו. כתוצאה מכך, 
התנאים ההתחלתיים של כר המרעה אינם רלוונטיים 
(כי יש  יומית  למה שבעל החיים חווה בסקלת זמן 
ותגובה תפקודית  היום),  שינוי משמעותי במהלך 
מסוג מצב-קצב, שמנסה לחזות את קצב הצריכה 
היומי, אינה תקפה. לכן, כאשר כמות המרעה גבוהה 
רעיית  יחסית) שמאפשרת  (הנמוכה  הרמה  מעל 
שובע, אין זה מפתיע שקשרי צריכה-הקצאה הם 
 Gibb and Treacher, 1976; Le) בעלי כלליות נמוכה

.(Du et al., 1979

שטח רעייה ורעייה אופקית
אפשר לטעון כי היות שבעל החיים מסיר צומח משטח 
מסוים של כר המרעה בכל יום, תדירות הסרת עלווה 
(defoliation frequency), בהתייחס לצמח הבודד, 
עשויה להיות דומה בשיטות שונות של ממשק רעייה 
יכולה  זו  (למשל רציפה לעומת מחזורית). עובדה 
להסביר מדוע אין מוצאים הבדל עקבי בין שיטות 
 Spedding, 1965; Allden) שונות של ממשק רעייה 
and Whittaker, 1970). קו מחשבה זה נכון כל עוד 
השטח שהוקצה לכל בעל חיים אינו מגביל את בחירת 

הנגיסות (כלומר, בשיעור צפיפות נמוך יחסית). אם 
מבנה הצומח ההתחלתי אחיד במישור האופקי, ובעל 
החיים שאינו מוגבל בבחירתו מסיר צומח בעיקר 
מן האופק העליון, אזי אפשר לאמוד בפשטות את 

התחום הקריטי של הקצאת השטח. 

שטח הפנים של הנגיסה בעבור בקר בוגר, הרועה 
גבוהה  לא  (וצפיפות  ס"מ   10 בגובה מעל  בצומח 
 Laca et) במיוחד), הוא לפחות 100 סמ"ר או 0.01 מ"ר
al., 1992b), ומספר הנגיסות היומי הוא לפחות 25,000, 
אם אין אילוצים מיוחדים המשפיעים על התנהגות 
(Hodgson et al., 1991). לכן, הבקר מסיר  הרעייה 
נגיסות משטח של 250 מ"ר ליום. אם נניח שהביומסה 
היא 250 ק"ג חומר יבש לדונם, משתמע כי בעל החיים 
מסיר את הצריכה היומית שלו (12 ק"ג) מתוך ביומסה 

של 62.5 ק"ג (רבע מהביומסה לדונם). 

שבירת הסימטריה
במקומות שכבר עברו רעייה, כאשר קצב ניצול הצומח 
ִאטי יחסית, ואיכות העשב (כלומר, ערכו התזונתי) 
יחסית, לא נצפה סגנון רעייה לפי שכבות  גבוהה 
אופקיות. לדוגמה, שיעור נגיסות גדול, מסך הנגיסות 
שנלקחו, מקורו בכתמי צומח נמוכים (ואיכותיים) אף 
 (Illius et al., 1987) על פי שהכיסוי היחסי שלהם נמוך
בהשוואה לכתמים גבוהים ואיכותיים פחות. בארץ 
נצפתה תופעה זו אצל כבשים שרעו בשטח של שעורה 
במגדה, ואצל בקר בחלקות רעייה בכרי דשא. רעייה 
בצפיפות סבירה של בעלי חיים אינה יכולה לשמור 
ווימבלדון, שכן  על כר מרעה אחיד כמו מדשאות 
ההתפתחות המהירה של הצומח בעונה הירוקה גורמת 
לשבירת הסימטריה בין מקומות שעברו רעייה לאחרונה 
ובין אלה שלא עברו רעייה לאחרונה. אם כן, יש כאן 

ממד נוסף של בררנות שנקבע על ידי איכות הצומח. 

בין תאוריה למציאות
המרכיבים הבסיסיים של הצריכה, שנדונו בפרק 
6), אך  (איור  רעייה  לכל מערכת  הזה, מתייחסים 
ההיבטים הכמותיים אינם כלליים. גורמים רבים מעבר 
לאלה שנדונו כאן - החל במצב הפיזיולוגי של בעל 
החיים, דרך שינויים בפנולוגיה של המינים השונים 
בכר המרעה וכלה בהפרעת זבובים - משפיעים על 
התנהגות רעייה. לפיכך, סביר להניח שחקר מעמיק 
יותר של התהליכים לא יביא למערכת משוואות חיזוי 
שתהיה תקפה לכל סוגי המרעה ושיטות הניצול. הרי 
מורכבות עדינה נוכחת ופועלת בכל רמות הארגון, 
ל'פסיכולוגיה' של בעלי  ובסופו של דבר משיקה 
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החיים. אבל גם במדעי החיים, שאינם מדברים בשפה 
וערכים קבועים אוניברסליים, חובתנו  של חוקים 
לשאוף, להבין ולכמת את הקשר בין רמות הארגון 
השונות: בין החלטות ממשק רעייה ברמת המשק 
ובין התלות שלהן במתרחש בזירת הנגיסה. אבן יסוד 
בהבנת קשר זה היא תפיסת הרעייה כתהליך מרחבי.

אם  נבדוק  התחום  את  להבנתנו  ראשון  כמבחן 
במערכת המושגים שלנו ישנה עקביות פנימית. לשם 
הפשטה נדגים זאת תוך שימוש במספרים עגולים 
עד כמה שאפשר. ערך סביר לצריכה היומית של פרה 
במרעה ירוק הוא 10 ק"ג חומר יבש. מחקרים רבים 
הראו שמספר הנגיסות של פרה ביום רעייה הוא כ-20 
 0.5=103/203 אלף. לכן משקל הנגיסה הממוצע הוא 

גרם חומר יבש. 

200 גרם  נניח ש: א. הביומסה ליחידת שטח היא 
חומר יבש למ"ר (מספר אופייני לשטחי מרעה טבעי 
בצפון הארץ); ב. המבנה האנכי של חלוקת הביומסה 
מוטה כלפי מטה, כך שרבע הביומסה, כלומר 50 גרם 
למ"ר (=5x10-3 גרם לסמ"ר), נמצא בחצי העליון של 
הפרופיל; ג. שטח הפנים של הנגיסה הוא 100 סמ"ר 

(=10-2 מ"ר) ועומק הנגיסה הוא חצי הפרופיל. 

5x10-3/10-2 = 5/10 = כחצי  אזי משקל הנגיסה הוא 
גרם, נתון המתאים לערך הצפוי מהצריכה היומית.

כמו כן, אפשר לבחון אם צפיפויות האכלוס המקובלות 
עולות בקנה אחד עם הידע שלנו על תהליך הרעייה: 
פרה   0.5 צפיפות אכלוס של  מה המשמעות של 
להקטר (או במונחים של הקצאת שטח - 20 דונם 
לפרה, שהוא הערך הנורמטיבי בצפון ישראל) מבחינת 

מרווח הסרת העלווה? 

נאמץ את הערכים שהנחנו לעיל, הרי שפרה  אם 
 20,000) ליום  מ"ר   200 צומח משטח של  מסירה 
נניח ש: א. כל השטח  0.01 מ"ר).  נגיסות, כל אחת 
(20 דונם) העומד לרשות הפרה מכוסה צומח במבנה 
אחיד; ב. הפרה רועה באופן שיטתי ומגיעה לכל נקודה 
במרחב לפני שהיא מבצעת רעייה חוזרת; ג. נתעלם 
מבעיית שבירת הסימטריה. אזי מרווח הסרת העלווה 
מ"ר מרעה מחולק לרעייה   20,000) יום   100 יהיה 
יעבור  עונת הצמיחה  ליום); במהלך  מ"ר   200 על 
רוב הצומח רעייה פעם אחת בלבד, ופחות מארבע 
פעמים בשנה. אין פלא אפוא שהקצאה של 20 דונם 
לפרה נחשבת מתונה מאוד כל עוד נשמרת אחידות 

השימוש במרחב.  

/ איסוף מזון במרעה פרק 18 

איור 6 המרכיבים ההתנהגותיים של קצב הצריכה המידי לפי ההגדרה התפקודית. קצב הצריכה המידי הוא היחס 
בין משקל הנגיסה ובין הזמן המושקע בכל נגיסה, כולל לעיסה. צורכי לעיסה מהווים את הקשר התפקודי בין שני 

חלקי היחס (חץ מודגש).

מבנה הצמח
[גובה, צפיפות, ...]

שטח הפנים
של הנגיסה

צורכי נגיסה

סך כל תנועות 
הלסת לנגיסה

צורכי לעיסה

קצב צריכהזמן לנגיסה

תנועות לסת מסוג
לעיסה-נגיסה

 תנועות לסת 
מסוג נגיסה

עומק
הנגיסה

משקל
הנגיסה

 תנועות לסת 
מסוג לעיסה
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כדוגמה אחרונה נדמיין מצב קיצוני שבו אנו מעוניינים 
לנצל באופן מרבי את הצומח העשבוני בעונה הירוקה, 
במסגרת ממשק אינטנסיבי שבעלי החיים ניזונים בו 
מהמרעה רק כאשר האיכות גבוהה, וביתר השנה הם 
מוחזקים במבנים וניזונים ממזון מוגש. אפשר לחשב 
באופן הפוך, ולשאול מהו מרווח הסרת העלווה הקצר 
ביותר שאינו פוגע מאוד בזמינות. בקצב גידול יחסי 
של פחות מ-5% ליום - שהוא ערך סביר למרעה 
עשבוני בתנאי סביבה טובים - הביומסה מכפילה את 
עצמה כל 15 יום. בתקופה כזו הפרה מסירה צומח 
משטח של 3 דונם (15 ימים x 0.2 דונם ליום) בקצב 
של 10 ק"ג ליום, כאשר בחלקו העליון של המרעה יש 

50 גרם למ"ר (וסך כל הביומסה במרעה הוא 200 גרם 
למ"ר), ולכן אפשר להקצות 3 דונם לפרה במהלך עונת 
הצמיחה בממשק זה כאשר הביומסה במרעה עברה 
את ה-200 גרם למ"ר. מצב זה קורה מאוחר למדי 
בעונת הצמיחה, כאשר נותרים רק מספר שבועות לפני 
סוף העונה. בניסוי בכרי דשא נמשכה הרעייה בכל 
עונת הצמיחה (אחרי השהיית רעייה של כחודשיים 
בתחילת עונת הצמיחה) ולרשות כל פרה עמדו 9 דונם. 
מהדוגמאות האלה ראינו שעל ידי חישוב פשוט ומעט 
פשטני, אפשר לגשר בין מנגנון הרעייה ברמת הנגיסה 
והפה ובין קבלת החלטות על ממשק רעייה ברמת 

המשק או כר המרעה כולו.



רקע 
התנהגות של בעלי חיים הרועים במרעה, על פי רוב 
בקבוצה או עדר, מוגדרת על ידי חלוקת זמן היממה 
למספר פעולות בסיסיות - רעייה, מנוחה והעלאת 
גירה, והליכה לנקודות מים, לאתרי הזנה משלימה 
בין  זו נקבעת,  ולאתרי מרעה מובחרים. התנהגות 
השאר, על ידי הפיזיולוגיה של מערכת העיכול, ממשק 
(למשל לחץ רעייה, הגשת מזון או  הרעייה הנהוג 
תפרוסת נקודות ההשקיה), תכונות כר המרעה והתנאים 
הסביבתיים בשטח. ההתנהגות קובעת את הפיזור 
המרחבי והִעתי של בעלי החיים הרועים בין בתי גידול 
 Kie and Boroski,) שונים בתוך חלקת מרעה נתונה

.(1996; Ganskopp and Bohnert, 2006, 2009

שטחי המרעה הטבעי באזורנו מגוונים, הן מבחינת 
הטופוגרפיה הן מבחינת זמינות המרעית ואיכותה. על 

רקע זה, הבנת ההתנהגות המרחבית של העדר יכולה 
לכוון את התנהלות הרועה, המיקום הנכון של השוקת, 
נקודות הצל ואתרי המזון המשלים בשטח, וכך לשפר 

את יעילות ניצול המרעה. 

בין אתרי  והליכה  בין רעייה, מנוחה  חלוקת הזמן 
המרעה השונים נמדדה בעבר על ידי תצפיות ישירות 
או סריקה מובנית של מיקום בעלי חיים בשטח וציון 
מסלולי הרעייה שלהם ביחס לטופוגרפיה, למתקנים 
ולכמות  הצומח  לטיפוסי  ואבוס),  (כגון שקתות 
 Shafer, 1963; Risenhoover,) הביומסה העשבונית 
 1989; Moen et al., 1990; Miquelle et al., 1992;
 .(Perevolotsky et al., 1998; Rothman , 1998
בשיטות שהיו מקובלות בעבר, איסוף הנתונים על 
תנועת בעלי חיים במרעה הצריך עבודה רבה במעקב 
פרטני בשטח, בדרך כלל על פרט אחד ולאורך יום 

פרק 19 / 
פיזור מרחבי וִעתי של בעלי חיים במרעה

"הנה הכבשה הכחולה, והנה הכבשה האדומה. הנה הכבשה הנקייה, והנה הכבשה החכמה. אבל איפה 
הכבשה הירוקה?"

(איפה הכבשה הירוקה - מם פוקס וג'ודי הורצק)
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רעייה אחד. מעקב כזה מוגבל, בדרך כלל, לשעות 
האור. תצפיות כאלה התבצעו בעבר בקנה מידה 
 Murden and) יחסית או בחלקות מבוקרות  קטן 
 Risenhoover, 1993; Perevolotsky et al., 1998;
Rothman, 1998) בלי לקבוע את מיקומם המדויק של 
בעלי החיים בשטח בכל זמן נתון. יתרה מכך, בגלל 
המגבלות הלוגיסטיות הקשורות לתצפיות רעייה 
חזותיות בשטחי מרעה טבעיים, לא ניתן היה להגדיר 
באופן מדויק את רמת הניצול של תאי השטח השונים. 
קשיים אלה הודגשו כאשר עלה הצורך במציאת קשר 
בין הניצול המרחבי של המרעה ובין מאפייני השטח 

(טופוגרפיה, כמות מרעה). 

מתודולוגיות חדשניות
 Global Navigation Satellite)  GNSS-פיתוח ה
 Global)  GPS-ובייחוד כניסת מערכות ה (System

Positioning System) לעולמנו הטכנולוגי שינו 

פני כדור  יכולתנו לקבוע מיקום גאוגרפי על  את 
הארץ. לאחרונה השתכללו כרטיסי ה-GPS מאוד, והם 
מסוגלים לנצל יותר ממערכת לוויינים אחת בו-זמנית, 

ואף להיעזר במערכות תקשורת סלולריות. 

מכשיר ה-GPS נעשה כלי סטנדרטי לניטור המיקום 
ייעודיים   GPS של בעלי חיים במרחב, אבל קולרי 
לבעלי חיים עולים אלפי דולרים כל אחד. בארץ פותחו 

מתקנים זולים יותר לאיתור תנועה של בעלי חיים (ראה 
תמונה). מכשירי GPS שולבו גם עם מכשור הדוגם 
פעילות - למשל רעייה, הליכה, רביצה ועמידה - דבר 
המאפשר איסוף נתוני התנהגות רציפים הן על מיקום 
בעלי החיים הן על פעילויותיהם. כאשר נתוני המכשיר 
 Ungar et al., 2005,) מכוילים עם תצפיות ישירות 

2011), טווח הטעות הוא 10% בלבד. 

בעזרת מערכת מידע גאוגרפית (ממ"ג - GIS) ניתן ליצור 
מפה רב-שכבתית הכוללת את נתוני הטופוגרפיה, 
הסלעיות, שיפועי המדרון, הרכב הצומח ומשתנים 
נוספים זמינים. על ידי כך אפשר לייחס את נתוני 
המיקום והפעילות של בעל החיים או העדר למאפיינים 
אלה ולעקוב אחר מהלך תנועתו של בעל החיים והזמן 
שהוא שוהה בכל נקודה במרעה בהתאם למצב המרעה, 
 Henkin et) לעונה או לתנאי מזג האוויר באותו היום
al., 2012). אמצעים טכנולוגיים אלה מאפשרים הבנה 
מעמיקה יותר של הקשר בין הביולוגיה של הרעייה 

במשך עונות השנה ובין נתוני המרעה. 

במחקרים שבוצעו ברחבי העולם בעזרת טכנולוגיות 
אלה נבחנו נושאים שונים: נמצא שבקר בוחר נתיבי 
 Ganskopp) הליכה המצריכים הוצאת אנרגיה מזערית
et al., 2000); הודגם כיצד ניתן להשפיע על פיזור 
הרעייה של הבקר על ידי מיקום שקתות מים ואתרי 

עז עם קולר GPS שפותח במסגרת מחקר על רעיית עדרי עזים באזור הרי יהודה
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 Ganskopp, 2000; Probo et al.,) תוספות מינרלים 
2013); נבדקו הגורמים המשפיעים על פיזור הרעייה 
ובממשק אקסטנסיבי  גדולות  של הבקר בחלקות 
(Hunt et al., 2007; Bailey et al., 2004); נבדקה תנועה 
יומית במרחב של סוגי בקר שונים במטרה לשפר את 
אחידות הרעייה (Bailey et al., 2006); הפיזור המרחבי 
של פרות מגזעים שונים כתלות באיכות המרעית נוטר 

.(Russell et al., 2012) GPS בעזרת קולרי

2001 נערכים בישראל מחקרים בעזרת  מאז שנת 
קולרי GPS לבחינת שאלות העוסקות בפיזור הרעייה 
(בקר לבשר, כבשים ועזים)  של בעלי חיים שונים 
במרעה. המחקרים בוצעו בתחילה בחוות המחקר 
גם  ולאחרונה  ולהבים,  כרי דשא, חט"ל  השונות, 

במשקים פרטיים ובשטחים הפתוחים. 

התנהגות של בקר בנוף עשבוני

> הקצאת זמן לרעייה ופיזור הרעייה ביחס 
לטיפוסי שטח וביומסה 

לא נמצא הבדל משמעותי בזמן שהוקדש לפעילויות 
השונות (רעייה, הליכה, עמידה ורביצה) בין עדרים 
שרעו בלחצי רעייה שונים. הזמן הממוצע שהוקדש 
לאורך כל שעות היממה לרעייה בכל המועדים שנבדקו 

היה כ-38%. הבדל משמעותי בזמן המוקדש לרעייה 
נמצא בין העונות, 40-50% באביב לעומת 20-22% 

 .(Henkin et al., 2012) בסוף הקיץ

בדיקת דגם הרעייה בשטח במשך היממה הצביעה על 
שני שיאים מרכזיים, האחד בשעות הבוקר המוקדמות 
והשני בשעות אחר הצהרים. נוסף על כך, הייתה רעייה 
לפרקים קצרים גם לאורך שעות הלילה. כמו כן נמצא, 
כי פיזור הפרות בשטח היה שונה בין עונות השנה. 
כאשר העשב היה ירוק, עשיר ואיכותי, הן העדיפו 
לרעות בשטחים המתונים והפחות סלעיים (איור 1). 
עם התקדמות העונה והירידה באיכות ובכמות של 
הביומסה העשבונית ל-150-100 ק"ג ח"י לדונם, שיחור 
המזון נעשה אחיד יותר, והבקר הרחיב את תחום הרעייה 
שלו גם לשטחים המועדפים פחות (סלעיים ומשופעים 
יותר). בהמשך נמצא כי אחידות הפיזור בשטח הלכה 
ופחתה עם הירידה בכמות הביומסה העשבונית ואיכותה 
(Dolev et al., 2008). הפרות שנמצאו בתחילת העונה 
(פברואר) בכל מרחב החלקה, נשארו בתקופת הקיץ 
סמוך לאזורי הריכוז, בקרבת המים והצל. ביולי, כאשר 
הביומסה העשבונית הייתה נמוכה מ-100 ק"ג חומר יבש 
לדונם, הפרות כמעט ולא התרחקו מעבר ל-200 מטר 

מנקודות המים וחורשות הצל.

איור 1 ממוצע של מספר מיקומי פעילות הרעייה לאורך השנה ביחס לכלל המיקומים בבית 
הגידול עם השיפוע המתון והפחות סלעי, ביחס לביומסה הכללית של הצומח בעונת הירק 

.Henkin et al). צורות שונות (מעוין ועיגול) מבטאות שנים  בשנים 2002 ו-2003 (2012 ,
שונות (2002 ו-2003) ושתי חלקות ניסוי (צורות ריקות או מושחרות) שונות בכרי דשא
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השפעת מיקום שקתות, אבוסים וצל
זוכה לתשומת  ונחלי הגולן  זיהום הכינרת  בעיית 
להתחקות  הניסיון  ומכאן  האחרונות,  בשנים  לב 
הדרכים  ובחינת  העיקריים  הזיהום  מקורות  אחר 
להפחיתם. הוערך שגידול בקר במרעה באגן הניקוז 
של הכינרת הוא אחד הגורמים המרכזיים לזיהום 
המערכת האקווטית. עם זאת, מיעוט המידע לגבי 
דפוס פיזור הבקר במרעה והתנהגותו ביחס למקורות 
המים, העלה את הצורך להתחקות אחר תנועתן של 
הפרות במרעה כשלב מקדים לקביעת הנחיות ממשק 
למגדלי העדרים. השאלה המעשית בהקשר זה הייתה 
היכולת לשנות את הדפוסים המרחביים של תנועת 
גידול  וזאת כדי להרחיק את הפרות מבתי  העדר, 
רגישים (נחלים זורמים ומעיינות) (הנקין, 2005; דולב 
ואח', 2009). שאלה נוספת שנבדקה בעזרת מכשירי

GPS הייתה השפעת שינוי מיקומם של שקתות מים, 

אתרי מזון משלים ואתרי צל על תנועת הפרות ועל 
התנהגותן (דולב ואח', 2013). 

כי למיקום השוקת בחלקה  נמצא  במחקר מקדים 
השפעה רבה על דפוס הפיזור של הבקר בחלקה (הנקין, 
2005). המשך המחקר הראה שבחלק מן החלקות 
שנבדקו, למיקומם של ה"משאבים" (שוקת, אבוס, צל), 
הייתה חשיבות רבה בהרחקת הפרות הרועות ממעיין 
או מנחל, שהתבטאה בהפחתה של 50-100% מזמן 
שהות הפרות בשטחים שנמצאים במרחק של 100 

מטר מהמעיינות (דולב ואח', 2009, 2013).

פעילות ופיזור מרחבי של בקר מגזעים שונים
התנהגות הרעייה, צריכת המזון והשקעת האנרגיה 
בפעילות הרעייה הושוו בין פרות מגזע בשר כבד 
(מכלוא של ביפמסטר X סימפורד) לבין פרות קטנות 
מגזע בלדי. בעזרת קולרי ה-GPS ניתן היה לחשב את 
מרחקי ההליכה (Brosh et al., 2006b). נמצא כי פרות 
הבלדי רעו שעות רבות יותר, והלכו מרחקים גדולים 
יותר בכל שלוש העונות - אביב, קיץ וחורף (אהרוני 
 .(Aharoni et al., 2009; Dolev et al., 2014 ;2009 ,'ואח
עם זאת, צריכת האנרגיה הספציפית (עלות לכל יחידת 
מרחק אופקית או אנכית) הייתה נמוכה יותר אצל 
הפרות הקטנות בהשוואה לפרות מגזע הבשר הכבד 

.(Brosh et al., 2010)

יחסי פרים-פרות במרעה
התנהגות הפר בעדר מרובה פרים משפיעה על הצלחת 
ההרבעה שלו. התנהגותו ביחס לפרים האחרים בעדר 
תלויה בעוצמת הקשר ביניהם. בדיקת פוריות ובדיקת 

ליבידו לפני עונת הרבייה אינן מלמדות על יכולת 
הפר להרביע כאשר הוא נמצא בסביבתם של פרים 
אחרים, ולכן לימוד התנהגותם של הפרים באמצעות 
יעילות  טכנולוגיית ה-GPS עשוי לעזור בקביעת 
ביצועיהם בקבוצת רבייה נתונה ובבחירת הצירוף 
הנכון של פרים לקבוצה. בניסוי ראשוני (פלג ואח', 
2011) נמצאה התאמה חלקית בין שיטת התצפיות 
הניתוח,  שיטות  ובין  ייחומים  לזיהוי  הישירות 
כפי  והפרות  הפרים  מיקום  נתוני  על  שהתבססו 
שהתקבלו ממכשירי ה-GPS ועל חישוב מדד ִקרבה 
(על בסיס המרחק בין הפרים לפרות). פיתוח שיטה זו 
לזיהוי ייחומים ו'קפיצות' (ניסיונות הרבעה) של פרים 
עדיין לא הסתיים, ויישומה בשטח עדיין לא אפשרי, 
ולפיתוח  להמשך המחקר  דוגמה  מהווה  היא  אך 
שיטות חדשות המנצלות את הטכנולוגיות המרחביות 

המודרניות לשיפור ביצועי העדר.

פעילות ופיזור מרחבי של בקר בחורש
התנהגות הבקר בחורש נחקרה בחוות חט"ל ביחס 
למאפייני סביבה (טיפוסי צומח, טופוגרפיה וסלעיות), 
לעונות השנה וללחצי רעייה (שינבאום, 2013). המעקב 
נעשה באמצעות קולרי GPS, מדי פעילות ופדומטרים 
(מודדי צעדים) שהוצמדו לרגלי הפרות. בממוצע שנתי 
נמצא כי הבקר הקדיש כ-40% מהיממה לפעילות 
רעייה, 57% למנוחה ו-2.3% להליכה (השווים ל-9.7, 
13.7 ו-0.6 שעות ביממה, בהתאמה). מספר השעות 
שהוקדשו לרעייה לאורך היממה היה בתחום של 
11-6.7 שעות, כפי שנמצא גם במחקרים במערכות 
 Di Marco and Aello, 2001; Zuo and) מרעה אחרות
Miller-Goodman, 2004; Henkin et al., 2012). רוב 
פעילות הרעייה התמקדה בשני שיאי פעילות עיקריים: 
שעות הבוקר ושעות אחר הצהריים, בהתאם לאורך 
היום ולטמפרטורת הסביבה. כמו כן, קיימת פעילות 
לילית סביב חצות הלילה, וזאת בדומה לממצאים 
 Ganskopp and Bonert, 2006;) של חוקרים נוספים

.(Henkin et al., 2012

בחוות חט"ל הפיזור המרחבי של הבקר בין טיפוסי 
הצומח תלוי בעונות השנה. באביב, כאשר איכות המזון 
העשבוני גבוהה ומרבית הפרות מיניקות, הבקר העדיף 
לרעות בשטחים שהצומח העשבוני שולט בהם, ושהם 
גם שטחים נוחים יותר להליכה ולרעייה. העדרים רעו 
11.8±0.2, 9±0.2, 8.5±0.2 שעות ביממה באביב, בקיץ 
ובסתיו בהתאמה (איור 2). עם סיום העונה הירוקה 
וירידת האיכות, הטעימות והזמינות של הצומח העשבוני, 
רות בשטחי  התגברה אכילת עלוות הצומח המעוצה והֵפּ
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החורש הטבעי, והפיזור המרחבי של העדר השתנה 
בהתאם (שינבאום, DelCurto et al., 2005 ;2013). בקיץ 
ובסתיו, כאשר הקמל נגמר, הפרות רעו בשטחים נוחים 
פחות, שלא נוצלו קודם לכן. נוסף על כך, בעונות אלה, 
ובעיקר בסתיו, שהו הפרות קרוב יותר לשקתות המים 

ולאתרי המזון המשלים (שינבאום, 2013).

יותר בשטחי השיחייה  באביב שהה הבקר זמן רב 
שהמרכיב העשבוני בהם גבוה, ואילו בקיץ ובסתיו, 
כאשר טמפרטורת הסביבה הייתה גבוהה, שהה הבקר 
רוב הזמן באזורים שכיסוי העצים בהם גבוה יחסית ויש 
בהם צל (שינבאום, 2013). זמן השהייה תוך כדי פעילות 
הרעייה בשטחי השיחייה הפתוחים יחסית היה 50%, 
28.2% ו-21.7% מהיממה באביב, בקיץ ובסתיו בהתאמה. 
נמצא גם שלחצי הרעייה השפיעו על השהות בטיפוסי 
הצומח השונים: מכיוון שהמרעה העשבוני נצרך מהר 
יותר בלחצי הרעייה הגבוהים, העדר נאלץ לרעות זמן 
רב יותר בשטחי החורש הפתוח. מדד העדפה, המשקלל 
גם את גודל השטח, הצביע על אותה תופעה. בלחצי 
הרעייה הגבוהים הגדיל הבקר את טווח השיחור אחר 
מקורות המזון. ממצא זה תואם ממצאים שהראו כי 
הבקר הלך מרחק גדול יותר ככל שהמרעה התדלדל 

.(Ganskopp et al., 2006)

פיזור מרחבי של צאן בצפון הנגב 
בחינת הממד המרחבי של ניצול שטחי מרעה באזור 
נבעה מהרצון להבין את הקשר שבין  הנגב  צפון 
וחוזר  היוצא  התנהגות הרעייה של עדר כבשים, 
לבין  רועה,  ידי  על  ומונהג  לילה  לאותה מכלאת 

זה.  אזור מרובה-גבעות  הנופית של  ההטרוגניות 
באזור צפון הנגב הביקוש לשטחי מרעה גבוה בהרבה 
מההיצע, דבר שהביא לדעת רבים לדלדול כר המרעה 
בתנאים  העדר  תנועת  מדבור.  תהליכי  ולהאצת 
בחוות ההדגמה  נחקרה בשני אתרים:  המקומיים 
יד  בלהבים ובחוות אלה - התיישבות בודדים על 

קיבוץ שומריה. 

חוות להבים (ראו שער 2 פרק 7) הוקמה כדי לבחון, 
בין היתר, חלופה לרעייה מבוססת נדידה, וכן שימוש 
משותף בשטחים על ידי עדרים רבים. כמו כן נבחנו 
בה סוגיות נוספות, כגון כמה שטח נחוץ לאחזקת עדר 
בגודל נתון או ההשלכות של ההטרוגניות הנופית 
3, המורכב מתצלום אוויר  על ממשק העדר. איור 
ומשכבות מידע גאוגרפי, ממחיש את המגוון הרחב 
וכתפי  של מפנים שונים, ערוצים בדרגות שונות 
ואדי, היוצר בתי גידול רבים ובעקבות זאת שונות 
מרחבית גבוהה של יצרנות של הצומח העשבוני ושל 
כיסוי הצומח המעוצה. רעייה יומית בכיוונים שונים 
מוסיפה להטרוגניות המרחבית בשל השימוש בשטחים 
שנמצאים במרחקים שונים מהמכלאה. נוסף על כך, 
הרועה משפיע על בחירת שטח המרעה, מונע את 
התפזרות העדר ומרכז את הרעייה לשטח מצומצם 
בכל רגע נתון. ההשפעות של כל פרט בעדר, של העדר 
כולו, ושל הרועה על בחירת מסלול התנועה ועל קצב 

ההתקדמות לאורכו - שונות ונפרדות.

איור 2 התפלגות פעילות הרעייה בטיפולים השונים בטיפוסי הצומח השונים בחוות חט"ל
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 איור 3 חוות ההדגמה לבדואים - א. המכלאה המרכזית ב. תצלום אוויר שמראה את הטופוגרפיה של האתר
ג. שכבת ממ"ג של השיפועים ד. שכבת ממ"ג של בתי הגידול שהוגדרו (זהבי, טרם פורסם)

א.

ג.ב.

ד.
הצבעים מבטאים את דרגת השיפוע של המדרונות. 

ירוק מבטא שיפוע נמוך, צהוב - שיפוע בינוני 
ואדום - שיפוע תלול.

הצבעים מבטאים בתי גידול מוגדרי-טופוגרפיה 
ופנות: ירוק - מפנה צפוני; צהוב - מפנה מזרחי; 

כחול - מפנה דרומי; אדום - מפנה מערבי; חום - 
ראש גבעה; כחול בהיר - כתפי ואדי.

להבים

צ
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המחקר הראשון בנושא מסלולי רעייה בחוות ההדגמה 
לבדואים תיעד את תנועת העדר תוך מעקב רגלי 
במהלך חודשיים. הקואורדינטות שהתקבלו ממכשיר 
GPS נישא נרשמו באופן ידני. בהמשך נעשה שימוש 

יותר, שמסוגל לאגור קריאות.  במכשיר משוכלל 
המכשיר ביטל את הצורך לעקוב אחרי העדר ברגל. 
הניתוח המרחבי נעשה באמצעות מערכת ממוחשבת 
גאוגרפית, והראה שהעדר ניצל אזורים שונים של 
החווה בתקופות שונות של עונת הרעייה. מסלול 
הרעייה היומי היה ארוך יותר בשנת 2000, שהייתה 
יבשה יחסית, בהשוואה לשנת 2001 - 7.2 ק"מ לעומת 
5.8 ק"מ. בניפוי גס לא נמצא קשר בין סוגי צומח לבין 

.(Kahn, 2002) הימצאות העדר במרחב

בשנים 2002 ו-2003 תועדו 88 מסלולי רעייה יומיים 
בעונה הירוקה (Arnon et al., 2011). נמצא שממוצע 
מהירות התנועה של העדר שגודלו 200 עזים, היה 0.3 
מטר לשנייה (1.1 קמ"ש), וממוצע אורכו של מסלול 
והמפנה  ק"מ. המרחק מהמכלאה   5.4 היה  הרעייה 
השפיעו על מהירות התנועה, ועלייה בשיפוע גרמה 
כצפוי להאטה. שיפוע המפנה או המרחק מהמכלאה 
לא השפיעו באופן מובהק על המיקום המרחבי של 
העדר; לעומת זאת, נראה שלמפנה יש השפעה. השטח 
שהעדר "מכסה" מדי יום נאמד על ידי מכפלה של אורך 
מסלול יומי ברוחב פס החיפוש של העדר, והתקבל 
ערך של 0.122 קמ"ר (122 דונם) ליום. מהירות תנועת 
העדר רומזת שכמות הצומח שהעדר מסיר בכל מעבר 
מסתכמת רק בגרמים ספורים למ"ר, ולכן אפשר להניח 
שהשטח יכול לשאת מעברים רבים של העדר ועדיין 

לתרום להזנתו. 

בשלב הבא של המחקר, בתקופה שבין 2004 ל-2010, 
בוצע ניטור ארוך טווח של תנועת העדרים בחווה 

באמצעות מכשיר GPS ששודרג פעם נוספת. הפעם 
נבחנה תנועת עדר עזים של כ-200 ראש ועדר כבשים 
של כ-500 ראש, אולם רק בחלק מהשנים האלה הושג 

.(Zahavi, 2015) כיסוי סביר של המחזור השנתי

מודלים  של  בנייה  ִאפשר  הנתונים  מסד  היקף 
ואכן התקבלו  רבים,  גורמים  סטטיסטיים שכללו 
גבוהה  שונות  נמצאה  רבות.  מובהקות  השפעות 
במהירות העדרים, והגורמים העיקריים בהסבר השונות 
היו: א. קשר שלילי עם מרחק מהמכלאה; ב. שיפוע קו 
ההליכה (איור 4); ג. לחץ רעייה מצטבר (נמצאה האטה 
בלחץ בינוני); ד. כיסוי צומח מעוצה (נמצא קשר שלילי). 
ממוצע מהירות התנועה על פני כל שנות המעקב היה 
0.29 מ"ר לשנייה. המהירות הייתה נמוכה יותר בעונה 
הירוקה לעומת העונה היבשה. העדרים הלכו 6.5 ק"מ 
ליום בממוצע, והתרחקו מהמכלאה המרכזית כ-2.2 

ק"מ בעונה הירוקה וכ-2.7 ק"מ בעונה היבשה.

פיזור העדרים לא היה אחיד בשטח החווה. בעוד 
שתאי שטח רבים (25 × 25 מטר) נמצאו ללא נוכחות 
גבוהה  נוכחות  נמדדה  העדר, בתאי שטח אחרים 
מהצפוי. בהשוואה בין שיעור הדגימות בכל אחד 
מששת בתי גידול (מפנה צפוני, מפנה דרומי, מפנה 
מזרחי, מפנה מערבי, ראש גבעה, כתפי ואדי) לכיסוי 
היחסי של בתי גידול אלה בחווה, נמצאו הבדלים 
מובהקים מבחינה סטטיסטית: העדרים הראו העדפה 
מתונה למפנים הצפוניים כמעט בכל הניתוחים, ובעונה 
כן, העדרים הראו  הירוקה גם לכתפי הוואדי. כמו 
העדפה מתונה לאזורים בעלי שיפוע טופוגרפי מתון 

(8°-10°) ולאזורים קרובים יותר למכלאה.
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כדי ליצור מפה של ימי רעייה לדונם היה צורך להמיר 
נקודה גאוגרפית (זוג קואורדינטות) לישות שיש בה 
ממד של זמן, ממד של גודל העדר (מספר ראשים) 
וממד של שטח. העדר צולם ממקום גבוה, והתמונות 
כוילו באמצעות סימנים בולטים בשטח שנכללו בהן. 
1.95 מ"ר ובהתאם לכך  ממוצע השטח לראש היה 
(נקודת GPS) הפך לעיגול  ולגודל העדר, כל מיקום 
שמייצג את השטח שהעדר כיסה באותה נקודה בזמן 

(975 מ"ר לעדר הכבשים ו-390 מ"ר לעדר העזים). 
במערכת הממ"ג מתווספים למיקום הזה במרחב ממד 
זמן נוכחות בעלי החיים, בהתאם לגודל העדר, ומרווח 
הזמן בין קריאות GPS. נמצא שהעדרים לא רעו בצורה 
אחידה בשטח החווה, ושהיה שוני בהעדפות אזורי 
המרעה בין העדרים השונים. נמצאו אזורים שלחץ 
הרעייה בהם היה גבוה יותר, בעוד באחרים לא הייתה 

רעייה כלל או שהייתה רעייה חלשה (איור 5).

/ פיזור מרחבי וִעתי של בעלי חיים במרעה פרק 19 

 איור 4 הקשר בין מהירות תנועת העדר ושיפוע מסלול ההליכה. א. חוות ההדגמה לבדואים. ב. חוות אלה. 
ערכים חיוביים מסמלים עלייה, וערכים שליליים מסמלים ירידה
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נבחן הקשר בין פוטנציאל הייצור הראשוני וכיסוי 
צומח מעוצה על נוכחות העדר ולחץ רעייה במרחב. 
נוסף על כך, נבחן הקשר בין הצריכה לפוטנציאל 
נמצאה בבחינת  גבוהה  ייצור ראשוני. הטרוגניות 
עוצמת רעייה, המבטאת את המאזן בין נוכחות בעלי 
חיים שמתורגמת לצריכתם הצפויה ביחידת שטח 
ייצור הראשוני מאידך  מחד גיסא, לבין פוטנציאל 
הרעייה  עוצמות   (2004/05) גשומה  גיסא. בשנה 
ברוב שטח המרעה היו נמוכות, בעוד בשנת בצורת 

(2008/09) עוצמות הרעייה היו גבוהות (איור 6). 

זמן  במהלך הרעייה התגלו מצבים שהעדר שהה 
זה  ביחידת שטח מצומצמת. במצב  יחסית  ארוך 
יתר  כרעיית  גם  (שניתן לראותה  עוצמת הרעייה 
מקומית) קיבלה ערכים גבוהים מ-100%. תוצאות 
הגורם  הייתה  לא  הביומסה  כי  הראו  המחקר 
נוכחות בעלי החיים. נמצאו  הראשי המשפיע על 
אזורים שהצריכה הנורמטיבית בהם הייתה גדולה 
ואזורים אלה תאמו מסלולי  הייצור,  מפוטנציאל 

תנועה ראשיים מהמכלאה וסמיכות לנקודת המים.

מעקב על תנועת עדרי צאן בוצע גם בחוות אלה, על 
יד קיבוץ שומריה, בין השנים 2011-2008. כאן חולק 
העדר לשניים: עדר עזים חולבות של כ-320 ראש, 
ועדר מעורב של עזים לא חולבות וכבשים המונה 

כ-550 ראש. על סמך 541 מסלולי רעייה (צירופים של 
עדר ויום) שתועדו, נמצא שממוצע מהירות התנועה 
היה 0.51 מטר לשנייה (1.8 קמ"ש) - ערך גבוה ממה 
שהתקבל בלהבים (1.1 קמ"ש). המהירות הייתה דומה 
בין עונות השנה וכן בין העדרים. העדרים הלכו 5.6 ק"מ 
ליום בממוצע (לעומת 6.5 ק"מ ליום בלהבים) והתרחקו 
מהמכלאה המרכזית כ-1.7 ק"מ בעונה הירוקה וכ-1.9 

ק"מ בעונה היבשה (2.2 ו-2.7 ק"מ בלהבים). 

נוספת שנבחנה היא אם דגם פיזור העדר  שאלה 
ממ"ג  מערכת  בעזרת  מכוון.  או  אקראי  במרחב 
הייתה  בהם  העדר  שנוכחות  תאי השטח  בודדו 
גבוהה בהרבה מהצפוי. התברר שהם לא היו פזורים 
באקראי על פני שטח החווה, אלא מרוכזים לאורך 
אל  המרכזית  דקים שהשתרעו מהמכלאה  קווים 
נקודת המים ואל אזורים מרוחקים יותר של החווה. 
דרכים ראשיות,  זו מרמזת על רשת של  תוצאה 
ובניתוח מעמיק יותר התברר שרשת הדרכים באה 
ימי  היבשה. מפות של  בעונה  ביטוי בעיקר  לידי 
והראו  חוות אלה  עבור  גם  חושבו  לדונם  רעייה 
הטרוגניות מרחבית גבוהה מאוד: בשתי עונות השנה 
ניצלו העדרים כחצי מהשטח שהיו מנצלים לולא 
מסלולי הרעייה היו כה חופפים. על סמך ממצאים 
כך  העדר  תנועת  לניהול  מקום  נראה שיש  אלה, 

שינצל את המרחב בצורה אחידה יותר.

 איור 5 לחץ רעייה מצטבר בחוות להבים לשנת 2008/09 ביחידות של שעות רעייה למ"ר
לחץ הרעייה מבוטא בצבעים: צהוב - לחץ רעייה נמוך; ירוק לחץ רעייה בינוני; כחול לחץ רעייה גבוה. 
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רעייה של צאן ביערות הרי יהודה
רעייה נחשבת אמצעי יעיל ומקיים להפחתת חומר 
מגוון  ולהגדלת  הנוף  לעיצוב  בעירה בתת-היער, 
המינים, והיא זולה יחסית לחלופות אחרות (כריתה 
מכנית, הדברה כימית). עקרון השימוש בבעלי חיים 
המקצועי  יישומו  אבל  פשוט,  ביומסה  כמפחיתי 
מורכב, ומוביל להתפתחות דגמים שונים של נוכחות 
ניידת מתמשכת,  עדר ביער: רעייה עונתית, רעייה 

חוות בודדים, עדר ביישוב קבע ומכלאות זמניות. 
באילו  לכולם:  המשותפות  מספר שאלות  ישנן 
אזורים רועה כל עדר בפועל? מהי השפעת העדר 
על הנוף? איזה לחץ רעייה דרוש להשגת מטרות 
יהיה  ביער  נוכחות עדר  מוגדרות? איזה דגם של 
היעיל ביותר להשגת המטרות? מספר מחקרים - 
על  להשיב  נועדו  כאן -  מתוארים  מהם  שחלק 

שאלות אלה.
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הניסיון בארץ מראה שאפשר לקבל תיעוד של מסלול 
עדר המונהג על ידי רועה באמצעות התקנת קולר 
איכון אחד בלבד, מכיוון שהעדר נע לאורך מסלול 
לגודל השטח  יחסית  וקטן  מוגדר  כגוש  הרעייה 
העומד לרשותו. קולר איכון שכזה, שיוצר בהרכבה 
עצמית, ִאפשר הרחבה של השימוש ב-GPS לעשרות 

עדרי צאן בארץ, וגם לעדרי בקר. 

הפיזור של עדרי עזים ביער ובחורש באזור הרי יהודה 
נחקר בהתייחס למיקום אזורי חיץ שאמורים למנוע 
יישובים. במחקר השתתפו שבעה  מעבר אש אל 
עדרים, שגודלם נע בין כ-60 לכ-300 ראש: שלושה 
עדרים קבועים היוצאים מדי יום מדיר קבוע וחוזרים 
ניידים שמבצעים רעייה  אליו, ועוד ארבעה עדרים 
עונתית, כל אחד במכלאה ארעית לתקופה של עד 
שלושה חודשים, ואז עוברים לשטח מרעה אחר, על 

פי רוב בקרבת יישוב אחר. המעקב התנהל באופן רציף 
במשך מספר שנים, וכאן נמחיש את הממצאים בעזרת 

תוצאות מָשנה אחת.

באיור 7 אפשר לראות המחשה של ריכוז נוכחות 
על  כמותי  מידע  כאן  פי שאין  על  אף  העדרים, 
המיקום המדויק של כל עדר. לדוגמה, ניתן לראות 
לפי עוצמת הצבע שהעדרים הניידים אכן רעו בעיקר 
לאורך קווי חיץ, בזמן שהעדרים הקבועים יצרו דגם 
מפוזר יותר של מיקומים. על סמך איור זה אפשר 
לאמוד את שטח המחיה של כל עדר, כלומר את 
גודל השטח שנוצל במהלך תקופת המעקב. ישנן 
דרכים שונות לחשב את שטח המחיה, אך הפשוטה 
ביותר  הקטנה  המעטפת  להגדיר את  היא  ביותר 
שכוללת בתוכה את מיקומי העדר, ובכלים בסיסיים 

של מערכת ממ"ג לחשב את שטחה. 

איור 6 עוצמת רעייה בחוות להבים בשנה גשומה (א) ובשנת בצורת (ב). עוצמת רעייה מוגדרת כיחס בין צריכה 
נורמטיבית לפוטנציאל הייצור הראשוני (%).

עוצמת הרעייה מוצגת בצבעים שונים: ירוק בהיר - עוצמה נמוכה; ירוק כהה - עוצמה בינונית; כחול כהה - 
עוצמה גבוהה.

ב.א.
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סך שטח המחיה של כל העדרים הסתכם ב-55,500 
(עזים בוגרות) בכל  וסך מספר בעלי החיים  דונם, 
העדרים היה כ-1,350, כלומר כ-40 דונם לראש. כצפוי, 
נמצא קשר חיובי בין גודל העדר ושטח המחיה שלו, 
אבל עם זאת התקבל טווח רחב מאוד של שטח מחיה 
(70-23 דונם לראש) שככל הנראה לא קשור לסוג 
העדר (קבוע לעומת נייד). הערך הגבוה ביותר של 70 
דונם לראש שייך לעדר שהתבקש על ידי היערן לספק 
שירותי רעייה על פני שטחים גדולים באזורים שונים.

על סמך האומדנים של שטח מחיה של עדר אפשר 
לאמוד את ממוצע צריכת הביומסה ליחידת שטח, 

וזה על בסיס ערכים נורמטיביים של צריכה. החישוב 
מתבסס על המשוואה הבאה:

צריכה ליחידת שטח = 
(מספר עזים × מספר ימים בשנה × 

צריכה לעז ליום) ÷ שטח מחיה

רוב העדרים במעקב ניזונים בעיקר מרעייה. לפי 350 
ימי רעייה בשנה ולפי קצב צריכה של 1.5 ק"ג ליום, 
צרכו העדרים כ-712 טונות חומר יבש מהיער, ולפי 
קצב צריכה של 2.0 ק"ג ליום, הם צרכו כ-950 טונות 
חומר יבש מהיער שהם 13 ו-17 ק"ג חומר יבש לדונם. 

ישובים  
מכלאה  

יער מטע  
יער קדושים מזרח  
יער קדושים מערב  

יער רפאים  
הר יעלה  
הר הרוח  
הר איתן  

איור 7 נוכחות שבעה עדרי עזים בהרי יהודה במשך שנה שלמה החל בפברואר 2013 (אונגר, טרם פורסם)
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גם במדד הזה קיים טווח רחב בין העדרים, בין 10 ק"ג 
לדונם ל-30 ק"ג לדונם. מדידה של הייצור הראשוני 
של שטחי יער וחורש, כדי לחשב את החלק היחסי של 
הייצור הראשוני שהעדר צרך, קשה הרבה יותר מאשר 
מדידתו בשטחי מרעה עשבוניים, וטרם בוצעה. עם 
זאת, תצפיות בשטח הראו את ההשפעה המשמעותית 

של הסרת כמויות צומח כאלה מאזור הרעייה.

השלב הבא בניתוח מתייחס להטרוגניות המרחבית 
בניצול השטח. נושא זה חשוב בייחוד לגבי עדרים 
שמרכזים את רוב הנוכחות שלהם לאורך קווי חיץ, 
ומפעילים לחץ רעייה דליל מאוד בשטחים אחרים. 
ההטרוגניות הזאת לא באה לידי ביטוי בחישובים 
הכלליים שהצגנו עד כה. הגישה שננקטה במחקר 
הזה היא כימות נוכחות העדר, במונחים של ימי רעייה 
לדונם, באופן מרחבי מפורש. חשוב להדגיש שהמילה 
עדרים  הפיזור המרחבי של  על  בדיונים  "רעייה" 
מתייחסת לנוכחות בשטח, ולאו דווקא לרעייה פעילה 
"ימי  בכל רגע. לכן, למטרת הניתוח הנוכחי, כוונת 

רעייה לדונם" היא בעצם "ימי נוכחות לדונם".

הגישה שננקטה במחקר הזה ליצירת מפה של לחץ 
רעייה, דומה לגישה במחקרים בצפון הנגב. חושבו מרכז 
הכובד (centroid) של היחידות והמיקום היחסי של כל 
יחידה מהנקודה הזאת בשני הצירים. אפשר להתייחס 
לערכים יחסיים אלה כערכים בני-השוואה (איור 8). 
ענן הנקודות הוא ייצוג של הפריסה המרחבית של 
העדר. כפי שהיינו מצפים, ריכוז הנקודות הולך ופוחת 
ככל שמתרחקים ממקור הצירים, והשאלה הבאה היא 
קביעת גבול פריסת העדר. הדבר נעשה באמצעות 
 cumulative distribution) פונקציית ההצטברות 
function) של הערכים, ונקבע גבול פריסת העדר 

בערך של 90% מהקריאות. אם מניחים שאפשר לתאר 
את צורת פריסת העדר בכל רגע נתון כעיגול, אזי ערך 

זה הוא הרדיוס של עיגול פריסת העדר.

כשווה-ערך לשבע  נחשב  רעייה  יום  זה  במחקר 
שעות נוכחות של חיה אחת, וזאת על סמך אורך 
יום רעייה ממוצע בין העדרים במחקר. איור 9 מראה 
את המפה של ימי רעייה לדונם שהצטברו בכל אחד 
מעשרות אלפי התאים שבשכבת הממ"ג של אזור 
המחקר. תאים צבועים שחור הם אלה שמספרם של 
ימי הרעייה לדונם בהם היה הנמוך ביותר (עד כ-3 
ימי רעייה לדונם), ובתאים שצבועים לבן מספר ימי 
הרעייה לדונם הוא הגבוה ביותר (מעל 214 ימי רעייה 
לדונם). רואים כאן תמונה מורכבת שמראה הבדלים 
גדולים בימי הרעייה לדונם בין העדרים ובתוך השטח 
המנוצל על ידי עדר אחד. בין היתר, המפה מאפשרת 
ליערן להשוות את מה שנעשה בפועל מול תכנית 

ניהול אזורי החיץ שלו.

לעיל אפשר לגשת  הידע שתואר  על סמך בסיס 
ולבחון את  הנוף  על  לשאלה של השפעת העדר 
הקשר בין עוצמת הרעייה (במונחים של ימי הרעייה 
לדונם) לבין השפעה על הנוף. לשם כך אפשר לבחור 
מקומות לאורך מדרג של עוצמות רעייה, לבצע בהם 
מדידות של הנוף ולנסות לקשר ביניהם, וכך ליצור כלי 
ניהול שימושי ליערן בתכנון הרעייה ככלי ממשק. גם 
בלי גישה מובנית כזאת, היערן יכול לקבוע על סמך 
ההסתכלות שלו אילו מקומות נמצאים בתת-ניצול, 
בניצול רצוי ובניצול יתר. אפשר לחלץ מבסיס הנתונים 
ימי הרעייה לדונם שהופעלו במקומות  את מספר 
האלה, ולבנות אמת מידה כמותית ואובייקטיבית ככלי 

עזר לתכנון הרעייה ביער.
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רעיית עזים במרחבי הכרמל המרכזי בהקשר 
למניעת שרפות

רעייה וכריתה שמרו בעבר על חורש פתוח באזור 
הכרמל. בעשורים האחרונים חלה ירידה משמעותית 
של  לסגירה  שהובילה  החורש,  משאבי  בניצול 
הצומח המעוצה ולעלייה בתדירותן ובעוצמתן של 
השרפות. הירידה במספר העזים - כיום נותרו רק 
כ-10% ממספר העזים שרעו באזור כרמל בשנות 
ה-70 (אשכנזי, 2014) - הפרה את תהליכי הוויסות 
שהתקיימו בעבר בין רעיית בעלי החיים והתפשטות 
החורש. משום כך גברה לאחרונה הדרישה להפעיל 

רעייה ממוקדת, במטרה להפחית את כמות הביומסה 
הדליקה ולצמצם את עוצמת השרפות. 

הבנת הקשר המורכב שבין פיזור בעלי החיים במרחב, 
הכיסוי והביומסה של הצומח, ממשק למניעת שרפות 
יותר  יעיל  והמגוון הביולוגי, עשויה לסייע בניהול 
ובר-קיימא של השטחים הפתוחים בכלל, ושל שטחי 
המרעה בפרט. החוליה המקשרת בין תכנון רעייה 
נזקי  יעילותה להפחתת  ממוקדת במרחב לבחינת 

שרפות היא ניטור הרעייה. 

איור 8 דוגמה של הפריסה המרחבית של עדר עזים שנקבעה על ידי שילוב של אומדנים רבים 
שהתקבלו מעשרים יחידות איכון שפוזרו בעדר. העיגול מייצג את השטח שכולל 90% מהנקודות
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 איור 9 מפת לחץ רעייה לכלל אזור הרי יהודה על סמך מעקב של שבעה עדרי עזים במהלך שנה שלמה (2013). 
הצבע מבטא את לחץ הרעייה: כחול - לחץ נמוך; צהוב-כתום - לחץ גבוה (אונגר וחובריו, טרם פורסם)
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הכרמל  באזור  מחקר  מבוצע   (2015) אלה  בימים 
שמטרתו לאפיין את משטר הרעייה העכשווי ואת 
פריסתו במרחב כדי לזהות חסמים (מנהליים, חברתיים, 
כלכליים ומקצועיים) בפני רעיית העדרים ולכמת את 
פוטנציאל שירותי הרעייה שעדרים אלה יכולים לספק 
(סגל, 2014). בשלב הראשון נפרסו באמצעות ממ"ג 
אזורי חיץ בכרמל, שהציעו אנשי רשות הטבע והגנים, 
סביב יישובים, כבישים ראשיים ואתרים. כדי לאפשר 
ניהול אזורי חיץ ביעילות כלכלית ותוך הפרה מזערית 
של השטח, דורגו העדפות לטיפול בכל מקטע בהתאם 
לסוג האזור ולמאפיינים הסביבתיים שלו. בשלב השני 
בוצע ניתוח חברתי-כלכלי על סמך ראיונות שנערכו 
עם מגדלים מאזור הר הכרמל. כמו כן, מופה הדגם 
המרחבי של תנועת עדרי העזים שהשתתפו במחקר 

(Segal et al., 2014) (איור 10). 

יישום עתידי 
הבנה של דגם הפיזור המרחבי של בעלי חיים במרעה 
ומיפוי הדגם עשויים לשפר את תכנון ממשק הרעייה, 
וקביעה של לחצי רעייה  ולאפשר התאמת גזעים 
מתאימים יותר לשטח נתון. כך ניתן יהיה לייעל ולשפר 
את התוצאות הכלכליות של ענף גידול המקנה במרעה. 
ובמערכת הממ"ג לבדיקת   GPS השימוש בקולרי 
התנהגותם של בעלי החיים במרעה הוא חדשני, ויש 
להתאימו לצרכים הספציפיים באזורנו, לתנאי המשקים 
המקומיים ולצרכים של מנהלי שטחים פתוחים (יערות 
נטועים, שמורות טבע, כיבוי אש) כדי ליצור פריצת דרך 

בניהול הרעייה של בעלי החיים במרעה.

 איור 10 ממוצע ימי רעייה של עדר לתא שטח (100x100 מ"ר) בשנה. מוקפים בקו לבן מרוסק- אזורים 
.(Segal et al., 2014) בשיעור אכלוס גבוה אשר עשויים לשמש כאזורי חיץ בפועל



V שער 
 ממשק רעייה - 

קשרים בין צומח, חי ואדם



הקדמה
ממשק רעייה מבוסס על ההנחה שעדרים משקיים, 
והזנה  רעייה  לסדרי  זקוקים  ממרעה,  הניזונים 
את  ומקדמים  לבעליהם  המתאימים  מוגדרים, 
(היינו, רווחיות  מטרותיהם, בעיקר בהיבט הכלכלי 
העדר). סביר להניח כי המטרות המשותפות למרבית 
מייצור  הכנסות  (קרי:  בהווה  פרנסה  הן  המגדלים 
בעלי החיים - בשר, חלב ומוצרים משניים) והבטחת 
פרנסה עתידית באמצעות שמירה על נכס המרעה 

מבחינה פיזית ואקולוגית. 

הפיזיות  בתכונות  תלויים  וההזנה  הרעייה  סדרי 
והאקולוגיות של המרעה, במגוון בעלי החיים הרועים, 
ובסביבה הכלכלית, החברתית, התרבותית והפוליטית 
נקבעים בפועל  הייצור. סדרי הרעייה  של מערכת 
בהתאם להנחות של המגדלים לגבי הגורמים שיביאו 
לביצועים טובים של העדרים שלהם. בעבר נמסרו 
הנחות אלה כמסורות מדור לדור. בימינו התווספה 
התרומה של המחקר, שמטרתו למצוא את הקשרים 
בין סדרי רעייה לבין ביצועי העדרים ותגובת המרעה 
זמן  לטווחי  (מהעונה הבודדת  זמן שונים  בטווחי 

ארוכים) בעזרת ניסויים מבוקרים. 

ממשק רעייה מורכב מהחלטות של בעל העדר הרועה 
לגבי עונות הרעייה, מועדי הרעייה, מעבר בין חלקות 
מרעה, שיטות הרעייה ולחצי הרעייה. לצד אלה ישנן 
החלטות הנוגעות לבעלי החיים עצמם: סוג ומספר, 
עונות רבייה, משטר גמילה, תחלופה (של אימהות 
בוגרות שיוצאות ממעגל הייצור ומוחלפות בצעירות) 
ושיווק. ממשק הרעייה וממשק בעלי החיים מהווים 
את מערכת הייצור של בעלי החיים במרעה. בפרק 
זה נציג סיכום של הידע שהצטבר עם השנים בניסויי 
רעייה בעולם, אבל בעיקר באזורי מרעה ים-תיכוניים 

בכלל ובישראל בפרט.  

התפתחות המחקר בנושאי ממשק
תורה  בפיתוח  צורך  אין  מסורתיות  במערכות 
הצטבר  אלה  בנושאים  הידע  עדרים;  לניהול 
ועובר  רב,  ניסיון  בסיס  ועל  ארוך  זמן  במהלך 
מדור לדור כחלק מתרבות החברה. ביטוי אלגנטי 
בספר  ופרובנזה  מיורה  מציגים  כזו  למורשת 
 The Art and Science of - שיצא לאור לאחרונה
 Shepherding: Tapping the Wisdom of French

והרציונל  ההיגיון  את  להבין  המנסה   - Herders

של הרועה הצרפתי המסורתי בכלים מדעיים של 
המאה ה-21 (Meuret and Provenza, 2014). הגדרת 
היה  ונכון התפתחה במקומות שלא  רצוי  ממשק 
בהם גידול מסורתי של בעלי חיים, בעיקר "בעולם 
או  ואוסטרליה,  אפריקה  דרום  ארה"ב,  החדש": 
במקומות שהמערכת המסורתית הוחלפה במערכת 
מיובאת, שונה לחלוטין מהמקורית (למשל בדרום 
אמריקה, שחיות משק ים-תיכוניות החליפו בה את 
גידול הלמה וקרוביה). גם בישראל הוחלפה מערכת 

רעייה מסורתית במערכת מודרנית ושונה.

 Santa Rita הוקמה בדרום אריזונה   1903 בשנת 
ניצול  Range Reserve, התחנה הראשונה לחקר 

הברית  בארצות  הוקמו  השנים  ובמשך  המרעה, 
ולהשבחת  רעייה  עשרות תחנות מחקר לממשק 
המרעה הטבעי. במסגרות אלה פותחו שיטות שונות 
ניצול רעייה. במשך השנים התגבשה הסכמה  של 
רחבה לגבי הצורך למנוע לחצי רעייה גבוהים מאוד, 
אבל נשארו אי-הסכמות בין החוקרים בדבר התועלת 
של שיטות שונות של רעייה המבוססות על העברת 
עדרים בין חלקות שונות. גם הרב-גוניות של טיפוסי 
הממשק  תוצאות  על  שנחקרו משפיעה  המרעה 

 .(Sampson, 1951)

פרק 20 / 
ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני

“Over-grazing has little relationship to the number of animals but rather to the time plants were 

exposed to the animals” 

(A. Voisin, Grass Productivity, 1988)
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 tussock) מרעה המורכב מדגני אגד רב-שנתיים 
grasses) הגיב, בדרך כלל, בצורה חיובית לרעייה 

 (deferred rotational grazing) מחזורית* מושהית
שהתבססה על מניעת רעייה לפני יצירת הזרעים בכל 
חלקה לפחות פעם בשלוש שנים. מאידך גיסא, במרעה 
המורכב מדגני דשא רב-שנתיים (sod grasses) לא 
נמצא יתרון לרעייה מחזורית לעומת רעייה נמשכת 
(continuous grazing set stocking), וביצועי בעלי 
החיים היו לרוב טובים יותר מאשר ברעייה מחזורית. 
גם סיכום של עבודות על מרעה של עשבוניים חד-
שנתיים בקליפורניה לא הראה יתרון לרעייה מחזורית 
 .(Heady, 1961) על פני רעייה נמשכת בתנאי ניסוי 
דווקא  רעייה מחזורית מקובלת בחוות רבות לאו 
בגלל השפעת מחזוריות הרעייה על ביצועי העדרים, 
אלא בגלל שיקולים אחרים, כמו שימוש יעיל יותר 
בשטחי מרעה מגוונים, השפעות חיוביות על הרכב 
הצומח בכר המרעה, הקטנת סיכוני מחלות טפיליות 
 Norton, 2003; Briske) המועברות דרך המרעה ועוד

.(et al., 2008

ניתן להניח כי ממצאי מחקר המרעה שמקורם בארצות 
שנזכרו לעיל לא יהיו תקפים בהכרח למרעה באזורנו, ויש 

טעם בחקירת הייחודיות של המרעה המקומי, ובפיתוח 
ממשק רעייה המתאים לו בהתאם לתוצאותיה. 

עונתיות הרעייה
התפלגות הגשמים והטמפרטורה מכוונת את מהלך 
וגם את ההזנה  ההתפתחות של הצומח העשבוני 
ומהלך החיים של עדרי בעלי החיים הניזונים ממנו. 
המשקעים באזור הגשום של הארץ מתרכזים בתקופה 
שבין נובמבר ואפריל, ויש שונות גדולה בין השנים. 
בחודשי השוליים (אוקטובר ומאי) המשקעים פחותים, 
1). עדרי  והשונות בהם היא הגדולה ביותר (טבלה 
מרעה רבים, בקר וצאן, ממליטים בסתיו, בתחילת עונת 
הצמיחה של המרעה העשבוני. במשך הקיץ מתרחשת 
עליית משקל מתונה של האימהות בעקבות עליית 
המשקל של העובר עד להמלטה בסתיו. האימהות 
יורדות במשקל עם המלטת הוולד, אבל משתקמות 
במהרה בעזרת המרעה הירוק והאיכותי שמתפתח 

בחורף ובאביב (איור 1). 

 חודש

משקעים

מקדם שונות (%)סטיית תקן (מ"מ)גשם (מ"מ)

1618114אוקטובר

171690נובמבר

1349168דצמבר

1717745ינואר

966669פברואר

814758מרץ

211571אפריל

56120מאי

541סך הכול

טבלה 1 כרי דשא: השתנות של משקעים חודשיים ממוצעים 1970-1960

רעייה מחזורית - ממשק בו שטח המרעה מחולק לחלקות קטנות יחסית והעדר מועבר מחלקה אחת לשניה כאשר נגמר המרעה בחלקה    *
הראשונה. בכל חלקה מופעל לחץ רעייה רעייה גבוה יחסית. בשיטת ממשק זו יש זמן התאוששות למרעה בחלקות בהן הייתה רעייה.
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מבחינת שיקולי הממשק של עדרים המתקיימים 
ממרעה, השנה בישראל נחלקת לארבע עונות: עונת 
הירק העיקרית, עונת הקמל השופע (קמל א'), סוף 
עונת הקמל (קמל ב'), ועונת המעבר הסתווי (איור 2). 
בעונת הירק המרעה עשיר מבחינת כמות ואיכות, 
כל צרכיו התזונתיים של העדר.  ויכול לספק את 
יורדת איכות המרעה, אבל  בעונת הקמל השופע 
בעלי החיים בוררים חלקים איכותיים מתוך הצומח 
יכולים לאסוף די מזון באיכות סבירה.  וכך  היבש, 
בסוף עונת הקמל כמות המרעה ואיכות הקמל נמוכות, 
ולא מאפשרות קיום הנשען בלעדית על מקור מזון 

זה. בעונת המעבר הסתווי שמתחילה עם הגשמים 
הראשונים, שאריות הקמל הדלות נרקבות, המרעה 
נובט, אבל החזיז - העלים הראשונים המציצים אחרי 
הנביטה - אינו מספיק כדי לאפשר את הזנת בעלי 
החיים למרות איכותו הגבוהה. עונת סוף הקמל ועונת 
המעבר הסתווי הן עונות השפל של המרעה, ובימינו 
נהוג להשלים את ההזנה של העדרים במזון מוגש. 
בימי קדם הייתה זו תקופת הנדידה של העדרים לאזור 
שהיו בו משאבים מתאימים להזנתם (אזורי אקלים 

משופר, הרים גבוהים או אזורי חקלאות). 

איור 1 המהלך השנתי של משקל החי של פרות בשני לחצי רעייה בחוות כרי דשא בשנים 
(Gutman et al., 1990a לפי) 1982-1978
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איור 2 אורך עונות המרעה בחוות כרי דשא בין השנים 1994-1964. התחלת עונת הירק כאשר המרעה התבסס בסוף 
עונת ההשהיה; סוף עונת הירק כאשר הצומח מצהיב וקמל. אורך עונת הירק הממוצעת ל-30 שנים 116±24 ימים

כרי דשא - עונות המרעה 1994-1964

  קמל א'        ירק        מעבר        קמל ב'

תאריכי התחלה וסיום של עונת הירק נרשמו בחוות כרי 
דשא בין השנים 1964 ל-1994 (טבלה 2). תחילת עונת 
הירק בכרי דשא נקבעה כמועד שהמרעה יכול לספק 
את צורכי המזון היומיים של העדר ללא תוספת של 
מזון מוגש. במצב זה עולה הביומסה הירוקה על 100-70 
גרם חומר יבש למ"ר. בשלב זה, קצב הגידול של הצומח 
העשבוני בדרך כלל עולה על קצב אכילתו על ידי בעלי 
החיים, כך שהמרעה ממשיך להצטבר גם תוך כדי אכילתו 
(Noy-Meir, 1975). התחלת תקופת הירק מבחינת העדר 
מתחילה באזורנו בין אמצע דצמבר לתחילת פברואר, 

בהתאם לתנאי האקלים בשנה הנתונה.

לפארק רמת הנדיב מוכנס מדי שנה עדר בקר לבשר 
כדי להוריד את כמות החומר העשבוני בקיץ ולהקטין 
את סכנת השרפות (גוטמן ואח', 2013). העדר נכנס 
כאשר הביומסה של הצומח העשבוני מגיעה ל-100 
ק"ג לדונם (=100 גרם למ"ר) ויוצא מהפארק כאשר 
כמות הקמל יורדת ל-80-70 ק"ג לדונם (גוטמן ואח', 
2013). תאריכי הכניסה השתנו בין 1990 ל-2005 ונעו 
בין 28 בינואר כתאריך המוקדם ביותר (שנת 2001, 
417 מ"מ   ,1999 (בשנת  529 מ"מ גשם) ל-21 במרץ 
3). הגורם המרכזי הקובע את כמות  גשם - טבלה 
המרעה בשטח, ומכאן גם את תאריך כניסת העדר, 
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טבלה 2 כרי דשא: מאפייני עונת הרעייה בירק בין השנים 1994-1964

משך (ימים)תאריך סיוםתאריך התחלההשניםהמאפיין

115 (24±)16 במאי (16±)24 בינואר (19±)1994-1964עונה ממוצעת

התחלה מוקדמת 
22137 באפריל6 בדצמבר1979ביותר

התחלה מאוחרת 
11107 ביוני24 בפברואר1991ביותר

977 באפריל22 בינואר1993סוף מוקדם ביותר

134 ו-16133 ביוני2, 3 בפברואר1983 ו-1988סוף מאוחר ביותר

משך עונה ארוך 
9175 ביוני16 בדצמבר1987ביותר

היה כמות הגשם המצטברת עד ה-1 בינואר: ב-2001 - 
350 מ"מ וב-1999 - 174 מ"מ. תאריכי היציאה היו בין 
ה-25 במאי ל-22 ביוני, ותקופת הרעייה נמשכה 92 יום 

בממוצע (2005-1990) (גוטמן ואח', 2013).

מבחינתם של בעלי חיים רועים, עונת המרעה העשיר 
נמשכת כל עוד הם מסוגלים לאסוף מרעה איכותי 
שמספיק למילוי צורכיהם, והיא יכולה להתארך גם 
מעבר למועד התייבשות הצומח העשבוני החד-שנתי. 
בתקופת היובש הפריטים בעלי הערך המזין הגבוה 
הם עלים יבשים וזרעים של צמחים מסוימים, כמו 
מינים ממשפחת הקטניות, ומינים רב-שנתיים שנותרו 
ירוקים, כמו שרעול שעיר (ואפילו התפרחות הקוצניות 
של קיפודן המורכבות מגלומות ירוקות ומזרעים בעלי 
ערך מזין גבוה) ובני-שיח ושיחים מסוימים. הקדמת 
עונת הירק או הארכתה קשורה גם לזמינות של בתי 
גידול לחים יותר בגלל מפנה, גובה מעל פני הים או מי 

תהום גבוהים. 

רעייה נמשכת, רעייה מחזורית ורעייה טקטית
רעייה נמשכת פירושה שעדר הרועה במרעה נשאר 
בחלקה אחת או בתחום רעייה מוגדר, שהוא למעשה 
כלל המרעה העומד לרשות העדר בכל שנת הרעייה או 
עונת הרעייה. מכאן, שהעדר חופשי לבחור פריטי מרעית 
מועדפים מכל השטח הנגיש. לעומתה, רעייה מחזורית 
מרכזת את העדר הרועה בתת-חלקה של המרעה 
הטבעי ומעבירה אותו מתת-חלקה אחת לשנייה לפי 
תכנית מוגדרת לאורך כל עונת הרעייה. כתוצאה מכך, 
לחץ הרעייה בתת-חלקת הרעייה גבוה והמרעה מנוצל 
בצורה אינטנסיבית יותר; אפשרויות הבחירה של פריטי 
מרעית איכותיים על ידי העדר מוגבלות יותר, והעדר 

חייב לצרוך צמחים מועדפים פחות. מאידך גיסא, כאשר 
העדר מועבר לתת-חלקה אחרת, הצומח בתת-החלקה 

שנעזבה יכול להתאושש. 

רעייה מחזורית אמורה לנצל את המרעית בצורה יותר 
יעילה תוך כדי שמירה על כושר הצמיחה של המרעה. 
נוסף על כך, הפסקת הרעייה בתת-חלקות עשויה גם 
 Barger, ) לתרום לצמצום מחלות שגורמים טפילים 
Stromberg and Averbeck, 1999 ;1999). ההחלטה על 
מועד העברת בעלי החיים מתת-חלקה אחת לשנייה 
יכולה להתקבל על פי תכנית שנקבעה מראש או על פי 
המצב העכשווי של המרעית בתת-החלקות. במקרים 
tactical grazing) כאשר  רבים נהוגה רעייה טקטית (
השיקולים להעברת העדרים אינם שיקולי מחזור 
קשיחים, אלא שיקולים אחרים, כגון הרבייה של העדר, 
הזמינות של מקורות מרעה איכותיים אחרים, ניצול 
 Norton,) יעיל של מרחב המרעה, שיקולים וטרינריים
2003) ואפילו שיקולים של המגדל שאינם קשורים 
ישירות למערכת הרעייה אלא לנוף ולמשק המים 

(Savory and Butterfield, 1999 )

(grazing deferment) השהיית רעייה
השהיית רעייה דוחה את תחילת הרעייה בחלקה 
בזמן עונת צמיחה עד להבשלת הזרעים של הדגניים 
צומח המרעה  עיקר  הרב-שנתיים המרכיבים את 
 ,(Briske et al., 2008) ברוב אזורי המרעה בעולם 
זאת כדי להבטיח את ההתאוששות של כר המרעה 
מתקופת רעייה קודמת. בארה"ב ובארצות אחרות 
השהיית רעייה בחלקה מסוימת מתבצעת אחת לכמה 
שנים במסגרת של תכניות רעייה מחזוריות שונות. 
ידי צמחים  לעומת זאת, בארץ המרעה נשלט על 

/ ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני פרק 20 
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שנה
 גודל 
העדר
[פרות]

 גודל 
העדר

[ולדות]

תאריך 
כניסת 
העדר

תאריך 
יציאת 
העדר

משך 
הרעייה 
[ימים]

לחץ 
רעייה
[ימי 

רעייה 
לדונם]

יבול הצומח 
בגמר 
הרעייה

[ק"ג לדונם]

כמות 
משקעים 
עונתית
[מ"מ]

19901259031/1/9025/5/90796.487728

19911257110/3/9115/6/91796.391461

19921351026/1/9213/6/921197.8681,001

19931403514/2/9319/6/9310510.655663

19941543015/2/9410/6/949910.570466

1995183255/2/952/6/958912.158883

19961856519/2/961/6/968511.484478

19971835018/2/976/6/979314.245625

19981924514/2/9812/6/9810211.781629

19991883021/3/997/6/99659.542417

200018010012/3/0015/6/008311.820596

200117514028/1/018/6/0111518.040529

200216812017/2/0222/6/0210516.847822

20031871502/3/0314/6/039116.737640

200418013814/2/0427/5/048415.830589

200518013017/2/0527/5/058323

1689216.8ממוצע

טבלה 3 רעייה ברמת הנדיב: מאפייני העדר, ממשק הרעייה, ייצור הצומח ומשקעים (גוטמן ואח', 2013)

חד-שנתיים המשלימים את מחזור החיים תוך 4-3 
חודשים, ועל כן השהיית הרעייה הנהוגה היא איחור 
בהכנסת העדר לכר המרעה בתחילת עונת הצמיחה 
וסיפוק צרכיו התזונתיים ממקור אחר עד אשר כמות 
הביומסה העשבונית במרעה מגיעה לרמה מתאימה. 
שלב זה אינו נקבע על ידי מדידה ישירה של הביומסה 
הצמחית, אלא על ידי המועד שהעדר מפסיק לצרוך בו 
מזון מוגש ומסתפק ברעייה במרעה הירוק המתפתח. 

השהיית רעייה נוסתה לראשונה בנווה יער (נאוה, 1957). 
היא נעשתה נוהג מקובל בשנות ה-60 וה-70 של המאה 
הקודמת, אך בהמשך איבדה פופולריות. השהיית רעייה 
מנוגדת לנוהג המסורתי להוציא עדרים לרעייה ברגע 
שהמרעה הופך לירוק, כנראה בגלל היעדר מקורות 
זמינים של מזון מוגש במערכות המסורתיות. מבחינה 
תאורטית, ההשהייה מוצדקת רק כאשר לחץ רעייה 
גבוה עלול להביא את המרעה והרעייה לנקודת שיווי 

מרעה אביבי שופע ברמת מנשה מול מרעה קמל ברמת יששכר (התבור ברקע)

/ ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני פרק 20 
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משקל יציבה ונמוכה, שאיננה מאפשרת את המשך 
גידול המרעה (Noy-Meir, 1975). ראו ניתוח המודל 

בפרק הדינמיקה של המרעה בשער 3 ובנספח 3. 

ניסויי ממשק רעייה על מרעה עשבוני בישראל
ניסויי רעייה במרעה טבעי, עם עדרים יצרניים, זקוקים 
למערכת בגודל שמאפשר מדידת ביצועים חיוניים 
של העדר, כמו שיעורי התעברות, המלטה וגמילה. 
היות שמשתנים אלה הם ממוצעים לעדר כולו, נדרש 
מספר בעלי חיים לא קטן כדי לקבל נתונים אמינים 
מבחינה סטטיסטית. החזקת עדרים במערכת כזאת 
מחייבת חלקות מרעה של מאות דונמים, הגדולות 
הניסויים  ברוב  יותר מהחלקות המקובלות  הרבה 
החקלאיים בארץ. דבר זה מעלה קשיים לוגיסטיים, 
החזרות  ומספר  הטיפולים  מספר  המגבילים את 

שאפשר לכלול בתכנית ניסוי. 

בשנות ה-50 של המאה הקודמת בוצעו בנווה יער 
 .(1957 (נאוה,  ניסויי רעייה מוגבלים במרעה טבעי 
משנות ה-60 מבוצעים ניסויים ארוכי-טווח בישראל 
בשלושה אתרים: חוות כרי דשא בגליל התחתון, חוות 
מגדה בנגב הצפוני - שתיהן במרעה עשבוני - וחוות 

חט"ל בגליל המערבי במרעה מעוצה.  

השפעת רעיית כבשים על ייצור הביומסה במרעה 
בנגב הצפוני

בשנת 1975 נערך בחוות מגדה ניסוי לבחינת השפעת 
הרעייה של כבשים על הייצור הראשוני של כר מרעה 
וזרחני  חנקני  גדושה של דשן  מנה  טבעי שקיבל 
(Benjamin et al., 1978). המרעה היה מורכב מצומח 
 (Phalaris minor) חד-שנתי בשליטת חפורית קטנה
עם כמויות ניכרות של שעורה מכחילה (אז ש' העכבר  - 
וגרגרנית  Hordeum glaucum), בן-שלח מנוצה, 

ערבית (Trigonella arabica). במשך שנת המחקר ירדו 
259 מ"מ גשם בין 12 בנובמבר ל-28 בפברואר. בחלקה 
של 6 דונם התחילה הרעייה כאשר הביומסה במרעה 
הגיעה לסביבות 60 גרם למ"ר (חומר יבש). 6 רחלות 
צעירות הוכנסו לחלקה ב-9 בינואר. כעבור שבועיים, 
עם גידול כמות המרעה, העלו את מספר הרחלות ל-12 
ושמרו על מספר זה, עם סטיות קלות, עד סוף עונת 
הירק ב-26 במרץ. בסך הכול היו 113 ימי רעייה של 
רחלות לדונם (= 23 יחידות בעלי חיים לדונם). ייצור 
כר המרעה חושב כסכום של הביומסה בשטח בתוספת 
 standing biomass) צריכת המרעית על ידי הכבשים

 .(+ consumption

/ ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני פרק 20 

איור 3 השפעת רעייה על יצור הביומסה בחלקת מרעה בת 6 דונם בחוות מגדה, בשטחי הלס של הנגב הצפוני 
(Benjamin et al., 1978 מעובד מתוך) שקיבלה דשן במנה גדושה
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צריכת המרעית נמדדה בשיטת 'ִשחלוף מים מסומנים 
 .(Benjamin et al., 1975) בטריטיום' שפותחה במגדה
צריכת המרעית הירוקה הממוצעת לתקופת הרעייה 
הייתה 2.4 ק"ג חומר יבש לכבשה ליום. חלקה של 
הניסוי נשארה כביקורת  דונם הסמוכה לחלקת   6
ללא רעייה, והביומסה נמדדה בה במקביל לחלקת 
ייצור הביומסה היה שווה בשתי החלקות  הרעייה. 
כי במשך  נמצא  הירוקה.  עונת הצמיחה  בתחילת 
עונת הצמיחה העיקרית, צבירת הביומסה בחלקת 
הרעייה הייתה פחותה, אבל לקראת סוף עונת הירק 
השיגה את הייצור בחלקה ללא רעייה. תוצאות אלה 
מדגימות תכונות עקרוניות של צמיחת כרי צומח 
Noy-) עשבוניים בתנאי רעייה כפי שניסח נוי-מאיר
ירד קצב  Meir, 1975): לקראת סוף עונת הצמיחה 
הצמיחה בחלקה ללא רעייה עם התקרבות הצומח 
לשיא הייצור, אבל בחלקה עם רעייה המשיך הצומח 
לגדול בקצב מוגבר והשיג את הייצור של החלקה 

ללא רעייה (איור 3).

לחצי רעייה, רעייה נמשכת ורעייה
מחזורית בניצול עונתי של המרעה 

ניסוי  1972 נערך בחוות כרי דשא  1964 עד  משנת 
שעסק בהשפעות לחצי רעייה ומחזורי רעייה שונים 
על ביצועי העדר. הניסוי התבצע בשני שלבים: בשלב 
הראשון (מ-1964 עד ל-1970) נעשו שלושה טיפולים: 
רעייה נמשכת בלחץ בינוני (CM) רעייה נמשכת בלחץ 
גבוה (CH), ורעייה מחזורית בלחץ בינוני (RM). בשלב 
השני, משנת 1971 עד 1973, הוחלפה הרעייה המחזורית 
הרעייה   .(RH ) חזקה  מחזורית  ברעייה  הבינונית 
המחזורית התבצעה בשלוש תת-חלקות. העדר הועבר 
מתת-חלקה לתת-חלקה, ובעונת הירק שהה לפחות 
50 ימים.  15 עד  פעם אחת בכל תת-חלקה במשך 
בעונת הקמל הועבר העדר פעם נוספת בין שלוש תת-

.(Gutman and Seligman, 1979) החלקות

בשלב הראשון קבוצות הניסוי היו מורכבות מפרות 
ים-תיכוניות קטנות (בלדי וטורקיות) במשקל חי של 
280-260 ק"ג שהוכלאו עם פרים מהמינים הרפורד 
מורכבות  היו  סינמטל. בשלב השני הקבוצות  או 
ממבכירות במשקל של כ-200 ק"ג בתחילת עונת 
(Gutman and Seligman, 1979). הפרות  הרעייה 
נכנסו לחלקות כאשר המרעה הגיע לגובה של כ-10 
ימים מינואר  ונשארו בחלקות במשך כ-190  ס"מ 
דונם   13 יולי-אוגוסט. צפיפות האכלוס היתה  עד 
דונם לראש בלחץ  ו-8  לראש בלחץ רעייה מתון 
רעייה חזק (שוות ערך ל-18 ו-12 דונם ליחידת בעל 

רעייה מבוטאים במונחים  4). לחצי  (טבלה  חיים) 
של יחידות בעלי חיים, דבר שמאפשר השוואה בין 

שלבי הניסוי.

העדרים נשקלו כל חודש בעונת הירק וכל 20-15 ימים 
בעונת הקמל. נמצא כי תוספות המשקל היו בעיקר 
בעונת הירק (ראו איור 1 המציג את דינמיקת הייצור 
במערכת זו). בחלקות של הרעייה בלחץ גבוה הוצאו 
פרות הניסוי מהחלקות בקיץ כאשר משקל הפרות ירד 
במשך שתי שקילות רצופות. שאריות הקמל בחלקות 

אלה ירדו לסביבות 60 גרם למ"ר (איור 4).

בסיכומו של דבר, העדרים רעו בין 9 ימי רעייה של 
יחידות בעל חיים לדונם בלחצי הרעייה הבינוניים 
ו-15 ימי יחידות בעלי חיים לדונם בלחצי הרעייה 
4). ביצועי העדר ושאריות הקמל  הגבוהים (טבלה 
בסוף הניסוי מוצגים באיור 4. בלחצי רעייה שווים, 
תוספת המשקל לראש הייתה גבוהה יותר ברעייה 
הנמשכת מאשר ברעייה המחזורית, אבל ההבדל 
לא היה מובהק. ההבדלים הקטנים בתוספת המשקל 
לראש הפכו להבדלים משמעותיים בתוספת המשקל 
לדונם בלחצי הרעייה השונים שכן מספר הפרות 

ליחידת שטח היה שונה (טבלה 4, איור 4).

כיסוי הדגניים, במיוחד הגבוהים, כמו שיבולת שועל 
נפוצה ושעורת הבולבוסין, היה גבוה יותר ברעייה 
הרעייה.  לחצי  הגדלת  וירד עם  מחזורית מתונה, 
בחלקות  קמל  יותר  נשאר  שווים  רעייה  בלחצי 
הרעייה המחזורית מאשר ברעייה נמשכת, ובאופן 
ניתן היה להאריך את עונת הרעייה בקיץ.   עקרוני 
לתוצאות  דומות  אלה  שתוצאות  לציין  מעניין 
 (Heady, 1961) שהתקבלו בשטחי מרעה בקליפורניה
ובמקומות רבים אחרים בארה"ב (Briske, 2008) וכן 
 .(McMeekan, 1956) במרעה אינטנסיבי בניו זילנד 
ככלל, ללחץ רעייה יש השפעה משמעותית על ייצור 
בעלי חיים לעומת ההשפעה השולית של מחזור 
רעייה בלחצי רעייה שווים. למרות זאת, כאמור לעיל, 
במקומות רבים בעולם נהוגה רעייה מחזורית בגלל 
שיקולים הקשורים לממשק העדר או לשיפור אחידות 

.(Norton, 2003) הניצול של שטחים גדולים ומגוונים

 השפעת לחצי רעייה של עדר 
בקר לבשר על ביצועי הפרות 

ניסויי הרעייה למציאות של עדרים  כדי לקרב את 
מסחריים של בקר לבשר, נבדקה בכרי דשא השפעת 
לחץ רעייה על ביצועי עדרים של פרות-אם יצרניות 
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קמל שיורי צריכת מרעיתתוספת משקללחץ רעייהטיפולים
 (residual)משקעים 

ראש לדונם

ימי רעייה 
לדונם 

(יחידות 
בעלי 
חיים)3

 ק"ג 
לראש

 ק"ג 
לדונם

מגה- 
קלוריות 

לדונם 4

 ק"ג 

חומר יבש 
לדונם 5

(ק“ג חומר 
(מ"מ)יבש לדונם)

1שלב א': 1970-1964 

CH10.1214.4674 a8.3 a330 a16569 c
911-488 
ממוצע 
675 מ"מ

CM10.078.586 a 6.0 b 209 b105 115 b

RM10.089.281 a5.8 b212 b106145 a

2שלב ב' : 1973-1971

CH20.1314.9 75 ab 9.4 a319 a16064 c
911-488 
ממוצע 
675 מ"מ

CM20.089.3 82 a6.4 b 202 b101126 a

RH20.1315.471 b9.2 a314 a15799 b

טיפולי רעייה שלב א': CH1 - נמשכת חזקה; CM1 - נמשכת מתונה; RM1 - מחזורית מתונה  1
: CH2 - נמשכת חזקה; CM2 - נמשכת מתונה; RH1 - מחזורית חזקה  טיפולי רעייה שלב ב'  2

יחידת בעל חיים = פרה מעדר הבקר לבשר במשקל של 450 ק"ג  3
 (ARC , מחושבות לפי צריכת האנרגיה לקיום ולגידול (לפי 1965   4
מחושב לפי ריכוז אנרגיה של 2.0 מגה-קלוריות לק"ג במרעית   5

אותיות שונות מציינות הבדלים מובהקים  6

טבלה 4 כרי דשא: ביצועי העדר ושאריות הקמל בניסוי מחזור רעייה ולחצי רעייה, 1973-1964 (מעובד מתוך: 
 (Gutman and Seligman, 1979
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 איור 4 תגובת עדר הבקר וצומח המרעה בחוות כרי דשא ללחץ רעייה ולמחזור רעייה 
RM רעייה  CM רעייה נמשכת בינונית, 1 CH רעייה נמשכת חזקה, 1 שלב א' 1970-1964 (איורים בשורה עליונה): 1

 מחזורית בינונית
CH רעייה נמשכת חזקה, CM2 רעייה נמשכת בינונית, RH2 רעייה  שלב ב' 1973-1971 (איורים בשורה תחתונה): 2

(Gutman and Seligman מחזורית חזקה (מעובד מתוך 1979 ,
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שנשארו בחלקות הניסוי במשך חמש שנים רצופות 
(Gutman et al., 1990a). בתקופות השפל במרעה 
גישה חופשית למזון מוגש: בקיץ  ניתנה לעדרים 
לזבל עופות, ובסתיו ובראשית החורף הוספו להן 
לעדרים  גרעיני שעורה.  של  מוגבלות  מנות  גם 
כי  נמצא  גם קש.  גבוה הוסף  רעייה  שרעו בלחץ 
הביצועים של הפרות היו דומים בכל הלחצים (טבלה 
ידי צריכה  5), היות שהמחסור במרעה הושלם על 
חופשית של מזון מוגש. בחלקות שלחץ הרעייה 
נמוכות ביותר  היו  בהן היה גבוה, שאריות הקמל 
וכמות המזון המוגש הייתה הגדולה ביותר (איור 5). 

כאשר מנכים את תרומת המזון המוגש, עדרי הפרות 
רעו בין 12 ל-16 ימי רעייה של יחידות בעלי חיים 
לדונם בלחץ הרעייה הנמוך והגבוה, בהתאמה. על 
אף השלמת המזון, נמצאו הבדלים קטנים לטובת 
הרעייה המתונה של הפרות, בעיקר במשקל הוולדות 
בגמילה ובממוצע הוולדות לפרה. כנראה, שמעבר 
זמינות הביומסה לכל  להשפעת לחץ הרעייה על 
ראש, קיימת תחרות בין הפרות להשגת המרכיבים 
האיכותיים יותר של המרעית, תחרות שגוברת עם 

הגברת לחץ הרעייה.

לחץ רעייה

גבוהבינונימתון

201512מספר דונמים לפרה

252016ימי רעייה לדונם (ימי יחידות בעלי חיים)

a339 b 341 b 366 משקל ממוצע של הפרות (ק"ג לראש)1

a178 b186 b 200משקל ממוצע של הוולדות (ק"ג לראש)1

b8.2 b10.4 a 7.3משקל גמול לדונם (ק"ג לדונם)

193210224צריכת מרעית (ק"ג חומר יבש לדונם)

1238265שאריות הקמל בסוף הקיץ (ק"ג חומר יבש לדונם)

מזון מוגש (ק"ג לדונם)

5468106זבל עופות

4.66.09.6גרעיני שעורה

5.431.0-קש

 טבלה 5 השפעת לחץ הרעייה בתנאי רעייה שנמשכת כל השנה על ביצועי עדר בקר לבשר ועל נתוני 
(Gutman et al., 1990a ; Gutman et al ., 1990b :מערכת הרעייה, כרי דשא 1982-1978 (מעובד מתוך

במועד הגמילה  1
האותיות מימין לספרה מבטאות הבדל סטטיסטי מובהק  
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השהיית רעייה בתחילת עונת הירק
כבר בראשית המחקר במרעה בארץ הניחו שהשהיית 
הרעייה בתחילת עונת הירק חיונית להתבססות המרעה, 
ויש לקיימה כדי להבטיח עונת רעייה מוצלחת, שלא 
תפגע בצמיחת המרעה או בביצועי העדר (נאוה, 1957). 
בין השנים 1990-1986 נערך ניסוי רעייה בכרי דשא 
לבחינת הנחה זו בלחצי רעייה שונים. הניסוי התבצע 
עם עדרי בקר לבשר שרעו בצפיפויות אכלוס שונות 

:(Gutman et al., 1999c) בארבעה טיפולים
:(d שני טיפולים עם השהיה (

Hd - צפיפות אכלוס גבוהה, H (12 דונם לפרה)

Id - צפיפות אכלוס בינונית, I (15 דונם לפרה)
:(c ושני טיפולים ללא השהיה (

Ic - צפיפות אכלוס בינונית, I (15 דונם לפרה)
Mc - צפיפות אכלוס מתונה, M (20 דונם לפרה).

בטיפולי  קיבלו העדרים  עונת הצמיחה  בראשית 
ההשהיה מזון מוגש בחלקות קטנות (כעשירית מסך 
כל שטח המרעה שעמד לרשותם), מגודרות בגדר 

חשמלית. הם הושארו בחלקות אלה מתחילת הגשמים 
למועד שהעדרים בחלקות שלא  ועד  הראשונים 
נעשתה בהן השהייה הפסיקו לגשת למזון המוגש, 
בדרך כלל במחצית השנייה של ינואר, כאשר הביומסה 
של הצומח העשבוני הייתה מעל 80 ק"ג חומר יבש 
לדונם. במועד זה הוסרה הגדר החשמלית והעדרים רעו 
בכל שטח החלקה. תקופת ההשהיה נמשכה בממוצע 
51±8 ימים (איור 6). בחלקות ללא השהיה הושארו 
העדרים בחלקות במשך כל ימות השנה. בכל הטיפולים 
ניתנה לעדרים גישה חופשית למזון המוגש באבוס. 
במהלך הניסוי נרשמו ביצועי העדר, כמות הביומסה 
כן, חושבה  כמו  וכמות ההזנה המשלימה.  בשטח 
כמות הביומסה שנאספה על ידי כל עדר מתוך צורכי 
האנרגיה לקיום, ייצור חלב, תוספת משקל של הפרות 
והוולדות והמרת מונחי האנרגיה לחומר יבש בהתאם 
לריכוזי האנרגיה המשתנים במרעית במשך השנה 
(Gutman et al., 1999c). הביומסה בכל החלקות נקבעה 
בסוף תקופת ההשהיה, בשיא עונת הירק ובתחילת 

הסתיו לפני הגשמים הראשונים.

איור 5 תוצאות ניסוי (ממוצעים חמש-שנתיים) לבחינת השפעת לחצי רעייה בכרי דשא
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תוצאות הניסוי הראו שמסך כל הביומסה שצמחה 
על  נאכל  מאוד  במרעה בתקופת ההשהיה, מעט 
ידי הבקר בטיפולים ללא השהיה. אכילת המרעית 
זו הייתה מוגבלת בגלל מיעוט הביומסה  בתקופה 
הירוקה במרעה וגודלם הקטן של הצמחים שמקשה 
הביומסה בתקופת ההשהיה  המרעית.  איסוף  על 

הגיעה ברוב המקרים ל-100 גרם חומר יבש למ"ר 
זאת,  7). למרות  (איור  רק בסוף תקופת ההשהיה 
הבקר בטיפולים ללא השהיה, שרעה באופן חופשי 
בכל שטח החלקות, אכל בתקופת ההשהיה פחות 
מזון מוגש ויותר מרעה ירוק מאשר הבקר בטיפולי 

ההשהיה (טבלה 6).
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איור 6 ניסוי השהיה בכרי דשא: עונות הרעייה

  קמל א'        ירק        השהיה        קמל ב'

ימים מתחילת אוקטובר

0

86

87

88

89

90

91

60 120 180 240 300 360

נה
ש

אוקטובר פברואר דצמבריוני אפריל אוגוסט



203

הרעייה השפיעה על ייצור הפרות בתקופת ההשהיה 
בצורה בלתי-אחידה בין השנים. בלחץ רעייה בינוני, 
הייצור בתנאי רעייה ללא השהיה (טיפול Ic) היה נמוך 
יותר מאשר עם השהיה (טיפול Id), בייחוד בשנים 1989 
ו-1990 (איור 7). ייצור המרעה בטיפול הרעייה החזקה 
עם השהיה (טיפול Hd) נמצא גבוה מכל הטיפולים, 
כמעט בכל השנים, בעיקר בגלל צריכת המרעית 
 הגדולה יותר (ליחידת שטח) בעונת הירק העיקרית. 
בכל  הגדולות שנשארו  הביומסה  כמויות  למרות 
הטיפולים בסוף עונת הירק, כמות הביומסה שנאכלה 

כקמל הייתה קטנה בהרבה מזו שנאכלה כירק (איור 8). 
בכל הטיפולים, ובייחוד בשנים שייצור הצומח בהן היה 
גבוה (1989-1987), חלק גדול (עד חצי מן הייצור השנתי) 
"נעלם" בקיץ. חלק ממנו התפזר כזרעים שאספו בעיקר 
נמלים ומכרסמים, וחלק אחר התפורר והתערבב עם 
שכבת הקרקע העליונה בלי שניתן להפרידו, ולכן לא 
נמדד עם שאריות הקמל בסוף הקיץ. בשנים שייצור 
המרעה היה גבוה במיוחד, ירדו גשמים משמעותיים 
בחודש מרץ, אירוע שיכול להביא להארכת עונת הצמיחה 

בתקופה החמה שקצב הצמיחה בה גבוה במיוחד.

משתנה
יחידות

רעייה נמשכתהשהיית רעייה
1 מובהקות

HdIdIcMcסימן הטיפול

דונם לראשצפיפות אכלוס 
12151520

מתוןבינוניבינוניגבוה

25212418ימי רעייה לדונםשיעור אכלוס

 ימי יחידת בעל חיים 
לדונם מרעה2

 יחידות בעל 
15121611חיים לדונם

%74757678שיעור התעברות

%14131210שיעור תחלופה

%86868286שיעור המלטה

%75777280שיעור גמילה

374385372370ק"גמשקל ממוצע של פרה בגמילה

192202191195ק"גמשקל גמילה ממוצע של ולד

(*)1501601411581ק"גמשקל ולד לפרה

*0.8200.8480.7950.806ק"גתוספת משקל יומית של ולדות

***12.110.89.47.9ק"גתוספת משקל לדונם

צריכת אנרגיה נקייה שנתית 
(*)4,4904,5304,5104,680מגה-קלוריותלפרה

***1,4201,6001,1201,240מגה-קלוריותמזה מזון מוגש (מ"מ)

שיעור מזון מוגש בצריכת 
***%31.635.324.826.5האנרגיה

(Gutman et al., 1999c) (1990-1986) טבלה 6 ניסוי השהיה בכרי דשא: ביצועי העדרים, ממוצעים לחמש שנים

מובהקות: (***)p<0.10(*) ;p<0.05(*) ;p<0.0001; ריק - לא מובהק  1
ימי יחידת בעל חיים במרעה:   2

D*F*(W0.73/4500.73), כאשר D = ימי רעייה לדונם, F = שיעור מזון מוגש, W = משקל הפרה.  

/ ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני פרק 20 
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איור 8 ניסוי השהיה בחוות כרי דשא: חלוקת ייצור הביומסה בטיפולים השונים לכמות שאכלו העדרים כירק 
וכקמל, לשאריות הקמל בסוף הקיץ, ולחלק מן הביומסה הירוקה ש"נעלם" - כזרעים, שנדרך לתוך הקרקע או 

(Gutman et al., 1999c) שנאסף על ידי חיות בר, בעיקר נמלים. פירוט הטיפולים בטקסט

/ ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני פרק 20 
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איור 7 ניסוי השהיה בחוות כרי דשא: הביומסה בשטח והביומסה שאכל העדר בתקופת ההשהיה (איור עליון) 
 ובתקופת הירק (איור תחתון) בטיפולים השונים בשנים 1990-1986. 

Hd - 12 דונם לראש עם השהיה; Id- 15 דונם לראש עם השהיה ; Ic - 15 דונם לראש ללא השהיה; Mc - 18 דונם 
(Gutman et al., 1999c) לראש ללא השהיה

0

200

400

600

Hd Id Ic Mc Hd Id Ic Mc Hd Id Ic Mc Hd Id Ic Mc Hd Id Ic Mc
1986 1987 1988 1989 1990

תקופת הירק

ת 
חי

צמ
ה 

מס
יו

ב
 

ם)
ונ

לד
ש 

יב
ר 

ומ
 ח

"ג
(ק

  ביומסה שנאכלה        ביומסה בסוף תקופת הירק      



205

טבלה 7 ניסוי השהיה בחוות כרי דשא: קצבי צריכת מרעית וקצבי צמיחה של כר המרעה (שניהם בק"ג 
חומר יבש לדונם ליום) בטיפול Ic (צפיפות אכלוס 15 דונם לראש ללא השהיה) בתחילת עונת הצמיחה 

(Gutman et al., 1999c :נגזר מתוך) ("תקופת ההשהיה") ובתקופת הירק

השוואת קצבי הצריכה וקצבי הצמיחה של המרעה 
לדונם בתקופת  הצריכה  7) מראה שקצב  (טבלה 
ההשהיה היה נמוך בהרבה מקצב הצמיחה לדונם באותה 
תקופה (והרבה יותר נמוך מקצב הצריכה בתקופת הירק 
העיקרית). כתוצאה מכך, בעונת ההשהיה צמח המרעה 
כמעט ללא הפרעה גם בנוכחותן של הפרות הרועות. 

מיעוט הצריכה (כ-4 ק"ג חומר יבש לראש ליום) נעוץ 
בכמות הביומסה ובגובה הנמוך של הצומח העשבוני 
בתקופה זו, שהגבילו את איסוף המרעית על ידי הפרות. 
בעונת הירק העיקרית נמצא כי הצריכה הייתה כ-13.5 
ק"ג לראש ליום, אך קצב הצריכה לדונם היה עדיין נמוך 

מקצב הצמיחה (טבלה 7).

תקופת הירק העיקריתחילת עונת הירק - ”תקופת ההשהיה“שנת ניסוי

קצב צמיחה קצב צריכהקצב צמיחה קצב צריכה

19860.260.720.901.66

19870.251.660.902.13

19880.261.110.802.41

19890.271.561.102.45

19900.360.890.900.77

0.281.190.921.88ממוצע

0.050.410.110.70סטיית תקן

לא נמצאו הבדלים מובהקים לגבי רוב משתני הייצור 
של העדר בין הטיפולים השונים (טבלה 6). בלחץ הרעייה 
הבינוני (Ic ו-Id) ההבדל בהמלטת הוולדות לפרה לטובת 
ההשהיה היה על גבול המובהקות (p<0.10). ההבדלים 
הקטנים בביצועי הפרות הביאו להבדלים מובהקים 
ביותר (p<0.0001) בייצור של ולד גמול לדונם בעקבות 
ההבדלים בשיעור האכלוס. גם בהזנה המשלימה נמצאו 
הבדלים מובהקים (p<0.0001), וצריכת המזון המשלים 
בטיפולי ההשהיה הייתה גבוהה יותר בשיעור ניכר. בשני 
הטיפולים בלחץ הרעייה הבינוני, שיעור המזון המשלים 

היה גבוה בכ-40% בטיפול ההשהיה. 

NRC) לא נמצא  במאזני האנרגיה הנקייה (לפי 1984 ,
בין הטיפולים השונים  כמעט הבדל בסך הצריכה 
(טבלה 6). ביצועי העדר עם השהיה בלחץ רעייה של 
15 דונם לפרה (טיפול Id) היו טובים יותר מאשר ללא 
השהיה (טיפול Ic) אבל במחיר של הגדלת כמות המזון 
'אנרגיה  המוגש בשיעור של 34 מגה-קלוריות של 
נקייה' (NE=net energy) לדונם או 23 מגה-קלוריות 

של אנרגיה נקייה לק"ג תוספת משקל גמול. 

לסיכום, כדאיות ההשהיה מותנית בצפיפות האכלוס 
של העדר. ככל שצפיפות האכלוס עולה, כך תגבר 

חשיבות ההשהיה. ההשהיה נחוצה בלחצי רעייה מעל 
(15 דונם לפרה) ובתנאי ההזנה  0.067 פרות לדונם 
המשלימה המקובלת בישראל, כדי לשמור על רמת 
ייצור העדר. בלחצים נמוכים יותר עלול מחיר ההשהיה 
להיות גדול מהתועלת. בחישוב הכלכלי יקבעו יחסי 
המחירים בין המזונות לבין התוצרת (ולדות גמולים 
במקרה שלנו) את בחירת הממשק המיטבי לעדר נתון.

לבסוף, ראוי לציין שתוצאות הניסוי תואמות שני 
נוי-מאיר.  עקרונות של מודל מערכות המרעה של 
האחד הוא החשיבות של סף הביומסה שמתחתיו 
הצריכה של מרעית על ידי בעלי חיים רועים נמוכה 
מצריכת שובע. העיקרון השני הוא ביטוי לקשר שבין 
קצב הצמיחה של המרעה לבין קצב צריכת המרעה 
על ידי בעלי החיים הרועים בו. שני עקרונות אלה 
מאפשרים הבנה כמותית של התהליכים הקובעים את 
תפקיד ההשהיה בשמירת ייצור המרעה, ושל מקומם 
של התהליכים בקביעת ביצועי בעלי החיים הרועים 

במרעה העשבוני בלחצי רעייה שונים.  

גבולות לחץ הרעייה בעונת הירק
תוצאות ניסוי ההשהיה הראו שכאשר משהים את 
הרעייה בתחילת עונת הצמיחה, לחצי רעייה גבוהים 

/ ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני פרק 20 
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בטיפולים המפוצלים הועברו העדרים מתת-חלקות 
 9l) (9e ו-4.5e) לתת-חלקות הקמל  המרעה הירוק 
"נגמר",  ו-4.5l) כאשר המרעה בתת-חלקות הירק 
ירד לרמה שאינה מאפשרת איסוף מרעית  כלומר 
למילוי הצרכים התזונתיים המידיים של הפרות. 
הפרות מחלקות טיפול 4.5e עברו לחלקות של טיפול 
4.5lבממוצע 28-25 ימים לפני שיא עונת הירק (ללא 

רעייה), והפרות בטיפול 9e עברו לחלקות של טיפול 
9l בממוצע 16 ימים אחרי שיא העונה. 

הביומסה בכל החלקות נמדדה ארבע פעמים בשנה - 
עם כניסת העדרים, בשיא העונה, באמצע הקיץ ובסוף 
הקיץ לאחר שהפרות הוצאו מחלקות הניסוי (טבלה 9).

מספר פרות טיפול
לחלקה

ימי שהות 
בחלקות 

הניסוי1

שהות מחוץ 
לחלקות 

הניסוי

מזון מוגש 
לפרה ליום

ימי רעייה 
לדונם

משקל 
הפרות 
בכניסה

שיעור 
התעברות

9c27±4198±261677.9±222±3421±1970%±6%

9s29±4205±271606.7±323±6430±2878%±5%

18c16±1279±19864.4±216±1429±3073%±13%

18s15±2277±18884.5±217±3448±2576%±13%

טבלה 8 ניסוי לחצי רעייה בחוות כרי דשא: נתוני העדרים, ממוצעים לשנים 2009-2003 (הנקין, בעל פה)

בין מחצית ינואר ועד אוגוסט-אוקטובר  1

יכולים לשפר את ייצור המרעה ואת ייצור הבשר - אך 
במחיר של הגשה מוגברת של מזון מוגש. בין השנים 1994 
ל-2011 נערך ניסוי רעייה בכרי דשא שבחן, בין השאר, 
לחצי רעייה גבוהים מהמקובל אחרי השהיית הכניסה של 
הפרות לחלקות הרעייה בתחילת עונת הצמיחה. נבחנה 
השפעת לחצי רעייה על כמויות המזון המוגש הנחוצות 
לקיים את ייצור העדר, על ניצול המרעה הירוק והקמל, על 
הרכבו הבוטני של כר המרעה ועל ייצור מוצרי בעלי חיים. 

:(Henkin et al., 2015) נבדקו טיפולי הרעייה הבאים
רעייה נמשכת (continuous), בלחץ   18c

רעייה נורמטיבי בישראל (18 דונם לראש).  
רעייה נמשכת, בלחץ כפול מהנורמטיבי   9c

(9 דונם לראש).  
 ,(split paddock) רעייה מפוצלת  18s

(18 דונם לראש).  
רעייה מפוצלת (9 דונם לראש).  9s

בטיפול "רעייה מפוצלת" חולקה חלקת הטיפול לשתי 
תת-חלקות, אחת לרעייה בעונת הצמיחה והשנייה בעונת 
הקמל. מבנה זה אמור לייצג נוהג הקיים במשקים, שלעתים 
קרובות מעבירים עדרים מחלקה לחלקה בגלל סיבות 
ממשק שונות. בתת-החלקות של הרעייה המפוצלת לחץ 
הרעייה היה כפול, וִאפשר בדיקה של השפעת לחץ רעייה 
גבוה במיוחד (4.5 דונם לראש בטיפול 9s) על הצומח 
בעונת הירק. בטיפול 18s הלחץ היה למעשה 9 דונם 

לראש. לכן תת-החלקות סומנו בנפרד: 
רעייה בעונת הירק (early), (9 דונם לראש).  9e
רעייה בעונת הקמל (late), (9 דונם לראש).  9l

רעייה בעונת הירק (4.5 דונם לראש).  4.5e
רעייה בעונת הקמל (4.5 דונם לראש).  4.5l

17 שנות הניסוי מעניק לנתונים  הֶמשך הארוך של 
המרעה  כר  קיימות  מבחינת  מעניינת  משמעות 
ניתן לראות בממוצעים הרב- בטיפולים השונים. 

שנתיים תכונות נורמטיביות של המערכת, גם כאשר 
הסטיות משנה לשנה גדולות והערכים הממוצעים 

אינם דומים לאף אחת מהשנים. 

-420 של  במשקל  מפרות  הורכבו  הניסוי  עדרי 
16-15 פרות בכל קבוצה  לניסוי,  ק"ג בכניסה   450
דונם   18 שיועדה לטיפולים בצפיפות אכלוס של 
לראש, ו-29-27 פרות לקבוצה בטיפולים בצפיפות 
האכלוס הגבוהה של 9 דונם לראש (טבלה 8). בשנים 
הראשונות לניסוי הורכבו הקבוצות כל שנה מחדש, 
ותחלופת  היו קבועות  2003 הקבוצות  אך משנת 
נבעה מתמותה או מאי-התעברות  פרות בקבוצה 
לכל חלקות  נכנסו  הפרות  רצופות.  עונות  בשתי 
הניסוי בסביבות אמצע ינואר, בסוף תקופת ההשהיה, 
לאחר שהביומסה העשבונית הגיעה ל-82±8 ק"ג 

חומר יבש לדונם.

/ ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני פרק 20 
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טבלה 9 כרי דשא: ניסוי לחצי רעייה - מועדי דגימת ביומסה (ממוצעים 2010-1994)

העונה,  בשיא  הצומח  של  הממוצעת  הביומסה 
ובסוף שנת הרעייה, משקפת את  בתקופת הקמל 
לחצי הרעייה ואת שהות העדרים בחלקות (איור 9). 
סטיות התקן גדולות מאוד, אבל בגלל ריבוי מספר 

עונת  התצפיות - כל ההשפעות, טיפולי הרעייה, 
ביותר  מובהקים  ביניהם  הגומלין  ויחסי  המדידה, 
(P<0.0001), וחוזקו של כלל המודל הסטטיסטי הוא 

.R2=0.65

משך הזמן בין דגימות (ימים)תאריךמועד דגימה

26 בינוארתחילת הרעייה

1276±17 באפרילשיא העונה

2473±20 ביוניאמצע הקיץ

2997±21 בספטמברסוף הקיץ

איור 9 ניסוי לחצי רעייה בחוות כרי דשא: כמות הביומסה בשטח עם כניסת העדרים לחלקות הניסוי ובמועדים 
אחרים אחר כך - שיא עונת הירק, אמצע וסוף עונת הקמל בקיץ ובסתיו. ממוצעים וסטיות תקן לשנים 2010-1994 

של טיפולי הרעייה (הנקין, בעל פה)

כמות הביומסה בטיפול 4.5e המוצגת באיור איננה 
כמות הביומסה בחלקה בעת יציאת העדר, אלא בעת 
הדגימה בשיא העונה. העברת הפרות מתת-חלקות 
4.5e לתת-חלקות 4.5l נעשתה בממוצע 28 ימים לפני 
שיא הצמיחה בגלל מיעוט המרעה ב-4.5e, ובכך נתנה 
נוספת ללא רעייה ב-4.5l. חישוב  שהות לצמיחה 
תאורטי מראה שכמות הביומסה במועד יציאת העדר 
מטיפול 4.5e הייתה 86 ק"ג לדונם. במשך 25 ימים עד 

סוף עונת הירק המרעה התאושש, צמח והגיע ל-132 
ק"ג לדונם, ותוך כדי כך הספיק ליצור זרעים ובכך 

הבטיח התחדשות בשנה לאחר מכן. 

4.5l והרעייה בו לפני שיא העונה  הכניסה לטיפול 
הורידו את כמות הביומסה בתת-חלקות הטיפול 
 ,9e 9. בחלקות הטיפולl במועד זה בהשוואה לטיפול
שלחץ הרעייה בהן היה מתון יותר, תגובת הביומסה 

/ ממשק רעייה במרעה ים-תיכוני פרק 20 
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תת-חלקותטיפולים ראשייםמשתנים

 18c18s9c9s9se9sl4.5e4.5l

שיעור אכלוס בעונת 
 הירק - ימי רעייה 

(SR) לדונם
4.34.18.57.310.509.75.9

צריכה יומית בעונת 
 הירק - ק"ג ליחידת 

(DHI) בעלי חיים ליום
12111110110912

צריכת העדר בעונת 
הירק - ק"ג לדונם 

(I=SR*DHI)
5245947311608771

ביומסה בשיא עונת 
הצמיחה - ק"ג לדונם 

(PSC )
285261164230161361132327

ייצור ראשוני - ק"ג 
(PP=PSC+I) 336306257303277361219398לדונם

שארית הקמל בסוף 
(R) 103945571721165884העונה - ק"ג לדונם

אינדקס לחץ רעייה - 
ימי רעייה לטונה ייצור 

(GPI=SR/PP) ראשוני
13133324380.04415

 יעילות קציר (%)
 (HE=I/PP)15%15%36%24%42%0%40%18%

 יעילות רעייה (%)
(GE=I/(PP-R)22%21%46%32%56%0%54%23%

טבלה 10 ניסוי לחצי רעייה בחוות כרי דשא: אומדנים לניצול המרעה בעונת הירק (ממוצעים לשנים 2010-1994)

יש קשר בין כמות הקמל לקראת סוף הקיץ בממשק 
זה לבין כמות המזון המוגש, בעיקר זבל עופות, הנצרך 
זמינות הקמל בקיץ  נראה שכאשר  ידי העדר.  על 
המאוחר היא 12 ק"ג לראש ליום, כמות המזון המוגש 

4.5 ק"ג לראש  הנצרך במשך הקיץ היא בסביבות 
יותר, כאשר  הגבוהים  הרעייה  ליום. אבל בלחצי 
זמינות הקמל יורדת מתחת לסף הזה, צריכת המזון 

המוגש עולה בצורה תלולה (איור 10).

לרעייה בעונת הירק הייתה כמעט זהה לזו של טיפול 
(ללא  9l בשיא העונה  9c. כמות הביומסה בטיפול 

יבש  רעייה בעונת הירק), הייתה כ-360 ק"ג חומר 
לדונם בממוצע ל-17 שנים, שהיא בסביבות הייצור 
הנורמטיבי הרב-שנתי של מרעה טבעי עשבוני באזור 

הניסוי (איור 7).

המרעה מחושב  הביומסה של  ייצור  אומדן של   
כסיכום של הביומסה בשיא עונת הצמיחה והמרעית 
ידי העדר בעונת הירק. האומדן היה  שנצרכה על 
בהן  ו-4.5l, שרעו   9l ביותר בתת-חלקות  הגבוה 

 4.5l בעיקר בעונת הקמל. ייצור הביומסה בתת-חלקה
היה גבוה יותר מאשר בתת-חלקה 9l, כי בה רעו רק 
במשך 28 ימים בממוצע בעונת הירק (לאחר העברת 
הפרות מתת-חלקה 4.5e). לכן, מתוך עונת ירק של 
76 ימים, המרעה צמח ללא הפרעה 48 ימים נוסף על 
זמן ההשהייה. מסתבר שהמרעית שאכל העדר הייתה 
רבה יותר מתוספת צמיחת המרעה באותה תקופה 
(טבלה 10). כצפוי, הביומסה בשיא עונת הצמיחה 
הייתה הגבוהה ביותר בצפיפות אכלוס נמוכה, אבל 

הצריכה היומית של הפרות הייתה הגבוהה ביותר. 
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 - SR) איור 10 ניסוי לחצי רעייה בחוות כרי דשא: הקשר בין הביומסה בשיא עונת הצמיחה לבין שיעור האכלוס
ימי רעייה לדונם) - הביומסה עולה ככל ש-SR נמוך יותר. הצריכה היומית של יחידת בעל חיים (DHI - ק"ג לראש 

ליום) עולה עם הביומסה

קשה לבסס את הקשר בין ביצועי הפרות לבין המרעה 
הזמין, כי הן שהו בחלקות הניסוי רק כ-9 חודשים בשנה 
(טבלה 8) והייתה להן גישה חופשית לתוספות מזון 
בקיץ, כך שצריכת המזון המוגש גדלה עם גידול לחץ 
הרעייה (טבלה 10), והשוותה במידת רבה את ביצועי 
העדרים כפי שהתבטאו בייצור משקל חי של ולדות 
בטיפולים השונים. כתוצאה מכך, הייצור של בשר 
גמול עלה עם עליית צפיפות האכלוס, אבל במחיר 
של עלייה כמעט מקבילה של צריכת מזון מוגש. 
כאשר רוב המזון המוגש מורכב מזבל עופות שמחירו 
נמוך יחסית, עליית לחץ הרעייה עד ל-9 דונם לראש 
יכולה לשפר את רווחיות העדר מבלי לפגוע בכושר 

.(Henkin et al., 2015) ההתחדשות של המרעה

עולות  בישראל  הרעייה במרעה הטבעי  ממחקרי 
התובנות הבאות:

 א. פוטנציאל הייצור של המרעה 
העשבוני הים-תיכוני בישראל

קשה מאוד לקבוע את הייצור בפועל של שטחי מרעה 
בלתי אחידים, קל וחומר את הייצור הפוטנציאלי. 
הסיבה היא שהייצור על פני השטח - במשך עונת 
הצמיחה ובין השנים השונות - משתנה בגלל תנאים 
(עומק קרקע, פיזור מינרלים, משק מים  אביוטיים 

ותנאים  וכו')  צומח שונים  טיפוסי  כיסוי  בקרקע, 
(פיזור  ביוטיים, הקשורים גם לרעיית העדר עצמו 
כן, הצטברות  פי  הפרשות, מוקדי דריכה). אף על 
לנו  יחסית מאפשרת  הנתונים במשך שנים רבות 

להגיע לכמה אומדנים זהירים. 

באזורים שכמות הגשמים השנתיים בהם היא 600-250 
ייצור הביומסה של הצומח העשבוני בשטחי  מ"מ, 
המרעה שאינם רדודי קרקע במיוחד, נמצא בדרך כלל 
בסביבות 350 ק"ג חומר יבש לדונם לשנה (עם סטיית 
גדולה). בשנים חריגות או באזורים גשומים  תקן 
יותר הייצור יכול להיות כפול מזה ויותר. גם באזורים 
שחונים יותר אפשר להגיע לרמות גבוהות מאלה על 
ידי השלמת מינרלים בקרקע, בעיקר חנקן, ולעתים גם 
זרחן. עם זאת, שומה עלינו לזכור שנתונים אלה כמעט 
חסרי משמעות כשמדובר ברעייה, היות שהמרעה אינו 
גידול שנקצר בשיאו, אלא משאב שמנוצל באופן 
מתמשך תוך כדי גידולו. ניצול המרעה תלוי בגודל 
העדר ובעיתוי הרעייה, וכתוצאה מכך, רק חלק קטן - 
בדרך כלל פחות מחצי הייצור של צומח המרעה - 
נאכל בפועל על ידי העדר במשך עונת הירק. תכונה 
זאת של המרעה הטבעי היא אחת הסיבות שהשבחת 
המרעה הטבעי באמצעים שונים אינה כדאית בדרך 

כלל (ראו פרק 28, השבחת מרעה, בשער 7).
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ב. הקשר בין לחצי הרעייה וייצור המרעה
השפעה  לרעייה  תהיה  מתונים  אכלוס  בשיעורי 
קטנה, ואפילו זניחה, על ייצור המרעה. בלחצי רעייה 
גבוהים מאוד, כאשר קצב האכילה מתקרב לקצב 
וכר  הייצור,  הצמיחה, תיתכן הקטנה דרסטית של 
המרעה עלול לקרוס. אפשרות זו ממשית כאשר העדר 
רועה בשטח מתחילת העונה. בלחצי רעייה גבוהים 
מ-0.11 ראש לדונם לשנה (כלומר פחות מ-9 דונם 
לראש לשנה) במרעה עשבוני, דרושה השהיית רעייה 
לתקופה מתאימה כדי למנוע קריסה. לכן, הגברת לחץ 
הרעייה השנתי מחייבת הארכה של תקופת ההשהיה, 
שמוליכה לקיצור עונת הרעייה האפקטיבית ולהעלאת 
כמות המזון המוגש למילוי הצרכים התזונתיים של 
העדר. כמו כן יש לזכור, שהרווחיות הנגזרת מהעלאת 
לחץ הרעייה תלויה ביחסי המחירים בין בשר גמול 

(עגלים ששווקו) ומזון מוגש. 

ג. ניצול המרעה על ידי עדרים משקיים
יש הבדל גדול בניצול המרעה הטבעי על ידי עדרים 
שעיקר ההזנה שלהם הוא מצומח מרעה לבין עדרים 
שעבורם המרעה משמש השלמה להזנה מוגשת. 
עדרים מהסוג הראשון מנצלים את המרעה בעונת 
ויכולה לספק את רוב  הירק, כאשר איכותו גבוהה 
הקמל  בעונת  וגם  יצרני,  עדר  ההזנה של  צורכי 
(ולעתים גם בתקופת המעבר הסתווי) כאשר המרעה 
מספק בקושי חלק מצורכי הקיום של העדר. שיעור 
ניצול המרעה הטבעי במשך כל השנה על ידי עדרים 
בין קצב  מוגבל בגלל חוסר התיאום  הזה  מהסוג 
הצריכה היומית של העדר וקצב הצמיחה היומית 
של כר המרעה. במשך השנה קצב הצריכה היומית 
הצמיחה  וקצב  יחסי,  באופן  צר  בתחום  משתנה 
בין רמה  הירק משתנה בתחום רחב, שנע  בעונת 
עונת  בתחילת  העדר  הצריכה של  מקצב  נמוכה 
הצריכה  מקצב  בהרבה  גבוה  לקצב  עד  הצמיחה 
מכך, פחות  עונת הצמיחה. כתוצאה  סוף  לקראת 
ממחצית הייצור בעונת הירק מנוצלת ישירות על ידי 
העדר, ומשאבי הצמיחה מופנים ליצירת זרעים או 
למאגרים בשורשים שאינם זמינים לצריכת העדר. 
הצומח שנשאר בכר המרעה מתייבש והופך לקמל, 

שחלק ממנו מתפורר תוך כדי רעייה. 

עדרים הנשענים בעיקר על מזון מוגש, בעיקר עדרי צאן, 
מנצלים את המרעה בעיקר בתקופת הירק בשיעורי 
אכלוס גבוהים. ייצור המרעה וצריכת המרעית הירוקה 
יכולים להיות גבוהים יותר ברעייה במשך כל השנה, 
אבל שהות עדר כזה במרעה קצרה הרבה יותר, והגשת 
מזון באבוס מספקת את כל הצרכים התזונתיים של 

העדר במשך רוב חודשי השנה. 

 ד. הקשר בין לחץ הרעייה וביצועי 
בעלי החיים שרועים במרעה

כאשר עדרים ניזונים בעיקר ממרעה ללא מזון משלים, 
הביצועים שלהם נפגעים במידה גוברת ככל שלחץ 
הרעייה עולה מעל ללחץ מתון. כאשר נוהגים להשלים 
את הצרכים התזונתיים של העדר, ההבדלים בביצועי 
העדר נמחקים ברובם עם עליית כמות המזון המוגש 
המחויבת מעליית שיעור האכלוס. לכן, התלות של 
שיעור האכלוס בכושר הנשיאה של המרעה נחלשת, 
וזיהום הסביבה  פגיעה במרעה  והאפשרויות של 
בשטחים  הציבורי  העניין  התגברות  עם  עולות. 
הפתוחים, הדאגה לממשק זהיר צריכה להיות שיקול 

בהזנת העדר היוצא למרעה. 

 ה. השפעת מחזור הרעייה 
על המרעה ועל ביצועי העדר

מחזורי הרעייה, במובן של העברת העדר מחלקה 
לחלקה לפי שיטת מחזור כל שהיא, נבדקו בארץ 
מספר פעמים. השפעת המחזור הייתה קטנה, ובדרך 
כלל שלילית, על ביצועי העדר, אבל חיובית על צומח 
המרעה. כתוצאה מכך, שיעור האכלוס השפיע במידה 
ברורה על הייצור של מוצרי בעלי חיים (בעיקר משקל 
ולדות גמולים). בלחצי רעייה שווים השאירה רעייה 
מחזורית יותר קמל מאשר רעייה נמשכת. כיסוי הדגניים 
נשמר ברמת כיסוי גבוהה יותר מאשר ברעייה נמשכת. 
ביצועי  על  רעייה  ההשפעות הקטנות של מחזור 
העדר הביאו להנהגת רעייה טקטית, כלומר להעברת 
העדרים מחלקה לחלקה לא לפי כללי מחזור קשיחים, 
אלא בעקבות שיקולים הקשורים להפרדת העדרים 
לקבוצות גיל, לניצול של יתרונות מקומיים שונים (כמו 
קרבה למכלאות לשיפור הפיקוח על המלטות), או 

לזמינות המרעה בחלקות עשירות במיוחד. 
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הגישה המערכתית
מערכות מרעה, כמו כל מערכת ביולוגית-סביבתית, 
מורכבות מתת-מערכות. מערכת המרעה כשלעצמה 
שזורה בתוך מערכות משקיות, סביבתיות וחברתיות 
מורכבות עוד יותר. הגישה המערכתית (הוליסטית) 
תופסת את המערכת השלמה כגדולה מסך מרכיביה. 
זו הולידה לא רק תחומי מדע חדשים כמו  גישה 
טכניות, אלא  הנדסי-מתמטי של מערכות  ניתוח 
גם השפיעה משמעותית על דיסציפלינות מדעיות 
קיימות, כמו כלכלה, ביולוגיה, בריאות וחקלאות. גם 
מושג המערכת האקולוגית (אקוסיסטמה) באקולוגיה 
נובע מהגישה ההוליסטית, שכן תכונות של המערכת 
זמן), חוסן  כולה, כמו סוקצסיה (התפתחות לאורך 
resilience) או מגוון מינים, אינן ניתנות  בפני הפרעה (
לגזירה מתהליכים כימיים או פיזיים בלבד. צירוף 
יוצר תכונות  ביולוגית  התכונות בכל רמת ארגון 
 ,(emergent properties) חדשות במערכת הרחבה 
 Novikoff,) שלא היו קיימות ברמות הנמוכות יותר 
Goldstein, 1999; Corning, 2002 ;1945). לעומת 
 (reductionism) זאת, הגישה הפרטנית-ֵרדוקציונית 
שואפת להבין את המערכת על ידי חיבור (תיאורי 
וכמותי) של התהליכים המניעים כל אחד ממרכיבי 
המערכת במונחים של כימיה ופיזיקה. שתי הגישות 
משלימות זו את זו, אף על פי שהן נשענות על תחומי 

מדע שונים. 

בזימבבואה  וגדל  שנולד  אקולוג   ,Allan Savory

ומרעה  בר  חיות  לארה"ב, התמחה בממשק  ועבר 
באפריקה ובארה"ב, ופיתח את מה שהוא קורא מודל 
 Holistic Resource) ל"ממשק משאבים הוליסטי" 
Savory .(Management - HRM* טוען שמשאבי 

הטבע, ובעיקר משאבי המרעה, המנוהלים בגישות 
מסורתיות (בעיקר לפי האסכולה האמריקאית - ראו פרקי 

שער 3) מתדרדרים בכל העולם, כי המנהלים מתעלמים 
מתהליכי יסוד אקולוגיים, ומטפלים בתוצאות של המצב 
העגום ולא בסיבות שחוללו אותו (Savory, 1988). הוא 

מציע מערכת ממשק שלמה וכוללנית הבנויה על: 
קביעת יעדים ברורים בשלושה תחומים - איכות 	•

החיים של התלויים במערכת הרעייה, יצרנות חלקי 
המערכת ונוף רצוי

יסוד של 	• הכרה בחשיבותם של ארבעה תהליכי 
המערכת האקולוגית: סוקצסיה של חברות צמחים, 
מחזור המים, מחזור המינרלים, שטף אנרגיית השמש

הפעלת אמצעים (כלים) לקידום היעדים	•
תכנון מפורט של הממשק	•
ניטור התוצאות בשטח	•
ניתוח שוטף של המערכת וביצועיה, תיקון טעויות 	•

ותכנון מחדש

הגישה פותחה בעיקר לממשק מערכות מרעה, אבל 
התרחבה לכלול תחומי חקלאות שונים, שמירת טבע, 
ולמעשה כל מערכת ביולוגית שמנוהלת על ידי האדם 

 .(Savory and Butterfield, 1999)

וצומח המרעה. עיקרון מרכזי בגישה של  רעייה 
Savory לשיקום שטחי מרעה הוא ששיטת הרעייה 

קובעת את הדינמיקה של צומח המרעה ואת תפקודו. 
כך למשל, רעייה חוזרת בטרם עת באותם הצמחים, 
מדלדלת את מערכת השורשים של מיני דגניים רב-

שנתיים, מקטינה את כושר ההתחדשות והיצרנות של 
המרעה, ומובילה לרעיית יתר ולמדבור באזורים שחונים 
יותר. לעומת זאת, הורדת רוב הביומסה מצמחי מרעה 
על ידי רעייה אינה מזיקה להם, בתנאי שלאחר מכן ניתן 
להם מספיק זמן להתאושש ולמצות את פוטנציאל 
הצמיחה שלהם. לכן, יש לרכז את בעלי החיים כך 
שיוכלו לחסל את המרעה בזמן קצר ככל האפשר, 

פרק 21 / 
ממשק רעייה הוליסטי

Savory הקים מרכז ל-HRM באלבוקרקי שבניּו מקסיקו בארה"ב (www.holisticmanagement.org), ומשם הוא מפיץ את משנתו.  *

"השלם גדול מסך חלקיו"

(אריסטו, המטפיזיקה)

www.holisticmanagement.org
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ולאחר מכן להשהות את הרעייה החוזרת באותו אתר 
לזמן הדרוש למרעה לחזור לקדמותו. 

 the time) לדבריו, משך זמן הרעייה ומשך זמן המנוחה
dimension) הם עיקרי שיטת הרעייה הנכונה (יש לזכור 

שהנחות אלה אינן בהכרח תקפות במרעה ששולטים 
בו מינים חד-שנתיים וצומח מעוצה). שיטה זו מחייבת 
הרבה חלקות מרעה - עשרות ולעתים מאות - לכל 
משק. הפעלת השיטה מחייבת גם תכנון וביצוע מחמירים 

והשקעות גבוהות בתשתית (גידור ומעברים).

 André Voisin מקור ההשראה העיקרי לגישה זו היה
שפיתח שיטת רעייה אינטנסיבית לניצול יעיל של 
מרעה עשבוני רב-שנתי בצרפת. בסביבה גשומה 
שאין בה מחסור של מים בקרקע, הצמיחה נמשכת 
במשך כל הקיץ, והשאריות האורגניות מתפרקות 
במהירות וממוחזרות במערכת (Voisin, 1959). הרעייה 
האינטנסיבית ותקופת ההתחדשות הבלתי מופרת 
עד להשתקמות המלאה של הצומח אמורות להביא 

ליבולי מרעה גבוהים.

Voisin לאזורים  Savory התאים את הגישה של 

צחיחים, בעיקר כאלה שיש בהם גשמי קיץ בלתי 
סדירים בתוך עונות הצמיחה וביניהן, ועם צומח המורכב 
 ,(tussock grasses בעיקר מדגני-אגד רב-שנתיים (
שבדרך כלל אינם יוצרים כיסוי צמחי רציף, ומשאירים 
קרקע חשופה בין הצמחים. שיטתו כללה מערכת 

מקיפה של תכנון, ניטור ובקרה של תפקוד המערכת*. 

בגלל היובש נשארות שאריות של צמחים שהתייבשו 
מעכבות  ובכך  לאט,  מתפרקות  הצמח,  על  ומתו 
את התחדשות הצמח. לסביבה כזאת, שמאפיינת 
את רוב שטחי המרעה האקסטנסיביים השחונים-
 brittle) "למחצה בעולם, הוא קורא "סביבה שברירית
גשומים  מרעה  מאזורי  להבדיל   ,(environment

וממוזגים שבהם מחסור במים אינו מגביל את הצמיחה 
בקיץ או את קצב ההתפרקות של שאריות החומר 

 .(non-brittle environments) האורגני בשטח

על הקרקע החשופה בסביבה שברירית מתפתח בדרך 
כלל קרום מינרלי או ביוֵגני (בעיקר אצות וחיידקים) 
שמגביר את הנגר העילי ואת הסחף, ומפריע לנביטה 
ולהתבססות של מיני הדגניים הרב-שנתיים הרצויים. 
בסביבה שברירית ניתן לשפר את ִמחזור השאריות 

האורגניות, עידוד הנביטה והתחדשות המרעה על 
 animal) ידי הפעלה של בעלי החיים ככלי מסייע 
impact). הכוונה היא לדריכה אינטנסיבית של בעלי 

חיים בעלי טלפיים, ששוברת את הקרום שעל פני 
הקרקע, שוברת ומשכיבה את חלקי הצמחים המתים, 
גללים.  כולל  ומצניעה בקרקע שאריות אורגניות, 
בעקבות כל אלה, חל שיפור בחידור המים לקרקע, 
ונוצר מצע זרעים שמאפשר נביטה והתחדשות של 
אוכלוסיית הדגניים הרב-שנתיים. ההשפעה המיטבית 
של העדר לא מושגת על ידי רעייה נינוחה של בעלי 
חיים מפוזרים בדלילות על שטח גדול, אלא על ידי 
ריכוזם בצפיפות גבוהה והבאתם לפעילות נמרצת 
(high density grazing). בצפיפויות רעייה נמוכות 
וברעייה מתמשכת, בעלי חיים חוזרים וניזונים מוקדם 
מדי מצמחים רצויים, ורוב הצומח הפחות רצוי לא 

מנוצל, מזדקן ומאבד את ערכו כמזון לבעלי חיים. 

הצטברות החומר האורגני המת שלא נוצל, חוסמת 
את הגעת האור לניצנים בבסיס הצמח, דבר המונע 
רק  לא  מכך,  כתוצאה  הצמיחה.  התחדשות  את 
שהצמחים שנאכלים נחלשים ומתים, אלא גם אלה 
שאינם נאכלים מתים - הראשונים בגלל רעיית יתר 
נוצרים כתמים  והאחרונים בגלל חוסר רעייה. כך 
חשופים ההולכים וגדלים, דבר שיוצר מיקרו-תנאים 
שחונים ("ִמדבור") שמקשים על התחדשות הצומח. 
התוצאה היא, לפי Savory, שמערכות מרעה בעולם 
ורעיית יתר בו- מתדרדרות תוך כדי "תת-אכלוס 
simultaneous under-stocking and over-) "זמנית
grazing). לפי דבריו, הפתרון ברוב המקרים אינו 

הקטנת מספר בעלי החיים בשטח, אלא דווקא הגדלת 
שיעור האכלוס, ריכוז העדר, והנהגת שיטת רעייה 

מתקנת בהתאם לעקרונות שפורטו לעיל. 

נרחבים  מרעה  רחבה ששטחי  הסכמה  יש  אמנם 
במערב ארה"ב התדרדרו בעקבות רעייה, אבל מעטים 
האלה  השטחים  את  לשקם  שאפשר  מאמינים 

 .(Holechek et al., 1998) באמצעות רעייה בלבד

הגישה של Savory מחייבת תכנון מפורט של הרעייה, 
המתחשב באתרים רגישים כמו גדות של נתיבי מים 
 HRM-או סביבת מקורות השתייה של העדר. גישה ה
של Savory מדגישה את חשיבות ה"בריאות" של 
המערכת האקולוגית תוך כדי שילוב עקרונות של 

מנהל עסקים תקין.

."How to green the desert and reverse climate change" :2013-שלו מ TED בהרצאת Savory ניתן לשמוע על עיקרי תפיסתו של  *

/ ממשק רעייה הוליסטי פרק 21 
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Savory לשיטה  הוליסטי" מתכוון  "מודל  במונח 
כוללת, שמשלבים בה את המרכיבים הביולוגיים, 
האקולוגיים, הטכנולוגיים והעסקיים למערכת ניהולית 
אחת - מערכת הוליסטית. כאמור, ל-Savory יש כמה 
רעיונות ממשק מרעה מקוריים, אבל רוב פרטי המודל 
הם הנחיות לניהול תקין של ממשק המערכת. הייחוד 
של השיטה הוא בהתייחסות לכל רכיבי הממשק, 
כולל תהליכי התכנון, הביצוע, הניטור והבקרה בצורה 
לתכונות  שתפורה  בתכנית  ומפורטת  מפורשת 
המיוחדות של מערכת המרעה הנתונה. להלן הגדרה 
מורחבת של המודל המתואר בראשי פרקים באיור 1 

 .Savory בניסוחו של

ממשק הוליסטי של משאבי טבע

 (Goals) מטרות
ראשית חכמה - קביעת יעדים לכלל צורכי האדם 

והסביבה, ובמפורש:

איכות חיים/רווחה אנושית: הגדרת השאיפות וסדר 	•
העדיפויות הנוגעים לרמת החיים המועדפת של 
בעל החווה (או האחראי על המשאבים) ומשפחתו. 

יצרנות: קביעת מוצרי הפרנסה הרצויים שמקורם 	•

מוצרים  משקיים,  חיים  בעלי  מוצרי  בחווה - 
חקלאיים, נופש ותיירות ועוד.

נוף רצוי: הגדרת צורת הנוף הרצויה לשיפור איכות 	•
סביבה.

אבני היסוד של המערכת האקולוגית 
(Ecosystem foundation blocks)

תהליכי סוקצסיה: להכיר את תהליכי הסוקצסיה 	•
במקום ולאפשר להם לפעול ולפתח כיסוי מרבי 
של צומח רצוי בשטח עם שיעור גדול של צמחים 
התחדשות  המבטיח  ומצב  צעירים  עשבוניים 

מתמדת. 
מחזור המים: ניצול יעיל של מי הגשמים לצמיחה 	•

והנחלים במים  ולהעשרת מי התהום, המעיינות 
איכותיים, דבר שמחייב כיסוי צומח צפוף ורציף, 

בייחוד לצד נתיבי המים המקומיים (ואדיות). 
המינרלים 	• מהיר של  מחזור  המינרלים:  מחזור 

הנמצאים בשאריות הצומח וההפרשות של בעלי 
יותר לרשות הצומח  החיים; כך הם יעמדו מהר 

המתחדש. 
נובע 	• המרעה  מן  הייצור  עיקר  האנרגיה:  שטף 

מקליטת קרינת השמש. קליטה ֵמרבית של אנרגיית 
השמש מותנית בכיסוי צומח רצוף ככל האפשר. 

מטרות
איכות חיים	•
יצרנות	•
היבטים נופיים	•

אבני היסוד של המערכת האקולוגית
סוקצסיה	•
מחזור המים	•
מחזור המינרלים	•
שטף האנרגיה 	•

כלים
המרעה,  מנוחת  עיתוי  אנושית -  יצירתיות 
ככלי  החיים  בבעלי  שימוש  באש,  שימוש 
ממשק, דאגה לתפקוד האורגניזמים הזעירים 

שבקרקע, שימוש בטכנולוגיות חדשניות
הון ועבודה

קווים מנחים
נקודות לבחינה

המערכת האקולוגית כמכלול	•

חוליות חלשות במערכת הייצור	•
 סיבה ומסובב בתהליכי הייצור 	•

(מה קובע את הביצועים)
תגובה שולית	•
שימוש מושכל במקורות האנרגיה	•
 היבטים חברתיים ותרבותיים 	•

של מערכת הייצור

ממשק
עיתוי הפעולות	•
צפיפות בעלי החיים על כר המרעה	•
השפעת בעלי החיים על הקרקע ועל תפקודה	•
(הרבעה, 	• החיים  בעלי  אוכלוסיית  ניהול 

תחלופה, שיווק)
שימוש בשרפה בניהול צומח יבש ומזדקן	•
גמישות - אסטרטגית, טקטית וביצועית	•
תכנון ביולוגי - ניטור, בקרה ותכנון מחדש	•
ארגון ותכנון משפחתי	•
תכנון פיננסי - מעקב, בקרה ותכנון מחדש	•

(HRM) איור 1 רכיבי מודל הממשק ההוליסטי של משאבי טבע

/ ממשק רעייה הוליסטי פרק 21 
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(Tools) כלים 
ארגז הכלים מכיל בעיקר אמצעים ביולוגיים וטכנולוגיים. 
הפעלתם מותנית ביצירתיות של הניהול ובזמינות של 

הון ועבודה (יצירתיות אנושית). הכלים כוללים:

> יצרנות אנושית 
השהיית רעייה (rest): מוצדקת רק כחלק ממשטר 	•

רעייה מאורגן ומתוכנן, שנועד לאפשר השתקמות 
והתחדשות של צמחי המרעה הרצויים.

(high density grazing): כזו 	• רעייה אינטנסיבית 
שמעודדת היווצרות של חייצים* (tillers) צעירים 
ידי הסרת מחסומים  של דגניים רב-שנתיים על 
בפני חדירת קרינה, בעיקר קרינה של אור אדום, 
ולקדם את  ייצור המרעה  שעשויה להגדיל את 

ִמחזור הנוטריינטים. 
דריכה של בעלי חיים (animal impact): טלפי בעלי 	•

החיים יכולים לשמש כלי לשבירת קרום הקרקע 
גידול שמתאימים לנביטת  וליצירת מיקרו בתי 
זרעים של מיני דגניים רב-שנתיים. הדריכה גם 
מטמינה את השאריות האורגניות בקרקע ומקדמת 

את ִמחזור הנוטריינטים. 
הפעלת מערכות החיים (living organisms): לדאוג 	•

לתפקוד מיטבי של המינים, רובם מיקרוסקופיים, 
החיים מעל ומתחת לקרקע, וממלאים תפקידים 
והנוטריינטים.  בִמחזור החומר האורגני  חיוניים 
משימוש  בעיקר  להיפגע  יכול  זה  חיים  מערך 
בקוטלי עשבים, ובמידה רבה גם משימוש מוגזם 
להימנע משימוש  יש  ולכן  ובשרפות,  בדשנים 

מוגבר בהם. 
מעוצים 	• ומינים  הצומח שהזדקן  סילוק  שרפה: 

שהשתלטו בשטח, מאפשר לאור להגיע לניצני 
ההתחדשות של הדגניים הרב-שנתיים ועל ידי כך 
לעודד צמיחה צעירה של עשבוניים. מאידך גיסא, 
שרפות תכופות מחלישות את המרעה. לכן, עדיף 
לסלק חומר צמחי דל-ערך על ידי רעייה ודריכה, 
ולשרוף רק במקרים קריטיים כאשר התועלת הצפויה 

ברורה.
טכנולוגיה: כאמור, התערבות טכנולוגית במשאבי 	•

וכרוכה  לרוב, במקום ממשק תקין  מרעה באה, 
בעלויות גדולות יותר. גידור להגדלת מספר חלקות 
הרעייה חיוני ביותר, אבל פוגע בנוף ועלול לפגוע 
באפשרויות ניצול השטח למטרות נופש ובתנועתן 

של חיות בר. לכן, חיוני לעודד מחקר לפיתוח שיטות 
גידור ידידותיות יותר לסביבה. 

> הון ועבודה
בלעדיהם אי אפשר לנהל את המערכת.

(Guidelines) קווים מנחים

 (Functioning) בדיקות תפקוד <
כלל המערכת האקולוגית (whole ecosystem): יש 
לשקול את השלכותיה של התערבות כלשהי על יתר 
מרכיבי המערכת האקולוגית. למשל, כדי לצמצם נזקי 
טורפים, יש לנסות לסלק את הפרטים הקטלניים ולא 
לנסות להשמיד את כל הטורפים, כי יש להם תפקיד 

באיזון הביולוגי של כלל המערכת.

החוליה החלשה (weak link): האם החוליה החלשה 
נמצאת במערכת הביולוגית, במערכת הייצור, במערכת 
הארגונית/אנושית, או בניהול החלק הכספי? לאחר 
זיהוי החוליה החלשה יש גם לאתר את החוליה החלשה 
בתת-המערכת. אם החוליה החלשה היא במערכת 
הייצור - האם הבעיה היא בשלב קליטת אנרגיית 
השמש (כיסוי צומח דליל מדי)? בשלב של הפיכת 
הביומסה למוצר (ניצול המרעה, תפקודי העדר)? או 
בשלב השיווק (התאמת המוצר לשוק, עיתוי השיווק)? 

 :(gross margin analysis ) א'  תרומה  מבחן 
התערבויות לשיפור החוליה החלשה צריכות לעמוד 

במבחן התמורה להשקעה. 

ב (cause and effect): יעיל יותר לטפל  סיבה ומסוָבּ
בסיבות שגרמו לבעיות מאשר בתסמינים שיוצרת 
הבעיה. למשל, כאשר הבעיה מוגדרת כעלייה בכיסוי 
יותר לשנות את תנאי  יעיל  שיחים בלתי רצויים, 
המינים הרצויים,  ולטובת  הגידול לרעת השיחים 
ולהשמיד אותם באמצעים טכניים  לנסות  מאשר 

(קוטלי עשבים או מיכון) או שרפה. 

תועלת שולית (marginal reaction): יש לבחון את 
התועלת הנוספת (או הנזק) של כל התערבות במונחים 
ייצור,  (איכות חיים,  של כל שלושת יעדי הממשק 

צורת הנוף הרצוי).

חייצים הם גבעולים צדדיים של צמחים דגניים המתפתחים אחרי נביטת הצמח המרכזי. יצירת חייצים היא צורת התפתחות והתרבות   *
לא מינית של הדגניים הרב-שנתיים. לכל ַחָיּץ יש עלים והוא מייצר זרעים ובכך מגדיל את יכולת הצמח הבודד להתפשט. החייצים 

נוצרים כאשר המצב הפיזיולוגי של הצמח טוב.
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 energy/wealth ) אנרגיה, מקור העושר ושימושו 
source and use): עד כמה שהדבר ניתן, יש להעדיף 

ניצול של אנרגיית השמש, שיפור יעילות ההפיכה 
חיים,  בעלי  למוצרי  ביומסה צמחית טבעית  של 
ושיפור של ִמחזור המים והמינרלים על פני שימוש 
מופרז באנרגיית מחצבים ובכימיקלים שגורמים נזק 

לקרקע או לסוקצסיה. 

(society and culture): התערבויות  חברה ותרבות 
או  לנוהגים חברתיים  בניגוד  לעמוד  צריכות  לא 
תרבותיים של האוכלוסייה שנהנית מן המשאב באופן 

ישיר או עקיף.

(Management) דרכי ממשק/ניהול שוטף <
עיתוי (timing): בכל תת-חלקה, ככל שקצב הצמיחה 
ִאטי יותר, תקופת ההשתקמות ארוכה יותר, וההפך. 
יש לצאת מחלקה  מבחינת הזנה של בעלי חיים, 
לפני שכל הצומח האכיל נאכל, כדי לא לפגוע במצב 
הפיזיולוגי של בעלי החיים. לשם כך, דרושים "תכנון 

ביולוגי" מדוקדק וניטור צמוד. 

צפיפות אכלוס (stock density): צפיפות אכלוס גבוהה 
וקיצור זמן הרעייה בכל תת-חלקה דרושים להשגת 
"השפעת בעלי החיים" וליצירת תקופה ללא רעייה, 
ארוכה מספיק להשתקמות הצומח. שיטה זאת מחייבת 
הרבה חלקות קטנות באופן יחסי (עשרות רבות), דבר 
שדורש הקפדה יתרה בביצוע הממשק היום-יומי. 
Savory מציע ללמד את העדר להתקבץ לקול שריקה, 

דבר שמקל על הזזת עדרים מחלקה לחלקה.

השפעת בעלי החיים (animal impact): השגת אפקט 
זה מחייבת לא רק שיעור אכלוס גבוה, אלא גם זירוז 
של פעילות העדר (למשל על ידי הבאת מעט מזון 

מרוכז או מלח מדי יום). 

 :(population management) בקרת אוכלוסיות 
לשם קיומן של האוכלוסיות המגוונות במערכת יש 
להבטיח "דור המשך" של הצומח וחיות הבר הרצויים. 
המבנה הדמוגרפי התקין חשוב יותר מאשר סך כל 

הפרטים באוכלוסייה. 

(burning): שרפות חוזרות ונשנות  מניעת שרפות 
מגדילות את שטח הקרקע החשוף, את הנגר והסחף, 
ומחלישות את הצומח. לפעמים שרפה עשויה להיות 
התערבות מועדפת, אבל ככלל, יש להעדיף רעייה 

 .HRM-יעילה לפי עקרונות מודל ה

 strategic,) גמישות אסטרטגית, טקטית ותפעולית 
tactical, operational flexibility): בגלל מורכבותן 

כלשהי  אין תכנית ממשק  של מערכות טבעיות, 
שלא תחייב שינויים והתאמות עם הזמן. גמישות 
לפי תכניות  עובדים  גם כאשר  בממשק הכרחית 
ביולוגיות וכלכליות מוכנות היטב. גמישות דרושה 
בכל רמות הממשק - אסטרטגית, טקטית ותפעולית. 
(תנאי הסביבה  היא מוגבלת  גמישות אסטרטגית 
הטבעית לא ניתנים לשינוי וגם הסביבה הכלכלית-

חברתית-תרבותית די קבועה); לכן חשוב שהתכנית 
יתרה ובהתחשב בכל  האסטרטגית תוָכן בזהירות 
הגורמים המרכיבים את המערכת. גמישות טקטית 
ותפעולית, שפירושה שינויים בתכנית ההפעלה, 
דרושה כדי לטפל באירועים חריגים כמו בצורת, 

שיטפונות, או שרפות בלתי מתוכננות. 

 biological) תכנון ביולוגי, ניטור, בקרה, ותכנון מחדש
 :(planning, monitoring, controlling, re-planning

מודל ה-HRM מבוסס על תכנון ביולוגי מדוקדק של 
aide- לוח השנה עד לרמה של יום. לשם כך יש להכין
"עזר לזיכרון" - רשימה של כל  mémoire כלומר 

צורכי בעלי החיים במשך כל ימות השנה, כל הבעיות 
הייחודיות של כל חלקה, צורכי נופש, נושאי חיות 
בר רצויות ובלתי רצויות, בעיות עונתיות אקלימיות 
צפויות וכן הלאה. עם כל הנתונים ביד אפשר לגשת 
לתכנון תנועת בעלי חיים בין החלקות במשך השנה. 
התכנית תפרט את מספר ימי הרעייה המתוכננים לכל 
חלקה וחלקה ואת הזמן המשוער הדרוש להשתקמות 

הצומח לאחר רעייה. 
הניטור בא לבדוק אם הביצוע תואם את התכנית, ואם 
התכנית מקדמת את יעדי הממשק. הניטור בוחן את 
מצב הקרקע (כסמן של מצב מחזור המים והמינרלים) 
יתר בצמחים  רעיית  סימנים של  (איתור  והצומח 

רצויים), קצב הצמיחה, ומצב בעלי החיים. 
אם יש סטיות משמעותיות מן היעדים, יש לנתח את 
הסיבות ולעדכן את התכנית בהתאם. באופן עקרוני 
יש להכין תכנית ביולוגית פעמיים בשנה, פעם לפני 
עונת הצמיחה כאשר קשה לחזות את העתיד לבוא, 
ופעם בסוף עונת הצמיחה ולפני עונת הקמל ("עונת 
התרדמה") כאשר ידוע מה נמצא בשטח ומה נחוץ 

לעדר עד לעונת הצמיחה הבאה. 

 organization/personal ) אישי  וסיפוק  ארגון 
growth): אפשר לנהל היררכיה של ארגון כמו בצבא, 

על ידי הורדת פקודות מלמעלה למטה. דרך זו אינה 
יעילה בניהול משאבי טבע כי דרושים עידוד וניצול 
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יוזמות של כל המעורבים בהפעלת המערכת והעברה 
יעילה של מידע מלמעלה למטה ולהפך. 

 financial) תכנון כספי, ניטור, בקרה, ותכנון מחדש 
planning, monitor, control, re-plan): מטרת 

היא למנוע הוצאות שהמערכת  התכנית הכספית 
יכולה לעמוד בהן, ולהבטיח תזרים מזומנים  אינה 
זו כאשר  חיובי. בדרך כלל אפשר להשיג מטרה 
מפנימים את העובדה שרווח אינו תלוי רק במחירי 
יש  הייצור.  בהוצאות  גם  והייצור, אלא  התוצרת 
אנרגיית  הפיכת  את  שיקדמו  השקעות  להעדיף 
השמש לביומסה, את יעילות ההפיכה של הביומסה 
למוצרים ואת השיווק היעיל של התוצרת, ולצמצם 
למינימום ההכרחי את השימוש בתשומות קנויות 
יקרות. חשוב לנטר את ההוצאות באופן שוטף ולטפל 

בסטיות בעוד מועד. 

סיכום
ברור ש-Savory לא דוגל רק בשיטת רעייה מיוחדת, 
אינה  שלו  הגישה  וגמיש.  כוללני  בממשק  אלא 
מבוססת על כמה טכניקות מוגדרות הניתנות לבדיקה 
באמצעים הרגילים של מחקר מרעה, אלא על שילובן 
במערכת הכוללת בעזרת תכנון גמיש. הוא מוצא 
 anecdotal) אישור לגישה שלו מעדויות סיפוריות 
evidence) של חוואים, הטוענים להצלחת השיטה 

שהצלחה  ברור  שלהם.  החיים  איכות  ולשיפור 
דורשת התמדה והתחייבות לשיטה. Savory עצמו 
טוען שהמתמידים הם בעיקר נשים שמנהלות את 
של  ביכולתה  המשוכנעות  משפחות  או  החוות, 
הגישה ההוליסטית לשפר את חייהן. אחת המגבלות 
ביישום היא שהקפדה על כל הכללים של תכנון, 
 (commitment) מחויבות  מחייבת  וביצוע  ניטור 
בוקרים  רבה.  זמן  והשקעת  גבוהה מאוד לשיטה 
נוטים לבחור ממשק קפדני פחות שמצריך פחות 
ליצור  כדי  יקרה.  בייחוד כאשר העבודה  עבודה, 
מחויבות לשיטת ממשק מורכבת לכאורה, צריכים 
ישנם  מביאה.  בתועלת שהיא  להיות משוכנעים 
אנשים שאימצו את שיטת ה-HRM וטוענים שהיא 
ומסובכת לביצוע בהתחלה אבל עם  הייתה קשה 

הזמן נעשתה פשוטה וקלה.

קיימות עדויות על עלייה בכושר הנשיאה ועל שיפור 
מצב המרעה ומאזן המים כאשר השיטה יושמה כראוי 
 .(Estrada et al., 1997; Alfaro-Arguela et al., 2010)
עבודה אקדמית סקרה עשרות מקרים של ממשק 

 .(Stinner et al., 1997) הוליסטי שנחשבו הצלחה

גבוהה לתקופות  ייתכן שרעייה בצפיפות אכלוס 
קצרות יכולה לעזור בשליטה על מינים רצויים פחות 
(כמו קוצים חד-שנתיים ומצליבים רבים),  במרעה 
כאשר השימוש האינטנסיבי במשך תקופה קצרה 
לרבות הצמחים  רוב הצמחים,  לניצול של  מביא 
Savory טוען שזה מה שקורה,  המועדפים פחות. 
אבל אין נתונים כמותיים שמאששים את הקביעה 
הזו. עם זאת, לא ברור, בהיעדר תיעוד מקצועי-מדעי 
כמותי ואובייקטיבי, מה בשיטת HRM הביא להצלחות 
המדווחות. בתנאים מעשיים, במיוחד בחוות גדולות, 
רעייה  לשיטות  "סמויים"  יתרונות  כנראה  ישנם 
הנוהגים רעייה  כי חוואים רבים  מחזורית שונות, 
מחזורית (ללא קשר לשיטת Savory) טוענים לעלייה 
בכושר הנשיאה (Norton, 2003). לעתים, התנהגות 
נרחבים,  בשטחים  נמשכת  רעייה  העדר שרועה 
יוצרת חלוקה לשטחים מועדפים עם רעייה מרובה - 
למשל בגלל מרחק ממים או מצל - ולשטחים בלתי 
מנוצלים או מנוצלים חלקית. במקרים כאלה רעייה 
מחזורית בתת-חלקות רבות מאפשרת ניצול אחיד 
ויעיל יותר של המרעה, ופותחת אפשרויות להגדיל 
את שיעור האכלוס בחווה מעבר למה שאפשר היה 
Savory טוען  ברעייה נמשכת בלי חלקות משנה. 
שיש להתייחס לשיטה כמכלול גמיש, ומבטל כבלתי 
רלוונטיים את הניסויים הרבים שלא מאששים את 
 Warren et al., 1986; Pitts :פרטי השיטה (למשל
 and Bryant, 1987; Skovlin, 1987; Hart et al., 1993;

 .(Du Toit et al., 2009

עם הזמן, Savory אף הסתייג מהרעיון המקורי שלו 
 SDG:) עצמו על רעייה אינטנסיבית לתקופות קצרות
Short Duration Grazing), שהסעיר את קהילת 

חוקרי מרעה בארה"ב בשנות ה-80. הוא טען שהתייחסו 
הוא   SDG-ה מדי. במקום  נוקשה  בצורה   SDG-ל
 Holistic) הציע את המושג רעייה הוליסטית מתוכננת
Planned Grazing - HPG), שיכול לשלב צורות 

גמישות יותר של SDG במערך ההוליסטי המתוכנן. 

מסודרת,  ממשק  להניח שגישת  יש  מקרה,  בכל 
המבוססת על טיפול רציונלי במורכבות של מערכות 
ביולוגיות, יכולה להתאים טכנולוגיות ליעדי המערכת. 
גמישות בתוך תכנית-על עומדת ביסוד כל שיטת 
הוא הדגש   Savory ייחודו של  ממשק מושכלת. 
על ניטור התכונות הביולוגיות של מערכת המרעה 
ושילוב של שיקולים אקולוגיים בממשק מערכת 
הייצור. התיקון המתמיד של פרטי הממשק והתאמת 
השינויים ליעדי הממשק כנראה חשובים יותר מאשר 
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פרשנויות על חשיבות "השפעת העדר" החביבה עליו. 
שיטות הביצוע והפיקוח ההוליסטי מתוארים בפירוט 
 .(Butterfield et al., 2006) בספר העזר המעשי שלו
בוקרים רבים ובעלי מקצוע אחרים הולכים לקורסים 
שלו במרכז לממשק הוליסטי, אבל חוקרים רבים, 
הביולוגיות  בעיקר בארה"ב, מסתייגים מההנחות 
שלו - גם כאשר הם מודים בתועלת של הגישה 
הכוללנית שלו. ישנן קבוצות, בעיקר של אנשי מקצוע 
בתחום שמירת הטבע, שמתנגדים בצורה נחרצת 
לטענה ש-HRM מאפשר את הגדלת שיעור האכלוס 
תוך כדי שיפור מרעה מדולדל. הם טוענים שרעיית 
בקר בכל שיטת רעייה מביאה להרס הטבע במערב 

.(Wuerthner, 2002) ארה"ב

ממשק רעייה הוליסטי בסביבה ים-תיכונית 
לא כשיטת  בישראל,  נבדקה  לא   Savory שיטת 
ממשק הוליסטית ולא כשיטת רעייה. חלק מהיתרונות 
 ,SDG שאמורים לנבוע מ"השפעת העדר" בשיטת 
כמו שיפור הביסוס של צמחים רב-שנתיים, אינם 
רלוונטיים למרעה עשבוני ים-תיכוני הנשלט על ידי 
 Voisin מינים חד-שנתיים. אבל הטענה העיקרית של
היא שרעייה אינטנסיבית לתקופות קצרות מעלה את 
ייצור המרעה בגלל יכולת ההתאוששות של הצמחים 
השליטים בלי קשר להשפעות של דריכת העדר על 
הקרקע והחדרת שאריות אורגניות לתוכה או על 
ביסוס של דגניים רב-שנתיים לא נבחנה באופן מבוקר. 

רעייה  ניתוח תאורטי של מחזורי  ערך  נוי-מאיר 
Noy-) באמצעות מודל מתמטי של מערכות מרעה

Meir, 1976). הוא לא מצא הבדלים משמעותיים בין 
רעייה נמשכת לבין סדרה מגוונת של צירופי רעייה 
מחזורית, חוץ מאשר במקרה מיוחד אחד, שהרעייה 
ירוד מאוד,  היה  בו כאשר מצב המרעה  התחילה 
 SDG ותקופות ארוכות של מנוחה המתחייבות משיטת

אפשרו לצומח להתאושש. 

SDG לבין  בין רעייה לפי  כדי להדגים את הקשר 
נמשכת בכר מרעה עם תכונות של מרעה  רעייה 
עשבוני חד-שנתי ים-תיכוני נערך ניסוי הדמיה על 
פורסם;  לא  (זליגמן,  נוי-מאיר  העקרונות של  פי 
Noy-Meir). בהדמיה של ה-SDG הובאה  , 1975, 1976
בחשבון הוראתו של Savory שאין להרעיב את העדר, 
כלומר אפשר להכניס את העדר לחלקה רק אם יש 

שם מספיק מזון שיקיים אותו לפחות יום אחד. 

הפרמטרים של הפונקציות שמפעילות את המודל 
התבססו על נתונים אמפיריים שנלקחו ממאגר נתוני 

חוות כרי דשא שבגליל המזרחי.

צמיחת כר המרעה, Vt, וצריכת המרעית על ידי העדר, 
Ct, מתוארות בפונקציה הבאה:

Vt+1 = Vt + Vt · r · (1-Vt/Vx) - Ct

Ct = s · Cx · (1-e (-c· (Vt-Vr )))
כאשר,

V = כמות הביומסה בשטח המרעה (ק"ג לדונם)
t = הזמן לאורך עונת הצמיחה של המרעה (מספר 

ימים)
r = קצב צמיחה יחסי של צומח המרעה (חסר ממדים)

Vx = הביומסה הֵמרבית שכר המרעה יכול להגיע אליה 

ללא רעייה (ק"ג לדונם)
Ct = כמות המרעה הנאכלת על ידי העדר ביום t (ק"ג 

לדונם ליום)
s = צפיפות האכלוס של שטח המרעה (מספר יחידות 

בעלי חיים לדונם)
Cx = צריכת שובע של יחידת בעלי חיים אחת (ק"ג 

ליחידת בעלי חיים ליום)
c = יעילות הרעייה (דונם לק"ג)

Vr = ביומסה שיורית שמתחתיה המרעית אינה זמינה 

לאכילה על ידי בעל החיים הרועה (ק"ג לדונם).

ערךיחידותפרמטר
(Vo) 5גרם למ"רביומסה התחלתית

(r) 0.05ללא יחידותקצב צמיחה יחסי
(Vx) 500גרם למ"רביומסה ֵמרבית
(c) 0.05דונם לק"גיעילות הרעייה

(Cx) 10ק"ג לראש ליוםצריכת שובע של פרות בשר
(Vr) 10גרם למ״רביומסה שיורית שלא ניתנת לרעייה

(s) 0.33/0.18יחידות בעלי חיים לדונםצפיפות אכלוס

טבלה 1 פרמטרים של צמיחת כר עשבוני והאכילה של בעלי החיים
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איור 2 בחינת המודל ההוליסטי על כר מרעה ים-תיכוני בגליל המזרחי
עקומת הצמיחה ללא רעייה;א. 
ביומסה בשטח וכמות המרעית שנאכלה על ידי העדר בתנאי רעייה מתמשכת לאחר 70 ימי השהיה ; ב. 
ביומסה בשטח וכמות המרעית שנאכלה על ידי העדר בתנאי רעייה מתמשכת בצפיפויות אכלוס נמוכות ג. 

 אכלוס של 0.18 
יחידת בעלי חיים לדונם ללא השהיה; 

ייצור המרעה במתכונת Savory: כמות הביומסה ב-9 חלקות של 10 דונם כל אחת, שרעה בהן עדר של 30 ד. 
יחידות בעלי חיים לתקופות קצרות של 3-1 ימים, ועזבו את החלקות כאשר כמות הביומסה לא הספיקה 

לצריכת שובע, כלומר כאשר כמות הביומסה ירדה מתחת ל-80 גרם למ"ר. בצפיפות האכלוס הממוצעת בכל 
החלקות - 0.33 יחידות בעלי חיים לדונם. העקומה הירוקה מייצגת את הייצור הראשוני של סך כל 9 החלקות. 

העקומות הצבעוניות מתארות את כמות הביומסה בכרי המרעה בחלקות בודדות.

הערכים של הפרמטרים הקבועים מפורטים בטבלה 
1. הערכים מתארים מרעה ים-תיכוני כמו בכרי דשא 
בשנת גשמים טובה. הרעייה הוגבלה לעונת הצמיחה 
ונבדקו צפיפויות אכלוס גבוהות במיוחד בהנחה שלא 
יהיו הבדלים משמעותיים בצפיפויות אכלוס נמוכות. 
וצריכת המרעית בכל התרחישים  צמיחת המרעה 

שנבדקו חושבו לפי אותה שיטת חישוב לתקופת ירק 
של 150 ימים מנביטה עד לקמילה. בכל התרחישים 
שהייתה בהם גם רעייה, הצריכה של המרעית הוספה 
לביומסה בשטח (איור 2) כדי ליצור עקומה של ייצור 

ראשוני של המרעה בכל תרחיש.

/ ממשק רעייה הוליסטי פרק 21 
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להקטרמשתנה

1,870ביומסה (חומר יבש) בשטח בסוף עונת הירק (ק"ג)

2,700ביומסה ירוקה (חומר יבש) נאכלת על ידי העדר (ק"ג)

4,570סך כל ייצור הביומסה הצמחית (ק"ג)

3.3צפיפות אכלוס כללי (יחידות בעלי חיים להקטר)

69התחלת רעייה במרעה ירוק - ימים אחרי נביטה

81ימים במרעה ירוק

1,070כמות הקמל הזמין לרעייה מעל 800 ק"ג להקטר (ק"ג)

271ימי רעייה אפשריים בקמל בתחילת הקיץ

טבלה 2 סיכום הייצור של 9 חלקות, 1 הקטר כל אחת, כאשר צפיפות האכלוס הוא 30 יחידות בעלי חיים להקטר

התרחישים שמוצגים באיור 2 הם:
עקומת צמיחה של צומח המרעה ללא רעייה (כלומר 	•

s = 0) (איור 2א).
רעייה מתמשכת של עדר בצפיפות אכלוס של 0.33 	•

יחידות בעל חיים לדונם (3 דונם ליחידת בעלי חיים) 
ימים מיום נביטת המרעה   70 אחרי השהיה של 

הירוק (איור 2ב). 
רעייה מתמשכת של עדר בצפיפות אכלוס של 0.18 	•

יחידות בעלי חיים לדונם (5.6 דונם ליחידת בעלי 
חיים) ללא השהיה (איור 2ג). 

רעייה בריכוז גבוה של העדר לתקופות קצרות, 	•
במתכונת Savory (איור 2ד). התרחיש מניח שעדר 
בגודל של 30 יחידות בעלי חיים רועה בשטח של 
90 דונם שמחולק ל-9 חלקות בנות 10 דונם כל 

אחת, סך הכול 90 דונם עם צפיפות אכלוס ממוצע 
לכל השטח של 0.33 יחידות בעלי חיים לדונם (3 
דונם ליחידת בעלי חיים). העדר מתחיל לרעות 
כאשר בחלקה הראשונה יש מספיק מרעה לאפשר 
צריכה לשובע (10 ק"ג חומר יבש ליחידת בעלי חיים 
ליום) לפחות ליום אחד. העדר נשאר בכל חלקה 
(1–3 ימים), ויוצא ממנה כאשר  לתקופות קצרות 
כמות המרעה יורדת מתחת לרמה שיכולה לספק 
צריכה לשובע, ערך שנחשב כ-80 גרם חומר יבש 
למ"ר. בכל מקרה, העדר לא נשאר בחלקה יותר מ-3 
ימים. העדר עובר מחלקה לחלקה עד שהוא מכסה 
וחוזר  את כל החלקות, חוזר לחלקה הראשונה 
חלילה. מתקבל מהלך רעייה כפי שמתואר באיור 1ד, 

ותוצאות הייצור מפורטות בטבלה 2.

מסקנות
רעייה עשויה להגדיל את ייצור הביומסה העונתי . 1

מכר המרעה מעבר לייצור של כר מרעה ללא רעייה, 
אם היא מתרחשת בשלב הגידול שבו קצב הצמיחה 
יורד בגלל הצטברות הביומסה.  של כר המרעה 
בשלב זה קצב הצמיחה גֵדל ככל שהביומסה קֵטנה. 
רעייה בשלב זה של התפתחות כר המרעה מקטינה 
את כמות הביומסה, ומגדילה את קצב הצמיחה 
ובסופו של דבר גם את סך כל הייצור מכר המרעה 

(איורים 2א ו-2ב, טבלה 3).
לא . 2 צומח המרעה  כמות  ללא תקופת ההשהיה 

Noy-) מגיעה לנקודת שיווי משקל בלתי יציבה
Meir, 1975) אפילו בצפיפות אכלוס של 0.18 יחידות 

בעלי חיים לדונם (=5.6 דונם ליחידת בעל חיים), 
וקצב הצימוח נמוך אפילו מזה של לחץ רעייה כפול 

אחרי השהיה (איור 2ג). 
בשיטת הרעייה במתכונת Savory, המרעה מצליח . 3

לעמוד בלחץ רעייה גבוה (0.33 יחידות בעלי חיים 
נמוך  כי סך כל הייצור הצמחי מעט  לדונם) אם 
ימי השהיה   70 מהייצור ברעייה מתמשכת עם 

(איורים 2ב ו-2ד).
לסיכום, התרגיל התאורטי הזה לא הצליח להראות . 4

יתרון של שיטת SDG בהשוואה לשיטה הנהוגה 
בישראל לניצול מרעה עשבוני חד-שנתי, גם כאשר 
ימי השהיה בתחילת   70  הרעייה התחילה אחרי 

עונת הצמיחה.
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טבלה 3 השוואת ייצור ביומסה מכר עשבוני

ללא רעייהיחידותמשתנה
רעייה 

 מתמשכת 
ללא השהיה 

 רעייה 
 מתמשכת 

עם השהיה 

רעייה מחזורית 
במתכונת 
Savory

יחידות בעלי צפיפות האכלוס
00.180.330.33חיים לדונם

07068ימיםמשך ההשהיה 

1348081ימיםמשך רעייה בירק

231215421ימיםמשך רעייה בקמל

כמות הביומסה בשטח 
47365310219ק"ג לדונםבסוף עונת הירק (א)

כמות הביומסה שנאכלה 
0144267247ק"ג לדונםעל ידי העדר (ב)

 סך כל ייצור 
473209577465הביומסה (א+ב)
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הפועל ָרָעה ונגזרותיו
המרעה, הרועה ומרעיתו הם שלושת גורמי הייצור 
של מערכת "פסטורלית", מערכת חברתית שרעיית 
מקנה תופסת בה מקום עיקרי בהווי הכלכלי והתרבותי 
מקבילים  הם   .(Galaty and Johnson , 1990 )
קָלסית:  כלכלית  הבסיסיות במערכת  לקטגוריות 
אדמה, עבודה והון. הקשר הלשוני בין המרעה, הרועה 
ומרעיתו משקף את הקשר הכלכלי-חברתי ביניהם. 
נגזרים מהשורש רע"ה.  שלושה שמות עצם אלה 
ביאור הפועל 'לרעות' ונגזרותיו יספק הבנה טובה יותר 

של המערכת הפסטורלית במקרא ובכלל. 

הפועל לרעות
'לרעות' פירושו לנהוג עדר אל כר המרעה ובתוכו 
רע"ה,  בן-יהודה, תשי"ט). השורש  (קדרי, תשס"ו; 
הקדומות,  השמיות  השפות  בכל  כמעט  המופיע 
מתייחס גם למגוון הפעולות הקשורות להוצאת העדר 
למרעה ולטיפול בו, לרבות הובלה וניהול של העדר, 
 Koehler) ידו  ועצם אכילת העשב על  הגנה עליו 
and Baumgartner, 1994-1995). דוגמה לשימוש 
במשמעות רחבה נמצאת בהצעת יעקב ללבן: ָאׁשּוָבה 

ֶאְרֶעה צֹאְנָך ֶאְׁשמֹר (בראשית ל׳, ל״א, וראו גם שמות 
ג׳, א׳ שמואל א' י״ז, ט״ו).

ביותר של הרעייה,  והבסיסית  הפעולה הראשונה 
יעקב  בפניית  ביטוי  הובלת עדר למרעה, מוצאת 
לרועים בחרן: ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו (בראשית כ״ט, 

ז׳), כמו גם במספר אזכורים נוספים :
ַוֵּיְלכּו, ֶאָחיו, ִלְרעֹות ֶאת-צֹאן ֲאִביֶהם, ִּבְׁשֶכם.. ַוּיֹאֶמר 
ִיְׂשָרֵאל ֶאל-יֹוֵסף, ֲהלֹוא ַאֶחיָך רִֹעים ִּבְׁשֶכם--ְלָכה, 
ְמַבֵּקׁש;  ָאנִֹכי  ַוּיֹאֶמר, ֶאת-ַאַחי  ֲאֵליֶהם...  ְוֶאְׁשָלֲחָך 
ַהִּגיָדה-ָּנא ִלי, ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים (סיפור יוסף ואחיו - 

בראשית ל״ז, י״ב, י״ג, ט״ז).
ְוִאיׁש ֹלא-ַיֲעֶלה ִעָּמְך, ְוַגם-ִאיׁש ַאל-ֵיָרא ְּבָכל-ָהָהר; 
ַּגם-ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ַאל-ִיְרעּו, ֶאל-מּול ָהָהר ַההּוא (הר 

סיני - שמות ל״ד, ג׳).
ָעֶליָה אָֹהִלים  ְוֶעְדֵריֶהם; ָּתְקעּו  ָיבֹאּו רִֹעים,  ֵאֶליָה 

ָסִביב, ָרעּו ִאיׁש ֶאת-ָידֹו (ירמיה ו׳, ג׳)
ִיְרעּון...  ְוָהָיה ֶחֶבל, ִלְׁשֵאִרית ֵּבית ְיהּוָדה--ֲעֵליֶהם 
ִּכי-ֵהָּמה ִיְרעּו ְוָרְבצּו, ְוֵאין ַמֲחִריד (צפניה ב׳, ז׳, ג׳, י״ג). 

פרק 22 / 
למושג הרעייה בתנ"ך

ְיהָוה רִֹעי, ֹלא ֶאְחָסר.
ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא, ַיְרִּביֵצִני; 
ַעל-ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני

(תהילים כ"ג א')
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הפועל לרעות במשמעות להוביל משמש גם בַהְשאלה 
להנהגתם של בני אדם, כמו בדברי השבטים לדוד: 

ַוּיֹאֶמר  ְוַהֵּמִביא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ָהִייָתה ַהּמֹוִציא  ַאָּתה 
ְוַאָּתה  ִתְרֶעה ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  יהוה ְלָך ַאָּתה 

ִּתְהֶיה ְלָנִגיד ַעל־ִיְׂשָרֵאל (שמואל ב' ה׳, ב׳).
ְיֵמי-עֹוָלם מֶֹׁשה ַעּמֹו ַאֵּיה ַהַּמֲעֵלם ִמָּים ֵאת  ַוִּיְזּכֹר 
ם ְּבִקְרּבֹו ֶאת-רּוַח ָקְדׁשֹו (ישעיה  רֵֹעי צֹאנֹו ַאֵּיה ַהּׂשָ

ס״ג, י״א)
משמחות  לנסיבות  גם  משמשת  זו  משמעות 
(תהילים  ִיְרֵעם  ָמֶות  ַׁשּתּו  ִלְׁשאֹול  ַּכֹּצאן  פחות: 
 Koehler and) מ״ט, ט״ו), כלומר למוות יוביל אותם

 .(Baumgartner, 1994-1995
רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל (תהילים פ׳ ב׳) מתייחס לא רק למנהיגים 
ָהֱאֹלִהים ָהרֶֹעה  אנושיים אלא גם לאלוהי ישראל: 

אִֹתי (בראשית מ"ח, ט״ו, מתוך ברכת יעקב ליוסף). 

גם רעיית מקנה וגם רעיית בני אדם ועמים כוללות 
בתוכן את תפקיד ההגנה על העדר, ופעולה זו קשורה 
מאליה להוצאת העדר למרעה. במרעה ובדרך אליו 
חשוף העדר למפגעים שונים, כגון גֵנבה, תנאי שטח 
שונים (בורות, צוקים וכו') וחיות טרף. סיפורו של דוד 
על גבורתו בשמירה על עדר אביו, מדגיש את אחריות 

הרועה להגן על העדר:
ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל-ָׁשאּול רֶֹעה ָהָיה ַעְבְּדָך ְלָאִביו ַּבּצֹאן 
ְוָיָצאִתי  ְוָנָׂשא ֶׂשה ֵמָהֵעֶדר:  ְוֶאת-ַהּדֹוב  ָהֲאִרי  ּוָבא 
ְוֶהֱחַזְקִּתי  ָעַלי  ַוָּיָקם  ִמִּפיו  ְוִהַּצְלִּתי  ְוִהִּכִתיו  ַאֲחָריו 

ִּבְזָקנֹו ְוִהִּכִתיו ַוֲהִמיִּתיו (שמואל א' י״ז, ל״ד-ל״ה)
יעקב מתאר את האתגרים  לבן,  על  בהתפרצותו 

והאחריות במשמרתו של רועה נאמן:
ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ְרֵחֶליָך ְוִעֶּזיָך ֹלא ִׁשֵּכלּו 
ֵאֶליָך  ְטֵרָפה ֹלא־ֵהֵבאִתי  ָאָכְלִּתי:  ְוֵאיֵלי צֹאְנָך ֹלא 
ּוְגֻנְבִתי  יֹום  ְּגֻנְבִתי  ְּתַבְקֶׁשָּנה  ִמָּיִדי  ֲאַחֶּטָּנה  ָאנִֹכי 
ָלְיָלה: ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד 

ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני (בראשית ל״א, ל״ח-מ׳)
תיאור שונה מעט של האחריות והרחמים של רועה 

כלפי עדרו נמצא אצל ישעיה:
ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזרֹעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשא 

ָעלֹות ְיַנֵהל (ישעיה מ׳, י״א)
ותיאור מטפורי אחר, שמדגיש את תחושת הביטחון 

שרועה טוב מקנה לעדרו, נמצא בהבטחת ה' בירמיה:
ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶהם רִֹעים ְוָרעּום ְוֹלא־ִייְראּו עֹוד ְוֹלא־

ֵיַחּתּו ְוֹלא ִיָּפֵקדּו ְנֻאם־ה' (ירמיה כ״ג, ד׳)

בעל העדר - אלוהים - ממנה את מנהיגי העם לרועים 
השומרים על העדר - העם. מעניין כי בברכת יעקב 
ַהֶּזה  ָהֱאֹלִהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד־ַהּיֹום  ליוסף 

ְלָפָניו  ֲאֹבַתי  ִהְתַהְּלכּו  ֲאֶׁשר  מקביל ל-ָהֱאֹלִהים 
ברישא של אותו הפסוק (בראשית מ״ח, ט״ו), וגם 
ל-ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל־ָרע בתחילתו של הפסוק 
הבא (שם ט״ז). כלומר, יעקב רואה באלוהיו דמות 
הממלאה את שני התפקידים של רועה נאמן: מוביל 
הדרך של אבותיו, והמגן עליו מכל רע. דואליות זו של 
הנהגה והגנה נמצאת במטפורת הרעייה של יחזקאל, 
המתאר לא רק הגנה על העדר מפני אסון אלא טיפול 

בחלשים שבו: 
ִמן-ָהֲאָרצֹות  ְוִקַּבְצִּתים  ִמן-ָהַעִּמים  ְוהֹוֵצאִתים 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְרִעיִתים ֶאל-ָהֵרי  ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל-ַאְדָמָתם 
ָּבֲאִפיִקים ּוְבכֹל מֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ: ְּבִמְרֶעה-ּטֹוב ֶאְרֶעה 
אָֹתם ּוְבָהֵרי ְמרֹום-ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְנֵוֶהם ָׁשם ִּתְרַּבְצָנה 
ִיְׂשָרֵאל:  ִּתְרֶעיָנה ֶאל-ָהֵרי  ְּבָנֶוה ּטֹוב ּוִמְרֶעה ָׁשֵמן 
ֲאִני ֶאְרֶעה צֹאִני ַוֲאִני ַאְרִּביֵצם ְנֻאם ֲאדָֹני ה' (יחזקאל 

ל״ד, י״ג-ט״ו)

השימוש האחרון של הפועל לרעות, פעולת אכילת 
העשב עצמו, מקיף את סוגי המקנה והמרעה השונים 

במקרא ובהם:
רֹון (דברי הימים א' כ״ז, כ״ט) ְוַעל-ַהָּבָקר ָהרִֹעים ַּבּׁשָ

ַמְרֶאה  ְיפֹות  ָּפרֹות  ֶׁשַבע  ֹעֹלת  ִמן-ַהְיֹאר  ְוִהֵּנה 
ּוְבִריאֹת ָּבָׂשר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו (בראשית מ״א, ב׳, וכך 

גם בפסוק י״ח)
ִיְרֶעה ֵעֶגל (ישעיה  ְוֶנֱעָזב ַּכִּמְדָּבר ָׁשם  ָנֶוה ְמֻׁשָּלח 

כ״ז, י׳)
ְוָרעּו ְכָבִׂשים (ישעיה ה, י״ז)

ְוָהֲאתֹנֹות רֹעֹות (איוב א׳, י״ד)
ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה ָהרֹוִעים ַּבּׁשֹוַׁשִּנים (שיר 

השירים ד׳, ה׳)
ּוְרִעי ֶאת־ְּגִדּיַֹתִיְך ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים (שיר השירים 

א׳, ח׳)

ִיְרֶעה  [שבו]  ְוָׁשֵמן  ָדֵׁשן  בעולם אוטופי, יש מרעה 
ל׳, כ״ג) או  (ישעיה  ִנְרָחב  ַּכר  ַההּוא  ַּבּיֹום  ִמְקֶניָך 
ְרִעי (מלכים א'  ְוֶעְׂשִרים ָּבָקר  ְּבִרִאים  ֲעָׂשָרה ָבָקר 
ה׳ ב׳-ג׳) כאשר ְרִעי כשם תואר מתייחס לבקר פטם 
ורכושו של שלמה  (תיאור עושרו  לֹֹמה  ב-ֶלֶחם�ֹשְ
המלך). זאת ועוד, גם חיות טרף, האויבים הטיפוסיים 
ִיְרעּו  ְוָטֶלה  ְזֵאב  ירעו יחד עם העדר:  של המקנה, 
ְכֶאָחד (ישעיה ס״ה, כ״ה). לעומת זאת, במצב של אסון 
ירעו מזיקים את התבואה: ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה (תהילים פ׳, 
י״ד). השימוש בשורש רע"ה לפעולת האכילה מתייחס 

גם לבני אדם בתיאורים מטפוריים כגון:
ְוׁשַֹבְבִּתי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָנֵוהּו ְוָרָעה ַהַּכְרֶמל ְוַהָּבָׁשן 

ּוְבַהר ֶאְפַרִים ְוַהִּגְלָעד ִּתְׂשַּבע ַנְפׁשֹו (ירמיה נ׳, י״ט)

/ למושג הרעייה בתנ"ך פרק 22 
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ִמְרֵעיֶכם  ְוֶיֶתר  ִּתְרעּו  ַהִּמְרֶעה ַהּטֹוב  ִמֶּכם  ַהְמַעט 
ִּתְרְמסּו ְּבַרְגֵליֶכם ּוִמְׁשַקע-ַמִים ִּתְׁשּתּו ְוֵאת ַהּנֹוָתִרים 
ַרְגֵליֶכם ִּתְרֶעיָנה  ְּבַרְגֵליֶכם ִּתְרּפֹׂשּון: ְוצֹאִני ִמְרַמס 

ּוִמְרַּפׂש ַרְגֵליֶכם ִּתְׁשֶּתיָנה (יחזקאל ל״ד, י״ח-י״ט)

רועה
הובלה,  רבת-הפנים של  הפעולה  היא  רעייה  אם 
האכלה, טיפול וניהול של עדר, מבצע פעולה זו הוא 
הרועה. החל בהבל המקרא מתאר רֵֹעי צֹאן (בראשית 
ד׳, ב׳, מ״ו, ל״ב, ל״ד, מ״ז, ג׳) וגם רֵֹעי ִמְקֵנה (בראשית 
ז׳). הרועה הוא האדם המופקד על העדר, אך  י״ג, 
ִמְקֵנה־ַאְבָרם, רֵֹעי  לא בהכרח בעל העדר, כמו רֵֹעי 
וֹרֵעי  ְגָרר  ֹרֵעי  ז׳-ח׳),  י״ג,  (בראשית  ִמְקֵנה־לֹוט 
בכך, מסתבר  כ׳). בהתחשב  כ״ו,  (בראשית  ִיְצָחק 
שאברהם ויצחק אינם מתוארים כרועים, אלא כבעלי 
יֵֹׁשב אָֹהִלים  ָּתם  ִאיׁש  עדרים. לעומת זאת יעקב, 
(בראשית כ״ה, כ״ז), מתואר בפירוש כרועה צאן אצל 
לבן (בראשית ל׳, ל״א ואילך). את מלאכת הרעייה הוא 

מנחיל גם לבניו (בראשית ל״ז, ב׳, י״ב-ט״ז), ואכן, בני 
יעקב אומרים לפרעה: רֵֹעה צֹאן ֲעָבֶדיָך ַּגם־ֲאַנְחנּו ַּגם־
ֲאבֹוֵתינּו (בראשית מ״ז, ג׳). מסורת זו ממשיכה במנהיגי 
עם ישראל הדגולים ביותר, משה ודוד, שהיו לפנים 
רועי  הסמלית של  ספק שהמשמעות  אין  רועים. 

ישראל היא בסיסית לנרטיב המקראי.

לסיכום, הקשר הלשוני בין השורש רע"ה ושלוש 
נגזרותיו העיקריות, המרעה, הרועה ומרעיתו, משקף 
את חיי היום-יום בחברה הפסטורלית. הרעייה היא 
מה שקורה כאשר רועה לוקח את מרעיתו למרעה, וכל 
הקשור לכך. למשמעויות השונות של השורש רע"ה 
ולנגזרותיו יש שימוש מטפורי בהשאלה לאדם: על 
רועה המקנה ורועה העם כאחד להגן ולשמור, לנהל 
ולטפל, בעדריהם. ריבוי הצורות הלשוניות של השורש 
רע"ה, יחד עם שכיחות התיאורים והמטפורות של רעייה 
במקרא, מעידים כי המערכת הפסטורלית הייתה מרכיב 

בסיסי של כלכלה ותרבות אצל עם ישראל הקדום.

/ למושג הרעייה בתנ"ך פרק 22 



VI שער 
מערכות ייצור במרעה



הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הבדואית גבוה, ובשנת 2013 הגיע מספרם ל-220,000 נפש, רובם תושבי היישובים הבדואיים (העיר   *
רהט ועיירות קבע, כמו חורה, לקיה, כסייפה, ערערה בנגב, תל שבע).

פרק 23 / 
גידול צאן אצל הבדואים

נפשי בחלה בכל סוגי המזון,
רק בעזים הנבחרות מכל חי אטפל ברוב חשק

מהן יגישו מנחה לאורח ולשכן
אותן יגדלו, גם בבית וגם בחוץ

(תרגום שיר עם בדואי, גסידה - הבדוים במדבר סיני, שבתאי לוי (שבו), 1987)

המרחב השחון וחיי הבדואים 
ערב,  האי  מחצי  בשבטים  הבדואים  של  מקורם 
סיני,  ומערבה למדבריות  שהחלו להתפשט צפונה 
הנגב ועבר הירדן בסוף המאה הראשונה לפנה"ס. 
עד למאה ה-20 היה הנגב השחון דליל באוכלוסייה, 
ולא היו בו יישובי קבע. הבדואים שחיו בו היו נוודים 
שנדדו עם עדריהם בהתאם לזמינות של מרעה עונתי 
ומים. הם נדדו במרחב ללא הגבלות וגבולות ובלי 
הייתה  תנועתם  התערבות השלטונות המרכזיים. 
כפופה להסכמים בין-שבטיים ולסכסוכים על מקורות 
מים (עארף אל עארף, 1933). בתקופות יובש במדבר 
הם נדדו גם לכיוון הארץ הנושבת בפלשתינה ובעבר 
הירדן (אבו-רביעה, 1988). לפי חוקי הטריטוריאליות 
רק חבר בשבט  בסיני,  הבדואים  המסורתיים של 
לבנות בתי אבן, לחפור  יכול  השולט בטריטוריה 
בארות או לטעת עצים. רועים מחוץ לשבט השליט 
היו רשאים להציב אוהל למגורים עונתיים ולנצל את 

.(Perevolotsky, 1987) המרעה העונתי בלבד

בתקופה העות'מאנית נרשמו רוב אדמות המרעה, 
("אדמות  "מוואת"  כאדמות  לרבות אלה שבנגב, 
מתות, משותפות, לא מעובדות"). השלטון המרכזי 
למסגרות  הבדואיים  את השבטים  להכניס  ניסה 
ולהביא להתיישבותם סביב מוקדי  טריטוריאליות 
פיתוח, אך על פי רוב הוא נכשל. לכן לרוב הבדואים 

אין מסמכים המעידים על בעלותם על הקרקעות. 
לחלק מהם יש זכויות מסורתיות-היסטוריות בלבד, 
המבוססות על דגם נדודיהם באזור לאורך הדורות 
האחרונים. בתקופת המנדט הבריטי עלתה מעט רמת 
המודרניזציה באמצעות שיפור אמצעי תחבורה, 
חפירה ומיכון של בארות מים ובניית בתי ספר על ידי 
הממשל. פיתוח זה הביא לגידול באוכלוסייה הבדואית 
בנגב, והגביר בעקיפין את תלותה בשלטון המרכזי 
תוך צמצום תלותה בסביבה הטבעית ובגידול צאן 
(חבקוק, 1986). בסוף ימי המנדט הבריטי היו כ-70,000 
בדואים בנגב הצפוני ובשפלה הדרומית, רובם גידלו 

שעורה וגרעינים אחרים נוסף על גידול צאן.

ב-1948 עזבו רוב הבדואים את הנגב, ועברו למדינות 
שכנות ולעזה. בישראל נותרו כ-16,000 בדואים על 
עדריהם. בהיעדר מסמכי עדות על בעלות, המדינה 
ראתה ברוב שטחי הנגב אדמות מדינה, והגבילה את 
ההתיישבות והנדידה של הבדואים לאזור "הסייג" - 
ובאר שבע. הבדואים  דימונה, ערד  משולש שבין 
המשיכו לדרוש הכרה בזכויות ההיסטוריות שלהם 
(Abu-Ras, 2006), דבר שהוליד תביעות משפטיות 
רבות. עם הזמן עברו בדואים, ובמספרים הולכים 
(מקבצי  וגדלים, משטחי הסייג לפזורה הבדואית 
בתים/צריפים/אוהלים שאינם מוכרים כנקודות יישוב 

על ידי המדינה)*.
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הרשויות הציעו לבדואים פיצויים כספיים וקרקע 
חלופית לבניית בית ביישובים המתוכננים תמורת 
ויתור על תביעות הבעלות על קרקע ועל אורח חייהם 
המסורתי. נאסרה עליהם הנדידה דרומה לנחל צין. 
השינויים באורח חייהם של הבדואים גרמו לחלק מהם 
לעבור מכלכלה המבוססת על פלחה ועל גידול הצאן 
תוך נדידה עונתית בין מקורות מרעה, להשתלבות 

במשק היהודי במגוון של עבודות. 

כיום העדר הוא מקור פרנסה עיקרי רק עבור משפחות 
בודדות, ויכול להוות מקור פרנסה משלימה למשפחות 
אחרות (אבו-רביעה, 1991). בדואים רבים מחזיקים 
ראשי צאן בודדים שערכם איננו כלכלי, אלא סמלי. 
עם זאת, מספר בעלי החיים בנגב גדל, ומכמה עשרות 
Marx) הוא מגיע כיום  אלפים בשנות ה-60 (1967 ,
ל-180,000 ראשי צאן הרשומים במשרד החקלאות 
(משמע מקבלים חיסונים), וישנם עוד כמה עשרות 
אלפים שאינם רשומים (לפי נתוני משרד החקלאות, 
2010). קיים יחס ישיר בין גודל העדר  מחוז דרום, 
לבין השימוש בו כמקור להכנסה, לחיסכון ולהשקעה 
(גינגולד, 1995). בשלהי המאה ה-20 נראה כי גידול 
הצאן הוא עדיין כדאי ורווחי למשפחות בעלות כוח 
לו תעסוקה חלופית, ושיש להן גישה  אדם שאין 
לשטחי מרעה (אבו-רביעה, 1991). החזקת עדר ליד 
בית הקבע בתחום השבט מחייבת בעלות על או גישה 
למקורות מים ולאזורי מרעה או שותפות בהם. גם 
שיתופי פעולה בין בעלי העדרים לבין ספקי המזון ועם 
משרד החקלאות וגופי ממשל אחרים לקבלת שטחי 
מרעה מחוץ לתחום השבט חשובים לקיום העדר 

לאורך זמן (אבו-רביעה, 1991). שטחי מרעה אלה הם 
שטחי אש בתקופות לא פעילות, שמורות טבע וגנים 

או יערות של קק"ל בצפון הנגב ובשפלה. 

שימוש במרעה והסדרתו השלטונית
ב-1967 הוסרו הגבלות התנועה אל מחוץ לאזור הסייג 
(Marx, 1967). בין 1967 ל-1978 לא היו מגבלות על 
רעיית הבדואים בנגב, והם חזרו למסורות הנדידה 
 Abu) המסורתיות. נצפתה נדידה אפילו עד חדרה 
Rabia, 1994). עדרי מזרח הנגב נדדו לכיוון לכיש 
וצפונה, ועדרים מצפון וממערב לבאר שבע - לאזור בין 
נחל גרר ונחל הבשור, שטח המכונה "השלאלה" (לנדאו 
ואח', 2011). חתימת הסכם השלום עם מצרים ב-1977 
גרמה להעברת מחנות ושטחי האימון של צה"ל לנגב. 
ב-1978 הוחזרו כל העדרים לסייג, התפתחות שצמצמה 

את שטחי המרעה הזמינים להם. 

נושא הרעייה  משרד החקלאות החליט למסד את 
ל"עדרים רשומים" תחת פיקוחו. הוחל ברישום עדרים, 
בחיסון נגד ברוצלוזיס ובסימון הצאן במספרי אוזן. 
צאן לא מסומן לא היה רשאי לצאת מהסייג. ארגון 
והקצאתם  הרעייה כלל איתור שטחים מתאימים 
לעדרים רשומים. השטחים שהוקצו היו בניהול קק"ל, 
רמ"י או שטחי אש של צה"ל. תא הבדואים במשרד 
החקלאות בבאר שבע היה אחראי על פעילויות אלה. 
היציאה למרעה, שהוגבלה לכבשים בלבד, הייתה 
מפברואר למאי בוואדיות שבשטחי רמ"י ובשטחי 
אימונים, ועד סוף ספטמבר בשלפים. נוי-מאיר (1976) 
חישב את כושר הנשיאה של הנגב בכ-100,000 
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ראשי צאן, אבל נתונים אלה לא נכנסו לתכנית ניהול 
העדרים הבדואיים. 

משנות ה-80, לאחר שחלקים מהנגב הוקצו לשימושים 
שונים שאינם קשורים לגידול צאן (יישובים, מחנות 
צבא ושטחי אימון, שמורות טבע), חדל שטח המרעה 
המסורתי שנותר להתאים לממדי העדר הבדואי. גם 
וצפונה נעשתה מסובכת.  הנדידה למרכז המדינה 
התרבו,  הפתוחים  בשטחים  השימוש  מגבלות 
והלוגיסטיקה נעשתה מורכבת יותר. בתחומים אחרים 
השתפר מצב העדרים הודות לאספקת מים בכל מקום 
ולזמינות של שלפים ומקורות מספוא אחרים. גם 
הנגישות לשירותים וטרינריים השתפרה. כתוצאה 
מכך, גדל לחץ הרעייה על שטח מגורי הקבע של 
מיעוטם של  רק  הסייג).  (בעיקר באזור  הבדואים 
העדרים נרשמו במשרד החקלאות, מחשש לגביית 
מס (Abu-Rabia, 1994). חשש זה התממש ב-2008 
עם הוספת הדרישה המחייבת ניהול ספרים ותשלום 
מסים כתנאי לקבלת רישיון לרעייה מחוץ לאזורי 
המרעה המסורתיים. התוצאה היא שמחד גיסא נוצר 
מצב של עודף מרעה בחלק מהשטח, כי מגיעים אליו 
פחות עדרים (רק הרשומים), ומאידך גיסא יש מחסור 

במרעה לעדרים שאינם רשומים.

ממשק העדר הבדואי צריך להתמודד עם פיקוח, עם 
תקנות ממשלתיות ועם שיוך שבטי, המגבילים את 
מועדי הנדידה לאזורי הרעייה מרוחקים. מגבלות 
נוספות הן היכולת לרכז משאבים ולכסות הוצאות 
הקשורות לנדידה, שיטות הגידול והייצור וזמינות של 

כוח העבודה (גינגולד, 1995). 

הרעייה ביערות קק"ל
אחרי 1967 החלה "זליגה" של עדרי בדואים לרעייה 
ביערות קק"ל, על בסיס קשרים מקומיים בין יערנים 
מרחב  קיבל  ה-90  שנות  בתחילת  רועים.  לבין 
כאמצעי  ביערות  הרעייה  את  קק"ל  של  הדרום 
אסטרטגי למניעת הצטברות חומר דליק ולהקטנת 
ביערות של  ביומסה  נעשה סקר  סכנת השרפות. 
 ,(2000  ;1997 (לנדאו ואח',  מרחב הדרום של קק"ל 
ובעקבותיו נקבעו כללים להפעלת הרעייה. הונהגה 
השהיית רעייה עד שהביומסה של המרעה העשבוני 
הגיעה לסביבות 70 ק"ג חומר יבש לדונם. יום הכניסה 
למרעה נקבע לאחר סיור ביערות מטעם אנשי משרד 
החקלאות, אנשי קק"ל וחוקרי מרעה. בתחילה היה 
ולכיש, אולם  יערות הנגב  יום הכניסה אחיד בכל 
לכיש  באזור  ליערות  הכניסה  הוקדמה  בהמשך 

הבצורת  קו  ליערות  יחסית  הנגב  ובצפון-מערב 
ומזרח הנגב, שהתפתחות הביומסה בהם אטית יותר. 

בשנת 2007 רעו ביערות קק"ל 67,000 ראשי צאן. 
ניהול ספרים על הרועים חלה  לאחר החלת חובת 
מספר  חזר  מכן  לאחר  ראשים.  ל-20,000  ירידה 
לסביבות  הגיע  וב-2013  ועלה בהדרגה,  הראשים 
30,000. חוזי הרעייה ביערות ובוואדיות הם לרוב עד 
סוף יוני, עם אפשרות להארכה. כיום, מתוך כ-1,000 
משפחות שברשותן יותר מ-50 ראשי צאן, כ-250 
ויוצאות למרעה מאורגן  מנהלות עדרים רשומים 
(סעיד אבו סיאם, משרד החקלאות, מידע בע"פ). יתר 
המגדלים יוצאים למרעה בשטחים מצומצמים מאוד 

באזור מגוריהם בסייג. 

בשנים האחרונות החלה קק"ל לספק תשתיות (אוהל, 
דיר נייד ואספקת מים), לסייע בהובלת העדר ולדאוג 
לטיפול וטרינרי, וזאת כדי להביא עדרי כבשים ועזים 
מהנגב ליישובים בהרי ירושלים שאזורי חיץ הוקמו 
הרועים  ב-2010.  בכרמל  כלקח מהשרפה  סביבם 
מקבלים על עצמם מתכונת רעייה שמכתיבים אנשי 

המקצוע של קק"ל. 

רעייה בשדות שלפים
שטח השלפים הנתון לרעייה יורד בהדרגה. ב-2013 
התקיימה רעיית שלפים רק בכ-30,000 עד 40,000 
דונם מתוך פוטנציאל של מעל 300,000 דונם, משום 
גד"ש. אם  רעייה בשלפי  מונעים  רבים  שיוגבים 
הרועים מצליחים להשיג גישה לשדות שלפים בקרבת 
יער, מתקיימת רעייה משולבת בין היער לשלפים עד 
2010). לרוב אין התערבות  ואח',  (לנדאו  ספטמבר 
 ,2000 רעייה בשלפים. בשנת  ממשלתית לעידוד 
שהייתה שנת בצורת חמורה, חייב משרד החקלאות 
לאפשר רעייה בכל השטח הזרוע בנגב. מדריכי גידולי 
שדה בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות 
ממליצים לרוב שלא לאפשר רעייה בשלפים בטענה 
שרעייה גורמת לאילוח השדה בעשבי בר ופוגעת 

ביבול הגרעינים. 

בסקר שנעשה בקרב 15 בעלי עדרים (10 שרעו בשפלה 
ו-5 בנגב), התברר כי אין מנגנון המאפשר הקצאת 
שלפים ליד היער, היות שגורמים שונים מקצים את 
יער, משרד החקלאות  (קק"ל -  המשאבים השונים 
והיוגבים - שדות שלפים). היות שכך, הרועים נאלצים 
לבחור בין רעייה ביער או בשלפים, כאשר השימוש 
ביער זול בהשוואה לרעייה בשלפים. עלות הרעייה 
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ביערות קק"ל היא בין 2 ל-12 ש"ח לראש, בין 3 ל-30 
65 ל-100 ש"ח  ובין  ש"ח לראש בשלפים במרכז, 

לראש בשלפים בנגב (המחירים נכונים ל-2012).

עמדת המוסדות כלפי רעיית הבדואים בנגב 
נוסף על התנאים הטבעיים של אזור שחון, גם תקנות 
בירוקרטיות השפיעו על הרעייה של עדרי הצאן של 
המגזר הבדואי בנגב. לנוכח המחסור הכרוני במרעה, 
אינטנסיפיקציה  לעודד  החליט  משרד החקלאות 
הצאן  את  לגדל  כלומר,  הבדואי,  העדר  בממשק 
בדיר על מזון מוגש, כמעט ללא יציאה למרעה או 
עם מרעה כמקור משני בהזנת בעלי החיים. הוקמה 
חוות ההדגמה לבדואים ליד להבים בגבעות גורל 
מצפון-מזרח לבאר שבע. מדריכי משרד החקלאות, 
כולל מדריכים בדואים, היו שותפים לנעשה בחוות 
את  "לשפר  הייתה  הכללית  ההדגמה, שמטרתה 
המרעה הטבעי, להשביח את הגזע המקומי ולקדם 

מצוטט   -  1972 (פליישר,  הווטרינרי"  המצב  את 
1988). בשנות השיא של  ולנדאו,  אצל פרבולוצקי 
נבחנו שיטות של   (1988-1982) בחווה  הפעילות 
סנכרון ייחומים, הזנה, וצמצום תמותת טלאים, והן 
ניתן בזמן קצר  הראו כי גם ללא שינויים גנטיים, 
ייחומים  להעלות את יצרנות העדר על ידי סנכרון 
ותוספות הזנה בתקופות ההרבעה, ההיריון וההנקה 
שיווק  עלה  אלה  מפעולות  כתוצאה   .(1 (טבלה 
הבשר ב-50% תוך ארבע שנים, ייצור החלב שולש 
ורווחיות העדר הוכפלה - למרות עלייה בתמותת 
טלאים הקשורה לתהליך האינטנסיפיקציה. לא ניתן 
לקבל אומדן של ימי עבודה, אבל ברור שבממשק 
אינטנסיבי היצרנות והרווחיות של העדר אינן פועל 
יוצא של כמות הגשם וייצור המרעה. החלק היחסי 
של המרעה בהזנה ירד מ-63% ל-38% (פרבולוצקי 

ולנדאו, 1988).

1983-19821984-19831985-19841986-1985

396156300238משקעים (מ"מ)

259260306253ימי רעייה

ייצור בשר

0.791.031.061.23המלטות לרחלה

1.0351.0571.0571.23וולדות / המלטה

0.790.960.991.33שיעור גמילה

3.010.95.69.8תמותת ולדות (%)

25.735.633.239.1שיווק בשר טלה (ק"ג)

2.02.21.710.3שיווק בשר כבש (ק"ג)

ייצור חלב (ק"ג)

33.2748071הנקה

4255אין11חליבה

266138306253צריכה במרעה (ק"ג חומר יבש)

156245336405מזון מוסף (ק"ג חומר יבש)

0.630.360.480.38שיעור המרעה בהזנה

עודף הכנסה מעבר להוצאה 
96127149199על מזון ($)

טבלה 1 שינויי יצרנות של רחלה ממוצעת בעדר בדואי מסורתי כתוצאה מהגברת השימוש במזון מוגש ומשיפור 
ממשק ההרבעות (פרבולוצקי ולנדאו, 1988)
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עיון  התוצאות הוצגו לבדואים בעלי עדרים בימי 
מיוחדים (איור 1). נושא המרעה כמעט ולא עלה בימי 
העיון. סרט הדרכה שהפיק בשנות ה-80 מדריך שירות 
ההדרכה של משרד החקלאות, סלם אבו-סיאם, עסק 
מעט מאוד במרעה ורובו בטכניקות האבסה: תכנון מלאי 
חציר, יצירת מתבן על ידי כיסוי ביריעות פלסטיק, פיטום 
טלאים בגרגירים ובתערובת, יצירת מנות לחולבות 

החקלאות  מעורב משרד  האחרונות  וכו'. בשנים 
 בהקמת מרכזי מזון ודירים מחוץ לעיירות הבדואיות.

הוחלט   ,OECD-ל כתוצאה מהכניסה   ,2013 בשנת 
לסבסד לרועים בדואים את היציאה למרעה ב-33 ש"ח 
לכבשה במרעה מוסדר, על בסיס שנתי, אולם היענות 
.(2013 (כבביה,  זו מועטה   הבדואים לקבלת עזרה 

ניהול העדר המשפחתי
רוב בעלי העדרים הבדואים החלו את עיסוקם כרועים 
בני  כל  ידי  על  יחד  מנוהל  הוריהם. העדר  בעדרי 
המשפחה, אף על פי שלעתים הוא מחולק בפועל בין 
הצאצאים של ראש המשפחה. בעבר חלקן של הנשים 
והבנות ברעיית העדרים היה גבוה, והייתה הסתמכות 
על בית האב כמקור לידיים עובדות. כיום בנות הולכות 
לבית ספר, וחלקן של הנשים ברעייה פחת. ישנם 
מקרים רבים של העסקת רועה שכיר, על פי רוב תושב 
דרום הר חברון. אולם כאשר העדר נמצא במכלאה ליד 

בתי הקבע, משתתפת כל המשפחה בטיפול בו.

אזור המרעה יכול להימצא במרחק של עשרות ק"מ 
לכן, שוהה איתו בעל העדר  מאזור מגורי הקבע. 
או אחראי מטעמו, שיכול להיות אחד הבנים, אחת 
מנשותיו של בעל העדר או בת מבוגרת שתפקידיה 
באתר המרעה כוללים הכנת אוכל לבני הבית, עזרה 

(סתווי,  ביתית  לצריכה  וחליבה  בהאכלת טלאים 
2004). מנהלי העדרים נוהגים לנסוע למגורי הקבע או 
לבאר שבע לפחות פעם בשבוע לקניות ביום השוק 
ולאירועים משפחתיים. רוב המשפחה, בייחוד הילדים 
שלומדים בבתי הספר, נשארים עם אם המשפחה 
יכולים להצטרף  ורק בסופי שבוע  במגורי הקבע, 
במקום שהותו. קשרים משפחתיים  העדר  לבעל 
וחברתיים הם גורם חשוב בבחירת אתר הרעייה. רוב 
בעלי העדרים נעים בקבוצות עם קרבה משפחתית 
או חברתית. התנועה המשותפת מאפשרת עזרה 
וחסות הדדית והקטנת ההוצאות (רכישת מזון והכרת 
וגם עזרה בכוח אדם (השגחה זמנית על  שטחים) 
הרועים והעדר, הבאת מים במכלית הרתומה לטרקטור 

וטיפול באירועים לא צפויים). 

הנדידה העונתית מקשה על משפחה שילדיה לומדים. 
הנדידה גם מפצלת לעתים את המשפחה. במשפחות 

 איור 1 יום עיון בחווה להדגמה לבדואים ב-1985: מדריך בדואי 
של משרד החקלאות מסביר על טכניקות לשיפור פוריות הצאן
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שיש בהן יותר מאישה אחת, אחת הנשים נודדת עם 
ילדים מתבגרים והשנייה נשארת לטפל בבית הקבוע. 
הגבר נע בין שני המוקדים, ועובד על פי רוב בעבודה 
שכירה. עלות הנסיעות (בעיקר ביקורי משפחה דו-
שבועיים), אספקת מים, בעיות של הרעלות וטריפות 
ויחסים עם השכנים היהודים הם מכשולים שבעל 
העדר צריך להתגבר עליהם אם ברצונו לנדוד (לנדאו 

ואח', 2010).

גזעי צאן במגזר הבדואי
העז הנפוצה בעדרי הבדואים בנגב הצפוני היא העז 
הבלדית; בדרום הנגב נמצא גם את עז סיני, קטנת 
הגוף - מעט יותר מ-20 ק"ג - שהסתגלותה למחסור 
(Shkolnik et al., 1972). שכיח מאוד  במים טובה 
להכליא עז בלדית עם זכר מגזע שאמי (סורי) כדי 
לשפר את הצלחת הגדילה של הוולדות. הכבשה 
האוואסית היא הכבשה הנפוצה בכל הלוונט (דרום 
טיפוסים  וקיימים  עירק)  ירדן,  ישראל,  טורקיה, 
 Epstein,) סין  ועד  התיכונה  מאסיה  דומים שלה 
(כ-45 ק"ג; פרבולוצקי  גוף  זו כבשה קטנת   .(1985
האליה שלה  ושממדי  גס  1988) שצמרה  ולנדאו, 
אליה  כבשי  לעונת שפל.  מעונת שפע  משתנים 
מגוף  השומן  לבודד את  כאמצעי  כנראה  פותחו 
חיים בתרבויות שאכילת חזיר אסורה בהן  בעלי 

באוכלוסיית  גדולה  שונות  יש   .(Epstein, 1985)
כבשי אוואסי בנגב. ככל שתנאי סביב קשים יותר, 
כאשר מדרימים או עוברים מזרחה, גוף הכבשה קֵטן 
ושיעור העזים בעדר, שהוא כמעט תמיד מעורב, 
עולה. בשבטים מצפון לבאר שבע כבשי האוואסי 
באיילים  משימוש  כתוצאה  אולי  מאוד,  גדולות 
מזן "אוואסי משופר" שמקורם בעין חרוד, ומשקלן 
 .(Epstein, 1985) הממוצע לבוגרת קרוב ל-70 ק"ג 
עם האינטנסיפיקציה של גידול הצאן הבדואי עלה 
תוך  במהירות  האוואסי  כבשי  של  הגוף  משקל 
כמה שנים: בחווה להדגמה לבדואים בלהבים עלה 
ל-56  ק"ג   47 מממוצע של  הכבשים  גוף  משקל 
ולנדאו,  (פרבולוצקי  1982 ל-1985  בין השנים  ק"ג 
Gootwine .(1988 (2011) מציין שהברירה של כבשת 
בעליית  מלווה  הייתה  בישראל  לחלב  האוואסי 
משקל של 20 ק"ג. לכבשת האוואסי יש מגבלות: 
הוולדנות שלה נמוכה - שיעור התאומים* בין 3% 
 (1988 ולנדאו,  (פרבולוצקי  ל-6% בממשק מסורתי 
או 8% (Al Baqain et al., 2010), קצב הגדילה של 
הוולדות אינו גבוה - 230 ו-250 גרם ליום, נקבות 
ורוב   ,(1988 ולנדאו,  (פרבולוצקי  וזכרים, בהתאמה 
ניסיונות  הטליות לא מתעברות בשנתן הראשונה. 
לשפר את הוולדנות של כבשים אלה בוצעו בחוות 
הבדואים בלהבים, על ידי הכלאה של כבשי אוואסי 

שיעור תאומים - אחוז האימהות שממליטות תאומים מסך האימהות שהמליטו באותה תקופה.  *
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המאה  של  וה-70  ה-60  בשנות  אסף  הגזע  עם 
הקודמת; עם גזעי רומנוב ופיני בשנות ה-80; ועם 
הגזע אפק בתחילת המאה ה-21. נתוני ייצור הבשר 
שופרו, אבל התקבלות המכלואים החדשים בקהל 
העדיפו את  הם  לרוב,  מוגבלת.  הייתה  הבדואים 
האוואסי המוכר. כבשת הדורפר, כבשת בשר מדרום 
כמקור   2010 משנת  מבוקשת  נעשתה  אפריקה, 

להכלאה או אפילו לגידול במגזר הבדואי.

ייצור ורווחיות של העדר הבדואי
שיאה של עונת ההמלטות הוא בחורף, שהעדר נמצא 
בו בדרך כלל במכלאה ליד מגורי הקבע. הטלאים 
יונקים במשך שלושת החודשים הראשונים, ובחלק 
מהעדרים אף מקבלים תוספת מזון בחודש השלישי. 
(תום תקופת הגמילה)  4-3 חודשים  בהגיעם לגיל 
-35 הוא  מוכרים אותם, כאשר משקלם הממוצע 
40 ק"ג. חלק מבעלי העדרים מתכננים את מועדי 
ההרבעות וההמלטות על פי הדרישה ותנאי השוק 
1995). לעתים משאירים בעלי  (גינגולד,  הצפויים 
העדרים חלק מהטלאים לחודש-חודשיים נוספים, 

בציפייה לעליית מחירים שיכולה לנבוע מחגים או 
מאירועים אחרים. 

מוצרי הצאן הסחירים במגזר הבדואי הם בשר וחלב. 
הבשר מקורו בטלאים וברחלות שיצאו ממעגל הייצור 
(טבלה 1). הוא נמכר לסוחרים, ומהם - לשוק הארצי. אין 
שוק חלב מאורגן במגזר הבדואי, אך יש "שימוש עצמי" 
ומסחר בלתי רשמי בגבינות המגיע לכותרות העיתונים 
כשמתפרצת מחלת הברוצלוזיס הפוגעת בבני אדם. 
ערכו של הצמר נמוך מאוד למרות הניסיון להגדילו דרך 
יזמות של אריגת שטיחים מסורתיים. עדיין קיים איסוף 
של גללים לבעירה, אך שיער העזים איבד את תפקידו 

כחומר גלם לכיסוי אוהלים לטובת יריעות פלסטיק. 

אף כי נהוג לחשוב על ממשק צאן בדואי כאקסטנסיבי 
כיום  הממשק  נמוכות),  תשומות  בעל  (ממשק 
אינטנסיבי למחצה, מכיוון שהעדר נמצא בשבט במשך 
ארבעה עד שישה חודשים בשנה, מקבל מזון מוגש, 
ומחייב שימוש בכוח אדם רב, בעיקר אם העדר מיועד 

לחלב (טבלה 2).

בסקלה של  עדרים  סיווג תשעה   (1995) גינגולד 
אינטנסיביות עולה בהתאם לשיעור המזון הקנוי, 
שהיה נמוך ביותר אצל "הבדואי המסורתי" (26%) 
"הבדואי היוזם והמתחדש"  וגבוה ביותר בקבוצת 
מאוזנים  היו  עדרים  מתוך תשעה  (56%). שישה 
מבחינה כלכלית, ולא נמצא קשר מובהק בין גודל 
העדרים  ארבעת  כל  אולם  רווחיותו.  לבין  העדר 
בהשוואה  רווחיים  היו  ראשים   300 מעל  שהיו 
לשניים מתוך חמשת העדרים הקטנים יותר. אף עדר 
רווחי. כשגינגולד שאל  "מסורתי" לא היה  מהסוג 

ענו  הרווחיות, הם  כיצד להגדיל את  את הרועים 
"באמצעות יותר מרעה". 

אם ב-1993 עלות המזון לרחלה הייתה בממוצע 47% 
מההוצאות בתשעה עדרי צאן בנגב (גינגולד, 1993), 
ב-2009-2008 עלה שיעור המזון הקנוי בהזנה של 
העדר  על  ההוצאות  דומים ל-77% מכלל  עדרים 
(טבלה 3). בסקר אצל 10 רועים בשפלת יהודה ו-5 
מזון  קנו  בנגב התברר שהרועים בשפלה  רועים 
בעלות ממוצעת של 435 (טווח 560-250) ק"ג לראש 

בחלק מהמקרים, ימי "השלפים" משולבים בימי "היער", ולכן מספר הימים הכולל גבוה מ-365.  1

(n=10) עדרים במרכז(n=5) עדרים בנגב המערבי

שבטשלפיםיערותשבטשלפיםיערות

2302813518946176ממוצע

1720911180126מינימום

27360192235121170מקסימום

290075עזים 1

2460119עזים 2

טבלה 2 שהות העדרים בשבט ובמרעה (מספר ימים ממוצע בשנים 2008 ו-2009) (לפי לנדאו ואח' 2010)1 
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לראש  ק"ג   (890-400 (טווח   619 ובנגב -  לשנה, 
גידול הצאן  לשנה. מכאן, שהאינטנסיפיקציה של 
מזון שמחירו  קניית  על  בדגש  נמשכת,  במרעה 

נסק בשנים האחרונות. בממוצע, השיעור שמהווה 
המרעה מתוך כלל ההזנה של העדר הוא כיום (2014) 

פחות מ-50%. 

האם הבדואים ויתרו על גידול הצאן?
הקו  צאן בתחומי  ראשי   640,000 מתוך  ב-2012, 
 40% עזים)  ו-100,000  כבשים   540,000) הירוק 
של  בבעלות  נמצאו  מהעזים  ו-20%  מהכבשים 
בדואים בנגב (216,000 ו-20,000, בהתאמה). אמנם 
ראשי  מ-50  יותר  המגדלים שבבעלותם  מספר 
 (Ginguld, 1994) ירד מ-10,000 בשנות ה-80  צאן 
ל-1,000 ב-2013, אך הבדואים עדיין מהווים 40% 
 .(2013 (כבביה,  בישראל  הצאן  מגדלי  מ-2,400 
נוסף על כ-1,000 מגדלים גדולים, כ-500 משפחות 
"ליד הבית": אחזקת ראשי  נוספות מחזיקות צאן 
צאן אלה באה למלא צרכים משפחתיים (שמחות 

ובמקרים רבים מדובר במקור הכנסה של  וחגים), 
נשים (סעיד אבו-סיאם, ידע אישי). העדר הבדואי 
מגודלו  שלושה  פי  גדול  היה  ה-90  שנות  של 
ראשי  היחס של מספר   .(Ginguld, 1994) ב-1961 
כיום  ירד אמנם מ-1:2.5 ב-1990 ל-1:1  צאן לאדם 
גבוה בהשוואה לספרד,  נותר  זה  יחס  (2014), אך 
לטורקיה ולפקיסטן, שהן מעצמות של גידול צאן. 
כיום רוב עדרי הצאן היוצאים למרעה בישראל הם 
הייחודי  ואין להתעלם ממקומם  מהמגזר הבדואי, 
ויתרו  במשק הצאן. למרות הקשיים, הבדואים לא 
על הרעייה, ויש סימנים שגם בדור הבא הקשר עם 

המרעה לא יינתק.

סך הכולמיםדמי רעייהבריאותשלפים הובלהמזון 

ש"ח לראש

411751217910534מרכז

51132673178656נגב

% מסך הכול

77.014.12.33.21.71.8מרכז

77.94.910.24.71.11.2נגב

 טבלה 3 הוצאות ממוצעות (ש"ח לראש ו-% מהסך הכולל) בצאן בדואי 
הרועה ביערות המרכז או ביערות הנגב (לנדאו ואח', 2010)

ערימות חציר לקראת החורף - מזרח טורקיה
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פרק 24 / 
גידול בקר לבשר במרעה בישראל

עד למאות האחרונות הבקר המבוית היה רב-תכליתי - 
לעבודה, לחלב, או לבשר. רק במאות השנים האחרונות 
פותחו גזעים לתכלית מסוימת אחת או שתיים (בעיקר 
חלב או בשר). במדינות שונות פותחו גזעים - כגון 
 (Charolais) באנגליה והשרולה (Hereford) ההרפורד
הסימנטל  כמו  דו-תכליתיים  גזעים  וכן  בצרפת, 
(Simmenthal) בשווייץ - שמטרת טיפוחם העיקרית 
הייתה ייצור שופע של בשר איכותי. עד קום המדינה 
(א"י) גזע רב-תכליתי - הבלדי -  שלט בפלשתינה 
שהיה, יחד עם בשר צאן, המקור העיקרי של בשר 
לתושבי הארץ. גידול חד-תכליתי של בקר לבשר 
כענף משקי התחיל בארץ אחרי קום המדינה, כאשר 
התפנו שטחי מרעה של התושבים הערבים שעזבו את 
הארץ עם עדריהם בעקבות מלחמת העצמאות וגדל 

השוק העירוני של צריכת הבשר. 

בתחילת שנות ה-50 הוחל בהקמת עדרי בקר לבשר 
בכל הארץ, מהגליל ועד הנגב, ולאחר מלחמת ששת 
הימים - גם ברמת הגולן. העדרים הראשונים היו 
קטנים במספר הראשים בעדר ובגודל הגוף, בדומה 
לזה של הפרה המקומית (הבלדי). כדי לאכלס את 
שטחי המרעה יובאו פרות מארצות הבלקן ומטורקיה, 
שהזכירו את פרות הבלדי, אבל תוך זמן קצר הוכנסו 
נכון להיום  (למשל הברהמה).  יותר  גזעים כבדים 
יש בארץ כ-60,000 ראשי בקר לבשר, כ-80,000 
כבשים וכ-30,000 עזים הרועים בכ-4,000,000 דונם 
של מרעה טבעי, שלפים, שטחי צבא, יערות קק"ל 
ושמורות טבע. רוב הבקר לבשר רועה ב-500,000 
דונם שבניהול רשות המרעה, 73% מהם בגליל ובגולן 
ו-27% בין הכרמל לשפלה. המרעה שברשות המרעה 
הוא רכוש ציבורי, וכדי לקבל רישיון רעייה על בעל 

העדר לעמוד בדרישות של רשות מקרקעי ישראל 
ורשות המרעה, הכוללות אישור בעלות על עדר 

ומיומנות בניהול עדר בקר לבשר במרעה. 

ניהול מרכיבי המערכת הגידול של בקר לבשר 
סביבה  בתוך  במרעה מתרחש  לבשר  בקר  גידול 
אקולוגית, כלכלית ותרבותית נתונה ומורכבת. הצלחת 
הפעולה תלויה במרכיבים רבים, שהבולטים שבהם 
הם: הכמות והאיכות של המרעה וההזנה, מאפייני 

העדר, גודל העדר, הממשק וניהול מערכת הפעולה. 

משטר ההזנה
המרכיב החשוב ביותר במרעה הטבעי הקובע את 
תפוקתו של עדר הבקר לבשר הוא הצומח העשבוני, 
המזון של העדר בתקופת  צורכי  כל  המספק את 
הצמיחה הקצרה יחסית בחורף ובאביב (בתנאים רגילים, 
עונת הצמיחה  בחודשים פברואר-מאי). בתחילת 
(דצמבר-ינואר) הצמחים קטנים מדי, העדר אינו מצליח 
לאסוף מספיק מרעית למילוי צרכיו התזונתיים, ויש 
יבש. אחרי עונת  ובחומר  מחסור בעיקר באנרגיה 
הצמיחה המרעה יבש (הופך לקמל) וערכו התזונתי 
נעשה דל. בהמשך גם שאריות הקמל מתמעטות, 
לפעמים עד לגבול היכולת של העדר לאסוף אותן, 
ואז נוצר מחסור בחלבון ובאנרגיה. עדר יצרני תלוי 
בהזנה תקינה, ולכן הבוקר צריך להכיר את מגבלות 
המרעה ולדאוג להשלמת המחסורים העונתיים. המזון 
המוגש המקובל בארץ להשלמת המחסור בכמות 
המרעה ובאיכותו הוא זבל עופות, המכיל ריכוז גבוה 
של חנקן שהופך לחלבון בכרס הבקר, יחד עם ריכוז 
בינוני, אך חשוב, של אנרגיה מטבולית. כאשר המרעה 
גדל, הפרות מעדיפות את העשב העסיסי, והעדר יכול 

ניאנדרטל שכמותי - "...האדם התפתח במשך כ-2.6 מיליון שנים, מתוכן רק עשרת אלפים שנים כחקלאי - 
הרף עין מבחינה אבולוציונית. הדיאטה של האדם במשך אותה תקופה ארוכה לפני עידן החקלאות 
התבססה על דיאטה של ציידים/לקטים, משמע - הרבה בשר ושומן, פקעות, ירקות, אגוזים ומעט ֵפרות ועוד 
כל מיני מציאות פה ושם כמו חלת דבש. מערכת העיכול שלנו וחילוף החומרים הבסיסי שלנו מותאמים 

להתפתחות של מעל שני מיליון שנים ולא של עשרת אלפים שנה...."

(נעם דקרס - ביסל'ה)
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לאסוף את מלוא צרכיו התזונתיים במרעה בעודו 
מצמצם את צריכת המזון המוגש, עד שהוא מפסיק 
לצרוך אותו (Gutman et al., 1999a). בתחילת הקיץ, 
כאשר המרעה הירוק מתייבש, בעלי החיים בעדר 
(קטניות, חלקים  מצליחים לברור מרעית איכותית 
עדינים של הקמל, מינים המאחרים להתייבש) ועל ידי 

כך מספקים את צורכיהם התזונתיים. במהלך הקיץ 
הקמל מתדלדל, איכותו יורדת, ויש לספק מזון מוגש 
כדי להבטיח שתכולת החלבון במזון לא תרד מתחת 
ל-6% ושריכוז האנרגיה המטבולית לא ירד מתחת 
 .(Landau et al., 2015) ל-1.75 מגה-קלוריות לקילוגרם

הצורך בהזנה המשלימה גדל עם התדלדלות הקמל, עד 
שכל הקמל הזמין נאכל ואספקת צרכיו התזונתיים של 
העדר תלויה באספקת מזון מוגש. זמינות הקמל תלויה 
בלחץ הרעייה ובמשקעי החורף הקודם. בלחץ רעייה 
נמוך, כאשר כמות הקמל מעל 100 ק"ג חומר יבש 
לדונם, העדר יאכל מזון מוגש בעיקר כדי להשלים 
את תכולת החלבון והאנרגיה המטבולית הנמוכה של 
הקמל. בלחצי רעייה גבוהים הקמל עלול להיעלם - 
כלומר לרדת מתחת ל-60 ק"ג חומר יבש לדונם - עוד 
לפני הגשמים הראשונים. תיתכן גם ירידה במשקל 

הפרות בגלל צריכת מזון ירוד ובעקבותיה ניצול מאגרי 
אנרגיה משומן שנאגר בעונת הירק ובתחילת הקיץ 
(Herd and Sprott, 1986). בשלב זה, תצרוכת המזון 
של העדר באה בעיקר ממזון מוגש, בייחוד אם סוף 
ההיריון וההמלטה מתרחשים בתקופת החסר התזונתי 
(סוף הקיץ והסתיו). עליית לחץ הרעייה קשורה לגידול 
במספר הפרות ליחידת שטח, המביאה לעליית מספר 
הוולדות שערכם גבוה יותר מהוצאות המזון הגדולות 

יותר, ועשויה להגדיל את רווחיות העדר (טבלה 1). 

בקר רועה בשטח פארק רמת הנדיב
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זבל העופות עובר טיפול החמצה באמצעות תוספת 
מים או קליפות הדר, המשפרים את איכותו ומסייעים 
לשמור אותו לאורך זמן (ברוש ואח', 2008). סיבות 
וטרינריות מחייבות שימוש מדוד בזבל במנה היומית. 
זבל עופות הוא הדרך היעילה  למרות חסרונותיו, 
ביותר מבחינה כלכלית כדי להתגבר על המגבלות 
התזונתיות והעונתיות של המרעה הים-תיכוני. עם 
זאת, זבל עופות אינו מספיק כדי לשמור על מצבן 
ויש צורך בתוספת מזון מרוכז  התקין של הפרות 
(כוספת סויה, גרעינים) לפרות מיניקות בקיץ ובסתיו 

ולפני הרבעה. 

נוסף על הצומח העשבוני, עדר של בקר לבשר יכול גם 
לנצל מרעה מעוצה במידה מוגבלת, אבל משמעותית 
(Gutman et al., 2000). הצומח המעוצה מספק מרעית 
ירוקה, עלים וענפים עדינים, לעתים בעלי איכות או 
זמינות גבוהים יותר מאשר המרעה העשבוני. בקיץ 
איכות הקמל העשבוני פחותה מהמרעית המעוצה, 
ובסתיו ובחורף הזמינות של המרעית המעוצה גבוהה 
נבט. בתקופות  מזמינות המרעה הירוק שזה עתה 
האלה אוכלים בעלי חיים בעדר כמויות משמעותיות 
של מרעה מעוצה, אבל הן בדרך כלל לא מספיקות 
למלא את כל הדרישות התזונתיות. לכן, גם כאשר 
המרעה המעוצה מנוצל, צריכים להוסיף מזון מוגש. 
בלחצי רעייה שווים, כמות המזון המשלים הנאכלת 
על ידי בעל חיים בעדר גבוהה יותר בחורש מאשר 
במרעה עשבוני (Gutman et al., 1999b). אחת הסיבות 

לצריכה הנמוכה של מרעית מעוצה היא קיומם של 
חומרים שדוחים רעייה ומורידים את הזמינות של 

חלבון בעלים של השיחים ובני שיח. 

באזור הים-תיכוני של מדינת ישראל עד לצפון הנגב, 
5-4 חודשים,  זמין לאורך  הצומח העשבוני הירוק 
ובאיכות  בכמות  יבש  צומח  יש  השנה  ובשאר 
ויורדות. בתנאים אלה על הבקר לפתח  שהולכות 
מן ההתאמה של  הסביבה. חלק  לתנאי  התאמות 
הבקר לתנאים משתנים אלה הוא ִמחזור מאגרי שומן 
שנוצרו בעונת באביב, בעונות העקה. בהמשך הפרות 
צריכות לפצות את עצמן על ירידת משקל בתקופת 
החסר, כמו גם בתקופת ההמלטה והנקת הוולדות, 
והן מצליחות במשימה זאת באמצעות "גידול פיצוי" 
(compensatory growth), שהוא קצב גידול מהיר 
במיוחד אחרי תקופת עקה (Ryan, 1990). לכן, למרות 
קוצר עונת השפע, בממשק נכון העדר מסוגל ליצור 

שיעור מכובד של ולדות גמולים. 

בשטחי חורש שכיסוי המרעה העשבוני בהם קטן, 
נדרשות התאמות ממשק לתנאים המיוחדים. למשל, 
נהוג לגדל פרות קטנות יותר, העמידות לתנאי הרעייה 
 Gutman) בחורש ורגילות למגבלות המרעית המעוצה
et al., 2000). חלק גדול מהקשיים בגידול בקר לבשר 
בשטחי החורש הטבעי נובע מבעיית השליטה בפרות, 
בעיקר בעונת הירק, כאשר הן כמעט ואינן נזקקות 
ולתוספת מזון משלים. הן  לשוקת המים לשתייה 

 טבלה 1 נתוני מרעה, תפקודי העדר ורווחיות הייצור של משקל גמול של עדר בקר לבשר שרעה 
(Lehrer et al., 1995) 1994-1984 בשטחי מרעה של 22,000 דונם במושב אמציה בשנים

משתנה
שנת הפרויקט

עשיריתחמישיתראשונה

424544624מספר הפרות

1.92.52.9צפיפות האכלוס (פרות לדונם)

534035זמינות שטח המרעה (דונם לפרה)

1.11.32המזון המוגש (חומר יבש בטונות לפרה)

737986שיעור הגמילה (%)

206231260משקל הגמילה - עונה א' (ק"ג חי לוולד) 

151182221תפוקה לפרה (ק"ג ולד גמול לפרה) 

65129152עלות המזון המוגש ($ לפרה)

3.22.62.3עלות ק"ג גמול ($ לק"ג)

7232114-רווח ($ לפרה)
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מפוזרות בתוך החורש ואינן נצפות בקלות, ומצב זה 
מקשה על איתור פרות חולות או ממליטות.

השקעות במערכת הגידול
יחד עם שיקולים  הרב-גוניות של צומח המרעה, 
כלכליים, הביאו לכך שפעולות השבחה במרעה, כמו 
וזרחני ושזרוע של מיני צמחי מרעה  דישון חנקני 
משובחים, לא מבוצעות. נשארו בעיקר ההשקעות 
לניהול העדר והגנה עליו מפני גֵנבות וטריפות. העדר 
אינו מובל למרעה על ידי רועה, אלא נשאר בשטח 
במשך כל היממה. לשם כך, שטח המרעה מחולק 
לחלקות מגודרות, בדרך כלל על ידי גדר בעלת 4 עד 
6 חוטי תיל דוקרניים. לכל חלקה יש שער, ולפעמים 
("מנע בקר")*. במקומות שטריפת  גם מכשול בקר 
ולדות על ידי זאבים שכיחה בהם, מתקינים כמחסום 
לטורפים גדרות צפופות יותר על חלקות שמרכזים 
והוולדות שלהן. כאשר  בהן את הפרות המיניקות 
הוולדות גדלים, הם נעשים מטרה לגֵנבות, ומחייבים 
יותר. לטיפול ולשקילה של בעלי  שמירה קפדנית 
החיים מקימים מכלאה עם סידורים המאפשרים זאת. 

גודל המכלאה צריך להתאים לגודל העדר.

זורמים בשטחי המרעה מחייבת  בגלל מיעוט מים 
אספקת מים לעדר צנרת הקשורה למקור מים ציבורי. 
כאשר נמצא מקור מים זורמים בשטח, מתבקשים 

סידורים מיוחדים למנוע את זיהום המקור בעקבות 
ריכוז העדר במקום רגיש. באזורים פתוחים מיטיבה 

עם העדר אספקת צל על ידי נטיעת עצים. 

מתקנים לאספקת מזון מוגש לעדר הם בדרך כלל 
ניידים, אבל מביאים לריכוז הפרשות של בעלי החיים 
ובמינרלים  גידול עשירים בחנקות  בתי  וליצירת 
אחרים. במקומות אלה מתפתח צומח ניטרופילי**, 
שבולט בשטח ומהווה לא רק מפגע נופי אלא גם אתר 
בעל ערך מרעה נמוך ומקור פוטנציאלי להרעלת חנקן 
לעדר (Wright and Davidson, 1964); לבעיות אלה 

אין פתרונות פשוטים.

קיימים מקורות של מחלות - כמו  בשטחי מרעה 
קרציות - שמחייבים הדברה שגרתית (שקאפ ואח', 
2008). שמירת בריאות העדר והטיפול בבעיות המלטה 
ומחלות שונות מחייבים קשר קבוע עם רופא וטרינרי. 
אגודת "החקלאית" מספקת שירותים וטרינריים לכל 

העדר וגם ביטוח לפרי הרבעה. 

גודל העדר והרכבו
ב-2010 נע גודל עדרי בקר לבשר הרועים בשטחי 
 800 ועד  רשות המרעה בין קבוצת פרות בודדות 
ראשים לעדר. כמעט חצי מכלל העדרים (49%) קטנים 
מ-100 ראשים לעדר, וב-70% מהעדרים יש פחות 

מנע בקר הוא מתקן על דרכים החוצות חלקות מרעה, שמאפשר מעבר של כלי רכב והולכי רגל, אבל אינו עביר לבקר.  *
צמחים ניטרופיליים (=אוהבי חנקן) הם צמחים המתפתחים היטב בסביבה עתירת נוטריינטים (בעיקר חנקן), דוגמת מעזבות ומקומות   **

ריכוז של בעלי חיים. בבתי גידול אלה מתקשים להתפתח צמחים אחרים.
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מ-200 ראשים. מהעדרים הגדולים יש כמה עם יותר 
מ-700 ראשים, רובן נקבות שאמורות להרות. העדרים 
הקטנים משולבים לרוב בענפי המשק המשפחתי, 
צוות  או  בין חברי המשפחה  והעבודה מתחלקת 
העובדים במשק; העדרים הגדולים מנוהלים כענף 
נפרד על ידי מנהל העדר בעזרת עובדים ייעודיים, 
ואילו העדרים הבינוניים מנוהלים לעתים רק על ידי 
בעל העדר. גודל העדר של כל מגֵדל תלוי בעיקר 
ובכושר הנשיאה של שטח המרעה העומד  בגודל 

לרשותו, וגם באפשרויות הכספיות שלו. 

כבר בסוף שנות ה-50 ניסו לשפר את ייצור הבשר 
על ידי הכלאת הפרות המקומיות עם גזעים כבדים 
יותר, כמו ההרפורד, בגלל גודל הגוף ואיכות הבשר 
(Brahma), שהוא גזע עמיד בתנאי  שלו, והברהמה 
סביבה קשים כמו ריבוי טפילים, חום וטופוגרפיה 
קשה, אבל ייצור הבשר שלו נחות. לאחר יבוא פרים 
נוצרה פרת ה"סימפורד"  משובחים מגזע סימנטל 
(Simford) - מכלוא עם ההרפורד - שנעשתה נפוצה 
בעדר הבקר לבשר בארץ, בעיקר בעדרים הגדולים 
יותר. כדי לשמור על עמידות נגד טפילים ועקת-חום, 
קלות המלטה, 'אימהּות טובה', אורך חיים, קצב גדילה 
פרים  גם  הובאו מאוסטרליה  ומיעוט שומן  מהיר 
(Droughtmaster). מגדלים  מגזע דראוטמאסטר 
ידי הכלאות  ניסו להשיג תכונות אלה על  אחדים 
עם פרות מהזן הבלדי המקומי, שבודדות מהן שרדו 
כעדר לשימור גנטי הנמצא בשמורת החולה. קיימים 
בוקרים המתמחים בטיפוח גזעים, בעיקר אירופיים, 
ושרולה   (Salers) סלר   ,(Limousin) לימוזין  כמו 

(Charolais) לשיפור הייצור ואיכות הבשר. 

בכלל העדרים עלו תפוקות הבשר לפרה עם הזמן, 
אבל לא כל התכונות הקשורות לתפקודי הרבייה 
ולכושר העמידות בתנאי השטח נשמרו. בתחילת 
המאה ה-21 אובחנה ירידה בשיעורי הגמילה בכמה 
(Ungar, 2002), דבר שמשקף את  עדרים מובילים 
 ;2004 ואח',  (אונגר  המצב הכללי בעדר בישראל 
זו טרם  לירידה  הגורמים   .(2006 ואח',  ברנשטיין 

התבררו במלואם.

מאפייני הייצור בעדר
ייצור הבשר בעדר הבקר במרעה נמדד בעיקר בגידול 
של ולדות גמולים. לכן, מנסים להשיא את שיעורי 
ההתעברות, ההמלטה והגמילה ואת קצב הגידול של 
ופרים שסיימו את  הוולדות. גם שיווק של פרות 
תפקידם (בגלל אי-פוריות או גיל גבוה) נחשב לחלק 

מתהליך הייצור, אף כי איכות הבשר שלהם נמוכה 
יותר, ולכן הם גם נמכרים במחיר נמוך הרבה יותר. 
עיתוי ההמלטה וגמילת הוולדות תלוי במידה גדולה 
במגדל, הקובע את מועד הכנסת הפרים לעדר הפרות 
ואת תאריך הגמילה. בארץ מקובלות שתי עונות 
הרבעה - עונה א' (הרבעה בסתיו, המלטה בקיץ) ועונה 
ב' (הרבעה באביב המלטה בחורף). בעונה א' משקלי 
הירק  ולחץ הרעייה בעונת  יותר  גבוהים  הגמילה 
גבוה יותר (כי הרעייה של הוולדות כבר משמעותית, 
והוצאות ההזנה המשלימה לפרות המיניקות בקיץ 
גבוהות יותר), ובעונה ב' המצב הפוך - משקלי גמילה 
נמוכים יותר ולחץ הרעייה בעונת הירק נמוך יותר. 
בעונה ב' מתאפשרת העלאת צפיפות האכלוס של 
העדר, וגם הוצאות ההזנה בקיץ נמוכות יותר. בדרך 

כלל, שיעור הגמילה גבוה יותר בעונה ב'. 

ניסוי בכרי דשא הראה יתרון לעונה ב' (הולצר ואח', 
1992). כאשר הוולדות נמכרים בעת הגמילה, יש בדרך 
כלל יתרון לעונה ב', אבל בגלל שיקולים מקומיים, 
כמו יחסי מחירים או הימצאותה של מפטמה כחלק 
יכולה להשתנות. משקים רבים  מהמשק, התמונה 
מקיימים הרבעות בשתי העונות (או הרבעה בכל עונות 
השנה ללא עונתיות כלל). ללא מפטמה, התמורה 
וכשיש  הרווחיות של העדר,  קובעת את  בגמילה 
מפטמה הקשורה לעדר, התמורה לבוקר היא המכירה 

בגמר הפיטום.

ממשק רעייה

רעייה נמשכת מול רעייה מחזורית: 
כאשר שטח המרעה אינו מחולק ליחידות מגודרות, 
מתקיימת בשטח רעייה נמשכת, שמוגבלת מבחינת 
המרעה  שטחי  אם  המגדל.  של  הניהול  יכולת 
הבוקר  על  מגודרות,  נפרדות  לחלקות  מחולקים 
ואת סדרי  לקבוע את מספר הראשים בעדר שלו 
אלה  סדרים  השנה.  במשך  החלקות  בין  המעבר 
נוגעים בעיקר לעיתוי העברת העדר מחלקה מנוצלת 
לחלקה שופעת יותר או לחלוקת העדר לרעייה פחות 
או יותר קבועה בכל חלקה (רעייה מחזורית). חלוקת 
נחוצה בדרך כלל לטיפול בעדר,  השטח לחלקות 
יעיל במרעה. מקובל  יותר  וגם מאפשרת שימוש 
יהיו  הצימוח)  (בתקופת  לחשוב שבחלק מהשנה 
התאוששות של כר המרעה וצימוח נוסף של מרעית 
בחלקה שנוצלה ונעזבה. דבר זה יוסיף מרעה מאוחר 
צפויה  לא  הנמשכת  ברעייה  יותר במשך השנה. 

התאוששות כזו תוך כדי העונה.
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השוואת הרעייה המחזורית בין חלקות לעומת הרעייה 
רוב חודשי השנה בחלקה אחת,  הנמשכת במשך 
נחקרה בצורה נרחבת בעיקר בארה"ב, באוסטרליה, 
בדרום אפריקה - וגם בישראל. התוצאות אינן חד-

משמעיות, ובתנאים שונים הראו יתרונות לשיטות 
רעייה מחזורית ובתנאים אחרים לא היה למחזוריות 
 Gutman and Seligman,) יתרון על רעייה נמשכת 

 .(1979; Holechek et al., 1998

לחץ רעייה - עם ובלי מזון מוגש 
לעומת ההשפעה הבלתי קבועה של מחזורי רעייה, 
ללחץ הרעייה, כלומר למידת ניצול המרעה, יש בדרך 
כלל השפעה ברורה, בעיקר על גידול ולדות גמולים 
ניתן מזון משלים  ליחידת שטח מרעה. כאשר לא 
לעדר, כפי שנהוג בשטחי מרעה נרחבים בכל העולם, 
השפעת לחץ רעייה היא חד-משמעית: בתנאים של 
לחץ רעייה נמוך, עליית לחץ הרעייה - כלומר הגדלת 
מספר הפרות על שטח מרעה קבוע - גורמת להגדלת 
מספר הוולדות הגמולים מהשטח, והייצור של העדר 
עולה; זאת, עד לחץ מסוים שאחריו המשך עליית 
הלחץ מוריד את הייצור הכללי בשל הקטנת הזמינות 
של המרעית לכל הפרה. מזון מוגש מחליף ואף מבטל 
בייצור. הגשת מזון משנה את המצב  את הירידה 
התזונתי של העדר - מהשלמת המחסורים במרעית 
הקמלה לאספקה מלאה של הצרכים התזונתיים של 
העדר. כאשר המזון המשלים זול ביחס למחיר הבשר, 
תוספת הייצור יכולה לכסות את ההוצאות של תוספת 

המזון המוגש. 

בשנים 1994-1984 נערך ניסיון במושב אמציה בשפלה 
הדרומית לבדוק את תפקוד העדר ורווחיותו בעקבות 
העלאת לחץ הרעייה והגדלת המזון המוגש במשך 
הקיץ למנה כולית (מלאה), שמורכבת מ-30-40% 
 Lehrer) עלי ארטישוק  ומ-40-60%  עופות  זבל 
et al., 1995). עם עליית גודל העדר מ-424 פרות 
ל-624 פרות שרעו ב-22,000 דונם מרעה, עלו בצורה 
מרשימה הייצור והרווחיות של העדר (טבלה 1). אף 
על פי שתנאי העדר והמרעה באמציה אינם טיפוסיים, 
הגלומות  האפשרויות  על  מצביעות  התוצאות 

באינטנסיפיקציה של ניהול העדר.

הגבול הביולוגי של שיעור האכלוס 
ימי הרעייה של ראשי  (=מספר  אין שיעור אכלוס 
מרעה  שטחי  לכל  המתאים  זמן)  ליחידת  בקר 
בישראל, אבל אפשר להציע דרך לקבוע את שיעור 
האכלוס המרבי לכל שטח מרעה נתון. ללחץ רעייה 

יש גבול ביולוגי, כי המשך קיום המרעה תלוי ביצירת 
בשנה  העשבוני  הצומח  לחידוש  זרעים  מספיק 
זה מחייב השארת כמות מספיקה  העוקבת. תנאי 
עונת הצמיחה שתהפוך  ירוקה בסוף  ביומסה  של 
לקמל, שבלחץ הרעייה הביולוגי יספיק לעדר לפחות 
מספר  את  לחשב  אפשר  בקיץ.  חודשים  לכמה 
קיום תקין של המרעה  הראשים שיבטיחו המשך 
ניצול  מידת  על  ידי מעקב במשך כמה שנים  על 
ל-60  ירד מתחת  (כלומר  נגמר  הקמל. אם הקמל 
גרם למ"ר) לפני אמצע הקיץ, ואכילת המזון המוגש 
לוודאי ששיעור  עלתה בצורה משמעותית, קרוב 
האכלוס היה גבוה מדי, ומן הראוי להקטין את לחץ 
ידי שימוש בחלקות מרעה נוספות או  הרעייה על 
הקטנת גודל העדר. אם בסוף הקיץ, בהתחלת עונת 
הגשמים, נשאר קמל מעל 100 גרם למ"ר, יש להניח 
שניצול המרעה נמוך, ואפשר היה להעלות את מספר 
הראשים. ניטור הרעייה והמרעה במשך כמה שנים 
נחוץ כדי לקבוע את שיעור האכלוס המרבי הביולוגי 

שיתאים למרעה של המשק ברוב השנים. 

ניטור רעייה 
ללא ניטור קשה לאפיין את התכונות הכמותיות של 
המרעה, דבר הנחוץ לתכנון יעיל של הרעייה. מבחינת 
המרעה, חשוב לדעת את משך השלבים הפנולוגיים - 
הנביטה, הצמיחה, הפריחה וההתייבשות של הצומח 
העשבוני החד-שנתי - הקובעים את אורך עונת הירק, 
את התפלגות איכות המרעה ואת עיתוָים. מבחינת 
הרעייה, צריכים לקבוע את סדר ניצול חלקות המרעה 
בתוך תחום כושר הנשיאה שלהן. הכרה כמותית של 
תכונות המרעה וצורכי העדר מאפשרת תכנון מושכל 
של הרעייה וניצול יעיל יותר של המרעה. הנתונים 
החשובים הם מספר ימי רעייה של יחידות בעלי חיים 
ומשך שהות העדר בכל חלקה יחד עם כמויות המזונות 
המוגשים במשך עונות השנה וערכם. כך יתגלה הטווח 
הרעייה האפשריות בתנאים  פעולות ממשק  של 
נתונים. קיימות כיום בארץ תוכנות לניטור של תנועת 
העדר, נתוני החיים של בעלי החיים בעדר והמאזן 
הכלכלי. אין עדיין שיטה מוסכמת לניטור הרעייה, 
וממילא אין תוכנות ניטור. בארה"ב ובאוסטרליה הנושא 
מפותח הרבה יותר, וקיים מגוון מכובד של יישומונים 

.(Miller and Miller, 2000) לניטור המרעה

הפעלת המערכת
כל מרכיבי מערכת המרעה משפיעים על תפקודה 
ועל המאזן הכלכלי שלה - רובם ככולם מופעלים 
על ידי הבוקר, המנסה להצליח מיטבית בגידול העדר 
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ופועל  בתוך הסביבה הפיזית והכלכלית שהוא חי 
בה. מחיר הבשר הוא הגורם החשוב ביותר בשיקולי 
הממשק עבור הרווחיות של העדר. יבוא לארץ של 
כ-120,000 ראשי בקר לשנה לפיטום מאוסטרליה או 
ממזרח אירופה, יותר מפי שניים מהייצור מעדר הבקר 
המקומי, ביחד עם ייצור הבשר מרפת החלב, מורידים 
את המחיר של בשר המיוצר במרעה המתקבל עבור 
הוולדות מייצור המקומי. ארגון מגדלי בקר לבשר 
רווחיות  רמת  להבטיח  פועל  (אמב"ל)  בישראל 
שתאפשר את המשך קיומם של עדרי הבקר בישראל. 

ההחלטות לגבי תפקוד המערכת מתחילות ברכישת 
העדר, בבחירת הגזע ובמדיניות תחלופת הפרות - 
רכישה או גידול עצמי, ומגיעות עד להחלטות על 
עיתוי מכירת הוולדות (גיבור, 2007; גיל, 2010). מערכות 
יכולות לעזור בקבלת  ופרטיות,  הדרכה, ציבוריות 
החלטות, אבל ניסיון החיים המצטבר עם הזמן הוא 

בדרך כלל הגורם הקובע את הצלחת הבוקר. 

גידול בקר לבשר במרעה בישראל  / פרק 24 



פרק 25 / 
מערכת משולבת - חקלאות בעל (פלחה) ומרעה

מרעה ורעייה בשטחי פלחה
מעובדים  אינם  לעיבוד  קרקע המתאימים  שטחי 
לעתים בצורה סדירה בגלל מיעוט גשמים והיעדר מי 
השקיה, עקב גודל או טופוגרפיה בעייתיים המונעים 
עיבוד ממוכן, בשל סיבות כלכליות או בשל סיבות 
לוגיסטיות אחרות. שטחים אלה בדרך כלל משמשים 
לרעייה, לעתים כשטחי מרעה זרוע או כשטחי מרעה 
המשולבים במחזור העיבוד עם גידולי שדה. אלה הן 

מערכות משולבות של פלחה ומרעה.

 השיטה האוסטרלית - 
מחזור של חיטה ומרעה זרוע במיני קטניות 

הגרסה האוסטרלית של מערכת "פלחה-מרעה" קרויה 
"שטח מעובד המשמש  ley-farming, שפירושו 

הקודמת  פותחה במאה  היא  גם למרעה".  לעתים 
כמחזור של גידול חיטה במשך שנה או שנתיים, ואחר 
כך זריעת צמחי מרעה וניצולם במשך שנתיים עד שש 
שנים. החיטה מקבלת דישון זרחני (סופר-פוספט) כל 
שנה, והמרעה מורכב בעיקר מקטניות חד-שנתיות 
שנהנות משאריות הזרחן בקרקע. הקטניות נזרעות 
עצמן משנה  זורעות את  מכן  ולאחר  פעם אחת, 
האוויר, תהליך  מן  הן מקבעות את החנקן  לשנה. 
המביא להתפתחות מרעית עשירה בחלבון. שאריות 

לחיטה.  חנקן  תרמו  בקרקע  שמוחזרו  הקטניות 
ובשלפי החיטה רעו כבשי  במרעה המשובח הזה 
מרינו לצמר איכותי ומעט ראשי בקר לבשר. חיטה 
לכלכלת  יצוא חשובים  גידולי  היו  איכותי  וצמר 
היו  הצמר  שמחירי  בשנים  במיוחד  אוסטרליה, 
 גבוהים, לפני התפתחות תעשיית הטקסטיל הפלסטי

 ;Rossiter, 1966; Puckridge and French, 1983 )
Reeves and Ewing, 1993; זליגמן, 1984). 

הפלחה-מרעה  במערכת  הנפוצות  הקטניות  מיני 
 Trifolium ) תת-קרקעי  תלתן  היו  האוסטרלית 
subterraneum) באזורים עם יותר מ-500 מ"מ גשם 

 (Medicago spp.) ומיני אספסת חד-שנתיים שונים
באזורים עם 450-250 מ"מ גשם. זנים מסחריים רבים 
של מינים אלה טופחו מצמחי בר שנאספו במדינות 
שמסביב לאגן הים התיכון. יבולי הגרעינים ומספר בעלי 
החיים שניזונו מהמרעה הלכו וגדלו. החוות במערב 
אוסטרליה השתרעו בממוצע על 10,000 דונם כל אחת, 
כאשר המחזור של שנתיים גידול חיטה וארבע שנים 
של מרעה ִקיים כ-4,000 ראשי צאן וכ-50 ראש בקר 
בממוצע בכל חווה. מערכת הייצור הזו הוחזקה לרוב על 
ידי החוואי ומשפחתו עם עובדים שכירים בזמן הקציר 

(Puckridge and French, 1983) ) והֵגז

ָּפְׁשטּו ְּכָבִׂשים, ֲעָדִרים, ֲעָדִרים
ָצֳהָלה ַּבְּכָפִרים, ַּבְּכָפִרים
ֶלף ְּבֵני ַהֶּטֶלף ָּפְׁשטּו ַּבּׁשֶ

ְּבקֹול ִׂשְמָחה, ְּבזֹוג ּוְצִליל
ַהְך ֲחִליִלי, ַיא-ַח-ִליִלי!

(מילים ולחן - מתתיהו שלם)

פלחה ומרעה ברמות יששכר
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מערכת הפלחה-מרעה האוסטרלית היא שיטה עם 
תכונות ספציפיות מוגדרות כמתואר לעיל. קיימות גם 
שיטות דומות עם צירופים אחרים של פלחה ומרעה 
במחזור או עם גידולים נפרדים, כאשר בעלי החיים 

הרועים במרעה ובשלפי הגידולים קושרים ביניהם. 

אמנם  היא  האוסטרלית   ley-farming-ה שיטת 
מערכת חקלאית עם תשומות לא מבוטלות (דישון, 
ִשזרוע, מיכון, עבודה), אבל נחשבת שיטת ממשק 
ידידותית לסביבה, מאחר שהחנקן הנחוץ לחיטה הוא 
ביולוגי, משום שצמחי המרעה מנצלים את שאריות 
הם  הנדרשים  ומפני שהעיבודים  בקרקע,  הזרחן 
אקסטנסיביים במהותם עם מרווחי זמן גדולים ביניהם. 
מסיבות אלה נחשבה, עד לאחרונה, שיטה בת-קיימא. 

ירידת מחירי הצמר במאה ה-20 הביאה לצמצום 
מספר כבשי מרינו בעלי הצמר האיכותי באוסטרליה. 
גם במרעה הקטניות התגלו בעיות אגרו-אקולוגיות, 
בהן רמת פיטואסטרוגנים* גבוהה בזני תלתן מסוימים 
שגרמו להפלות בעדרי כבשים. נוסף על כך, גידול 
לעלייה  גרם  מרעה  בשטחי  קטניות  מתמיד של 
בחומציות הקרקעות בעקבות תהליך הקיבוע הביולוגי 
של חנקן. שנים של גידולי קטניות החלו להעיב על 
יעילות מחזור הפלחה-מרעה הקָלסי ועל קיימותו, 
וכתוצאה מכך גדל הצורך במציאת חלופות. בעקבות 
גידולי שדה חדשים,  רחב של  מגוון  הוכנס  זאת 
 Reeves and) שקיצרו את תקופת המרעה במחזור 

 .(Ewing , 1993; Howieson et al., 2000

הפלחה-מרעה     שיטת  עברה  האחרון  בעשור 
האוסטרלית שינויים משמעותיים, והיא גמישה יותר 
וזנים מתורבתים  (מינים  וכוללת קטניות לגרעינים 
של תורמוס 'מתוק' [זן עם מעט אלקלואידים, טעים 
לאכילה אחרי בישול קצר], גידולי שמן, חומוס, בקיה 
ועוד), דשן חנקני (במקום קיבוע ביולוגי של חנקן), 
(אי-פליחה או פליחה רדודה)  עיבוד קרקע מוגבל 

ושימוש בקוטלי עשבים חדשים. 

למרות היתרונות הכלכליים של השיטות החדשות, 
אין ודאות שהן בנות-קיימא: פוריות הקרקע יורדת עם 
הזמן, עמידותם של עשבי בר לקוטלי עשבים עולה, 
מורכבות המערכת גדלה, והדרישות לרמה גבוהה 
של ניהול משקי עולות. לעומת זאת, במחזור ה'קָלסי' 
יותר, אבל פוריות הקרקע  הרווחיות הייתה נמוכה 

עלתה, והמערכת הייתה הרבה פחות מורכבת. למרות 
יתרונותיה האקולוגיים, השיטה המסורתית נראית 
כיום כ'אפיזודה חולפת', ולו בשל רווחיותה הנמוכה 

 .(Reeves and Ewing , 1993)

בשל ההבדלים האקולוגיים-החברתיים הקשורים 
ליישום שיטת  הניסיונות  החקלאיות,  למערכות 
הפלחה-מרעה האוסטרלית - כשזו הייתה בשיאה - 
והשיטה  רבות,  ים-תיכוניות  בארצות  צלחו  לא 
הים התיכון.  לא התפשטה לארצות מסביב לאגן 
הדבר הסב אכזבה לאוסטרלים, שפיתחו קווי ייצור 
מלאכותי של הזרעים והתעתדו למכור אותם ברחבי 
אגן הים התיכון. אמנם בארצות שונות ששורר בהן 
אקלים ים-תיכוני, בעיקר בקליפורניה, וכך גם בחוות 
ובפורטוגל, ממשיכים  בספרד  פרטיות  מסחריות 
 Graves) לזרוע קטניות חד-שנתיות לשיפור המרעה
et al., 2001), אבל לא התפתחה שם מערכת ייצור 

מלאה כמו באוסטרליה. 

בישראל, היישום הראשוני היה במסגרת מפעל "אגן 
נחל שקמה", מיזם שבוצע במימון של ארגון המזון 
והחקלאות של האו"ם ובהשראת הניסיון האוסטרלי 
(FAO/UNDP, 1967). עם הזמן סטה היישום בארץ מן 

תרכובות צמחיות המדמות את הורמון הרבייה של נקבות יונקים  *

מערכת פלחה-מרעה אוסטרלית. ברקע כוורות
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הדגם האוסטרלי עד שלא נשאר דמיון ביניהם. המושג 
בישראל מחייב התייחסות רחבה  "פלחה-מרעה" 
יותר, שתכלול את השילוב של רעיית בעלי חיים 
בשטחי עיבוד, בדרך כלל בשאריות של גידולי שדה, 
בעיקר שלפים של חיטה או שעורה הגדלים בתנאי 
בעל אקסטנסיביים, ולפעמים גם בגידולים אחרים 

 .(Landau et al., 2005)

מרעה זרוע בעל רב-שנתי
במרבית האזורים הממוזגים עם קיץ גשום, המרעה 
ממינים  בעיקר  מורכבים  הזרוע  והמרעה  הטבעי 
ים-תיכוניים  גם באזורים  עשבוניים רב-שנתיים. 
גשומים עם עונת יובש קצרה (כמו באזורים גשומים 
יותר בדרום אוסטרליה), מגדלים כצמחי מרעה זרוע 
בשטחים נרחבים מיני דגניים רב-שנתיים, כגון חפורית 
הפקעים ותלתן תת-קרקעי, המסוגלים להניב ביומסה 
גבוהה בתנאי בעל על קרקעות טובות. בישראל, 
יותר, השתמשו בעיקר  היובש בה ארוכה  שעונת 
בנשרן שעיר - דגן רב-שנתי נוח לזריעה - שהניב 
בארץ יבולי מרעית נאים בעלי איכות תזונתית גבוהה. 
צמח זה שלט מספר שנים כמרעה זרוע בתנאי משק 

ברמות מנשה (זליגמן, 1965).

ניכר,  הדרכתי  נעשה מאמץ  וה-60  ה-50  בשנות 
שבחלק ממנו תמכה תכנית הסיוע הטכני האמריקאי, 
 Miles,) שכוון לפיתוח מרעה רב-שנתי במשקים בארץ
Naveh, 1955 ;1952). האגף לשימור הקרקע הקים 
בסביבות אשקלון חווה לגידול זרעים, בעיקר זרעי 
מרעה רב-שנתיים - חפורית הפקעים, נשרן שעיר, 
נשרן הדוחן ושעורת הבולבוסין. ברבות הימים הועבר 
גידול הזרעים לחברת הזרע. בשיא המאמץ היו בארץ 
כ-15,000 דונם של מרעה זרוע. עם האינטנסיפיקציה 
של החקלאות בישראל דעך העניין בזריעת צמחי 
מרעה בתנאי בעל ('ִשְזרוע'). גם הרווחיות הקטנה של 
גידול בעלי חיים במרעה גרמה להקטנת התשומות 
שאינן חיוניות מבחינת יצרנות העדר. עם זאת, בעיות 
גידולי שדה בתנאי בעל בקרקעות  כלכליות של 
שוליות והרחבת התופעה של הברת שטחים באזורים 
גשומים בארץ, עשויות להעלות מחדש את נושא 
כפתרון אפשרי  רב-שנתיים  דגניים  השזרוע של 
זרוע  לשימוש בשטחים פתוחים מסוימים. מרעה 
מושקה הוא אפשרות שלא התפתחה בארץ בגלל 

חוסר מים להשקיה ומחירם.

שזרוע על ידי פיזור זרעים של דגניים רב-שנתיים 
בגליל  טבעי  מרעה  של  מעובדים  לא  בשטחים 

לא צלח, כי ללא עיבוד להכנת מצע זרעים נאות, 
המתאים לנבטים הקטנים של המינים הרב-שנתיים, 
הם לא עמדו בלחץ התחרות עם המינים החד-שנתיים 

הטבעיים הרבים הקיימים בכר המרעה הטבעי. 

מרעה מושקה בקולחים 
למערכות  מחוברים  מבודדים, שאינם  ביישובים 
קולחים אזוריות, מצטברים עודפי מים אחרי טיהור 
מסוים. מים אלה יכולים לתמוך בכר מרעה זרוע שאינו 
נפוץ במדינה יבשה כשלנו. מזה כעשור קיימת מערכת 
בת-קיימא של מרעה מושקה בקולחים מטוהרים 
ביישוב תקוע שבגוש עציון. עדר הצאן לבשר ניזון 
יום ממרעה המושקה בקולחים ביתיים ברמת  מדי 
וחיטוי בכלור. המרעה מספק 70%  טיהור שניונית 
כמויות  נחסכות  וכך  היומית של העדר,  מהתזונה 

גדולות של מזון קנוי במשך כל ימות השנה. 

הקיקויו  עשב  על  מבוסס  זה  מושקה  מרעה 
(Pennisetum clandestinum), שמקורו בקניה. 
העשב נפוץ מאוד במרעה מושקה באוסטרליה ובדרום 
אפריקה, ומתאים מאוד למרעה של צאן ובקר. העשב 
מתפשט בקלות ועמיד לרעייה אינטנסיבית של צאן 
ובקר. עשב הקיקויו מגיב יפה לחנקן, ואינו רגיש לרמות 
גבוהות יחסית של נתרן. העשב יעיל מאוד במניעת 
עבה של  כר  היות שהוא מספק  במדרונות,  סחף 
ביומסה ושורשים. הקיקויו ממשיך לספק כמות ראויה 
של חומר יבש (עד 3 טונות לדונם), אפילו בתנאים של 

השקיה מועטה. 

לפי הספרות הבין-לאומית, לגידול מיטבי דרושה 
השקיה של כ-800 מ"ק לדונם לשנה. הקיקויו דומה 
מאוד לאספסת בערכיו התזונתיים. בעשב הצעיר 
נמצא ממוצע תכולת חלבון של כ-20%. ערך נעכלות 
החומר האורגני של העשב הוא 65%, וערך האנרגיה 
המטבולית המחושבת לבקר הוא 2.03 מגה-קלוריות 
לק"ג חומר יבש. ניתן גם להשתמש בעשב לייצור 
חציר ותחמיץ (ברמת המחירים כיום דונם של מרעה 
מושקה שווה כ-3,000 ש"ח למגדל הצאן), בדומה 
לצמחים דגניים אחרים. בישראל משתמשים בו גם 
במדשאות נוי, וכדי להקים שטחי מרעה ניתן לרכוש 
אותו בצורה של שטיחי דשא חי המונחים ישירות 
גידול העשב מעוכב  מידית.  ונקלטים  על הקרקע 

בטמפרטורות הנמוכות מ-7 מעלות צלזיוס.

כרב מרעה
באגן הים התיכון ובארצות רבות אחרות גֵדל מרעה 
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טבעי במקרים רבים על קרקעות מתאימות לעיבוד, 
ולפעמים בין תקופות של גידולי שדה, כחלק ממחזור 
יוצרים בין תקופות הגידול  הזרעים. מקרים כאלה 
נוצרו כרי  ָרב*. בשטחי מרעה כאלה  ְכּ חלקות של 
עשב שמתרחשת בהם התנחלות חוזרת של הצומח 
משמעותית  רעייה  בעזרת  המודברת  המעוצה, 
ועיבודים. דוגמה של כרי עשב כאלה היא הֶדֶהסה 
והמונַטדה המוכרים מהחלק הדרום-מערבי של חצי 
האי האיברי (ספרד ופורטוגל). אלונים - בעיקר אלון 
השעם - שולטים בנוף הצומח שם, ובין העצים יש 
שטחי מרעה טבעי ושטחים מעובדים. את אלון השעם 
15 שנים כדי לשפר את היבול  10 עד  גוזמים מדי 
ואת איכות קליפת השעם לתעשיית הפקקים, וגם 
כדי להגדיל את יבול הבלוטים שהם מרכיב חשוב 
בהזנת בעלי חיים (בעיקר חזירים) הרועים בשטחים. 
הקרקעות קלות ובדרך כלל בעלות חומציות גבוהה 
ושוליות מכדי לאפשר עיבוד רציף כמקובל בקרקעות 
ובמישורים. במשך דורות  יותר בעמקים  הפוריות 
ולקש  לגרעינים  דגניים  הֶדֶהסה  על שטחי  גידלו 
במחזור עם מרעה - כעין כרב ירוק רב-שנתי. בין שנות 
העיבוד, תקופה היכולה להימשך משנתיים עד 40 שנה, 
מתפתח כר של צומח עשבוני, המורכב בעיקר ממינים 
חד-שנתיים. בספרד נעשו ניסויים להעלות את שיעור 
הקטניות החד-שנתיות המובחרות בצומח המרעה, 

ללא הצלחה יתרה. 

בשנים האחרונות התרחב מגוון הגידולים בֶדֶהסה 
בספרד, והוא כולל תערובת של שיבולת שועל ובקיה 
המינים  טבעי,  באופן  הזמן מתרבים,  עם  לשחת. 
הרב-שנתיים בכר המרעה, בעיקר סיסנית הבולבוסין 
כולל  וציבורת ההרים, כמו גם מינים רחבי עלים, 
קוצים; בני-שיח ושיחים (רותם, לוטם, רוזמרין ועוד)  

וללא התערבות גם משתלטים על הצומח. 

גדל  בקליפורניה  נרחבים  מרעה  הצומח בשטחי 
כגון אלה שמסביב לעמקים  פוריות,  על קרקעות 
ומורכב בעיקר ממיני באשה  המרכזיים הגדולים, 
(מינים סגטליים) חד-שנתיים**, שמתבססים לאחר 
עיבוד השטחים. עד היום נהוג לעבד חלק מן השטח 
'להבריא' קרקעות שסבלו מדריכה  כדי  מדי פעם 
במשך תקופת רעייה ארוכה ולהדביר צומח בלתי רצוי. 
בקליפורניה מגדלים גידולי גרעינים שונים במקרים 
כאלה, אבל גם נוהגים לזרוע מינים של קטניות חד-

שנתיות למרעה (Graves et al., 2001). בצ'ילה, שטחי 
מרעה נרחבים הם למעשה שטחי חקלאות מוברים. 
בארצות  המסורתית  בחקלאות  נהוג  מרעה  כרב 
מסביב לים התיכון, והשמיטה במסורת היהודית היא 

רק דוגמה אחת להתנהלות שכזו.

פרויקט מגדה-כרמים 
במשך כ-20 שנה פותחה בחוות הניסיונות מגדה 
מערכת ממשק פלחה-מרעה ייעודית לנגב הצפוני. 
בסיום תקופת הפיתוח, בשנת 1983, הוחלט לבדוק 
את השיטה בתנאי משק בקיבוץ כרמים, הממוקם 
צפון-מזרחית לבאר-שבע, באזור שאינו נהנה מפיצויי 
בצורת. מטרת "פרויקט מגדה-כרמים" הייתה לבחון 
הלכה למעשה מערכת פלחה-מרעה עם עדר כבשים 
ולדני שפותחה בחוות מגדה, בהשוואה לעיבוד פלחה 
גידול  בדרך המקובלת בצפון הנגב שמבוססת על 
חיטה במחזור עם "כרב שחור" (שטח שנחרש כדי 
להקטין את התפתחות צמחיית הבר אך אינו נזרע. 
חלק ממחזור הזרעים הקלסי). גידול פלחה זה אינו 

כולל רעיית כבשים בשטח המעובד. 

בשיטת מגדה, השנה השנייה הייתה "כרב ירוק", כלומר 
שנה בלי עיבודים, שאפשרה צמיחה של עשבי בר 
וספיח (התחדשות של חיטה מזרעים שנשארו אחרי 
קציר החיטה בשנה הקודמת), ששימשו לרעייה. בכל 
שנה רעה העדר בכרב הירוק בחורף ובשלפי החיטה 

בקיץ (בנימין ורונן, 1989ב). 

מרינו  400 כבשי  היה של  העדר המקורי בקיבוץ 
לבשר וכבשי אוואסי. גזעים אלה הוחלפו בהדרגה 
איילים מעורבים  במכלוא של אוואסי מקומי עם 
(שנקרא  הוולדניים  והרומנוב  הפיני  מהגזעים 
ִמנהל המחקר  "אברמוב"), מכלוא שטיפחו חוקרי 
כ-1,200 כבשי  היו  בסוף הפרויקט  מגדה.  בחוות 
מכלוא ושאריות של קבוצה קטנה של כבשי מרינו 
גרמני. הושם דגש על הוצאות מזעריות ועל ניצול 
ידי העדר תוך  מרבי של המשאבים המקומיים על 

שאיפה לרמת ייצור גבוהה. 

1988 על  הפרויקט נמשך חמש שנים, מ-1983 עד 
שטח של כ-4,000 דונם, מהם כ-2,500 דונם פלחה 
במחזור כרב שחור על אדמה פורייה, והשאר פלחה 
ומרעה  ירוק על קרקע פחות פורייה  במחזור כרב 

.(fallow) כרב - שטח הנמצא למשך שנה בלי זריעת גידול אבל עם עיבודים להדברת עשבי בר ולשימור רטיבות הקרקע, שטח מובר  *
מינים סגטליים הם מיני עשבים טבעיים המלווים שדות מעובדים כמו מיני שיבולת שועל.  **
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טבעי. במשך תקופת הפרויקט היו הבדלים גדולים בין 
השנים מבחינת כמויות הגשמים והתפלגותם: שלוש 
שנות בצורת רצופות הקדימו שנתיים "טובות". שנות 
הבצורת היו שנים עם הפסקות ארוכות בין הגשמים, 
ושנים טובות היו שנים עם גשמים משמעותיים בכל 
נוסף על כך, היו הבדלים  חודש בין דצמבר למרץ. 
ניכרים ולא סדירים בין תחנות גשם במקומות שונים 

במרחב הקטן יחסית של הפרויקט.

במהלך הפרויקט נולדו 6,300 טלאים ש-3,114 מהם 
נמכרו. הוולדנות של רחלות המכלוא הייתה 1.9 טלאים 
ו-1.2 אצל  1.5 אצל מרינו  (לעומת  לכבשה לשנה 
אוואסי). הוולדנות הממוצעת של כלל הנקבות בעדר 

הייתה 1.6 טלאים לכבש מכלוא (לעומת 1.3 אצל מרינו 
ו-1.1 אצל אוואסי). יבולי החיטה נעו בין 0 ל-314 ק"ג 
לדונם בשטחי חיטה על כרב שחור ובין 17 ל-169 ק"ג 
לדונם בשטחי חיטה במחזור פלחה-מרעה. דשן חנקני 
ניתן גם לשטחי מרעה לאחר שנצפתה תגובה חיובית 

לדישון אפילו בשנות בצורת מסוימות (איור 1).

על אף בעיות תברואה ותחלואה שגרמו לתמותת 
הראה  הפרויקט   ,(10% (עד  לסביר  מעבר  ולדות 
יותר  רווחית  הייתה  פלחה-מרעה  שמערכת 
מפלחה-כרב הנהוגה באזור הבצורת בנגב הצפוני 
2). בסופו של דבר מדובר במערכת  1, איור  (טבלה 
אם  כלכליים,  והישגים  היתכנות  בעלת  ייצור 
צנועה. למרות הצלחת הפרויקט, העדר  כי ברמה 
 בכרמים לא התמיד לאורך שנים מסיבות שונות. 
קיים ב-15 עדרים הרשומים  שילוב פלחה-מרעה 
במחוז הדרומי של רשות המרעה. עם זאת, השילוב 
הוא בעיקר דרך רעייה בשלפים, ובשנות בצורת גם 

בחיטה הנבולה, ולא כמערכת ייצור שלובה. 

נראה שהתוצאות המעשיות הטובות של פרויקט 
מגדה-כרמים לא חלחלו לעשייה המשקית כנראה בגלל 
היקף פיצויי הבצורת הניתנים לענף הפלחה ומשנים את 
פתיחות החקלאים לשינויים; גם הניהול הנפרד של שני 
ענפי המשק (גידולי שדה ומשק חי), שנעשה לעתים 
תוך תחרות על משאבים (שטח, מימון, כוח אדם), 
 השפיע על ההחלטה אם להמשיך במערכת ייצור זו.

במגזר הבדואי השילוב בין העדר והפלחה הוא דבר 
שבשגרה, ושורשיו מסורתיים וקשורים לפסטורליזם 
שרווח באזור מאות שנים. נוסף על כך, באזור רוחמה 
קיימת חווה פרטית המנוהלת בממשק דומה מאוד 

לשיטת הפלחה-מרעה שפותחה בחוות מגדה. 
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איור 1 דישון מרעה בקיבוץ כרמים - 1986 (N+P+: דשן חנקני וזרחני; N0P0: ביקורת ללא דשן) 
(בנימין ורונן, 1989א)
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 טבלה 1 ההפרש בין הכנסות להוצאות ישירות (תמורה א׳) במחזורי פלחה-כרב 
ופלחה-מרעה בשנים 1988-1983 בקיבוץ כרמים (בנימין ורונן, 1989א)

 איור 2 הרכב התשומות היחסי במערכת פלחה-מרעה (קיבוץ כרמים) 
במשך חמש שנים 1988-1983 (בנימין ורונן, 1989א)

שנה

תמורה א'

דולר ליום עבודהדולר לדונם

פלחה-מרעהפלחה-כרבפלחה-מרעהפלחה-כרב

83/84-8-1-121-5

84/85-53-7211

85/86-517-6967

86/87934134178

87/88817113100

0.214-370.2-ממוצע

רעיית בקר לבשר בגידולי שדה בשטחי עיבוד
חיטה היא גידול הבעל העיקרי בנגב הצפוני, ובמקרים 
רבים החלופה החקלאית היחידה לאורך "קו הבצורת" 
גידול החיטה  גידול צאן במרעה ליווה את  בנגב*. 
במקורות  שמופיע  כפי  ומתמיד,  מאז  והשעורה 
ובמסורת הבדואית, אבל מעולם לא גידלו באזור הזה 

בקר לבשר על מרעה זרוע בשטחי עיבוד. 

הניסיון המשקי הראשון לגידול בקר בגידולי שדה 
היה דווקא באזור גשום יותר, בקיבוץ לביא בגליל 

התחתון. המרעה הזרוע כאן היה שעורה, שיבולת 
שועל, זון וקטניות על קרקעות שוליות שלא הניבו 
היו שני  לפרויקט  בגידולי שדה.  רווחיים  יבולים 
שלבים: 1994-1992: רעיית עגלים ועגלות מעורבים 
או מגזע פריזי במרעה זרוע; 1997-1995: רעיית פרות 
מאותו עדר בקר לבשר, שקיבלו תוספות של מזון 
מוגש. העדר רעה בשני לחצי רעייה - 1.5 ו-3 דונם 
לראש (רוזן ואח', 1995; 1997; 1998). פרויקט זה הראה 
כי החזקת עדר בקר לבשר במרעה זרוע, שלפי גידולי 
שדה וקמל עם השלמת האבסה, היא ממשק אפשרי 

קו גאוגרפי, העובר במקום שיורדים בו בממוצע 200 מ"מ, שמצפון לו ישולמו פיצויים למגדלי חיטה ששדותיהם נפגעו משנת בצורת  *
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ורווחי בתנֵאי גידול בקר לבשר בעמק יזרעאל, וכי 
התוצאות הרווחיות ביותר התקבלו בלחצי רעייה 
ו-3.5 דונם  ועגלות  2 דונם לראש של עגלים  של 
לראש של אימהות מיניקות. נוסף על כך, נראה כי 
תקופת ההרבעה הרווחית ביותר הייתה מועד ב'. אז 
ניתן להגדיל את ימי הרעייה במרעה הזרוע בכ-35% 
ולהקטין את ימי ההזנה המוספת ב-43%, וניתן לעבד 
ולזרוע את השדות בתערובת מינים שהוזכרה לעיל 
גם  יכול להתאים  זה  אחת למספר שנים. ממשק 
להגדלת העדר במשקים שיש בהם עדר קטן בגלל 
מגבלות מרעה טבעי. רווחיות המערכת הייתה תלויה 

באופן הדוק בכמות ובהתפלגות של המשקעים. 

בתחילת המאה הנוכחית חיפשו בנגב תחליף למחזור 
חיטה-כרב קטניות המקובל, מפני ֶשיבּולי הקטניות - 
בעיקר אפונה - היו נמוכים מאוד ולא רווחיים. כפתרון 
גידולי  זרוע במיני  ומרעה  הוצע מחזור של חיטה 
שדה לניצול על ידי בעלי חיים מעדר הבקר לבשר. 
ניסיון שזרוע עצמי של שעורה נכשל בגלל אילוח, 
ולכן הוחלט על מחזור שעורה-חריע הנזרע מחדש 
 Carthamus עים -  (קורטם הַצָבּ מדי שנה. החריע 
tinctorius, Safflower) מגודל בעיקר לשמן ואמנם 

לא מקבע חנקן כמו הקטניות, אבל מסוגל להניב 
ביומסה רבה גם באזורים שחונים ונחשב צמח מרעה 
הפרויקט השתנו משמעותית מחירי  לאורך  טוב. 
החיטה בשוק: בשלב ראשון (2007-2001) הם היו 120-
200 דולר לטונה, ובשלב השני (2011-2008) הוכפלו 
מחירי החיטה ואף למעלה מזה, והגיעו ל-400-200 

דולר לטונה.

בשנים 2002-1999 התנהל המחזור החדש תחת רעיית 
צאן. נבדק הייצור הראשוני של שעורה המקדימה 
וחריע שנזרע  לצמוח אחרי הגשמים הראשונים, 
הירק  עונת  ומאריך את  יותר  בתקופה המאוחרת 
והרעייה (Landau et al., 2004c; 2005). בשנים 2002-
2006 הוכנס בקר במקום צאן לרעייה (איור 3). בכל שנה 

הוקצו חלקות למחזור אפונה-חיטה-חיטה-אפונה (600 
דונם פלחה) או למחזור שעורה-חריע (850 דונם מרעה 
לבקר). החיטה והשעורה נזרעו בין מחצית נובמבר 
לתחילת דצמבר, אפונה בתחילת ינואר וחריע במחצית 
 (R2: 0.77-0.89) פברואר. נמצא קשר סטטיסטי חזק 
בין כמות הגשם לבין יבול הגרעינים, שחת החריע 

והשעורה וצריכת המרעית על ידי העדר. 

(גזע "סימפורד") הובא ממושב פטיש  הבקר לבשר 
שבו הוחזק במכלאות בהאבסה מלאה. בכל שנה, 
החל במחצית פברואר עד תחילת מרץ, הובאה קבוצת 
פרות או עגלות תחלופה למגדה. מספר הראשים עלה 
36 עגלות לתחלופה  הדרגתית לפי בקשת הבוקר: 
ב-2002, 46 פרות ו-16 עגלות לתחלופה ב-2003, 77 
ו-81 פרות ב-2005. טיפולי המרעה  פרות ב-2004 
נעשו בשתי חזרות. בכל השנים לחץ הרעייה היה זהה 
(6 דונם לעגלה לתחלופה, 10 דונם לפרה). תקופות 
הרעייה של הבקר במגדה היו: פברואר-מרץ - מרעה 
טבעי; מרץ-אפריל - שעורה; מאי - חריע; יוני-יולי - 
שילוב שעורה-חריע; אוגוסט-ספטמבר - תוספת 
הרעייה  במהלך  עופות+20% שעורה)  (זבל  בליל 
בשעורה-חריע. תוספת בליל ניתנה רק כאשר הפרות 
המיניקות לא יכלו לספק די חלב להתפתחות תקינה 
של העגלים. העדר פונה ממגדה כאשר הביומסה 
הצמחית בשדה ירדה מתחת ל-100 ק"ג שעורה לדונם 

ו-200 ק"ג חריע לדונם. 

תפקודי הבקר - עגלות לתחלופה 
קצב הגידול והמשקל המרבי של העגלות לתחלופה 
ששהו במרעה שעורה ועברו מוקדם לחריע היה דומה 
לזה של חברותיהן שהואבסו במכלאה (כ-700 גרם 
ליום במשך 100 ימים) ולא יצאו כלל למרעה (איור 
3). הגדילה פחתה אצל עגלות שהעברתן לחריע 
יוני,  התעכבה. גדילה מיטבית התקיימה עד מחצית 
ונעצרה בחודשי הקיץ במרעה, גם בהאבסה מלאה וגם 

במרעה במגדה.
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תפקודי הבקר - פרות ועגלים
עגלים שנולדו בפברואר-מרץ גדלו בקצב של כ-1.1 ק"ג 
ליום, והתמותה הייתה נמוכה. ילידי סוף האביב והקיץ 
הוסיפו רק כ-600 עד 900 גרם ליום למרות תוספות 
המזון שניתנו לאימהותיהם, והתמותה הייתה גבוהה 
יותר. המלטות מאוחרות (ממאי והלאה) נכשלו, ושיעורי 
התמותה נעו בין 36% ל-51%. בשנת 2004, שנת בצורת, 
הפרות לא הספיקו להמליט המלטות מאוחרות. המסקנה 
הייתה כי בגלל הקושי לחזות את מצאי המרעה, גידול 
רווחי של בקר במרעה בנגב הצפוני אפשרי רק אם 

ההמלטות מתרחשות מוקדם בעונה.

ביומסה במרעה וניצולה
יבול החריע בגדורות ללא רעייה היה כ-682 ק"ג לדונם 

ושל השעורה כ-408 ק"ג לדונם, כך שבממוצע ייצור 
ביומסה עמד על כ-545 ק"ג לדונם. חיזוי המנה על פי 
ניתוח ספקטרלי של הצואה ִאפשר לנטר את איכות 
 Landau) המזון הנאכל במרעה (איור 4) מ-2004 ואילך
et al., 2011). הירידה בשיעור החלבון במזון עד מחצית 
אפריל נבלמה כאשר נפתחו שדות החריע לרעייה. 
ואורך עונת  החריע היה הגורם המייצב במערכת, 
הרעייה היה תלוי בו. התצרוכת היומית של חומר יבש 
על ידי עגלה לתחלופה הוערכה ב-7.5 ק"ג חומר יבש 
של מרעית ליום; מנת קיום של פרה ופר נחשבה ל-9 
ק"ג (בהתחשב בהריונות), ומנת פרה מיניקה נאמדה 
ב-13 ק"ג חומר יבש. נעשה תיקון לפי כמויות הבליל 
שהואבסו. מתוך ביומסה מרבית של 545 ק"ג, נאכלו 

בפועל 171 ק"ג, כלומר כ-31%.

). כל העגלות  ) או במרעה במגדה ( איור 3 א. משקל עגלות (ק"ג לראש) בהאבסה מלאה בבליל במושב פטיש (
במגדה רעו במרעה טבעי עד 25.3, ולאחר מכן עברו לשעורה. ב-17.4 עברו מחצית מהעגלות משעורה לחריע 

), מועד שחלקות השעורה והחריע חוברו בו.  )והמחצית השנייה נשארה בשעורה עד 20.5 ( ) 
ב: התפתחות הביומסה (ק"ג לדונם): סימנים פתוחים מאפיינים ביומסה תחת רעייה, סימנים סגורים מתארים 

ביומסה בגדורות ללא רעייה (לנדאו, מידע בע"פ)
בתמונות מימין, החריע והשעורה במחצית אפריל
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 איור 4 השפעת המעבר ממרעה שעורה למרעה חריע ולמעבר לקמל + זבל עופות בחוות מגדה על 
תכולת האפר והחלבון (א), ו-NDF ונעכלות החומר היבש של המרעית (ב) בשנת הבצורת 2004. 

ניתוח כלכלי
מחירי החיטה המשתנים קבעו את ההבדל ברווחיות 
של מרעה זרוע לעומת גידול חיטה לגרעינים. הערך 
אומדן  הכלכלי של המרעית חושב כמכפלה של 
צריכת מזון חלופי עבור פרות ועגלות תחלופה. מחיר 
הבליל להזנת בקר לבשר עלה מ-0.35 ש"ח לק"ג חומר 

יבש ב-2002 ל-0.70 ש"ח לק"ג ב-2004 וב-2005. 

ב-2002 תרומה א' של ערך המרעה המחושב לפי 
כלכליים  - שיקולים   27 פרק  (ראו  תפוקת בשר 
במערכות מרעה) הייתה דומה לזו של מחזור חיטה-
חיטה-אפונה. עם זאת, כשחושבה התרומה על בסיס 
ערך מזון נחסך, תרומה א' של המרעה הייתה נמוכה. 
ב-2003 עלתה תרומה א' של הפלחה בכ-40 ש"ח 
(לפי מזון נחסך). בשנת  זו של המרעה  לדונם על 
א' הייתה שלילית בפלחה  2004, תרומה  הבצורת 
(שחת) וחיובית יותר במרעה. בדיעבד התברר, שאילו 
שווקה החיטה כגרעינים, הרווחיות הייתה גבוהה יותר. 
לבסוף, ב-2005 האמירו מחירי החיטה, והפלחה הייתה 
רווחית מאוד (מעל 230 ש"ח לדונם). מכאן נובע שברוב 
השנים היה עדיף לגדל חיטה מאשר מרעה זרוע לבקר.

בשנת בצורת, פיצויי הבצורת לחיטה הם 86 ש"ח 
לדונם בממוצע למערכת חיטה-חיטה-אפונה. גידול 
2006 במענק של  זוכה בשנת  בקר לבשר במרעה 
120 ש"ח לפרה (או 12 ש"ח לדונם). בשנת הבצורת 
של 2004 זכתה הפלחה לפיצוי בצורת שהיה שווה 
לערך מענק בקר של שלוש שנים. עובדה זו, יחד עם 
ההערכה שמחירי הגרעינים ימשיכו להאמיר לעומת 
מחירי הבשר, הופכת את גידול הבקר לחלופה לא 

כדאית בהשוואה לגידול החיטה.

במחזור  הנגב  בצפון  לבקר  זרוע  מרעה  לסיכום, 
שעורה-חריע עשוי להניב תוצאות טובות של ביומסה 
ובקר, אבל בטווח רחב של תנאי סחר הוא נחות מגידול 

חיטה מבחינה כלכלית.

השלפים בשדות חיטה בנגב וערכם כמקור מרעה
השימוש בקש ובשלפי חיטה - בדרך כלל ברעיית 
צאן - היה דרך מקובלת להשלים את החוסר במרעה 
הטבעי במערכות אגרו-פסטורליות באזורים בעלי 
אקלים ים-תיכוני מאז ימי קדם. זה היה גם הממשק 
הרווח בשטח של כ-300,000 דונם של שדות חיטה 
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טבלה 2 ייצור ביומסה ממרעה זרוע ושיעור ניצולו על ידי הבקר במגדה (לנדאו, מידע בע"פ)

טבלה 3 חוות מגדה: מרכיבי הביומסה של שדות החיטה והרכב השלפים (רוזיליו ואח', 1998)

בנגב הצפוני. אולם מחקרים שבוצעו במרכז גילת 
הראו, שבהשוואה לממשק הרווח, גידול חיטה תוך 
אי-פליחה וחיפוי קש מאפשר למחזור החיטה העוקב 
 ,(Bonfil et al., 1999) שימוש יעיל יותר במי הגשם
ושיטה זו הפכה לנוהג בשטחים רבים. כמות החיפוי 
הרצויה נקבעה לכ-300 ק"ג לדונם, בערך כמות הקש 
הנותרת אחרי קציר החיטה (Zaban, 1981). כתוצאה 
מתהליך זה הצטמצמו השטחים הזמינים לרעייה בנגב. 
נוסף על כך, עלתה הטענה שהרעייה בשלפים גורמת 
להפצת עשבים רעים בשטחי החיטה. לפיכך, נבדקה 
הכדאיות של רעייה בשלפים מבחינת הצאן וההשפעות 

ההדדיות בין ממשק חיטה לרעייה בשלפים. 

(2006-1996) בוצעו בחוות מגדה  10 שנים  במשך 
מחקרים על: האיכות התזונתית והניצול של שלפי 
חיטה על ידי הצאן; השפעת הרעייה והחיפוי על יבול 
החיטה בממשק אי-פליחה; השפעת הרעייה על הפצת 

עשבים רעים בשדות הפלחה.

הביומסה של חיטה בממשק רגיל נבדקה ב-6 שדות. 
השלפים, אחרי פינוי הקש, היו 39% מתוך סך כל 
הביומסה של כ-400 ק"ג לדונם. מסך השלפים, 43% 
מן  והיתר  וגרעינים)  (עלים  מן המקטע העדין  היו 
המקטע הגס (גבעולים) (טבלאות 2 ו-3). יבול הגרעינים 
היה 34% מסך הביומסה, והגרעינים שחמקו מהקומביין 
(ונכללו במקטע העדין) היו כ-2% מהביומסה של 
השלפים. שני המקטעים הללו דלים מאוד בחלבון 
(טבלה 4), אבל המקטע העדין הכיל מספיק אנרגיה 
יבש).  (2.0 מגה-קלוריות לק"ג חומר  לקיום העדר 
יורדת כמות השלפים, כי חלק נאכל  לאורך הקיץ 
על ידי הצאן הרועה בהם, וגם על ידי נמלים ונברנים, 
וחלק מתפורר לתוך הקרקע או עף ברוח. החלק של 
ידי העדר היה שווה מבחינת  השלפים שנאכל על 
אנרגיה לשחת בינונית עד גרועה. ערך השלף ירד 
באיכותו ובכמותו עם הזמן, גם כאשר הכבשים שהו 
מעט זמן בשלפים, בגלל צריכת המקטע העדין על ידי 

נמלים ונברנים. 

משקעים שנה
נאכל (ק"ג ביומסה ֵמרבית (בגדורות)(מ"מ)

לדונם)
ניצול
(%)

ממוצעחריע 1שעורה 1

200231331873852815329

200332127088257623841

200418648226037111030

200534055191773418725

200620042061251616632

27240868254517132ממוצע

335211958213סטיית תקן

קשגרעיני חיטהמקטע

שלפים (אחרי פינוי הקש)

מקטע עדין (מסך סך הכול
כל השלפים)

מקטע גס (מסך 
כל השלפים)

יבול (ק"ג 
141±23110±11158±1568±690±9לדונם)

מסך 
34%27%39%43%57%הביומסה
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טבלה 4 תכולת חלבון כללי ונעכלות בכרס מלאכותית (כרמ"ל) של מקטעי השלפים 
(n=4) ושל שארית שלפים לאחר מעבר הכבשים בשדה (n=20)

טבלה 5 קצב לב וטמפרטורת עור של כבשי אוואסי שיצאו לרעיית שלפים או נשארו 
(Barkai et al. בדיר וקיבלו מנה בעלת אותו ריכוז של אנרגיה וחלבון (2002 ,

שארית לאחר רעייהמקטע גסמקטע עדיןגורם תזונתי

2.42 אב1.72 ב3.14 אחלבון כללי (%)

49.5 אב41.7 ב56.6 אנעכלות חומר יבש בכרמ"ל (%)

2.041.51.79אנרגיה מטבולית (מגה-קלוריות לק"ג)

צריכת שלפים
את  מעלה  השלפים  של  הנמוך  התזונתי  הערך 
השאלה: האם הוצאת האנרגיה בזמן הרעייה אינה 
מהשלפים?  הנאספת  האנרגיה  רוב  את  מבטלת 
בחוות מגדה נמדדה הוצאת האנרגיה על ידי ניטור 
רציף של פעימות לב ומדידה יומית של צריכת חמצן 
(Barkai et al., 2002). ככל שצריכת האנרגיה עולה, 
כך עולה מספר פעימות הלב. קביעת צריכת השלפים 
נעשתה בעזרת התאמה של שיטת "השקילה החוזרת 
 ;(Penning and Hooper, 1985) בתדירות גבוהה" 
עקרון השיטה הוא שקילת הכבשים בדיוק של ±10 
גרם לפני כל אירוע אכילה ואחריו, עם תיקון לאיבודי 

צום.  נראים הנמדדים במשך שעות  משקל בלתי 
בשנתיים רצופות, צריכת השלפים הייתה בממוצע 

900 גרם חומר יבש ליום. 

טבלה 5 מראה שאכן בשעת הרעייה מגיעה פעילות 
הלב לשיא. הוצאת האנרגיה על איסוף שלפים ברעייה 
האנרגיה  הוצאת  בכ-43% מאשר  גבוהה  הייתה 
לאכילת מנת מזון דומה בדיר, אבל רק ב-17% יותר 
מאשר הוצאת האנרגיה בעת מנוחה בשדה. כלומר, 
עיקר האנרגיה הוצא על צורכי הקיום, שהושפעו 
כבשים שרעו  הגוף של  בטמפרטורת  מהבדלים 

בשלפים לעומת זו של אלה ששהו בדיר.

ליום  ק"ג שלפים   0.94 בממוצע  צרכו  הכבשים 
6). ריכוז האנרגיה המטבולית של השלפים  (טבלה 
היה כ-2 מגה-קלוריות לק"ג (טבלה 4), כלומר ערך 
כ-1.9 מגה-קלוריות  היה  ביום  השלפים שנאכלו 
לכבשה ליום (Landau et al., 2004a; 2007). דרישת 
האנרגיה המטבולית לקיום של כבשה מזן אוואסי 
במשקל של 50 ק"ג הרועה בשלפים הוא כ-2 מגה-

קלוריות ליום (AWI, 2014). לכן, יום רעייה בשלפים 
יכול לספק כ-90% מדרישת האנרגיה המטבולית 
הירודה של  האיכות  למרות  במרעה,  כבשה  של 
 ,(4 30 גרם חלבון (טבלה  השלפים. שלף הכיל רק 
השלמת  מצב שמחייב  הצאן,  מתצרוכת  שליש 
החלבון ממקורות אחרים, וממילא גם את המחסור 

הקטן באנרגיה. 

חום גוף  (C0) קצב לב (פעימות לדקה)פעילותשעה

בדירשלפיםבדירשלפים

735735.833.5מנוחה0.00 - 06.00

896336.433.3רעייה06.00 - 10.00

807636.435.0מנוחה10.00 - 16.00

90.56335.534.0רעייה16.00 - 19.30

78.55936.533.8מנוחה19.30 - 23.59

סיכום 
ליממה

90633634רעייה

77643634מנוחה

(P<0.05) ממוצעים המסומנים באות שונה באותה שורה שונים מבחינה סטטיסטית
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(Landau et al., 2004) טבלה 6 צריכת שלפים ממוצעת (גרם חומר טרי) של 6-4 כבשי אוואסי בחוות מגדה

רעייה בשלפים והשפעתה על יבולי חיטה 
בממשק אי-פליחה 

שיטת אי-פליחה משלבת מינימום עיבוד קרקע יחד 
עם חיפוי הקרקע בשאריות של גידול החיטה. במשך 
4 שנים רצופות נבחנה ההשפעה ההדדית של שני 
מרכיבים אלה עם רעייה בשלפים על יבול החיטה. 
ממשקי החיטה היו: פליחה רגילה ואי-פליחה, עם ובלי 
רעייה בשלפים. חלקות בממשק רגיל או אי-פליחה 
חופו בשלוש כמויות שונות של קש: "חשוף"; 100-

240 ק"ג חומר יבש לדונם; יותר מ-240 ק"ג חומר יבש 
לדונם. כל השנים היו שנות בצורת. מהניסוי עולה כי 
ממשק אי-פליחה שיפר את יבול הגרעינים ב-50-40 
ק"ג לדונם, בעוד שדרגות חיפוי הקרקע והרעייה לא 
השפיעו על יבול החיטה. החיפוי אף גרם להתפתחות 
רבה של הנוף הצמחי של החיטה, שהייתה לרועץ 
ליבול במקרה של עקת מים בסוף העונה כי הגרגירים 
על  עדיף  היו מצומקים. ממשק אי-פליחה חשוף 
חיפוי, ואין ניגוד בין רעייה בשלפים לבין גידול חיטה 

 .(Landau et al., 2007) (חשוף) בממשק אי-פליחה

 הפצת עשבים רעים בחיטה באמצעות 
צאן הרועה בשלפים

שאלת הפצת העשבים הרעים נבחנה ב-11 שדות 
במחזור אפונה-חיטה, שנהוג בנגב הצפוני, בשנים 
כניסתו  לפני  גרר  בנחל  רעה  הצאן   .2003-2002
לשלפים. לא הייתה היסטוריה של רעייה קודמת 
ב-3 מ-11 השדות שנוהלו קודם בממשק אי-פליחה. 
בכל שנה הוגדרו ונספרו העשבים הרעים שהונבטו 
מגללים ומצמר של הצאן מאפריל עד ספטמבר. בנק 
נקבע לפני  הזרעים של צמחי בר בקרקע השדות 
הזריעה, והעשבים הרעים הוגדרו בתקופת הגידול 
(חיטה ואפונה). זוהו 35 מינים של עשבים רעים בקרקע 

25 של רחבי עלים. הדגניים היו  של השדות, מזה 
המרכיב העיקרי בבנק הזרעים לאחר 5 שנים של גידול 
חיטה באי-פליחה. הדגניים הקטנים, כגון דגנין מצוי, 
Psilurus incurvus) ושסיע ערבי  נימית ממולענת (
Schismus arabicus), היו 96% ו-90% מכלל בנק  )
הזרעים של 2002 בחלקות רעייה ובחלקות ללא רעייה, 
בהתאמה. הרעייה בשלפים העלתה את בנק הזרעים 
;P<0.003) אבל למחזור  (ב-134%  בצורה מובהקת 
הזרעים (שנתון חיטה או אפונה) הייתה השפעה גדולה 
יותר בסדר גודל (טבלה 7). דגניים קטנים היו המרכיב 
הדומיננטי, 78% ו-72% בבנק הזרעים בחלקות רעייה 
לעומת חלקות ללא רעייה, בהתאמה, ומעל 90% מכלל 
הדגנים. דגנין מצוי היה כ-65% מכלל בנק הזרעים. 
לגבי רחבי העלים, בשתי שנות הדגימות של בנק 
הזרעים לא נמצאה השפעה של רעייה בשלפים על 

כמותם או על הרכבם. 

רעיית צאן העלתה את צפיפות זרעי העשבים הרעים 
בבנק הזרעים בקרקע, הן בשנתון האפונה (26%) הן 
בשנתון החיטה (56%), אבל ההבדל לא היה מובהק. 
אחוז העשבים הרעים מכלל הביומסה (חיטה+עשבים 
רעים) היה נמוך בכל החלקות, 6.1% ו-4.8% בחלקות 
רעייה ובחלקות ללא רעייה, בהתאמה. לאחר שנת 
כרב אפונה, אחוז הנביטה מבנק הזרעים בשנתון 
אפונה היה נמוך מאוד - 2% ו-3.8% בחלקות רעייה 
ובחלקות ללא רעייה, בהתאמה. לעומת זאת, בשנתון 
לציין,  כל בנק הזרעים. חשוב  נבט כמעט  החיטה 
נוכחות  שבשנתון החיטה, למרות הרעייה והגדלת 
ובאיכות  העשבים הרעים, לא נמצא הבדל ביבול 
החיטה (Schoenbaum et al., 2009). אם כן, נראה 
שיש לרעייה הרבה פחות השפעה על עשבים רעים 

מאשר למחזור הזרעים (טבלה 7). 

מספר כבשיםשנה
ביומסה זמינה

 (ק"ג חומר 
יבש לראש)

צריכת "שלפים"
(ק"ג חומר טרי לכבשה ליום רעייה בשלפים)

ממוצעתחום

199845.380.42-1.430.92

43.160.52-1.150.70

199963.020.52-1.220.85

63.510.80-1.721.28
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הגידול ותנאי השדה
עם רעייהללא רעייה

דגנייםרחבי עליםדגנייםרחבי עלים

501,490503,600לאחר גידול של חיטה 2002

7513075245בתוך גידול של חיטה 2003

5021550230לאחר גידול של אפונה 2003

27342748בתוך גידול של אפונה 2002

51467511,031ממוצע

טבלה 7 השפעת הרעייה על גודל בנק הזרעים מתחת לחיטה ואפונה בזמן הגידול ולאחריו (מספר צמחים למ"ר) 
(Schoenbaum et al., 2004 לפי) (2002 ו-2003) בחוות מגדה

אמצעי הפצה של זרעים על ידי כבשים
לעומת בנק הזרעים, נמצא שבגללים של הכבשים 
שהגיעו לרעות בשדות, הדגניים היו פחות מ-1% 
מסך הזרעים. רוב רחבי העלים היו עשבי אביב-קיץ 
 Chenopodium) שכללו בעיקר את כף-אווז הגינות
 (Amaranthus viridis) opulifolium), ירבוז עדין 

וחלמית מצויה, צמחים שאינם מתחרים עם חיטה 
בחורף ובאביב. מספר יחידות ההפצה שנמצאו בצמר 
הכבשים עלה ממאי, יחד עם יצירת הזרעים בשטחי 
המרעה הטבעי שהצאן רועה בו, וירד שוב בהדרגה 
לאורך הקיץ. אחוז הזרעים של רחבי העלים בצמר 
ושכיחותם של מינים אלה בשדה החקלאי היו נמוכים. 

אמנם רעייה בשלפים בחודשי הקיץ העלתה את כמות 
העשבים הרעים בשדה, אולם עלייה זו לא השפיעה על 
יבולי החיטה בהשוואה לחלקות הביקורת ללא רעייה 
(Landau et al., 2004). דגניים קטנים, כגון דגנין מצוי, 
אינם מתחרים עם החיטה על משאבי צמיחה. זרעייהם 
של הדגניים הקטנים לא נמצאו בגללים ובצמר במהלך 
חודשי האביב והקיץ, דבר המוריד את האפשרות כי 
הימצאותם בשדה היא בעקבות אילוח ישיר על ידי 
הצאן. זרעי דגניים גדולים, כגון שיבולת שועל ושעורה 
בכמות  נמצאו   ,(Hordeum glaucum ) מכחילה 
נמוכה מאוד בגללים, אך תדירותם עלתה בצמר. זרעים 

אלה מאופיינים במבנים המאפשרים היצמדות לצמר 
הכבשים למספר חודשים ושחרור מהצמר לאורך זמן 
(Fischer et al., 1996). ֵגז לפני הכניסה לשלפים מוריד 
את הסיכוי לאילוח. הופעה מוגברת של עשבים רעים 
מושפעת מגורמים רבים, והרעייה בשלפים בקיץ היא 
כנראה לא העיקרי שבהם: הוכחה לכך היא שבשנתון 
האפונה, ריכוז העשבים הרעים היה נמוך מאוד על אף 

הרעייה בשלפים.

סיכום
מערכות גידול הצאן המסורתיות באזורנו היובשני 
היו ברובן מערכות אגרו-פסטורליות שגידול בעלי 
החיים והעיבוד החקלאי - על פי רוב, פלחה חרבה - 
היו שלובים בהם זה בזה אם באותה משפחה ואם 
ובעיקר בעידן ההתמחות  באותו כפר. עם השנים, 
נעשו  החקלאיות  הפעולות  המודרנית,  והכלכלה 
(אנטגוניסטיות),  גם מתעמתות  ולעתים  נפרדות, 
כפי שראינו בנושא השימוש בשלפי דגניים בנגב 
כיום. העובדה שהן גידולי הפלחה החרבה הן גידול 
הצאן הם כיום פעילויות בעלות ערך כלכלי שולי 
בתנאי המשק הישראלי, מעמידה בפני אנשי המקצוע 
ליושנה -  עטרה  החזרת  מסוג  והחקלאים אתגר 
אינטגרציה מודרנית של שתי הפעילויות על בסיס 

מקצועי מתקדם באופן שיאפשר שדרוג כלכלי. 

/ מערכת משולבת - חקלאות בעל (פלחה) ומרעה פרק 25 



פרק 26 / 
גידול עזים בחורש

העזים,  ובייחוד של  הצאן,  העיקרי של  המאפיין 
שִאפשר את ביותן, הוא הגמישות האקולוגית שלהן, 
אי-התלות שלהן במינים ספציפיים של צומח, ויכולת 
 Price,) ההסתגלות המהירה שלהן לסוגי מזון חדשים
2002) כמו גם למגוון תנאי סביבה קשים (טופוגרפיה, 
מדבר). אף על פי שקיימות מערכות ייצור של עזים 
 Alexandre - במרעה עשבוני (כמו באיים הקריביים
et al., 1997) ושל כבשים במרעה שיחים (כמו בחבל 
הבסקים -Jauregui et al. 2007), הדעה הרווחת היא 
(grazers) ועזים "אוכלות  שכבשים "אוכלות עשב" 
 Burritt and Frost,)  (browsers) ועצים"  שיחים 
2006). ההבדל בין שני מיני הצאן הוא בעיקר בהרכב 
מנת המזון הנאספת במרעה: בניסוי העדפה מבוקר 
 Rogosic) אכלו עזים פי שניים עלוות שיחים מכבשים
et al., 2006). ייתכן שההעדפה לשיחים נרכשה או 
התחזקה לאחר הביות: היכולת של עזים להתקיים 
בסביבה מעוצה היא ייחודית מבין חיות המשק. בפארק 
 Capra טבעי באנדלוסיה מורכבת התזונה של עזי בר (
pyrenaica) מ-41% צמחייה מעוצה ו-59% צמחייה 

עשבונית, ואילו התזונה של עזים מבויתות מכילה 81% 
צמחייה מעוצה ורק 19% צמחייה עשבונית. במילים 
אחרות, בתנאי לחץ רעייה גבוה (המאפיין רעייה סביב 
יישוב קבע) בשטח שהצומח המעוצה בו רב, הסתגלו 
יותר מסוג זה של צומח  העזים המבויתות לצרוך 

 .(Garcia-Gonzalez and Cuartas, 1989)

עזים בארץ ישראל במאה השנים האחרונות 
(א"י)  ב-1930 הגיעה אוכלוסיית העזים בפלשתינה 
 Landau et לחצי מיליון ראש, ורובן יצאו למרעה (לפי
al., 1995, טבלה 1). אוכלוסייה זו צומצמה עוד בתקופת 
המנדט ל-400,000 ראש כחלק מתכנית הגנה מפני 
רעיית יתר על היערות שנטעו הבריטים. ב-1929 נוסד 
ביישוב היהודי הגרעין הראשון של כמה מאות עזי 
זאנן - גזע עזים עתיר תנובת חלב - שהובאו משוויץ 
וגודלו בהאבסה מלאה. מספר העזים ירד באופן חד 

כתוצאה מנטישת תושבים ערבים ב-1948. 

אמר רב יוסף: הרואה עז בחלום - שנה מתברכת לו; עזים - שנים מתברכות לו, שנאמר )משלי כ״ז, כ״ז( ודי 
חלב עזים ללחמך ]ללחם ביתך וחיים לנערותיך[ 

(תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נז)
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ב-1950 נחקק "חוק העז השחורה-התשכ"ה", המתיר 
50 דונם של קרקע חקלאית,  אחזקת עז אחת על 
ואוסר רעיית עזים על אדמות ִמנהל מקרקעי ישראל 
( 90% משטח המדינה). העדר האחרון של עזי ממבר 
(העז המקומית השחורה) במגזר הקיבוצי היהודי שהיה 
במרעה נמכר ב-1958. ב-1976 הוקמה הסיירת הירוקה, 
שאחת ממטרותיה הייתה אכיפת חוק העז השחורה. 
דוגמה להשפעת המדיניות הממשלתית היא ירידת 
מספר העזים בכרמל מ-15,000 ראש ב-1970 לפחות 

מ-2,000 ב-2013.

צילומי אוויר של אזור בירנית בגליל העליון, עם הקמת 
מדינת ישראל  וב-1980, ממחישים את השפעת סילוק 
העזים מהחורשים: החורש והיער התאוששו בצורה 
דרמטית  (איור 1). מומחים מהארץ ומחו"ל אף העריכו 
את הסכנה הגלומה בהצטברות חומר אורגני דליק, וחזו 
שרפות חורש ויער גדולות, תרחיש שאכן התממש 
ב-1989 בפארק הכרמל. בין המסקנות שעלו בדיונים 

על מניעת השרפות הבאות הועלה הצורך לחדש את 
הרעייה ובייחוד את רעיית העזים בחורש וביער, מסקנה 
שלא יושמה (הוועדה לשיקום הכרמל, 1990). למסקנה 
דומה הגיעו הוועדות שעסקו בשיקום השטח לאחר 
השרפה הגדולה בשער הגיא (1995), וכן אחרי שרפת 
פארק הכרמל בדצמבר 2010, ש-35,000 דונם של יער 

וחורש נשרפו בה. 

מסקנות הוועדות השונות לא יושמו הלכה למעשה, אבל 
ההתפרצויות של שרפות יער וחורש גרמו להתעניינות 
קצרת מועד ברעיית עזים כאמצעי להפחתת ביומסה 
דליקה, והובילו להקמת כמה עדרים של מתיישבים 
בודדים בהרי ירושלים בשנות ה-90 ולעידוד רעייה 
עונתית של עדרים בדואיים ביערות קק"ל בשפלה 
(Landau et al., 2014). אחרי  ובפרוזדור ירושלים 
השרפה בכרמל ב-2010 החל מבצע להקמת אזורי חיץ 

להגנה על יישובים בכרמל, בהרי יהודה ובגליל.

טבלה 1 הערכת אוכלוסיית עזים (באלפי ראש) בגבולות מדינת ישראל שלפני 1967 
(לפי Landau et al., 1995, מעודכן מנתוני משרד החקלאות)

איור 1 תצלומי אוויר של גבול הצפון ב-1948 וב-1980: ב-1948 שני צדי הגבול חשופים 
כתוצאה מרעייה חזקה ומכריתה; ב-1980 התפתח חורש עבות בצד הישראלי כתוצאה 

(Perevolotsky and Seligman, 1998) מהפחתת הכריתה והרעייה, בעיקר של עזים

19301948195219571962197419912013שנה

עזים מקומיות 
5004004050100805520במרעה

עזי זאנן 
148.44532201235ואלפין בדיר

גבול ישראל-לבנון ב-1980גבול ישראל לבנון ב-1948
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גזעי עזים
קיימים בארץ שני גזעים של עזים מקומיות: העז 

הבלדית והעז השאמית. 

 (Syrian Mountain goat ,"המקומית") העז הבלדית
 Rattner, ) ממבר  עז  או  "עז שחורה"  גם  קרויה 
1987). קיים זן קרוב הקרוי “Baalbek goat״ בלבנון, 
בצפון רמת הגולן ובחרמון. העזים הבלדיות גדולות 
ו-36 ק"ג,   45) יותר בצפון ישראל מאשר בדרומה 
הוכלאו  עזים בלדיות   .(Rattner, 1987 בהתאמה; 
במשך הזמן עם גזעים מיובאים: עם עזי זאנן, עם 
עז האנגורה הטורקית שיובאה לצורך טיפוח צמר 
(mohair) ושגידולה נכשל בשל איכות צמר  מיוחד 
נמוכה, ועם העז הבורית מדרום אפריקה, שהובאה 
מסוגלת  הייתה  הבורית  העז  בשר.  ייצור  לצורך 
 ,(Aharon et al., 2007) להתקיים בחורשים בגליל 
רבה  ומתמותה  מתחלואה  סבלו  הוולדות  אולם 
(הנקין ואח', 1998). הפצת עזים אלה הופסקה ומספרן 
מסתכם בכמה מאות, חלקן הגדול מוכלאות עם עזים 
בלדיות. בשנים האחרונות הוכלאה העז הבלדית 
עם העז האלפינית האירופית עתירת החלב (לנדאו 

ואח', 2013).

קרובת  היא   (Damascus goat) השאמית  העז 
והעז  משפחה של העז הנובית-זראיבית ממצרים 
"ג'מונפרי" ההודית (Mason, 1991), וקיימת בכל הלוונט 
(ארץ ישראל, סוריה ולבנון, טורקיה, מצרים, קפריסין). 
לפני קום המדינה התקיימה העז השאמית באזורנו כעז 
בית - ללא רעייה. דוגמאות לממשק זה קיימות עדיין 
בהר חברון. בשנות ה-90 של המאה הקודמת הביאו 
מגדלים יהודים עזים שאמיות משופרות מקפריסין 
ששימשו לחליבה בממשק רעייה או בהאבסה מלאה, 
בעיקר בצפון (עמק יזרעאל, הגליל התחתון). כמו כן, 
הוכלאו עזים שאמיות מקומיות עם תיישים מהגזע 
האנגלו-נובי מארה"ב במשקי מרעה של הרי יהודה 
(Landau et al., 1995). החל בשנות ה-2000 מוכלאות 
ערבים  האלפין. חקלאים  גזע  עם  עזים שאמיות 
ודרוזים נוהגים להכליא עזים בלדיות עם שאמיות; עז 

כזו מכונה "בנדוק". 

בעדר המשמש את פארק הטבע ברמת הנדיב נשמרים 
גרעיני רבייה של עזים בלדיות ושאמיות טהורות גזע. 

הייצור מעזים במרעה בישראל
בישראל מפיקים מעזים במרעה בעיקר חלב. רוב 
העזים נחלבות, אולם כל עדר מספק גם גדיים לפיטום 

המוָצאות מהעדר בעקבות  בוגרות  מעזים  ובשר 
תרומה נמוכה לגידול העדר (התעברות נמוכה) או 

בעיות בייצור חלב. 

בשר: בעדר ששיעור התחלופה עומד על 20% בשנה 
ותמותת עזים מבוגרות על 5%, תפוקת בשר עז היא 
כ-6 ק"ג לעז לשנה. רוב הבשר אינו משווק דרך בתי 
מטבחיים, אלא במכירה ישירה מהמגדל לצרכן, פעמים 
רבות לפני שחיטה. העדר גם מפיק בשר גדיים שייצורו 
תלוי במידת הוולדנות, בתמותה, ובקצב גדילתם של 
הוולדות עד השיווק. מרבית הגדיים שנולדים וגדלים 
במרעה, עוברים לפחות כמה חודשי פיטום כדי להגדיל 

את משקלם במכירה ולשפר את איכות הבשר. 

לפי הדיווחים, ולדנותה של העז הבלדית נעה בין 
(ויץ, 1963) ל-1.57 גדיים לעז לשנה (לנדאו ואח',   1.1
1995). הוולדנות של העז השאמית גבוהה יותר (1.73 
לפי Landau et al., 1995, לנדאו ואח', 2013). דווח 
על שיעורי תמותת גדיים של 14% ו-18% אצל עזים 
 .(Landau et al., 2013) בלדיות ושאמיות, בהתאמה
גדיים שאמיים מבוקשים יותר מהבלדיים, כי הם גדלים 
מהר יותר (Landau et al., 2013) והטבחה (גוש הבשר 
לשיווק אחרי השחיטה) איכותית יותר. לכן, תיישים 
שאמיים משמשים להכלאה מסחרית עם עזים בלדיות. 

בשנות ה-80 של המאה הקודמת התברר שאפשר 
ליצור יֵעז, הכלאה בין יעל בר ועז מבויתת. לאור זאת 
הוקם בקיבוץ להב מיזם שמטרתו לברר אם כדאי 
 Rattner et al.,) לגדל יעזים באופן מסחרי לבשר 
Rattner and Landau, 1994 ;1987). שיעורי התמותה 
גדיי העז היו גבוהים מאוד (16.4%) ותמותת  של 
גדיי היעז הייתה גבוהה אף יותר, כך שהניסיון נכשל. 
גם ניסיון אקלום של עזים בוריות שהובאו מדרום 
אפריקה נכשל בגלל שיעור תמותה גבוה מאוד של 

ולדותיהן (הנקין ואח', 1998). 

הסיבה המרכזית לכישלון ענף העזים לבשר היא 
רק קהילות  עזים -  חוסר אהדת הצרכנים לבשר 
מסוימות, כגון הדרוזים והאתיופים, רגילות לצרוך 
בשר זה. סיבות נוספות הן העלות הגבוהה של מערכת 
הייצור (בעיקר העסקת רועה, חליבה ושמירה) וקשיים 

בהשגת אישור כשרות.

רווחיות ייצור הבשר תלויה מאוד ביעילות הפיטום, 
המבוטאת בק"ג תערובת לק"ג בשר מיוצר: אף על פי 
שלבשר הגדיים אותו מחיר בשוק כמו לטלאים, הרי 
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ש-1 ק"ג טלה מיוצר מ-4.0 ק"ג תערובת בהשוואה 
 Rattner and) לכ-6 ק"ג תערובת עבור 1 ק"ג גדי 
Landau, 1987; Landau et al., 1995). ניתוחים כלכליים 
הראו שגידול במרעה של עזים לבשר בלבד במציאות 
הכלכלית הנוכחית בישראל אינו רווחי (לנדאו ואורון, 
1993). זאת, מפני שעדר חולב יכול להמשיך לתפקד 
כלכלית גם אם מתים הוולדות: שיעור פדיון הגדיים 
מכלל ההכנסה נמוך מאוד. בעדר רמת הנדיב, בתנאים 
(1.3 ולדות  הכלכליים של 2013, הפדיון של הגדיים 
לעז) היה כ-260 ש"ח ליחידה, בהשוואה ל-1,500 ש"ח 
למכירת חלב שמייצרת בממוצע עז בוגרת בעדר זה. 

חלב: המרעה הים-תיכוני הוא עונתי מאוד, ומראה 
שינוי חריף באיכות התזונתית. לכן, תחלובת העזים 
המקומיות קצרה, ותנובתן נמוכה כשלא מוסיפים להן 
מזון מעבר למרעית שהן אוכלות. היות שכך, עולות 
ואיזה מזון להוסיף, והאם,  שאלות כגון מתי, כמה 

למרות תוספות המזון, חלב מהמרעה עדיין איכותי?

כמות החלב והרכבו במרעה חורש: בהערכה זהירה, 
תנובת העזים הבלדיות והשאמיות במרעה בישראל 
היא כ-300 עד 350 ליטר, ותנובת מכלואי האלפין 
היא בין 400 ל-500 ליטר לשנה. האומדן מתבסס על 
נתונים משנות ה-90 של המאה הקודמת. בתחלובה 
של 200 יום, עזים בלדיות שהמליטו במחצית ינואר 

וצרכו 400 גרם תערובת ליום הניבו כ-190 ליטר, כולל 
 Kababya et al.,) כ-80 ליטרים (65 יום הנקה) לגדיים
1998); הקדמת תקופת ההמלטות לתחילת דצמבר 
אפשרה להעלות את התנובה בכ-30 ליטר (לנדאו 
ואורון, 1993). תנובה דומה נמצאה בכמה משקים בגליל 

 .(Gilboa et al., 2000) העליון

להגיע  יכולות  אינן  בלדיות  עזים  כי  נטען  בעבר 
לתנובת חלב גבוהה, ומסרבות לצרוך כמות גדולה 
(ויץ, 1963; קליין, 1968). בניגוד לדעה  של מזון מרוכז 
זו, התברר לאחרונה שבתחלובה של 220 יום, תחת 
(1.2 ק"ג תערובת ליום) ורעייה של 4  הזנה גדושה 
שעות ביום, עזים בלדיות בדרום הכרמל הניבו מעל 
350 ליטרים של חלב בשתי חליבות יומיות (צח גלסר, 
מידע בעל פה). התנובה של צפירות בלדיות, שאמיות 
(F1), כולל יניקת הוולדות,  ובנות מכלוא עם אלפין 
הייתה 315, 300, 400, 440 ליטרים, בהתאמה (איור 
2; לנדאו ואח', 2013). מכאן, שהעז הבלדית עשויה 
להיות יצרנית גם בתנאי מרעה. בניסוי שנעשה בעדר 
של מכלוא שאמי עם אנגלו-נובי, תנובת החלב נעה 
בין 1.9 ל-2.4 ליטר ביום, אולם המדידות נעשו רק 
במשך 115 יום (Landau et al., 1993). נתוני שיווק 
גבינות מעדר זה העלו כי התנובה לעז הייתה כ-400 

ליטר לתחלובה. 

עדר יוצא למרעה
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איור 2 ייצור חלב והרכבו אצל עזים שיצאו למרעה (קו אפור) 
או שהואבסו בדיר בשחת ובתערובת (קו ירוק) (הדייה, 2015)

החלב המיוצר במרעה עתיר שומן: על בסיס שנתי, 
שיעור ממוצע גבוה ביותר נמצא אצל צפירות שאמיות 
(5.85%), והנמוך ביותר אצל המכלוא השאמי-אלפיני 
(4.83%). אלה ערכים גבוהים בהרבה מהממוצע הארצי 
(3.74%). תכולת החלבון הכללית הייתה גבוהה אצל 
צפירות בלדיות ושאמיות בהשוואה למוכלאות - 
3.75% ו-3.45%, מספרים גבוהים בהשוואה לממוצע 
הארצי של חלב עזים (ב-2013 3.39%). יש לשיעור 
החלבון השפעה רבה על רווחיות הגידול במרעה: החל 

ב-2014 החליטו במועצת החלב לתגמל את המגדל 
על שיעור החלבון בחלב: שיעור חלבון מעל 3.4% 
בממוצע חודשי מזכה את הרועה ב-53.9 ש"ח לק"ג. 
כך, קיבל החלב מעזים במרעה ב-2014 בין 20 ל-80 
אגורות מעל המחיר הבסיסי של 3.72 ש"ח. זאת, נוסף 
על הפרמיה המשולמת על חלב מחוץ לעונה (דצמבר-

פברואר). בניסוי מבוקר הראו שאחזקת עזים במרעה 
2): תכולת  (איור  או בדיר משנה את הרכב החלב 

השומן והחלבון בחלב שנוצר במרעה גבוהה יותר. 
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חלב העזים זוכה לתדמית בריאותית חיובית. צמיחתו 
ממשק  תחת  בעיקר  העזים,  ענף  של  המרשימה 
אינטנסיבי (14% גידול במספר האימהות בשנה), מ-2003 
ל-2013 קשורה, קרוב לוודאי, לתדמית זו. מחקר מחוץ 
לישראל הראה כי גידול עזים במרעה מפחית את 
נוכחות החומצות רוויות השומן בחלב, ומגדיל את 
נוכחות חומצות האומגה-3 וחומצות בלתי רוויות 
 Chilliard et al.,) אחרות המועילות לבריאות האדם 
2007). הנושא נמצא בתחילת בדיקתו גם בארץ (הדייה, 
2015). נוסף על כך, ריכוז חומצות אומגה-3 הוגבר מאוד 
כתוצאה מיציאה למרעה. אם כן, נראה שגם בישראל 
יציאה למרעה עשויה להשפיע על תכונות בריאותיות 
של חלב עזים. אין בנאמר לעיל נקיטת עמדה בדיון אם 

שתיית חלב מכל סוג שהוא בריאה לאדם או לא.

תזונת עזי חלב בחורש
מאמץ רב כוון לפענוח התנהגות האכילה של העז 
והמשמעות האקולוגית שלה לניהול החורש הטבעי. 
להלן תקציר הממצאים העכשוויים (ראו בפירוט פרק 

17 בשער 4).

שיעור הזמן המוקדש לאכילת מין של צמח נמצא . 1
במתאם גבוה עם שכיחותו בסביבה. הווה אומר, 
מינים שכיחים במרחב ייאכלו בתדירות גבוהה וההפך, 
אם כי מספר מינים - מינים מועדפים - נאכלים מעבר 
למצופה משכיחותם (אלה ארץ ישראלית, למשל), 
(סירה קוצנית) נאכלים מעט פחות  בעוד אחרים 
 Kababya et al., 1998;) מהמצופה על בסיס שכיחותם

 .(Perevolotsky et al., 1998
הָטנינים הם חומרים משניים (ראו פרק 16 בשער 4). . 2

ריכוזם גבוה בצמחי חורש, והם מפחיתים מאוד 
 Landau et) את הצריכה של עלוות שיחי חורש 
al., 2002). ַמתן פוליאתילן גליקול - המנטרל את 
השפעת הָטנינים - מכפיל את צריכת עלוות החורש 
ומעלה את נעכלות החלבון וה-NDF (מקטע סיבי 
נעכל). תוספת רציפה של חומר זה לאימהות מעלה 
את תנובת החלב ואת קצב הגדילה של הגדיים 
היונקים (Gilboa et al., 2002). עזים מסוגלות לשמר 
את ריכוז הָטנינים במרעית הנאספת ברמה כמעט 
קבועה לאורך כל השנה ולשמור על שונות נמוכה 
בריכוז הָטנינים הנאכלים. זאת, למרות ההשתנות 
הרבה של ההרכב הכימי של עלוות צומח החורש 
בזמן ובמרחב (Kababya et al., 1998). עזים שאמיות 
מסוגלות לצרוך מזון בעל תכולה גבוהה יותר של 
ָטנינים בהשוואה לעזים בלדיות באותו מרעה: 4.8% 

.(Glasser et al., 2012) 3.5%-בהשוואה ל

יציבות הרכב המנה הנאכלת. העז אינה בוחרת . 3
במרעה את המזון העשיר ביותר מבחינה תזונתית. 
היא שואפת לאסוף מנת מזון שהרכבה יציב יחסית 
לאורך השנה. לכן, עזים אינן ניזונות בלעדית מצומח 
 Kababya et al.,) עשבוני עסיסי ואיכותי באביב 
1998), וממשיכות לצרוך עלוות שיחי חורש גם 
כאשר הן מקבלות שחת אספסת בכמות חופשית 

 .(Landau et al., 2002)
שינויים עונתיים בהרכב המזון הנאסף במרעה. . 4

בממוצע  עולה  במזון  המעוצה  הצומח  שיעור 
 ;1963 (ויץ,  שנתי על 70% אצל העזים הבלדיות 
 Kababya et al., 1998; Aharon et al., 2007;
 Glasser et al.,) Glasser et al., 2012), השאמיות 
 Aharon et al., 2007; Glasser et) 2012), הבוריות
 Perevolotsky) והמוכלאות אנגלו-נוביות (al., 2012
et al., 2000). בכל גזעי העזים שנסקרו, שיעור 
יותר  ירוק  הצומח העשבוני במנה גבוה במרעה 
מאשר במרעה קמל. שיעור הצומח העשבוני במנה 
הנבחרת באביב על ידי עזים בלדיות גבוה יותר 
זאת, שיעור  והבוריות. לעומת  משל השאמיות 
אלת המסטיק עתירת הָטנינים במזון הנאסף גבוה 
יותר בסתיו אצל העזים השאמיות. למרות האמור 
לעיל, כשעזים משני הגזעים המקומיים - הבלדי 
והשאמי - רועות בנפרד באותו מרעה ים-תיכוני, הן 
בוחרות מנות המכילות שיעורי חלבון, NDF ונעכלות 
ברמות דומות מאוד (Glasser et al., 2012). העזים 
בשני הגזעים שואפות גם להפחית את התנודות 
 Kababya et) העונתיות בערך התזונתי של המזון

 .(al., 1998; Glasser et al., 2012

המרכיב הראשון המגביל הזנה במרעה מעוצה הוא 
כמות החלבון במנה הנאספת. זאת משתי סיבות: 
תכולת החלבון בשיחי חורש היא בינונית, ונוסף על 
כך, הָטנינים מפחיתים את כמות החלבון הזמין במזון. 

ריכוז החלבון במנה הנאספת במרעה באביב נראה 
מספיק (כ-14% במנה של עזים בלדיות בגליל, לפי 
Kababya et al., 1998; כ-13% במזון הנאסף על ידי עזים 
בלדיות ושאמיות בכרמל, לפי Glasser et al., 2012). עם 
זאת, חלבון המרעית פריק מאוד, ומחייב מקור אנרגיה 
זמין. כמו כן, צריכת המרעית בתחילת עונת הירק נמוכה 
(כ-1.35 ק"ג חומר יבש אצל עזים בלדיות השוקלות 
כ-40 ק"ג בגליל העליון). לכן, צריכת החלבון והאנרגיה 
מספיקה רק לתחלובה קצרה, המבוססת על ניצול גבוה 
של מאגרי שומן. זו הסיבה מדוע נהוג בכל אגן הים 

התיכון להוסיף מזון לחולבות הניזונות מחורש. 
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ואנרגיה הוא  המזון הפשוט ביותר המשלב חלבון 
1,500 גרם תערובת  750 או  תערובת. תוספת של 
שיפרה את ביצועי התחלובה של עזים אנגלו-נוביות 
ירושלים  בהרי  ביום  6 שעות  הרועות  מוכלאות, 
גרם   1,500 של  תוספת   :(Landau et al., 1993)
שיפרה את התחלובה ב-25% והביאה למאזן אנרגיה 
משופר יותר, אבל צמצמה את זמן האכילה מ-75% 
ל-59% מכלל השהייה במרעה. מאידך גיסא, הקצאת 
התערובת בשפע העלתה את ייצור הלקטוז, המנוצל 
וביוגורט, אך לא בגבינות קשות.  בחלב לשתייה 

המבחן הכלכלי תמך בהקצאה גבוהה של תערובת. 

כאשר המרעה העשבוני צעיר, קיים עודף של חלבון 
פריק יחסית לזמינות האנרגיה, שגורם לעליית ריכוז 
(urea) בחלב. ככל שהדיאטה עשירה יותר  השתנן 
בָטנינים, רמת החלבון יורדת וכך גם השתנן בחלב. 
באיור 3 רואים שיא של שתנן בחלב באפריל ונקודת 
נובעת  שפל באוגוסט. העלייה מאוגוסט לנובמבר 
מהתייבשות הדרגתית של העזים, ומכמות גבוהה 
של תערובת במנה. ניתן לאמוד את החלבון במנה 
לפי ריכוז השתנן בחלב ואף לתכנן את תוספת המזון 
(Decandia et al., 2008). בתחילת העונה  בהתאם 
(כאשר השתנן בחלב גבוה), עדיף לתת לעזים תערובת 
(Rapetti et al., 2014). לעומת  יותר בחלבון  דלה 
זאת, כאשר המרעה קמל, רוב החלבון מקורו בשיחים 
עתירי ָטנינים. במצב זה חסר חלבון פריק בכרס, וניתן 
תאורטית לתת לעזים תערובת המכילה שתנן ומולסה, 
כפי שנעשה בצרפת (Meuret, 1988). בארץ שיטה 
זו נכשלה, ונרשמו מקרים של הרעלות אמוניה אצל 
עזים בלדיות שצרכו שתנן (כבביה, 1994). לכן, השיטה 
הרווחת והבטוחה היא הקצאת תערובת המכילה 16% 
חלבון לאורך כל התחלובה. ידוע כי רעייה בחורש 

במשך 6-4 שעות מספיקה למילוי הצרכים המטבוליים 
הבסיסיים של העז (לפי Kababya et al., 1998). ייצור 
ק"ג תערובת לערך.   0.6  ליטר חלב מחייב אכילת 
לכן, הקצאת 1.2 ק"ג תערובת מאפשרת ייצור של 2 

ליטרים של חלב.

הקשר בין גזע העזים ורווחיות העדר: בתנאי הסחר 
הייתה דרושה תנובה   ,2014-2013 שרווחו בשנים 
4.40 ש"ח לליטר כדי לאזן  500 ליטר במחיר  של 
200 ראש  את ההוצאות הכרוכות בגידול עדר בן 
חולבות בכרמל. ניתן להגיע כמעט לתנובה זו עם עזים 
בלדיות מוכלאות עם אלפין, אולם במחיר חלב מעט 
נמוך יותר. כיום ממשלת ישראל משלמת כ-66 ש"ח 
לראש כעידוד ליציאה למרעה, ותשלום זה מאזן את 
ההוצאות על העזים המוכלאות, אבל לא את ההוצאות 

על העזים מקומיות, שתנובתן נמוכה יותר.

עזים ככלי ממשק חורש: עזים מספקות שירותים 
ופתוח  מגוון  נוף  על  ידי שמירה  על  אקולוגיים 
נמוכה ושיחייה, שהסיכויים להתפרצות  של בתה 
שרפות בהן נמוכים. אפשר לשמור על צורת הצומח 
באמצעים טכנולוגיים בעלות של 300 ו-400 ש"ח 
לדונם לשנה (Levin et al., 2013). מכיוון שהקצאת 
השטח לעז היא כ-4 דונם, כל עז תורמת ברעייתה 
שירות שערכו כ-1,000 ש"ח. רעייה בצפיפות של 
דונם לעז מקובלת לרעייה באזור חיץ. במילים   1
אחרות, אילו שולם לבעל העדר מחיר לפי תרומתן 
נוצרת הצדקה כלכלית  בפועל של העזים, הייתה 
לרעייה של עזים מקומיות. הפתרון לקיום עדרי עזים 
כנראה תשלום, לפחות חלקי,  הוא  במרעה חורש 
על השירות והתרומה שהם מספקים לניהול השטח 

ובמניעת שרפות.

שיחיה שקיבלה "טיפול" על ידי עדר עיזים

גידול עזים בחורש  / פרק 26 
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 איור 3 תנובה (ק"ג ליום) והרכב חלב (%) לאורך התחלובה של צפירות עידניות 
של עזי בלדי, שאמי ומכלוא אלפיני-שאמי ובלדי-אלפיני (לנדאו ואח', 2013)

   שאמי   
   שאמי 0.5 - אלפיני 0.5   

   בלדי  
   בלדי 0.5 - אלפיני 0.5
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VII שער 
 כלכלה והשקעות 

במערכות מרעה



פרק 27 / 
שיקולים כלכליים במערכות מרעה

כלכלת מערכות מרעה היא לרוב כלכלת העדר שרועה 
בו, כי למרעה עצמו אין מחיר מפורש בשוק. עם זאת, 
גם כשאין מחיר למרעה, תכונותיו הקבועות והמשתנות 
קובעות את אופן השימוש בו, ומשתקפות בייצור 
נדון בכלכלת המרעה בעיקר  ובכלכלת העדר. לכן, 
רווחיות העדר בעקבות שיטות  מנקודת מבט של 

ממשק ותנאי סביבה שונים.

ידי היחס בין עלות התשומות  רווחיות נמדדת על 
והתפוקות של המערכת. התשומות כוללות רכישת 
בעלי חיים, רכישת מזון מוגש, הוצאות וטרינריות, 
השבחה וממשק המרעה, עבודה שכירה, רכב, מיכון, 
והן משתנות בהתאם  ודמי שימוש במרעה,  מסים 

למספר הראשים בעדר ולגודל שטח המרעה. התפוקות 
הן בעיקר מוצרי בעלי חיים - בשר, חלב, צמר, עור 
וכדומה (טבלה 1). המחירים של התפוקות והתשומות 
והפוליטית  קשורים לסביבה הכלכלית, החברתית 
שהמגדל ועדרו פועלים בה, והרווחיות של העדר תלויה 
במידת ההצלחה של המגדל לתמרן בין המשתנים 
השימוש  העדר,  ביצועי  השוק,  מחירי  השונים - 
 בתשומות, אפשרויות ממשק העדר והמרעה ועוד.

בפרק זה נציג את התשומות של מערכות מרעה שונות 
בארץ ובאזורים אחרים, את ההשפעה של שיטות 
ממשק על הרווחיות, ואת הניסיונות לפתח מודלים 

לניתוח כוללני של רווחיות העדר.

מדדי רווחיות
הנהוגים לבחינת הרווחיות של  מושגים בסיסיים 

מערכת חקלאית כמו עדר במרעה הם:
לבין כלל  בין כלל ההכנסות  א': ההפרש  תרומה 

הוצאות עבודה  הוצאות תפעול המערכת, למעט 
עצמית, ריבית ובלאי. תרומה א' נקראת גם שולי רווח 

.(gross margin) גולמי

רבי יוחנן: הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה 

(מסכת חולין פרק ו', פ"ד, ב׳)

טבלה 1 הוצאות והכנסות של עדר בקר לבשר בגולן (2002) 
(הוכן על ידי עובדי שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאת בצפת)

חלוקת התשומותש"ח לראש  סעיף

40324%קניית בעלי חיים

32319%עבודה

32519%מזון

26616%ריבית על הון והוצאות שוטפות

16410%מרעה, מסים

946%רכב וכלים

1076%וטרינריה

1,682100%סך כל ההוצאות

2,124הכנסה

442רווח (תרומה ג')
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 טבלה 2 חלוקת ההוצאות של גידול בקר לבשר במרעה בארה"ב ובגולן 2002 (מקור הנתונים לגבי ארה"ב: 
Iowa Beef Center; מקור הנתונים לגבי הגולן - משרד החקלאות, צפת)

הגולןאיווהטקססמונטנהקליפורניה

45%210%24%10%מרעה - החכרה/מיסוי

18%48%16%29%19%מזון מוגש

7%4%40%17%12%הוצאות תפעול

30%28%15%19%40%מימון, שונות

120%19%11%19%עבודה 

666756578420 סך כל ההוצאות לראש בדולרים

555530563530סך כל ההכנסות לראש בדולרים

עבודה עצמית   1
רכוש בעל העדר ללא מיסוי  2

מאזנים של עדרים

> עדרי בקר לבשר
במשרד החקלאות בצפת ערכו מדריכי הבקר לבשר 
דגם של מאזן של עדר בתנאי המרעה בגולן (טבלה 
1). התשומות אינן קבועות, ומשתנות מעדר לעדר. 
בהשוואה עם כמה עדרים בארה"ב יש הבדלים גדולים 
בתשומות בין מערכות מרעה שונות בתוך ארה"ב 
ובישראל (טבלה 2). בארה"ב מגדלים רבים הם גם בעלי 
שטח המרעה, ואילו אחרים רועים לפחות חלק מן השנה 
בשטחי מרעה ציבוריים תמורת דמי רעייה. שטחי מרעה 
פרטיים רבים ניתנים לעיבוד ולניהול אינטנסיבי כמו 
אלה באיווה ובקליפורניה, שם מגדלים מזון לעדרים - 
שחת ומרעה זרוע בצמחי מרעה משובחים. במקרים 
אלה, ההשקעה לקיום המרעה ולשיפורו גבוהה (טבלה 
2). אבל בדרך כלל, ההוצאות על מרעה מגיעות לאחוזים 

בודדים מכלל ההוצאות (טבלה 1). 

בארבעת המקרים המובאים מארה"ב גידול הבקר כרוך 
 Holechek et al., 1998;) בהפסד, מצב נפוץ בארה"ב
Tanaka et al., 2005), אבל החוות ממשיכות לפעול, 
בין אם מסיבות כלכליות שונות (כמו קיזוז הפסדי 
העדר מתשלומי מס הכנסה מפעילות כלכלית אחרת), 

או מסיבות הקשורות לאורח החיים המיוחד במערכות 
מרעה, למרחבים המגוונים ולמסורת המיוחדת של 
מגדלי בקר בארה"ב. השוואת התשומות של העדר 
בגולן עם עדרים בארה"ב מראה קווי דמיון רבים 
(פרט לשוני ברווחיות). ההבדל הבולט הוא בהוצאות 
המימון הגבוהות בישראל לעומת ארבעת המקרים 
בארה"ב. אבל הגולן אינו מעיד על כלל גידול הבקר 
לבשר בישראל, ויש גם הבדלים גדולים בין העדרים 
בגולן עצמו. כאשר נבדקה הרווחיות של עדרי בקר 
לבשר במאה הקודמת על ידי כסלו ושטוך מהפקולטה 
לחקלאות ברחובות, נמצא שמתוך 16 עדרים שנבחנו, 
המאזן הכלכלי של 10 מהם היה שלילי. ההסברים 

להמשך קיום העדרים היו:
חלק מבעלי העדרים לא יודעים שהם מפסידים; 	•
יש מגדלים שיודעים שהם מפסידים אבל חושבים 	•

שיוכלו לשפר, בטווח הקרוב, את ביצועי העדר;
להקטנת 	• הביא  סבסוד ממשלתי של האשראי 

הוצאות ההון ולשיפור הרווחיות למגדל.

על  העיקרים המשפיעים  הגורמים  הסקר,  פי  על 
הוצאות  הם  לבשר  בקר  בעדר של  לפרה  הרווח 
הוולדות  חי של  לפרה, משקל  נמוכות  משתנות 
הגמולים לפרה וגודל העדר (טבלה 3). עם זאת, בעדר 

תרומה ב': כמו תרומה א', אבל ההוצאות כוללות 
עבודה עצמית. 

ג': כמו תרומה א', אבל ההוצאות כוללות  תרומה 
עבודה עצמית, ריבית על הון מושקע (capital), ריבית 

על הוצאות שוטפות (running costs) ובלאי. 

 :(net present value - NPV ,ענ"נ) ערך נוכחי נקי
הערך המהוון של סך ההפרשים בין הכנסות והוצאות 
במשך חיי העסק לפי שער ריבית נתון. מדד זה מתאים 

לבדיקת כדאיות של השקעה לזמן ארוך.
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% מ-p1R2מקדםמשתנה

0.000237 0.836 הוצאות משתנות לפרה (ש"ח)

0.06780.000236משקל גמול לפרה (ק"ג)

0.00640.000627גודל העדר (מספר פרות)

 טבלה 3 הגורמים המשפיעים על הרווח לפרה ב-16 עדרי בקר לבשר בישראל בשנים 1981-1980 
(מקור: כסלו ושטוך, 1982)

טבלה 4 השוואת התכונות של העדר הרווחי ביותר לעומת הממוצע ומקדם ההשתנות של כל 16 העדרים שנבדקו  
(מקור: כסלו ושטוך,  1982)

עדרי צאן במגזר היהודי
גידול צאן במגזר היהודי, כמו בכל העולם, עבר ברובו 
אינטנסיפיקציה, שמשמעותה הגשת מזון שמקורו 
לא במרעה, טיפוח גזעים יצרניים יותר (לחלב, לבשר 
ולסיבים) וחליבה במכוני חליבה מתקדמים. בכמה 
עדרים התלות במרעה מוגבלת לכמה חודשים בעונת 
הירק, אבל רובם לא יוצאים למרעה כלל. חשיבות 

והנוף  רעיית העזים לשמירה על המאזן האקולוגי 
בשטחי המרעה ולאספקת שירותים אקולוגיים שאין 
להם מחיר בשוק, לא מנעה את האינטנסיפיקציה. 
בעלי חיים מטופחים הגדילו את הדרישות התזונתיות, 
דבר שהוביל להגשת מזון גס איכותי (שחת ותחמיץ). 
כיום מגדלים את המזון בשדות ומגישים אותו בדיר 
כשחת, תחמיץ או קש. גם מזונות מרוכזים (גרעינים, 

החלק היחסי המסביר את השונות הסטטיסטית בין התוצאות המתקבלות  1

לק"ג משקל גמול  1
בגלל הערך השלילי השונות מבוטאת כסטיית תקן ולא ב-%   2

מקדם ההשתנות ממוצעעדר מצטייןיחידותמשתנה
(%) C.V.

(2.43)2.84-1.172ש"ח לק"ג1רווח 

8.1411.3517ש"ח לק"ג1כל ההוצאות

3.405.8227ש"ח לק"ג1הוצאות משתנות

10.9810.129ש"ח לק"ג1מחיר בשר

1219431טונות לשנהייצור משקל גמול לעדר

6.44.833ק"ג לדונםייצור בשר גמול 

14915112ק"גמשקל גמול לפרה

2042158ק"ג לגמולמשקל גמילה ממוצע

%73.070.39שיעור הגמילה

 אנרגיה מטבולית 
13211842מגה-קלוריות לדונםמצומח המרעה

18,90621,39039דונמיםשטח מרעה

81262028מספר פרותגודל העדר

233533דונם לפרהאכלוס המרעה

גבוה  היה  הוולדות הגמולים לא  המצטיין, משקל 
במיוחד (נמוך מהממוצע) אבל, מצד שני, ניצול המרעה 
היה האינטנסיבי ביותר (פחות שטח מרעה לראש) 

(טבלה 4). ברור שבחירת הדרך הטובה איננה משימה 
קלה, בייחוד כאשר צריכים להשיג בו-זמנית צמצום 

הוצאות והגדלה של יעילות הייצור.



265

טבלה 5 מספר משקי צאן ומספר ראשי כבשים ועזים בישראל (שה"ם, משרד החקלאות 2011)

 טבלה 6 הרכב התשומות והתפוקות של עדרי עזים בגודל של 200 אימהות המוחזקות בדיר ובמרעה 
(גלסר, מידע בע״פ)

כוספאות, תחליפי חלב וכד') נעשו חלק מן המנה. לכן, 
יוצאים למרעה, רועים במשך  גם העדרים שעדיין 
תקופה קצרה יחסית במרעה הירוק האיכותי, ומקבלים 

מזון מוגש יקר בשאר השנה.  

לייצור  העזים  גידול  רוב  היהודי משמש  במגזר 
גידול כבשים המספק טלאים לבשר  חלב, לעומת 
ייצור חלב מצריך הזנה ברמות אנרגיה   .(5 (טבלה 
וחלבון גבוהות. המרעה באזור הים-תיכוני אמנם 
מספק אנרגיה וחלבון (כבביה ואח', 1992) לקיום, אך 
לא לייצור חלב בסדרי הגודל המסחריים. כדי לאפשר 
300 ליטר  (מעל  יותר  ייצור חלב בכמויות גבוהות 

לראש לשנה) יש להוסיף מזון מרוכז המתאים לייצור 
חלב. מרכיבי ההוצאה העיקריים הם הוצאות להזנה 
ולכוח אדם. ייצור חלב בממשק אינטנסיבי (בהזנה 
(הזנה במרעה  אינטנסיבי  או חצי  מוגשת מלאה) 
בגלל  נלוות  הוצאות  גורר  מרוכז)  מזון  ותוספת 
אחזקת מכון חליבה, הוצאות קירור ושינוע החלב. 
נוסף על כך, אחוז התחלופה בעדרים יצרניים גבוה. 
עובדה זו מצריכה גידול צפירות לתחלופה בכל שנה 
בשיעור של כ-25% מגודל עדר האימהות. למרות 
זאת, העדר האינטנסיבי יכול להיות רווחי, אבל לא כך 

העדר במרעה (טבלה 6).

במשק הבדואי חולבים את הכבשים בעיקר לצרכים ביתיים  1
מאלה, 26,000 כבשים מ-130 משקים ו-9,000 עזים מ-70 משקים יוצאים ל-210 אלף דונם מרעה של רשות המרעה  2

מגזר

מספר בעלי חיים (אלפי ראש)משקים

משקי בשרמשקי חלב
משקי בשרמשקי חלב

עזיםכבשיםעזיםכבשים
18020  1,000 בדואי 1

198813414744ערבי

1313692523221250יהודי

1502,250283645264סך הכול

גדיים במרעהחלב במרעהחלב בדירתשומות

52%57%26%מזון מרוכז

23%4%14%מזון גס

5%5%8%וטרינריה

9%10%10%שונות

11%23%42%עבודה

100%100%100%סך הכול

2,8962,611783סך כל התשומות (ש"ח לראש בעדר)

גדיים במרעהחלב במרעהחלב בדירתפוקות

2,2801,5200חלב

747623747בשר (גדיים)

3,0272,143747סך כל התפוקות (ש"ח לראש בעדר)

131-469-36מאזן (תרומה ב') (ש"ח לראש בעדר)
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היא הקטנת  כיום בעדרים האינטנסיביים  המגמה 
הוצאות על ידי הגדלת העדרים והוספת מיכון החוסך 
בכוח אדם (מכוני חליבה מתקדמים, הזנה באמצעות 
את  להגדיל  הדרך  אבל  וכד').  מערבלות  עגלות 
הרווחים באופן משמעותי היא על ידי עיבוד החלב 
וייצור גבינות, חלב מפוסטר ומוצרים ניגרים, שערכם 
הכלכלי גבוה בכמה סדרי גודל מאשר חלב גולמי. 
לצורך הקמת  גורר השקעות  זה  זאת, פתרון  עם 
מתקן לעיבוד התוצרת, שינוע ושיווק. ישנם הפרשים 
גבוהים בין מכירת תוצרת ישירות לצרכן לעומת 
מכירתה למשווקים. לסיכום, הרווחיות אפשרית עם 
עדר צאן גדול (מעל 500 אימהות) בתנאי שניהולו 
יעיל מאוד, או עם עדר קטן (עד 100 אימהות) כאשר 
בעל העדר ועובדיו מעבדים את התוצרת המוגמרת 

ומשווקים אותה ישירות לצרכן.

עדרי צאן במגזר הבדואי 
כיום, רוב הצאן היוצא למרעה הוא מעדרים במגזר 
הבדואי. הסביבה הכלכלית שהחזירה את רוב עדרי 
הצאן מן המגזר היהודי לדיר ולממשק אינטנסיבי, לא 

השפיעה באותה צורה על העדר הבדואי. כדי לקבל 
מושג על ניהול עדרי הצאן של הבדואים בנגב, על 
המבנה הכלכלי שלהם ועל מקומם בקיום הכלכלי 
של משפחות הבעלים, נערך סקר מפורט של מערכת 
הייצור בתשעה בתי אב בדואים הרועים את עדריהם 
 .(Ginguld et al., 1997) בעיקר בנגב הצפוני והמערבי
בתי האב שייכים לארבעה שבטים, ושטחי המרעה 
שלהם שונים מבחינת איכותם ומשך הרעייה האפשרי 
בהם. גודל העדרים נע בין 25 ל-564 כבשים (טבלה 
7). רועים שכירים עבדו בארבעה עדרים שגודלם בין 
154 ל-446 ראשים. רוב הכבשים הם מגזע אוואסי, 
אבל היו גם כבשים מגזע מרינו גרמני לבשר. בגלל 
הנוהג באוכלוסייה, הכולל הימנעות משימוש באמצעי 
אשראי בנקאיים וחלוקת עבודה דורית בקרב בני 
המשפחה, חושבו ההוצאות של העדר ללא ריבית על 
ההון וללא חיוב לעבודה עצמית (תרומה א'). במילים 
אחרות, סך כל ההכנסות ממכירת טלאים וכבשים פחות 
סך כל ההוצאות על מזון מוגש, מרעה, מיכון, שירותים 
וטרינריים וערך השינוי בגודל העדר. חלב וצמר אינם 

נמכרים בדרך כלל, ומשמשים לצריכה ביתית. 
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7 משקף את המצב במשך שנה  הסיכום בטבלה 
הכלכלי של  המאזן  1992/3. מבחינת  אחת, שנת 
בעדרים  א')  (תרומה  הגולמי  הרווח  שולי  העדר, 
 Ginguld et al.,) שנבדקו היו בממוצע 18 דולר לראש
1997). למרות הדמיון בסביבה הכלכלית והאקולוגית 
המשותפת לבדואים מגדלי הצאן בנגב, היו הבדלים 
גדולים בין בתי האב בכל הקשור לעדר - מגודל 
צאן  לראש  להכנסה  ועד  הממשק  ושיטת  העדר 
וחלקו של העדר בהכנסות בית האב. את בתי האב 
2, ו-4 ניתן להגדיר כ'מסורתיים' עם מעט   ,1 שכונו 
הזנה משלימה, ללא ממשק מכוון להגברת המלטות, 
חובה);  (חיסוני  וטרינרי הכרחי בלבד  טיפול  ועם 
לעומתם, בתי האב 8 ו-9 ניהלו עדרים אינטנסיביים 
עם מזון מוגש והורמונים שניתנו להגברת המלטות, 
טיפול וטרינרי מלא וניהול מכוון לתנאי השוק. בתי 
האב האחרים ניהלו את עדריהם על המנעד שבין שני 

המצבים לעיל.

אפשר לתהות מה מביא את הבדואים להמשיך ולגדל 
הן  ומחמירות,  הולכות  מול מגבלות  צאן במרעה 
מבחינת זמינות מרעה הן מבחינת שינויים תרבותיים 
וכלכליים בחברה הבדואית, בעוד שבמשק הישראלי 
וקטן.  בכללותו, חלקו של עדר צאן במרעה הולך 

הסיבות לכך עשויות להיות:

אורח חיים המעניק למגדל הצאן הבדואי יתרון, 	•
המתבטא ברווחיות גבוהה יותר של העדר;

 הֵעדר משמש חיסכון לעת מצוא וביטוח מול סיכוני 	•
פרנסה אחרים;

בעלות על עדר היא נכס בעניין זכויות על קרקע 	•
או פיצויים; לבעלות על עדר ערך סמלי של מעמד, 

כבוד וזהות.

עדרי צאן במדינות האזור
מערכות מרעה הפועלות בתנאים סביבתיים, חברתיים 
ופוליטיים שונים לגמרי הן המערכות הפסטורליות-

מדינה  הסעודית,  בערב  למשל,  כמו,  מסורתיות, 
שבהיסטוריה הקרובה שלה היוו רועים נוודים כ-70% 
מאוכלוסייתה (Abdalla et al., 1998). גם שם המגוון 
של השימוש בתשומות גדול מאוד (איור 1, טבלה 8). 
הסעיף 'שונות' כולל מיכון, בעיקר רכב, בלאי, ותנודות 
בהרכב בעלי החיים בעדר. ההבדלים במאזן הכלכלי 
לבין עדרי הצאן  בין עדרי הצאן בערב הסעודית 
של הבדואים בנגב אינם גדולים, למרות התנאים 
החברתיים, הכלכליים והפוליטיים השונים בתכלית. 
מבחינת המאזן הכלכלי של העדר, שולי הרווח הגולמי 
(תרומה א') של העדרים שנבדקו בערב הסעודית היו 
28 דולר לראש לעומת ממוצע של 18 דולר לראש 

.(Ginguld et al., 1997) בעדרים שנבדקו בנגב

(Ginguld et al., 1997) טבלה 7 הכנסה שנתית של בתי אב בדואים בעלי עדרי צאן בנגב

גודל העדר 
(מספר 
כבשים)

 מספר 
בית האב 

הכנסה מן 
 העדר 
(אלפי 
דולרים)

הכנסות 
אחרות 
(אלפי 
דולרים)

הוצאות 
לבית אב 
(אלפי 
דולרים)

הכנסה 
 לכבשה 

(דולר לראש)

שולי הרווח 
הגולמי 

(דולר לראש)

252-2.546.6-100-204

8941.417.52 .21648

15497.715.119.85010

159510.72 .811.26720

2021-19.7013-98-54

372641.913.211-20

446843.338.651.39768

551327.69.120.55044

56472.121.116.52210
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 איור 1 תשומות ותפוקות לראש בעדרי צאן של בדואים בצפון ערב הסעודית 
(Abdalla et al., 1998 מעובד מתוך)

 טבלה 8 מאזן ההכנסות והוצאות של עדרי כבשים וגמלים במרכז ערב הסעודית (בריאלים סעודיים 
(Abdalla et al.,  1998) (2001 לראש בעדר; 1 דולר ארה"ב = 3.75 ריאלים סעודיים בשנת

* עדרים עם תרומה ב' חיובית

מגדלי צאן באזור נג'דיסעיף
(ממוצע וסטיית התקן)

מגדלי צאן באזור נעימי
(ממוצע וסטיית התקן)

מגדלי גמלים
נתוני מקור

151±361,262±1,34565112מספר ראשים

762±94658±1076,2469,685סך כל ההשקעות

406±253206±53831,134הכנסה ברוטו

214±126159±644061,522סך כל ההוצאות

194±13546±95-323-388שולי הרווח הגולמי

82±1735±22369107עבודה משפחתית

73±15711±108-538-495תמורה להון

15±173±17-9-5החזר להון (%)

נתונים משני אזורים במרכז ערב הסעודית - אזור נג'די, 
שם עדרי הצאן קטנים יותר (151±36, ממוצע וסטיית 
תקן) ואזור נעימי, שם העדרים גדולים (1,262±1,345) - 
מאפשרים מבט על התמורות שחלו בערב הסעודית 
בחצי המאה האחרונה. באזור נג'די הממשק כנראה 
אינטנסיבי יותר, כי כמות המזון המוגש (בעיקר שעורה) 
גדולה יותר מאשר באזור נעימי; העדר עם ההכנסה 
הגבוהה ביותר לראש היה העדר הקטן ביותר, והוא 

צרך את כמות השעורה הרבה ביותר לראש. נוסף על 
כך, עבודת בני המשפחה הייתה חשובה יותר בעדרים 
הקטנים (טבלה 8). אבל בסופו של דבר, ההכנסה לעדר 
בדרך כלל תלויה בגודלו (איור 1). התלות במיכון בולטת 
 .(9 במערכות המרעה במרכז ערב הסעודית (טבלה 
טנדרים, ְמָכלים להובלת מים ומשאיות נמצאים בכל 
העדרים, גדולים וקטנים, העסקת עובדים שכירים נפוצה, 
וחלק גדול מבעלי העדרים נעזרים בהלוואות בנקאיות. 
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(Finan and Al Haratani, 1998) טבלה 9 מאפייני ההון של עדרים בדואיים באל-טייסיה במרכז ערב הסעודית

לגידול גמלים בערב הסעודית אין הצדקה כלכלית, אבל 
כמו לגבי גידול בקר בארה"ב, יש מי שמגדל בעלי חיים 
מסוימים כהמשך למסורת תרבותית מקומית. הנתונים 
מארה"ב ומערב הסעודית מראים, שלמרות השוני של 
מערכות המרעה במקומות אלה, הגלובליזציה הביאה 

לידי כך שכל התשומות הנחוצות לגידול אינטנסיבי 
של עדרי בעלי חיים זמינות בכל מקום, ומגדלי העדרים 
משתמשים בהן כראות עיניהם. הקשר עם המרעה 
נחלש, ואורח החיים המסורתי של הבדואים הנוודים 

כמעט נעלם. 

השפעת החלטות ממשק שונות על רווחיות העדר

> עונת ההרבעה
וההמלטות של עדר בקר לבשר  עיתוי ההרבעות 
במרעה נקבע על ידי הבוקר, הקובע מתי להכניס או 
להוציא את הפרים מעדר האימהות. אחד הנושאים 
המעסיקים את בוקרי ישראל הוא עונת ההרבעה 
מעשי,  באופן  כלכלית.  מבחינה  לעדר  המיטבית 
בסתיו  הרבעה  בין  הבחירה  הבוקר  לפני  עומדת 
א'),  עונה  (עונת הרבעה סתווית -  והמלטה בקיץ 

והמלטה בסתיו  הירק השופע  עונת  הרבעה בסוף 
(עונת הרבעה אביבית - עונה ב') או צירוף של שתי 
העונות (עונה מפוצלת - בעיקר העברת פרות שלא 
התעברו בעונה א' לעונה ב'). ישנם גם עדרים פרטיים 
רבים שהפרים נשארים בהם בעדר לאורך כל השנה. 
יתרונות  מן העובדה שיש  נובעת  בעיית הבחירה 
א', ההרבעות חלות  וחסרונות לכל חלופה. בעונה 
בסתיו והפרות מיניקות את הוולדות שלהן בשנה 
שלאחר מכן בקיץ כאשר המרעה דל (איור 2). כדי 
להבטיח שיעורי המלטה וגמילה טובים, צריכים לספק 

עדרים גדוליםעדרים קטניםמאפיינים

257659מספר ראשי צאן לעדר (כבשים ועזים)

4050מספר גמלים לעדר

%3636 העדרים עם גמלים

1.41.7מספר טנדרים לעדר

%95.7100 העדרים עם מכלים למים

%15.258.5 העדרים עם משאיות

%34.872.2 העדרים עם רועים שכירים (עובדים זרים)

/ שיקולים כלכליים במערכות מרעה פרק 27 



 270

101112123456789101112123456789חודש

עונה א'
המלטות(68%)גמילהחשיפה*המלטותחשיפה*פרות

חשיפה*גמילהגידולמבכירות

עונה ב'
(70%)גמילהחשיפה*המלטותהריוןחשיפה*פרות

חשיפה*גידולמבכירות

עונת 
עונת המעבר - עונת הירקהמעבר

עונת הירקהזנת מזון מוגש

לפרות מזון משלים איכותי יקר (טבלה 10). היתרון 
גדולים בתחילת  כבר  הוא שהוולדות  זו  בגישה 
בעצמם,  המרעה  את  מנצלים  הבאה,  הירק  עונת 
הקיץ  גבוהים בראשית  גמילה  ומגיעים למשקלי 
השני (טבלה 10). יתרון נוסף הוא ניצול אינטנסיבי 

של המרעה. החסרונות העיקריים הם הוצאות מזון 
גבוהות ושיעורי ההתעברות הנמוכים, כנראה בגלל 
ההרבעה שמתרחשת בסוף הקיץ כאשר המרעה דל 
מאוד והמצב הפיזיולוגי של האימהות לא מיטבי חרף 
המזון המוגש, מאחר שהוא מספק רק חלק מצורכיהן. 

בעונה ב', ההרבעות נעשות בסוף האביב ובתחילת 
הקיץ (איור 2), כאשר הפרות במצב גופני טוב וסיכויי 
ההתעברות טובים. ההמלטות חלות בראשית העונה 
רק  ניזונות  המיניקות  האימהות  כאשר  הירוקה, 
ממרעה טבעי איכותי. הוצאות ההזנה בזמן ההנקה 
נמוכות, אבל בגלל האיחור במועד ההמלטה, הוולדות 
מגיעים לגמילה בהתחלת הקיץ במשקלי גוף נמוכים 
יותר מאשר בעונה א' (טבלה 10). דרישות האיכות של 
המזון המשלים שהעדר צורך בעונה ב' בקיץ אינן כה 

גבוהות כמו במקרה של עונה א', והעדר יכול להסתפק 
בתוספות של זבל עופות. בחלק מעונת הירק הוולדות 
ניצול  יונקים, ואינם צורכים מרעית. כתוצאה מכך, 
המרעה אינטנסיבי פחות מאשר בעונה א' (בהנחה של 
עדרים בגודל שווה). בשתי עונות ההמלטה נגמלים 
העגלים בקיץ, ורובם מועברים לפיטום במזון מוגש. 
משקלי הגמילה קובעים את משך הפיטום במפטמה 

עד למשקל המטרה למכירה.

איור 2 מחזור ההרבעות וההמלטות של עונה א' ועונה ב' של עדר בקר לבשר במרעה

* חשיפה - הכנסת פר או פרים לעדר פרות

/ שיקולים כלכליים במערכות מרעה פרק 27 



271

בכרי דשא ניסו במשך שש שנים (1991-1985) לברר 
את השפעת עונות ההרבעה על ביצועי העדר המסחרי 
חולק  בחווה  העדר המסחרי   .(1992 ואח',  (הולצר 
ולכל קבוצה הופעלה עונת  לשלושה תת-עדרים, 
ועונה מפוצלת.  ב'  א', עונה  הרבעה אחרת - עונה 
שלושת העדרים רעו במשך כל חודשי השנה בצפיפות 
אכלוס של 18 דונם לפרה. נמצא שבעונה ב', שיעורי 
ההמלטה והגמילה הממוצעים לשש שנים היו הגבוהים 
ביותר וההוצאות על מזון מוגש היו הנמוכות ביותר - 

אבל העודף בין ההכנסות וההוצאות היה הנמוך ביותר 
בעקבות משקלי הגמילה הנמוכים יותר (טבלה 11). 
מאחורי הממוצעים מסתתרת שונות גדולה במשקלי 
הגמילה, המעמידה את הערכים הממוצעים בספק. 
בשלוש השנים האחרונות שיפרו את איכות ההזנה 
ימים בסתיו של עונה א', שינוי שביטל   30 במשך 
את היתרונות של עונה ב'. המחברים סיכמו שעונת 

ההרבעה העדיפה מבחינה כלכלית היא המפוצלת. 

 טבלה 10 התכונות הפיזיות והכלכליות של עדרי בקר לבשר בשתי 
שיטות ממשק הרבעה,  עונה א' ועונה ב' (פלג וגבריאלי, 2013)

 עונות תכונות שוות בעונה א' וב'עונה ב'עונה א'תכונות שונות בעונה א' וב'
א' ו-ב'

800מספר אימהות בעדר6870גמילה אפקטיבית (%)

 משקל עגל בגמילה 
 מזון מוגש - זבל עופות 280180(ק"ג לראש)

80(ש"ח לראש)

 משקל עגלה בגמילה 
7%אחוז ריבית שנתית להיוון260180(ק"ג לראש)

20%אחוז המלטות270165גיל גמילה ממוצע (ימים)

 מזון מוגש - גרעינים 
גיל עגלה בהרבעה ראשונה 400120(ש"ח לראש)

14(חודשים)

 עלות עגלות תחלופה 
מחיר עגל גמול 100 ק"ג 833847(ש"ח לראש)

4,200ראשונים (ש"ח)

 מחיר עגל גמול מעל 100 ק"ג 
7.00(ש"ח לק"ג)

 מחיר עגלה גמולה 100 ק"ג 
3,570ראשונים (ש"ח)

 מחיר עגלה גמולה מעל 100 ק"ג ב'א'מאזן
6.00(ש"ח לק"ג)

10%מכירת פרות סלקציה 3,7773,464הכנסות (ש"ח לראש)

 סך כל ההוצאות 
3%תמותת פרות2,6692,220(ש"ח לראש)

 רווח (ש"ח לראש) 
15%מכירת פרים סלקציה 1,1081,244[תמורה ב']

 עלות משקל חי 
10%תמותת פרים 10.012.3(ש"ח לק"ג)
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טבלה 11 ביצועים של עדרים עם מועדי הרבעה שונים בחוות כרי דשא (1991-1985) (הולצר ואח', 1992)

מפוצלתאביבית - (עונה ב')סתווית - (עונה א')עונת המלטה

741568720מספר הפרות

אפריל-מאינובמבר-ינוארתקופת ההרבעות

ינואראוגוסטמועד המלטות ממוצע

84±1387±788±6שיעור המלטה (%)

78±1183±783±6שיעור גמילה  (%)

251185217משקל גמילה (ק"ג לוולד)

202016שיעור תחלופה (%)

186146177ייצור לפרה (ק"ג לפרה)

466365443ערך הייצור (ש"ח)

13140109עלות הזנה מוגשת (ש"ח)

241230290תפוקה - תשומה (ש"ח)

בשנת 2013 הכינו במחלקה לבקר בשירות ההדרכה 
והמקצוע של משרד החקלאות מאזנים להשוואת 
היעילות הכלכלית של הרבעה בעונות א' וב'. ההנחה 
הייתה שיש תכונות זהות לעדרים במשטרי ההרבעה 
השונים, וגם תכונות המבדילות ביניהם בצורה בולטת 
(טבלה 10). המאזן הכלכלי הראה שהרווח (תמורה ב') 
היה גדול יותר בעונת הרבעה ב' בשיעור של 12%. 
נוסף על כך, בגלל לחץ הרעייה הנמוך יותר כאשר 
שני העדרים שווים, הניחו שאפשר להגדיל את העדר 

בעונה ב' בשיעור של 11% על אותו שטח מרעה. 

לפי הסיכום הזה, יש יתרון ברור לעונה ב'. עם זאת, 
המאזן רגיש לשיטת התשלום הנהוגה כיום - מחיר 
בסיס גבוה ל-100 ק"ג ראשונים ותוספת נמוכה יחסית 
יותר  יוצר מחיר גבוה  נוסף. תמחור כזה  לכל ק"ג 
(לק"ג) לוולדות קטנים, בעוד שבתחשיב של הולצר 
(1995) הניחו מחיר קבוע לכל ק"ג של משקל  ואח' 
ויחסי  גורמים רבים אחרים  כך,  נוסף על  הגמילה. 
הגומלין ביניהם משפיעים על רווחיות העדר. גורמים 
אלה כוללים את שיעור התחלופה, שיעור האכלוס 
ומשקלי גמילה, סיכום המאזן לפני או אחרי פיטום 
הוולדות למכירה, הרכב התשומות, סיכום לפי תמורה 
ג' ועוד. לכן, הניתוח הרלוונטי לעדר  ב' או תמורה 
בודד צריך להיעשות לפי נתוני העדר והמרעה לגופו 
של כל מקרה. זו משימה לא פשוטה, והיא מחייבת 
הכנת תוכנה שתקל על ביצוע המאזן. קיימת תוכנה 

לעריכת מאזן כלכלי של עדר בקר לבשר בישראל 
(תוכנת "נעה"), אבל היא לא מותאמת לניתוח שיטות 

ניהול במרעה. 

מודלים לניתוח רווחיות של ממשק חלופי 
ניתוח של השפעת שיטות ממשק על הרווחיות של 
העדר מצריך חישובים רבים, המחייבים בניית מודל 
מתאים להפעלה במחשב. בארץ נבנו מודלים לניתוח 
כלכלי של ממשק העדר, אבל הם הופעלו במקרים 

בודדים בלבד.

מודל  פותח  הקודמת  המאה  של  ה-80  בשנות 
בשם BEEFX לניתוח ההשפעה של שיטות ממשק 
ותכונות העדר והמרעה על רווחיות עדר בקר לבשר 
(ויץ וזליגמן, 1985). המודל מציג מאזן של הכנסות 
ייצור של שנה אחת. ההכנסות  והוצאות למחזור 
(וולדות גמולים, פרות ופרי  נגזרות מתפוקת העדר 
תחלופה*)  בעת הגמילה או בגמר פיטום הוולדות 
במפטמה. המודל מביא בחשבון את צריכת המזון 
וממזונות משלימים, את תנועת העדר  מן המרעה 
(השינויים במספר ובסוג של בעלי החיים בעדר), את 
התפוקות שלו ואת הנתונים הפיזיים והכלכליים של 
המשק הנבדק. הסיכומים מתייחסים לגודל עדר נתון, 
והמאזן מחושב לשנה שתחילתה נקבעת בתחילת 
על  נערכו  עונת ההמלטות. החישובים הכלכליים 

נתונים של שנות ה-80 של המאה הקודמת.

* עגלים ועגלות צעירים שנשארים בעדר כדי להחליף פרטים מבוגרים שביצועיהם יורדים
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משק המבחן. בחינת המודל הלכה למעשה נעשתה 
במשק מבחן בצפון הארץ, באזור שיורדים בו משקעים 

שנתיים ממוצעים של 700-600 מ"מ. 

> המרעה: לרשות המשק 8,600 דונם מרעה טבעי 
עשבוני, ועוד 800 דונם שלפי פלחה בקרבת המשק. 
המרעה נובט בדרך כלל בנובמבר ומתייבש בתחילת 
מהשטח  מרעית  העדר  מנצל  רגילה  בשנה  מאי. 
שברשותו בשיעור מקורב של 180 ק"ג חומר יבש 
הייצור  להעלות את  דישון המרעה עשוי  לדונם. 
הראשוני, והמרעית לניצול תגיע ל-280 ק"ג לדונם. 
תחזוקת המרעה מחייבת שמירה, תיקון גדרות ודמי 

חכירה שעלותם כ- 0.78 דולר לדונם. 

 35 פרות,   284 מונה  הבקר במשק  עדר  > העדר: 
מבכירות (פרות צעירות) ו-18 פרים. שיעור התחלופה 
הוא כ-12%. הגזע - אירופי מעורב עם שליטה של 
ק"ג, ושל   460 סימנטל. משקל ממוצע של פרה - 
עונת ההמלטה מתחילה באוגוסט  ק"ג.   850 פר - 
ביוני  נגמלים  הוולדות  רוב  דצמבר.  עד  ונמשכת 
ונשלחים למפטמה. העגלות המיועדות להחליף פרות 
שיצרנותן ירדה, נשארות בעדר. שיעור ההמלטה עמד 
על 89%, ושיעור הגמילה על 85% (ערכים גבוהים 
ונדירים כיום). החלפת פרות בוגרות מתבצעת אחרי 

הגמילה, בחודש יולי.

גודל העדר ורווחיותו בתנאי מרעה שונים
נעשה בעזרת מקדם   BEEFX-גודל העדר ב שינוי 
(herd-size factor) כאשר הערך 1 תואם את גודל 
העדר במשק המבחן. בעזרת המודל נבדקה השפעת 
שנים טובות ושנים גרועות על רווחיות עדר בקר 
לבשר בגדלים שונים לעומת עדר המבחן. בשנים 
טובות ובינוניות יש תחום רחב של גודל עדר שמסוגל 
להחזיר תשואה חיובית להון המושקע בעדר (תמורה 
ג'); בשנים גרועות התשואה בעת הגמילה שלילית 
בכל גודלי העדרים, אבל היא עשויה להפוך לחיובית 
גודל העדר  מן ההיבט הרב-שנתי,  בגמר הפיטום. 
המיטבי מבחינת התשואה להון הוא בקירוב גודל 

העדר הקיים במשק המבחן. 

גודל העדר ודישון המרעה 
דישון חנקני יכול להעלות את כמות המרעית השנתית 
בשטחי מרעה רבים. נבדקה השפעת דישון על תמורה 
יכול להעלות את המרעית  להון בהנחה שהדישון 
מ-180 ק"ג לדונם ל-280 ק"ג לדונם. נבדק דישון של 
כל שטח המרעה, של 50% ו-30% משטח המרעה 

לעומת מרעה בלי דישון. בסיכומו של דבר, כאשר 
העדר קטן, הדישון אינו רווחי ורק מגדיל את ההוצאות. 
ניצול יעיל של המרעה הנוסף שנוצר בעקבות הדישון 
מחייב הגדלה של העדר בשיעור של כ-20%. גם 
מהדישון מתקבלת כאשר  המרבית  התועלת  אז, 
רק 30% מן השטח מדושנים. ברור שאלה ניתוחים 
המבוססים על הנחות תאורטיות, אבל הם מעלים את 
סוג השיקולים שיעמדו לפני בוקרים כאשר העדר גדל 
ואין ברשותם מרעה נוסף או כאשר שטח המרעה 

מצטמצם מסיבה כלשהי.

אורך תקופת השהיית הרעייה בתחילת עונת הירק 
השהיית הרעייה בהתחלת עונת הצמיחה נהוגה כדי 
לאפשר למרעה להגיע מהר יותר לכמות שיכולה לספק 
את צורכי העדר. בעזרת המודל נבדקה תקופת השהיה 
יום בהשוואה להשהיה ארוכה  מקובלת של כ-60 
יותר של 70 יום ו-80 יום ממועד הנביטה של המרעה. 
הבדיקה הראתה שלגבי עדר בגודל עדר המבחן, 
הגדלת ההשהיה מקטינה את התמורה להון. ייתכן יתרון 
להגדלת ההשהיה אם העדר גדול ב-60%  ויותר מגודל 
עדר המבחן, אבל גם אז הרווחיות נמוכה מהרווחיות 

של עדר בגודל עדר המבחן ללא הארכת ההשהיה. 

יש לזכור שהדיון מבוסס על מסקנות מהרצות של 
מודל, שאמנם נבחן מול נתוני אמת של עדר קיים, אך 
עדיין ייתכנו סטיות בין הנחות המודל לבין המציאות. 

השפעת הגדלה רציפה של העדר על הרווחיות
על  להפעלה   BEEFX-ה מודל  הותאם  עם השנים 
מחשבים אישיים, והוכנסו בו כמה שכלולים מבחינת 
כן,  כמו  חלופות ממשק.  הבחינה של  אפשרויות 
ההרצות התבצעו על ארבע שנים (במקום שנה בודדת 
במקור) כדי לאפשר הכללת שיטות ממשק המתוכננות 
לתקופה ארוכה משנה (למשל, שתי עונות הרבעה 
והמלטה). הוכנסה גם חלוקה של ההוצאות לאלה 
התלויות במספר הפרות בעדר (מזון מוגש, הוצאות 
וטרינריות), ולאלה שאינן תלויות בגידול רציף של 

העדר (עובדים קבועים, רכב ומבנים). 

גידול רציף של העדר  3 מתוארת השפעת  באיור 
ברמת מנשה על רווחיות העדר במונחים של תרומה 
ב' וערך נוכחי נקי. הגדלה רציפה של גודל העדר לא 
מראה תגובה חד-כיוונית במדדי הרווחיות השונים, 
מאחר שניצול התועלת של תשומות קבועות, כמו 
עובד נוסף או רכב נוסף, מחייב שינוים גדולים במספר 
הראשים בעדר. תוספת של תשומה קבועה שאינה 
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איור 3 השפעת גודל העדר על תרומה ב' ועל ערך נוכחי נקי בעדר בקר לבשר שרועה 
בשטח של כ-27,000 דונמים לפי מודל ה-BEEFX בשיעור התעברות של 81%

 איור 4 השפעת שיעור ההתעברות (ושיעור הגמילה) על 
BEEFX-הקשר בין גודל העדר והרווחיות שלו לפי מודל ה

הרווחיות, אלא  בירידת  לחלוקה תתבטא  ניתנת 
ויצדיק את ההשקעה  מספיק  יגדל  העדר  כן  אם 
הנוספת. כאשר משאבי המרעה מתחילים להיות 
הגורם המגביל, הגדלה נוספת של מספר הראשים 

בעדר מקטינה את הרווחיות שלו בכל מקרה.

מובן מאליו שאם מגדילים את שיעור ההתעברות, 
וכתוצאה מכך גם את שיעור הגמילה, הרווחיות תעלה. 

יכולה להתעורר שאלה אם להשקיע בהגדלת העדר או 
בהגדלת שיעור ההתעברות, בהנחה שיש בידי הבוקר 
להשפיע על משתנה זה בעזרת החלטות ממשקיות כמו 
שיפור ההזנה או הטיפול הווטרינרי. באיור 4 מוצגים 
נתונים המאירים את משמעות ההחלטה. הגדלת העדר 
חיונית לשיפור רווחיותו, אבל שיפור בפוריות העדר 
ב-4% (מ-81% ל-85%) שווה ערך להגדלה של כ-300 

פרות במונחי רווחיות של העדר הנדון.

סיכום 
הרווחיות של גידול בעלי חיים במרעה תלויה במספר 
גורמים המשותפים לכל מערכת - סוג וגודל העדר 
התנאים  ויצרנותו,  המרעה  גודל שטח  וביצועיו, 
הכלכליים והאקלימיים השולטים בסביבה, והחלטות 
וההפעלה של התשומות  בעל העדר על הבחירה 
שבשליטתו. כתוצאה מן המגוון הגדול של אפשרויות 

העומדות בפני בעל העדר, ומהשונות הגדולה בתכונות 
הבסיס של מערכות שונות, נוצרו הבדלים גדולים 
בניהול הכלכלי של מערכות מרעה שונות, עד כדי כך 
שאין מערכת אחת דומה לשנייה. המאזן של מערכות 
רבות שלילי, אבל הן ממשיכות לפעול כי במקרים 
רבים מאזן כלכלי חיובי אינו ההצדקה היחידה לקיום 
הייצור, עלות  המערכת. עם האינטנסיפיקציה של 
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התשומות עלולה לגדול מעבר לערך התפוקה. קשה 
לקבוע את יעילות ההשפעה של התשומות המופעלות 
בכל במקרה נתון. ניתוח מאזן ההוצאות וההכנסות יכול 
לגלות דרכים לשיפור רווחיות המערכת, אבל לשם כך 
דרושים ניטור שוטף של ההוצאות ופעילויות העדר 
ואמצעי נוח לחישוב המאזן. פיתוח של יישומונים 
ולניתוחו  הניטור, לעריכת המאזן  להקלת מלאכת 
אינו משימה דמיונית כיום (ויש כבר התחלות, בעיקר 
בארה"ב). יש להניח שבבוא היום ממשק מתוחכם של 
מערכות מרעה יהיה נחלת רבים. עד להפעלת אמצעים 
כאלה, מערכות מרעה רבות מתקשות לעמוד בהצלחה 

במבחן הרווחיות.

הקהל  בתודעת  עלתה  הקודמת  המאה  מאמצע 
והשלטונות בארה"ב ובמדינות מפותחות באירופה 

חשיבות הרעייה מבחינת התרומה לערכים סביבתיים 
 .(Tanaka et al., 2005) ונופיים של שטחים פתוחים
באירופה ישנן תכניות לתמיכה כלכלית בגידול בעלי 
חיים בתנאי שהן מספקות שירותים סביבתיים (מניעת 
שרפות, הגדלת המגוון הביולוגי ועוד). לעומת זאת, 
גורמים שונים בארה"ב רואים ברעיית בעלי חיים 
ביתיים בשטחי מרעה ציבוריים גורם המזיק לתקינות 
השטחים הציבוריים, ודרשו את הפסקת הרעייה בהם 
(Godfrey and Pope, 1990). גם במקרים של שטחי 
מרעה פרטיים, שרווחיות העדר בהם בדרך כלל נמוכה, 
ואפילו שלילית (Holechek et al., 1998), ממשיכים 
לקיים את החוות בגלל סיבות של אורח חיים רצוי, 
("dude ranch") או  נופש בשטחי מרעה  שירותי 

 .(Tanaka et al., 2005) שיקולים ספקולטיביים
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פרק 28 / 
השבחת מרעה

הקדמה היסטורית - למה להשביח מרעה?
הדינמיות של המרעה הטבעי, הקשורה לעונתיות 
המרעה  כר  ההטרוגניות של  גם  כמו  האקלימית, 
(הנגזרת מתנאים טופוגרפיים ותשתית סלע-קרקע) 
יוצרות שונות גדולה בערך התזונתי ובזמינות של 
מרעית בין עונות השנה ובין השנים. שונות זו מובילה 
למחזוריות של שפע ומחסור. כבר בתקופות קדומות 
היה ניסיון להרחיק צומח מעוצה תוך שימוש באש, 
וזאת כדי לאפשר לצומח עשבוני מזין לתפוס את 
מקומו (פרבולוצקי ואח', 2013). אף על פי כן, ברוב 
החברות המסורתיות שגידלו בעלי חיים, המרעה נוצל 
כפי שהוא, מבלי שנעשה מאמץ מכוון לשנות את 
תכונותיו או לצמצם את המגבלות שנובעות משינויי 
העתים, מהרכבו הבוטני של צומח המרעה או מתכונות 
של בית הגידול. במקרים מסוימים ננקטו אמצעים 
כדי להתגבר של המחסור במרעה, למשל הגשת מזון 
משלים שנאסף ממקורות שונים, בעיקר משאריות של 

גידולים חקלאיים מסוימים. 

גרעינים, בעיקר של שעורה,  ומספוא, שכלל  תבן 
בספר  כבר  מוזכרים  חיים,  לבעלי  מוסף  כמזון 
 (Medicago sativa ) אספסת  גידול  בראשית. 
כמספוא בעל איכות תזונתית מעולה מתואר על 
ַלדיוס, סופר רומאי מהמאה הרביעית לספירה,  ידי ַפּ
ומוזכר במילון ערבי מן המאה ה-13. בארצות רבות 
כדי  נוהגים להכין שחת בימי השפע של המרעה 
להאכיל את העדרים בימי השפל, בעיקר ימי החורף 
הקשים. כיום מקובל השימוש במזון המשלים עבור 
עדרים רועים כמעט בכל העולם, בעיקר ממקורות 
(אינטנסיפיקציה) של  מחוץ למרעה. עם ההעצמה 
יכול להחליף את  גידול בעלי חיים, המזון המוגש 

המרעה הטבעי לחלוטין. 

השקעת משאבים במרעה עצמו במטרה לייעל את 
השימוש בו, להגן עליו או להשביחו התחילה כאשר 
המרעה הפך ממשאב פתוח-ציבורי, הניתן לשימוש 
על ידי כל מי שהיה בעל עדר, לשטח המוגדר כפרטי 
ומיועד לשימושו של בעל עדר ספציפי. באירופה 
התחילו כבר במאה ה-13 לגדר שטחי מרעה עם 
 ;(Bradley, 1918) גדרות מצמחים, מאבן או בתעלות
בדנמרק מוזכרות באותה תקופה גדרות ניידות להגנת 
 .(Hybel and Poulsen, 2007) גידולים מפני רעייה
באנגליה נעשתה הפיכת שטחי עיבוד לכרי מרעה 
נוהג נפוץ במאה ה-16, הן בגלל  וגידורם  לכבשים 
סיבות כלכליות שנבעו ממחיר גבוה של צמר הן בגלל 
דילדולן של קרקעות עיבוד. גידור שטחי מרעה תוך 
שימוש בתיל דוקרני נכנס לשימוש במערב ארה"ב 
בשנת 1870, התפתחות שהפכה שטחי מרעה ציבורי 
נרחבים לשטחים פרטיים, בעיקר לגידול בקר לבשר 
וכבשים לצמר. באוסטרליה בנו בשנות ה-80 של 
המאה ה-19 גדר רשת באורך של מעל 5,000 ק"מ 
בדרום מזרח המדינה כדי להגן על הכבשים שמדרום 
לגדר מפני טריפות של כלבי הדינגו, כלבים פראים 
שהגיעו לאוסטרליה מדרום-מזרח אסיה לפני אלפי 
שנים. הגדר החשמלית, שפותחה למטרות ביטחוניות 
על ידי הרוסים והגרמנים בראשית המאה הקודמת, 
נכנסה לשימוש בשנות ה-30, בעיקר בארה"ב ובניו-
זילנד, כאמצעי לכיוון התנועה של בעלי החיים לשטחי 

מרעה רצויים. 

פעולות מכוונות להשבחת כרי המרעה התחילו במאה 
 Trifolium) ה-16 באירופה. בהולנד זרעו תלתן זוחל
repens) לרעייה, ובמאה ה-17 היה כבר יצוא של 

זרעי תלתן הולנדיים לארצות נוספות באירופה. לאחר 
מכן, באירופה ובמזרח הגשום של ארה"ב, התפשט 

"Certain areas must be set aside as grazing grounds where the most suitable and nutritious grasses 

have been sown and encouraged … very small fees will be sufficient to cover the costs of economical 

management.״

(Zakarian, 1941 - The British Pasture Administration, Palestine)
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הנוהג לזרוע מרעה המורכב מדגניים רב-שנתיים (מיני 
ציבורת ההרים, בן-אפר - .Festuca sp, איטן האחו - 
Phleum, זון רב-שנתי ועוד) ומקטניות - על פי רוב 

זון רב-שנתי, שהוא  תלתנים. במאה הקודמת הפך 
פוריות  גידול מרשים בקרקעות  כושר  צמח בעל 
ובעל איכות תזונתית גבוהה במיוחד, לצמח הדגני 
הנפוץ ביותר במרעה אינטנסיבי, בעיקר באירופה 
ובניו-זילנד. בהתחלה, בייחוד בניו-זילנד, הוא נזרע 
יחד עם תלתן זוחל שסיפק חנקן שקובע ביולוגית 
ריזוביום הצמודים לשורשיו. אחרי  ידי חידקי  על 
ובייחוד אחרי מלחמת  מלחמת העולם הראשונה, 
הזול  החנקני  הדשן  עידן  נפתח  השנייה,  העולם 
בעקבות המצאת שיטת האבר-בוש התעשייתית 

החנקן  באירופה החליף  האוויר.  מן  חנקן  לקיבוע 
התעשייתי את התלתן כמקור לחנקן, וזון רב-שנתי 
נשאר בכיר צמחי המרעה האינטנסיבי. באזורים הים-

תיכוניים באוסטרליה ובקליפורניה התפשט הנוהג 
(תלתן  לזרוע בעיקר קטניות חד-שנתיות למרעה 
ובאזורים  בקיה,  ומיני  מיני אספסת  תת-קרקעי), 
גשומים יותר גם זנים מטופחים של הדגן הרב-שנתי, 
באוסטרליה,  אחרים  באזורים  הפקעים.  חפורית 
בירוא הצומח המעוצה, ה-bush, הקדים את הזריעה 
 .(Stylosanthes כמו מיני) של קטניות רב-שנתיות
באזורים שחונים במערב ארה"ב שוקמו שטחי מרעה 
שהתדלדלו כתוצאה מזריעה של דגנים רב-שנתיים, 

 .Agropyron cristatum בעיקר

בשטחים שאינם ניתנים לעיבוד מכני (פיזור דשן או 
זרעים על פני שטחים נרחבים), האפשרויות להשבחת 
צומח המרעה מוגבלות יותר. בכל זאת נעשו ניסיונות, 
בשטחים המאפשרים זאת מבחינת עבירות, להדביר 
צמחים מעוצים בעלי ערך נמוך או חסרי ערך כמזון 
ודילול מכניים,  ידי עקירה  לבעלי חיים רועים, על 
 Naveh,) שרפה וריסוסים בחומרי הדברה בְררניים 
1955). במשך דורות הקדים בירוא של שטחי יער 
וחורש על ידי כריתה או שרפה את הכשרת הקרקעות 
לעיבוד ולמרעה. למעשה, אין זה אלא המשך המדיניות 
הרומית העתיקה שדגלה בכך ש"החקלאות צועדת 
(Gordiano, 1956). כמו כן,  קדימה עם לפיד וגרזן" 
פותחו חומרי הדברה בררניים להדברת קוצים וצמחים 

עשבוניים בלתי-רצויים אחרים במרעה (לגבי תחילת 
היישום בישראל ראו: Naveh, 1955). עם הזמן הפך 
בגלל  רק  לא  למוגבל,  הדברה  בחומרי  השימוש 
ההוצאות הכרוכות בו אלא גם בגלל שיקולים של 

זיהום סביבתי. 

להגדיל את צמיחת  כר המרעה במטרה  השבחת 
המרעית העשבונית נעשית ברובה באמצעות השלמת 
יסודות חיוניים לצמיחה, בעיקר חנקן,  מחסור של 
זרחן ובמקרים מיוחדים, יסודות קורט* כמו מוליבדן 
וגפרית. השימוש בדשנים נפוץ בעיקר במרעה זרוע 
אינטנסיבי  או במרעה  אינטנסיבי,  המנוהל באופן 
למחצה, כמו באזורים ממוזגים באירופה, בארה"ב, 

מרעה מושבח הכולל תערובת של דגניים וקטניות בעלי טעימות גבוהה

* יסודות שתוספת של כמות קטנה מהם מסייעת להתפתחות טובה יותר של האורגניזם
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בניו-זילנד ובאוסטרליה. במרעה טבעי הררי בלתי 
מעובד כמו באזור הים-תיכוני, השלמת מחסורים 
מינרליים בקרקע מגדילה את התפוקה של כר המרעה, 
לעתים בצורה מרשימה (עלייה במאות אחוזים ביבול 
הצומח), בעיקר כאשר הגשם אינו הגורם העיקרי 
המגביל את תפוקת הביומסה העשבונית. מצד שני, 
האי-ודאות בקשר לתגובת הצומח לתוספת דשן 
נובעת מההשתנות הגדולה בהתפלגות הגשמים משנה 

לשנה, שמרתיעה את המגדלים משימוש בדשן יקר. 

בסיכומו של עניין, בישראל על פי רוב לא מדשנים 
שטחי מרעה טבעי הרריים בגלל סיבות כלכליות 
(השפעה קטנה על התפוקה מול הוצאה משמעותית) 
ולוגיסטיות (קשה לדשן שטחים גדולים בטופוגרפיה 

חריפה יחסית). 

בין הניסיונות להשביח מרעה טבעי באזורים שחונים 
היו נטיעות של מינים שונים של שיחי מרעה כאמצעי 
להשלים את מחסורים בירק ובחלבון בתקופות שפל 
במרעה. בדרום אפריקה ניטעו שטחים נרחבים של 
שיחי מלוח המטבעות (Atriplex nummularia) וצבר 
חסר קוצים (Opuntia ficus-indica). בשנות ה-60 
של המאה הקודמת קידם ארגון המזון והחקלאות של 
 Food and Agriculture Organization -) האו"ם 
FAO) נטיעות של שיחי מרעה בהיקפים גדולים באזור 

הים-תיכוני, בעיקר בלוב. אפשרויות השימוש בשיחי 
מרעה כתחליף למזון מוגש יקר או כמאגר של מרעית 
לעת צרה עדיין מניע מיזמים בארצות שונות בעולם 
למרות העובדה שאין הוכחה ששיחי מרעה יכולים 
יובשניים.  היצרנות של עדר בתנאים  לשפר את 
לפעמים השיחים ניטעים בגלל הערך הסביבתי שלהם 
כאמצעי למניעת סחיפה או לשיקום קרקעות מופרות. 
בארה"ב ובאוסטרליה יש חברות שמוכרות שתילים 
וזרעים של שיחי מרעה - אבל נעשה בהם שימוש 
ובמידה  בעיקר לשיקום קרקעות באתרי מכרות, 

מוגבלת ביותר להשבחת מרעה. 

 שימוש באמצעים הטכנולוגיים להשבחת מרעה 
מותנה בזמינות המימון לכיסוי עלויות ההשבחה, 
בהתאמת האמצעים לבית הגידול הספציפי, ביכולתם 
לפתור בעיות הזנה ורווחיות של עדרים, ובהשפעתם 
החיובית או השלילית על הסביבה ועל ערכי טבע 
זה  נושא  שונים. למרות החשיבות המוגבלת של 
הגורמים שמגבילים  להכיר את  בישראל, חשוב 
או שמאפשרים את היישום של אמצעי ההשבחה 

השונים כפי שנבחנו לאורך זמן בארץ.

מתקנים להסדרת הרעייה בשטחי מרעה טבעי

> גדרות קבועות
לפני 1948 המרעה בארץ היה ציבורי-קהילתי-כפרי 
סוג. לעומת  גדרות מכל  בו תיחומים או  היו  ולא 
זאת, שדות מעובדים היו מתוחמים בגדרות אבן או 
בצמחים לא אכילים (למשל חצבים). עם קום המדינה 
עודד  החקלאות  ומשרד  העדרים,  הרכב  השתנה 
ומימן הקמה של עדרי בקר לבשר ושל 'פיתוח מרעה' 
לצורכיהם. שטחי המרעה הוקצו לעדרים פרטניים 
שרובם היו בבעלות "ההתיישבות העובדת" (קיבוצים 
או מושבים). הוקמו גדרות מתיל דוקרני כדי לאפשר 
לעדרי בקר לבשר לרעות ללא רועה צמוד לעדר. 
רעיית עדרי צאן ללא רועה בשטחי מרעה טבעי אינה 
נפוצה, אבל במקרים כאלה הוקמה "גדר אוסטרלית" 
וה-60 של המאה  המתאימה לצאן. בשנות ה-50 
הקודמת נבנו גדרות ובוצעו עבודות פיתוח אחרות 
במרעה, כעבודות יזומות שמימנה המדינה כפתרון 

לאבטלה שגאתה באותם ימים. 

בשנים האחרונות מקימה את הגדרות רשות המרעה, 
ותחזוקתן מוטלת על בעל העדר המשתמש בשטח. 
הגדרות הכרחיות לקיומם של עדרי בקר לבשר, אבל 
הן גם מגבילות את תנועתם של כלי רכב ומטיילים 
בשטחים הפתוחים, ולכן מותקנים "מעברי אדם" או 
"מנע בקר" מיוחדים במקומות מתאימים. גדרות תיל 
רגילות של עדרי בקר לבשר (בניגוד לגדרות מיוחדות 
נגד טורפים או גדרות אוסטרליות) אינן מונעות מעבר 

של חיות בר. 

> גדר חשמלית
גדר חשמלית יעילה במיוחד לבקר, והיא מורכבת מחוט 
אחד או יותר שקשורים למקור של חשמל, בדרך כלל 
מצבר. יתרונה של גדר חשמלית הוא שהיא אינה 
קבועה, וניתנת לפירוק לאחר גמר תקופת הרעייה. 
לכן, אפשר להשתמש בה גם לגידור שטחים קטנים 
יחסית, כגון שולי דרכים עם עשבייה מפותחת או 
חורשות קטנות, ועל ידי כך לכוון את הרעייה למקומות 
רצויים ובסדר הרצוי. חסרונה בעלות הפירוק וההרכבה 
של הגדרות. בכל פעם שהעדר עובר מחלקה לחלקה 
מתלווה לכך עלות משמעותית מאוד. בשטחים גדולים 
יותר עשויים עמודי פינה קבועים להוזיל את ההקמה 
החוזרת של הגדר. לא רצוי למקם גדר חשמלית במקום 
שיש בו תנועה ערה של בני אדם וכלי רכב, כמו לאורך 

כבישים וליד חניונים או חלקות חקלאיות.
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> מכלאות קבועות או ניידות
חיים  לטיפול בבעלי  מכלאות קבועות משמשות 
הגבוה של  הריכוז  הימים במרעה.  רוב  הנמצאים 
בעלי חיים מביא להצטברות של זבל, שמחייבת ניקוי 
מדי שנה. מכלאות קבועות צריכות להיות מוקמות 
ואינו פוגע בצורה גסה בנוף.  במקום שאינו בולט 
מכלאות ניידות הן קטנות יחסית למכלאות הקבועות, 
ומתאימות בעיקר לצאן. הן פותרות בעיות של ריכוז 
זבל ותחזוקה של מתקנים קבועים, אבל מצריכות 

פעולות הקמה, אחסון ותחזוקה כל עונת רעייה. 

במכלאות חייב להיות מקור מים שיהיה זמין לבעלי 
החיים כל הזמן. חיות משק חייבות בשתייה מדי יום, 

הן לקיום הן לעיכול מיטבי.                  

הפיכת צומח מעוצה למרעה עשבוני
במדינות מערב ארה"ב פותחו כלים מיוחדים לעקירת 
 Monsen et al.,) שיחים ולזריעת דגניים רב-שנתיים
2004). בקליפורניה השתמשו באמצעים טכנולוגיים 
(chaparral) לכרי  וכימיים להתמרת שטחי שיחיה 
 Love and Jones 1952; Bentley) מרעה עשבוניים 
1967). תהליך ההפיכה היה מורכב משרפה מבוקרת, 
מזריעת צמחי מרעה עשבוניים - דגניים רב-שנתיים, 
בעיקר חפורית הפקעים ונשרן הדוחן - לתוך האפר 
של  ההתחדשות  ומהדברת  הנשרף,  שיחיה  של 
ידי שימוש בקוטלי עשבים בררניים,  השיחים על 
בעיקר בתכשירים ההורמונליים D-2,4 ו-T 2,4,5. אחרי 

ביסוס המרעה הזרוע והטבעי הנהיגו רעייה מסודרת 
והרחקה מכנית או כימית של צמיחה מחודשת של 
צמחים מעוצים כדי לשמור על כר המרעה העשבוני. 
אמנם פותחו אמצעים טכניים מתוחכמים ולוגיסטיקה 
מתאימה לביצוע שרפה יעילה ובטוחה, אבל אבדן 
שליטה על האש יצר במקרים מסוימים צורך בפוליסות 
ביטוח לכיסוי נזקי שרפות; עם האמרת מחיר הביטוח, 
בתי  ריבוי  פיצול השטחים בעקבות  עם  במיוחד 
המגורים הבודדים בתוך אזורי החורש היפים, הופסקה 
הפעילות הזאת. כיום לא יוזמים עוד התמרת חורש 
באמצעות שרפה, אבל כן זורעים דגניים (בעיקר זון 
רב-פרחים) לאחר שרפות לא מכוונות בשטחי חורש, 
ולאו  נואש למניעת סחיפת קרקע,  כניסיון  בעיקר 

 .(Conard et al., 1995) דווקא כדי לשפר את המרעה

השיטה הקליפורנית של התמרת חורש למרעה נחקרה 
ובוצעה גם בישראל בשנות ה-50 בשטחים נרחבים 
נאוה במשך שש שנים  בגליל. עבודת מחקר של 
הראתה שהשיטה ניתנת ליישום בישראל מבחינה 
טכנית, בתנאי שהיא מבוצעת כהלכה, וכאשר פעולות 
התחזוקה (בעיקר רעייה מושהית והרחקת התחדשויות 
של הצומח המעוצה הבלתי רצוי) מבוצעות בקפידה 
(נאוה, 1960). המינים הרב-שנתיים ששגשגו בתנאים 
קרקע  בקטעי  הפקעים  חפורית  בעיקר  היו  הללו 
פוריים יותר, ונשרן הדוחן ושעורת הבולבסין בבתי 
גידול סלעיים יותר. למרות ההצלחה הטכנית, מבחינה 
משקית, לוגיסטית וכלכלית אי אפשר היה לעמוד 

גדר תיל למניעת תנועה חופשית של בקר
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חורש  בדרישות המחמירות שמבטיחות התמרת 
יעילה. פיתוח מרעה-חורש בשיטה זו הופסק מעצמו 
יזומות במימון ממלכתי  כאשר השימוש בעבודות 
הסתיים בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת. 
נוסף על השיקולים הכלכליים והלוגיסטיים, הרתיע 
בשטחים  הורמונליים  עשבים  בקוטלי  השימוש 
נרחבים את הגורמים הסביבתיים. ערכם של שטחי 
חורש כשטחים פתוחים טבעיים ייחודיים עלה עם 
הזמן, וניהולם כשטחי מרעה מחייב נקיטת אמצעים 
"רכים" והתחשבות רבה יותר בגורמי סביבה ובמגוון 

המשתמשים, ולכן שרפה או ריסוס אינם מתאימים.

דוגמאות מישראל והשוואתן למקרים מהעולם

> עמיקם
בין השנים 1998-1993 נערך ניסוי להפיכת בתה של 
סירה קוצנית לכר מרעה עשבוני בשטח מרעה של 
מושב עמיקם (בצלאל ואח', 1996, 2000). בקיץ של 
קוצנית שגדלו על שטח  סירה  הוסרו שיחי   1993
קרקע קירטוני על-ידי טרקטור מפלס והחדרת הסכין 
15 ס"מ לתוך הקרקע. על השטח  שלו לעומק של 
שהוכשר נזרעה, באופן חד-פעמי, תערובת של דגניים 
Triticale) וקטניות (בקיה), ופוזרה גפרת  (חיטפון - 
ק"ג חנקן צרוף   4 (2SO4(NH4)) בשיעור של  אמון 
לדונם. חלק מהשטח רוסס בקוטל נגד שיחי סירה 
קוצנית שנותרו בשטח או שהתחילו להתחדש באביב 
1994. העדר נכנס לשטח אחרי מדידת הביומסה בשיא 
העונה. במשך חמש שנים עקבו אחרי גידול המרעה 
ויבול  והרכבו. השפעת הטיפולים הייתה מרשימה, 

הביומסה העשבוני בשיא העונה הגיע לשיאו בשנה 
השלישית לניסוי. בשנים לאחר מכן דעך היבול, אבל 
נשאר גבוה בהרבה מאשר הצומח העשבוני בחלקות 
הביקורת. התפשטות מחדש של הסירה קוצנית הייתה 
ִאטית בעקבות תחרות נמרצת עם הצומח העשבוני 
יבול המרעה בשנים המאוחרות  המשודרג. דעיכת 
מרמזת על הקטנת זמינות החנקן בקרקע - חשוב 
1948 שדה דגניים בעיבוד  לציין שהשטח היה עד 

מסורתי..

> עופר
ניסוי דומה של חישוף שיחים נערך בשטח מרעה של 
מושב עופר בכרמל בין השנים 1999 ל-2008 (בצלאל 
ואח', 2005, 2011). הקרקע, טרה רוסה, הייתה מכוסה 
בצומח צפוף של אלת המסטיק, קידה שעירה וסירה 
קוצנית. בשטח נמצאו גם עצי אלון מצוי ובר-זית - 

כלומר, חורש בהתהוות.

 השיחים בשטח הניסוי הוסרו באמצעות טרקטור 
נזרעה  זמן. בשטח  כעבור  ונשרפו  נערמו  שופל, 
 Vicia ) תערובת של שיבולת שועל ובקיה ססגונית 
dasycarpa), והוא דושן בסופר-פוספט ובגפרת אמון. 

גם כאן הטיפולים היו חד-פעמיים. נערכו בדיקות 
ונמצא שתכולת הזרחן   1999 ינואר  קרקע באמצע 
היתה גבוהה (16±7 מ"ג לק"ג זרחן זמין). הבקר הוכנס 
לשטח אחרי שיא העונה, ומאמצע יוני קיבל תוספת 
של זבל עופות. גם במקרה זה הגדילו הטיפולים את 

יבול הביומסה העשבונית בצורה מרשימה (איור 1).

איור 1 הפיכת שטחי שיחים לכר מרעה עשבוני בשיטת ה"חישוף", זריעה ודישון במושבים עמיקם ברמת מנשה 
 ועופר בכרמל (מתוך בצלאל ואח', 1999, 2009). 

בעמיקם הקרקע רנדזינה בהירה על קירטון; הטיפולים - ביקורת ללא טיפול; "חישוף"; דישון חד-פעמי בגפרת 
 אמון וזריעת תערובת של חיטפון ובקיה

בעופר טרה רוסה; הטיפולים - ביקורת ללא טיפול; "חישוף"; דישון חד-פעמי בסופר-פוספט וגפרת אמון; "חישוף"; 
זריעת שיבולת שועל ובקיה ססגונית ודישון כמו בטיפול הקודם.
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בשני ניסויי החישוף הפך שטח מכוסה צומח מעוצה, 
בעל ערך נמוך כמרעה לבקר או לכבשים, לכר מרעה 
עשבוני שופע עם תפוקת ביומסה הרבה מעל למקובל 
בשטחי מרעה באזורי הניסוי, אפילו בשטחים שצומח 
יש לזכור שמדובר  עשבוני שולט בהם. עם זאת, 
בטיפול אינטנסיבי, חקלאי, על קרקעות שעובדו בעבר. 
אין להסיק מנתוני ניסויים כאלה, שמציגים את היבול 
בשיא העונה, מסקנות מרחיקות לכת בדבר תפוקת 
המרעה בתנאי רעייה במשך כל עונת הצמיחה. עם 
והוברו בגלל  זאת, ברור ששטחים שעובדו בעבר 
חוסר התאמה לעיבוד מכני מודרני, מסוגלים להצמיח 
כמויות מרשימות של צומח עשבוני לאחר טיפול 
מתאים. השפעת תוספת הביומסה בשטח מוגבל של 
מרחב הרעייה של העדר על שיפור הרווחיות של 

העדר לא נבדקה.

> עין יעקב
בשנת 1988 התחיל ניסוי רב-שנתי בעין יעקב שבגליל 
המערבי לבחינת האפשרויות להפיכת בתת סירה 
קוצנית לכר עשבוני שופע מבלי לעקור את השיחים 
בשיטות מכניות. הבתה גדלה על קרקע טרה רוסה 
דלת זרחן, והאמצעים שהופעלו לסלק את השיחים 
 Henkin et al.,) זרחני  ודישון  כימית  היו הדברה 
1998). בתחילת הניסוי כיסתה הסירה הקוצנית כ-60% 
מהשטח. בקיץ של אותה שנה נשרף השטח באופן 
לא מתוכנן. הטיפולים כללו שתי רמות של דישון 
בסופר-פוספט (4.5 ו-9 ק"ג זרחן לדונם, יישום בסתיו 
+ ביקורת ללא דישון) ושני מועדי הדברה של סירה 

קוצנית (אביב 1988 על השיחים הבוגרים לפני השרפה, 
ואביב 1990 על השיחים שהתחדשו שנתיים אחרי 
ריסוס). ההדברה נעשתה  + ביקורת ללא  השרפה 
 .2,4-D בריסוס חד-פעמי של קוטל העשבים הבְררני
טיפולי ההדברה והדישון ניתנו פעם אחת בלבד. כל 
x 10 10 מ' ובחמש  הטיפולים בוצעו בחלקות של 
חזרות. קציר לקביעת משקל הביומסה ולמדידת כיסוי 
העשבוניים והשיחים (סירה קוצנית וקידה שעירה) 
התבצע בשיא עונת הגידול כל שנה. עדר בקר לבשר 
רעה בחלקות הניסוי לאחר שיא הצמיחה, לפני פיזור 
הזרעים. בקיץ קיבל העדר זבל עופות, עשיר בחנקן 

וזרחן, להשלמת מחסור החלבון בקמל. 

השרפה וההדברה הכימית הקטינו את כיסוי הסירה 
הקוצנית והגדילו את הכיסוי של הצומח העשבוני 
למשך יותר מעשרים שנה, בייחוד בחלקות שגם דושנו 
בזרחן (איור 2). תפוקת הביומסה העשבונית גדלה, הן 
בעקבות הורדת עוצמת התחרות מהשיחים הן בעקבות 
הדישון הזרחני. בחישוב תפוקת הביומסה בכלל החלקה 
(ולא רק בכתמים העשבוניים), ההבדלים בכמויות 
הביומסה העשבונית בין הביקורת לבין הטיפולים היו 
גדולים בייחוד בחלקות שכיסוי השיחים צומצם בהן 
(איור 2, טבלה 1). כיסוי מיני הקטניות העשבוניות בקרב 
הצמחים החד-שנתיים גדל מאוד, כנראה בעקבות 
הדישון הזרחני (איור 2). ייתכן שההפרשות של הפרות, 
שצרכו זבל עופות עשיר בזרחן, תרמו גם הן לזמינות 
המתמשכת של הזרחן ולהגדלת תפוקת הביומסה 

.(Henkin et al., 2010) העשבונית

חלקת מרעה מושבח במושב עופר - מימין המצב הטבעי (שיחיה עם כתמי צומח עשבוני); משמאל 
חלקה שהורחק ממנה הצומח המעוצה, שנזרעה בה תערובת צמחי מרעה -בעיקר חיטפון, ושדושנה.
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איור 2 כיסוי של סירה קוצנית, קידה שעירה, מעוצים (בעיקר אשחר ואלון) ועשבוניים, ייצור הביומסה בכלל 
השטח ושיעור הקטניות החד-שנתיות בכר העשבוני לאחר דישון חד-פעמי ב-4.5 גרם P למ"ר והדברת סירה 

 (P0H0) לעומת ביקורת ללא טיפולים (P1HL) 1988 קוצנית באלבר סופר, שנתיים אחרי שרפה בקיץ של 
(Henkin and Seligman, 2011 מתוך)
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טבלה 1 יבול של הביומסה העשבונית, ממוצע וסטיית תקן לשנים 2011-1988 בעקבות 
(Henkin and Seligman, 2011 מתוך) טיפולי הדברה של סירה קוצנית ודישון זרחני

טיפול
ביומסה עשבונית (גרם חומר יבש למ"ר)

כל החלקהכתם עשבוני

P0H0133±5134±21

P0HL230±70131±50

P1HL332±100214±82

קטנית  שיח  השעירה, שהיא  הקידה  התפשטות 
שנהנה מתוספת זרחן, התעצמה עם השנים, במיוחד 
בטיפולים ללא הדברה (איור 2). היעדר קידה בשנים 
הראשונות אחרי השרפה נבע כנראה מרעיית עזים 
בשטח לפני תחילת הניסוי. הסירה הקוצנית משמשת 
כנראה מחסה לנבטי הקידה שהחלה להתפשט רק 
בייחוד  הקוצנית התבססה מחדש,  הסירה  כאשר 

.(Henkin et al., 1999) בחלקות ללא הדברה

בעקבות ניסוי זה הוקמה חלקת הדגמה בשטח סמוך 
לחלקות הניסוי לבחינת השיטה בהיקף משקי. עלויות 
הטיפול בחלקת ההדגמה שימשו לחישוב שינויי 
שנה   20 במשך  השיטה  עלות-תועלת של  יחסי 
לפי המדד "ערך נוכחי נקי" (NPV) המשווה את זרם 
ההכנסות (התאורטיות) בין הטיפול לבין הביקורת, 
כלומר המרעה ללא טיפול. התברר שהעלויות של 
יכולות  לכך שההכנסות  שרפה מבוקרת מביאות 
16 שנים. מאידך  לכסות את ההוצאות רק כעבור 

גיסא, אם הטיפול מבוצע אחרי שרפה פראית בלתי 
מתוכננת (כפי שקרה במקרה של הניסוי), ההוצאות 
3). עם זאת, השיחים,  (איור  מוחזרות תוך 6 שנים 
לאחר  קצר  זמן  להתפשט  החלו  הקידה,  ובייחוד 
השרפה, והבדלי הביומסה בין הביקורת לטיפולים 
החלו להצטמצם, בייחוד לאחר כ-12 שנים ואילך. כדי 
לקיים את יתרונות הטיפול מן הראוי היה לחזור על 
טיפול ההדברה ואולי גם על הדישון כעבור 15-12 
שנים. מתוך הסיכום הכלכלי, ברור שכדאיות הטיפול 
נמוכה לבעלי עדרים שהיו אמורים ליהנות מן המרעה 
יכול להתבצע  היה  כזה  טיפול  העשבוני השופע. 
על ידי גורמים ציבוריים בעלי עניין בשיפור ניצול 
הצומח והנוף, בייחוד אחרי שרפות בלתי מתוכננות 
(Henkin and Seligman, 2011). מגבלה נוספת של 
יישום השיטה היא הרתיעה משימוש בחומרי הדברה 
כימיים בשטחי מרעה, בייחוד אם התנאים מחייבים 

ריסוס מן האוויר.
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קיימות שיטות טכניות לשיפור תפוקת המרעה הטבעי 
המעוצה ואיכותו, אבל הן כרוכות בעלויות ניכרות. 
הכלכלה של עדרים שיוצאים למרעה מבוססת על 
זאת  הנמוכה של השימוש במרעה טבעי.  העלות 
ועוד, הטיפול משפיע בעיקר על כמות המרעית בשיא 
העונה, כאשר זמינות המזון אינה גורם שמגביל את 
ביצועי העדר. לכן, סביר להניח שבעלי עדרים לא יוכלו 
להרשות לעצמם להשקיע אמצעים יקרים לשיפור 
ליישום השיטות הללו תלויה  והסבירות  המרעה, 
בנכונות של גורמים ציבוריים לשאת בהוצאות מתוך 
שיקולים כלליים של הרחבת התועלת הציבורית 

משטחי מרעה טבעי מעוצים.

ניסויי רעייה והשבחת מרעה בנגב הצפוני 
בחוות מגדה בנגב הצפוני הוקם מערך ניסויי לחקור 
חלופות חקלאיות המבוססות על רעיית צאן, מרעה 
הרחבה  (ראו  מרעה  שיחי  או  טבעי  מרעה  זרוע, 
3). במשך השנים 1972-1964 נחקרו  בפרק 13 שער 
 German) ביצועי כבשים מזן מרינו גרמני לבשר 
Meat Merino) שרעו בטיפוסי המרעה השונים. בכל 

החלקות הוחזקו הכבשים במרעה במשך כל ימות 
השנה. בחלקות הרעייה של המרעה הטבעי נעו לחצי 
הרעייה בין 10 דונם לכבשה לשנה בלחץ הנמוך ל-2 

דונם לכבשה לשנה בלחץ הגבוה. לכבשים לא ניתן 
(בסוף תקופת ההיריון)  מזון משלים, למעט בסתיו 
1966/67. ביתר השנים, כאשר  בשנת הבצורת של 
המרעה 'נגמר' בחלקות הרעייה בלחץ גבוה, הועברו 
הכבשים לחלקות אחרות, ושם הוחזקו תוך שמירה 
על מצב גופני יציב בעזרת מזון מוגש עד לעונת הירק 

 .(Tadmor et al., 1974; Eyal et al., 1975) הבאה

ביצועי הכבשים בלחץ הגבוה היו ירודים; הביצועים 
הטובים ביותר - בעיקר שיעור ההמלטות ומשקל 
גמול לכבשה - התקבלו בלחצי הביניים של 8-6 דונם 
לכבשה. הייצור של טלאים בלחצים אלה היה 26 ק"ג 
משקל חי של טלה גמול לכבשה או 3.3 ק"ג משקל 
גמול לדונם (איור 4). לחצי הרעייה במרעה של קטניות 
חד-שנתיות זרועות נעו בין 6 דונם לכבשה ל-1 דונם 
לכבשה. השונּות בין השנים הייתה גבוהה, אבל בסיכומו 
של דבר, ביצועי הכבשים היו הטובים ביותר בלחצי 
הרעייה של 6-4 דונם לכבשה, והייצור לדונם היה הגבוה 
ביותר בלחצים של 2-1.5 דונם לכבשה. ייצור הטלאים 
לכבשה שרעתה במרעה קטניות היה מעט גבוה יותר 
מאשר במרעה טבעי: 28-27 ק"ג משקל חי לכבשה, 
והייצור לדונם - כ-6 ק"ג משקל חי לדונם. כלומר, 

הייצור כמעט הוכפל במרעה הזרוע.

(Henkin and Seligman, 2011 מתוך) איור 3 "ערך נוכחי נקי" (ענ"נ) לטיפול בהדברת סירה קוצנית ודישון זרחני
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איור 4 ממוצע חמש-שנתי של היחס בין צפיפות האכלוס למשתנים שונים של ייצור טלאים, הן במרעה טבעי הן 
 Tadmor et במרעה קטניות (עיגול מלא=ממוצע של חמש שנים; עיגול פתוח=ממוצע ללא השנה הראשונה) (מתוך

 (al., 1974; Eyal et al., 1975
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שיחי מרעה
רוב השיחים והעצים באזור הים-תיכוני אינם מספקים 
ושליטתם בשטחים  המשק,  לחיות  איכותי  מזון 
נרחבים מורידה את ערכו של השטח מבחינת אספקת 
מרעית, בעיקר עבור בקר וכבשים. מאידך גיסא, בקיץ 
גם  ירוקה,  זמינות של מרעית  הים-תיכוני היבש, 
באיכות נמוכה, היא תכונה חשובה מבחינת ההזנה 
של בעלי חיים הניזונים מן המרעה. כך, למשל, אלוני 
מספקים  הפורטוגזי  והמונטדו  הספרדית  הֶדֶהסה 
ובעיקר בלוטים, שהם מרכיב חיוני  עלים לרעייה, 
ריים השחורים, שמייצרים  בפיטום החזירים האיֶבּ
 Retama) מהם בשרים מובחרים ויקרים. שיח רותם
הפרפרניים,  למשפחת  השייך   ,(sphaerocarpa

אינו נאכל ברצון אבל מספק הגנה לכבשים בעת 
הרועים  בעיני  ונחשב  מרעה,  בשטחי  ההמלטה 
המסורתיים בספרד צמח רצוי, כפי שמשתמע מן 
האמרה העממית: "מתחת לכל רותם גדל טלה". בתנאי 
גידול טובים קיימים גם שיחי מרעה בעלי ערך מזין 
 ,(Medicago arborea) גבוה, כמו אספסת השיח 
 Tagasaste - Chamaecytisus) ו"עץ האספסת" 

 .(palmensis

התכונות המיוחדות של שיחי מרעה מסוימים הפכו 
אותם לנושא חביב למחקר ופיתוח, במיוחד באזורים 
 Le) יותר, בשולי האזורים הים-תיכוניים  שחונים 
ובייחוד  הקודמת,  Houérou, 1980, 1993). במאה 
אחרי מלחמת העולם השנייה, תלו תקוות גדולות 

בשיחי מרעה כאמצעי השבחה של מרעה, במיוחד 
באזורים שחונים. בדרום אפריקה שתלו שיחי מרעה 
בהיקפים משקיים גדולים, אבל לרוב בוצעו הנטיעות 
בצפון  מסובסדים.  מיזמים  או  מחקרים  במסגרת 
על  ניטעו מטעי שיחים  ובמרוקו,  בלוב  אפריקה, 
שטחים גדולים כמאגרי מספוא לעת מצוא - לשנות 
 .(Le Houérou, 1994) בצורת או לעונות מחסור בכלל
שם נטעו בעיקר מלוח המטבעות, צבר חסר קוצים 
בארץ,   .(Acacia cyanophylla) מכחילה  ושיטה 
בשנות ה-50 של המאה הקודמת הביאה האפשרות 
נרחבת  לשפר את איכות המרעה בקיץ לפעילות 
בענייני שיחי מרעה. ניטעו מטעי שיחים במשקים 
רבים, בעיקר מלוח קיפח, מין מקומי שנחשב שיח 

מרעה מתאים לשימוש באזרים שחונים. 

מטעי שיחי המרעה שנשתלו בארץ הוקמו בשנות 
יזומה במימון ממשלתי; גם  ה-50 במסגרת עבודה 
שיחי  השתילה של  את  עודדו  אחרות  בארצות 
מרעה באמצעות סובסידיות ומענקים. כאשר תקופת 
העבודות היזומות והמענקים הסתיימה, הופסקה לרוב 

גם הנטיעה של מטעי השיחים. 

הערך התזונתי של שיחי מרעה עבור בעלי חיים 
רועים

ניסיונות לקביעת ערכם של שיחי מרעה כמרעה 
המאה  של  ה-60  בשנות  התחילו  חיים  לבעלי 
הקודמת בחוות מגדה בנגב הצפוני. תוספות המשקל 

עדר פרות רועה בשיחי מלוח שנשתלו לשיפור המרעה בדרום אפריקה
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והפוריות של הכבשים בחלקות המלוח היו גרועות 
יותר מאשר במרעה טבעי עשבוני, והביאו לביטול 
הטיפול בשנה השנייה של הניסוי (איור 5). תוצאות 
ובביסוס  בנטיעה  לא הצדיקו את ההשקעה  אלה 
השיחים. תוצאות דומות התקבלו באוסטרליה, שם 
בין עדרי כבשים שרעו  לא נמצא הבדל בתפוקה 
בחלקות עם שיחים לבין אלה שרעו בחלקות בלי 

.(Leigh et al., 1970) שיחים

בשנת 1983, אחרי חתימת חוזה השלום עם מצרים, 
החל מיזם משותף במימון ארה"ב שמטרתו הייתה 
בירור חשיבותם של שיחי מרעה בהזנת כבשים 
באזורים שחונים. השיחים שנבחרו לבחינה היו אלה 
בחלקות  הצמיחה שלהם  כושר  מבחינת  שבלטו 
ִאקלום במכון לחקר הנגב. אלה היו: מלוח המטבעות, 
 ,(Atriplex canescens (=מאפיר -  מכונף  מלוח 
(Cassia sturtii), כולם מאוסטרליה.  וקסיה סטורטי 

מגדה בצפיפויות שונות  בחוות  נשתלו  השיחים 
1986, אחרי שכיסוי השיחים  ובשש חזרות. בקיץ 
התייצב, הוכנסו הכבשים לשטח בכל חלקות הניסוי 
ובין הטיפולים, אך כל  מבלי להבחין בין השיחים 
חזרה נשארה כיחידה נפרדת; בעלי החיים הוצאו 

כאשר לא נשארו עלים על השיחים. 

עלי השיחים התחדשו בחורף ובאביב, אחרי שלושה 
חודשים, והגיעו לכ-24% מכלל הביומסה השיחית. 
המשקעים הממוצעים בשלוש השנים הראשונות 
היו מעטים (191 מ"מ), ובתקופת הרעייה בין 1986/7 
ל-1990/1 הם היו בסביבות הממוצע הרב-שנתי (253 
מ"מ). המחקר בחן, בין השאר, את השפעת צפיפות 
עומד השיחים על צמיחת העלים והצומח העשבוני 
(איור 6), כמו גם את ההתנהגות והביצועים של כבשים 
שרועות בשטחים ששיחי מרעה הם חלק מצומח 

המרעה בהם (איור 6, טבלה 2).

איור 5 שינויי משקל הכבשים במרעה טבעי ובמרעה של שיחי מלוח קיפח בחוות מגדה  (הנתונים הם 
(Eyal et al. 1975 :מתוך) ממוצעים מצפיפות אכלוס גבוהה (8-6 דונם לכבשה) ונמוך 16-12 דונם  לכבשה
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איור 6 הקשר בין צפיפות העומד של שלושה מיני שיחי מרעה, הביומסה של עלי השיחים ושל הצומח 
 העשבוני בין השיחים. צפיפויות השיחים נעו בין 63 ל-1,000 פרטים לדונם, המרחקים בין השיחים היו 

4x4 מ'  ועד 1x1 מ', בהתאמה (מעובד מתוך בנימין ואח', 1998)

טבלה 2 ביצועים של עדרי כבשים במערכות פלחה-מרעה עם שיחי מרעה 
(Benjamin et al., 1989 :מתוך) (1989-1986) ובלעדיהם בחוות מגדה

מערכת פלחה-מרעה 
אינטנסיבית 2אקסטנסיבית 1

ביקורתעם שיחיםביקורתעם שיחים

296±50504±154240±32220±50שטח (דונמים)

960240מזה שיחים (דונמים)

101±9170±1086±499±12מספר רחלות

3.0±0.72.9±1.02.8±0.52.2±0.6דונמים לרחלה

97±68070±260ימים במרעה שיחים

85±2985±25104±7190±48מזון מרוכז (ק"ג לרחלה)

%93978689 רחלות שהמליטו

1.271.251.281.29טלאים להמלטה

1.181.211.101.15טלאים לרחלה

 1  כבשי אוואסי

2  כבשי מכלוא אוואסי x פיני (ולדני)

שלושה מיני שיחי מרעה בשנת 1987, השנה השלישית אחרי שתילה

/ השבחת מרעה פרק 28 

  עשבוני       עלי שיחים

63 11
1

25
0

44
4

1,
00

0
0

200

600

400

800
ני 

בו
ש

/ע
ים

יח
ש

 ה
לי

 ע
של

ה 
מס

ביו
ם)

דונ
 ל

ש
יב

ר 
ומ

 ח
"ג

(ק
  

צפיפות העומד - שיחים לדונם

מלוח המטבעות מלוח מכונף קסיה סטורטי
63 11

1

25
0

44
4

1,
00

0 63 11
1

25
0

44
4

1,
00

0



289

איור 7 ביומסה של עלים וגבעולים של מלוח המטבעות לפני ואחרי רעייה 
(Benjamin et al. בקיץ ובסתיו 1992-1987 (מעובד מתוך 1995 ,

צמיחת עלים הייתה הגדולה ביותר במלוח המטבעות. 
בכל המינים עלתה הצמיחה עם הגדלת צפיפות העומד, 
הגדלת  מלוח המטבעות. עם  בייחוד במקרה של 
צפיפות העומד של מלוח המטבעות פחתה כמות 
הצומח העשבוני. בשני המינים האחרים, ההשפעה 
על הצומח העשבוני הייתה שונה. במקרה של מלוח 
מכונף, צפיפות העומד כמעט ולא השפיעה על הצומח 
העשבוני, אבל בחלקות של צמח הקסיה, כמות הצומח 

העשבוני הייתה הנמוכה ביותר ככלל, ופחתה עם 
למרות הצמיחה הפחותה  העומד  צפיפות  עליית 
ייתכן שזה מקרה של אללופתיה*.  של השיחים. 
בתנאי רעייה פחתה הצמיחה של שיחי המלוח בין 
השנים 1992-1987 למרות הגשמים הרבים יותר בשנים 
המאוחרות (איור 7). לעומת זאת, הקסיה שמרה על 

רמת הצמיחה שגדלה עם הזמן. 

מבחינת הכבשים, התוצאות לא היו חד-משמעיות: 
מספר הטלאים לרחלה היה גבוה יותר ב-2.5% עד 
4.5% במערכות עם שיחים מאשר במערכות הביקורת 
3), אבל היה מתאם חיובי בין גודל השטח  (טבלה 
שמוקצה לכל רחלה לרעייה ומספר הטלאים לרחלה 
(טבלה 2), תוצאה שמדגימה את ההשפעה החיובית 
גורמים אחרים  רומזת שיש  כי  של השיחים, אם 
הרעייה  תקופת  במשך  התהליך.  על  שמשפיעים 
בחלקת השיחים צרכו הכבשים מרעית מהשיחים 

בשיעור ממוצע של 784 גרם חומר יבש לראש ליום. 
שיעור המינים השונים במרעית שנצרכה היה דומה 
בין הביומסה של השיחים. שיחי הקסיה,  ליחסים 
שהביומסה שלהם הייתה הנמוכה משלושת המינים 
האחרים, היו הראשונים להיאכל. ירידת הביומסה של 
השיחים במשך השנים הביאה לירידה של ימי הרעייה 
בחלקת השיחים (איור 8). בשנה האחרונה לניסוי אכלו 
יבש  הכבשים מהשיחים בממוצע כ-63 ק"ג חומר 

לדונם במשך כ-80 ימים.

* דיכוי של צמח שכן על ידי הפרשת חומרים מהעלווה או מהשורשים

/ השבחת מרעה פרק 28 
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בלי שיחיםעם שיחים

268362שטח (דונמים(

22%0כיסוי שיחים (%)

0.350.37מספר רחלות לדונם

840ימים במרעה שיחים

9588מזון מרוכז (ק"ג לרחלה(

%9390 רחלות שהמליטו

1.271.28טלאים להמלטה

1.181.14טלאים לרחלה

 (Benjamin et al., 1989 מתוך) טבלה 3 השפעת שיחים על ביצועי כבשים במערכת פלחה-מרעה

איור 8 הרכב המרעית המעוצה שנאכלה על ידי כבשים שרעו בשלושה מיני שיחי מרעה, כמות הביומסה שנאספה 
 (Benjamin et al., 1995 מתוך) מכל מין ומספר ימי הרעייה לדונם בכל שנה בין 1987 ל-1991

העלים הירוקים של השיחים אמורים לספק חלבון 
שחסר במרעה העשבוני הקמל. בדרך כלל משמש סך 
החנקן בעלים בסיס לחישוב גס של תכולת החלבון. 
זה  מיזם  כימיות במסגרת  כן, בדיקות  פי  על  אף 
הראו שפחות ממחצית החנקן במלוח המטבעות 

קשורה לחלבון אִמתי, ויתר החנקן קשור לתרכובות 
 Glycinebetaine - N,N,N,) טאין  ולֶבּ לא-חלבוניות 
כנראה  שקשור   ,(4 (טבלה   (trimethylglycine

לעמידות של צמחים לעקות יובש ולמליחות. ערכן 
ריכוזי  גם  ברור.  לא  התזונתי של תרכובות אלה 

/ השבחת מרעה פרק 28 
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(Tiefert, 1989 מתוך) טבלה 4 הרכב תרכובות חנקן בעלים של מלוח המטבעות

מלח וחומרים משניים גבוהים בצמחי מלוח גורמים 
לאומדני נעכלות שגויים. כתוצאה מכך, אנליזות מזון 
שגרתיות (כמו שיטת קהלדל לקביעת תכולת החנקן 
או כרס מלאכותית לקביעת נעכלות) אינן משקפות 
את ערכם האמתי של השיחים כמזון למעלי גירה 

 .(Nastis , 1993)

ביצועי כבשים טובים יותר ממה שהתקבל בניסויים 
במגדה הושגו בתנאי מחקר במכלאות באלג'יר, אך 
לא במערכת ייצור משקית, שעל פי רוב יעילה פחות 
(Le Houérou, 1980). בספרד  מהמערכת הניסויית 
הראו שיפורים בביצועי כבשים שרעו בשיחים ממינים 
מסוימים, אך ציינו שהמינים הטובים יותר לא התמידו 
 .(Correal, 1993) בתנאי רעייה וחלק מהם אף נעלמו
מקרה מיוחד הוא הנטיעות הנרחבות של שיחי מרעה 
(מיני מלוח), צבר ואגבה ( Agave americana) באזורים 

שחונים בדרום אפריקה, שם ישנן גם חוות למרעה של 
 .(Le Houérou, 1994) יענים שרועים במטעי מלוח

לסיכום הניסוי במגדה, שיחי המרעה לא שיפרו את 
התפוקה של הכבשים בהשוואה למרעה עשבוני. 
הם יכולים לספק עלים ירוקים בקיץ כאשר המרעה 
העשבוני יבש, אבל במיני שיחים רבים יש תרכובות 
טאינים) המפחיתות מערכם  משניות (כמו מלח, ָטנינים, ֶבּ
התזונתי. משלושת המינים שנבדקו, תפוקת המרעית 

ממלוח המטבעות הייתה הגבוהה ביותר, אבל התפוקה 
מקסיה סטורטי הייתה היציבה ביותר, והכבשים העדיפו 

לאכול מין זה לעומת האחרים. 

לסיכום נושא השיחים כגורם בהשבחת שטחי מרעה, 
יכולים  ניתן לומר שייתכן ששיחי מרעה מסוימים 
וויטמינים בהזנת כבשים  להשלים מחסורי חלבון 
במרעה בקיץ היבש, אבל הם אינם יכולים להיות בסיס 
לייצור בשר בעדרי כבשים (Eyal et al., 1975) או בקר 

 .(Gutman et al., 2000)

דישון כימי

> תגובת הצומח לדשן
הצומח העשבוני העשיר על קני נמלים בולט מול צומח 
דל יותר מסביבם, ומעיד על הההשפעה הגדולה שיש 
למינרלים ואולי גם למאפייני קרקע אחרים (למשל 
ִאוורור), על רמת הביומסה בשטחי הצומח הטבעי; 
ואכן, מאגר המינרלים בקרקע של קני נמלים גבוה מזה 

שבקרקעות סביבם (קויומדז'יסקי ואח', 1967). 

כך שהקשר  על  יער הצביעו  נווה  ניסויים בחוות 
בין דישון וצומח המרעה אינו ישיר ואחיד בהינתן 
משתנים סביבתיים שונים. הניסוים הראו שהדישון 
בחנקן יכול לקצר את תקופת מחסור המרעה בתחילת 
עונת הצמיחה, והדישון בזרחן יכול להגדיל את שיעור 
 Naveh,) הקטניות העשבוניות האיכותיות בכר המרעה
1955). במשך השנים לאחר מכן, נערכו ניסויי דישון 
רבים בשטחי מרעה בארץ ובארצות ים-תיכוניות 
אחרות, ולהלן נסקור את התוצאות של חלק מהם ונדון 

במשמעותן לאקולוגיה ולממשק המרעה. 

בדרום הארץ שררה  ו-1961, כאשר   1960 בשנים 
מרעה  בשטחי  דישון  סקר  נערך  קשה,  בצורת 
באתרים שונים בגליל כדי לבחון את תגובת צומח 
המרעה בתחילת עונת הצמיחה ובשיאה לצירופים 
שונים של דישון בחנקן ובזרחן (עופר וזליגמן 1965; 

גבעוליםעליםתרכובות חנקניות

2%1%תכולת חנקן

46%54%חלבון אִמתי

37%32%תרכובות חנקן לא חלבוניות

17%14%חנקן בבטאין

שיחי מלוח שנשתלו לשיפור המרעה

/ השבחת מרעה פרק 28 
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Ofer and Seligman, 1969). התגלו הבדלים גדולים 
ובין  בתגובת כר המרעה לדישון בין אתרי הניסוי 
השנים (איור 9, טבלה 5). חורף 1961/62 היה גשום 
1960/61, אבל גשמי מרץ-אפריל היו  יותר מחורף 

מועטים, דבר שכנראה הפחית את תפוקת המרעה 
ואת תגובתו לדשן. הבדלים גדולים בין האתרים היו 
קשורים לעומק הקרקע ולתכונות אחרות של בתי 

הגידול (טבלה 5). 

איור 9 תגובת הביומסה של צומח המרעה העשבוני בחורף ובאביב לצירופים שונים של חנקן וזרחן שניתן בדשן 
בתחילת עונת הצמיחה בשמונה אתרים בגליל בשנים 1960 ו-N0) .1961 ו-P0 - ללא תוספת דשן חנקני או זרחני; 

 N1=20 גרם גפרת אמון למ"ר; P1=30 גרם סופר פוספט מועשר למ"ר; N2 ו-P2=כמויות כפולות). 
התגובה לטיפולי הדשן מבוטאת כתוספת של ביומסה מעל הביומסה בחלקות הביקורת (מתוך עופר וזליגמן, 1965)

/ השבחת מרעה פרק 28 
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טבלה 5 התגובה לדשן ותכונות בית הגידול באתרי הניסוי

אתר

 
עומק
קרקע
(ס"מ)

שנה

שיא עונת הגידולתחילת עונת הגידול 

טיפולי דישון•טיפולי דישון•בית גידול

 N1P0N0P1N1P1N1P0N0P1N1P1

סאסא

אלוביום 
***************1960 אדום

על מדרון 
********--*50-251961מתון

בית 
קשת

אלוביום-
אדום 
אבני

 1960*-*********

מדרון 
********-**80-301961מתון

מירון

אלוביום 
***********-**1960 אדום

על מדרון 
אין נתוניםאין נתונים80-301961מתון

מולדת 

גרומוסול 
בזלתי 

אדום
 1960 *-**********

על מדרון 
*-*---20-161961מתון

כברי
*************-1960 טרה רוסה

על מדרון 
****-**-30-101961סלעי

כרי 
דשא

גרומוסול 
בזלתי 

חום כהה
 1960*--**--

-***---40-151961על רמה

ברעם

רנדזינה 
**-* נתוניםאין1960 בהירה

על גבעה 
------30-101961קרטונית

דלתון

גרומוסול 
בזלתי 

חום כהה
 1960------

--- נתוניםאין30-101961על רמה

•��הטבלה מציגה התייחסות לערכי ניצול הדשן= ערך תוספת 
חומר צמחי יבש ביחס לעלות הדישון לפי 5 קטגוריות 

5-0  - 
10-5  * 

20-10  ** 
40-20  *** 

100-40  ****

טיפולי דישון (גרם למ"ר)
9  גרם שתנן   N 4.2  N1 
16 גרם סופר משולש   P 3.1  P1

/ השבחת מרעה פרק 28 
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בדרך כלל בלטה התגובה לחנקן, ובמקרה אחד גם 
התגובה לזרחן (קיבוץ כברי). כנראה שהמחסור בזרחן 
התבטא כאשר היבול המוגבר בעקבות הדישון החנקני 
יצר דרישה גבוהה יותר לזרחן. ככלל, צומח המרעה הגיב 
לדישון בשיעור גדול יותר בחורף מאשר באביב: היחס 

בין הביומסה בחלקות הביקורת (N0P0) לבין הביומסה 
בחלקות שקיבלו דישון גדוש (N2P2) היה בממוצע פי 
תשעה בחורף ורק פי שלושה באביב (איור 10). תופעה 
זו מעידה על מחסור חמור במינרלים זמינים לצומח 
בתחילת עונת הצימוח, ועל התמתנות המחסור באביב. 

בכברי ובסאסא הגיב הצומח לחנקן בשנה אחת ולזרחן 
בשנה השנייה, ובסאסא היו הבדלים דרמטיים בהרכב 
הצומח בין השנים. בניסוי אחר, בשטחי קיבוץ ברעם, 
נרשמה תגובה חזקה של צומח המרעה לדישון חנקני, 
בעוד שבסאסא רק הדישון הזרחני השפיע על הצמיחה 
במרעה, ובמידה קטנה יותר מאשר בניסוי דישון על 
קרקע טרה רוסה. באתר קרוב לקיבוץ כברי הייתה 
לדישון זרחני חד-פעמי השפעה שנמשכה מעל 20 

שנה, גם כאשר הצומח העשבוני גדל בכתמים בתוך 
בתה של סירה קוצנית וקידה שעירה (איור 11), וגם 
כאשר כיסוי הסירה הקוצנית הוקטן לרמה נמוכה על 
 Henkin and Seligman,) (2 איור) ידי פעולת הדברה
2011). ייתכן שהתגובה הרב-שנתית נבעה באופן חלקי 
מהזרחן שנמצא בזבל עופות. העדר שרעה בחלקות 
הניסוי בקיץ צרך זבל עופות, ופיזר את הפרשותיו 

.(Henkin and Seligman, 2011) בשטח

 איור 10 ההבדלים הממוצעים בהשפעת הדישון בתחילת עונת הגשמים בחורף לעומת האביב, ללא דישון 
ועם דישון גדוש לשתי שנים (מתוך עופר וזליגמן, 1965)

/ השבחת מרעה פרק 28 
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נוספים של דישון מרעה בוצעו בישראל,  ניסויים 
 Olea, 1988; Osman and Cocks,) בספרד ובסוריה 
Henkin et al., 1996 ;1993) (טבלה 6). חלק מהם בדק 
את ההשפעה של דשן זרחני בלבד מתוך המחשבה 
שזרחן יגביר את שיעור הקטניות בכר המרעה, והן 
יספקו את החנקן שיקבעו חיידקי הריזוביום בפקעיות 
על שורשי הצמחים. יתרון נוסף של הזרחן הוא שהוא 
אינו נשטף מהקרקע, וקיים סיכוי שימשיך להשפיע 
 Henkin) פיזור הדשן  לטובה גם בשנים שלאחר 
 et al., 1994; Henkin et al., 1996; Osman et al.,
1999). שיקולים אלה תקפים במיוחד בקרקעות הגסות 
ודלות הזרחן הנפוצות בספרד, ובקרקעות הטרה רוסה 

דלות הזרחן השכיחות בארצות הים התיכון המזרחי 
(Osman et al., 1991; Henkin et al., 2010b). באופן 
כללי, הדישון מגדיל את הייצור של צמחיית המרעה 
פי 2.5-1.5 מהמרעה הטבעי הבלתי מדושן עם מקדם 
שונות בין 20-40% במרעה טבעי ובין 25-55% במרעה 
מראות שככלל,  תוצאות אלה   .(6 (טבלה  מדושן 
מחסור במינרלים אופייני לשטחי מרעה בארצות 
הים-תיכוניות השונות, ושהשונות הרבה בין אתרים 
ושנים מגבילה את אפשרויות הדישון בתנאי המשק 
המסוים. כדאיות הדישון תלויה בהשפעתו על תפוקת 
העדר המנצל את המרעה במשך רוב חודשי השנה, ולא 

בקציר אחד בשיא גידול צומח המרעה.

 איור 11 הביומסה העשבונית בבתת סירה קוצנית לאחר דישון חד-פעמי בזרחן ב-1988 
(מתוך Henkin and Seligman, 2011), הביומסה מוצגת ליחידת שטח של הכתמים העשבוניים בין השיחים

/ השבחת מרעה פרק 28 
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 טבלה 6 השפעת דשן על ייצור המרעה העשבוני בספרד, בישראל ובסוריה 
(ממוצעים וסטיות תקן גרם למ"ר חומר יבש)

איור 12 השפעת דישון עם גפרת אמון על הביומסה של מרעה טבעי עשבוני 
הגדל על קרקע רנדזינה כהה רדודה ברמת מנשה (מתוך זליגמן ורון, 1967)

מרעה מדושןמרעה טבעיארץ

151±32211±53ספרד 1
147±40386±151ישראל 2

124±51215±117סוריה 3

דישון זרחני במשך חמש שנים על קרקעות חוליות, שמקורן בסלעים חומציים (גרניט וצפחה). אזורים ים-תיכוניים ממוזגים   1
.(Olea , 1988)

 van Keulen and) (סימולציה) דשן חנקני על קרקע לס עמוקה באזור שחון למחצה במשך 20 שנה, חלק מהן לפי מודל הדמיה  2
Seligman, 1992). ניסויי דישון זרחני על קרקעות טרה רוסה או קרקעות ים-תיכוניות חומות באזור ים-תיכוני גשום במשך 6-5 

.(Henkin שנים (1994 ,
ניסוי, 7 שנים, של דישון זרחני באזור ים-תיכוני שחון למחצה במרעה פעיל שגדל על קרקעות רדודות בעלות אחוז אבנים גבוה   3

 .(Osman et al ., 1991; Osman and Cocks , 1993)

השפעת תנאי האקלים על זמינות המינרלים
השפעות מפתיעות של אירועי האקלים על התגובה 
לדשן חנקני נצפו בניסוי דישון במרעה עשבוני ברמת 
מנשה, שנמשך שתי שנים עוקבות. המרעה גדל שם 
ס"מ). בשנה   20  >) רנדזינה כהה רדודה  על קרקע 
הראשונה הגדיל הדשן את קצב הצמיחה בתחילת 
עונת הצמיחה לרמה דומה לקצב הגידול באביב. 
הסתבר שלא הטמפרטורות הנמוכות בחורף הגבילו 

את קצב הצמיחה האטי של כר המרעה הטבעי, אלא 
המחסור בחנקן זמין. תופעה מעניינת נוספת הייתה 
הכמות הגדולה של הביומסה בשיא העונה, כמעט 
הרדודה.  הקרקע  על  למ"ר, שהתפתחה  גרם   600
תוצאה זו הייתה קשורה כנראה להתפלגות נוחה של 
הגשמים, כי בשנה העוקבת ירדו משמעותית יותר 
משקעים, אך הביומסה בשיא העונה הייתה נמוכה 

בהרבה (איור 12).

למרות מיעוט הגשמים בנגב הצפוני השחון, תפוקת 
הצומח העשבוני הגדל על קרקע לס עמוקה הוגבלה 
חנקן.  בעיקר  במינרלים,  רוב השנים עקב מחסור 
תפוקת המרעה הייתה גבוהה בהרבה אחרי דישון, 
אך ההבדלים בצמיחה בין השנים היו גדולים יותר 
(איור 13). התגובה לדשן הייתה ֵמרבית בשנים 'טובות,' 
כאשר המרעית הייתה זמינה בשפע בלאו הכי, וקטנה 

'גרועות' כאשר המחסור במרעית היה  יותר בשנים 
גדול. תוצאה דומה התקבלה בתחנת הניסיונות נווה 
יער שנמצאת באזור גשום יותר - הדישון הגדיל את 
התפוקה בעיקר בשנה של מרעה שופע, וכמעט לא 
השפיע על התפוקה בשנה שחונה כאשר המרעה היה 

.(Naveh, 1982) דל

/ השבחת מרעה פרק 28 
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 איור 13: הקשר בין גשם לייצור הביומסה של מרעה עשבוני טבעי בחוות מגדה (1972-1962) 
 (van Keulen and Seligman, 1992 מתוך) ללא דישון ולאחר דישון גדוש של דשן חנקני, זרחני ואשלגני

האם יש הצדקה משקית לדשן מרעה טבעי?
קשה להעריך את המשמעות המשקית של תוצאות 
של  התועלת  כי  לעיל,  שהוצגו  הדישון  ניסויי 
הדישון צריכה להתבטא, בראש ובראשונה, בשיפור 
הביצועים של העדר הרועה במרעה. נתונים כאלה 
התקבלו בארץ רק במקרה אחד: במשך חמש שנים 
(1978-1974) נערכה בחינה של השפעת דישון מרעה 
בקר לבשר  עדר  הביצועים של  ועל  על הממשק 
בשטחי המרעה של קיבוץ הסוללים בגליל התחתון 
1986). מנת הדשן היתה 6-5 ק"ג חנקן לדונם  (ויץ, 
סופר- גם  ניתן  כל שנה. בשנה הראשונה  שניתן 
פוספט, ובהמשך רק כאשר רמת הזרחן הזמין בקרקע 
נתון. בחלקה המדושנת, שיעור  ירדה מתחת לסף 
(stocking density) היה גדול יותר,  צפיפות הבקר 
וכתוצאה מכך גם תפוקת הבשר הייתה רבה יותר 
מאשר בחלקת הביקורת (טבלה 7). למרות צפיפות  

האכלוס ורמת התפוקה הגבוהה יותר, צריכת המזון 
המשלים לפרה הייתה נמוכה יותר ב-12% בחלקה 
המדושנת. כנראה שהסיבה לכך היא זירוז הצמיחה 
 ,(12 (איור  של צומח המרעה בתחילת עונת הירק 
ובעקבות זאת קיצור 'המעבר הסתווי', הקשה מבחינה 
תזונתית, וצמצום ההזנה המשלימה. בשתי החלקות, 
המדושנת והביקורת, הזרחן שנקלט בצומח נשאר 
ויש להניח שתרם להעשרת קרקע  ברובו בשטח, 
המרעה. בסיכום של חמש שנים, הערך של תפוקת 
הבשר בניכוי עלות הדשן (במחירים של שנת 2005) 
7). עלות  היה גבוה יותר בחלקה המדושנת (טבלה 
פיזור הדשן והחיסכון במזון מוגש לא הובאו בחשבון, 
במידה  זה  את  זה  מקזזים  להניח שהם  יש  אבל 
רבה. מאזן זה מעודד מבחינת התועלת של הדישון 
כאמצעי לשיפור התפוקה מן המרעה, אבל זהו אומדן 

ראשוני שאינו ניתוח כלכלי מקיף. 

/ השבחת מרעה פרק 28 
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 טבלה 7 ממשק וביצועים של עדר בקר לבשר במרעה טבעי ובמרעה 
מדושן בקיבוץ הסוללים בין השנים 1985-1981 (מעובד מתוך ויץ, 1986) 

חלקה מדושנתחלקת ביקורתסעיף

027.0כמות חנקן צרוף שניתן בדשן (ק"ג לדונם ל-5 שנים)

06.9כמות זרחן צרוף שניתן בדשן (ק"ג לדונם ל-5 שנים)

980520גודל החלקה (דונמים)

3429מספר פרות בעדר (ממוצע ל-5 שנים) 

0.0340.056צפיפות אכלוס (פרות לדונם) 

28.644.6משקל ולד גמול (ק"ג לדונם ל-5 שנים)

180260צריכת מרעית ממוצעת, חומר יבש (ק"ג לדונם)

45.840.0חנקן במזון המוגש (ק"ג לפרה ל-5 שנים)

22.619.8זרחן במזון המוגש (ק"ג לפרה ל-5 שנים)
458574ערך משקל הוולד הגמול לאחר ניכוי עלות הדשן (ש״ח) 1

מחירים בשנת N :2005 צרוף בגפרת אמון = 3.25 ש״ח לק"ג;   1 
 P צרוף בסופר פוספט=7.50 ש״ח לק"ג; 

משקל חי של ולד גמול=16 ש״ח לק"ג

בסופו של דבר, דישון המרעה הטבעי לא התקבל 
כאמצעי שגור לשיפור התפוקה במרעה על ידי מגדלי 
בעלי חיים בארץ, וזאת על בסיס משולב של תובנות 
אקולוגיות וכלכליות: הדישון לא משנה משמעותית 
את עונת המרעה הירוק (ינואר-אפריל), שהיא הבסיס 
למרבית התפוקה במרעה. בתקופה זו יש מרעה בשפע, 
ואין מחסור במזון לבעלי החיים. היות שכך, גידול 
בביומסה הירוקה לא ישפיע רבות על התפוקה. על כן, 
ההשקעה בדישון לא תתבטא כמעט בהגדלת רווחיות 
המערכת. ההשפעה העיקרית של הגדלת הביומסה 
הצמחית בעקבות הדישון היא בכמות גדולה יותר של 
קמל הנשאר לקיץ. תרומה זו לא מקזזת, ברוב המקרים, 

את ההשקעה בדשן ובאמצעי הפיזור. 

המשמעות המשקית והאקולוגית של דישון מרעה
לסיכום, מרעה ים-תיכוני גדל בדרך כלל על קרקעות 
דלות או שוליות, שסובלות, בין שאר המגבלות, גם 

מחסר ביסוד או ביסודות חיוניים להתפתחות צומח 
המרעה. בדרך כלל חסר חנקן, אבל ישנן קרקעות, 
בעיקר סוגים של ֶטרה רֹוסה, שחסר בהן זרחן (איור 
14). בתנאי מרעה טבעי בארץ, אין כמעט מקרים של 
מחסור באשלגן או ביסודות קורט. חלק מן הניסויים 
בדקו השפעות ארוכות טווח של הדישון, בעיקר 
של דשן זרחני, ומתברר שיש קשרי גומלין מרחיקי 
לכת בין הרעייה וזמינות היסודות. מבחינה משקית, 
השימוש בדשן במרעה בעייתי יותר מאשר בשטחי 
עיבוד, כי התועלת אינה "נקצרת" באופן ישיר, אלא 
צריכה  כן  ועל  חיים,  בעלי  של  ברעייה  מותנית 
במזון  בחיסכון  או  ביצועיהם  בשיפור  להתבטא 
מוגש. ההוצאות הכספיות על קניית הדשן ופיזורו 
מהדישון  התועלת שתופק  אבל  ודאיות,  בשטח 
ודאית הרבה פחות. עם זאת, הסיפור לא נשלם, כי 
יש מקרים של דישון רווחי, לכאורה, בתנאי ניהול 

משקי מסוימים.

/ השבחת מרעה פרק 28 



299

איור 14 התגובה של הביומסה העשבונית של מרעה בגליל ובגולן לתוספת של דשן חנקני, 
זרחני, אשלגני ולצירוף שלהם (NPK) (מתוך כצנלסון ופוטיבסקי, 1972) 

ניסויי הדישון מבהירים את התלות המוכרת של 
תפוקת המרעה העשבוני ושל הרכבו הבוטני בזמינות 
המינרלים בקרקע. נוסף על כך, הם גם מעידים על 
הצורך להבין את הקשר בין תנאי האקלים המשתנים 
זמינות המינרלים בקרקעות השונות. מעבר  לבין 
לפן המשקי של דישון, אלה תהליכים אקולוגיים 
באזורנו  עקרוניים במערכות המרעה העשבוניות 

 .(Seligman and van Keulen, 1989)

נספח 6 מרחיב על נסיונות להשבחת מרעה במזרח 
התיכון.

קשרי הגומלין בין זמינות המינרלים בקרקע, תנאי 
על  ומקשים  מורכבים,  הרעייה  וממשק  האקלים 
הייצור הראשוני של מערכות מרעה. מצד  הבנת 
שני, אם לא מביאים אותם בחשבון בחקר הייצור 
של המערכות הים-תיכוניות, קשה יהיה להסביר את 
הגורמים לשונות הגדולה של הייצור הראשוני בבתי 

גידול שונים ובתנאי אקלים שונים. בעניין מורכבות 
האקולוגיה של מערכות מרעה, מנהלי בית הספר 
החקלאי כדורי סיכמו את התובנות שלהם כבר בשנות 

ה-30 של המאה הקודמת:

מלכתחילה  מיועד  בהרים  שגדל  העשב  אין   ..."
עצם  היא  התכלית  כאן  הבהמות.  את  זן  להיות 
הקיום ולא יותר ותהליך זה גורמיו כל כך מרובים 
נתון  הוא  בזה, שבמידה מעטה מאד  זה  ותלויים 
ידינו. כל התפקיד מצטמצם  ולכיוון על  לביקורת 
בסיוע שאנו מסייעים לטבע שיענה מעט לצרכינו. 
ובירור של התנאים  הדרך היא ראשית כל לימוד 
נבונה של  ידי חלוקה  הטבעיים. ושנית לסייע על 
הרעייה שהיא כאן הפרעה לצמחי ההרים במצבם 
...אבל  המידה.  על  לא תעבור  ושתקלתה  הטבעי 
שאר האמצעים - זיבול, חידוש מלאכותי של צומח 
וכיוצא בהם - השפעתם, מסופקני אם תהא מרובה 

וכדאית" (צמח ונפתולסקי, 1944).

NPK        ביקורת        אשלגן        זרחן        חנקן  

/ השבחת מרעה פרק 28 
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VIII שער 
 בעלי חיים במרעה 

והשפעתם על הסביבה



פרק 29 / 
 השפעת הרעייה על הקרקע - 

היבטים פיזיקליים, כימיים וביולוגיים

רקע
רעייה של בעלי חיים משפיעה על רוב מרכיבי המערכות 
האקולוגיות בהתאם לעוצמתה, שנקבעת על סמך 
צפיפות בעלי החיים ומשך שהותם במערכת. בפרק זה 
נבחן את ההשפעות של רעיית בעלי חיים מבויתים על 
הקרקע, ואת משמעותן של ההשפעות הללו מבחינת 

תהליכים אקולוגיים מרכזיים של מערכות המרעה.

הקרקע - שכבת האדמה העליונה, הפורייה - מורכבת 
ונוצרת  וממים,  ממינרלים, מחומר אורגני, מאוויר 
מבליית הסלע המקומי (סלע האם) או מהצטברות של 
חומרי סחיפה בעקבות תהליכים פיזיקליים, כימיים 
וביולוגיים המושפעים מטמפרטורה, מגשם, מזרמי 
מים ומרוח. מקור החומר האורגני בקרקע הוא שאריות 
צמחים, מיקרופאונה, מזופאונה, ָמקרופאונה ובעלי 
חיים מעט גדולים יותר, במהלך חייהם ובעיקר עם 

מותם והתפרקותם. 

תכונות הקרקע 
מרקם הקרקע (texture) נקבע על פי המקטע היחסי 
של חלקיקים של חול שגודלם 2.0-0.02 מ"מ, של ִסילט 
(טין) שגודלם 0.02-0.002 מ"מ, ושל חרסית שגודלם 
פחות מ-0.002 מ"מ. מקובל להגדיר בעזרת "משולש 
הקרקעות" (איור 1) כ-12 סוגי מרקם, מקרקעות חוליות 
 (structure) עד לקרקעות חרסיתיות. מבנה הקרקע 
נוצר מהתחברות חלקיקי הקרקע לתלכידים על ידי 
כוחות חשמליים או על ידי חומרים המדביקים אותם 
יחדיו. נקבוביּות הקרקע היא מערכת החללים הנוצרים 
בין התלכידים. הנקבוביּות קובעת את נפח הקרקע 
הכולל, ומשפיעה מאוד על תכונותיה. בקרקע יבשה 
רוב רובו של נפח הנקבוביֹות מלא באוויר, ובקרקע 

רטובה חלק מהנקבוביֹות מתמלאות במים. מבנה 
הקרקע משפיע על קיבול המים ועל תנועתם בקרקע 
וגם על חדירת השורשים ועל המגע שלהם עם המים 

ועם הגזים שבקרקע.

 Conventional wisdom tells you that if ranchland ground has less grass, the problem is too״
many cows. But that's not always the case. It depends on how you manage them, if you 
make sure they keep moving.״

(Runyon -  Harvest Public Media, 2013)
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פוריות הקרקע 
פוריות קרקע נקבעת על ידי תכונותיה הפיזיקליות, 
הכימיות והביולוגיות. התכונות הפיזיקליות כוללות את 
מרקם הקרקע, יציבות התלכידים (האגרגטים), כושר 
קיבול המים של הקרקע, מוליכות המים בקרקע ומידת 
האטימות של פני הקרקע. התכונות הכימיות כוללות  את 
שיעור החומר האורגני (בעיקר תרכובות של פחמן וחנקן), 
ריכוזי המינרלים בקרקע (בעיקר חנקן, זרחן ואשלגן), 
 Abawi et) והמליחות של הקרקע (pH ) ערך ההגבה
al., 2009). המרכיב הביולוגי כולל את המיקרופאונה, 
המזופאונה והָמקרופאונה. המיקרואורגניזמים (חיידקים, 
פטריות וחד-תאים) הם האחראים העיקריים לפירוק 
(נמטודות,  המזופאונה  בקרקע.  האורגני  החומר 
קולמבולות, קרדיות, אקריות ואחרים) והָמקרופאונה 
(נמלים, חיפושיות, מרבי רגליים ואחרים) ממלאות 
תפקידים חשובים בערבוב ובִמחזור החומרים בקרקע 
 Graetz  and Tongway, 1986; Murphy et al., 1995; )
 Brejda et al., 2000; Herrick, 2000; Carter, 2002;

 .(Dexter, 2004; Abawi et al., 2009

מקורות החנקן בקרקע
מקור החנקן במערכות צומח הוא בעיקר מקיבוע 
ידי מיקרואורגניזמים קושרי  על  מן האוויר  חנקן 
איתו  הנושא  מרחף  אבק  של  מהשקעה  חנקן, 
אוויר בתחמוצות של  מזיהום  רבים,  נוטריינטים 
חנקן (NOX), ומפעילות של ברקים שיוצרים גם הם 
תחמוצות חנקן באוויר שיורדות לקרקע באמצעות 
מי הגשם. את קיבוע החנקן האטמוספרי מבצעות 
א. הקבוצה החשובה  חיידקים:  שתי קבוצות של 

פולשים  הריזוביום. הם  מורכבת מחיידקי  ביותר 
הקטניות,  ממשפחת  צמחים  שורשים של  לתוך 
מן האוויר בתנאים אל-אווירניים  ומקבעים חנקן 
מקבעי  של  השנייה  הקבוצה  ב.   .(anaerobic )
נכללים  חנקן הם חיידקי חנקן חופשיים. בקבוצה 
ואזוספירילום   (Azotobacter spp.) אזוטובקטר 
(Zaady et al., 1994), החיים בצורה חופשית באזור 
כמו  אחרים,  נוספים  מינים  גם  השורשים.  בית 
(Actinomycetes) ואצות כחוליות  אקטינומיצטס 
(Cyanobacteria), החיים באופן חופשי בשכבת 
הקרקע העליונה, משתתפים בקיבוע חנקן חופשי.  

הכרמל,  ובדרום  הנגב  בצפון  שנערכו  בניסויים 
 Azosperillum brasilense CD העשרה עם חיידקי
שניתנו בזמן הנביטה, הגדילה בצורה משמעותית את 
הביומסה העשבונית למשך כשנתיים (צעדי ואח', 1992; 

 .(Zaady et al., 1994

השפעות בעלי חיים במרעה על הקרקע
אורגניזמים המשנים את המערכת האקולוגית על ידי 
גרימת שינויים בתכונות הביוטיות או האביוטיות 
 .(Jones et al., 1994) שלה נקראים מהנדסי סביבה
גורמים  אכן  ִטבעי  במרעה  הרועים  החיים  בעלי 
לשינויים מסוג זה, שמשפיעים באופן ישיר או עקיף 
על רמת המשאבים שאורגניזמים אחרים צורכים 
באותו בית גידול, או על זמינותם של המשאבים. 
אוכלי צמחים משפיעים על פיזור המשאבים בכר 
הקרקע  פוריות  על  יכולים להשפיע  הם  המרעה. 
בדרכים שונות: אכילת המרעית וסילוקה מהשטח, 

איור 1 "משולש הקרקעות". תצוגה של 12 סוגי מרקם שונים, מקרקעות חוליות עד לקרקעות חרסיתיות 
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איור 2 השתנות אחוז החומר האורגני בשכבת הקרקע הפורייה במכלאות צאן שננטשו

הטלת גללים ושתן באופן אקראי על מרחב המרעה, 
שינויים במבנה הנוף של המערכת האקולוגית או 
 Stavi et השפעה פיזית על תכונות הקרקע (למשל
al., 2008, 2012). בעלי החיים גם ממחזרים חלק גדול 
מן היסודות והחומר האורגני שקלטו מהצמחים, ועל 
ידי כך גם משמרים את פוריות הקרקע האחראית 

לייצור המרעית, ומעשירים אותה. 

ובמקומות  במכלאות  חיים  בעלי  יתר של  ריכוז 
חומר  של  להצטברות  מביא  עדרים  של  רביצה 
אורגני (איור 2), הנובעת מריכוז גדול של הפרשות, 
ריכוז החנקן  ובעקבותיה, להעשרת  ושתן,  גללים 
בקרקע. העשרה זו מביאה להשתלטות של צמחים 
מהצמחייה  (ניטרופיליים), ששונים  חנקן  אוהבי 
הטבעית. אלה כוללים: כף-אווז האשפות, חלמית 
גדילן  סורי,  ברקן  הכדורים,  סרפד  קטנת-פרחים, 
מצוי ואחרים. זמן קצר לאחר נטישת המכלאה על 

ידי בעלי החיים יורד אחוז החומר האורגני בקרקע 
המכלאה לרמות הרגילות באזור (איור 2), אך שובה 
רבות.  לארוך שנים  יכול  הטבעית  הצמחייה  של 
למיקום הטופוגרפי של המכלאה השפעה על דליפת 
במדרונות  הממוקמות  מכלאות  האורגני.  החומר 
משפיעות על דליפה של חנקות למקומות הנמוכים 
ולשינוי הצמחייה לניטרופילית (ראו תמונה). לינת 
העדר במכלאות ניידות, שמועברות ממקום למקום 
ניצול של הפרשות  יכולה לאפשר  בשטח חקלאי, 
בעלי החיים להגברת הפוריות של קרקעות מעובדות 
ניתן  (Savory and Butterfield, 1998). לחלופין, 
לפזר את הזבל באמצעים מָכניים בשדות חקלאיים. 
הדיר  זבל  פיזור  הביא  הנגב  בחוות מגדה בצפון 
לעלייה של כ-30% בביומסה הִצמחית של שחת 
זבל  חיטה שנקצרה להזנת בעלי החיים. השפעת 
ירדה עם הזמן, אך במשך שלוש שנים הוא  הדיר 

הביא להגדלה מתמשכת של יבול השחת.

דליפת חנקות ממכלאה הממוקמת במדרון מביאה לצמיחה של חלמית בוואדי הסמוך (נחל אסף במערב הנגב)
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(Thompson et al., 2006) (להבים) טבלה 1 השפעת הרעייה על תכונות כימיות של קרקע מרעה בגבעות גורל

 קרקע מרעה תכונה
(ללא רעייה)

 קרקע מרעה 
(נמצאת ברעייה)

1919חנקן אי-אורגני בקרקע (נובמבר) - מ"ג לק"ג

815חנקן אי-אורגני בקרקע (מרץ) - מ"ג לק"ג

23זרחן זמין במיצוי הקרקע - מ"ג לק"ג

2832פחמן אורגני בקרקע - גרם לק"ג

8.11.8חנקן אורגני בקרקע - גרם לק"ג

6.05.5פחמימות בקרקע - גרם לק"ג

6.15.0אמינו סוכרים וחומצות אמינו בקרקע - גרם לק"ג

המספרים המודגשים מציינים הבדלים מובהקים

השפעת הדריכה של בעלי חיים
הדריכה (trampling) של בעלי חיים על קרקע יבשה 
מפוררת את השכבה העליונה, מחדירה חומר אורגני 
וזרעים לתוכה, ומחישה תהליכי הִמחזור של יסודות 
במערכת האקולוגית, אך יכולה גם לגרום להגדלת 
ומים  רוח  ידי  על  הפורייה  הסחיפה של השכבה 
גיסא,  (Savory and Butterfield, 1998). מאידך 
דריכה על קרקע רטובה והידוק שלה יכולים להביא 
להגברת נגר עילי של מים ולהקטין את זמינות המים 
לצומח. במקרים מסוימים, הידוק הקרקע עשוי לתרום 
 Zaady et ;1999 ,'להפחתת סחיפת קרקע (צעדי ואח

.(al., 2001; Stavi et al., 2009, 2012

מרעה שלפים על ידי בעלי חיים בשדות חיטה לאחר 
יובשניים במזרח  באזורים  נפוץ  מנהג  הוא  קציר 
כי פעולה  התיכון. עם זאת, מספר מחקרים הראו 
זו יכולה לגרום פגיעה בקרקע. מחקר שבוצע בנגב 
הצפוני, בשדות חיטה בגידול בעל, הראה כי בקרקע 
בין ערכי הלחות  נמצאו הבדלים  תחת רעייה לא 
צפיפות  גזירה,  כוח  לחדירה,  התנגדות  בקרקע, 
גושית, וריכוזים של פחמן אורגני כללי ופחמן אורגני 
מומס לעומת קרקע ללא רעייה. עם זאת, בקרקע 
ללא רעייה נמצאו מוליכות הידראולית נמוכה יותר 
יותר של סידן פחמתי. הבדלים בלתי  וריכוז קטן 
משמעותיים נמצאו בין שני הטיפולים לגבי מדדי 
כי מרעה שלפים מתון,  יבול שונים. לפיכך, הוצע 
ייושם כראוי בטווח הארוך, לא יראה השפעה  אם 
על תפקוד מערכת חקלאיות-אקולוגית  שלילית 

.(Stavi et al., 2015)

רעייה והרכב כימי של הקרקע
חומר אורגני בקרקע משמש, בין תפקידיו השונים, 
 Abawi et al.,) מאגר של יסודות חיוניים לצמיחה 
2009). המיקרואורגניזמים מפרקים את החומר האורגני 
בקרקע ומשחררים מינרלים בהתאם לתנאי הרטיבות, 
הטמפרטורה והסביבה הכימית. אכילת המרעית על 
ידי בעלי החיים מסירה חלק מן המינרלים, אך יכולה 
להחזיר לשכבות העליונות של הקרקע חומר אורגני 
ומינרלים בהפרשות. תהליך זה משפיע על הרכב 

המינרלים ועל תכולת החומר האורגני בקרקע. 

נבדקו בחוות  ובלעדיה  תכונות הקרקע עם רעייה 
להבים בנגב הצפוני ובמקומות אחרים בעולם. ריכוז 
של המינרלים חנקן וזרחן במיצוי הקרקע נמצא גבוה 
יותר בשטחים שהיו תחת רעייה. גם ריכוז הפחמן 
ידי הצמחים בחומר  על  הזמין לקליטה  המסיס - 
האורגני - היה גבוה יותר. העלייה בריכוז המינרלים 
לא  החיים.  בעלי  כתוצאה מהפרשות  הללו חלה 
האורגני בקרקע.  החנקן  נמצאו הבדלים בשעורי 
ריכוזי הפחמימות ותרכובות האמינו, המעידים על 
פעילות של חיידקים, נמצאו גבוהים יותר בקרקעות 
ללא רעייה (טבלה 1). יתכן שהדבר מעיד על פעילות 
יותר של חיידקים בפירוק החומר האורגני  נמרצת 
הטרי בחלקות הרעייה. בעלי החיים משפיעים על 
המאגר של חומרי מזון לא רק לצמחים, אלא גם 
ולכלל מארג המזון  לחיידקים, לפטריות, לחרקים 
רוב המדדים קטנים באופן  בין  בקרקע. ההבדלים 
יחסי, והדבר מעיד על מידה רבה של יציבות במערכת 

 .(Thompson et al., 2006) המרעה
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קרומי קרקע 
המונח ׳קרום קרקע׳ מתאר את הופעתן של שכבות 
דחוסות, קשות או בלתי-חדירות למים על פני הקרקע. 
אנו מבדילים בין מספר סוגים של קרומים: א. קרומים 
כימיים, הנוצרים עם הצטברות של חומרי הדבקה בפני 
הקרקע (כוללים קרומי מלח, קרומי גבס, קרומי גיר 
וקרומי תחמוצות ברזל ואלומיניום). ב. קרומי משקע, 
הנוצרים משקיעת חומרי סחופת, למשל מי הצפה 
בוציים. ג. קרומי מבנה, הנוצרים עקב הידחסות פני 
הקרקע תחת הידוק מָכני חיצוני או בגלל עודף מים 
(הלל, 1959). ד. קרומים ביולוגיים, המכונים גם קרומים 
מיקרופיטיים  או   (cryptogamic) קריפטוגמיים 
(microphytic). הם מכסים שטחים נרחבים באזורים 
יובשניים ברחבי העולם (צעדי, 1999). קרומים אלה 
מורכבים מחברת צמחים זעירים, שמרכיביה משתנים 
זו כוללת את חיידקי  ממקום למקום. מיקרופלורה 
חזזיות  ירוקיות,  אצות  כחוליות,  אצות  הקרקע, 
וטחבים. הקרום נוצר על ידי הדבקת גרגירי הקרקע 
בתוצרים מטבוליים שמפרישות האצות הכחוליות 

והירוקיות בקרקע. 

בישראל, בשטחים טבעיים שיורדים בהם בין 70 מ"מ 
ל-400 מ"מ גשם בשנה, יש קרומים ביולוגיים שמכסים 
את המרחב שבין השיחים. הקרומים פועלים בצורות 
מגוונות במערכת האקולוגית היובשנית: מעשירים 
את הקרקע בחנקן, בפחמן אורגני וביסודות שונים; 
מונעים סחיפת קרקע; מעבים את עומק הקרקע; יוצרים 
חומר אורגני שהוא השלב הראשון של שרשרות מזון 
 .(Belnap and Lange, 2001 ;1999 ,צעדי) מסוימות
כיסוי גבוה של קרום שמקורו באצות הכחוליות מקטין 
את חידור (infiltration) המים לקרקע, ויוצר נגר עילי, 
ואילו קרום של חזזיות וטחבים מגדיל את חידור המים 
בשל השפעתם על המיקרוטופוגרפיה של פני הקרקע. 
באזור הים-תיכוני של הארץ, שיורדים בו מעל 400 מ"מ 

גשם בשנה, לא מופיעים קרומי קרקע ביולוגיים.

ידי  יכולים לפגוע בקרומים על  בעלי חיים רועים 
בהתאם  ופירור),  היפוך  (שחיקה,  ודריסה  דריכה 
לעוצמת הרעייה, לסוג הקרקע, ללחות הקרקע ולהרכב 
 Johansen and St. Clair, 1986;) חברת הקרומים 
 Marble and Harper, 1989; Golodets and Boeken,
2006). תהליך ההתחדשות והשיקום של קרומי הקרקע 
הביולוגיים שהופרעו על ידי בעלי חיים יכול להימשך 
ממספר שנים בודדות ועד עשרות שנים, בהתאם 
 Anderson et al., 1982; Johansen) לעוצמת ההפרעה
and St. Clair, 1986; Belnap, 1993). בקרקעות הלס 
בצפון הנגב נמצא כי קצב השיקום בחלקות שגודרו 
 .(Zaady et al., 2007) מפני רעייה, ארך כחמש שנים
כעשר שנים אחרי שהקרקעות החוליות במערב הנגב 
נסגרו לרעייה, הן כוסו בקרומי קרקע ביולוגיים יציבים. 
העובדה שממערב לגבול הרעייה המשיכה והקרום 
לא השתקם, גרמה לכך שהגבול בין מצרים לישראל 
 .(Karnieli and Tsoar, 1995) נראה ברור בצילומי לוויין

חומר אורגני על פני הקרקע 
הרעייה משפיעה על כמות שאריות הצומח המצטבר 
פני הקרקע. תצפיות שנערכו בגבעות להבים  על 
שבצפון הנגב, הראו כי כמויות של נשר הצומח על פני 
קרקע שרעו בה, היו גדולות יותר או שוות לכמויות 
3). המהלך  (איור  לרעייה  הסגור  שנמדדו בשטח 
השנתי של כמויות הנשר היה פחות או יותר דומה עם 
רעייה ובלעדיה, והשתנה בהתאם למחזור השנתי של 
הפנולוגיה של הצומח העשבוני והשיחי (רובו סירה 
והדריסה של  וקורנית מקורקפת). הדריכה  קוצנית 
טלפי הצאן שברו גבעולים וענפים, ושינו את מבנה 
השיחים. גם הצומח העשבוני בעונה היבשה נשבר 
ומתפורר בצורה דומה. בעקבות ההגדלה של כמויות 
נשר הצומח שהצטבר על פני הקרקע בעקבות הרעייה, 
גם כמויות הפחמן והחנקן האורגני על פני הקרקע היו 
 Thompson) גבוהות יותר בשטחים שנחשפו לרעייה

.(et al., 2006; Stavi et al., 2008

/ השפעת הרעייה על הקרקע - היבטים פיזיקליים, כימיים וביולוגיים פרק 29 



 306

דחיסות פני הקרקע 
לחצים פיזיים, כמו דריכת טלפי בעלי חיים רועים, 
משפיעים על דחיסות הקרקע, בעיקר כאשר הקרקע 
רטובה, אבל גם כשהיא יבשה. הלחץ על פני הקרקע 
של פרה במשקל של 500 ק"ג הוא בין 4.2-1.61 ק"ג 
לסמ"ר, ושל ִעזים בין 0.59-0.43 ק"ג לסמ"ר של קרקע 
 Duncan and Holdaway, 1989; Parés-Casanova)
and Oosterlinck, 2012). להשוואה, הלחץ על פני 
הקרקע של אדם במשקל של 70 ק"ג הוא 0.4 ק"ג 
 Abdel-Magid et al., 1987a , 1987b ; Murphy) לסמ"ר

 .(et al., 1995; Stavi et al., 2008, 2009, 2012

קצב חידור המים לקרקע משמש מדד עיקרי לדחיסות 
פני הקרקע. שיעור אכלוס גבוה של בעלי החיים עלול 
להקטין את חידור המים לקרקע בשיעור של עד 40% 
 Fleischner,) ולהגדיל את הנגר העילי בשיעור דומה 
 1994; Lauenroth et al . , 1994; Belsky and

 Blumenthal, 1997; Greenwood and McKenzie,
Stavi et al., 2008, 2009, 2012 ;2001). הצפיפות 
לנפח  בין משקל המוצקים  היחס  הגושית, שהיא 
המוצקים, גדלה ביחס ישיר לעוצמת הרעייה, בייחוד 
 Warren et al., 1986; Bauer et) בקרקעות כבדות 
al., 1987; Firestone, 1995). דחיסות יתר מגבילה את 
יכולת התנועה של האוויר, המים והמינרלים המומסים 
בהם, ומקטינה את זמינותם לשורשי הצמחים. כתוצאה 
מכך, נפגמת היצרנות של כר המרעה. קרקע דחוסה 
מונעת משורשים של מינים שונים לחדור לקרקע 
(Tisdale et al., 1985). מאידך גיסא, תכונות התפיחה 

וההתכווצות של הקרקע וצמיחה של שורשים בקרקע 
יכולות למתן את השפעת הדחיסה. 

סחיפה עקב מים ורוח 
רגישות  על קרקעות  חיים  רבה של בעלי  דריכה 
חושפת אותן לסחיפה מוגברת על ידי מי נגר ורוח 
 Warren et al., 1986; Beeskow et al., 1995;)
 .(Belsky and Blumenthal, 1997; Neff et al., 2005
בשכבה העליונה הפורייה של הקרקע מרוכזים חלק 
גדול מן הנוטריינטים, החומר האורגני, המיקרופאונה 
(במיוחד  גדול מהשורשים  וגם חלק  והמזופאונה 
(Brady, 1984). שכבה  חד-שנתיים)  צמחים  של 
בקרקעות  ליצרנות המערכת  החיונית  זו,  פורייה 
טיפוסי  נוצרה במשך מאות שנים. אצל  טבעיות, 
כגון עשבוניים רב-שנתיים, הגנה  צומח מסוימים, 
 Wood and) מפני רעייה מקטינה סחיפת מוצקים 
כמויות   .(Blackburn, 1981; Pluhar et al., 1987
הסחיפה מקרקעות רגישות, שרעייה של בעלי חיים 
ֵהֵפרה אותן, יכולה לגדול במאות אחוזים  מבויתים 
 Lusby, 1979; Thurow) לעומת קרקעות שלא הופרו
et al., 1986; Costall, 1999). הקטנת כיסוי הצומח על 
 Ellison,) ידי רעיית יתר מגבירה את סחיפת הקרקע
Beeskow et al., 1995 ;1960). עם זאת, יש לציין 
שהמבנה התלכידי של קרקעות ההרים בישראל 
צמחים,  שאריות  של  דקה  שכבה  של  והכיסוי 
מעניקים עמידות מרשימה נגד סחיפה. סחיפת קרקע 
בשטחי מרעה טבעי באגן הכינרת נמדדה בעוצמות 
גשם גבוהות במיוחד, ונמצא שממדרון בשיפוע של 

(Thompson et al., 2006) איור 3 שינויים בתנועת החומר האורגני הצמחי בגבעות להבים בהשפעת הרעייה
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2.6% כמות הסחופת הייתה נמוכה פי 11 עד פי 13 
עיבוד מקבילים; במדרון בשיפוע  מאשר בשטחי 
של 6% ההבדל היה קטן יותר - פי חמישה פחות 
מהסחופת משטח עיבוד באותו שיפוע  (מורין ואח', 
1979). בגבעות להבים, בתנאי גשם טבעי, נמצא שמי 
הנגר לא זרמו על פני הקרקע, אלא נקלטו על ידי 

כתמי השיחים. 

סיכום - עוצמת ההשפעה של רעייה על תכונות 
הקרקע

השפעה הרעייה על הקרקע תלויה בעוצמת הרעייה, 
בתכונות הקרקע עצמה, ובכיסוי פני הקרקע בחומר 
צמחי חי או מת. בתנאי רעייה רגילים, הדריכה איננה 

ומרוכזת בשטחים קטנים. לכן, רוב שטח  אחידה, 
 Warren et al., 1986;) המרעה אינו מופר ברציפות 
Stavi et al., 2008). בפרק הזמן שבין דריכות חוזרות, 
פועלים תהליכי קרקע ותהליכים ביולוגיים, ובייחוד 
חזרת הצומח למקומות הדריכה, למיתון השפעת 
הדריכה הישירה. לכן, ברוב שטחי המרעה המנוצלים 
במשך שנים, עוצמת ההשפעה של רעייה מתונה על 
הקרקע ניכרת רק אחרי שנים של רעייה, אם בכלל 
(Neff et al., 2005). לעומת זאת, בעוצמת רעייה 
גבוהה, שכבת פני הקרקע נפגעת, וניכרות תוצאות 
שליליות בתחומים שונים. הנזק מתבטא בפגיעה 
במבנה, בהרכב הכימי ובנוטריינטים ובסחיפת שכבת 

הקרקע הפורייה על ידי רוח ומים.
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פרק 30 / 
רעייה ביערות נטועים

כבר בשנות ה-60 של המאה ה-19 נטעו הטמפלרים 
הגרמנים עצי יער בפלשתינה (ליפשיץ וביגר, 2000). 
המושבות  של  ייסודן  עם  זו,  מאה  סוף  לקראת 
הראשונות, עלה היקף הנטיעות. מחלקת הייעור של 
ממשלת המנדט הבריטי הרחיבה את הנטיעות על 
זמן  זיבוריות בשטחים ציבוריים. באותו  קרקעות 
התחילה קק"ל לטעת עצי יער על אדמות שרכשה 
עבור המדינה שבדרך. רוב שטחי היער הנטוע הנרחבים 
בישראל ניטעו לאחר קום המדינה (וייץ, 1970). כיום 
משתרעים היערות הנטועים על פני כמעט מיליון דונם 
בחלק הים-תיכוני ובספר הים-תיכוני של הארץ (כ-9% 

משטח ישראל הלא-מדברית). 

מטרות הייעור כללו: יצירת מקומות עבודה ("עבודות 
יזומות") לעולים חדשים; קביעת בעלות על קרקעות; 
שיקום ושיפור הנוף (תוך ניסיון לחקות את הנוף האירופי 
המוכר ליוזמי הייעור); מניעת סחיפה. ברבות השנים 
נוספו מטרות נוספות - בילוי בחיק הטבע וגם ייצור עץ 
(Schiller, 2011). בין המטרות המגוונות שקק"ל קבעה 
ליער ולייעור לא נזכרה אספקת מרעה למעלי גירה. 
רעייה של בעלי חיים מבויתים נחשבה בעיני חלוצי 
הייעור בארץ, כמו אצל יערנים ברחבי העולם, גורם מזיק 
שמפריע להתבססות ולהתחדשות היער. הם ראו בעדרי 
מעלה הגירה המבויתים, ובייחוד בעזים, גורם שפוגע 
בעצים ומגביר את סחיפת הקרקע ממדרונות מיוערים 
(Belsky and Blumenthal, 1997). עם השנים התרבו 
שֵרפות הקיץ ביערות ובעקבותיהן הוקמה מערכת כיבוי, 
אבל קצרה ידה של המערכת למנוע הצתה מכוונת של 
עשב יבש בין העצים, שהופך לפתיל שמדליק שרפות 

שמשמידות יערות שלמים (קדוש, 2007). 

באתר האינטרנט של קק"ל מוצגת רשימה ארוכה של 
פעולות יערניות, חלק מהן יקרות מאוד וחלק פוגעות 

בסביבה - כמו ריסוסים בקוטלי עשבים - שמטרתן 
להקטין את סכנת השרפות. רעייה של מעלה גירה 
מבויתים לא מוזכרת ברשימה הזאת, אף על פי שהיא 
הדרך היעילה והזולה ביותר להקטין את כמות העשב 

היבש במרחבי היערות. 

בישראל היו ב-25 השנים האחרונות שלוש שרפות 
שהוגדרו אסון לאומי - בכרמל ב-1989, בשער הגיא 
ב-1995 ושוב בכרמל ב-2010. אחרי כל אחת מהן 
לשיקום  דרכים  שהציעה  מומחים  ועדת  הוקמה 
השטחים השרופים ופעולות למניעת השרפה הבאה. 
רעייה הוזכרה בדוחות הוועדות רק ככלי לניהול אזורי 
חיץ שאמורים להגן על יישובים מפני האש, ולא ככלי 
למניעת שרפות ביער או בחורש כולו. גם ההמלצה 
להקמת אזורי חיץ ולתחזוקתם לא בוצעה, אלא אחרי 
השרפה בכרמל בשנת 2010, כאשר הוכנסו עדרים להרי 

יהודה ולכרמל אחרי היעדרות של 50 שנה. 

למרות היעדר הכרה רשמית בחשיבות הרעייה (ואולי 
בעקבות הגברת ההכרה בכך שייצור עץ איננו יעד 
מרכזי ביערות ישראל), קק"ל מעודדת באופן מעשי 
ניהול ומתקנים  ואף התקינה כללי  רעייה ביערות, 
להסדרתה. חשוב לזכור שהמרעה העשבוני ביער  
משמש כמקור של מזון עבור עדרים מבויתים ולא 
העצים, הוא המניע היחיד המביא את בעלי העדרים 

להתעניין ברעייה ביער. 

כיום רועים עדרי בקר וצאן ביערות רבים בארץ, אבל 
מידת הניצול של המרעה שונה מאד מיער ליער ובין 
גושי היערות (איור 1). במקרים רבים, בעלי עדרים אינם 
להוטים לרעות, אם מאחר שמדובר ביערות עם מרעה 
דל או בעייתי עבור כבשים ובקר או אם משום שישנו 

פיצול בין גושי יער שונים הפתוחים לרעייה. 

מתוך עשר תקנות שהתקין יהושע בן נון בזמן חלוקת הארץ, שעניינן היתר שימושים במקרקעי הזולת: 
"שיהו מרעין בחורשין, ומלקטין עצים בשדותיהם, ומלקטים עשבים בכל מקום חוץ מתלתן, וקוטמים 

נטיעות בכל מקום חוץ מגרופיות של זית..." 

(מסכת בבא קמא פ' ע"ב)
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ברוב גושי היערות במרחב המרכז של קק"ל חלק 
ולפעמים העיקרי, של צומח תת-היער, הוא  גדול, 
מרעה מעוצה המתאים במיוחד לרעיית עזים (איור 
2). אין נתונים זמינים בנושא לגבי יתר המרחבים. 
ככלל, מעטים עדרי העזים היוצאים כיום למרעה. 
אחת הסיבות לכך היא המגבלות החוקיות שהוטלו על 
גידול עזים בשנות ה-50 של המאה הקודמת. עד היום, 
החוק להגנת הצומח, נזקי עזים (1950-תש"י) משמש 
עילה להגביל רעיית עזים. למרות זאת, במקרים רבים 
מתירים הגופים האחראים (הסיירת הירוקה, רשות 

הטבע והגנים) רעיית עזים למרות המגבלה החוקית. 

במגזר הבדואי ישנם בעלי עדרי עזים, על פי רוב 
בעדרים מעורבים עם כבשים, שמוכנים לרעות ביערות 
בתנאים מסוימים, אך הם מעטים, ואינם מספיקים 
לנצל את זמינות המרעה ביערות. גם מדיניות הרעייה 

העונתית, שמחייבת חזרה של העדר לבית הקבע אחרי 
מספר חודשים, לא מעודדת הוצאת עדרים בדואיים 
לרעייה ביערות באזור המרכז. יתרה מזאת, תקינה 
חדשה מחייבת את כל מי שמבקש שטח לרעייה קבועה 
או זמנית, להציג, בצד אישורים וטרינריים, גם עדות 
לניהול ספרים מול מס הכנסה - תקינה שהבדואים 
לא ששים לקיים ואשר מקטינה את הביקוש לשטחי 
רעייה. קק"ל במרחב המרכז הציעה סידורי תמיכה 
לבעלים של עדרי עזים (בעיקר של בדואים מהדרום), 
ואף הקימה מתקנים להקל על החזקת עדרי עזים 
ביערות, בייחוד בחורף. מספר עדרי העזים ביערות 
גדל, אבל עדיין השפעתם על צומח ביער קטנה מאוד 
(איור 1). מחוסר בררה, מרכזים את רעיית העזים לאורך 

דרכים או באזורי חיץ סביב יישובים. 

 איור 1 מידת הניצול בשנת 2012 של כושר הנשיאה הפוטנציאלי המחושב של גושי היערות הנטועים בחבל המרכז 
של קק"ל (אבלגון ואח', 2012)
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איור 2 מרכיבי תת-היער בגושי היערות של מרחב המרכז (אבלגון ואח', 2012)
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איור 3 כושר הנשיאה של מרעה עשבוני ומרעה מעוצה בתת-היער של גושי יערות במרחב המרכז של קק"ל 
(אבלגון ואח', 2012)

רעייה ביערות נטועים - סיכויים וסיכונים
רעייה ביער עלולה להזיק לעצים ולפגוע ביעדי הייעור, 
אבל אין הסכמה רחבה בין היערנים והרועים על מאזן 
היתרונות והחסרונות של הרעייה ביער ועל הדרכים 
לצמצם את ההשפעות השליליות שלה. בין עומדי 
היער ישנם הבדלים רבים: גיל הנטיעה, מיני העצים 
שניטעו, צפיפות העצים, מאפייני בית הגידול (כגון 
תשתית הסלע-קרקע והמשקעים), ההיסטוריה של 
הדילולים, שרפות ומחלות. לפיכך, תת-היער - הצומח 

על קרקעית היער - מורכב מצירופים שונים של צומח 
עשבוני, בני שיח, שיחים, התחדשות של מיני העצים 
בעומד, קרקע חשופה וסלע (איור 2). לכן, יש שוני 
רב בערכם של עומדי יער שונים לרעייה, וכך גם בין 
היערות השונים. סכנה להתלקחות אש קשורה בעיקר 
לכמות הביומסה העשבונית היבשה בקיץ, אבל גם 
למאגר של חומר דליק הנוצר מבני השיח המתייבשים  

ומהנשר של שיחים ועצים. 

השפעת הרעייה על תת-היער תלויה במין בעלי 
ובעונת הרעייה. העדרים  החיים, בעוצמת הרעייה 
הרועים כיום ביערות הם בעיקר אוכלי עשב - כבשים 
ובקר לבשר - וגם מעט עדרי עזים האוכלים עלים 
וענפים עדינים של בני שיח ושיחים. רעייה של אוכלי 
ובאביב מקטינה את כמות הצומח  העשב בחורף 
העשבוני לקראת הקיץ, ורעייה במרעה הקמל ממשיכה 

את התהליך. 

האיכות התזונתית הנמוכה של מרעה קמל מביאה 
בעלי עדרי כבשים ובקר רבים לוותר על הקמל ביער 
לטובת מרעה איכותי יותר, כמו שלפים מחוץ ליער. 
ירוק בקיץ,  זאת, המרעה המעוצה, שרובו  לעומת 
מאפשר לעדרי עזים רעייה במשך כל חודשי השנה 
היערות השונים  בגושי   .(Kababya et al., 1998)
במרחב המרכז מכסים בני שיח 16-32% מהשטח, 
שיחים - 6-20% ושניהם יחד - 23-43% מקרקע היער 

(איור 2). לכן, המרעה המעוצה ביער יכול לקיים הרבה 
עזים נוסף לכבשים או לבקר (איור 3). 

נוסף על  לרעייה גם השפעות אקולוגיות חיוביות 
הסיוע במניעת שרפות, כגון המרצת הִמחזּור של 
שאריות אורגניות ביערות ועידוד מגוון עשיר יותר 
של מיני צמחים, לרבות צמחים פורחים האהובים על 

קהל המבקרים. 

מול יתרונותיה של הרעייה ניצבים הסיכונים, האִמתיים 
והמדומים. מעלי גירה מבויתים בכלל (ולא רק עזים), 
נוגסים בזריעים של עצי היער או בחורש המתחדש 
בתת-היער, בשתילים ובעצים צעירים, מעוותים אותם, 
ולעתים גם מחסלים אותם (פוגל, 2012); גללים, בעיקר 
יוצרים מטרד למטיילים; כמויות גדולות  של בקר, 
של זבל באתרי ריכוז של עדרים יוצרות מצע עשיר 
בחנקן עבור צמחים ניטרופיליים אגרסיביים, לעתים 
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רעייה באזור החיץ ביער קדושים

קוצניים, המכערים את הסביבה ומקטינים את עושר 
המינים במקום; גדרות להסדרת הרעייה מפריעות 
לגישה, וכשהן אינן מתוחזקות כראוי, הן מכערות 
נופשים  את הנוף; בקר עלול להטריד או להפחיד 
שאינם רגילים לחיות משק המסתובבות באופן חופשי 
בקרבתם; ְמגדלים מונעים גישה של מטיילים לשטחי 
מרעה ביערות מגודרים מחשש לפגיעה בעדריהם 
פוגעות  והדריכה של בקר  או במטיילים; הרעייה 
בבתי גידול של חיות בר, כמו עופות דוגרי קרקע, 
חרקים ויונקים קטנים (בכללם עופרי צבאים), הזקוקים 
לצומח עשבוני גבוה לקיומם או להגנתם; פגרים של 
בקר וצאן דוחים מטיילים ונופשים; הם גם מגדילים 
את אוכלוסיות התנים והשועלים הפוגעים בעופרי 

ויוצרים מוקדים להתפשטות של מחלת  הצבאים, 
הכלבת; כלבי רועים עלולים לפגוע במבקרים. 

החסרונות הכרוכים בפעילות הרעייה יוצרים ניגודים 
מובנים בין בעלי העדרים שמתפרנסים מן הרעייה 
בו במלואו לטובת  ומעוניינים להשתמש  במרעה 
עדריהם, לבין יערנים ונופשים המתייחסים לרעייה 
ביערות הנטועים ולהשפעותיה כאל מפגע ומטרד. 
לוותר על התועלת שברעיית  גיסא, קשה  מאידך 
סכנת השרפות, מאחר  להקטנת  כאמצעי  עדרים 
יקרים מאוד או בעייתיים  שהאמצעים החלופיים 
מבחינה סביבתית. לכן, מן הראוי לבחון את חומרת 

הניגודים ואת האפשרויות למתן אותה. 

פגיעה בהתבססותם ובהתחדשותם של עצי יער 
וחורש

בקר וכבשים אינם נמשכים לרוב לרעייה של עצי יער 
מחטניים. לכן, בלחצי רעייה מתונים וכאשר המרעה 
העשבוני המועדף נמצא בשפע יחסי, הם אינם פוגעים 
בקיומם התקין של עצי היער. כאשר לחץ הרעייה חזק 
או כמות המרעית העשבונית מעטה, קרוב לוודאי 
שכבשים ובקר ינגסו בעצי היער וגם בזריעים של מיני 
חורש (פוגל, 2012). לעומת בקר וכבשים, עזים יכולות 

לחסל זריעים גם בלחצי רעייה נמוכים. לכן, נוהגים 
משנה זהירות ביערות נטועים צעירים, ומונעים רעיית 
מעלי גירה מבויתים, ובייחוד עזים, עד אשר העצים 
גדלים לגובה מעל הישג שיניהם, בדרך כלל מעל 
2 מטר. מאידך גיסא, אחרי שרפות נוצרות לפעמים 
נביטה והתחדשות של עצי אורנים בצפיפות גדולה 
במיוחד. במקרים אלה, רעייה עשויה לדלל את עומד 

זריעי האורנים לטובת המשך התפתחותו של היער.
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עזים רועות בחלק הנמוך של עצי אורן וברוש

בתוך הגדורה ניתן לראות התפתחות שיחי תת-יער, בעוד שמחוץ לשטח המוגן 
הם כמעט ולא שורדים בגלל רעייה של עדר בקר לבשר

הראה שרעייה,  מנשה  ברמת  חורשן  בהר  מחקר 
ובייחוד רעייה חזקה, פוגעת בהתחדשות של היער. 
הפגיעה רבה יותר ביער צפוף, משום שנוסף לרעייה, 
 .(2012 (פוגל,  הזריעים סובלים מרמת קרינה נמוכה 
(אלון  גם התפתחות העצים הטבעיים בתת-היער 
התבור, אלון מצוי, אלה ארץ-ישראלית, לבנה רפואי) 

נפגעת מרעייה. בו-בזמן, ריכוזי החורש נעשים דלילים 
יותר לנופשים בעקבות הרעייה. הפסקת  ועבירים 
הרעייה מביאה להתחדשות מהירה של היער ועצי 
החורש. כאשר עצי היער גבוהים מ-2 מטר, הרעייה 
ומונעת סגירה של תת-היער  אינה פוגעת בעצים, 

(פוגל, 2012). 
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יש להניח שבגלל אורך החיים הארוך של מיני היער 
והחורש, מספר הזריעים הדרושים לחידוש החורש 
קטן בהרבה ממספר הזריעים הנוצרים. כאשר השיחים 
והעצים גדלים, הרעייה יוצרת "קו רעייה", ששיני בעלי 
החיים לא עוברות אותו. חופת העצים נשארת בשלמותה 
מעל קו הרעייה, ואילו מתחת לקו נותר הגזע חשוף ללא 

ענפים ועלים. מבחינת עיצוב הנוף, מדובר ביתרון.

ריכוזי גללים
גללי בקר נחשבים מפגע, אך הוא אינו משמעותי 
גללי צאן  ביערות.  כאשר הם מפוזרים בדלילות 
מפוזרים אינם נחשבים מפגע, היות שהם לרוב יבשים. 
הצטברות של גללים בקרבת מקומות ריכוז של בעלי 
חיים - ליד מקורות מים ובאתרי הזנה, מנוחה ולינה - 
יוצרת השפעות לוואי סביבתיות ונופיות שליליות. 
גללי בעלי חיים הם אמנם מפגע סביבתי ואקולוגי, 
אבל הם מופיעים בדרך כלל בשטחים קטנים ביחס 
לכלל שטח הרעייה. לכן, בתכנון השימוש בשטחי יער 
כמרעה, מן הראוי למקם מכלאות, נקודות מים ואתרי 
ריכוז אחרים במקומות מוסתרים ככל האפשר, והרחק 
ונופשים; במידת האפשר, רצוי  מתנועת מטיילים 
שהשטחים יהיו בלתי מיוערים, בין גושי היערות או 
מחוץ לאזור היער בכלל. איסוף הגללים בסוף עונת 
הרעייה ושימוש בהם כדשן אורגני מאפשר לצמצם 

את המפגע במידה מוגבלת.

מחקר שמתבצע בתקופה האחרונה מראה שלשיטת 
ניהול מכלאות הצאן המקובלת כיום ביערות נטועים 
נופו. העדרים  יש השלכות שליליות על היער ועל 
מרוכזים במכלאות, שיכולות להגיע לשטח של 250 
מ"ר, בהתאם לגודל העדר. בהתאם למדיניות יערני 
קק"ל ממוקמות המכלאות, בדרך כלל, באותו מקום 
שנה אחרי שנה. במכלאות שנמצאות בשימוש רב-
שנתי חלה הצטברות של גללים והפרשות, שיכולה 
להגיע לעומק של 30-20 ס"מ. בימי גשם הופכת שכבה 
זו לעיסה שיכולה לנוע עם הנגר או לחלחל לעומק 
זיהום זה מביא לתמותה של עצים רבים,  הקרקע. 

כנראה בשל פגיעה בשורשיהם (צעדי, מידע בע"פ).

פגרים של חיות משק
 בעלי חיים מתים בשטחי מרעה בגלל טריפה, הרעלה, 
מחלות, סיבוכי לידה ומעשי זדון. הפגרים מספקים 
מזון לטורפים ולאוכלי נבלות שונים, חלק מהם עופות 
וחיות בר מוגנות, אבל אחרים דוגמת התנים והזאבים 
ולדות של  וטורפים גם  נהנים מהנבלות, מתרבים 
בקר וצאן, ומאיימים על קיומן של חיות בר רצויות, 

כמו צבאים. תוך כמה ימים נשארות מהפגרים רק 
עצמות יבשות. עד אז, המראה והריח מהווים מטרד. 
החוק, בעיקר מטעמים וטרינריים, מחייב איסוף של 
בנקודת איסוף מוכרת. על אף  ושרפתם  הפגרים 
העובדה שלהשארת הפגרים בשטח יש השלכות 
שליליות, ולרוב גם יקרות, על העדר (כמו הגדלת לחץ 
הטריפה מצד הזאבים), המגדלים מתקשים לעמוד 
בדרישות החוק בגלל קשיים טופוגרפיים, גילוי מאוחר 
ומגבלות לוגיסטיות וכלכליות. למרות קשיי הביצוע, 
היער, לאנשי  עניין משותף למגדלים, לאנשי  יש 
השימור ולציבור בכלל, כל אחד מסיבותיו, שהחוק 
והגנים  ייושם כהלכה. כיום מפעילה רשות הטבע 
תכנית לסניטציה (פינוי פגרי בקר) משטחי המרעה 
ברמת הגולן במטרה להקטין את כמות הטורפים 

בשטחים אלה.

גדרות 
היא  מרעה  גדרות בשטחי  העיקרית של  מטרתן 
לאפשר ניהול בקר וצאן ללא רועים במשך שעות 
מגבילות  הגדרות  מטבען,  העדרים.  הרעייה של 
את תנועת בני האדם ברגל וברכב. בניגוד לגדרות 
אינן  רגילות  תיל  גדרות  טורפים,  נגד  מיוחדות 
נהפכות  הן  לעתים  בר.  חיות  מעבר של  מונעות 
אינן מתוחזקות  הן  בעיקר כאשר  חזותי,  למפגע 
כראוי. לכן, מנסים להמעיט בשימוש בגדרות תיל 
קבועות ביער, ובמקומן להשתמש בגדרות חשמליות 
ניידות. מעברי אדם וִמנעי בקר חוסמים את המעבר 
חופשית  תנועה  מאפשרים  אבל  וצאן,  בקר  של 
לבני אדם ברגל וברכב. כאשר הגדרות והמעברים 
מתוחזקים כראוי, בעיית המעבר הרגלי והממונע של 

בני האדם נפתרת. 

פגיעה במגוון המינים 
הזמן  עם  היער להשתנות  מרכיבי  כל  טבעם של 
בעקבות תהליכים אקולוגיים (יחסי גומלין בין צמחים 
ומזיקים,  וחיות הבר, תכונות בית הגידול, מחלות 
אקלים, שרפה טבעית) ומעשי האדם (נטיעה, דילול, 
ריסוסים להדברת צומח  פסי אש, פריצת דרכים, 
עשבוני בחניונים ולאורך דרכים, שרפה יזומה ובשוגג 
ורעייה). הרעייה משנה את מבנה הצומח, את היחסים 

בין המינים בכר המרעה ואת מגוון המינים. 

הפרעות לחיות בר
יש טענות שעדרי בקר מרחיקים צבאים ואוכלי עשב 
אחרים משטחי מרעה ביער. לטענה הזאת אין סימוכין 
מדעיים מוצקים. עם זאת, אין ספק שנוכחותם של 
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מעלי גירה מבויתים בריכוזים גדולים משנה את בתי 
הגידול של חיות בר מסוימות. חיות קטנות, כולל 
חרקים, שתנאי הקיום שלהן מותנים בצומח עשבוני 
גבוה וצפוף, עלולות להיפגע כאשר לחץ הרעייה של 
בעלי החיים המבויתים מביא לשינויים מרחיקי לכת 
במבנה הצומח ובהרכבו. עם זאת, במחקר ברמת הנדיב 
נמצא שרעייה לא השפיעה על הרכב חברת הפרפרים 
למרות הסרת מרבית הצומח העשבוני, שהוא מקור 
מזון ובית גידול ורבייה של מינים רבים (שוורץ-צחור 
ואח', 2013). גם חיות בר, בהן ציפורי שיר ודורסים, 
נהנות משטח פתוח יותר מאשר משטח צפוף וסגור 

על ידי צומח.

רעיית יתר, הריסת בתי גידול והגברת הסחיפה 
של קרקעות

האזור הים-תיכוני של ישראל התברך בעושר גדול 
(או בזכות) רעייה  של מיני צמחים במרעה למרות 
אינטנסיבית במשך אלפי שנים. רעיית יתר מופיעה 
והזנה,  נקודות מים  (סביב  ַהְקַרָבה"  לרוב ב"שטחי 
במכלאות ובמקומות ריכוז אחרים של בעלי החיים, 
שהם חלק קטן מכלל שטח המרעה). הפיכת ההזנה 
המשלימה לנוהג מקובל הובילה לניתוק הקשר ההדוק 
גודל העדרים לבין כושר הייצור של המרעה.  בין 
עדרי צאן גדולים בנגב, המקבלים את רוב הזנתם 
בדיר, יוצאים כיום גם למרעה, ויוצרים לחץ רעייה 
מופרז על השטח. בשאר אזורי המרעה בארץ כמעט 
לא קורה שהצומח העשבוני נאכל עד תום. שכבת 
הצומח היבש, שמקטינה את עוצמת הפגיעה של 
טיפות הגשם, מִגנה על הקרקע. כתוצאה מכך, נסחפת 
רק כמות שולית של קרקע משטחי המרעה בישראל 

בכלל, וביערות הנטועים בפרט.

בחורף, כאשר הקרקע רטובה, בעלי חיים הרועים ביער, 
ובייחוד בקר הנמצא באופן קבוע בשטח, משאירים 
עקבות של דריכה, לעתים עקבות עמוקות. לכן, רצוי 
לצמצם עד כמה שאפשר את הישארות בעלי החיים 
ביערות בימי גשם ובימים שהקרקע בוצית וטובענית. 
בלחצי רעייה שווים מבחינת המשקל הכולל של העדר, 
כבשים עלולות להדק את הקרקע יותר מאשר בקר 
(Betteridge et al., 1999), אבל תנועות העדר יכולות 
גם לפורר קרומים ולבטל הידוק כאשר הקרקע יבשה 

.(Cumming and Cumming, 2003)

התאמת לחץ הרעייה לכושר הנשיאה של היער
כאשר המטרה העיקרית של הכנסת עדרים ליערות 
היא צמצום סכנת השרפות, על היערן לקבוע בצורה 
מושכלת את הסוג והכמות של בעלי החיים הנחוצים 
להוריד את כמות הביומסה הדליקה של צומח המרעה 
לרמה הרצויה. כושר נשיאה של כר מרעה הוא מספר 
בעלי החיים המרבי שיכול להתקיים ממנו מדי שנה 
"קיום המרעה", מושג הכולל  מבלי לפגוע בהמשך 
ויציבות של בית הגידול. כושר  ביולוגית  תקינות 
הנשיאה משתנה בהתאם לתנאי האקלים, לסוג בעלי 
החיים ולהערכות של כושר ייצור המרעה מצד בעלי 
העדרים ובעלי שטחי המרעה (פרבולוצקי ופולק, 2001). 
בסופו של דבר, כושר הנשיאה נקבע על ידי הרכב 
הצומח וכושר הייצור שלו (שגם הם משתנים כל הזמן). 
ביערות נטועים, מיני העצים ומצבם הפיזיולוגי, צפיפות 
העומד וגיל היער יוצרים הבדלים בכושר הנשיאה בין 
עומדי היער. אמנם אין ערך קבוע ומדויק לכושר נשיאה, 
אבל אפשר לסווג את הבדלי כושר הנשיאה של עומדי 
יער שונים למספר דרגות המבדילות בין מרעה דל 

 .(Evlagon et al., 2010, 2012) ומרעה עשיר

רעייה חזקה של עדר עזים ביער נטוע בהרי יהודה
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נתונים  נקבעו מתוך  הנורמטיביים האלה  הערכים 
אמפיריים (Evlagon et al., 2010, 2012). השפעת עצי 
היער על כושר הנשיאה הנורמטיבי של מרעה עשבוני 
ללא עצים נאמדת לפי הצללת חופת העצים, גיל היער, 
מיני העצים, שיעור תכסית היער, וגם לפי תכונות בית 
הגידול. הנתונים הקובעים את ערך המרעה נגזרים מסקר 
מצאי היערות, הנערך כשגרה על ידי עובדי קק"ל לגבי 
כל עומדי היער הנטוע בארץ. תיאור מפורט של השיטה 
לקביעת ערך המרעה ביער הנטוע מוצג בנספח 7, שער 9.

חישוב אומדן של כושר נשיאה נורמטיבי של עומד יער 
מבוסס על תכונות הצומח, על בית הגידול ועל אזור 
האקלים. עבור כבשים ובקר, כושר הנשיאה מבוסס על 
זמינות הצומח העשבוני. עבור עזים, המרעה המעוצה 

הנשיאה  כושר  של  משמעותית  הגדלה  מאפשר 
והארכה של עונת הרעייה. מיפוי כושר הנשיאה יכול 
גם לציין את רגישות העומדים להתלקחות שרפה: 
כושר נשיאה נמוך מעיד על מרעה דל עם סיכויים 
נמוכים להתלקחות, וכושר נשיאה גבוה מעיד על מרעה 
איכותי המאפשר היווצרות צומח דליק, ומחייב רעייה 

להקטנת סכנת השרפות. 

בחבל המרכז של קק"ל הכינו סדרת מפות של איכות 
מרעה ביער, שנגזרו מכושר נשיאה נורמטיבי של עומדי 
היער (Evlagon et al., 2012). עבור בקר וצאן מחושבים 
 אומדני כושר הנשיאה לתקופת רעייה של ארבעה 
חודשים בחורף ובאביב, ולעזים - לעונת רעייה של שמונה 

חודשים הכוללים גם את חודשי הקיץ והסתיו (איור 4). 

ערכו של צומח תת-היער כמרעית לאוכלי עשב 
ולאוכלי שיחים

הבוטני  והרכבו  הצומח בתת-היער  צפיפותו של 
והכימי קובעים את ערכו כמזון לסוגי בעלי חיים 
שונים. לכן, כושר נשיאה עבור אוכלי עשב ואוכלי 
בסיס  על  ערך המרעה  שיחים מחייב חישוב של 
שונה, בהתאם לתרומה של תת-היער לכל סוג בעל 
חיים. כושר הנשיאה של הצומח המעוצה בתת-היער 
עבור עזים מבוסס על הערך הנורמטיבי והכיסוי של 

הצומח המעוצה בתת-היער ועל תכונות בית הגידול 
פיזור העצים בשטח  גם   .(Evlagon et al., 2012)
5): ככל שהעצים  (איור  משפיע על כושר נשיאה 
מקובצים יותר ומשאירים שטחים פתוחים בין קבוצות 
העצים, כך גדלה כמות הביומסה העשבונית. צפיפות 
נמוכה של עצים מטילה מעט צל, שעשוי להקטין את 
התאדות המים מן הקרקע, להגדיל את ייצור הביומסה 
ואפילו להאריך את תקופת הירק של הצומח העשבוני 

בשבוע עד שבועיים. 

איור 4 מפת כושר הנשיאה עבור כבשים ביער הקדושים
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 איור 5 הקשר בין הצפיפות של עצי יער בן 20 שנה באזור צפת לבין הביומסה העשבונית, כאשר 
העצים נטועים על כל השטח (100%) או מכסים 50% או 25% מן השטח (יהודה, 1985)

מועד הכניסה של עדרים למרעה ביער
כדי לצמצם את כמות הצומח העשבוני לפני הקיץ 
להקטנת סכנות השרפות יש צורך ברעייה שמתחילה 
מוקדם בעונת הירק, בייחוד אם לחץ הרעייה הוא 
בינוני או נמוך. בתחילת עונת הירק הביומסה של 
הצומח העשבוני לאחר הנביטה (ה'חזיז') נמוכה מכדי 
לאפשר נגיסה על ידי בקר או צאן. לכן, כדי למנוע 
נזקים ליער ורעב לבעלי החיים, לא מכניסים עדרים 
ליער עד אשר הם מסוגלים לאסוף חלק משמעותי 
רוב מעלי  ככלל,  מצורכיהם התזונתיים מהמרעה. 
הגירה המבויתים יכולים לאסוף כמות משמעותית 
של מרעית כאשר הביומסה העשבונית עוברת סף 
של 80-70 גרם חומר יבש למ"ר. במצב כזה, ובלחצי 
רעייה מתונים, קצב צריכת המרעית לדונם נמוך מקצב 
הצמיחה של המרעה העשבוני, כך שכמות המרעה 
 Noy-Meir,) העשבוני בשטח גדלה תוך כדי רעייה 
1975). לכן, כאשר המטרה היא הפחתה משמעותית 
של הביומסה העשבונית לקראת הקיץ, יש לאפשר 
רעייה מוקדמת בלחצי רעייה בינוניים עד כבדים חרף 

ההשלכות הסביבתיות האפשריות. 

משטר הגשמים וכניסת העדרים למרעה ביער
התחלת עונת הירק מותנית במועד היורה, כלומר 
בגשמים האפקטיביים הראשונים. היורה יכול לחול 
בין אוקטובר לדצמבר. ככל שהוא מקדים, כך הסיכוי 
לעונת מרעה שופעת גדל, כל עוד אין הפסקות גשמים 
ואף  הצמיחה  קצב  לירידת  המביאות  ממושכות 

לקמילת המרעה העשבוני הירוק. היות שכך, לא נוהגים 
לקבוע את המועד לכניסה של עדרים לשטחי היער 
לפני חודש דצמבר. הפסקת גשמים ממושכת במשך 

עונת הירק כופה קיצור של עונת הרעייה. 

ובייחוד בשנים ברוכות גשמים,  בתקופת החורף, 
הקרקע רטובה ורגישה יותר לדריכה מאשר באביב 
ובקיץ, אבל רוב שטחי היערות נטועים על בתי גידול 
מדרוניים המנוקזים היטב. אי לכך, בשיעורי האכלוס 
הנהוגים ביערות אין לצפות לנזקי קרקע משמעותיים, 
חוץ מאשר לאורך שבילי גישה לאתרי ריכוז של 
העדר. היות שכך, מן הראוי להרחיק נקודות מים והזנה 

משטחים רגישים לדריכה.

לסיכום, כדי לא להרעיב את העדר, אין להכניס עדרים 
ליערות לפני שכמות הביומסה העשבונית הגיעה 
ל-80-70 גרם חומר יבש למ"ר של צומח עשבוני. 
לאחר מכן, מן הראוי להקדים את הרעייה ככל האפשר. 
הארכת תקופת ההשהיה או הורדת לחץ הרעייה 
יותר של ביומסה יבשה  מובילות לכמויות גדולות 
בתחילת עונת הקמל ולהגדלת הסיכוי להתפתחות 
שרפה בתחילת הקיץ. גודל העדר הרצוי ייקבע על ידי 

אומדן כושר נשיאה של המרעה ביער. 

סיום הרעייה ביער 
לאחר פיזור הזרעים מהמרעה העשבוני חלה ירידה 
במשקל הביומסה העשבונית ובאיכות התזונתית. בכל 
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זאת, כמויות משמעותיות של מרעה קמל נאכלות בזמן 
שהדריכה של העדרים מפוררת ומשכיבה את העשב 
היבש. קשה להדליק אש בשכבת קמל דקה ונמוכה 
מ-10 ס"מ ובביומסה של פחות מ-75 ק"ג חומר יבש 
לדונם. לכן, רעייה המביאה את המרעה בתחילת הקיץ 
לרמה הזאת, עשויה להקטין בצורה משמעותית את 
הדליקות של שרידי הצומח העשבוני. כאשר הקמל 
מגיע לרמה זו אין טעם בהמשך הרעייה, בעלי החיים 
מתחילים להיפגע והתועלת ליער מבחינת הקטנת סכנת 
שרפות לא תשתנה. זה הזמן להוציא את העדר מהיער.

 יערות צעירים
רגישים  וקטנים  מטבע הדברים, שתילים צעירים 
לפגיעה מדריכה ומנגיסה של בעלי חיים רועים. הירק 
של העצים מושך רעייה בעיקר בקיץ, בעונת הקמל. 
לכן, לא נוהגים להכניס בקר ליער לפני שהעצים גדלו 
מעל לגובה של 2 מטר; כבשים בדרך כלל אינן להוטות 
אחר צומח מעוצה, ואינן אוספות מרעית מעל גובה 
של 1.5 מטר. עזים העומדות על הרגליים האחוריות 
מגיעות לגובה רב יותר. הן גם אוכלות קליפה של 
שתילים צעירים. בגלל סכנות הפגיעה בעצים נמנעים 
מרעייה ביערות נטועים במשך חמש עד שבע השנים 
הראשונות. יש מחיר להימנעות מרעייה, כי המרעה 
העשבוני בשיאו בשנים הראשונות אחרי הנטיעה של 
יער, ולאחר התייבשותו סכנת ההתלקחות גדלה. גם 
התחרות שיש לשתילים רכים בשנתיים הראשונות 
לחייהם עם הצומח העשבוני על מים יכולה להביא 
נוטעים עצים רחבי עלים  למות השתילים. כאשר 
נוהגים להגן על השתילים בעזרת שרוולי פלסטיק 
("צינורות וינשטיין"), דבר שמאפשר רעייה בצומח 
העשבוני העשיר כבר בשנים הראשונות אחרי הנטיעה, 

ומספק מיקרו-אקלים נוח להתפתחות העצים הרכים.

הסדרת הרעייה של עדרים ביערות נטועים
הרעייה בשטחי מרעה בישראל, לרבות שטחי היער 

הנטוע, כפופה לחוקים ולתקנות הבאים:
חוק רשות מקרקעי ישראל	•
חוק ההתיישבות החקלאית	•
פקודת הרועים	•
פקודת היערות	•
פקודת מחלות בעלי חיים	•
חוק המים	•

הסדרי הרעייה בשטחי מרעה, ביערות, בשמורות 
טבע, בגנים לאומיים ובשטחי אימונים נקבעים על 
ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), משרד החקלאות 

וקק"ל או מנהל השטח שאחראי על ניהולו באמצעות 
ועדות החכרה אזוריות. הרעייה מותרת רק לאחר 
קבלת היתר רעייה הניתן על ידי רמ"י. ביערות דרוש 
גם היתר רעייה מקק"ל. קיימים הסדרי רעייה נפרדים 
לעדרים 'עונתיים' ולעדרים 'קבועים'. עדרים עונתיים, 
בעיקר מהנגב, רועים ביערות במשך מספר חודשים 
והמרכז של קק"ל.  מוגבל, בעיקר במרחבי הדרום 
עדרים קבועים רועים מדי שנה באותו שטח ביער, 

בדרך כלל נוסף על שטחי מרעה טבעי סמוכים. 

עדרים עונתיים
משרד החקלאות מרכז את הבקשות לרעייה של 
כל  למרות  ליערות  לנדוד  המוכנים  עדרים  בעלי 
 Landau et) והלוגיסטיות  המנהליות  המגבלות 
al., 2011). המשרד מוודא את קיומם של אישורים 
וטרינריים והסדרי מס הכנסה. עובדי רשות המרעה 
וקק"ל קובעים בתיאום עם  של משרד החקלאות 
רמ"י את שטחי המרעה המיועדים לרעייה עונתית 
מדי שנה. לאחר שיבוץ העדרים נחתם הסכם עם 
בעלי העדרים המשלמים דמי רעייה עבור רישיון 
רעייה. הרעייה ביערות מתחילה במועד שמוסכם על 
קק"ל ועל משרד החקלאות אחרי בדיקת התפתחות 
המרעה בשטח. אורך עונת הרעייה בדרך כלל אינו 
המוסדות בשטח  פיקוח  חודשים.   6-4 על  עולה 
יוצאים מן היערות לפי ההסכם.  מוודא שהעדרים 
היערן המקומי אמור לפקח על תקינות הרעייה ועל 

הרכב העדרים.

עדרים קבועים 
יער  בשטחי  הרועים  עדרים  הם  קבועים  עדרים 
המוקצים למשק או לבעל עדר כהשלמה לשטחי 
המרעה המשמשים בסיס לקיום העדר. הוגדרו כללים 
בדבר מתן וביטול של היתרי רעייה לעדרים קבועים, 
ונקבעו מקורות מימון לפעולות פיתוח המרעה (בעיקר 
גידור, מעברי בקר וסידורי מים). היתרי הרעייה לעדרים 
קבועים ניתנים לשנה אחת בלבד, אבל בדרך כלל 
מחדשים אותם מדי שנה. גם עדרים קבועים צריכים 
השירותים  בדרישות  ולעמוד  רעייה  דמי  לשלם 
הווטרינריים ומוסדות מס הכנסה. אפשר לבטל את 
היתר הרעייה לאחר שינוי ייעוד שטחי המרעה, אי-

שימוש בשטח לתקופה ארוכה משנה אחת או צמצום 
משמעותי של העדר.

סיכום 
ביערות הנטועים גדל צומח עשבוני ומעוצה שיכול 
לשמש מרעית לעדרים של בעלי חיים מבויתים. 
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היערנים חששו שהכנסת בעלי חיים לתוך היער לא רק 
תזיק לעצים, אלא גם תהיה מטרד לנופשים ביער. בעבר, 
כאשר היערות הנטועים היו צעירים, היה יסוד לחששות 
היערנים, אבל עם הזמן התברר שהצטברות של חומר 
צמחי דליק בתת-יער היא אחד הגורמים לשרפות 
התכופות בקיץ. הופעלו אמצעים מכניים וכימיים יקרים 
למניעה ולכיבוי של שרפות, אבל הן המשיכו לפרוץ. 
ן, אבל היו גם  רובן היו שרפות קטנות שכובו בעודן בִאָבּ
שרפות גדולות, שחלק מהן נחשבו לאסון לאומי (קדוש, 

2007). עם הזמן התקבלה הרעייה ביערות כנוהג שגור 
וכאמצעי זול ויעיל להקטנה כמות הביומסה העשבונית 
היבשה לפני הקיץ. בעלי החיים הנפוצים ברעייה ביערות 
הם בקר וכבשים. הם מקטינים את הביומסה העשבונית, 
אבל כמעט ולא נוגעים בצומח המעוצה. נעשים מאמצים 
להגדיל את מספר עדרי העזים הרועים ביערות, אבל הם 

עדיין מעטים ביחס למרעית המעוצה הזמינה. 
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השפעת הרעייה על החברה העשבונית

יחסי הגומלין בין אורגניזמים שונים הם מאבני היסוד של 
מדע האקולוגיה. בעבר נחשבה התחרות בין אורגניזמים 
מאותו מין או מינים שונים, יחד עם המקרה הקיצוני 
שלה - טריפה - לכוח המניע של החברה האקולוגית 
(פרבולוצקי ופולק, 1998). עם השנים השתנתה התפיסה, 
והכירו בחשיבותן של אינטראקציות אחרות, דוגמת 
(mutualism). בעשורים האחרונים הלכה  ההדדיות 
והתחזקה ההבנה שאכילת צמחים (herbivory*) היא 
גורם מרכזי בעיצוב חברת הצומח (וגם החי שנשען 
האקולוגית  הספרות  סקירה שיטתית של  עליה). 
העכשווית מצביעה על כך שאכילת הצמחים זוכה 
למקום מוביל מבחינת פרסומים מדעיים הנוגעים 
לאינטראקציות בין מינים. אפשר להסתכל על השפעת 
הרעייה על אסופת הצמחים בכר המרעה בדרכים 
שונות: הפרעה ברורה מבחינת הצמח הבודד; הפרעה, או 
לא, מבחינת האוכלוסייה; תהליך אקולוגי, ולא הפרעה, 

.(Milchunas et al., 1989) ברמת החברה העשבונית

השפעת רעייה על ההרכב והמגוון הבוטני של כר 
המרעה

מחקרים על השפעת הרעייה על העושר (הרכב המינים 
בחברה) והמגוון של מיני הצמחים (ביטוי המשקלל גם 
את השפע - מספר הפרטים מכל מין) בכר המרעה 

הראו את כל התוצאות האפשריות: הגדלה, הקטנה 
 Proulx and Mazumder,) או היעדר השפעה עקבית
1998). ההנחה התאורטית - בעקבות "השערת ההפרעה 
(Connell, 1978) - הייתה שתחת רעייה  הבינונית" 
בעוצמה בינונית תתפתח החברה המגוונת ביותר. אבל 
המחקר האקולוגי הראה, כמו במקרים רבים אחרים, 

שהמציאות מורכבת יותר מהנחות המוצא. 

וויטקאר בחנו את השפעת הרעייה על מגוון  נאוה 
 Naveh ) בישראל  מיני הצמחים באתרים שונים 
and Whittaker, 1980). הם הבחינו שיש לחץ רעייה 
מסוים שמוביל למגוון מרבי של מיני הצמחים. הם 
טענו כי מתחת ללחץ זה ישתלטו צומח מעוצה או 
דגניים אגרסיביים גבוהים על כר המרעה. מעל לחץ 
יוכלו  זה ייעלמו מינים מחברת הצומח, היות שלא 
להתאושש מההפרעה החזקה, וייוותרו רק מינים בעלי 
הגנה טובה מהרעייה. ממצא זה תואם את השערת 
ההפרעה הבינונית. נאוה וויטקאר אף טענו שהרעייה 
המתמשכת באזור הים-תיכוני עיצבה את ההרכב 
של חברת הצומח המגוונת באזור ואת התאמתה 
לרעייה, וזאת בהשוואה לחברת הצמחים בארה"ב 
ירידה במגוון המינים ככל שלחץ הרעייה  המראה 
(Parsons and Moldenke, 1975). במחקר  עולה 

״כבשה האוכלת שיחים קטנים, כלום אוכלת היא גם פרחים?
כבשה - עניתי - אוכלת כל דבר המזדמן לה בדרכה.

ואפילו פרחים בעלי חוחים?
כן, אפילו פרחים בעלי חוחים. ולמה משמשים החוחים?

... אין כל תועלת בחוחים. הפרחים מגדלים אותם אך ורק כדי להכעיס!
... אינני מאמין לך! הפרחים תמימים וחסרי ישע. מבקשים להגן על עצמם כמיטב יכולתם וסבורים כי הם 

מטילים אימה בחוחיהם...
.... הפרחים מגדלים חוחים זה מיליונים בשנים, ואף על פי כן אוכלים הכבשים את הפרחים זה מיליוני שנים. 
כלום אין זה ענין רציני לחקור ולברר מדוע מתאמצים הפרחים כל כך לגדל חוחים, שאינם מועילים להם 

כלל? והמלחמה הנטושה בין הכבשים ובין הפרחים כלום איננה ענין חשוב?״

(אנטואן דה סנט-אקזופרי - הנסיך הקטן)

אכילת צמחים (herbivory) מתייחסת לכל פעולה של אכילת צמחים המתרחשת בטבע, בין אם בעל החיים הוא חסר חוליות   *
(חרקים) או בעל חוליות צמחוני. רעייה מתייחסת לאכילת צמחים על ידי חיות משק.
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דומה שנערך בפורטוגל לא נמצא שינוי משמעותי 
 Lavorel) בהרכב מיני הצמחים עם רעייה ובלעדיה 
et al., 1999). ההסבר שנתנו החוקרים לממצאים אלה 
היה השפעת ההיסטוריה הארוכה של רעייה באזור, 
שכנראה הרחיקה את המינים שיכולים להשתלט על 

החברה כאשר אין רעייה בכלל האזור.

קבוצת המחקר של מילצ'ונס מהאוניברסיטה של 
קולורדו בפורט קולינס הייתה זו שהציעה לכלול את 
טווח הזמן ההיסטורי של הרעייה בדיון על התאמת 
זו. הם הציעו מודל כללי, הגורס  הצומח להפרעה 
שצמחים שהתפתחו באזורים יובשניים תחת תקופה 
ארוכה של רעייה (מאות עד אלפי שנים) פיתחו מנגנוני 
משוב שעוזרים להם להיות עמידים יותר בפני השפעות 
הרעייה (Milchunas et al., 1988). קבוצה זו גם בחנה 
נתונים של 236 מחקרים, והציעה הכללות על השפעת 
הרעייה על הצומח. החוקרים דיווחו שההרכב הבוטני 
של כר המרעה מושפע ראשית דבר מן הייצור הראשוני 
של כלל צמחי המרעה ומהטווח ההיסטורי של הרעייה 
באזור, ושהרעייה עצמה היא רק הגורם השלישי 

 .(Milchunas and Lauenroth, 1993) בחשיבותו

אלה  מחקרים  על  התבססו  וזליגמן  פרבולוצקי 
לנו לראות את הצומח באזור הים  בהציעם שאל 
רעייה לאורך אלפי שנים, כרגיש  התיכון, שחווה 
לרעייה וכחשוף לרעיית יתר, כפי שנהגו לחשוב, אלא 
כמערכת אקולוגית יציבה ומותאמת היטב לרעייה 

.(Perevolotsky and Seligman, 1998)

כר המרעה העשבוני משתנה  ההרכב הבוטני של 
לאורך הזמן, בעיקר בשל השתנות מאפייני הסביבה: 
כמות כוללת של משקעים ופיזורם, טמפרטורה, ריכוז 
נוטריינטים בקרקע ועוד. כאשר מצרפים את השפעת 
הרעייה, בעיקר זו של חיות משק חקלאי, על הרכב 
החברה העשבונית, התמונה נעשית מורכבת הרבה 
יותר, היות שסוג בעל החיים, עיתוי הרעייה, אורך 
עונת הרעייה השנתית וצפיפות בעלי החיים ישפיעו 
 Rook et) משמעותית על הרכב החברה העשבונית 
al., 2004). גודל הגוף, מבנה חלל הפה והאנטומיה של 
מערכת העיכול הם הגורמים הפיזיולוגיים המרכזיים 
מאחורי הבדלים אלה. מאידך גיסא, בין גזעים שונים 
שונות  נמצאה  לא  חיים  בעל  מין של  אותו  של 

משמעותית בהשפעה על הרכב חברת הצומח.  

באזורים שבהם הפסטורליזם לא היה עמוד תווך כלכלי, 
התמונה מעט שונה. הכנסת רעייה משקית לחברות 

צומח שהתפתחו ללא רעייה חזקה לאורך זמן מראה 
השפעה חריפה לזמן רב. מחקר משוודיה מראה שרעייה 
של פרות בלחץ בינוני לאורך 200 שנים ויותר מביאה 
להתפתחות כר עשבוני שונה ומגוון יותר מאשר רעייה 
לאורך זמן קצר יותר (Reitalu et al., 2010). ממספר 
מחקרים שנעשו באירופה עולה שהשפעת הרעייה על 
הרכב כר המרעה העשבוני יכולה להיות ארוכת טווח, 

ויכולה לבוא לידי ביטוי גם אחרי שנים רבות. 

בארץ נערכו מספר מחקרים על השפעות רעייה על 
הרכב החברה העשבונית. חלק מהמחקרים הראו 
עלייה במגוון המינים, ובמחקרים אחרים לא נמצאו 
הבדלים במגוון המינים בין צומח תחת רעייה לצומח 
ללא רעייה (Golodets et al., 2011). השינוי העיקרי 
הוא ירידה בנוכחות של מינים גבוהים עם עליית לחץ 
הרעייה, ועלייה בנוכחות של מינים נמוכים בהרכב 
 Noy-Meir et al., 1989; Sternberg et) חברת הצומח

.(al., 2000; Golodets et al., 2010

במחקר משווה בין 79 זוגות אתרים עם רעייה ובלעדיה 
נמצא שעושר מיני הקטניות החד-שנתיות היה גבוה 
 Noy-Meir and) בשיעור של 25-42% תחת רעייה 
גם באתרים  זו התקבלה  Kaplan, 2002). תוצאה 

שעברו רעייה בעוצמה גבוהה מאוד.

מבנה החברה העשבונית (כ-170 מינים, מהם כ-75% 
חד-שנתיים) נבחן תחת תנאי רעייה שונים במסגרת 
ניסוי ארוך טווח (כ-20 שנה) בחוות כרי דשא. החברה 
ידי עשרה  על  נשלטת  הניסוי  העשבונית בשטח 
מינים דומיננטיים האחראים ל-75% מכלל הכיסוי 
הצמחי. בניסוי זה נבחנה השפעתם של לחצי רעייה 
שונים (לחץ בינוני - הנורמטיבי בארץ: 18 דונם לפרה; 
גבוה - כפול מהנורמטיבי; גבוה מאוד - פי ארבעה 
מהנורמטיבי) ובממשקים שונים (רעייה נמשכת או 
עונתית) על הרכב החברה העשבונית ועל שכיחות 

הקבוצות הפונקציונליות. 

ארבע שנים לאחר תחילת הניסוי (1998-1994) נצפתה 
(חיטת בר,  גבוהים  ירידה בסך הכיסוי של דגניים 
שיבולת שועל ושעורת התבור), שהם צמחים שליטים 
בחברה הנחקרת, היות שגובהם מאפשר להם לדחוק 
מינים נמוכים תוך מניעת אור מלהגיע אליהם. מאידך 
גיסא, נרשמה עלייה בכיסוי של קטניות חד-שנתיות, 
קבוצות  ושל  ונמוכות,  כלל שרועות  בדרך  שהן 
הנחשבות לטעימות פחות (מצליבים, קוצים ורחבי 
עלים) (טבלה 1). תחת רעייה מתמשכת נרשם עושר 
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מינים גבוה יותר מזה שבחלקות עם רעייה עונתית 
.(Sternberg et al., 2000)

לבד מתנאי הרעייה, גם למשטר הגשמים הייתה השפעה 
משמעותית על הרכב החברה העשבונית. בשנים עם 

משקעים גבוהים, השפעת הרעייה על עושר המינים 
הייתה ניכרת יותר. בסך הכול, חרף לחץ רעייה גבוה מאוד 
בחלק מחלקות הניסוי, החברה העשבונית המקומית 
הראתה יציבות בהרכבה (מספר וזהות המינים), עדות 

.(Sternberg et al., 2000) להתאמה לתנאי רעייה

בתמונה הכללית בולטות כמה השפעות של לחצי 
רעייה על מבנה החברה ועל אופייה, אך לא על הרכבה. 
בטיפול ללא רעייה בעונת הירק שלטו דגניים חד-
שנתיים גבוהים. הכיסוי של דגניים רב-שנתיים (בעיקר 
שעורת הבולבוסין) ורחבי העלים הרב-שנתיים (בעיקר 
שרעול שעיר), נשאר פחות או יותר קבוע, והכיסוי 
של יתר הקבוצות הפונקציונליות (בעיקר צמחים חד-
שנתיים: רחבי עלים, מצליבים וקוצים) הצטמצם (איור 
1). בתנאי רעייה נמשכת בעונת הירק (אחרי תקופת 
השהיה ללא רעייה בתחילת עונת הצמיחה), קטן הכיסוי 
של דגניים חד-שנתיים גבוהים (כמו שיבולת שועל 
נפוצה), ועלה הכיסוי של דגניים חד-שנתיים נמוכים 
(כמו מיני זנב-שועל, עוקצר וברומית), קוצים - כמו 
קורטם מכחיל (Carthamus glaucus) וחוח עקוד - 
ומצליבים. תגובה דומה לרעייה נמצאה על ידי נוי-מאיר 

 .(Noy-Meir et al., 1989) ואחרים

הכיסוי של צמחים רחבי עלים רב-שנתיים (בעיקר 
(בעיקר קיפודן) פחת  שרעול שעיר) ושל הקוצים 
עם הזמן, ללא קשר ללחצי הרעייה. לא ברורה מהי 

הסיבה - השפעת הרעייה באופן כללי, תנאי אקלים 
או שינוי שיטת הרישום. הכיסוי של הדגניים הרב-

שנתיים, בעיקר שעורת הבולבוסין, נשאר גבוה עם 
תנודות מתונות משנה לשנה, בשני לחצי הרעייה, 
כמו בחלקות ללא רעייה. חוסר הרגישות היחסית של 
שעורת הבולבוסין לרעייה במשך כל שנות הניסויים 
בכרי דשא נובע, כנראה, מקיומם של ניצנים המוגנים 
מפני רעיית מעלי גירה בתוך פקעות תת-קרקעיות 
נוסף על כך, הגבעולים מתארכים  בבסיס הגבעול. 
מוקדם בעונת הצמיחה, מתקשים, ונושאים שיבולים 
עם מלענים דוקרניים, הדוחים את הבקר מלרעות 
בהם, ושומרים על העלים והגבעולים הירוקים. דבר 
זה מאפשר את הבשלת הזרעים והעברת העתודות 
לפקעות שיחדשו את צמיחת הצמח בעונה הבאה. 
ייתכן שאלה הסיבות לתפוצה הרחבה של שעורת 
הבולבוסין בשטחי מרעה עשבוניים באזורים הים-

הרב-שנתיים - שעורת  המינים  בארץ.  תיכוניים 
הבולבוסין, שרעול שעיר וקיפודן, הם מינים קבועים 
ושייכים לקבוצת  כר המרעה בכרי דשא,  בהרכב 

.(Zohary, 1973) הצמחים ההמיקריפטופיטית

 טבלה 1 כרי דשא: הרכב ממוצע וסטיית תקן של קבוצות פונקציונליות 
בכר המרעה בתנֵאי רעייה שונים 2010-1994 (הנקין, מידע בע"פ)

קבוצה פונקציונלית
טיפול רעייה

רעייה חזקהרעייה בינוניתללא רעייה בעונת הירק

5±48±414±9דגניים חד-שנתיים נמוכים

34±1216±66±2דגניים חד-שנתיים גבוהים
22±622±719±5דגניים רב-שנתיים1

10±613±615±6רחבי עלים חד-שנתיים2

7±416±820±8מצליבים

5±510±512±5קוצים חד-שנתיים

6±46±37±4קוצים רב-שנתיים
10±48±37±5רחבי עלים רב-שנתיים3

0.6±0.41.1±0.50.7±0.3גאופיטים

בעיקר שעורת הבולבסין  1
2 כולל קטניות חד-שנתיות

3 בעיקר שרעול שעיר
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איור 1 מהלך הרכב כיסוי קבוצות פונקציונליות בכרי דשא (2011-1994) א- ללא רעייה בעונת הירק ובעקבות שני לחצי 
רעייה נמשכת: 18 ו-9 דונם לראש - איורים ב' ו-ג'

ביאורים: דגניים רב-שנתיים - בעיקר שעורת הבולבסין; רחבי עלים רב-שנתיים - בעיקר שרעול שעיר; קוצים 
רב-שנתיים - בעיקר קיפודן; מצליבים - בעיקר חרדל, כרוב שחור, איסטיס; רחבי עלים חד-שנתיים - פשתה, תגית; 

דגניים חד-שנתיים נמוכים - בעיקר ברומית, זון אשון; דגניים חד-שנתיים גבוהים - בעיקר שיבולת שועל נפוצה 
(נתונים באדיבות גוטמן מ' והנקין ז')

  גאופיטים
  דגניים רב-שנתיים

  רחבי עלים רב-שנתיים 

  קוצים רב-שנתיים
  קוצים חד-שנתיים

  מצליבים

  רחבי עלים חד-שנתיים 
  דגניים חד-שנתיים נמוכים
  דגניים חד-שנתיים גבוהים
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כעבור 15 שנים בוצע ניתוח דומה להשפעות הרעייה 
על החברה העשבונית בכרי דשא תחת אותו מערך 
טיפולים. גם כאן נמצאה יציבות גבוהה של חברת 
הצומח לנוכח לחצי הרעייה השונים, שחלק מהם, כאמור, 
 Sternberg) חזקים בהרבה מהמקובל ברעייה המסחרית
et al., 2015). השינויים שנרשמו בהרכב הצומח היו 
דומים מאוד לאלה שנמצאו ארבע שנים לאחר תחילת 
המעקב. לא נמצאו כל סימנים להתדרדרות אקולוגית 
של כר המרעה או לקריסתו. מצד שני, נצפו שינויים 
משמעותיים בהרכב החברה בין השנים. התנודות 
השנתיות, במיוחד במקרה של המינים החד-שנתיים 
נבעו, קרוב לוודאי,  וקטניות),  (דגניים, רחבי עלים 

מהתחרות בין המינים השונים, מהשפעות מזג האוויר 
המשתנה משנה לשנה, ומסטיות דגימה בלתי נמנעות. 

ההשפעה העיקרית של הרעייה, כפי שעולה מהניסויים 
שפורטו לעיל, היא הפחתה בכיסוי של צמחים גבוהים 
(בכרי דשא אלה בעיקר דגניים חד-שנתיים גבוהים). 
מבחינתם של מינים אחרים, בעיקר מינים נמוכים 
ולא אגרסיביים, המשמעות היא שנוצר "מקום תחת 
השמש", והם יכולים להתפתח בתנאי קרינה סבירים, 
דבר שנמנע מהם קודם בגלל תחרות והצללה של 
הצמחים הגדולים יותר. סיכום גרפי של השפעת רעייה 

על חברת הצומח בכרי דשא מוצג באיור 2. 

מחקר מקביל, שנעשה בכר המרעה העשבוני של חוות 
כרי דשא על בנק הזרעים בקרקע תחת תנאי רעייה 
שונים, הראה שרעייה חזקה מקטינה באופן ברור 
את החלק היחסי של זרעי מינים ממשפחת הדגניים 
זרעי הקטניות,  והמצליבים, בעוד שהמאגרים של 

הצמחים הקוצניים ורחבי העלים כמעט ולא השתנו. 
ההסבר לממצאים אלה הוא ההעדפה של הבקר לרעייה 
בדגניים ובמצליבים בשיא העונה, כאשר הפרחים 

 .(Sternberg et al., 2003) מייצרים זרעים

חלקות ניסוי בכרי דשא הנמצאות תחת לחצי רעייה שונים
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איור 2  רעייה והשפעתה על חברת הצומח העשבוני הים-תיכוני - סיכום סכמטי של הניסויים בכרי דשא

מעניינת במיוחד התופעה של היווצרות כתמי פריחה 
של כלניות בשטחי מרעה, הקשורה גם היא להסרת 
ההצללה והתחרות של מיני עשבוניים גבוהים מהכלניות 
 .(Perevolotsky et al., 2011 ;2001 'שוורץ-צחור ואח)
במחקר אחר נמצא שמגוון המינים של הגאופיטים עלה 
 .(Noy-Meir and Oron, 2001) באופן כללי תחת רעייה
עם זאת, בעוד שהרעייה השפיעה לחיוב על שכיחות 
חלק מהמינים (לרוב מינים בעלי עלים צרים ממשפחות 
 [Iridacea] האירוסיים   ,[Liliaceae] השושניים 
ודומיהם), היו מינים שהושפעו לרעה. עבור הפרפרניים, 
מגוון המינים עלה לרוב עם לחץ הרעייה, למעט בלחץ 
 Noy-Meir and) רעייה גבוה מאוד שנרשמה בו ירידה
Kaplan, 2002). בהכללה ניתן לומר שברוב המקרים 
שנבדקו, עושר המינים של גאופיטים עולה עם לחץ 
הרעייה כתוצאה מהקטנת התחרות עם צומח עשבוני 

שופע בכר המרעה.

השפעת הרעייה על הרכב חברת הצומח בכר המרעה 
ספרות  סקירת  המרעה.  ביצרנות של  גם  תלויה 
עולה תחת  הצומח  מיני  כך שעושר  על  הצביעה 
אקולוגיות  רק במערכות  גבוהות  רעייה  עוצמות 
בעלות כושר ייצור ראשוני גבוה, בעוד שבמערכות 
 .(Proulx and Mazumder, 1998) עניות העושר יורד
הסיבה לירידה זו היא הכושר הנמוך של ההתחדשות 
החנקן  רמת  ידי  על  בעיקר  רעייה, שנקבע  אחרי 
וגם  הכיוון  טען שגם   (2004)  Pakman בקרקע. 
השיעור של תגובת מינים רבים (לגבי מגוון תכונות) 
לרעייה ניתנים לחיזוי מראש בעזרת רמת היצרנות 

של כר המרעה.

לבדואים  הנושא בחוות ההדגמה  נחקר  בישראל 
(ראש  גידול  בלהבים. במקום הוגדרו ארבעה בתי 
ואדי)  וכתפי  דרומי  מפנה  צפוני,  מפנה  גבעה, 

ברמת  ומכאן -  האקולוגיים,  בתנאים  הנבדלים 
היצרנות שלהם. רעייה הגדילה את מגוון המינים 
בצומח העשיר של כתפי הוואדי (700 גרם למ"ר) אך 
לא השפיעה על המגוון בשאר בתי הגידול (200-10 
גרם למ"ר) (Osem et al., 2002), אם כי היו שינויים, 
בחברה  שכיחים  הפחות  המינים  בהרכב  בעיקר 
המקומית. באתר הפורה ביותר (כתפי ואדי) נמצא 
 Sorenson's המגוון הגדול ביותר, ומדד הדמיון - 
בין החברה  ביותר  quantitative index - הנמוך 

הרחקת  אחרי  המתפתחת  זו  ובין  רעייה  שתחת 
הרעייה (Osem et al., 2004). בבתי הגידול העניים 
יותר.  (מדרונות וראש גבעה) ההבדלים היו קטנים 
התופעה מוסברת בהופעה של מיני צמחים גדולים 
באתר הפורה, ובהשתלטותם על השטח תוך דחיקת 
הצמחים הנמוכים על ידי מניעת אור מלהגיע אליהם. 
באתרים העניים אין הרבה מינים גדולים שמשתלטים 
על החברה העשבונית. המינים הגבוהים שיש להם 
שטח עלים גבוה, אטרקטיביים יותר למקנה, ונעלמים 

ראשונים עם הופעת הרעייה.

השפעת רעייה על תכונות מינים נפוצים 
בכל כר מרעה יהיו מיני צמחים מועדפים על בעלי 
ייאכלו אף  ולא  ואחרים שכמעט  הרועים,  החיים 
פעם. לכן, ניתן לצפות שבתקופת הרעייה הראשונית 
בשטח שלא נחשף לרעייה מעולם או לאורך זמן 
רב, ישתנה הרכב חברת הצומח בהתאם לאכילה 
(ice״  הבוררת (הסלקטיבית). מינים מועדפים מאוד 
והנוכחות  ייעלמו מכר המרעה,   (cream״ species

היחסית של מינים לא אכילים או לא טעימים תלך 
ותעלה. צמחים מגיבים בצורות שונות לרעייה. לכן, 
עולה  שלהם   (abundance) מינים שהשפע  יש 
(increasers), אחרים שהשפע שלהם  עם הרעייה 
(decreasers), ויש כאלה שפולשים עם  מצטמצם 

עשבוניים 
גבוהים

חברת צומח 
פתוחה ומגוונת

עושר מינים 
נמוך

עושר מינים 
גבוה

קלימקס 
("צומח שיא")

ללא רעייה רעייה מאוחרת רעייה כבדה

רעייה מוקדמת

על אור, על מים 
בקרקע, ועל מינרלים

שחרור 
מתחרות

תחרות

/ השפעת הרעייה על החברה העשבונית פרק 31 



 326

 Dyksterhuis,)  (invaders) הגברת לחץ הרעייה 
מתייחס  כאן  פולשנות  במושג  השימוש   .(1949
לצמחים שאינם מופיעים בחברת הצמחים המקומית 
אלא אחרי שרעייה חזקה אפשרה את כניסתם. כיום 
מקובל להשתמש במונח זה לצמחים זרים, שהגיעו 
למערכת האקולוגית ממקומות גאוגרפיים רחוקים 

ושונים (מינים אקזוטיים).

יש גם מינים שמגיבים לרעייה בצורות אחרות, לא 
עקביות או חלשות: מתוך 73 מיני צמחים שכיחים 
בשטחי מרעה בגליל, רק 49 הראו תגובה עקבית לרעייה 
Noy-) באתרים שונים, ו-24 הראו תגובה לא עקבית
Meir et al., 1989). כאשר אין רעייה כלל במערכות 
צומח עשבוניות, חברת הצומח נשלטת על-ידי צמחים 
רב-שנתיים ודגנים גבוהים חד-שנתיים. בתנאי רעייה 
מתונים פוחת הכיסוי של מינים אלה לטובת מינים 
חד-שנתיים ממשפחות שונות. כאשר לחץ הרעייה 
חזק, יש עלייה בנוכחות של מינים חד-שנתיים שרועים, 
 Noy-Meir et מצליבים, בעלי שוֶשֶנת ומינים קוצניים (
al., 1989). החוקרים מציעים שהרעייה עוזרת בפתיחת 
נישות להתבססות ולהתפתחות מינים חדשים. מאידך 
גיסא, לא נמצא קשר בין השפעות הרעייה לקבוצה 
הטקסונומית של הצמח או למנגנוני הגנה מרעייה 

(חומרים משניים או קוצניות). 

ממצאים דומים דווחו גם משטחי הדהסה של מרכז 
ספרד (Peco et al., 2005). כאן הראו שבשטח תחת 
יותר של מינים  רעייה מתמשכת יש שיעור גבוה 
צמודי קרקע, צמחים עם שטח עלים בינוני, מינים 
מקדימי פריחה, קריפטופיטים*, מינים בעלי זרעים 
ויכולת התרבות בעזרת חיוץ. לעומת זאת,  חלקים 
בשטח ללא רעייה היו יותר צמחים גבוהים, צמחים 
בעלי עלים גדולים או כבדים, מינים מאחרי פריחה, 
וֵפרות כבדים עם  זרעים  ומינים בעלי  כמפיטים** 

.(Peco et al., 2005) מנגנוני היצמדות לבעלי חיים

מרבית הצמחייה המעוצה (שיחים ובני שיח) הורחקה 
הנדיב. באביב  ביד  למניעת שרפות  מאזור החיץ 
מופעלת שם רעייה חזקה לזמן קצר כדי להרחיק 
ולווסת את  את הצומח העשבוני לפני שיתייבש, 
בקר  רעיית  שתחת  נמצא  השיחים.  התחדשות 
בלחצים גבוהים מאוד, השתלטו על החברה העשבונית 
מינים נמוכים, מקדימי פריחה (שפורחים לפני תחילת 

הרעייה) וצמחי בצל ופקעת (גאופיטים), וזאת לעומת 
שטח שיחייה ללא רעייה, המבטא את הנוף הטבעי 
באזור החיץ שמינים בעלי תכונות אלה אינם שכיחים 

  .(Hadar et al., 1999) בו

נמוכים  צמחים  מעודדת  חזקה  העובדה שרעייה 
ומינים בעלי כושר גבוה של צימוח מחדש (הגדלת 
היכולת להתאושש מנזקי הרעייה), כנראה תוך הפעלת 
(סלקציה) לכיוון התפתחות התאמות  לחצי בֵררה 
אבולוציוניות, הוכחה במגוון רחב של מחקרים. נמצא 
גם שיחס גבוה בין גודל בית שורשים לגובה הנצר***  
 Evju) יעזור לצימוח מחודש של צמחים שעברו רעייה

 .(et al., 2009

מחקר שדה הציע שגובה הצמח הוא המשתנה שמעיד 
 Diaz and Cabido,) טוב ביותר על תגובה לרעייה 
2001) - הרעייה נותנת יתרון למינים נמוכים ודוחקת 
מינים גבוהים. באופן דומה נמצא גם קשר מובהק 
בין מסת העלה והרעייה - מינים בעלי עלים גדולים 
ובשרניים ייפגעו יותר מהרעייה מאשר מינים בעלי 
עלים קטנים מאוד. החיזוי הטוב ביותר לתגובה לרעייה 
התקבל מצירוף גובה הצמח (העדפה למינים נמוכים), 
(life history) (העדפה למחזור קצר)  מהלך החיים 
ומסת העלה (העדפה לעלים קטנים). גובה נמוך ומסת 
עלה קטנה מגדילים את הסיכוי להימנעות מרעייה, 
ואילו השטח הספציפי של העלה, שעולה תחת רעייה, 
נחשב תכונה של עמידות גבוהה לרעייה. מאידך גיסא, 
לא נמצא שנוקשות העלה (toughness) היא משתנה 
התורם לעמידות לרעייה. מעניין לציין שהן בכרי 
המרעה הממוזגים של ארגנטינה הן במרעה הים-תיכוני 
בישראל (חוות כרי דשא) נמצאה תגובה דומה של 

.(Diaz et al., 2001) חברת הצומח העשבוני לרעייה

ווסטובי הציע מודל המתאר שלוש תכונות שמבטאות 
את תגובת צמחים לסביבתם: מודל העלה-גובה-

(LHS, Leaf-Height-Seed), כאשר עלה=שטח  זרע 
ספציפי של עלה, שהוא שטח ליחידת מסה, החשוף 
לשמש; גובה=גובה העלים הגבוהים ביותר בצמח; 
 .(Westoby, 1998) זרע=משקל יבש של זרע בשל 
מודל זה חוזה קשר חזק בין מרכיבי המודל והתנאים 
והשינויים האקולוגיים-סביבתיים. מאוחר יותר קישר 
לתגובות  המודל  ישיר את ממדי  באופן  ווסטובי 
צמחים להפרעות (כולל רעייה). כשליש מן המינים 

קריפטופיטים - צמחים שניצני ההתחדשות להם נמצאים מתחת לאדמה וכך עוברים את התקופה הקשה  *
כמפיטים - צמחים רב-שנתיים שניצני ההתחדשות שלהם נמצאים קרוב לאדמה  **

*** החלק העל-קרקעי של הצמח
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חרגו מן הכלל, והביאו לתובנה שיש גורמים נוספים, 
כמו תחרות ותנאי בית הגידול, שמשפיעים גם הם על 

 .(Westoby, 2002) תגובת הצמח לרעייה

המינים  התנהגות  על  נבחן  ווסטובי  של  המודל 
המרכזיים בחברת הצמחים העשבוניים בכרי דשא 
רעייה שונים, חלק מהם  שנמצאים תחת משטרי 
בלחצי הרעייה חזקים מאוד. ממצאי השדה תמכו 
בהשערות המודל בכל הנוגע להשוואה בין השפעת 
הרעייה מול היעדר רעייה, אבל לא בהשוואה בין 
.(Golodets et al., 2009) השפעות לחצי רעייה שונים

 (meta-analysis) ואח' (2007) ערכו סקירת-על Diaz

של 197 מחקרים שעסקו בהשפעת רעייה על תכונות 
צמחים, ושכללו נתונים מספקים לבחינת שבע תכונות 
נוף, צורה, ארכיטקטורה, צורת  גובה  (מהלך חיים, 
גידול [רחב עלים/דגן/קטנית/מעוצה], טעימות, מוצא 
גאוגרפי). הממצאים הראו שבאתרים שהייתה בהם 
רעייה, נצפתה השתלטות של צמחים חד-שנתיים 
לעומת רב-שנתיים; צמחים נמוכים על פני גבוהים; 
שרועים על פני זקופים; צמחים היוצרים שלוחות 
וקני שורש על פני צמחים היוצרים אגד (שתי צורות 
לא  גיסא,  רב-שנתיים). מאידך  דגניים  גידול של 
נמצאה השפעה משמעותית של הרעייה על צורת 
הגידול. גם למשקעים ולטווח ההיסטורי של הרעייה 
הייתה השפעה על תגובת הצמחים. תכונות אלה 
שימשו להגדרת הקבוצות הפונקציונליות במחקרי 
 Landsberg et al., 1999; Diaz et al.,) רעייה רבים 
2007). מינים מסוימים יכולים להיות רגישים לרעייה 

 Noy-Meir רק בשלבים מסוימים במחזור חייהם. 
and Briske (1996) מצאו שרעיית בקר פוגעת בשלב 

עונות השנה  הרבייה של חיטת הבר, אולם ביתר 
רעיית הבקר חיונית כדי למנוע השתלטות של מין זה, 
שהוא גבוה ודומיננטי, על מינים נמוכים חד-שנתיים. 
(2001) מצא שהרעייה   Noy-Meir נוסף של  מחקר 

נחוצה לשמירה על מגוון גנטי מרבי במין זה.

השפעתה של הפסקת הרעייה על החברה 
העשבונית 

נמצא שהפסקת  מסוימות  אקולוגיות  במערכות 
גורמות  (גידור)  אוכלי צמחים  הרחקת  או  רעייה 
לירידה בעושר מיני הצמחים בכר המרעה. למסקנה 
בסוואנה של פארק  הגיעו במחקר השוואתי  כזו 
קרוגר בדרום אפריקה ובערבות העשב הרב-שנתי 
(Burns et al., 2009). גם  בקנזס שבמרכז ארה"ב 
הרוחב הצפוניים באירופה  קווי  בכרי העשב של 
נצפתה תופעה דומה: הפסקת רעייה הביאה לירידה 
מיני  בעושר  הכולל,  המינים  בעושר  משמעותית 
המינים  ובעושר   (steppe) העשבוניות  הערבות 
הנדירים. משתנים אלה היו הגבוהים ביותר תחת 
רעייה שהתמשכה זמן רב לעומת רעייה חדשה (8-3 

.(Pykala, 2003) (שנים

גם באזור הים התיכון נעשו מספר מחקרים בנושא זה. 
בדהסה הספרדית נמצא שסך מיני הצמחים בשטח 
הנתון לרעיית בקר מאז המאה ה-15 אינו שונה משטח 
ָשכן הדומה לו בתנאיו האקולוגיים (אקלים, צומח) 
ושהרעייה הופסקה בו 30 שנה לפני עריכת המדידות. עם 
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זאת, הרכב חברת הצומח השתנה משמעותית כתוצאה 
מהרעייה ההיסטורית, עד כדי כך שהשטחים השכנים 
חולקים פחות מ-50% מהמינים. במילים אחרות, מספר 
המינים היה דומה בשני השטחים, אבל חצי מהמינים 

.(Peco et al., 2006) בשני השטחים הם שונים

ההשפעה של הפסקת הרעייה, הן לטווח קצר (3 שנים) 
(40-30 שנה), נחקרה בכרי דשא  והן לטווח ארוך 
(Golodets et al., 2010). המחקר העלה שחברת הצומח 
(בטווח הקצר) מהשפעות  מתאוששת מהר מאוד 
הרעייה: הביומסה של הדגניים החד-שנתיים והרב-
בעקבות  המצליבים, שפחתה  מיני  ושל  שנתיים 
הרעייה, חוזרת ועולה; הביומסה של הקטניות החד-
שנתיות, הקוצים והדגניים הנמוכים, שעלתה תחת 
רעייה, חוזרת ויורדת תוך זמן קצר. יחסים כמותיים 
אלה בין קבוצות פונקציונליות שונות קשורים ליחסי 
ובעיקר לתפיסת האור על  התחרות על משאבים, 
 .(Sternberg et al., 2000) ידי הצמחים הגבוהים 
נמצא שהשינוי המהיר בהרכב החברה אחרי הפסקת 
הרעייה מתאפשר תודות לשימור זרעים בבנק הזרעים 
זרעים שמופצים באמצעות  מכניסת  וגם  בקרקע 
 .(Golodets et al., 2010) הרוח מהשטחים השכנים
ממצאים אלה, ובעיקר השיקום המהיר של החברה 
העשבונית, מצביעים על שימור פוטנציאל היצרנות 

של כר המרעה. 

השפעת רעייה על המבנה המרחבי של החברה 
העשבונית

רעייה, בעיקר של אוכלי צמחים גדולים, יכולה לשנות 
את המבנה המרחבי (הארכיטקטורה) של הצומח בכר 
המרעה, ובכך להגדיל או להקטין את ההטרוגניות 
 Adler and Lauenroth , 2000;) המרחבית שלו 
זה קשור לכך  עניין   .(Rook and Tallowin, 2003
שהשפעת הרעייה על הצומח תלויה בקנה המידה 
(גודל השטח המושפע מרעייה), ועשויה להשתנות 
 .(Senft et al., 1987) בעוצמתה בהתאם לגודל המרחב
להשפעה זו יש חשיבות אקולוגית גדולה, כי המבנה 
המרחבי שיוצרת חברת צומח מסוימת הוא למעשה 
חוט השדרה של בית הגידול למיני צמחים אחרים 
ולמגוון רחב של בעלי חיים. ההשפעה המרחבית 
של הרעייה תלויה ביחס שבין הדגם המרחבי של 
פיזור הצומח  והדגם המרחבי של  הרעייה עצמה 
לפני תחילת הרעייה (Adler et al., 2001). בסוואנה 
האפריקאית ראו שעדרים של אוכלי צמחים גדולים 
מביאים את הצומח בשטחים מסוימים למצב נמוך 
מאוד, לעומת שטחים שכנים שרק חלק קטן ממלוא 

קומתם מוסר בהם (McNaughton, 1984). לשינויים 
אלה יש משמעות אקולוגית רחבה, שכן הם משנים 
את אופיו של בית הגידול, ומתוך כך משפיעים על 
השפע של קבוצות אורגניזמים שונות (יונקים קטנים, 
 Bock and Webb, 1984; Milchunas) (עופות וחרקים

.(et al., 1998

במסגרת ניסוי הרעייה המתמשך בכרי דשא נבחנה 
 Golodets et) גם ההשפעה המרחבית של הרעייה 
al., 2011). המחקר הראה שהרעייה גורמת יצירה של 
כתמים בעלי אופי שונה, וזו תוצאה ישירה של אכילת 
צמחים, חשיפת סלעים או השפעה על הקרקע (הידוק, 
שבירת קרומים, הפרשות). השפעות אלה מגדילות את 
ההטרוגניות של כר המרעה ותומכות במגוון צומח גבוה.

השפעת הרעייה על יצרנות כר המרעה 
23 שנים בערבות העשב  מנתונים שנאספו לאורך 
הרב-שנתי הנמוך של קולורדו, נמצא שבעוצמות 
רעייה נמוכות (20-35% הסרה של הצומח) היצרנות 
של כר המרעה לא השתנתה. רעייה בעוצמה כפולה 
(60% הסרה) למשך 25 שנים הביאה לירידה של 3% 
בביומסה של כר המרעה בשנים לחות ו-12% בשנים 
יבשות. רעייה חזקה לאורך 50 שנים הביאה לירידה 
של 5-18% ביצרנות לעומת רעייה חלשה, כתלות 
בתנאי המשקעים (Milchunas et al., 1994). במילים 
אחרות, במערכת שנבדקה נמצא כי השפעת הרעייה 

על סך יצרנות כר המרעה היא קטנה עד שולית. 

 Milchunas and Lauenroth הניתוח הכוללני של
"בעולם  (1993) בחן את השפעת הרעייה באתרים 
יחסית.  החדש", שהיסטוריית הרעייה בהם קצרה 
הניתוח מראה כי ברוב המקרים היה הבדל משמעותי 
הייצור בשטח ללא רעייה לעומת שטח  בין רמת 
ברעייה (יצרנות נמוכה יותר). הבדל דומה לא נמצא 
באתרים "בעולם הישן" שהיסטוריית הרעייה בהם 
ארוכה. באתרים שחוו רעייה לאורך תקופה ארוכה, 
השפעת הרעייה על הייצור הצמחי קטנה, ולעתים 
אפילו שיפרה את הייצור. בפארק הסרנגטי בטנזניה 
בחנו כמותית איך המערכת האקולוגית של הסוואנה, 
לרעייה  שעתירה באוכלי צמחים טבעיים, מגיבה 
הצמחים  נמצא שאוכלי   .(McNaughton , 1985)
מווסתים את צפיפותם ביחס לייצור של כרי העשב 
של הסוואנה. החוקר טען, שברוב המקרים, ובעיקר 
ברעייה באינטנסיביות בינונית, רעיית אוכלי הצמחים 

מעודדת ייצור ראשוני.
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מדידה מדויקת של כמות המרעית ליחידת שטח בכר 
מרעה הנמצא תחת רעייה מתמשכת היא משימה קשה, 
ולמעשה אין שום שיטה מוסכמת ומדויקת לביצוע 
משימה שכזו (McNaughton et al., 1996). סביר להניח 
כי עדרים של אוכלי צמחים יימשכו לשטחים מוגדרים 
(כתמים) שיש בהם יותר ביומסה צמחית. שנים רבות 
זו.  לא הייתה מתודולוגיה מתאימה לבדיקת הנחה 
כניסת מכשירי ה-GPS שמנטרים את תנועת העדרים 
אפשרה בחינה של ההנחה שבעלי החיים "ממפים" את 
פיזור המשאבים, וקובעים את מסלול הרעייה בהתאם 
(ראו פרק 19 שער 4). מחקר שנעשה בחוות ההדגמה 
לבדואים בלהבים שבנגב הצפוני הראה באמצעות 
מכשירי GPS שעדרי הכבשים בילו זמן רב יותר בתאי 
שטח שהביומסה הצמחית בהם הייתה גבוהה יותר 

 .(Svoray et al., 2009)

(compensatory growth גידול מפצה (
גידול מפצה מתייחס לצימוח מוגבר של צמחי המרעה 
יכול לבוא לידי ביטוי  זה  בתגובה לרעייה. צימוח 
בחלקים הווגטטיביים או הרבייתיים של הצמחים. 
המנגנונים להסבר תופעה זו יכולים להיות פנימיים 
לצמח (שינויים מטבוליים) או חיצוניים (השפעה של 
סביבת הצמח) (McNaughton, 1983). מעניין לציין, שגם 
אצל בעלי חיים הוגדר המונח 'גידול מפצה' המתייחס 

לגידול במשקל הגוף אחרי עקה (רעב או לידה).

הסרנגטי  בפארק  הטווח  ארוכי  בעקבות מחקריו 
במזרח אפריקה, טען McNaughton שרעייה בלחץ 
ייצור כר המרעה,  בינוני מעודדת משמעותית את 
עד כדי הכפלתו, לעומת חלקות שאינן תחת רעייה. 
מקנאטן הציע שעדרים של אוכלי צמחים מתנהגים 
כאסופת "מכסחות דשא", והצומח מגיב, כהתאמה 
אבולוציונית לרעייה, בייצור מהיר של ביומסה מרוכזת 
 .(McNaughton, 1979, 1984) יותר בתגובה לכל נגיסה
ההצעה של מקנאטן, שעמדה בניגוד לתפיסות שרווחו 
עד אז באקולוגיה, הניעה תהליך מדעי פורה ומרתק. 
מצד אחד, נעשו מאמצים אמפיריים רבים לכמת, 
בצורה מבוקרת, את השפעות הרעייה על פרטים 
ועל חברות של צמחים, בין אם תחת תנאי רעייה 
או בחיקוי שלה (קציר או גיזום). מצד שני, הוצעו לא 
מעט מחקרים ומודלים תאורטיים לטיפול בסוגיה. 
מאמץ זה הניב גם לא מעט סקירות ספרות ודיונים על 
רעיון "כיסוח הדשא" והתגובה לרעייה ועל המנגנונים 
שעומדים מאחורי התופעה. אחד העימותים המעניינים 
ובין אן בלסקי,  בהקשר זה היה בין מקנאטן עצמו 

אקולוגית מארה"ב.

בלסקי בחנה 40 מחקרים שציטטו תומכי תאוריית 
'הצימוח המפצה', ומצאה שרק בודדים אכן סיפקו 
 Belsky, 1986; Belsky) עדויות אמפיריות להשערה 
et al., 1993). עלייה בביומסת צמחים שעברו רעייה 
או פעילות מדמה שלה, נמצאה רק בצמחים שגדלו 
בתנאי צמיחה מבוקרים. את רוב הממצאים האחרים 
ניתן להסביר, לטענתה, כתוצאה של הסרת תחרות או 
הרחקת חלקים מתים של הצמחים שברעייה. היא גם 
טענה שההשערה אינה מפרידה כנדרש בין השפעות 
ברמת הפרט, החברה או המערכת האקולוגית. מקנאטן 
 American Naturalist לא נשאר חייב, והעיתון המכובד
נתן במה להתנצחות המדעית, שהולידה סדרת מחקרים 

אמפיריים שבאו לבחון את הנושא. 

מחקר על אוכלוסיית מין צמח בודד מארה"ב (עשבוני דו-
שנתי - Ipomopsis arizonica שבארץ משמש לנוי) 
הראה שיש רצף אפשרי של תגובות לרעייה. לפי מחקר 
זה, ההסתברות לצימוח מפצה קֵטנה כאשר יש תחרות 
חזקה עם צמחים אחרים, כאשר רמת הנוטריינטים 
בקרקע קטנה, וכאשר אכילת הצמחים מתרחשת מאוחר 
 .(Maschinski and Whitham, 1989) בעונת הצימוח
דיווח מדעי זה גרר חזרה על הניסוי, וקבלת תוצאות 
שונות. גם מקנאטן טען שבסביבות עניות בנוטריינטים 
ובתנאי סביבה מגבילים אחרים, לא מופיע צימוח מפצה; 
אלה התנאים שמבחינה אבולוציונית יתפתחו בהם הגנות 
 Chapin &) (קוצים) כימיות (חומרים משניים) או צורניות
 McNaughton,  1989; Oesterheld and McNaughton,

.(1991

אחת הדוגמאות לגידול מפצה מופיעה בצמחי מרעה 
הצמחי  החומר  את  מורידה  הרעייה  רב-שנתיים: 
המבוגר שמתרכז בחלק התחתון של הצמח, ובכך 
נוספים לצימוח. רעייה משנה  משחררת משאבים 
גם את השלטון הקדקודי (Apical dominance) של 
הצמחים, ובכך משפיעה על התהליכים הפיזיולוגיים 

.(Aarssen and Irwin, 1991) שמאחורי הצימוח

נוי-מאיר הציע פתרון עקרוני לוויכוח המדעי, המבוסס 
על צורת הגידול האסימפטוטי של כר מרעה שלא 
3). המודל הזה  מוגבל במים או בנוטריינטים (איור 
מתאר את מהלך הצמיחה של כר מרעה. הוא תקף, עם 
שינויים קלים, לרוב כרי מרעה באזורים ממוזגים, ונדֹון 
גם בפרקים על ייצור ראשוני ועל דינמיקה של כר 
המרעה (פרקים 10 ו-11 בשער 3). לפי המודל, כמות 
הביומסה (V) מתוארת כפונקציה של הביומסה הקיימת 
ברגע מסוים (Vt), קצב הגידול היחסי (rgr), ושיא כמות 
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הביומסה ללא הפרעה (Vmax), כלומר:
Vt = Vt-1 * rgr * (1-(Vt-1/Vmax))

במהלך הצמיחה של כר המרעה, קצב הגידול גדל 
עם הצטברות הביומסה עד שהוא מגיע לשיא (איור 
3). אחר כך, עם הצטברות נוספת של הביומסה, קצב 
הצמיחה של הכר יורד עד שהוא מגיע לאפס. במהלך 
נקודת  הצמיחה, כאשר כמות הביומסה עברה את 
השיא, רעייה (אכילת צמחים) שמורידה את הביומסה 
של הכר, מגדילה את קצב הצמיחה של אותו כר מרעה. 
ולהפך, רעייה המורידה את הביומסה של הכר לפני 
שהכר הגיע לשיא, מורידה את קצב הצמיחה של הכר. 
לכן, ההשפעה של אירוע הרעייה עצמו על הגידול 
המצטבר של כר מרעה יכולה להיות אפס, שלילית או 
חיובית, וזאת בהתאם לשלב הגידול של הכר - לפני 

.(Noy-Meir, 1993) או אחרי קצב הגידול המרבי

כללית, רוב הספרות המדעית תומכת בדעה שהשפעתה 
של אכילת הצמחים על היצרנות היא יותר שלילית 
מאשר חיובית ברמת כר המרעה. תוצאה זו מעידה על 
הסבירות שברוב המחקרים, המדידות נעשו לפני שיא 
קצב הצמיחה. הפירוש של נוי-מאיר מספק הסבר הגיוני 
וסדר פונקציונלי לתחום מחקרי, שהרבה עצים בו (נתונים 
אמפיריים) הפריעו לראות את היער (התמונה הכללית 

של יחסי ההשפעה). 

יש לזכור שאחת מהשאלות הבסיסיות בנושא הצימוח 
המפצה - זו המתייחסת לכשירות הצמח הנאכל (שיכולה 
להימדד למשל במספר הזרעים החיוניים) - נותרה עדיין 

פתוחה גם אחרי יותר מעשרים שנות מחקר בתחום.

/ השפעת הרעייה על החברה העשבונית פרק 31 

איור 3 תיאור סכמטי של גידול אסימפטוטי של כר מרעה עשבוני

(V) (בגרם למ"ר) כמות הביומסה בכר המרעה  

 (dV) (גרם למ"ר ליום) קצב הצמיחה של כר המרעה  

(rgrx50) (כפול 50 להתאמה לקנה המידה של האיור) קצב צמיחה יחסי ליום   
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פרק 32 / 
 גידול בעלי חיים במרעה: 

מבט מסכם

המגוונים  הפנים  את  הצגנו  הקודמים  בפרקים 
והמורכבים של מערכות מרעה. ראוי להדגיש שספר 
זה עוסק במרעה הטבעי, כלומר בצומח הגדל מעצמו 
בשטחים פתוחים, שלרוב אינם ראויים לעיבוד בשל 
מגבלות כמו עומק הקרקע ופוריותה, טופוגרפיה קשה, 
מיעוט משקעים ואי-זמינות של מים להשקיה. שטחי 
מרעה קיימים במקומות שונים בעולם, ותופסים כמעט 
מחצית מהשטח שהאדם מנצל. אבל רוב שטחי המרעה 
(rangelands) נמצאים באזורים שחונים או  הטבעי 
(ערבות עשב באזורים הממוזגים  שחונים למחצה 
ובסוואנות) או באזורים הרריים גבוהים אחרי הפשרת 
השלגים. בקנה מידה עולמי מדובר במשאב טבעי 
מיליון קמ"ר. מספר בעלי   2.2 על  גדול, המשתרע 
החיים הרועים בשטחי מרעה בעולם נאמד ב-360 
עד 500 מיליון ראשי בקר ובכ-600 מיליון ראשי צאן 

 .(Alexandratos and Bruinsma, 2012; FAO, 2012)

מערכות המרעה ושינוי העתים
עיסוק אנושי מאז  גידול בעלי חיים במרעה הוא 
ביות חיות המשק. העיסוק האינטנסיבי של אבותינו 
בפעילות זו, כפי שעולה מפרקי המקורות ששובצו 
בשערי ספר זה, הוא לא רק בעל משמעות ִסמלית 
ואידאולוגית, אלא מתאר את הקיום היום-יומי של 

האדם באזורים היובשניים לאורך אלפי שנה.

השינוי המשמעותי הראשון בפעילות זו, אחרי אלפי 
שנים שמערכת חקלאית זו התקיימה בהן כמעט ללא 
שינוי (על הציר אברהם אבינו -> הבדואי המסורתי), 
קשור להמצאה פשוטה מאוד בכל קנה מידה טכנולוגי - 
חוט התיל הדוקרני. התיל מאפשר גידור של שטחים 
גדולים ושליטה על תנועת העדר ועל לחץ הרעייה 

שהוא יוצר. גידור בתיל דוקרני בא במקום גדורות אבן, 
שהיו קשות להקמה ולתחזוקה בשטחי מרעה גדולים. 
התיל הדוקרני הומצא בארה"ב לקראת סוף המאה 
ה-18, ושינה את השימוש במרעה - מרעייה חופשית 
בשטחים ציבוריים ללא גבולות פיזיים, שהיא המתכון 
ליצירה של בעיית המשאב המשותף או "הטרגדיה של 
 (the tragedy of the commons) "המרעה הצבורי
(Hardin, 1968) - לרעייה בשטחים מוגדרים השמורים 
 .(Holechek et al., 1998) לשימוש מבוקר של בודדים
היתרון הגדול של גידור בתיל הוא יכולתו להחזיק 
בקר לבשר בגבולות החלקה המגודרת. תיאור מרתק 
של "מהפכת התיל הדוקרני" בממשק מרעה מוצג 

 .Wikipedia: Barbed Wire-ב

אמצעי טכנולוגי נוסף שקובע את הניצול של שטחי 
עצמאית  מים  הוא שאיבת  נרחבים  טבעי  מרעה 
(windmill pumping) להשקיית  בעזרת טחנות רוח 
העדרים. טכנולוגיה זו סייעה להסב מרחבים ענקיים 
במרכז ארה"ב ובמערבה, במישורי אוסטרליה ובאזור 
הקארו בדרום אפריקה לשטחי מרעה מניבים. הגידור 
על תנועת העדרים  וההשקיה מאפשרים שליטה 
ומעבר לרעייה מתוכננת, בעיקר עקב השליטה בלחץ 

הרעייה בכל חלקה.

בגלל העונתיות בזמינות המרעה והמים, תנועה של 
העדר או נדידה בעקבות משאבים אלה הייתה חלק 
גדול  מידה  חיים בקנה  מגידול בעלי  נפרד  בלתי 
באזורים היובשניים, כולל האזור הים-תיכוני (מוכרים 
נתיבי הנדידה המסורתיים משטחי המרעה הנמוכים 
בספרד).  ולפירנאים  ובאיטליה  בצרפת  לאלפים 
באזורים גשומים רבים אפשר להכין שחת, קש או 

 To husband is to use with care, to keep, to save, to make last, to conserve. Old usage tells ..."״
us that there is a husbandry also of the land, of the soil, of the domestic plants and animals.... 
Husbandry is … the art of keeping tied all the strands in the living network that sustains us.״

(Wendell Berry - Renewing Husbandry, Orion Magazine, Sept. 2005)
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גרעינים לשימוש בתקופות שפל, אך אפשרויות 
יובשניים  אלה לא עמדו לרשות מגדלים באזורים 
עד להופעת התחבורה והמסחר המודרניים, שאפשרו 
העברת מזון משלים שמקורו הרחק ממערכות המרעה. 
כך הפכו גרעיני שעורה ותירס לתוספות המכסות 
מחסור באנרגיה, ושאריות של עיבוד זרעי שמן, בעיקר 
כוספת סויה, למשלימי מחסור בחלבון. עם זאת, אלה 
עדיין מקורות יקרים יחסית לשימוש נרחב במערכות 
אקסטנסיביות כמו גידול בקר וצאן לבשר במרעה 
היה  להזנת עדרים במרעה  והשימוש בהם  טבעי, 
מוגבל בגלל שיקולים כלכליים. בישראל ובארצות 
נוספות התקבל השימוש בזבל עופות כמזון מוגש זול 

להשלמת מחסור בחלבון וגם באנרגיה.

עדרים רבים של בקר וצאן לחלב התנתקו לגמרי מן 
ייצור אינטנסיביות,  המרעה, ונעשו חלק ממערכות 
ביו-תעשייתיות, על כל המשתמע מהן - ייצור גבוה 
מאוד ויציב מול מחיר סביבתי כבד. הסיבות לכך הן 
מגבלות הייצור מן המרעה ושיקולים כלכליים. בעולם 
המודרני נעזרים מגדלי בעלי החיים במרעה בתשומות 
חיצוניות מגוונות מעבר להזנה מוגשת: כוח אדם 
מחוץ למשפחה, טיפולים וטרינריים, שימוש בציוד 
מכני הצורך דלק מחצבים ועוד. למעשה כלל ההוצאות 
הללו הפכו את גידול בעלי החיים במרעה מעיסוק 
אקסטנסיבי לחלוטין ללא תשומות חיצוניות, למפעל 

כלכלי-עסקי לכל דבר ועניין. 

מה למדנו ממחקר המרעה בישראל?
בספר זה תיארנו יותר מיובל שנים של מחקר וניהול 
של מערכות מרעה בישראל. להלן מספר תובנות 

שהתגבשו במהלך הזמן:

חוסר ודאות ברמת הייצור של מערכת התלויה 
במרעה טבעי

ערך הייצור של מערכת מרעה נמדד בייצור של מוצרי 
בעלי החיים הרועים בה במשך המחזור השנתי. כמו 
גידולי בעל, ייצור הצומח במרעה הטבעי תלוי, בין 
השאר ובמידה ניכרת, בכמות הגשמים ובהתפלגותם. 
עם זאת, בניגוד לגידולי השדה שנקצרים ונשקלים 
עם הבשלת הגידול בסוף העונה, הייצור של מערכת 
כל  במשך  צורך  בביומסה שהעדר  תלוי  המרעה 
אינה שוות ערך  הנצרכת  עונת הרעייה. המרעית 
ליבול הצומח, אלא קשורה באופן הדוק לגודל העדר, 
נוספים  וגורמים  ולעיתויה. אלה,  לעוצמת הרעייה 
הקשורים לתפקוד בעלי החיים, קובעים את ביצועי 
העדר המתקיים מהמרעה. צירוף של שני הרכיבים 

יוצר  ובעלי החיים -  של מערכת המרעה - צומח 
שונות תוך-שנתית ובין-שנתית גבוהה ברמת הייצור 
של מערכת המרעה. הפועל היוצא של תנאים אלה 
הוא אי-ודאות גבוהה לגבי הדינמיקה של מערכת 
המרעה, בין אם בשנות ברכה ובין אם בשנות בצורת. 
האי-ודאות הזו מאתגרת את המגדל בבואו לבחור בין 
חלופות לניהול הרעייה ולהזנת העדר. ההתמודדות עם 
האי-ודאות היא לרוב באמצעות שמירה על תכנית 
פעולה קבועה ועל גישה שמרנית לגבי עלויות שאינן 
ֵמר רּוַח לֹא ִיְזָרע ְורֶֹאה ֶבָעִבים לֹא ִיְקצֹור"  הכרחיות ("ש³ֹ

קהלת י"א, ד').

פוטנציאל הייצור של צומח המרעה
ייצור הביומסה של הצומח העשבוני  ללא רעייה, 
 800-250) בשטחי מרעה באזור הגשום של הארץ 
מ"מ לשנה) הוא בין 700-300 גרם חומר יבש למ"ר 
(בדרך כלל בסביבות 400-200 גרם למ"ר), בהתאם 
לתנאי המקום והשנה. אבל הגשמים אינם הגורם 
היחידי הקובע את הייצור. תוספת של דשן חנקני 
600 עד  יכולה להעלות את הייצור עד לרמה של 
1,000 גרם למ"ר כאשר כמות הגשמים היא מעל 
350 מ"מ (van Keulen, 1975). לכאורה, זו סיבה טובה 
לדשן שטחי מרעה, בייחוד באזורים גשומים, אבל 
אינו מקובל בארץ על אף  דישון מרעה  בפועל - 

היתרון הגלום בו. 

למה לא מדשנים מרעה טבעי?
בישראל (ובמקומות רבים בעולם) מתקיימים עדרי 
מבלי  ציבורי  מבויתים ממרעה טבעי  חיים  בעלי 
כל  קטן.  סכום  או תמורת  עבור השימוש  לשלם 
הוצאה נוספת תקטין את רווחיות העדר, אלא אם 
כן ברור שהתוצאה תהיה שיפור בביצועי העדר או 

ברווחיות. 

סיכון גבוה  דישון מרעה נתפס כהוצאה שיש בה 
בגלל השונות בתגובת המרעה לתנאי אקלים שונים. 
זאת ועוד, הדישון יגדיל את כמות המרעית הירוקה 
בעיקר בעונה שממילא אין בה מחסור במרעה. אמנם, 
יוצא תגדל גם כמות הקמל הזמין לרעייה,  כפועל 
אבל איכותו הנמוכה לא תשתנה. אם כך, הדישון לא 
יכול לפתור את בעיות חוסר המזון בסתיו ובתחילת 
החורף. מכאן, שההוצאה על הדישון לא תתבטא 
בהכרח בשיפור בביצועי העדר. מצב זה מחזק את 
הגישה השמרנית: הימנעות מהוצאות לא הכרחיות 
ושאינן תורמות במישרין להגדלת רווחיות המערכת, 

או שאין רמה סבירה של ביטחון בתרומתן לה.
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ייצור וניצול המרעה העשבוני הירוק במבט שנתי
צומח המרעה העשבוני, החד-שנתי והרב-שנתי, צריך 
להתחדש כל שנה מזרעים או ממאגרים תת-קרקעיים 
(שורשים, פקעות, בצלים). לכן, לחץ הרעייה בעונת 
ולא  ליכולת ההתחדשות  הצמיחה צריך להתאים 
לפגוע בה, אחרת היצרנות של כר המרעה תידרדר עם 
הזמן. כלומר, קצב הצריכה של המרעית על ידי העדר 
הרועה צריך להיות נמוך מקצב הצמיחה של הצומח 
העשבוני של כר המרעה. אז הצומח העשבוני ימשיך 
לגדול, ויש סיכוי טוב להשלים את מחזור הגידול כך 

שיובטח המשך קיום המרעה בשנה העוקבת. 

במציאות - קצב הצריכה של העדר ליחידת שטח 
מרעה מוגבל על ידי צריכת השובע של בעל החיים 
ולכן משתנה בגבולות צרים יחסית בהשוואה לקצב 
הצמיחה של המרעה, שנע בין קצב נמוך מאוד בתחילת 
העונה לבין קצב גבוה מאוד בעונת הצמיחה העיקרית. 
לכן, בצפיפות רעייה תקינה קצב הצמיחה במשך עונת 
הצמיחה העיקרית גדול בהרבה מקצב הצריכה של 
העדר. כך נותרת עד גמר עונת הצמיחה כמות של 
ידי העדר, המאפשרת  ביומסה שאינה מנוצלת על 
עשיית די זרעים או אגירת חומרי תשמורת המספיקים 
להתחדשות הצמיחה בשנה העוקבת. במקרים אלה 
הצריכה של המרעית בסוף עונת הגידול היא בדרך כלל 
פחות ממחצית מכמות הביומסה העונתית שנוצרה 
במשך עונת הצמיחה. פיזור הזרעים לקראת הקיץ 
ודריכת העדר המפוררת את העלים העדינים, מורידים 
את הכמות והאיכות של הקמל הזמין לעדר. לכן, גם 
בסיכום עונת הרעייה, כמות הביומסה שהעדר יצרוך, 
גם בלחצי רעייה גבוהים, אינה עולה בהרבה על מחצית 

הייצור העונתי של כר המרעה.

הבסיס האקולוגי של ניצול המרעה בתנאים 
ים-תיכוניים

דונם   40-15 הם  בארץ  המקובלים  רעייה  לחצי 
(של בקר לבשר)  לרוב העדר  לראש בקר לבשר; 
רועה בשטחי מרעה כ-9 חודשים בשנה (בערך 4-3 
חודשים בירק ו-6-5 חודשים בקמל). אם כל ראש 
בקר צורך 12 ק"ג מרעית (משקל יבש) ליום בעונת 
הירק, צריכת המרעית במשך 4 חודשי רעייה בירק 
היא כמעט 1,500 ק"ג חומר יבש. בצפיפות אכלוס 
של 15 דונם לראש הצריכה היא כ-100 ק"ג מרעית 
לדונם. צריכה זו פחותה משמעותית מייצור המרעה 
בעונת הירק, שעומד בממוצע על 300 ק"ג לדונם. 
אם מגדילים את צפיפות הרעייה ומקצים רק 9 דונם 
ק"ג  לכ-170  מגיעה  הירק  בעונת  לראש, הצריכה 

לדונם שגם היא פחות מהייצור הראשוני של מרעה 
עשבוני ללא רעייה. לחצים גבוהים יותר (פחות מ-9 
דונם לראש) מקרבים את הסכנה שקצב הצריכה של 
העדר יעלה על קצב הגידול של המרעה, והייצור ירד 

לרמה נמוכה. 

הנובע  יש מחיר  דונם לראש   9 רעייה של  ללחץ 
מהקטנת כמות הקמל, ומכאן - קיצור עונת הרעייה 
בקיץ והגדלת הצריכה של מזון מוגש. אבל ברמות 
של צפיפות איכלוס מעל 15 דונם של מרעה עשבוני 
ידי העדר  לראש, המרעית העשבונית הנאכלת על 
מהייצור  נמוכה  תהיה  תמיד  כמעט  הירק  בעונת 
הראשוני של המרעה, והרעייה בקמל כמעט לא תיפגע. 
המסקנה היא כי בשטחי מרעה עשבוני (שאינם שטחי 
ריכוז של העדר, גדורות המלטה או אתרי שתייה 
והגשת מזון מרוכז) הסבירות לרעיית יתר על ידי עדר 

של בקר לבשר נמוכה מאוד. 

לחץ רעייה וייצור העדר בהיבט הכלכלי
כאמור, מזון מוגש ממלא את המחסור באיכות המרעית 
קמל  במרעה  למחסור  פתרון  ומהווה  ובזמינותה, 
 Henkin et al.,) בעקבות לחץ רעייה גבוה בעונת הירק
2015). הוצאות המזון עולות עם קיצור משך הרעייה 
בקמל בקיץ. מאידך גיסא, הגדלת לחץ הרעייה, כלומר 
הגדלת מספר הפרות ליחידת שטח בתקופת הירק, 
אמורה להגדיל את ייצור הוולדות שערכם הכלכלי 
גדול, על פי רוב, מההוצאה הנוספת עבור מזון מוגש. 
לכן, הגדלת לחץ הרעייה בעונת הירק יכולה להיות 
רווחית כאשר קיימים יחסי מחירים מתאימים בין ק"ג 
מזון מוגש לבין ק"ג משקל של ולד גמול. כאשר עיקר 
המזון המוגש הוא זבל עופות ושאריות אחרות של 
עיבוד תוצרת חקלאית (כמו קליפות הדרים), שמחירן 
הוולדות, סביר שיחס מחירים  יחסית לערך  נמוך 
המצדיק העלאה של לחץ הרעייה. מזון המבוסס על 
גרעינים וכוספה המיובאים מחו"ל יקר יותר ולא יצדיק 
לחצי רעייה גבוהים כאלה. נוסף על כך, הגדלה מוגזמת 
של לחצי הרעייה עלולה לפגוע בכושר הייצור של כר 

המרעה לתקופות ארוכות (רעיית יתר).

שיטות רעייה ושיעור האכלוס
המחקר בארץ ובחו"ל לא הצליח לפתח שיטות רעייה 
שיגדילו באופן משמעותי את רמת הייצור של העדר, 
יחסית של צומח  ידי הניצול הנמוך  המוגבלת על 
המרעה העשבוני בעונת הירק. לרוב, ביצועי העדר היו 
טובים יותר (בלחצי רעייה שווים) בשיטה של רעייה 
(continuous grazing) מאשר בשיטות  נמשכת 



335

 .(rotational grazing) מחזוריות שונות

רעיית יתר?
בכרי  ובמיוחד  בישראל,  המחקר  באתרי  ניסויים 
פוגעים  אינם  גבוהים  רעייה  דשא, הראו שלחצי 
ובמגוון מיני הצומח החד-שנתיים  הייצור  בכושר 
בישראל (Henkin et al., 2015). זו כנראה תולדה של 
 Perevolotsky) היסטוריה ארוכה מאוד של רעייה 
and Seligman, 1998). אמנם לחצי רעייה כאלה 
יכולים לפגוע במגוון מינים רב-שנתיים עשבוניים 
ומעוצים ובתכונות האקולוגיות של בית הגידול, אבל 
במרעה הים-תיכוני, שמתקיימת בו רעייה כבר במשך 
אלפי שנים, נראה שגם הצומח המעוצה מותאם לקיום 
בשיווי משקל דינמי במגוון רחב של לחצי רעייה 
ותנאי סביבה. עם זאת, רעייה יכולה לשנות את צורת 
העצים והשיחים במידה קיצונית. במקרים של הפסקת 
הרעייה, הצומח המעוצה משתקם תוך שנים מעטות 
יחסית, והצומח העשבוני משנה את הרכב המינים. 
הגיוון הנופי באזור, כולל הצומח המעוצה, שומר על 
מגוון הצמחים האזורי. לעומת זאת, אין ממצאים 
חד-משמעיים לגבי ההשפעה של לחץ רעייה גבוה על 

מגוון בעלי החיים.

רעייה וההרכב הבוטני
הסרת חלקי צמח על ידי רעייה בכר עשבוני מתחילה 
מלמעלה, כאשר הצמחים הגבוהים המועדפים על ידי 
(כמו שיבולת שועל וחפורית  בעלי החיים הרועים 
 .(Noy-Meir et al., 1989) מצויה) הם הראשונים להיאכל
במקומם גדל חלקם של המינים נמוכי הקומה, שנהנים 
מהסרה חלקית של תחרות על משאבי הסביבה (אור, 
מינרלים, לחות בקרקע). גם צמחים גבוהים, המועדפים 
(כמו המצליבים - חרדל השדה או  פחות ברעייה 
ומינים קוצניים חד-שנתיים כמו חוח  כרוב שחור 
עקוד וקורטם מכחיל), נהנים מהשינוי בחברת הצומח 
בעקבות הרעייה, וחלקם בכר המרעה גדל. יתר המינים 
בכר המרעה מגיבים כל אחד בדרכו לרעייה בכלל, 
ללחץ הרעייה ולעיתוי הרעייה, אבל קשה לקשור את 
אופי התגובה של הצומח העשבוני עתיר המינים (150-

200 מינים בשטח קטן יחסית של חלקות בכרי דשא) 
ללחץ הרעייה, לעיתויה ולצירופים שונים של עיתויי 

 .(Sternberg et al., 2000) רעייה

כושר נשיאה
ניצול נכון של משאבי  מהבחינה התאורטית נשען 
טבע (דיג, ציד, רעייה) על כושר הנשיאה של המערכת 
המייצרת את המשאב. כושר הנשיאה מבטא את 

כמות המשאב שניתן לנצל מבלי לפגוע ברמת ייצור 
זה מתכתב עם המושג  זמן. מונח  המשאב לאורך 
העכשווי קיימות (sustainability). בניהול אוכלוסיות 
של בעלי חיים יצרניים נראה שניתן להעניק למושג 
התאורטי ערך כמותי מדויק, שיכול לשמש כלי לניהול 
הרעייה. עם זאת, אם לשפוט לפי הקשיים של ניהול 

דיג באגמים ובימים, הרי שגם כאן היישום קשה. 

פירוש המונח "כושר נשיאה" ברור ומדיד במערכות 
מָכניות. במערכות רעייה פירוש המונח ברור מבחינה 
תאורטית, והוא מכוון למספר בעלי החיים שמערכת 
המרעה יכולה לקיים לאורך זמן ללא פגיעה בכושר 
הייצור. אבל באופן מעשי, קשה מאוד לקבוע כושר 
נשיאה חד-משמעי של מערכות אקולוגיות, כי הן 
מורכבות מאורגניזמים רבים שמתחדשים ומשתנים 
הכוללת תנאי אקלים  דינמית,  בסביבה  הזמן  כל 
הפכפכים. עם זאת, במציאות נדרשים אומדנים של 
כושר נשיאה לשם ניהול שטחי מרעה. קיימים נתונים 
ממחקר וממעקב אחר ממשקים, שיכולים להצביע על 
תחום של כושר נשיאה שהוא רצוי וסביר מבחינה 
אקולוגית. ה"תחום" מאפיין טיפוס מרעה, ומאפשר 
שיטות ממשק שונות. אם קיימים בעלי זיקה שונים, 
תיתכן אי-הסכמה מוחלטת לגבי מספר בעלי החיים 
המתאים למערכת, משום שמטרות הניהול שונות 

(לדוגמה: ייצור בשר לעומת שמירה על נוף פתוח). 

כאשר עוסקים במערכת מורכבת יותר של קרקע-
צומח-בעל חיים רועה, נראה שהיישום המעשי של 
המושג התאורטי הוא כמעט בלתי אפשרי. הקושי 
המרכזי נובע מהשונות הגבוהה בזמן ובמרחב של 
ובין-שנתיים,  עונתיים  מערכות המרעה: שינויים 
הבדלים בין חלקות ואפשרויות ממשק מגוונות הופכות 
את חישוב כושר הנשיאה ויישום ממשק הנשען עליו, 

לקשים ומסובכים, ולעתים אף לבלתי רלוונטיים.

כדי להבדיל בין המושג האובייקטיבי "כושר נשיאה", 
שהוא מדויק בהקשר המָכני, לבין המושג הסובייקטיבי 
השימושי בתחום האקולוגי, אפשר לקרוא לכושר 
הנשיאה האקולוגי "כושר נשיאה נורמטיבי", כאשר 
הנורמות מוגדרות על ידי שיטת החישוב של "כושר 

הנשיאה". 

 המבחן הכלכלי, שגם הוא נעשה בתנאי שוק משתנים 
ולא חזויים, מוסיף מורכבות לקבלת ההחלטות של 
המגדל. למעשה, כל משק העוסק בגידול בעלי חיים 
במרעה הוא מקרה פרטי, ויש לשפוט את ביצועיו 
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הנוכחיים ואת תכנית הממשק שלו לנוכח התנאים 
המקומיים ולאורך זמן. 

תכנון הרעייה וניטורה
שטח המרעה המוקצה למגדלים מחולק לרוב לחלקות 
רעייה והמגדל מחליט על סדרי הרעייה בין החלקות 
לפי התרשמותו ממצב המרעה, צורכי העדר וניסיונו 
האישי בתגובות המערכת. ברור שהידע הוא בעיקר 
סובייקטיבי, ומוגבל על ידי האי-ודאות של תגובות 
יעיל של הרעייה בהקצאת  והמרעה. תכנון  העדר 
המרעה שלו מחייב רישום רעייה מסודר, אבל בישראל 
אין תכניות רעייה המבוססות על תכונות כמותיות של 

כר מרעה ספציפי לשם ניצולו הפוטנציאלי. 

נתוני ניטור רעייה הם נתונים ודאיים על התנהגות 
העדר בסביבה דינמית ומשתנה. כדי לכמת את ערכה 
של חלקת מרעה לעדר מסוים, צריכים לבצע ניטור 
רעייה בחלקה לפחות במשך שנה שלמה. רוב המגדלים 
וגופי ניהול השטח נרתעים מפעולה זו בשל הטרחה 

בעניין שגוזל זמן, ובשל חוסר המודעות לערכה. 

זה מוגשת הצעה לשיטת רישום  בנספחים לספר 
רעייה ולחישוב מידת הניצול של המרעה. החישובים 
פשוטים מאוד, בייחוד אם מערכת הניטור מתנהלת 
באמצעות תוכנת EXCEL. ניטור רעייה טוב ומתמשך 
יכול בהמשך הדרך לסייע בחישוב כושר נשיאה מדויק 

יותר מה"נורמטיבי" לשטחים מוגדרים.

הרעייה בחורש הים-תיכוני
עזים, בקר,  עוד עדרים מעורבים של כבשים,  כל 
ואוכלי עשב ביתיים אחרים רעו בחורש,  חמורים 
הצומח המעוצה והעשבוני נוצלו בצורה אינטנסיבית. 
לאחר השינוי הגדול בשימוש במרעה על ידי בקר 
לבשר, פחתה השפעת הרעייה על החורש, והוא הלך 
ונסגר. מגדלים לא ששו לרעות עדרי בקר בחורש, 
מאחר שחשבו שבקר אינו להוט אחרי מרעה מעוצה. 
יכול לרעות בחורש,  ניסיונות בארץ הראו שבקר 
ואפילו לנצל מרעה מעוצה. התאמת סוגים מתאימים 
של בקר, עונות המלטה מתאימות ושימוש במזון 
מוגש להשלמת האיכות הבינונית-נמוכה של המרעה 
המעוצה אפשרו גידול רווחי של בקר בתנאי חורש. 

הנוהג התפשט, וכיום הוא מקובל על מגדלים רבים.

 מרעה ורעייה בראי השירותים האקולוגיים 
ודעת הציבור 

לקראת סוף המאה ה-20 התחזקה התובנה בדבר 

ערכם העצום של השירותים שהמערכות האקולוגיות 
 Westman, 1977; Costanza) הטבעיות מספקות חינם
 .(et al., 1997; Daily et al., 1997; Chomitz et al., 1999

בתחילת המאה הנוכחית קבע צוות בין-לאומי בחסות 
 (Millennium Ecosystem Assessment) האו"ם 
מסגרת כוללת להגדרת שירותים אקולוגיים. בהתאם 
זו, גם שטחי המרעה השחונים הנרחבים  להערכה 
בעולם מספקים שירותים אקולוגיים משמעותיים 
עור  וחלב, צמר,  (בשר  חיים  למוצרי בעלי  מעבר 
וכו'). שירותים אלה כוללים אגירת פחמן בקרקע, 
שמירת מחזורי המים והמינרלים, מגוון ביולוגי ונופי, 
מניעת סחיפה, אפשרויות נופש ובילוי בטבע ועוד 

.(Holechek et al., 1998; Watson and Zakri, 2005)

היחס של הציבור לשטחי מרעה הושפע גם מהשינויים 
הדמוגרפיים העולמיים הדרמטיים שאפיינו את המאה 
האחרונה. העיור הגובר במדינות מפותחות (וגם בישראל) 
יצר ציבור גדול שעבורו היציאה לבילוי ב"שטחים 
הפתוחים" וכן לנופש, לטיול, לדיג ולציד נעשתה מרכיב 
חשוב באיכות החיים. ציבור זה, לצדם של אקולוגים 
אקטיביסטים, נעשה לבעל זיקה לעניין שמירת השטחים 

הפתוחים שכללו את שטחי המרעה הציבוריים. 

במערב ארה"ב היו כאלה שדרשו את הפסקת הרעייה 
שהיא  בטענה  הטבעי,  המרעה  בשטחי  בקר  של 
הסיבה העיקרית לפגיעה בתקינות האקולוגית של 
 Wuerthner and Matteson,) השטחים הפתוחים 
המוסדות  לדעת  בניגוד  עומדת  זאת  דעה   .(2002
המפקחים על שטחי המרעה הציבוריים בארה"ב 
בריאות המרעה  רעייה שמקדמת את  המעודדים 
 multiple) ו"שימוש רב-תכליתי"   (range health)
use) בשטחי המרעה - כלומר קיום מקביל של רעייה, 

ייעור, נופש, שמירת טבע, דיג וציד באותו שטח מבלי 
לפגוע בתפקוד האקולוגי שלו או ברווחיות הבוקרים 

 .(Holechek et al., 1998)

רעייה ונוף
ניתן לקבוע את ערכם הכלכלי של אתרי נופש ובילוי 
(ושירותים אקולוגיים אחרים) ומכאן - ניתן  בטבע 
כדי  לקבל מושג על הסכומים שמוצדק להשקיע 
 Fleischer and Tzur, 2000; Olea) לשמור עליהם 
and San Miguel-Ayanz, 2006; Price, 2007). גם 
נוף יש ערך כלכלי, שניתן לאמוד  לשירותים כמו 
אותו בעקיפין מתוך כך שהקהל מוכן לשלם, מעבר 

להוצאות הנסיעה, גם דמי שימוש כדי ליהנות ממנו. 
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רעייה של מקנה משפיעה על חזות הצומח ועל הרכבו 
הבוטני בהתאם לעוצמת הרעייה, לסוגי בעלי החיים 
הרועים בצומח, לעונות הרעייה ולממשק הנהוג. גם 
סוג הצומח, רגישותו ועמידותו לרעייה קובעים את 

מידת ההשפעה שיש לרעייה על דמותו הנופית. 

רעייה מדללת ופותחת סבכי חורש, משפרת גישה 
ולבילוי ומצמצמת סכנת שרפות. בהכללה  לטיול 
ניתן לומר כי רעייה קלה משפיעה במידה מועטה על 

דמות הצומח המעוצה, בעוד שרעייה חזקה מאוד 
יכולה לעתים לעוות את הצומח וליצור פסלי צמחים 
(topiary gardening); הם אולי מגוונים את הנוף, 

אבל מצביעים על פגיעה בצמחים עצמם. 

צורות של נופי החורש
בשטחי חורש בגליל נוצרו מספר טיפוסי נוף בעקבות 
ההיסטוריה של הרעייה בהם והשפעתה על המגוון 
העשיר של טיפוסי צומח בבתי גידול שונים. בשטחים 
רעיית בעלי החיים  ששולט בהם צומח המעוצה, 
וניצול הצומח המעוצה לבנייה, ליצירת כלי עבודה, 

לעשיית פחמים ולחימום יוצרים צורות שונות של 
נוף בהתאם לאינטנסיביות הניצול של משאבי השטח. 
כל  ניצול אינטנסיבי של  היה  בחברות מסורתיות 
משאבי השטח, ובקרבת מקומות היישוב הוא היה 

אינטנסיבי מאוד - עד לחישוף השטח (תמונה 1). 

גידול בעלי חיים במרעה: מבט מסכם  / פרק 32 



 338

תמונה 1. שטח חשוף סביב כפר ערבי בגליל בעקבות רעייה חזקה מתמשכת וכריתה

תמונה 2 חורש שדולל ונמצא תחת רעיית בקר חזקה (שימו לב ל"קו הפרה", שמגביל את החלק התחתון של נוף העצים) 

על חופת החורש, בעיקר  יכול להשפיע  גם בקר 
אם בוצע דילול של עצי החורש, דבר שמגדיל את 

הנגישות לעצים (תמונה 2).

צפוף  חורש  נוף של  צורת  זה מתקבלת  במקרה 
המורכב מעצים עם גזעים בודדים (להבדיל מחורש 
לא מופר, שבו למרבית העצים והשיחים הגבוהים יש 

מספר רב של גזעים דקים).
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הנוף של כרים עשבוניים
במרעה עשבוני ההשפעה של הרעייה על הנוף בדרך 
כלל אינה כה דרמטית. יוצאים מן הכלל הם מקרים 
מיוחדים שבהם הרעייה מעודדת הופעה בולטת של 
(Noy-Meir and Oron, 2001) בשטחים  גאופיטים 
מסוימים, למשל כלניות, בעיקר בנגב הצפוני והמערבי 
 .(Perevolotsky et al., 2011 ;2003 ,'שוורץ-צחור ואח)

(landscape assessment) הערכת נופים
נופים, קבע אמות מידה  התחום העוסק בהערכת 
 (scenery) "לתיאור תכונות הנוף או "המשאב החזותי
במונחים  הוגדר  הנוף  המשקיפה.  לעין  הנפתח 
 - (human scale)  רלוונטיים לתחושות אנושיות 

במקרה של השפעת רעייה הוא נקבע לפי 'חללים' 
שונים בנוף, גודלם, צורתם והקשר שלהם לשקיפות 
הנוף ולעבירות, וכן לפי מרחק הראייה והיחס שהנוף 
מעורר אצל הצופים. "הנוף הרצוי" מתוך מגוון הנופים 
אינו מושג אובייקטיבי, והוא תלוי בנקודת המבט של 
הקהל המתבונן. בניסיון לקבוע את "הנוף הרצוי" בעיני 
הציבור נערך בגליל סקר בקבוצה של אנשים בעלי 
רקע שונה. דמויות הנוף השונות הוצגו להם (הנקין 
Henkin et al., 2007). הסקר התייחס   ;2006 ואח', 
לארבע תצורות נוף צמחי: א. חורש סגור ללא רעייה; 
ב. נוף של רעיית בקר בחורש; ג. רעיית עזים בלחץ 
רעייה נמוך; ד. רעייה מסורתית של עזים, כבשים ובקר.
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גידול בעלי חיים במרעה - מבט אחר 

ספר זה, שעתה אתם מסיימים את קריאתו, מעוגן 
בשתי תובנות. הראשונה, היא שגידול בעלי החיים, 
כמו כל פעילות חקלאית אחרת, צריך להתבסס על 
התבוננות שיטתית ועל ידע נרחב כדי להגדיל את 
(או אף  התנובה ולהקטין את השפעתו הסביבתית 
להשיג באמצעותו תועלת סביבתית שאינה קשורה 
לייצור מוצרים), וזאת תוך אימוץ מבט ארוך טווח, מבט 
מקיים. התובנה השנייה היא כי גידול בעלי חיים במרעה 
הוא פעילות המספקת שירותים אקולוגיים ותרבותיים 

נוסף על ייצור מוצרי צריכה. 

עם זאת, לצד התרומה של מערכות המרעה לכלכלת 
האדם, יש מקום גם להתבוננות ביקורתית על מערכת 

ייצור זו.

ההשפעות האקולוגיות של הרעייה על הנוף, על הקרקע 
ועל הצומח - באזורנו או באגן הים התיכון כולו - 
נפרסות על פני כ-10,000 שנים עם שינויים זניחים 
יחסית במדרך האקולוגי* של גידול בעלי החיים. מנגד, 
הביאו 100 השנים האחרונות תמורות שלא נראו כמותן 

באזורנו, כמו גם בעולם כולו. 

בקנה מידה מקומי גדלה האוכלוסייה פי עשרה, בעוד 
שבקנה מידה עולמי גדלה האוכלוסייה האנושית פי 
חמישה מאז פרוץ מלחמת העולם הראשונה; לצד 
שבעה מיליארד בני אדם חיים כיום על כדור הארץ 
כ-1.5 מיליארד ראשי בקר וכ-1.8 מיליארד ראשי צאן 
 World) מבויתים, שליש מהם רועים במרעה הטבעי
 Livestock 2011: Livestock in food security, FAO,
והמהפכה התעשייתית  2011). המהפכה החקלאית 
אפשרו את השתלטותו של המין הומו סאפיינס על 
המערכת האקולוגית העולמית, עד כדי הגדרתו של 
 Steffen et) העידן הנוכחי כאנתרופוקן - עידן האדם
al., 2011). מהפכות אלה אפשרו את הגדלת הצריכה 
חיובי - הגדלת  מן החי במעגל משוב  של חלבון 
הצריכה מגדילה את עוצמת הניצול של המשאבים 
הטבעיים (קרקע וצומח). יש הרואים בתקופתנו את 

 ,(livestock revolution) "עידן "מהפכת בעלי החיים
הנובעת מצמיחת מעמד הביניים בארצות המתפתחות 
ומהגדלת הדרישה למזון משופר, הכולל רכיב גדול 
יותר של בשר לסוגיו [ב-2030 צריכת הבשר חזויה 
לעלות ב-68% וצריכת החלב ב-57% בהשוואה לנתוני 

 .[(Steinfeld and Gerber, 2010) 2000 שנת

ִקדמה, התפתחות  כמו להיבטים רבים אחרים של 
וטכנולוגיה, גם לגידול בעלי חיים - ברמה ששומרת 
על היקף הצריכה הנוכחי ומנסה להגדילו - יש מחיר 

סביבתי כבד, שיש להכיר בו ולאזנו.

כדי לתמוך בייצור בהיקף זה, ולשמור על רווחיות 
יש להאכיל  הפעילות בתנאי הכלכלה המודרנית, 
את בעלי החיים. היעדר מרעה בהיקף מספיק מחייב 
שימוש במזון מוגש, שהייצור של חלק ממנו מחייב 
התמרת קרקע לגידולים, ובפרט כריתת יערות, ולכן 
מגדיל את אבדן המינים, מגביר התדלדלות הקרקע, 
ומאיץ את תהליך המדבור. ההיקף הנדרש גדול יותר 
מאשר צריכה ישירה של הגידולים על ידי בני אדם, 
משום שהתמרת האנרגיה של בקר וצאן אינה יעילה, 
מוגש  או ממזון  ורק כשליש מהקלוריות ממרעה 
הופכות לייצור של בשר או מוצרים אחרים. כמו כל 
ייצור חקלאי, גם הפקת מזון מן החי כרוכה באבדן מזון 
לאורך שרשרת הייצור, אולם במקרה זה מדובר באבדן 
כפול - הן של המזון עבור בעלי החיים והן של המזון 

המופק מהם עצמם.

חרף ההיקף המצומצם של ייצור בשר במרעה (לעומת 
הוא  הגידול  לחלב),  ופרות  חזירים  עופות,  גידול 
אקסטנסיבי ונשען ברובו על הצומח הטבעי, ולכן מדובר 
על שטחים בקנה מידה גדול מאוד. שטחים אלה באים 
על חשבון תצורות צומח אחרות, בעיקר יער (באזור 
הטרופי או הממוזג) וחורש (באזורים הים-תיכוניים). 
 1961 ייצור הבשר בעולם גדל ב-245% בין השנים 
ל-2001, דבר שהביא להגדלה של כ-10% בשטחים 

.(Steinfeld and Gerber, 2010) המנוצלים לרעייה

"הרג חיות אחרות, בישול בשרן ואכילתו הם הביטוי האולטימטיבי לעליונות בני האדם על הטבע כולו" 

(N. Fiddes, 1991 - Meat: A Natural Symbol)

מדרך אקולוגי הוא אומדן כמותי של משאבי הטבע הנדרשים לסיפוק הצרכים ולקליטת הפסולת של אוכלוסייה מוגדרת תרבותית   *
(ecological footprint) וגאוגרפית
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אם כך, הבעיה הראשונה שיוצרות מערכות הרעייה היא 
השימוש בשטחים נרחבים על חשבון שימושי קרקע 
(land-use) אחרים: יערות, שמורות טבע ופארקים. 
הבעיה השנייה הקשורה לרעיית בעלי חיים בשטחי 
מרעה היא התרומה לשינוי האקלים, וזאת באמצעות 
(פליטות  ישיר  גזי חממה - בעיקר באופן  פליטת 
גירה)  עיכול אצל מעלי  מתאן כתוצאה מתהליכי 
וגם באופן עקיף (בשל תשומות האנרגיה הגבוהות 
הנובעות בין השאר משימוש בדשן ובתרכובות הזנה 
שנוצרו בתהליכים תעשייתיים, מעיבוד מזון, מחימום 
מכלאות, מיבוא מזון ומהובלה). בסך הכול אחראי 
תחום גידול בעלי החיים לכ-17-32% מפליטות גזי 
 Pelletier et al.,) החממה, כלומר אף יותר מתחבורה
2010), ומזה חלק נכבד (18%) שייך לגידול בעלי חיים 

במרעה.

מתאן הוא גז החממה השני בחשיבותו לדו-תחמוצת 
הפחמן, וכ-30% מן הפליטה העולמית של המתאן 
 Steinfeld) מקורם במערכת העיכול של מעלי גירה
et al., 2006; Pelletier et al., 2010). אנליזות של 
אוויר שנלכד בקרח באזור הקוטב הראו שריכוז 
בין  המתאן באוויר לא השתנה באופן משמעותי 
השנים  ב-300  זאת,  לעומת   .1700-1010 השנים 
 Etheridge et)  2.5 פי  עלה  זה  ריכוז  האחרונות 
al., 1998), קרוב לוודאי בגלל התרחבות החקלאות, 

ובכללה גידול בעלי חיים.

כדי לשמור על כושר הייצור של שטחי מרעה נהוג 
במקומות רבים בעולם להעשירם בדשן (בעיקר חנקני) 
וזאת כדי לפצות על המינרלים שצרכו בעלי החיים. 
ישנה הערכה שדישון שטחי מרעה צורך כ-63% מכמות 
 Steinfeld) החנקן שמיוצר באופן תעשייתי בעולם 

.(and Gerber, 2010

גידול בעלי חיים למזון מגביר את חוסר הביטחון 
התזונתי בקנה מידה עולמי. ייצור מוצרי בעלי חיים 
מצריך יותר משאבים (קרקע, עבודה, מתקנים, מזון 
ועוד) ליצירת אותה כמות אנרגיה של מזון מאשר 
הם  יחסי  באופן  ולכן  מגידולי שדה,  מזון  ייצור 
גידול האוכלוסייה אינו צפוי  יקרים. קצב  מוצרים 
המזון בשנה  צריכת  ולכן   ,2050 לפני  להשתנות 
זו עתידה להיות מוכפלת בהשוואה להווה. אולם 
לגידולים  המוקצה  כ-40% מהשטח  משום שרק 
חקלאיים מופנה לייצור מזון לאדם, היתר מופנים 

מזון לבעלי חיים. בסך הכול מנצל האדם  לייצור 
(משקל  ביומסה צמחית  טונות של  18.7 מיליארד 
יבש), שהן כ-16% מהביומסה הצמחית המיוצרת 
על פני כדור הארץ. מתוכן רק 12% נצרכות באופן 
ידי האדם כמזון, 10% משמשות לדלק,  ישיר על 
20% לחומרי בנייה ו-58% משמשות מזון לבעלי 
(Krausmann et al., 2008). אמנם מרבית  חיים 
שטחי המרעה אינם יכולים להפוך בקלות לשטחים 
חקלאיים בגלל טופוגרפיה, היעדר מים להשקיה, 
אקלים מתאים וכן הלאה. אבל יחס זה עתיד להגדיל 
תזונתי  פיצוי  ולמנוע  התזונתי  האי-שוויון  את 
לאלה התלויים בחלבון מן הצומח. הסיבה לכך היא 
סויה או  (למשל אפונה,  שקטניות עתירות חלבון 
שעועית), המשמשות להאבסת חיות, תורמות פחות 
חלבון אם הן נצרכות כבשר לעומת צריכה ישירה - 
הן בשל התמרת האנרגיה הנמוכה והן משום שחלק 
פנימיים  לתהליכים  החיה  את  מהחלבון משמש 

שאינם הופכים למזון עבור בני אדם.

בישראל צריכת המזון מן החי גבוהה יחסית (בעיקר של 
בשר עוף). המצרף של ההשפעות שתוארו לעיל אינו 
מוכר דיו בארץ, אולם סביר להניח כי לגידול בעלי חיים 
המתבסס על רעייה, יש מחיר סביבתי. מחיר זה נגבה הן 
בישראל עצמה כתוצאה מהשימוש בשטחי המרעה, 
הן מהגידול במקומות אחרים המייצרים בשר המיובא 
ארצה. מטרת קטע אחרון זה היא להסב את תשומת 
לבנו להשפעות הסביבתיות ולמחיר האקולוגי ולחפש 

דרכים להקטנתם. 

סוף דבר
בישראל של היום ניצול השטחים הפתוחים לרעייה 
ידי בעלי חיים ביתיים שונה מאוד מזה שהיה  על 
נהוג בעבר. החקירה השיטתית על אודות ניהול מרעה 
בתנאים שנוצרו בישראל צריכה לסייע לנו לצמצם את 
ההשפעות הסביבתיות השליליות של הרעייה ולהרחיב 
את התועלת הסביבתית המופקת ממערכות המרעה. 
על אף קנה המידה הצנוע של מערכות אלה, יש לקוות 
שגם בעתיד יהיו מגדלים שיראו בגידול בעלי חיים 
במרעה לא רק פרנסה, אלא גם ייעוד של שמירה על 

סביבה נאותה.
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נספח 1 / 
מהלך מחקרי מרעה עיקריים באתרי המחקר 

נווה יער
1952-1950: הקמת משתלות אקלום לבחינת יבולים 
של דגניים רב-שנתיים למרעה (בתמיכת ה-FAO) (י' 

ארנון, ע' המלברג-דברת).
1960-1951: הפיכת חורש למרעה בגליל מערבי. ניסויי 
ודישון של דגניים  רעייה והשבחה. מחקרי שזרוע 
וקטניות רב-שנתיים בוואדיות בנגב עם מי נגר (ז' נאוה). 
1979-1962: הגדרת הטקסונומיה של קבוצת קטניות 
שכללה תלתן תת-קרקעי. טיפוח קטניות למרעה 
כולל מכלוא של תלתן תת-קרקעי עם תלתן צמיר 
(זן "רויטל"). מחקר גנטי של מיני קטניות ומיני דגניים 
רב-שנתיים עריכת ניסויי דישון באזורים שונים בארץ 

(י' כצנלסון, א' פוטיבסקי).
2005-1990: מאזני אנרגיה של פרות במרעה בחוות 

כרי דשא (א' ברוש, צ' הולצר, י' אהרוני).
2014-2006: מאזני אנרגיה והתנהגות רעייה של פרות 
בלדי בהשוואה לפרות מטופחות. השפעת הרכב המזון 
הנאכל במרעה על עמידות לקדחת קרציות ושימוש 

בפסולת רימונים לשיפור בריאות הבקר (א' שבתאי).

כרי דשא
1959: הקמת מערכת של חלקות במרכז החווה כבסיס 
לניסויי רעייה, כולל שש חלקות בגודל ממוצע של 330 
דונם כל אחת, המאפשרת שתי חזרות של שלושה 
טיפולי רעייה או שלוש חזרות של שני טיפולים, תוך 
שמירה על הרכב מאוזן של בתי הגידול בכל החלקות.
כר המרעה בחלקות  בדיקת אחידות   :1964-1960
באמצעות פרות בלדי מוכלאות עם הרפורד וברהמה.

1969-1965: השפעת לחץ הרעייה ומחזור רעייה בלחץ 
בינוני וגבוה על ביצועי העדר והצומח. הרעייה הייתה 
עונתית בהתחלה עם פרות יבשות, ובסוף - רעייה כל 
השנה עם אימהות בינוניות-גדולות (נ' זליגמן, מ' גוטמן).
פיזיולוגיים  1985-1983: בדיקת השימוש בסמנים 
לאפיון פרות מצטיינות הרועות בתנאי עקה תזונתית 

וסביבתית (צ' הולצר, מ' גוטמן). 
1991-1986: השפעת השהיית הרעייה בתחילת עונת 
הירק על ביצועי עדרים הרועים בלחצי רעייה גבוהים. 
מערך הניסוי הורחב לשתי חלקות נוספות כדי לאפשר 
ארבעה טיפולים, שניים עם השהיית הרעייה בתחילת 
עונת הירק ושניים עם רעייה במשך כל השנה בלי 

השהיה (ע' נוי-מאיר, נ' זליגמן, מ' גוטמן).

1992: מדידת השפעת לחצי רעייה על איכות המרעית 
(ע' גולדמן, מ' גוטמן).

יזיק  2015-1993: קביעת לחץ הרעייה המרבי שלא 
להמשך הקיום של המרעה בשני לחצי רעייה ובשתי 
שיטות רעייה - 'רעייה מתמשכת' ו'רעייה מפוצלת'. 
הרעייה המפוצלת חולקה לרעייה בעונת הירק ולרעייה 
בעונת הקמל. לכן, צפיפות האכלוס בתתי-החלקות 
של הרעייה המפוצלת הייתה כפולה מצפיפות האכלוס 
של הטיפולים הראשיים. העדרים הורכבו מחדש כל 
שנה. החל ב-2003 העדרים היו קבועים עם תחלופה 
בהתאם לתמותה או לכשל היריון (ז' הנקין, מ' גוטמן, 
נ' זליגמן, י' יהודה, א' פרבולוצקי, י' לנדאו, י' אונגר, ע' 

דולב, מ' שטרנברג). 
2012-1994: מחקרי התנהגות של פרות במרעה, גם 
כמו  GPS. בחינת ההשפעה של משתנים  בעזרת 
טופוגרפיה, נקודות מים ואתרי הזנה משלימה, ייעור 
במרעה ואיכות המרעית. בחינה של תגובת הצומח 
ללחצי רעייה ולשינוי האקלים ובחינה של שילוב בקר 
ודבורי דבש לשימוש רב-תועלתי בשטחים הפתוחים 

(ז' הנקין, י' יהודה, י' אונגר, ע' דולב).

מגדה
1961:  הקמת החווה.

1964-1962: הקמת חלקות הניסוי עם גידור וסידורי 
מים, זריעת קטניות למרעה ושתילת שיחי מלוח קיפח.

1967-1964: רעייה במשך כל חודשי השנה  בשתי 
צפיפויות: 6 ו-12 דונם לכבשה בחלקות מרעה טבעי. 
בתום תקופה זו התברר שאפשר להגדיל את צפיפות 

האכלוס (נ' תדמור, ע' אייל).
1972-1967: ניסוי לחצי רעייה מ-2 עד 10 דונם לכבשה 
זרוע בקטניות חד-שנתיות  במרעה טבעי, במרעה 
ובמרעה שנשתלו בו שיחי מלוח קיפח (נ' תדמור, ע' 

איל, ר' בנימין).
בשנות ה-70: מיזם משותף עם חוקרים הולנדים על 
תפקוד מערכת המרעה המדברית בתנאי גידול שונים 
נ' זליגמן, נ'  (ק' דה ויט מהולנד, ה' ון קוילן מהולנד, 

תדמור, ר' בנימין).
הייצור הראשוני הפוטנציאלי  1974-1971: קביעת 

באזורים שחונים (ה' ון קוילן מהולנד). 
1977-1974: מחזור החנקן בקרקע בתנאים שחונים (ס' 

פייגנבאום, נ' זליגמן, ר' בנימין).

(השלמה לפרק 7 - תולדות המחקר במרעה, שער 2)



343 נספח 1 / מהלך מחקרי מרעה עיקריים באתרי המחקר

1981-1977: ייצור שניוני במערכות אינטנסיביות של 
מרעה וגידולי שדה בתנאי בעל (ר' בנימין).

1989-1982: שילוב של שיחי מרעה במערכות פלחה-
(מיזם משותף עם ארה"ב  מרעה באזורים שחונים 

ומצרים) (ע' דברת, ר' בנימין, נ' זליגמן).
1988-1983: מגדה-כרמים - מבחן משקי של שיטת 

פלחה-מרעה שפותחה במגדה (ר' בנימין, א' רונן). 
1989-1987: חקר הערך התזונתי של שיחי מרעה (מיזם 
משותף עם קניה וגרמניה) (ק' בקר מגרמניה, ר' בנימין).

1995-1990: ממשק רעייה וגידול חיטה (י' לנדאו).
2001-1996: ערכם של שלפי חיטה עבור גידול כבשים 

במרעה (י' לנדאו, ד' ברקאי, י' רוזיליו).
2000-1997: השפעות הדדיות של אי-פליחה על גידול 

חיטה ורעיית כבשים (י' לנדאו, ד' בונפיל, ד' ברקאי).
(י' לנדאו, ש'  2001-1999: גידול חריע כצמח מרעה 

פרידמן, ד' ברקאי).
2005-2002: גידול בקר לבשר במרעה זרוע של חריע 
ושעורה; קביעת איכות מנות בקר בעזרת ספקטרות 

צואה ב-NIR (י' לנדאו, מ' רודמן, ד' ברקאי).
ידי כבשים  על  רעים  2006-2004: הפצת עשבים 

הרועים בשלפים (י' לנדאו, ח' קיגל, א' שינבאום).
2009-2006: ממשק גידולי מרעה בחקלאות אורגנית 

של חיטה ושעורה בבעל (א' צעדי). 
2007 - הסבה לחקלאות אורגנית; דישון חיטה בזבל 
דיר (המחקר ממשיך בעת כתיבת הספר) (א' צעדי, א' 

וינוגרד, ח' קיגל).
2007 - השפעת רעיית כבשים על כלניות (המחקר 
ממשיך בעת כתיבת הספר) (א' צעדי, א' וינוגרד, ח' קיגל).
גידולי מרעה  2014-2010: חקר הערך התזונתי של 
בחקלאות אורגנית בבעל ובשלחין לגידול ולהזנה של

 טלאים (א' צעדי, ד' ברקאי, י' קנול).
גידולים  2014-2013: ערך הניצול של שאריות של 
אורגניים כמזון לגידול בעלי חיים (א' צעדי, ד' ברקאי, 

י' קנול). 
2014-2013: השפעת רעייה בשלפים על תנועה של 

אבק (ס' טנר, י' קטרה, א' צעדי).
2015-2014: השפעת רעייה בשלפים על האיכות ועל 
המאגרים של הפחמן בקרקע (א' סתווי, ד' ברקאי, א' 

צעדי).
חיטה  בשלפי  ארוכת-טווח  רעייה   :2015-2014
והשפעתה על תלכידי הקרקע והדינמיקה של הפחמן 

האורגני בקרקע (א' סתווי, א' צעדי). 
2015 - השפעת שֵרפת שלפי חיטה ועוצמת רעייה 
על תכונות פני הקרקע (המחקר ממשיך בעת כתיבת 

הספר) (א' צעדי, א' סתווי).

להבים
1992-1980: ממשק משופר של עדר בדואי של 500 
ראשי צאן מבוסס על הזנה משלימה של גרעינים, 
קש וזבל עופות. הערכת ייצור חלב ובשר. הכלאות 
גזע אוואסי עם גזעים ולדניים (פיני-רומנוף), שימוש 
בהורמונים לריכוז המלטות, ופיטום טלאים במזון מרוכז. 
חלק מהשיטות יושמו בפועל על ידי מגדלים בדואים, 
למעט השימוש בזבל עופות (כנראה מסיבות תרבותיות 
של התנגדות להאכלה בזבל) וההכלאה (יוצרת אתגר 

הליכה בשטחי מרעה קשים) (י' לנדאו, י' רוזיליו).
(הרכב הנבטים וצפיפותם,  2010-1989: סקר מרעה 
כיסוי צומח מעוצה ועשבוני וביומסה עשבונית) בבתי 
גידול שונים בחווה (א' פרבולוצקי, ר' יהונתן, ד' ברקאי, 

ח' ברעם, ע' בן משה, י' אונגר).
1993-1990: ניסויי דישון ואילוח בחיידקי אזוספירילום 
Azospirillum braziliensis) מקבעי חנקן לֵזירוז  )
התוצאות  הביומסה;  ולהגדלת  מוקדמת  צמיחה 
(א'  המבטיחות שהתקבלו לא עמדו במבחן כלכלי 

פרבולוצקי, א' צעדי).
2006-1998: האקולוגיה של המרעה באזור שחון 
למחצה: השפעת הרעייה על מרכיבי הצומח, על בנק 
י'  הזרעים ועל הנגר העילי (א' פרבולוצקי, ח' קיגל, 

אסם, ח' לביא). 
2000-1999: הקמת תחנה מטאורולוגית כחלק מרשת 
תחנות העוסקות במחקר אקולוגי לטווח-ארוך. התחנה 
הפלסטינית,  ולרשות  לישראל  משותפת  הייתה 
ייצור  ובניהול אמריקאיים לצורך הצגת  בתמיכה 
המרעה (ייצור ראשוני) במרחב בעזרת נתוני חישה 

מרחוק (מ' שחק, א' פרבולוצקי).
2010-2002: ניטור תנועת עדר כבשים במרחב המרעה 
במשך כל עונות השנה בעזרת מכשיר GPS (י' אונגר, 

א' ארנון, מ' זהבי-הרץ, ט' סבוראי).
2004-2003: השפעת רעייה על מאגרי החנקן והפחמן 

בקרקע (א' צעדי, ת' תומפסון).
על  הגאומורפולוגי  2007-2005: מחקרים בתחום 
ההשפעות ההדדיות בין הקרקע, הצומח ובעלי החיים 

(א' סתווי, י' אונגר, ש' פריאנטה, ח' לביא). 
הצומח  על חשיבות  אקולוגי  מחקר   :2007-2005
המעוצה בתפקוד המערכת האקולוגית (מ' סגולי, מ' 

שחק, י' אונגר).
2011-2005: השפעת שינוי האקלים ובצורת על הייצור 

הראשוני (ר' שפרן-נתן, ט' סבוראי, א' פרבולוצקי).
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חט"ל (חורש טבעי למרעה)
1992-1981: בדיקת ישימות גידול בקר בשטחי חורש 
טבעי. מחקרים על השפעת לחצי רעייה (14 ו-21 דונם 
לפרה) על ביצועי העדר ותגובת הצומח (מ' גוטמן, נ' 

זליגמן, צ' כהן, ז' הנקין).
2003-1993: בדיקת ממשק הרעייה המיטבי בשטחי 
החורש הטבעי, כולל שינויים כמותיים בצומח השיחי 
והעשבוני בעקבות טיפולים בשרפה. השפעת הדברה 
סלקטיבית של השיחים והעלאת פוריות הקרקע על 
וההתנהגות של  ידי דישון בזרחן. הרגלי האכילה 
בעלי החיים, כדי לשפר את ביצועי העדר. שימוש 
בפוליאתילן גליקול לנטרול ההשפעה השלילית של 
הטנינים המצויים בריכוזים גבוהים במרבית צמחי 
נ'  נוי-מאיר,  ע'  (ז' הנקין, מ' גוטמן,  החורש הטבעי 

זליגמן, צ' כהן, נ' סילניקוב, א' פרבולוצקי).
1998-1995: שילוב עזים ובקר לניצול רב-תכליתי של 
שטחי המרעה בחורש הטבעי (ז' הנקין, א' ברוש, ס' 

רוטמן).
2012-2004: רעיית בקר בחורש, כולל בדיקה של 
הרכב המנה הנאכלת על ידי הבקר במרעה (שיטת 
האלקנים); הקשר שבין מבנה, הרכב ואיכות הצומח 
וזמינותו להתנהגות הפרות בשטח  בחורש הטבעי 
במהלך עונת הרעייה בלחצי רעייה שונים. התנהגות 
במרחב ומאזן האנרגיה של בקר בתנאים שונים ובתאי 
שטח שונים בחורש; השפעת הרעייה על מבנה החורש 
הטבעי והרכבו (ז' הנקין, א' ברוש, ח' קיגל, י' אונגר, י' 

לנדאו, א' שינבאום).

רמת הנדיב
1990 - קביעת הייצור הראשוני בבתי גידול שונים לפני, 
תוך כדי ואחרי רעיית עדר הבקר. השפעת רעיית בקר על 
הרכב החברה העשבונית ברחבי הפארק (המחקר ממשיך 
בחלקו בעת כתיבת הספר) (מ' גוטמן, ר' יהונתן, ל' הדר). 

ועל  2014-1986: השפעות רעיית בקר על רכיבים 

תהליכים שונים של המערכת האקולוגית המקומית (מיני 
צמחים נדירים, חברת העכבישים, אוכלוסיות כלניות, 
אוכלוסיות עיריות, הרכב, שפע ותפוצת מכרסמים, 

חברת חסרי החוליות בקרקע, התנחלות אורנים). 
1998-1990: מחקר לבחינת הקמה ותחזוקה של אזור 
חיץ נגד שרפות (הרחקת שיחים ורעיית בקר חזקה 

ביותר) (א' פרבולוצקי, ל' הדר). 
1998-1996: הגברת הצריכה של מרעית מעוצה על 
ידי בקר בעזרת פוליאתילן גליקול (א' פרבולוצקי, נ' 

סילניקוב, ז' הנקין).
2014-2003: קביעת הרכב של מנות עזים בחורש 
בעזרת NIRS; הערך התזונתי של מיני החורש עבור 
עזים; השפעת רעיית עזים על הרכב ומבנה הצומח 

המעוצה (י' לנדאו, צ' גלסר, ח' מוקלדה).  
2014-2003: השפעת רעיית עזים והרחקת שיחים על 
חברת הצומח העשבונית (א' פרבולוצקי, ע' גבאי, מ' 

שחק). 
נגד טפילי  2015-2008: התרומה של צמחי חורש 
מעיים אצל עזים וריפוי עצמי (י' לנדאו, א' מרקוביץ, 
י' כהן, מ' עמית), תפקיד הרוק בנטרול  ח' עזאיזה, 
ָטנינים (י' לנדאו, מ' חנוביץ, ח' מוקלדה); הפקת תרופות 
(י' לנדאו, ח'  מצמחי חורש ורפואה אתנו-וטרינרית 

מוקלדה, ח' עזאיזה, א' גלזר, ל' גור).
צומח  של  השתלטות  להקטנת  שיטות   - 2010
ניטרופילי באזורים עם נוכחות בקר גבוהה. בחינה 
אקולוגית (קרקע וחסרי חוליות) של מצב השיקום 
(המחקר ממשיך בעת כתיבת הספר) (י' לנדאו, ע' חביב, 

צ' גלסר, ח' מוקלדה).
2014-2009: השפעת רעיית עזים על המצב הפיזיולוגי 
של השיחים הדומיננטיים בפארק (המחקר ממשיך 

בעת כתיבת הספר) (ג' גרינצוויג, פ' יובל, י' אסם).
2015-2014: ערבות מושקות בקולחים מטופלים כספק 
מספוא וחומרים משככי כאבים (י' לנדאו, י' קליין, ח' 

מוקלדה). 
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נספח 2 / 
מפתח לתכונות של צמחי מרעה 

חשיבות:
חשוב מאוד (נאכל, טעים, כושר ייצור גבוה, נפוץ, עונה איכותית ארוכה, מתמיד תחת רעייה).  

חשוב (נאכל, טעים, כושר ייצור בינוני, נפוץ, עונה איכותית בינונית, מתמיד תחת רעייה).  
חשיבות משנית (נאכל, כושר ייצור בינוני, נפוץ אבל בדרך כלל אינו מרכיב משמעותי בצומח).  

   לא רצוי כצמח מרעה (מין בעייתי כצמח מרעה, כמעט ולא נאכל, נפוץ, לעתים מפגע נופי, 
לפעמים ערך נופי בגלל פריחה מרהיבה).

צמח מעניין (אינו נפוץ אבל בעל תכונות מרעה מיוחדות, לעתים תורבת, לעתים שימוש ייחודי).  

רעילות
צמח רעיל.  

:(Palatability) טעימּות העלווה
טעים מאוד, נאכל ברצון על ידי כל סוגי מעלי הגירה במשך רוב שלבי הגידול.  

טעים למדי, נאכל בשלבים מסוימים של הגידול.   
לא נאכל ברצון, אלא אם כן מרעה טעים יותר אינו בנמצא; לעתים נאכל ברצון על ידי עזים.   

אינו נאכל.  

כושר ייצור: 
כושר ייצור גבוה מאוד בתנאי גידול טובים.   

כושר ייצור גבוה בתנאי גידול טובים.    
כושר ייצור בינוני.   
כושר ייצור נמוך.    

שכיחות:
נפוץ (תפוצה רחבה, יכול להיות חלק עיקרי של הביומסה של צומח המרעה).  

מצוי (תפוצה רחבה, אבל בדרך כלל חלק משני של הביומסה במרעה).   
מצוי בכתמים (תפוצה רחבה בתנאי גידול מסוימים).  

מפוזר (די נפוץ, אבל כצמחים בודדים).  
ייחודי (מוגבל לבתי גידול ייחודיים).   

(השלמה לפרק 9 - צמחי מרעה בישראל, שער 3)
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שם הקבוצה 
כושר טעימותחשיבותשם מדעיאו המין

הערותנפוצותייצור

דגניים רב-שנתיים
שעורת 

הבולבוסין
 Hordeum
bulbosum

המין הרב-שנתי העשבוני הנפוץ 
ביותר בשטחי מרעה בארץ

נשרן 
הדוחן

 Piptatherum
miliaceum 

 טופח בזמנו בקליפורניה 
(Smilo) לשזרוע באפר של חורש 

שרוף  - גם בארץ

Hyparrhenia זקנן שעיר
hirta

מופיע בבתי גידול רבים, בדרך 
כלל דלים. מתחדש אחרי שרפה 

בקיץ. מקורו באפריקה

יבלית 
מצויה

 Cynodon
dactylon 

נפוצה ברחבי העולם. עמידה 
ביותר בתנאי רעייה חזקה. 

 Bermuda) טופחה בארה"ב
grass) ובדרום-אפריקה למטרות 

מרעה ודשא (וגם למגרשי גולף)

סיסנית 
Poa bulbosaהבולבוסין

גדלה בבתי גידול דלים ויבשים. 
עמידה מאוד לרעייה חזקה, אבל 

עונת הירק שלה קצרה

חפורית 
הפקעים

 Phalaris
tuberosa

 Harding) טופחה באוסטרליה
grass) לשזרוע עם תלתן תת-

קרקעי באזורים גשומים  
ציבורת 

ההרים
 Dactylis
glomerata 

זנים טופחו למרעה זרוע 
באירופה ובאנגליה

דגניים חד-שנתיים

שעורת 
התבור

 Hordeum
spontaneum

מקדימה לצמוח אחרי הגשמים 
הראשונים אבל גם מקדימה 

לפרוח. המלענים הגדולים מונעים 
רעייה בתקופת מלוי הזרעים

שיבולת 
שועל 
נפוצה

Avena sterilis

גדלה בעיקר בקרקעות עמוקות 
יותר. רגישה לרעייה חזקה, אבל 
משתלטת די מהר אחרי הקטנה 

משמעותית של לחץ הרעייה

Lolium rigidumזון אשון
מיני זון טופחו כצמחי מרעה 

ומספוא איכותיים ביותר
חפורית 

מצויה
 Phalaris

brachystachys
נפוצה בעיקר בשטחי עיבוד 

מוברים
ברומית 
Bromus rubensאדמונית

נציגה של הדגניים הנמוכים 
העמידים ביותר לרעייה חזקה

זנב-שועל 
מצוי

 Alopecurus
utriculatus

נציג של הדגניים הבינוניים 
האיכותיים, בדרך כלל בבתי 

גידול פוריים יותר

ברומית 
אזמלנית

 Bromus
lanceolatus

נציגה של הברומיות הגבוהות 
יותר, שהן בעלות כושר ייצור 

גבוה

מלעניאל 
Stipa capensisמצוי

נפוץ בבתי גידול דלים ושחונים. 
העלווה העדינה נאכלת ברצון לפני 

הפריחה ולאחר הפצת הזרעים. 
המלענים הגדולים עם הגרעין 

החד עלולים לפגוע בעיניים, ואף 
מסוגלים לחדור את העור

מינים מרכזיים לפי קבוצות פונקציונליות
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שם הקבוצה 
כושר טעימותחשיבותשם מדעיאו המין

הערותנפוצותייצור

קטניות חד-שנתיות

אספסת 
מצויה

 Medicago
polymorpha 

טופחה לזריעה בקליפורניה 
ובאוסטרליה לקרקעות בסיסיות 

יותר. מינים אחרים שלה הותאמו 
לתנאים צחיחים יותר

מיני 
    .Medicago sppאספסת

א' אשונה; א' מצויה; א' מגובששת; 
א' ריסנית; א' הגליל; א' החבית; א' 

עדשתית; א' החילזון; א' קטועה; א' 
קעורה; א' בלנש

    .Trifolium sppמיני תלתן

ת' לביד; ת' כפוף-שיניים; ת' דוקרני; 
ת' המגן; ת' א"י; ת' הכפתורים; ת' 

חקלאי; ת' אלמות; ת' צמיר; ת' 
תת-קרקעי; ת' נאה; ת' דו-גוני; ת' 

מאדים; ת' זוחל; ת' הביצות; ת' 
הכדורים; ת' הכרמל; ת' ווילובי

כליינית 
מצויה

 Hymenocarpos
circinnatus 

העלים היבשים נשמרים שלמים 
בקיץ, ועשויים לשפר את איכות 

המרעה הקמל

תלתן תת-
קרקעי

 Trifolium
subterraneum

טופח כצמח מרעה איכותי 
באוסטרליה, במיוחד לקרקעות 

שחומציותן גבוהה יותר ולאזורים 
גשומים יותר

רחבי עלים חד-שנתיים

Plantago לחך מצוי
lagopus  

נציג של רחבי העלים המזינים, 
שנאכלים ברצון על ידי מעלי גירה

מיני מקור 
  .Erodium sppחסידה

מה"ח החלמיתי; מה"ח השעיר; 
מה"ח הגדול. רוב המינים נאכלים 
ברצון. מה"ח השעיר נפוץ בבתי 

גידול צחיחים יותר

מיני 
חרצית

 Chrysanthemum
spp.

 חרציות נאכלות במידת מה 
בעונת הקמל

עכנאי 
יהודה

 Echium
judaeum  

מופיע בעיקר בקרקעות מוברות, 
כבדות יותר. כמו רוב מיני 
הסוככיים, כמעט ולא נאכל

 Daucus bicolorגזר מצוי 
בן-שלח 

מנוצה
 Reboudia

pinnata

ילקוט 
הרועים

Capsella bursa-
pastoris

Sinapis albaחרדל לבן
מופיע בבתי גידול מוָפרים 

ובחורבות. כמו רוב המצליבים, 
אינו נאכל ברצון

מינים קוצניים

קיפודן 
דביק

 Echinops
viscosus 

למרות הקוצים, העלים הצעירים 
נאכלים בראשית העונה 

והתפרחות בראשית עונת הקמל
קיפודן 

בלנש
 Echinops
polyceras 

Notobasis ברקן סורי
syriaca 
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שם הקבוצה 
כושר טעימותחשיבותשם מדעיאו המין

הערותנפוצותייצור

Scolymus חוח עקוד
maculatus  

מתגבר בעקבות רעייה חזקה 
בירק. כמו רוב הקוצים החד-
שנתיים, נאכל במידה רבה 

בתקופת הקמל וחלק גדול נרמס 
על ידי בקר

קיצנית 
כרתית 
(עטופה)

Carlina curetum

גאופיטים

עירית 
גדולה

 Asphodelus
ramosus

לא נאכלת כלל במופע הירוק. 
מאפיינת כרי מרעה מנוצלים 

במידה גבוהה. העלים היבשים 
נאכלים לעתים בקיץ על ידי צאן 

ובקר בהיעדר מרעה אחר

כלנית 
מצויה

 Anemone
coronaria 

רוב הגאופיטים מעוטי ערך 
כצמחי מרעה, אבל הופעתם 

בשטח חשובה מבחינות נופיות 
ואקולוגיות

בני שיח

סירה 
קוצנית

 Sarcopoterium
spinosum 

מכסה שטחים רצופים כאשר אין 
תחרות יעילה עם צומח עשבוני 

עשיר. מכילה ָטנינים, אבל עלי 
רות נאכלים על ידי  החורף והֵפּ

עזים

קידה 
שעירה

 Calicotome
villosa  

יוצרת סבך קוצני על גיר קשה 
בעיקר אחרי שרפה. עלים, ענפים 
רות נאכלים ברצון  רכים ובעיקר ֵפּ

על ידי עזים. בדרך כלל בלתי 
רצויה כצמח מרעה, אבל יוצרת 

מראה מרהיב בעונת הפריחה

Zygophyllum זוגן השיח
dumosum

מין שמאפיין את הר הנגב הנמוך. 
לא נאכל אפילו על ידי גמלים. 

בעל תוחלת חיים של מאות 
שנים

מרווה 
Salvia dominicaריחנית

שמנים אתריים ברוב מיני 
השפתניים דוחים את הרעייה של 

הבקר והצאן
שיחים
אשחר 

ארץ-
ישראלי

 Rhamnus
lycioides

? 
שיח בעל רמה נמוכה של ָטנינים. 

נאכל על ידי עזים ובקר בלחצי 
רעייה גבוהים

אלת 
המסטיק

 Pistacia
lentiscus ?   

מכילה רמה גבוהה מאוד של 
ָטנינים שדוחה את הרעייה גם 

אצל עזים, פרט לאביב או תחת 
לחצי רעייה גבוהים

 Atriplex halimusמלוח קיפח

נשתל כשיח מרעה בארצות 
רבות כמקור של חלבון בקיץ 

היבש. מכיל ריכוז גבוה של מלח. 
לא הוכיח את עצמו כצמח מרעה 

בניסויים בארץ
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שם הקבוצה 
כושר טעימותחשיבותשם מדעיאו המין

הערותנפוצותייצור

עצים

אלון 
התבור

 Quercus
ithaburensis

משיר עלים בחורף. יוצר נוף של 
פארק פתוח בקיץ. עץ איֵדאלי 
לשטחי מרעה בארץ. הבלוטים 
הגדולים נאכלים ברצון על ידי 

צאן ובקר

Quercus אלון מצוי
calliprinos

ירוק-עד. יוצר סבך של חורש. 
העלים מכילים רמה בינונית של 
ָטנינים. ניצול למרעה לעדר בקר 
דורש דילול ורעייה בלחץ גבוה. 

הבלוטים הם מקור של מזון 
עשיר גם לחיות משק

Ceratonia חרוב מצוי
siliqua 

נשתל כמטעי בעל בשטחים 
נרחבים באמצע המאה הקודמת. 

יוצר פארק של מרעה עשיר. 
העלים והתרמילים נאכלים על 

ידי כל סוגי מעלי הגירה למרות 
ריכוז בינוני של ָטנינים. בזמנו 

נטען שהָטנינים בחרוב גרמו 
לירידה בשיעור ההמלטות

רעילים

Ferula כלך מצוי
communis  

יוצר ירק שופע בתחילת עונת 
הירק. כבשים, ובייחוד טלאים, 

מתים מאכילתו בגלל דימום 
פנימי. הבקר רגיש פחות
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נספח 3 / 
יציבות של מערכות מרעה (לפי נוי-מאיר, 1975)

(השלמה לפרק 11 - דינמיקה של צומח בתנאי רעייה, שער 3)

באיור 1 מוצגות כמה השלכות של הפעלת המודל 
(1975) על מערכת מרעה עשבונית.  נוי-מאיר  של 
הפונקציות של המודל אמנם היפותטיות, ומתעלמות 
ושל  רבים של צומח מרעה  וממשתנים  מתכונות 
בעלי חיים רועים, אבל שומרות על התכונה הבסיסית 
של מערכת מרעה ברעייה, שהיא התלות הבו-זמנית 
של קצב הצמיחה וקצב האכילה של העדר בכמות 
הביומסה הזמינה. הפונקציות הבסיסיות שהוצגו בפרק 
5 שבשער 3, משקפות תכונות כלליות של צמיחה 
וצריכה, כפי שנצפו גם במערכות מרעה עשבונית 

ים-תיכוניות. 

באיור העליון, 1א, מתוארים קצב הצמיחה היומית 
dV, השוו ל-G שהופיע בגוף  ) של צומח המרעה 
 ,dC ) וקצבי הצריכה היומיים של עדרים  הפרק) 
רועים  העדרים  הפרק).  בגוף  ל-C שהופיע  השוו 
 H15,) במרעה בלחצי רעייה שונים מנמוך ועד לגבוה
H, של 3 עד 15  H9, H6, H3), שהם צפיפויות אכלוס, 
ראשי בעלי חיים הרועים בכר מרעה בגודל 10 דונם 
(1 הקטר) ברציפות במשך כל עונת הצמיחה. היחידות 
של שני הקצבים זהות - 'ביומסה ליחידת שטח מרעה 
ליחידת זמן' (למשל, גרם חומר יבש למ"ר ליום) - אבל 
השפעתם על המרעה, הפוכה: קצב הצמיחה מוסיף 
ביומסה לכר המרעה וקצב הצריכה מוריד ביומסה 

מכר המרעה. 

 ,dB=dV-dC dB, הוא לכן  השינוי בכמות הביומסה, 
 dV ויכול להיות חיובי או שלילי בהתאם לערכים של
ו-dC. אורך עונת הצמיחה של המרעה שנקבע באיור 
1 הוא 150 ימים. ללא רעייה, הביומסה בתנאי המודל 
יכולה להגיע עד סוף העונה ליותר מ-300 גרם חומר 

יבש למ"ר. 

dC) תלויות בלחץ  ) פונקציות הצריכה של העדר 
H) ובפונקציות הצריכה  (צפיפות האכלוס,  הרעייה 
של ראש בודד, c, כלומר, dC=H•c. ערכו של c הוא 
אפס כאשר כמות הביומסה העל-קרקעית של כר 
המרעה כל כך מעטה, פחות מ-Vr, עד שבעלי חיים 
אינם מסוגלים לאסוף מרעית. כאשר כמות הביומסה 

בכר המרעה גדולה מ-Vr, קצב הצריכה גדל עם גידול 
הביומסה עד לצריכת שובע של בעלי החיים (איור 
1ב). כמות הביומסה המזערית המאפשרת צריכת 
הביומסה  צריכת  1א.  באיור   Vs-כ שובע מסומנת 
היומית של העדר עולה עם עליית צפיפות האכלוס, 
יום בהתאם  אבל כל ראש אוכל מנה זהה באותו 

לזמינות המרעית. 

יוצרת הצטלבות פונקציות  בלחצי רעייה מסוימים 
dV ו-dC) סדרה של נקודות שיווי  הצמיחה והצריכה (
 ,dV=dC באיור 1א) שבהן בהגדרה P7 P1 עד  משקל (
נקודה  dB=dV-dC=0. כלומר, בכל  וכתוצאה מכך, 
המרעה ממשיך לצמוח, והעדר ממשיך לצרוך מרעית, 
אבל סך כל הביומסה בכר המרעה אינה משתנה. חלק 
 ,P6  ,P3  ,P2  ,P 1 מנקודות שיווי המשקל יציבות (
P5). הנקודות היציבות   ,P4) וחלק בלתי יציבות (P7
אינן מושפעות משינוי קטן ב-dV או ב-dC, כי במקרה 
ייסוג לנקודת שיווי המשקל.  dV<dC, המרעה  של 
dV, המרעה יצמח לקראת  >dC במקרה ההפוך, כאשר
הנקודה. קיימים שני סוגים של נקודות יציבות: גבוהות 
P7) שבהן המרעה שופע והעדר אוכל לשובע,   ,P6)
P3) שבהן המרעה דל, והעדר אינו   ,P2  ,P1) ונמוכות

מצליח לאסוף אפילו את מנת הקיום שלו.

נקודה P4 בצפיפות אכלוס של H6, ו-P5 בצפיפות 
אכלוס של  H9(איור 1א), הן נקודות בלתי יציבות, 
 dC ירידה קלה של  או   dV כלומר עלייה קלה של 
ולעדר להמשיך  יאפשרו למרעה להמשיך לצמוח 
לצרוך את מנת השובע. ומאידך גיסא, ירידה קלה של 
dV או עלייה קלה של dC יורידו את המרעה למסלול 

 (P3  ,P2  ,P1) שיסתיים בנקודות הנמוכות והיציבות
 P4 של מרעה דל ועדר רעב. אפשר להגיע לנקודה
(בצפיפות אכלוס H6) רק אם מתחילים לרעות כאשר 
 P5 ולנקודה  יותר מ-65 גרם למ"ר,  הביומסה היא 
H9) רק כאשר מתחילים לרעות  (בצפיפות אכלוס 
כאשר הביומסה היא יותר מ-150 גרם למ"ר. הבדלים 
אלה מדגימים את הצורך בתקופה ארוכה יותר של 

השהיית רעייה ככל שצפיפות האכלוס עולה. 
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באיור 1ב מניחים שיש רצף של צפיפויות אכלוס. 
לכל צפיפות אכלוס מעל ל-0.6 ראש לדונם יש נקודת 
ורעייה  שיווי משקל, כלומר, צירופים של ביומסה 
שבהם קצב הצמיחה וקצב הצריכה שווים, אבל אחד 
חיובי והשני שלילי, כך שהסכום שלהם הוא אפס ואין 

שינוי בכמות הביומסה בכר המרעה. 

 V נקודת שיווי משקל קשורה לכמות ביומסה  כל 
ולצפיפות אכלוס H ספציפיות (איור 1א). חיבור כל 
H) במרחב  ) הנקודות על רצף של צפיפויות אכלוס 
V), יוצר  הנפרס בין H וכמות הביומסה בכר המרעה (
את קו אפס השינוי בכמות הביומסה בכר המרעה 
ו-H מתחת לקו אפס   V 1ב). הצירופים של  (איור 
השינוי (האזור המסומן בחץ ירוק הפונה ימינה ומראה 
המרעה) מאפשרים  בכר  הביומסה  גידול של  על 
למרעה לגדול ולבעלי החיים לרעות לשובע. הצירופים 
של V ו-H מעל קו אפס השינוי (המסומנים בחץ אדום 
הפונה שמאלה) מורידים את כמות המרעה ומובילים 
צפיפות  כאשר  זאת,  במערכת  המרעה.  לקריסת 
האכלוס פחותה מ-0.5 ראש לדונם, המרעה תמיד 
ימשיך לצמוח (בעונת הצמיחה) תוך כדי רעייה, ואילו 
בלחץ הגבוה מ-1 ראש לדונם, מערכת הייצור תקרוס 
בין שני  יסבלו מתת-תזונה חריפה.  ובעלי החיים 
 V לחצים אלה, הצמיחה או הקריסה תלויות בצירופי
ו-H שונים (איורים 1א ו-1ב). אלה תובנות המאפשרות 
קביעת צפיפות אכלוס ומועדי רעייה על בסיס רציונלי 
גם בתנאי רעייה שנמשכת במשך כל עונת צמיחת 

המרעה, וגם במשטר של רעייה מחזורית. 

באיור 1ג מוצג הקשר בין צפיפות אכלוס לבין ייצור 
מערכת המרעה (בהנחה שלייצור המערכת קשר ישיר 
לצריכת המרעית היומית של העדר ליחידת שטח). 
באיור 1א מוצגים סדרה של צפיפויות אכלוס והקשר 
שלהן לייצור הביומסה של כר המרעה. כאשר צפיפות 
האכלוס נמוכה מ-H6, הייצור עומד בקשר ישיר עם 
צפיפות האכלוס ומתואר כקו ישר באיור 1ג. כאשר 
צפיפות האכלוס גדולה מ-H6, עקומת הצריכה מגיעה 
 P4) לתחום של נקודות שיווי המשקל הבלתי יציבות
ו-P5 באיורים 1א ו-1ב). עם עלייה של צפיפות האכלוס 
קורסת המערכת לרמה של הנקודה הנמוכה של שיווי 
המשקל היציב. ככל שצפיפות האכלוס גדלה, כך גדל 

ההבדל בין צורכי העדר והצריכה (איור 1ג). 

כדי לחזור לתפקוד תקין יש להוריד את צפיפות 
האכלוס בצורה דרסטית לרמה של פחות מ-0.6 ראש 
לדונם, מחוץ ל"אזור המסוכן" (איור 1ב). הוצאות הקיום 

(מסומנות כקו מרוסק  גדלות עם צפיפות האכלוס 
אדום באיור 1ג). עם קריסת המערכת בעקבות עליית 
ידי  צפיפות האכלוס, כמות המרעית הנאספת על 
העדר אינה מספקת לקיומו. זו דרך אחת לתאר את 
משמעות המושג "רעיית יתר" במערכות שהרעייה 
נמשכת בהן במשך כל עונת הצמיחה. בסכמה זאת 
יציבות את  קובעות נקודות שיווי המשקל הבלתי 
הגבול המעשי לצפיפות אכלוס שתאפשר תפקוד 

תקין של המערכת.  

השפעת לחץ הרעייה וזמן תחילת הרעייה על 
ביצועי המרעה והעדר

ניסויי רעייה מוגבלים למספר קטן של אפשרויות 
מגודל  הנובעות  לוגיסטיות,  סיבות  בגלל  ממשק 
השטח הדרוש למחקר עם בעלי חיים גדולים כמו בקר. 
לעומתם, בעזרת מודל תאורטי מתאים ניתן לנתח את 
המשמעות (התאורטית אבל ההגיונית) של מגוון רחב 
של אפשרויות ממשק. הקשר בין המודל למציאות 
פי שהוא משקף את  אינו מובטח, אף על  בשדה 
הידע שלנו על תפקוד המערכת. התאמת הפרמטרים 
נוי-מאיר למצב נתון מבוססת על  של המודל של 
ניסויים שנערכו בחוות כרי דשא (כהן, 1990). כדוגמה 
לאפשרויות הניתוח של נושאי ממשק מובא להלן 
ניתוח המשמעות של צירוף צפיפות האכלוס ואורך 
תקופת ההשהיה של הרעייה בתחילת עונת הצמיחה 
על תכונות שונות של מערכת המרעה (איור 2). תכונות 

המערכת שנבדקו הן:
כמות הביומסה בסוף עונת הצמיחה (איור 2א).. 1
סך כל הייצור הראשוני במשך כל עונת הצמיחה . 2

(איור 2ב). 
כמות המזון המוגש הדרושה לקיום רמת הייצור של . 3

עדר בקר לבשר הרועה במרעה (איור 2ג).

סך כל הייצור הראשוני הוא כמות המרעית שהעדר 
אסף במשך עונת הצמיחה, נוסף על כמות הביומסה 
הנמצאת בשטח המרעה בסוף העונה. ההרצות הופעלו 
רק לעונת הירק, שהיא התקופה הקובעת את השפעת 

הרעייה על ייצור המרעה. 

ערכי הפרמטרים שנבחרו למודל נמצאים בתחום 
הערכים שנמדדו בחוות כרי דשא (כהן, 1990), והם:
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0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :(rgr) קצב צמיחה יחסי
.500 גרם למ"ר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :(Vmax) ביומסה בשיא העונה ללא רעייה
. 10 גרם למ"ר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :(Vr) סף כמות הביומסה המאפשרת רעייה
. 0.05 דונם ליחידת בעל חיים ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :(k) יעילות הרעייה
. 10 ק"ג מרעית (חומר יבש) ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :(Cmax) צריכת שובע
. 0.6-0 ראש לדונם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :(H) (צפיפות אכלוס) לחץ רעייה
. 120-0 ימים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :(def) מספר הימים עד לתחילת הרעייה אחרי נביטה
.150 ימים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אורך תקופת הירק

כ"מפות  מוצגות  המודל  של  ההרצות  תוצאות 
משך  את  מייצג  אחד  ציר  כאשר  טופוגרפיות", 
התקופה בלי רעייה בימים אחרי נביטת המרעה (ימי 
השהיה), וציר שני מייצג את צפיפות האכלוס (בראשי 
בקר המוצגים כיחידות בעלי חיים לדונם). תגובת 
המערכת מיוצגת בממד השלישי על ידי "קווי הגובה". 

כאשר צפיפות האכלוס נמוכה מ-0.09 יחידות בעל 
חיים לדונם, כמות הביומסה שנשארת בסוף העונה 
במרעה רבה (יותר מ-400 ק"ג לדונם) גם אם הרעייה 
מתחילה בתחילת עונת הצמיחה, ללא השהיה כלל 
(איור 2א). כאשר צפיפות האכלוס עולה מעל 0.1 ראש 
 40 לדונם, צריכים להימנע מרעייה בשטח לפחות 
ימים בתחילת עונת הצמיחה כדי להשאיר מעל 400 
ק"ג ביומסה בשטח בסוף עונת הצמיחה. התקופה של 
הפסקת הרעייה יכולה להתארך עם העלייה בצפיפות 
האכלוס. במילים אחרות, ככל שהרעייה מתחילה 
מאוחר יותר, נשארת יותר ביומסה בסוף העונה, גם 
ולהפך, כאשר  יחסית.  גבוהות  בצפיפויות אכלוס 
צפיפות האכלוס עולה מעל 0.18 ראש לדונם, המרעה 
ייגמר (פחות מ-100 ק"ג לדונם בסוף עונת הצמיחה), 
אלא אם כן מתחילים את הרעייה מאוחר בעונה - 
לפחות 70 ימים אחרי נביטה - ואף מאוחר יותר עם 

העלייה בצפיפות האכלוס (איור 2א). 

ייצור ראשוני של המרעה (איור 2ב) הוא חיבור כמות 
הביומסה שנותרה בשטח בסוף עונת הצמיחה יחד 

עם הביומסה שהעדר אכל במשך עונת הירק. האיור 
מדגים את המורכבות של ההשפעה של לחץ הרעייה 
וממשק העדר על רמת הייצור של המרעה. מסתבר 
שהייצור הגבוה ביותר במודל זה התקבל בצפיפות 
לדונם),  (יותר מ-0.45 ראש  גבוהה מאוד  אכלוס 
אבל אחרי התחלה מאוחרת בעונת הצמיחה של 
הרעייה - מעל 80 יום אחרי נביטת הצומח העשבוני. 
התחלה מאוחרת שכזו מחייבת הוספה מוגברת של 
מזון משלים בשיעור של 50-70% מדרישות המזון 
של העדר (איור 2ג). כאשר צפיפות האכלוס נמוכה 
מ-0.1 ראש לדונם ולא מתבצעת השהיה בכלל, המזון 
המשלים מספק 10% עד 30% מדרישות בעלי החיים, 
הייצור מן המרעה הירוק נשאר גבוה (אם כי פחות 
מאשר במקרה הקודם), אבל כמות הביומסה שנשארה 
לעונת הקמל גבוהה ביותר (איור 2א). עם זאת, ייצור 
העדר ליחידת שטח מרעה תלוי במידה רבה בצפיפות 
האכלוס. כל תוספת של ראשים לעדר, משמעותה 
גידול בייצור של העדר. הגדלת המזון המוגש עם 
הגדלת צפיפות האכלוס אמורה להבטיח את התפקוד 

התקין של העדר. 

ולנתח את השפעת צפיפות  אפשר היה להמשיך 
האכלוס ומועד התחלת הרעייה על ייצור הבשר ועל 
רווחיות הממשק, אבל הדוגמאות הללו מספיקות 
להבהרת המורכבות של ממשק עדר במרעה ואת 
התפקיד החיוני של הניתוח התאורטי שעולה בקנה אחד 

עם תוצאות ניסויים כמותיים שנעשו בחוות כרי דשא.
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איור 1 הקשר בין נקודות שיווי משקל במהלך הרעייה בלחצי רעייה 
שונים לבין יציבות מערכת המרעה (לפי נוי-מאיר, 1975)
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dC), שניהם  ) וצריכה   (dV ) יחסי צמיחה  א:  איור 
במונחים של גרם למ"ר ליום בלחצי רעייה שונים 
(H - צפיפות בעלי חיים במונחים של ראשים להקטר); 
 ,P3 ,P2 ,P1 :נקודות שיווי משקל (נש"מ) יציבות - P )

 .(P5, P4 :נקודות שיווי משקל בלתי יציבות ;P7 ,P6

 zero (איזוקלינת האפס,  ב: קו אפס השינוי  איור 
נקודות שיווי המשקל  כל  isocline) שמחבר את 

H) וכמות הביומסה  במרחב המוגדר על ידי לחץ רעייה (
(V). קו האפס מבדיל בין יחסי ה-H וה-V המאפשרים 

התגברות של הביומסה (השטח מתחת לקו האפס), 
H ו-V המביאים להתמעטות של כמות  לבין יחסי 

הביומסה במרעה (השטח מעל לקו האפס).

איור ג: תהליך קריסת מערכת המרעה עם עליית צפיפות 
האכלוס (או תהליך השתקמותה של המערכת עם ירידת 
צפיפות האכלוס) במרחב שנפרס בין הצריכה היומית 
H). אפשר  C) לבין לחץ הרעייה או צפיפות האכלוס ( )
 (C Y) כהפרש בין צריכת העדר ( להגדיר ייצור שניוני (
לבין צורכי הקיום של העדר שגדלים ביחס ישיר לגודלו.  
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איור 2 הקשר בין ייצור המרעה וכמות המזון המוגש לבין צפיפות האכלוס והזמן לתחילת 
(Ungar et al., 2004-נגזר מ) הרעייה אחרי נביטת המרעה בתחילת עונת הצמיחה
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נספח 4 / 
חישוב ערך המרעה וכושר הנשיאה שלו לפי 
סקר המרעה משנות ה-50 של המאה ה-20

(השלמה לפרק 13 - כושר נשיאה, סקר המרעה וניטור הרעייה, שער 3)

הנחות
הסקר יתבצע בעונת הצמיחה לקראת סוף האביב.	•
הסקר מתבצע תוך כדי סיור בשטח המרעה הנסקר	•
ניתן לקבוע את ערכם הפוטנציאלי של צמחי מרעה 	•

במונחים כמותיים יחסיים (טבלה 1). 
ניתן לגזור את ערכו של שטח מרעה לגידול בעלי 	•

חיים מתוך אומדן כיסוי הצומח והרכבו הבוטני 
בעונת הצמיחה העיקרית של הצומח העשבוני. 

ניתן לאמוד בקירוב את כיסוי עומד הצומח העשבוני, 	•
צפיפותו והרכבו הבוטני באמצעות הערכות עין 

.(ocular estimates) מתורגלות
ניתן לכייל אומדני צומח מרעה יחסיים ולקבוע כושר 	•

נשיאה כמותי מתוך נתוני רעייה מדודים בתנאי משק. 
אומדנים1

ההרכב הבוטני - בדגש על המינים השולטים בשטח.	•

צפיפות הצומח העשבוני - הכיסוי של הצומח 	•
העשבוני כאשר הוא מצופף כך שאור אינו מגיע 

לקרקע. 
הכיסוי של הצומח העשבוני והמעוצה בשטח - 	•

משמש אמצעי לחשב את "הצפיפות המשוקללת, 
הכוללת, של הצומח". ערכי הצפיפות העשבונית 
(0.4-0.05) ונקבעים באופן  נעים בין 5% ל-40% 
פרטני לכל אחד מכרי המרעה הנסקרים. לצומח 
 50% של  קבוע  צפיפות  מקדם  נקבע  מעוצה 
"צפיפות הצומח  (0.5). מנתונים אלה מחושבת 

המשוקללת" כפי שמוצג בטבלה 2.
ניכוי ניצול - הקטנת שטח הזמין לרעייה בחלקה 	•

רעייה  המונעים  גורמים בשטח  בגלל  הנסקרת 
(מצוקים, גושי שיחים צפופים ועוד).

האומדנים נערכים בעונת הירק מתחילת הפריחה של רוב המינים השולטים בשטח, ומתבצעים תוך כדי סיור בשטח המרעה הנסקר.  *

רשימה מפורטת מופיעה בספר "המרעה הטבעי בישראל" זליגמן ואח', 1959   1

0.70-0.50צמחי מרעה 'טובים' (שיבולת שועל, זון, שיעורת הבולבסין, מיני אספסת ותלתן)

0.40-0.30צמחי מרעה 'בינוניים' (מלעניאל מצוי, מיני ברומית, רחבי עלים)

0.20-0.10צמחי מרעה פחותי ערך (שיחים נאכלים, מינים בעלי כושר ייצור נמוך)

0.00צמחים חסרי ערך כמרעית (צמחים שאינם נאכלים, צמחים רעילים)

טבלה 1 דוגמאות של 'מקדמי שימוש נכון' (מבטא ערך פוטנציאלי כצמח מרעה) עבור בקר לבשר1

כיסוימרכיב הכיסוי
(k )

צפיפות
(d )

צפיפות משוקללת 
(D = k·d )

כיסוי צומח
(H = D/ΣD )

0.500.200.100.40עשבוני

0.300.500.150.60שיחי

--0.200.00סלעי

(ΣD) 25צפיפות משוקללת

טבלה 2 חישוב "צפיפות הצומח הכולל" בכר המרעה הנסקר (דוגמה)
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סטנדרטים 
חישובי כושר הנשיאה של המרעה מתבססים על מספר 
ערכים קבועים שמייצגים תכונות אופייניות של צומח 
המרעה ובעלי החיים שאמורים לרעות בו. הסטנדרטים 
נגזרים בעיקר מניסיון מעשי בשטח ומנתונים שפורסמו 

בשנות עריכת הסקר בספרות מקומית.

 (proper use factor ,מש"נ) "מקדם שימוש נכון" <
של כל מיני הצומח בכר המרעה הוא מקדם המשקלל 
מספר תכונות מפתח של צמחי מרעה. במונחי הסקר, 
Fi) שהוא אומדן  לכל מין i ניתן 'מקדם שימוש נכון' (
1) לפי  (טבלה  שמסכם את הערך היחסי של המין 
כמה תכונות: הטעימות, ההעדפה לצרוך אותו, כושר 
הייצור הפוטנציאלי והעמידות לרעייה או עוצמת 
ההתחדשות אחרי הרעייה. מקדם זה מביא בחשבון גם 

תכונות בלתי רצויות, כמו קוצניות או רעילות. 

המקדם מתייחס גם לקביעה שאין לנצל יותר מ-60% 
מהייצור של צמח כדי לא לפגוע בו. בסקר בישראל 
נקבעו ערכים למרבית הצמחים בשטחי המרעה בארץ 
(זליגמן ואח', 1959; טבלה 1). הקביעות הללו משקפות 
את תפיסתם וידיעותיהם המקצועיות של עורכי הסקר, 
ואפשר שיש לעדכן ערכים אלה בהתאם לידע בן ימינו.

סיכום מקדמי השימוש הנכון של כל אחד מהמינים 
כל  הכיסוי של  לפי  נתון, משוקלל  בשטח מרעה 
'מקדם  Σ(Fi הוא  Si ) Si), כלומר  ) מין בכר המרעה 
המינים  כל  על  כר המרעה'  הנכון של  השימוש 

הרשומים באתר הנסקר (מסומן כ-m באיור 1).

איור 1 חישוב ערך המרעה לפי שיטת סקר המרעה

0

1

d

m
0 1

(A) דונם מרעית

(X) תצרוכת דונם מרעית

(M) מקדם מרעית

מח
צו

 ה
ות

יפ
צפ

A =  דונם מרעית (=כ-650 יחידות מזון, נגזר מנתונים 
משקיים)

דונם מרעית  (חלק של  דונם מרעית  X =  תצרוכת 
הדרוש כדי לקיים יחידת בעל חיים במשך חודש 
אחד, כאשר התצרוכת החודשית של יחידת בעל 
יחידות מזון סקנדינביות.   135 חיים אחת היא 
יחידת בעל חיים צורכת בחודש אחד 135/650= 

0.2 דונם מרעית)

M =  מקדם מרעית (הערך היחסי של המרעה בשטח 
d·m = (שנסקר

m =  מקדם שימוש נכון של המרעה הנסקר -  
Σ(Fi Si).U

(D) - צפיפות הצומח של המרעה הנסקר = d

הערה: ביאורים נוספים בטקסט
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כמות המרעה נאמדת על ידי קביעת צפיפות הצומח 
D) ומתחשבת גם בנגישות למרעה או  המשוקללת (
U). כמות המרעה  ) ניצול אחרות בשטח  במגבלות 
מבוטאת גם במקדם לשימוש נכון של מיני צומח 
שונים, כי מינים יצרניים מקבלים ניקוד גבוה יותר. 
לסיכום, כמות המרעה מבוטאת על ידי U·D (ומסומנת 
כ-d באיור 1). כאשר באו לאמוד את הצפיפות של 
נהגו להבדיל בין צומח עשבוני לבין  כלל הצומח, 
צומח מעוצה ולחשב את d כערך המשוקלל של שני 

מרכיבים אלה (כפי שמתואר בטבלה 2).

הכפלה של שני המדדים, d ו-m, מבטאת את ערך כר 
המרעה יחסית לפוטנציאל של המדד המרבי (התאורטי 
בהגדרתו) שנקרא 'דונם מרעית' (ראו איור 1), ונקראת 

 .(M -  forage factor "מקדם המרעית" (
כלומר M = m·d (איור 1). 

כדי להפוך את הערך היחסי של M לערך מוחלט, יש 
 A) להכפיל אותו בערך המוחלט של "דונם מרעית" 
1), שהוא ערכו התאורטי של הכר העשבוני  באיור 
כאשר האיכות והכמות של כר המרעה שוות ל-100%, 

 .d = m =1 כלומר

מונחים השגורים בסקר המרעה
"דונם מרעית" (forage dunam) הוא מונח תאורטי 
המבטא את ערכו התזונתי הפוטנציאלי של כר המרעה 
ש'מקדם השימוש הנכון' שלו וה'צפיפות' שלו מרביים 
(מקדם שימוש נכון=1, צפיפות=1). ערך זה משמש 
בסיס לחישוב פוטנציאל המרעה של כל שטח נסקר. 
אפשר לבטא את המושג "דונם מרעית" ביחידות מזון 
שונות (לדונם) ואפילו ביחידות של בעלי חיים. בסקר 
שבוצע בישראל, היחידה שנבחרה הייתה יחידת מזון 
 ,(SFU  - Scandinavian Feed Unit ) סקנדינבית 

יחידה שהייתה שגורה בעולם באותם הימים. 

נתונים  הערך בפועל של 'דונם מרעית' נקבע מתוך 
משקיים (טבלה 3), שנלקחו מתוך יומני רעייה בחלקות 

הרעייה שנערך בהן גם סקר מרעה. 

 animal unit) "דרישת מזון של יחידת בעל חיים"
requirement) היא מספר יחידות מזון הדרוש לקיומה 

של יחידת בעל חיים במשך חודש אחד (בח"ח). בסקר, 
ערך זה נקבע ל-135 יחידות מזון לחודש.

אומדן ההרכב הבוטני של הצומח: כיסוי יחסי של 
המינים השולטים בכר המרעה. סך כל הכיסוי של 
כל המינים חייב להסתכם בשלם (1 או 100%). כדי 

להקל על החישוב רצוי לאמוד את כיסוי העשבוניים 
והשיחים בנפרד. אפשר לקבל אומדן אובייקטיבי 
 point) יותר באמצעות תצפיות לאורך חתך נקודות
מדויקות  עין  הערכות  לפעמים  אך   ,(transect

 Bråkenhielm and) יותר ממדידות לאורך חתכים 
.(Quinghong, 1995

(d): שיעור כיסוי הצומח  אומדן צפיפות הצומח 
המצופף ל'כר רצוף' ביחס לשטח המקורי. בדרך כלל 
צפיפות הצומח היא בין 5% ל-50%. חישוב הצפיפות 
הממוצעת של כר צומח המורכב ממינים עשבוניים 

ומעוצים מתואר בטבלה 2.

U): שיעור הכיסוי של שטח  ) אומדן ניכויי ניצול 
שאינו ניתן לניצול, כי אין אליו גישה או בגלל מגבלה 

אחרת.

מקדם שימוש נכון: אומדן ערך יחסי של מיני צמחים 
כצמחי מרעה בהתחשב בכושר הייצור שלהם, במידת 

היאכלותם, בעמידותם בתנאי רעייה וכו'.

ערכו של 'בעל חיים חודש' במונחים של דונם 
מרעית (forage acre requirement): החלק של "דונם 

מרעית" הדרוש לקיים יחידת בעל חיים לחודש אחד.

יחידת בעל חיים (יב"ח) (Animal Unit, AU): דרישת 
אנרגיה של פרה נורמטיבית ששוקלת 450 ק"ג ואוכלת 
12 ק"ג של מרעית (חומר יבש) ליום המהווה בסיס 
לחישוב דרישת האנרגיה של בעלי חיים במשקלים 
W, כאשר ההשוואה נעשית על בסיס של  שונים, 

המשקלים המטבוליים. 
 W מספר יחידות בעלי החיים של בעל חיים השוקל

.W0.75/4500.75 = ק"ג

 :(Animal Unit Month) בעל חיים לחודש (בח"ח) 
דרישת המזון של יחידת בעל חיים במשך חודש אחד.

(Forage factor): הערך התזונתי של  מקדם מרעית 
מרעה בשטח הנסקר במונחים של חלקי דונם מרעית.
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יכול  לא  הנשיאה של מרעה טבעי  כושר  חישוב 
להתבסס אך ורק על נתוני הסקר, אלא מחייב שילוב 
 Herrick) של נתונים המבוססים על ידע משקי מקומי
et al., 2010). ערכים אלה התקבלו משטחי משק 

שנערכו בהם רישומי רעייה קפדניים לאורך זמן.

אמינותו של חישוב, המבוסס על סדרה של אומדנים 
וערכים עם מרכיב סובייקטיבי ניכר, פתוחה לביקורת. 
נובע מכך  עם זאת, הקשר בין האומדן והמציאות 
בדיוק מפתיע  יכולים להבחין  מיומנים  שסוקרים 
בהבדלים בין התכונות העיקריות המאפיינות את 
הצומח. הסטנדרטים מציבים את ערכי כושר הנשיאה 
בתוך תחום צר יחסית לעומת השינויים הגדולים 
 van Keulen, 1975;) בייצור צומח בשנים שונות 

.(Henkin et al., 1998; Golodets et al., 2013

סיכום חישובי הסקר
P = Σ(Si·Fi )·D·U·A

C = P/(N·X)
G = 1/C
כאשר:

P = ערך המרעה (יחידות מזון לדונם)
C = כושר הנשיאה (יחידות בעל חיים לדונם לעונת 

רעייה מוגדרת)
G = תצרוכת מרעה (דונמים לקיום יחידת בעל חיים 

במשך עונת רעייה מוגדרת) 
i בכר הצומח הנסקר  *Si = שיעור הופעתו של מין 

(1←0)
(1←0) i מקדם השימוש נכון של מין = Fi#

*D = (Qk·dk∑) צפיפות הצומח (0←1) 

 ;  k1 = אומדן כיסוי פני השטח (עשבוניים  =Qk*

 (∑Qk = 1) k3 = סלע ;k2 = שיחים
k של  @dk =  אומדן צפיפות הצומח של מרכיב 

 (d3=0) כיסוי פני השטח
*U = אומדן מקדם ניצול של השטח (0←1)

#A =  דונם מרעית ("יחידות מזון פוטנציאליות" לדונם 

(טבלה 3)
רעייה  חודשי  מספר  הרעייה  -  עונת  *N =  אורך 

במרעה בשנה (1  - 12) 
#X =  תצרוכת מזון לראש לחודש (= 135 יחידות מזון 

סקנדינביות ליחידת בעל חיים) 

סימנים וקיצורים:
# -  ערכים קבועים התלויים בטיפוס המרעה, בסוג 

העדר ובממשק שלו וביחידות של ערך מזון
* - נתונים משטח המרעה הנסקר 

@ -  ערכי צפיפות הנאמדים בעת הסקר: עשבוניים 

 d3 = 0 סלע ;d2 = 0.3-0.5 שיחים ; d1 = 0.05-0.40
1 ק"ג  יח"מ -  יחידת מזון, שווה לערך תזונתי של 

שיעורה
(ראש בקר בגודל בינוני,  יב"ח -  יחידת בעל חיים 

במשקל של 350–450 ק"ג)
את הערך של A (ערכו של "דונם מרעית") מחלצים 

מתוך המשוואה:
A = P /Σ(Si·Fi)·D·U

קובעים את הערך של P (ערך המרעה) על ידי ביצוע 
סקר מרעה במספר חלקות מרעה שנערך בהן רישום 
מזון  כיחידות  P מחושב  רעייה מסודר. הערך של 
לדונם מתוך נתוני ימי הרעייה למעשה לדונם בכל 
אחת מהחלקות שנבדקו וצורכי המזון הנורמטיביים 

טבלה 3 הערך של "דונם מרעית" מבתי גידול שונים ( A באיור 1 )

תצרוכת דונם מרעית1 ליחידת סוג בית הגידול
בעל חיים (יב"ח)2

דונם מרעית3 (יחידת 
מזון סקנדינבית [יח"מ] 

לדונם)4
0.22±0.04644±124הררי באזור ים-תיכוני גשום

0.16±0.05907±228אחו באזור ים-תיכוני
5±0.255±540שחון למחצה  - כמו בנגב הצפוני

חלק של "דונם מרעית" שיכול לקיים יחידה אחת של בעל חיים בחודש  1
1 יחידת בעל חיים לחודש = 135 יחידות מזון סקנדינביות  2

מחושב מנתוני רעייה למעשה ומנתוני סקר מרעה   3
1 יחידת מזון סקנדינבית = 1 ק"ג שיעורה  4

אומדנים  5
[המספרים מעובדים מתוך זליגמן ואח', 1959]
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של בעלי החיים שרעו בהן. הרעייה בחלקות שנבחרו 
'נכונה'. הערכים שהתקבלו מחלקות  נחשבה רעייה 

רעייה הרריות ומחלקות של אחו מוצגים בטבלה 3.

כדי להפוך יחידות מזון לכושר נשיאה של השטח 
הנסקר יש לדעת כמה יחידות מזון דרושות לקיים 
ראש אחד של יחידת בעל חיים נורמטיבי לתקופה 
נקבעה  הנורמה בסקר  (X בנוסחה למעלה).  נתונה 
כ-135 יחידות מזון ליחידת בעל חיים במשך חודש 
אחד (בשנות ה-50 של המאה הקודמת "יחידת בעל 
חיים" הייתה מבוססת על פרה במשקל של 350 ק"ג 
שהתאימה לעדר הבקר לבשר בישראל דאז. כדי 
להתאים את הערכים לפרות בקר הגדולות יותר של 
היום יש להגדיל את הערך של יחידות מזון ליחידת 
היום).  הממוצע  הבקר  לגודל  חיים בהתאם  בעל 
במילים אחרות, “תצרוכת דונם מרעית" היא החלק 
של ה"דונם מרעית" הנחוץ לקיים יחידת בעל חיים 
במשך חודש אחד. מספר הדונמים הנחוצים לספק 
את דרישות המזון של יחידת בעלי חיים אחת למשך 
חודש אחד (בנוסחה למעלה) הוא לכן P/135 דונם 
 (C) ליחידת בעל חיים למשך חודש. כושר הנשיאה 

תלוי באורך עונת הרעייה המתוכנן (N) לכן:
 C=135/(P*N)

כאשר C מבוטא ביחידות של דונם ליחידת בעל חיים 
לעונת הרעייה. כושר הנשיאה במונחים של יחידות 

 .C/1 הוא לכן (G) בעל חיים חודש לדונם

דוגמה של חישוב כושר נשיאה של שטח מרעה 
מוגדר מוצגת בטבלה 4.

טיפוסי מרעה 
נוסף על הערך התזונתי של המרעה, נקבע לכל שטח 
נסקר ציון של "טיפוס המרעה". זהו תיאור של תצורת 
הצומח עם ציון של שלושה מינים השולטים בשטח. 
תצורות הצומח שהוגדרו מפורטות בטבלה 4 עם ציון 
של גודל השטח שכל תצורת צומח תפסה בשנות 
ה-50 של המאה הקודמת, וערכם הממוצע במונחים 
של יחידות מזון לדונם ומספר דונמים ליחידת בעל 
חיים למשך חודש אחד. אלה כמובן אינם הערכים 
התקפים כיום, אבל הם יכולים להבהיר מה היו היקפם 
ואופיים של שטחי המרעה בארץ בימי הסקר בשנים 
הראשונות לקיום המדינה, ומה השתנה מאז. תיאור 
של חישוב כושר הנשיאה לפי סקר המרעה מוצג 

בהמשך נספח זה.
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שטחטיפוסי מרעה
(אלפי דונם)

ערך המרעית
(יחידות מזון לדונם)

כושר נשיאה
(דונם לבעל חיים 

לחודש)
מרעה עשבוני 

 דגניים רב-שנתיים 
(בעיקר שיעורת הבולבסין, 

זקנן שעיר) 
281443

 דגניים חד-שנתיים 
(בעיקר בעמקי ואדיות עם 

קרקע עמוקה)

2
74
300

חד-שנתיים מעורבים 
(בעיקר בטרסות עזובות 

בגבעות)
476443

 דגניים נגביים 
(בעיקר יבלית וזון החולות 
על חול-ֶלס בנגב המערבי)

203275

 רחבי-עלים נגביים 
(בעיקר בן-שלח על אדמות 

לס מוברות)
2241112

 צמחי שדות נטושים 
93503(בדרך כלל באדמות כבדות)

  1577סך הכול
   בתות מרעה

רחבי עלים רב-שנתיים 
198354(בתות ֶהמיקריפטופיטיות)

371207בתות סירה קוצנית
218434בני-שיח מדבריים

  787סך הכול
   מרעה חורש ופארק

491226חורש פתוח
188719חורש סגור

'פארק' (סוואנה) (בעיקר 
109443אלון התבור, שיזף קוצני)

  788סך הכול
  128יער נטוע

   שונות
91801אחו רטוב
51651אחו יבש

508527חולות
16354חורבות
3961מלחות
 1ביצות

  542סך הכול
  3,822סך הכול כללי

טבלה 4 טיפוסי מרעה, היקפם וערכם לבקר וכבשים
(לפי סקר המרעה הארצי שנערך בין השנים 1956-1954)
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הרחבה בנושא ניטור מרעה

מערכת יחידותתכונות 
בסיסית

מערכת 
פשוטה

מערכת 
מתקדמת

מערכת 
מחקר

XXXXשם, מיקום (קואורדינטות)מיקום

תאריכי רישום, תנועת העדרמועד
XXXX(כניסה, יציאה)

XXXXדונמיםגודל השטח

XXXXבקר, כבשים, עזים, מעורבסוג העדר

XXXXראשים לפי סוגי בעלי חייםגודל העדר

XXXיחידות בעלי חייםגודל העדר

XXXימי רעייה של יחידות בעלי חייםימי רעייה בירק

XXXימי רעייה של יחידות בעלי חייםימי רעייה בקמל

XXתאריךתאריך נביטה

תאריך שיא הביומסה 
XXתאריךהירוקה

XXתאריךתאריך קמילה מלאה

XXXאחוזיםכיסוי צומח, סלע

XXשמותמינים שולטים

Xשמותהרכב בוטני מפורט 

XXXמ"ממשקעים (סך הכול)

XXחודש, מ"ממשקעים (חודשי)

XXXימיםמזון מוגש 

XXק"גמזון מוגש 

Xאנרגיה מטבולית (ג'אולים)מזון מוגש 

צריכת המרעית 
Xק"ג לדונםהעשבונית 

ייצור המרעה 
Xק"ג לדונםהעשבוני 

צריכת המרעית 
Xק"ג לדונםהמעוצה 

ייצור המרעה 
Xק"ג לדונםהמעוצה 

מתווה ניטור מערכות מרעה

דוגמה לסיכום ניטור רעייה של עדר בקר לבשר 
בחלקת מרעה

תרגיל זה מדגים את עקרונות ניטור הרעייה. הערכים 
היפותטיים. תרגום הנתונים למעשה, למשל בלוח 

של אקסל, יכול להתבסס על החישובים בתרגיל, אבל 
מחייב ִתכנּות ייעודי. אם יש דרישה לאמצעי ידידותי 
יותר, אפשר להכין תוכנה כללית לשימוש במשק 

ואפילו כבסיס ליישומון נייד. 

 (השלמה לפרק 13 - כושר נשיאה, סקר המרעה וניטור הרעייה, שער 3) 
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j עונות השנה א. תאריכי כניסה ויציאה של העדר לחלקה ומשך הרעייה בכל 

ב. מספרי ראשים ומשקלים ממוצעים של כל  i סוגי הבקר בחלקה ב- j עונות השנה

ג. חישוב של ימי רעייה של יחידות בעלי חיים בחלקה בעונות השונות

המטרות:
קביעת אומדן של מספר ימי רעייה של יחידות בעלי חיים לדונם של חלקת רעייה. 1
אומדן של שיעור המרעה מסך כל תצרוכת החומר היבש השנתית של העדר. 2
אומדן של שיעור המזון המוגש מסך כל הצריכה של העדר. 3

הכוונה לחשב אומדן של מידת ניצול המרעה, ולכן אין כאן חישוב מדויק של מאזן ההזנה של העדר אלא תרגום כללי 
(ונורמטיבי) של הצרכים היומיים של יחידת בעל חיים במונחים של חומר יבש.

פרטי החישוב
נתונים

גודל החלקה (D): 2,500 דונם

מספר ימי רעייה של יחידות בעלי חיים של כל i סוגי הבקר בחלקה ב-j עונות השנה (1 יחידת בעל חיים = פרה 
ששוקלת 450 ק"ג)

Nij *(Wij *Wi^0.75/4500.75)*Tj = ימי רעייה של יחידת בעל חיים בחלקה

(j הירקמעבר סתוויקמלירקעונה (
02/02/201001/05/201001/11/201015/01/2011תאריכים

Tj - (ימים) 8818475משך

(i סוגי בקר (
 N ij -  מספר ראשיםWij משקל חי  - (ק"ג)  - 

מעבר קמלירקמעבר קמלירק
119117130500500500מבוגרות
0003504500צעירות

87.542.501001800ולדות
5508008000זכרי רבייה

(i מעבר קמלירקסוגי בקר (
11,33323,29810,552מבוגרות
000צעירות

2,4923,9330ולדות
67714160זכרי רבייה

14,50328,64810,552סך כל ימי רעייה
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ד. אומדן של ניצול המרעה ושיעור של מזון מוגש
חישוב מידת ניצול המרעה

סך הכול מעבר סתווי קמלירקיחידותמשתנה

יחידות בעל חיים סך כל ימי הרעייה
14,50328,64810,55253,702לחלקה

 12810ק"ג ליחידת בעל חייםצריכת מרעית

174,032229,183105,517508,732ק"ג חומר יבשסך כל הצריכה

2,000100,00078,000180,000ק"ג חומר יבשמזון מוגש

172,032129,18327,517328,732ק"ג חומר יבשצריכת מרעית

695211131ק"ג לדונםצריכת מרעית לדונם

%1.1%43.6%73.9%35.4%שיעור מ"מ

סך כל ימי הרעייה 
במרעה

יחידות בעל חיים 
14,33616,1482,75233,236לחלקה

ימי רעייה לדונם 
במרעה ברוטו

ימי רעיית יחידות בעלי 
5.811.54.221.5חיים לדונם 

ימי רעייה לדונם 
במרעה נטו

ימי רעייה של יחידות 
5.76.51.113.3בעלי חיים לדונם 

הערות:
החישוב של הצריכה מבוסס על ההנחה שהצרכים של 
העדר תלויים במחזור הפיזיולוגי של גדילה, היריון 
והנקה, ושהם משתנים עם מעבר המרעה מירק לקמל 
ובתקופת המעבר הסתווי, כאשר עיקר ההזנה היא 

מזון מוגש. 

(Animal Unit, AU - יב"ח) חישוב יחידת בעל חיים
W :משקל בעל החיים

משקל של יחידת בעל חיים סטנדרטית: 450 ק"ג
מספר יחידות בעל חיים של בעל חיים נתון: 

AU = W0.75 /4500.75

הנחות:
יחידת בעל חיים צורכת 12 ק"ג חומר יבש ליום בעונת 
הירק, 8 ק"ג של קמל בעונת הקמל, ו-10 ק"ג חומר יבש 
בתקופת המעבר הסתווי (סך הכול 3,600 ק"ג חומר 
יבש לשנה). כאשר הפרות בהיריון או מיניקות הצריכה 
גבוהה יותר. ההפרש בין הצריכה לבין המזון המוגש 

הוא אומדן של החומר היבש שנצרך ממרעית נטו. 



40 השנים שאחרי מלחמת העולם השנייה  במשך 
בוצעו מפעלי פיתוח רבים בשטחי מרעה באפריקה 
ובאסיה כדי לשקם את הצמחייה בהם, לשפר את 
ולהעלות את רמת התפוקה  כושר הייצור שלהם, 
של העדרים. רוב תכניות הפיתוח היו מבוססות על 
טכנולוגיות ועקרונות שפותחו בארה"ב, באירופה, 
באוסטרליה, בברה"מ ובדרום אפריקה, שניסו לשנות 
האמצעים  היסוד.  מן  המסורתיות  המערכות  את 
קידוח בארות  הנוודים,  הרועים  יישוב של  כללו 
כדי להבטיח אספקה קבועה של מי שתייה,  מים 
טיפול וטרינרי, סבסוד מזון מוגש ומוצרי בעלי חיים, 
שזרוע, איגום ופיזור מים, הקמת עתודות של מספוא, 
יצירת קואופרטיבים לרעייה ולפיטום, וחקיקת חוקים 

להסדרה ולשיפור הניצול של משאבי המרעה. 

רוב המפעלים הללו נכשלו מסיבות שונות: השמרנות 
מטעם  מגבלות  העדרים;  בעלי  של  המסורתית 
על השטח  בעלות  בעיות  המקומיים;  השלטונות 
בין רעייה לעיבוד חקלאי,  ניגודים  וזכויות רעייה; 
עירוניות  קהילות  בין  אינטרסנטיות,  קבוצות  בין 
וכפריות; אי-הבנה של המגבלות האקולוגיות של 
שטחי המרעה; בחירת טכנולוגיות בלתי מתאימות. 
פעולות פיתוח אלה הפרו את הניצול המסורתי של 
שטחי המרעה, ובמקום לשפר  - בדרך כלל החמירו 
.(El-Shorbagy, 1998) את הדלדול של משאבי המרעה

דוגמאות למפעלי פיתוח
מצרים: בשנת 1954 הוקמה בעזרת ממשלת ארה"ב 
ק"מ   220 התחנה לחקר המרעה בראס אל-ִהקֶמה, 
ממערב לאלכסנדריה. נבחנו בה 300 מיני צמחי מרעה 
ב-12 תחנות תצפית לאורך 300 ק"מ בצפון-מערב 
מצרים. כמן כן, הוכנסו כבשי מרינו לשיפור איכות 
הצמר על ידי הכלאה עם הכבשים המקומיות, נבנו 
מאגרים לאיגום מים ומפעלים לפיזור מים, שופצו 
בארות רומיות עתיקות, והוקמו חלקות לגדול מספוא 
בהשקיה. פעולות אלה לוו במחקרים על קרקע, צומח, 
בעלי חיים, אקלים ומקורות מים. בשנת 1972, לאחר 

גמר המיזם המשותף עם ארה"ב, הועברה האחריות 
למפעל לממשלת מצרים. כעבור שנתיים הופסקו רוב 
הפעילויות של המפעל, וכיום לא נשאר להן זכר. צמחי 
המרעה 'המשופרים' לא התמידו, וכבשי המרינו לא 
התקבלו על ידי הבדואים. הישגי המיזם היו המחקרים 
אוניברסיטאות  בוגרי  גדול של  ומספר  שבוצעו, 
אמריקאיות שקיבלו מלגות במסגרתו, ומשמשים כיום 
מומחים ראשיים למיזמים במצרים, בארצות ערב 

אחרות, ובארגונים אזוריים ובין-לאומיים.

לוב: בשנת 1973 הותנעה תכנית שאפתנית לשיפור 
שטחי המרעה שבמסגרתה הוקמו 17 מפעלי השבחת 
מרעה על שטח של כ-30 מיליון דונם. 600,000 דונם 
גודרו ונשתלו בהם שיחי מרעה (מלוח קיפח, מלוח 
המטבעות, שיטה מכחילה, וגם צבר ללא קוצים). במשך 
שנות ה-80 היה כבר ברור שהציפיות לא יתגשמו. 
ו-1990   ,1988  ,1985  ,1982 בסקרים שבוצעו בשנים 
התברר ששיעור הצמחים החיים היה 45%, 31%, 16%, 
ו-9% בהתאמה. למרות ההשקעות האדירות, המרעה 
לא רק שלא השתפר, אלא ניזוק. את המיזם ניהלו 
טכנאים ללא ניסיון, התושבים המקומיים לא שותפו 
בתכנונו, ולא הורשו להיכנס לשטחים "המושבחים" 

שהיו אמורים ליצור עתודות לשנות בצורת.

ערב הסעודית: לפני גילוי הנפט בשנות ה-30, כ-70% 
מאוכלוסיית המדינה היו רועים-נוודים. עד שנת 1953 
ניהלו את שטחי המרעה השבטים הבדואים במסגרת 
שיטת ה"ֶהָמה" (שיטה של שמירה על שטחי מרעה 
טריטוריאליים). בעבר היו כ-2,000 ֶהמות בחצי האי. 
הקצאת שטחי המרעה, סדרי הרעייה והכללים בדבר 
קציר צמחי מרעה להכנת שחת ובדבר כריתת ענפים, 
נקבעו כולם על פי מסורות מקומיות. גבולות הֶהמה 
השתנו בהתאם לשפיעת המרעה. בשנים שחונות היו 
מלחמות בין-שבטיות כדי להגן על שטחי מרעה או 
לכבוש שטחי מרעה נוספים. אחרי הקמת הממלכה 
הסעודית המאוחדת בשנת 1932 חל ארגון מחדש של 
השבטים, כך שהגבולות המסורתיים ביניהם השתבשו. 

נספח 6 / 
השבחת המרעה במזרח התיכון ובצפון אפריקה

(השלמה לפרק 28 - השבחת מרעה, שער 7)
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בעקבות סכסוך בין שלושה שבטים בענייני בעלות 
על הֶהמה, בוטלו הֶהמות בהכרזה מלכותית בשנת 
1953. מאז פתוחים שטחי המרעה בסעודיה לכל אזרח. 
מספר בעלי החיים גדל בהתמדה (מ-6.8 מיליון ראשי 
צאן בשנים 1981-1979 ל-11.4 מיליון ב-1994), במידה 
רבה בעזרת סובסידיות ממשלתיות והזנה משלימה, 
שעיקרה גרעיני שיעורה מיובאים, בהיקפים גדולים. 
שיעורה נעשתה המרכיב העיקרי של לוח ההזנה, 
ומכסה עד 80% מסך כל צריכת העדר. כלומר, רק 
חמישית מהזנת העדר מבוססת על המרעה. תמונה 

דומה קיימת גם בירדן.

העלייה בהכנסות מנפט בשנות ה-70 של המאה 
הקודמת עזרה לסבסד את יבוא גרעיני המספוא וגם 
את עצם הגידול של בעלי החיים. הן אפשרו את 
הקנייה של משאיות להובלת מים ובעלי חיים, ואת 
הקידוחים הרבים של בארות מים, כך שכיום אין 
שטח מרעה בלי מי שתייה בקרבת מקום. הצעירים 
בין הנוודים התחילו למצוא פרנסות מחוץ לענפי בעלי 
החיים, והטיפול בעדרים נשאר בידי הזקנים והנשים 
הצעירות. מספר הפועלים הזרים שעבדו כרועים 
גדל, ובאותו זמן הלך וגדל גם מספר בעלי העדרים 
שגרים בערים. אלה שנשארו עם העדרים רכשו 
גנרטורים ומקלטי טלוויזיה. תחזיות מזג האוויר עזרו 

לזריזים להגיע למקומות שצפוי בהם גשם תוך ימים 
ספורים. בשנת 1990 שיעור הנוודים היה רק 3% מן 
האוכלוסייה. 60% מבעלי עדרים גרים כיום ביישובי 
קבע. מסביב למקומות היישוב גדל לחץ הרעייה בצורה 
משמעותית, ויש טענות על רעיית יתר בקנה מידה 

מדאיג, אבל אין לכך עדיין סימוכין מדעיים. 

לפי פין ואל-חרטני, מודרניזציה של הבדואים באזור 
אל-טאיסייה (במרכז סעודיה) הפכה אותם ליזמים 
וגדולים  יושבי אוהלים, שמנהלים עדרים בינוניים 
כמשק עתיר הון, שמבוסס על עבודה שכירה ומושפע 
מתנאי השוק לא פחות מאשר מתנאי המרעה: "...יש 
מים זמינים בחינם, אבל דרוש תזרים מזומנים כדי 
לשלם את העלויות האחרות. ממשק המרעה מונע 
משיקולים קצרי טווח ולא משיקולי שימור ארוכי 
נוסף על כך, יושבי ערים משקיעים בעדרים  טווח. 
כעניין עסקי, מבלי לעמוד בדרישות אורח החיים 
הנוודי. ומעל לכול, בעלי עניין, חקלאים, נופשים מן 
וגורמי שימור טבע מתחרים על השימוש  הערים 
במרחבי המדבר. הסוכנות לשימור חיות בר דורשת 
 Finan) "שטחי מרעה מסורתיים לשיקום מיני חיות בר
and Al-Haratani, 1988). לחצים כאלה, בשילוב 
הנהירה של צעירים לערים, מובילים לדעיכת אורח 

החיים הבדואי בערב הסעודית. 



בעבר ראו יערני קק"ל ברעייה ביערות הנטועים מפגע 
שפוגע בעצים, בעיקר בשלב הצעיר, ולכן התנגדו 
לה. מאז היערות התבגרו, התפתחו כמויות של צומח 
דליק בתת-יער, וסכנת השרפה נעשתה ממשית. אחד 
האמצעים להקטין את הסכנה הוא רעייה של מעלי 
גירה ביתיים בצומח בתת-היער. היות שכך, נפתחו 
היערות לרעייה של כבשים ובקר, והיערן המקומי קבע 
לפי תחושותיו את מספר בעלי החיים שמותר להכניס 

לרעייה ביער. 

בניסיון לקבוע אומדן מקצועי ומדויק יותר של מספר 
בעלי חיים שנכון להכניס ליער, נערך מיפוי של ערך 
המרעה ביערות הנטועים במרחב המרכז של קק"ל 
(Evlagon et al., 2012). במפות בוטא ערך המרעה 
לדונם,  יחידות צאן  רעייה של  ימי  במונחים של 
כשהכוונה לרעייה ביער במשך ארבעה חודשים באביב 
ובתחילת הקיץ. במונחים אלה מבטא ערך המרעה מעין 
נורמטיבי, המתאים לרעייה ביערות  כושר נשיאה 
נטועים. ערך המרעה לאוכלי עשב שווה לכבשים 
ולבקר, בהנחה שיחידה של בקר אחד שווה לחמש 
יחידות של כבשים. בהמשך נקבע גם ערך מרעה 
 Kababya et) נפרד לעזים, שאוכלות מרעית מעוצה
al., 1998), כדי לבטא את הערך של שיחים ובני שיח 

 .(Evlagon et al., 2010) כמרעית בתת-היער

חישוב ערך המרעה של עומד ביער נטוע 
בקק"ל מנהלים במשך שנים רישום מפורט של תכונות 
היער (מיני העצים, גילם, צפיפותם, גודלם ועוד). גם 
תכונות בית הגדול נרשמות (אחוז האבנים בקרקע, סוג 
קרקע, מדרון, מפנה, סוג בית גידול ועוד). נתונים אלה 
מועלים על מפות מצאי יערני (מפות אינוונטר), שכל 
עומדי העצים ביער הנטוע מאותרים עליהן בהתאם 
לשנת הנטיעה ולהרכב מיני העצים. הנתונים מעודכנים 

מדי כמה שנים. 

אומדן של ערך המרעה לכבשים ובקר מחושב, עבור 
כל עומד, לפי השפעת תכונות היער על ערך בסיס 
של מרעה המתפתח ללא עצים. ערך המרעה מבוטא 
כימי רעייה של כבשים לדונם. ערך הבסיס מבוסס 
על נתונים מחוות ניסוי ועל הנוהג במשקים, ומתייחס 
ובקר.  ביער לכבשים  לערך של הצומח העשבוני 

עבור עזים נערכה בדיקה בשלושה עדרי עזים שרעו 
בשטחי יערות במשך יותר מעשר שנים, ונקבע ערך 
בסיס לדונם של בני שיח ושיחים בתוך עומד היער 
(Evlagon et al., 2010). תכונות היער השפיעו על ערך 

הבסיס בצורות שונות:
על 	• הצל  השפעת  העצים.  חופת  הצללה של 

הביומסה של צומח העשבוני ביערות אורן נבדקה 
(1985), ומעבודתה נגזרה פונקציה  ידי יהודה  על 
המבטאת את הקשר בין עוצמת הצל והשפעתו על 
כמות הביומסה (איור 1). הצל חושב מתוך צפיפות 
העצים ועובי הגזע הממוצע בגובה החזה. הערכים 

נקבעו על ידי מדידות בשטח.
כיסוי הצומח העשבוני בעומד. הכיסוי רשום כערך 	•

מפורש בסקר המצאי או מחושב מכיסוי בני השיח, 
השיחים והתחדשות היער.

איכות בית הגידול. קרקע של בוסתנים או של 	•
קרקעות טרשים.

מיני העצים. מין העץ ישפיע על אופי ההצללה, על 	•
תכונות הנשר ועל כמותו, ומתוך כך על כמות צומח 

תת-היער ועל אופיו.
מפנה. מפנה צפוני  - הגדלת ערך המרעה ב-10%; 	•

מפנה דרומי  - הורדת ערך המרעה ב-10%.
מדרון. איפוס ערך המרעה לכבשים ולבקר כאשר 	•

שיפוע המדרון מעל 50%.
כיסוי סלע. הורדה יחסית של ערך המרעה כאשר 	•

כיסוי הסלע גבוה מ-40%.

לעזים, נוסף על ערך המרעה העשבוני, מוסיפים גם 
את ערך המרעה המעוצה, שחושב מכיסוי בני השיח 

ושיחים, וגם ערך בסיס הנפרד לעזים.

נספח 7 / 
מיפוי ערך המרעה ביערות נטועים

(השלמה לפרק 30 - רעייה ביערות נטועים, שער 8)
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איור 1 הקשר בין ההצללה של חופת יער אורנים בגליל לבין ייצור הביומסה העשבונית בתת-היער

ערכי שיעור ההצללה שנמדדו בסקר היו בין 0 ל-0.8, 
ואת הקשר בינם לבין הביומסה ניתן לתאר במשוואה:

 C = -28.3x4 + 58.3x3 - 38.2x2 + 6.88x + 1 
ו-C=השפעת ההצללה  x=שיעור ההצללה  כאשר 

(מעובד מתוך יהודה, 1985) 

תוצאות
באיור 2 מוצגת דוגמא של מיפוי ערך מרעה עבור 
עזים. ביער הקדושים, וביערות רבים אחרים, המרעה 
מתאים יותר לעזים, אבל מאחר שאין מספיק עדרי 

עזים בארץ שמוכנים לצאת למרעה, רוב המרעה הזה 
לא מנוצל, והחומר הדליק הולך ומצטבר. 

הוכנו מפות ערך מרעה של כל היערות בחבל המרכז 
של קק"ל. במחצית מגושי היערות ערך המרעה לאוכלי 
עשב ולאוכלי שיחים שווה, פחות או יותר; במחצית 
מגושי היערות המרעה מתאים יותר לאוכלי שיחים 
(איור 3). המפות משמשות אנשי מרעה בקק"ל להסדרת 

הקצאות המרעה, בעיקר עבור מגדלים חדשים.

  עשבוני   מעוצה   
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 איור 3 ערך המרעה במונחים של יחידת צאן עבור אוכלי מרעה עשבוני (כבשים ובקר) ועבור אוכלי 
צומח מעוצה (עזים) בתת-היער בכל גושי היערות במרחב המרכז של קק"ל (מתוך אבלגון ואח', 2014)

/ מיפוי ערך המרעה ביערות נטועים נספח 7 
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איור 2 מפת ערך מרעה ביער הקדושים בהרי ירושלים לעזים. ערך מרעה נמוך מסומן בצהוב 
ובתכלת; ערך מרעה גבוה מסומן בגווני ירוק.היער.



ספרות

י. ואוריון, ע. (עורכים) הבדואים - רשימות ומאמרים. מדרשת שדה בוקר והחברה  דפוסי נדידה. בתוך עיני,  אבו-רביעה, ע. (1988). 
להגנת הטבע.

אבו-רביעה, ע. (1991). המשפחה הבדווית בנגב ומשק גידול הצאן: היבטים חברתיים, כלכליים ופוליטיים. (PhD, אוניברסיטת תל-
אביב). חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפלוסופיה.

אביצור, ש. (1966). שמושים בצמחי היער. טבע וארץ, ח, 275-283.

אבלגון, ד., קומיסרצ'יק, ש., ניסן, י. ואחרים (2014). המרעה וניצולו בגושי היערות במרחב המרכז של קק"ל. (דוח סיכום). אשתאול: 
מרחב המרכז, קק"ל.

אבן ג'נאח, י. ותבון, י. א. (1966). ספר השרשים: הוא החלק השני ממחברת הדקדוק. ירושלים: חמו"ל.

אהרוני, י., הנקין, ז., עזרא, א. ואחרים (2009). עלות אנרגטית של פעילות הרעייה: השוואה בין שני גזעי פרות.  ידיעות לבוקרים, 123, 
.18-14

אהרוני, י. (1939). בהמה דקה בתנ״ך ובספרות שאחריו. ירושלים: חברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית.

אונגר, ד. (1990). מודל הצריכה של מעלי-גרה במרעה. מחקר חקלאי בישראל, 1, 7-20.

אונגר, י.ד., קרליבך, י., יהודה, י., ברעם, ח., גוטמן, מ. (2004) ניתוח רב שנתי של הייצור בעדר בקר לבשר במרעה ברמת הגולן: ביצועי 
עדר האמהות ויעילות הייצור. ידיעות לבוקרים, 112, 10-16.

אונגר, י. ד., ארנון, א., סבוראי, ט. ואחרים (2009א). על כבשים ולווינים - לימוד מערכת רעייה מסורתית באמצעות טכנולוגיה חדישה. 
הרפת והחלב, פברואר, 18-21.

אונגר, י. ד., בלנקמן, י. ומזרח, ע. (2009ב). ניטור אקוסטי של תהליך הרעיה במרעה. הכנס ה-17 של האגודה הישראלית למדעי המרעה, 
רמת הנדיב. 20-29.

אונגר, י.ד., קרליבך, י., יהודה, י., ברעם, ח., גוטמן, מ. (2005) ניתוח רב שנתי של הייצור בעדר בקר לבשר במרעה ברמת הגולן: 2. 
אוכלוסיית הוולדות ויעילות הייצור. ידיעות לבוקרים 113, 13-19.

אונגר, י. ד., גוטמן, מ., כהן, צ. ואחרים (2006). יעילות הייצור של עדר בקר לבשר בכרי דשא: סיכום 15 שנה. ידיעות לבוקרים, 116, 11-18.

אונגר, י. ד., פרבולוצקי, א., יהונתן, ר. ואחרים (2002). הקשר בין רעיה, משתנים סביבתיים ועצמת הנביטה של כר המרעה הנמצא תחת 
רעיה של עדר בדואי מסורתי. הכנס ה-10 של האגודה הישראלית למדעי המרעה, ישראל.

משפיעים  גורמים  הצפוני:  הנגב  בגבעות  הטבעי  המרעה  של  ראשוני  ייצור   .(1999) ואחרים  ר.  יהונתן,  א.,  פרבולוצקי,  ד.,  י.  אונגר, 
והשלכות ממשקיות. אקולוגיה וסביבה, 5, 130-139.

אונגר, י. ד., קרליבך, י., יהודה, י. ואחרים (2005). ניתוח  רב-שנתי של ייצור בעדר בקר לבשר במרעה ברמת הגולן. 2. אוכלוסיות הולדות 
ויעילות הייצור. ידיעות לבוקרים, 113, 12-19.

אל עארף, ע., נוי, א. וקפליוק, מ. (2000). תולדות באר שבע ושבטיה, שבטי הבדואים במחוז באר-שבע. ירושלים: אריאל.

אסם, י., שטרנברג, מ., פרבולוצקי, א. ואחרים (1999). השפעת רעיית כבשים על שפע והרכב מאגר הזרעים והצומח החד-שנתי בנגב 
הצפוני. אקולוגיה וסביבה, 5, 180-189.

אפשטיין, נ. (1939). הערות ותשובות. תרביץ, י"א, 124-125.

.KTAV :ארליך, א. ב. (1968). מקרא כפשוטו: והוא מקרא מפורש. ניו יורק

ארנון, א., אונגר, י. ד., סבוראי, ט. ואחרים (2007). תופעת העטרה: זיקה מרחבית בין שיחים ועשבוניים במערכת רעייה צחיחה למחצה. 
יער, 9, 20-26.

אשכנזי, ש. (2014). ממשק הצמח המעוצה של הכרמל בדגש על ממשק יערות אורן ירושלים. הקרן הקיימת לישראל ורשות הטבע 
והגנים.

בלנק, ר. (2008). ניהול הזנת עגלות תחלופה בעדר הבקר. ידיעות לבוקרים, 120, 12-17.

בן-יהודה, א. (1959). מלון הלשון העברית הישנה והחדשה. ירושלים: לעם.

בנימין, ר., איל, ע., נוי-מאיר, ע. ואחרים (1982). מערכות פלחה-מרעה אינטנסיביות בחוות הניסיונות מגדה בנגב בצפוני. השדה, 62, 
.2022-2025

בנימין, ר., נוי-מאיר, ע. וזליגמן, נ. (1977). השהיית רעייה בתחילת עונת הצמיחה במרעה טבעי באזור שחון למחצה: השפעות על צמיחת 
המרעה, צריכת מזון של כבשים ומשקלם של טלאים. השדה, 57, 1873-1868.

בנימין, ר. ורונן, א. (1989א). דו"ח סיכום פרויקט מגדה כרמים. מינהל המחקר החקלאי, משרד החקלאות אזור באר-שבע, הסוכנות 
היהודית חבל הנגב.

דגן: מינהל המחקר  (דו"ח מסכם). בית  יישום מערכת פלחה-מרעה באזור הבצורת של הנגב הצפוני  (1989ב).  א.  ורונן,  ר.  בנימין, 
החקלאי.

בצלאל, י., יונתן, ר. ופרבולוצקי, א. (2011). שיטת חישוף להדברה מכנית של שיחים ובני שיחים ושיזרוע השטח והשפעתם על יבול 
במרעה טבעי. הכנס ה-19 של האגודה הישראלית למדעי המרעה, מינהל המחקר החקלאי, ישראל.

את תוכן העניינים של מפגשי האגודה הישראלית למדעי המרעה (1992-2014) ניתן למצוא ב - 

http://www.agri.gov.il/download/files/RangeSocCumContents.pdf

http://www.agri.gov.il/download/files/RangeSocCumContents.pdf


371 ספרות

בצלאל, י., פרבולוצקי, א., גוטמן, מ. ואחרים (1996). שיטות שונות בהדברת שיחים ובני שיח והשפעתם על היבול של המרעה הטבעי. 
הכנס החמישי של האגודה הישראלית למדעי המרעה, ישראל.

בצלאל, י., יונתן, ר., פרבולוצקי, א. ווייץ, מ. (2000). השפעת הרחקת שיחים ושזרוע על יבול המרעית העשבונית. הכנס ה-9 של האגודה 
הישראלית למדעי המרעה, מולדת, 42-54.

בצלאל, י., פרבולוצקי, א. ויונתן, ר. (2005). שיטת חישוף להדברה מכאנית של שיחים ובני שיחים. הכנס ה-13 של האגודה הישראלית 
למדעי המרעה, מולדת, 36-41. 

ברוש, א., הנקין, ז., אורלב, א. ואחרים (2005). פרות במרעה חורש טבעי: הרכב וכמות צומח נאכל ומאזן אנרגיה. ידיעות לבוקרים, 
.20-24 ,113

ברוש, א., הנקין, ז., שבתאי, א., יהודה, י. ואורלוב, א. (2008). השפעת החמצת זבל עופות על האיכות והכמות של המנה במרעה. ידיעות 
לבוקרים, 119, 12-17.

ברנשטיין, מ., הנקין, ז., שריר, ב. ואחרים (2006).  איתור גורמי הפלה מזהמים וחקירת מעורבותם בירידה בוולדנות בבקר לבשר. ידיעות 
לבוקרים, 115, 26-32.

גוטמן, מ. (1977). ייצור ראשוני של בתות-ספר ים תיכוניות. האוניברסיטה העברית בירושלים, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור 
לפילוסופיה.

גוטמן, מ. (1979). ייצור ראשוני של בתות-ספר ים תיכוניות. בית דגן: מינהל המחקר החקלאי.

גוטמן, מ. וזליגמן, נ. (1984). ניצול עונתי אינטנסיבי של מרעה עשבוני ים-תיכוני על-ידי בקר לבשר. השדה, י"א, 2305-2301.

גוטמן, מ., זליגמן, נ. ונוי-מאיר, ע. (1992). השהיית הרעייה - תאוריה ומציאות. ידיעות לבוקרים, 73, 39.

גוטמן, מ., יונתן, ר. וגוטמן, ר. (2013). שימוש בעדר בקר למניעת שריפות בפארק רמת הנדיב. בתוך א. פרבולוצקי (עורך), ממשק ושימור 
האקוסיסטמה הים תיכונית: רמת הנדיב כמשל (עמ' 255-266). זכרון יעקב: פארק רמת הנדיב.

(2001). רעית בקר ככלי בממשק למניעת שריפות בשטחים פתוחים: פארק רמת הנדיב.  יונתן, ר. ואחרים  גוטמן, מ., פרבולוצקי, א., 
אקולוגיה וסביבה, 6, 239-247.

גולודיאץ, ק., שטרנברג, מ., קיגל, ח. ואחרים (2013). הקשר בין כמויות הגשם לייצור ראשוני בשטחי מרעה לאורך מפל הגשם בישראל 
והשלכותיו לאור שינויי אקלים צפויים. אקולוגיה וסביבה, 4, 148-158.

גולדשטין, י. (1993). חבורת הרועים: רעיון "כיבוש" הרעייה בעלייה השנייה (1907-1917) ומימושו. תל-אביב: משרד הביטחון.

גיבור, ל. (2007). בחירת עגלות תחלופה והטיפול בהן. ידיעות לבוקרים, 117, 13-15.

גיל, ל. (2010). בחירת פר הרבעה לעדר בקר לבשר. ידיעות לבוקרים, 126, 23-28.

(סיכום עבודת שדה). בית דגן: המחלקה  ורווחיות בגידול כבשים אצל הבדואים בנגב הצפוני.  ייצור  ממשק,   .(1995) מ.  גינגולד, 
לגידולי שדה ומשאבי טבע. מינהל המחקר החקלאי  - מרכז וולקני.

גלבוע, נ. (1996). ההשפעה השלילית של טאנינים ומניעתה בחיות משק. האוניברסיטה העברית, ירושלים, חיבור לשם קבלת תואר 
דוקטור לפילוסופיה.

ממשק ושימור האקוסיסטמה  (עורך),  (2013). רעיית עזים ברמת הנדיב במבט רב-תפקודי. בתוך א. פרבולוצקי  י.  גלסר, צ. ולנדאו, 
הים-תיכונית: רמת הנדיב כמשל (עמ' 298-302). זכרון יעקב: פארק רמת הנדיב.

דה מלאך, נ., אונגר, י. ד., פוט, ה. ואחרים (2012). רעייה ובצורת בספר המדבר - מגמות ארוכות טווח בכיסוי הצומח המעוצה. אקולוגיה 
וסביבה, 3, 166-173.

דולב, ע., הנקין, ז., יהודה, י. ואחרים (2013). הקטנת עומס הפרשות בקר בקרבת מעיינות וערוצי נחלים באמצעות אספקת מים, מזון 
וצל. אקולוגיה וסביבה, 4, 231-239.

דולב, ע., כרמל, י., יהודה, י. והנקין, ז. (2009). מיקום שקתות ואתרי מזון מוגש כבסיס להפחתת השימוש של בקר בערוצי נחלים זורמים 
ומעיינות. ידיעות לבוקרים, 122, 17-28.

דופור-דרור, ז. (2011). אזורי חיץ למניעת שריפות סביב ישובים ולאורך דרכים- בחינת הידע הקיים באזורים ים-תיכוניים ומפרט 
טכני ליישום בישראל. אגף שטחים פתוחים בישראל, המשרד להגנת הסביבה.

דור, מ. (1997). החי בימי המקרא, המשנה והתלמוד. תל-אביב: ספרי גרפאור-דפטל.

השפעת יציאה למרעה על הרכב שומני חלב בארבעה גזעי עזים. הפקולטה לחקלאות, המזון ואיכות הסביבה,   .(2015) הדייה, א. 
רחובות, עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך.

הדר, ל., יובסה, ד. ואונגר, י. ד. (2013). חברת הצומח ברמת הנדיב  - דינמיקה בזמן ובמרחב. בתוך א. פרבולוצקי (עורך), ממשק ושימור 
האקוסיסטמה הים תיכונית: רמת הנדיב כמשל (עמ' 277-288). זכרון יעקב: פארק רמת הנדיב.

הולצר, צ., ארליך, א., ברוש, א. ואחרים (1990). ערכם המזוני של עלי אלון מצוי בהזנת עיזים. השדה, ע"א, 124-126.

הולצר, צ., גוטמן, מ., הראל, ד. ואחרים (1992). השפעת עונת ההמלטה על ביצועי עדר של בקר לבשר. ידיעות לבוקרים, 76, 223-228.

הולצר, צ., הנקין, ז., ברוש, א. ואחרים (1989). ערכם המזין של עלי אלון מצוי. ידיעות לבוקרים, 66, 26-27.

הלל, ד. (1959). מחקרים בקרומי-לס. בית-דגן: משרד החקלאות, התחנה לחקר החקלאות, המחלקה לפרסומים.

המאר“ג (2010). דוח מצב הטבע, שימושי קרקע. ירושלים: המאר"ג בחסות האקדמיה הלאומית למדעים.

הנקין, ז. (2000). הפסקת רעית עיזים כגורם להתפשטות שיחי קידה שעירה בשטחי חורש טבעי בגליל. אקולוגיה וסביבה, 6, 104-108.

הנקין, ז., מ. גוטמן, א. פרבולוצקי וא. ברוש (2004). משק מודל לבקר לבשר בחורש טבעי בגליל המערבי. ידיעות לבוקרים, 112, 20 - 23.

הנקין, ז. (2005). התנהגות פרות ביחס למקורות מים בשטחי מרעה בגולן. אגמית, 174, 13-10.

הנקין, ז., אונגר, י., דולב, ע. ואחרים (2003). לימוד התנהגותן של פרות במרעה בעזרת מדי פעילות ונוטן לשיפור ממשק העדר והשטחים 
הפתוחים. ידיעות לבוקרים, 108, 24-29.

ידיעות  במרעה עשבוני.  הצומח  איכות  על  הבקר  וצפיפות  הרעייה  עונתיות  (2007). השפעת  ואחרים  י.  לנדאו,  א.,  ברוש,  ז.,  הנקין, 
לבוקרים, 118, 21-24.



ספרות372 

הנקין, ז., גוטמן, מ., הולצר, צ. ואחרים (2001א). גידול בקר לבשר במרעה חורש ים-תיכוני. השדה, ע"ז, 66-68.

הנקין, ז., הדר, ל. ונוי-מאיר, ע. (2006). רעיית בקר ועזים בחורש כגורם בעיצוב חזותי ומרחבי של הנוף. ידיעות לבוקרים, 116, 21-25.

הנקין, ז., לנדאו, י., כבביה, ד. ואחרים (1998). משק איקלום ובחינת ביצועיהן של עיזים בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל. (דו"ח 
להנהלת ענף מרעה, 868-0150-98).

הנקין, ז., נ. זליגמן, א. שיינבאום ומ. גוטמן (2010). כושר נשיאה של חורש טבעי בגליל המערבי. ידיעות לבוקרים 124, 20 - 26.

הנקין, ז., עצמון, נ., יהודה, י. ואחרים (2011). ייעור בשטחי מרעה עשבונייים. אקולוגיה וסביבה, 1, 231-239.

הנקין, ז., פרבולוצקי, א., סלניקוב, נ. ואחרים (2001ב). השפעת תוספת פא"ג על ביצועי הפרות והתנהגות הרעיה בחורש ים-תיכוני. 
ידיעות לבוקרים, 103, 29-34.

וילנאי, ז. (1977). מה קורה לקרקעות המעובדות  - סיפור האמיתי. יבול שיא  - עיתון לחקלאות מתקדמת, 25, 42-44.

ויץ, י. (1970). יער ויעור בישראל. רמת גן, ישראל: הוצאת מסדה.

ויץ, מ. (1963). רעייה של עזים במרעה חורש בסביבות פסוטה, גליל עליון. תל-אביב: אגף לשמור הקרקע, משרד החקלאות.

ויץ, מ. (1964). רעיית עזים בחורש ים תיכוני. בית דגן: משרד החקלאות. האגף לשימור קרקע.

ויץ, מ. (1978). התפתחות המרעה הטבעי בישראל. השדה, נ"ח, 1616-1620.

ויץ, מ. (1986). מחזור מינרלים במרעה מדושן. אוניברסיטת תל-אביב. עבודת גמר.

ויץ, מ. וזליגמן, נ. (1985). מערכת מחושבת לניתוח ממשק עדר בקר לבשר במרעה. (דו"ח מחקר). בית דגן: מינהל המחקר החקלאי.

זיידנברג ר. (2007). לראות קרקע, איתור וזיהוי תופעות דלדול קרקע. תלמים 34–35.

זליגמן, נ. (1984). מרעה ופלחה-מרעה באוסטרליה היום. השדה, ס"ד, 2526-2527.

זליגמן, נ. (1965). תולדות הבירור של דגני מרעה רב-שנתיים לשזרוע בתנאי בעל בישראל. השדה, 45, 1427-1429.

נ"ו,  השדה,  ים-תיכוניות.  (1975). השפעת שיטות רעייה על הרכב צומח המרעה של בתות המי-קריפטופטיות  מ.  וגוטמן,  נ.  זליגמן, 
.638-644

זליגמן, נ. וגוטמן, מ. (1976). השפעת מערכות רעייה על היצור של מרעה עשבוני באזור הים-תיכוני של ישראל: ניסויים בחוות כרי 
דשא 1960-1970 (פרסום מס' 151). בית דגן: מנהל המחקר החקלאי.

זליגמן, נ. וקציר, י. (1976). שטחי המרעה הטבעי ביהודה ושומרון. בית דגן: מכון וולקני לחקר החקלאות.

זליגמן, נ., רוזנזפט, צ., תדמור, נ. ואחרים (1959). המרעה הטבעי בישראל: הצמחייה, כושר הנשיאה ודרכי ההשבחה. מרחביה: ספרית 
פועלים.

זליגמן, נ. ורון, ב. (1967). השוואת דישון מרעה בשנתיים עוקבות  1964/5  1965/6, ניסויי דישון על מרעה טבעי ועל כר של נשרן 
שעיר ברמת מנשה. (דוח מחקר). תל-אביב: אגף לשימור הקרקע, משרד החקלאות.

זליגמן, נ., תדמור, נ. ורז, צ. (1962). סקר המרעה הטבעי בנגב המרכזי. רחובות: המכון הלאומי והאוניברסיטאי לחקלאות, המחלקה 
לפרסומים.

זמיר, ד. (1961). העדר והדיר בבית השיטה. הנוקד, אוקטובר, 40-41.

חבקוק, י. (1986). מבית השיער לבית האבן. תל-אביב: הוצאת משרד הביטחון.

חנוכי, ב. (1990). תכנת "נעה" (ניהול עדרי הבקר) והשימוש בה בעדרי בקר בישראל. התאחדות מגדלי בקר.

טרבלסי, ב. (1998). תחשיבי גידולי שדה באזור משקי הדרום לשנת 1998\1999. תל אביב: משקי הדרום.

ירושלים,  נטוע על צמיחת העשבים ביער. מח' לבוטניקה, האוניברסיטה העברית,  יער אורנים  השפעת צפיפות   .(1985) ע.  יהודה, 
עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך.

כבביה, ד. (1994). התנהגות רעיה והזנה של עיזים במרעה חורש ים-תיכוני. הפקולטה לחקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות, 
עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך.

כבביה, ד. (2013). אתר שה"ם. משרד החקלאות.

כבביה, ד., פחט, י., לנדאו, י. ואחרים (1992). התרומה הכמותית של מרעה שיחים לייצור חלב בעזים בהרי ירושלים. השדה, ג, 326-328.

כהן, ד. (1990). השפעת השהיית הרעייה בתחילת עונת הצמיחה על יצור מרעה עשבוני. האוניברסיטה העברית, ירושלים, חיבור 
לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.

כסלו, י. ושטוך, ג. (1982). כלכלת עדר הבקר לבשר בישראל. (דוח פנימי). רחובות: פקולטה לחקלאות, אוניברסיטה העברית בירושלים.

כצנלסון, י. (1968). חומרים אסטרוגניים בצמחי מרעה. מדע, 14, 365-367.

כצנלסון, י. (1972). מרעה זרוע בעל. בתוך ח. הלפרין (עורך), האנציקלופדיה לחקלאות, כרך ב (עמ' 244-251). תל אביב: עם עובד.

כצנלסון, י. ופוטיבסקי, א. (1972). דישון מרעה טבעי בגליל העליון וברמת הגולן. השדה, 52, 1040-1043.

ליפשיץ, נ. וביגר, ג. (2000). נלבישך שלמת ירק: הייעור בארץ-ישראל, מאה שנים ראשונות, 1850-1950. ירושלים: אריאל.

לנדא, י. ב. י. (1969). נודע ביהודה: שאלות ותשובות בארבע חלקי שלחן ערוך. (מהדורה חדשה ומשוכללת). ירושלים: פסקים.

לנדאו, י. ואורון, ט. (1993). אפיונים מקצועיים וכלכליים של גידול עיזי עדר בחורש הגליל העליון ההררי . הנוקד, 18, 9-13.

לנדאו, י. אבו רביעה, ע., אבלגון, ד.ו אבו סיאם, ס. (2011). מבט חברתי כלכלי על הרעייה העונתית של עדרי הבדואים ביערות קק"ל. 
הכנס ה-19 של האגודה הישראלית למדעי המרעה, בית דגן, 5-15.

לנדאו, י., ברקאי, ד., הראל, י. ואחרים (2000). בחינת ממשק רעייה ביערות קק"ל. (דו"ח סופי 1997-1999). גילת: הקרן הקיימת לישראל.

לנדאו, י., גלסר, צ., מוקלדה, ח. ואחרים (2013). ביצועים מקצועיים וכלכליים של עיזי חלב הניזונות מחורש. הכנס ה-21 של האגודה 
הישראלית למדעי המרעה, רמת הנדיב, ישראל.

לנדאו, י., הראל, י. וברקאי, ד. (1997). בחינת ממשק רעייה בשטחי קק"ל דרום. בית דגן: המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע, מינהל 
המחקר החקלאי  - מרכז וולקני.



373 ספרות

לנדאו, י., פכט, ק., עברון, ע. ואחרים (1992). האם כדאי להוציא גדיים למרעה חורש בגליל העליון. השדה, 72, 910-912.

מורין, י., מיכאלי, א., אגסי, מ. ואחרים. (1979). יחסי גשם נגר סחף באגן ההיקוות של הכנרת. (דוח מחקר מס' 42). עמק חפר, ישראל: 
התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור הקרקע והניקוז, מינהל המחקר החקלאי.

מנדלקרן, ש. (1955, 1964). קונקורדנציה לתנ"ך. ירושלים: שוקן, מהד' ו, הכוללת את כל המילואים של מ. גושן-גוטשטיין ופ. מרגולין.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (1998). הכפר בשנות ה-2000: הצעה לקווי מדיניות. 

האוניברסיטה  לחקלאות,  הפקולטה  בישראל.  טבעי  במרעה  רצויים  בלתי  צמחים  של  סלקטיבית  כימית  הדברה   .(1950) ז.  נאוה, 
העברית בירושלים, עבודת גמר.

נאוה, ז. (1957). השבחת הרכב צומח המרעה על ידי רעיה מחזורית, דילול עצי אלון, הדברת עשבים ודישון: סיכום ניסויים בין -1953
1957. השדה, 43, 5-6.

נאוה, ז. (1960). בחינה אגרו-אקולוגיה של השבחת מרעה שיחי באזור החורש של ישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, חיבור 
לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.

נבון, ש., בללו, א., בן-משה, ע. ואחרים (2013). אפשרויות ומגבלות בהערכת צריכה עבור עזים הרועות בחורש הים-תיכוני בעזרת 
משתנים אקוסטיים. הכנס ה-21 של האגודה הישראלית למדעי המרעה, רמת הנדיב, ישראל. 28-29.

נוי-מאיר, ע. (1976). ניתוח מערכת ייצור מרעה-מקנה באזור שחון: משק הצאן הבדואי בנגב ובמדבר יהודה. דו"ח לקרן פורד. ירושלים: 
המחלקה לבוטניקה האוניברסיטה העברית.

נוי-מאיר, ע. וקפלן, י. (1990-1991). השפעת רעייה על צומח עשבוני ים-תיכוני והשלכותיה על ממשק שמורות טבע (דו"ח לרשות 
שמורות הטבע).

סגל, א. (2014). שירותי רעייה של עדרי עזים בכרמל ותחזוקת אזורי חיץ. הפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון, חיפה, עבודת גמר לשם 
קבלת תואר מוסמך.

סדן, מ. (2011). הרועה העברי: גלגולם של דימוי וסמל מספרות ההשכלה לתרבות העברית החדשה בארץ-ישראל. ירושלים: יד 
יצחק בן-צבי.

סילניקוב, נ., גלבוע, נ., ניצן צ, ואח' (1992). טאנינים בשיחי מרעה: השפעות שליליות וניטרולן. הנוקד 16, 5-8

סילניקוב, נ., גלבוע, נ., ניצן, צ. ואחרים (1992). טנינים נטרולם וניצול צמחי חורש ע"י עיזים וכבשים. הנוקד, 19, 5-8.

שימושי הצאן בקרב בדווי פזורות הנגב. מקרה בוחן: עדרים משפחתיים באזור  עבדת ובבקעת באר שבע.   .(2004) סתווי, א. 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך.

(דו"ח מקדים). תל-אביב: אגף לשימור הקרקע, משרד  סקר של התגובה לדישון בשטחי מרעה בגליל.   .(1965) נ.  וזליגמן,  י.  עופר, 
החקלאות.

פוגל, ת. (2012). השפעות רעיית בקר ביער מחטני על התחדשות טבעית ומבנה חברת הצומח בתת היער. הפקולטה לחקלאות מזון 
וסביבה, רחובות, עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך.

פוקס, ד. (2014). צאן ובקר בתנ"ך: היבטים ריאליים של הרעיה המקראית. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, חיבור לשם קבלת תואר 
מוסמך.

פז, ע. (2008). לעבדה ולשמרה: שמירת הטבע בישראל. ירושלים: בית הוצאה אריאל.

פייגין, ע., זליגמן, נ., עופר, י. ואחרים (1975). השפעת אספסת מצויה במחזור פלחה מרעה על חנקן הזמין בקרקע. (פרסום מיוחד מס' 
155). בית דגן: מחלקת פרסומם מדעיים, מינהל המחקר החקלאי.

פינברון-דותן, נ., דנין, א. ופליטמן, ע. (1998). המגדיר לצמחי-בר בארץ-ישראל. ירושלים: כרטא.

פינקלשטיין, י. ופרבולוצקי, א. (1989). התנחלות והתנוודות במדבריות הדרום בתקופות קדומות. קתדרה, 52, 3-36.

פלג, ג. וגבריאלי, ר. (2013). כלכלת ענף הבקר לבשר במרעה: עלות ייצור ק"ג בשר במרעה טבעי במועדי המלטה שונים. הכנס ה-21 של 
האגודה הישראלית למדעי המרעה, רמת הנדיב, ישראל. 14-17.

פלג, ג., גבריאלי, ר., הנקין, ז. ואחרים (2011). לימוד התנהגותם של פרים במרעה בעזרת קולרי נוטן, כאמצעי לבחינת ביצועי הרבייה. 
ידיעות לבוקרים, 129, 43-46.

פרבולוצקי, א. (1992). אזורי חיץ להקטנת נזקי שריפות ביער ובחורש או השימוש בעז השחורה ככלי ממשק בניהול החורש. אופקים 
בגיאוגרפיה, 35-6, 107-118.

פרבולוצקי, א. (2001). ניהול פארק רמת הנדיב: סקירה כללית. אקולוגיה וסביבה, 6, 287-290.

פרבולוצקי, א. (2013). האדם כמהנדס-על אקולוגי בחורש הים-תיכוני. בתוך א. פרבולוצקי (עורך), ממשק ושימור האקוסיסטמה הים 
תיכונית: רמת הנדיב כמשל (עמ' 181-200). זכרון יעקב: פארק רמת הנדיב.

פרבולוצקי, א., אטינגר, ע., שוורץ, ר. ואחרים (1996). אזורי חיץ למניעת שריפות: בחינת מודל ממשקי הלכה למעשה. אקולוגיה וסביבה, 
.103-113 ,3

פרבולוצקי, א., זליגמן, נ., יונתן, ר. ואחרים (1990). ניתוח אקולוגי של השפעת דישון על היבול של מרעה טבעי בנגב הצפוני. השדה, 
.957-959 ,70

פרבולוצקי, א., יונתן, ר., זליגמן, נ. ואחרים (1990). השפעת דישון על מרעה טבעי בצפון הנגב - ניתוח אקולוגי. השדה, 70, 957-966.

פרבולוצקי, א. ולנדאו, י. (1988). שיפור ופיתוח ענף הצאן במגזר הבדווי בנגב הצפוני, חוות ההדגמה לבדווים  - להבים 1982-1988. 
(דו"ח מקצועי). בית דגן: הוצאת משרד החקלאות.

פרבולוצקי, א. ופולק, ג. (2001). אקולוגיה: התיאוריה והמציאות הישראלית. ירושלים: כרטא.

פרבולוצקי, א., פולק, ג. ולחמן, א. (1992). החורש הים תיכוני בישראל: סיכום ספרות.  תל אביב: החברה להגנת הטבע. 

פרבולוצקי, א., שורץ-צחור, ר., יונתן, ר. ואחרים (2001). ממשק אזורי חיץ למניעת שריפות: בחינה ארוכת טווח. אקולוגיה וסביבה, 
.248-251 ,6

ציפר, ע. וקלטר, ר. (2007). בשדה פלשתים: כני פולחן מבור גניזה ביבנה. קדמוניות: רבעון לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא, 
.89-95 ,134



ספרות374 

רחובות, ארץ  ל"ז).  חוברת  מס'  (מחלקת ההדרכה, התחנה לחקר חקלאות  ובעיותיו.  המרעה בהרים   .(1944) נ.  ונפתולסקי,  צמח, ש. 
ישראל: הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

צעדי, א. (1999). קרומי קרקע ביולוגיים ותפקידם במערכת האקולוגית המדברית. אקולוגיה וסביבה, 5, 77-84.

צעדי, א., אוקון, י., פרבולוצקי, א. ואחרים (1992). שינוי ביבול המרעית העשבונית בהשפעת ביקטור בחידקי אזוספירילום ודישון זרחני 
בצפון הנגב ובדרום הכרמל. השדה, 72, 484-488.

צעדי, א., אליאסף, ר., יונתן, ר. ואחרים (1999). תגובת אקוסיסטמה לרעיית כבשים. אקולוגיה וסביבה, 5, 167-179.

קדוש, ד. (2007). שריפה בהרי יהודה - 1995. בתוך מ. ענבר וי. פורת (עורכים), אסונות טבע בישראל (עמ' 114-121). חיפה: הוצאת החוג 
ללימודי סביבה וגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה.

קדרי, מ. צ. (2006). מילון העברית המקראית: אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.

קויומדז'יסקי, ח., צבן, ח. ועופר, י. (1967). השפעת נמלים על פוריות הקרקע במרעה טבעי. כתבים, י"ז, 195-208.

קליין, ד. (1968). גידול עזים שחורות בחורש. צפת: משרד החקלאות.

קמינר, א. (2011). ניהול רב-תכליתי של שטחים פתוחים: הערכה ראשונית של השפעות קצרות הטווח של רעיית בקר על איכות 
מרעה הדבורים במערכות ים תיכוניות. הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת גמר לשם קבלת תואר 

מוסמך.

http://shaham.moag.gov.il/ProfessionalInformation/Documents/Sheep_using_the_ .קעדן, ס. וכבביה, ד. (2014). כבשת האפק
effective_2014.pdf

רוזיליו, י., ברקאי, ד., יונתן, ר. ואחרים (1998). הערכת שדה של ערך התזונתי של שלפי חיטה עבור כבשים. הנוקד, 31, 27-30.

רוזן, מ., וויץ, מ., אהרוני, י. ואחרים (1998). הגברת יצור הבשר באמצעות ממשק פלחה. (דו"ח מס' 99649) שה"מ, משרד החקלאות.

רוזן, מ., וויץ, מ., אהרוני, י. ואחרים (1997). הגברת יצור הבשר באמצעות ממשק משק פלחה בעל בעמק. עלון לבוקר, 93, 12-19.

רוזן, מ., וייץ, מ., שדה-חן, ד. ואחרים (1995). השימוש בשטחי פלחה שהתפנו לגידול בעלי חיים. הכנס הרביעי של האגודה הישראלית 
למדעי המרעה, ישראל.

שוורץ-צחור, ר., יצחקי, ע. ופרבולוצקי, א. (2013). פרפרי יום כביואינדיקאטור לתנאי הסביבה ולהשפעת האדם בפארק רמת הנדיב. 
בתוך א. .פרבולוצקי (עורך), ממשק ושימור האקוסיסטמה הים תיכונית: רמת הנדיב כמשל (עמ' 138-148). זכרון יעקב: רמת הנדיב.

שוורץ-צחור, ר., נאמן, ג., פרבולוצקי, א. ואחרים (2001). כלניות ורעיה בפארק רמת הנדיב  - תוצאות ראשוניות. אקולוגיה וסביבה, 
.178-180 ,6

שוורץ צחור, ר., פרבולוצקי, א. ונאמן, ג. (2003) השפעת משטר הרעייה על גיאופיט בעל פרחי ראווה  - הכלנית המצויה. יער, 4, 54-59.

שינבאום, א. (2013). ממשק, התנהגות ופיזיולוגיה של בקר הרועה בחורש ים תיכוני והשפעתו על הצומח המעוצה. האוניברסיטה 
העברית, ירושלים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.

שינבאום, א. והנקין, ז. (2014). ערכו של חורש כמקור של מרעית עבור עדר בקר לבשר בלחצי רעייה שונים. מסמך לא פורסם. 

אקולוגיה  באזורנו.  החורש הטבעי  בר-קיימא של שטחי  לניהול  ככלי  בקר  רעיית   .(2013) ואחרים  ח.  קיגל,  ז.,  הנקין,  א.,  שינבאום, 
וסביבה, 4, 86-91.

שינבאום, א., קיגל, ח., לנדאו, י. ואחרים (2004). הפצת עשבים רעים בחיטה בנגב הצפוני ע"י רעיית צאן בשלפים. הכנס ה-12 של 
האגודה הישראלית למדעי המרעה, בית דגן, ישראל.

שלם, מ. וזמיר, ד. (1957). הרועה העברי. מרחביה: אגודת הנוקדים העברים בישראל.

שפירא, ט. (2015). השפעות רעיית בקר על איכות המרעה האביבי לדבורי דבש ובר. הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית 
בירושלים, עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך,

שקאפ, ו., ליבוביץ, ב. פ., מזוז, מ. ואחרים (2008). מניעה וטיפול במחלות קדחת הקרצית. ידיעות לבוקרים, 120, 28-32.

תדמור, נ. והילל, ד. (1956). ניסויים בשיזרוע בשטחי פיזור מים. (סקירה מקדימה). רחובות: התחנה לחקר חקלאות.

Aarssen, L. W., & Irwin, D. L. (1991). What selection: Herbivory or competition. Oikos, 60, 261-262.

Abawi, G. S., Gugino, B.K., Idowe, et al. (2009). Cornell soil health assessment training manual. New York State 
Agricultural Experiment Station Cornell University.

Abdalla, S. H., Hajooj, A., & Simir, A. (1998). Economic analysis of livestock operations in northern Saudi 
Arabia. In V. R. Squires, & A.E. Sidahmed (Eds.), Drylands: Sustainable use of rangelands into the twenty first 
century (pp. 375-383). Rome, Italy: IFAD - International Fund for Agricultural Development.

Abdel-Magid, A. H., Schuman, G. E., & Hart, R. H. (1987a). Soil bulk density and water infiltration as affected by 
grazing systems. Journal of Range Management, 40, 307-309.

Abdel-Magid, A.H., Trlica, M.J., & Hart, R.H. (1987b). Soil and vegetation responses to simulated trampling. Journal 
of Range Management, 30, 303-306.

Aboling, S., Sternberg, M., Perevolotsky, A. et al. (2008). Effects of cattle grazing timing and intensity on soil 
seed banks and regeneration strategies in a Mediterranean grassland. Community Ecology, 9, 97-106.

Abu-Rabia, A. (1994). The Negev Bedouin and livestock rearing: Social, economic and political aspects. Oxford: 
Berg Publishers.

Abu-Ras, T. (2006). Land disputes in Israel: The case of the Bedouins of the Naqab. Retrieved from http://
www.adalah.org/newsletter/eng/apr06/ar2.pdf

Adams, D. C., Short, R. E., Borman, M. M. et al. (1991). Estimation of fecal output with an intra-ruminal 
continuous release marker device. Journal of Range Management, 44, 204-207.

Adler, P. B., & Lauenroth, W. K. (2000). Livestock exclusion increases the spatial heterogeneity of vegetation in 
Colorado shortgrass steppe. Applied Vegetation Science, 3, 213-222.

http://www.adalah.org/newsletter/eng/apr06/ar2.pdf
http://www.adalah.org/newsletter/eng/apr06/ar2.pdf


375 ספרות

Adler, P.B., Raff, D.A., and Lauenroth, W.K. (2001). The effect of grazing on the spatial heterogeneity of 
vegetation. Oecologia, 128, 465–479.

Agricultural Research Council (ARC). (1965). The nutrient requirements of farm livestock no. 2 ruminants. Technical 
reviews and summaries. London, UK: Agricultural Research Council.

Aharon, H., Henkin, Z., Ungar, E. D. et al. (2007). Foraging behaviour of the newly introduced boer goat breed in 
a mediterranean woodland: A research observation. Small Ruminant Research, 69(1), 144-153.

Aharoni, Y., Brosh, A., Orlov, A. et al. (2004). Measurements of energy balance of grazing beef cows on 
mediterranean pasture, the effects of stocking rate and season: 1. digesta kinetics, faecal output and 
digestible dry matter intake. Livestock Production Science, 90(2), 89-100.

Aharoni, Y., Dolev, A., Henkin, Z. et al. (2013). Foraging behavior of two cattle breeds, a whole-year study: I. 
heat production, activity, and energy costs. Journal of Animal Science, 91 (3), 1381-1390.

Aharoni, Y., Henkin, Z., Ezra, A. et al. (2009). Grazing behavior and energy costs of activity: A comparison 
between two types of cattle. Journal of Animal Science, 87(8), 2719-2731.

Al Baqain, A., Herold, P., Abu Siam, M. et al. (2010). Performance of Awassi lines in Bedouin sheep flocks in the 
Negev, Israel. Paper presented at the Proceedings of the EAAP Annual Meeting, Heraklion, Greece.

Alberda, T., van Keulen, H., Seligman, N. G. et al. (1992). Food from drylands: an integrated approach to planning 
of agricultural development. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, s-Gravenhage.

Alexandratos, N. and J. Bruinsma. (2012). World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. ESA 
Working paper No. 12-03. Rome, FAO.

Alexandre, G., Aumont, G., Fleury, J. et al. (1997). Production semi-intensive au pâturage de caprins à viande 
en zone tropicale humide: Le cas des cabris créoles sur pangola (digitaria decumbens) en guadeloupe. INRA, 10, 
43-54.

Alfaro-Arguello, R., Diemont, S. A. W., Ferguson, B. G. et al. (2010). Steps toward sustainable ranching: An 
emergy evaluation of conventional and holistic management in Chiapas, Mexico. Agricultural Systems, 103(9), 
639-646.

Aljoe, H. (1999). Using grazing records. agricultural news and views, pasture and range. Agricultural division, the 
Samuel Roberts noble foundation, inc. Retrieved from http://www.noble.org/ag/pasture/usegrazingrecords/

Allden, W. G., & Whittaker, I. A. M. (1970). The determinants of herbage intake by grazing sheep: The 
interrelationship of factors influencing herbage intake and availability. Crop and Pasture Science, 21(5), 755-
766.

Altieri, M. A., Anderson, M., & Merrick, L. C. (1987). Peasant agriculture and the conservation of crop and wild 
plant resources. Conservation Biology, 1(1), 49-58.

Amit, M., Cohen, I., Marcovics, A. et al. (2013). Self-medication with tannin-rich browse in goats infected with 
gastro-intestinal nematodes. Veterinary Parasitology, 198(3), 305-311.

Anadon, J. D., Sala, O. E., Turner II, B. L. et al. (2014). Effect of woody-plant encroachment on livestock 
production in North and South America. PNAS, 111(35), 12948-12953.

Anderson, D. C., Harper, K. T., & Rushforth, S. R. (1982). Recovery of cryptogamic soil crusts from grazing on 
Utah winter ranges. Journal of Range Management, 35(3), 355-359.

Anon. (1967). Israel - pilot project in watershed management on the nahal shikma - vol 4, economic evaluation. (No. 
6). Rome: UNDP.

Anon. (2009). NSW annual report on native vegetation. Sydney, New South Wales, Australia: Department of 
Environment, Climate Change and Water.

Anon. (2010). South Dakota range and pasture grazing records (Application for iPhone Trans.). South Dakota 
Cooperative Extension Service, South Dakota State University, College of Agriculture and Biological Sciences.

Arias, J. E., Dougherty, C. T., Bradley, N. W. et al. (1990). Structure of tall fescue swards and intake of grazing 
cattle. Agronomy Journal, 82(3), 545-548.

Arieli, A., Naim, E., Benjamin, R. et al. (1989). The effect of feeding saltbush and sodium chloride on energy 
metabolism in sheep. Animal Production, 49(03), 451-457.

Arnfield, A. J. (2014). Köppen climate classification, Encyclopaedia Britannica. Retrieved from http://www.
britannica.com/science/Koppen-climate-classification

Arnold, G. W., & Dudzinski, M. L. (1969). The effect of pasture density and structure on what the grazing animal 
eats and on animal productivity. In B. J. F. James (Ed.), Intensive utilization of pastures (pp. 42-48). Sydney, 
Australia: Angus and Robertson.

Arnon, A. I., Ungar, E. D., Svoray, T. et al. (2007). The application of remote sensing to study shrub—herbaceous 
relations at a high spatial resolution. Israel Journal of Plant Sciences, 55(1), 73-82.

Arnon, A., Svoray, T., & Ungar, E. D. (2011). The spatial dimension of pastoral herding: A case study from the 
northern Negev. Israel Journal of Ecology & Evolution, 57(1-2), 129-149.

Aschmann, H. (1973). Distribution and peculiarity of Mediterranean ecosystems. In Di Castri, F. and Mooney, 
H.A. (Eds.), Mediterranean type ecosystems, London: Chapman and Hall

http://www.noble.org/ag/pasture/usegrazingrecords/
http://www.britannica.com/science/Koppen-climate-classification
http://www.britannica.com/science/Koppen-climate-classification


ספרות376 

Attenborough, D., & Neal, A. (1987). The First Eden: The Mediterranean world and man. London: Collins.

Australian Wool Innovation Linited (AWI). (2014). Module 11, healthy and contented sheep; energy and protein 
requirement of sheep. Retrieved from http://www.wool.com/

Axelrod, D.I. (1973).  History of the Mediterranean ecosystem in California. In di Castri, F. and Mooney, H.A. 
(Eds.) Mediterranean type ecosystems. London: Chapman and Hall.

Azaizeh, H., Halahleh, F., Abbas, N. et al. (2013). Polyphenols from Pistacia lentiscus and Phillyrea latifolia impair 
the exsheathment of gastro-intestinal nematode larvae.Veterinary Parasitology, 191(1), 44-50.

Bailey, D. W., Keil, M. R., & Rittenhouse, L. R. (2004). Research observation: Daily movement patterns of hill 
climbing and bottom dwelling cows. Rangeland Ecology & Management, 57(1), 20-28.

Bailey, D. W., Van Wagoner, H. C., & Weinmeister, R. (2006). Individual animal selection has the potential to 
improve uniformity of grazing on foothill rangeland. Rangeland Ecology & Management, 59(4), 351-358.

Baker, R. D., Alvarez, F., & LeDu, Y. L. P. (1981). The effect of herbage allowance upon the herbage intake and 
performance of suckler cows and calves. Grass and Forage Science, 36(3), 189-199.

Bakker, E. S., Ritchie, M. E., Olff, H. et al. (2006). Herbivore impact on grassland plant diversity depends on 
habitat productivity and herbivore size. Ecology Letters, 9(7), 780-788.

Barfield, T. J. (1981). The central Asian Arabs of Afghanistan: Pastoral nomadism in transition. Austin, Texas: 
University of Texas Press.

Barger, I. A. (1999). The role of epidemiological knowledge and grazing management for helminth control in 
small ruminants. International Journal for Parasitology, 29(1), 41-47.

Barkai, D., Landau, S., Brosh, A. et al. (2002). Estimation of energy intake from heart rate and energy expenditure in 
sheep under confinement or grazing condition. Livestock Production Science, 73(2), 237-246.

Barker, G. (2006). The agricultural revolution in prehistory: Why did foragers become farmers?. Oxford: Oxford 
University Press.

Bar-Massada, A., Gabay, O., Perevolotsky, A. et al. (2008). Quantifying the effect of grazing and shrub-clearing 
on small scale spatial pattern of vegetation. Landscape Ecology, 23(3), 327-339.

Bar-Peled, U., Aharoni, Y., Robinzon, B., et al. (1998). The effect of enhanced milk yield of dairy cows by 
frequent milking or suckling on intake and digestibility of the diet. Journal of Dairy Science, 81, 1420–1427.

Bartolomé, J., Franch, J., Plaixats, J. et al. (1998). Diet selection by sheep and goats on Mediterranean heath-
woodland range. Journal of Range Management, 51, 383-391.

Bartolomé, J., Plaixats, J., Piedrafita, J. et al. (2011). Foraging behavior of Alberes cattle in a Mediterranean forest 
ecosystem. Rangeland Ecology & Management, 64(3), 319-324.

Baruch, U. (1983). The palynology of a late Holocene core from Lake Kinneret (Sea of Galilee). (Unpublished 
Masters). The Hebrew University, Jerusalem,

Bauer, A., Cole, C. V. and Black, A. L. (1987). Soil property comparisons in virgin grasslands between grazed and 
nongrazed management systems. Soil Sci. Soc. Amer. J. 51 , 176-182.

Beeskow, A. M., Elissalde, N. O., & Rostagno, C. M. (1995). Ecosystem changes associated with grazing intensity 
on the Punta Ninfas rangelands of Patagonia, Argentina. Journal of Range Management, 48, 517-522.

Behnke, R. (2011). The economics of pastoral livestock production in Sudan. Boston Massachusetts: Feinstein 
International Center, Tufts University.

Belnap, J. (1993). Recovery rates of cryptobiotic crusts: Inoculant use and assessment methods. The Great Basin 
Naturalist, 53, 89-95.

Belnap, J., & Lange, O. L. (2001). Biological soil crusts: Structure, function, and management. New York: Springer.

Belovsky, G. E., & Schmitz, O. J. (1994). Plant defenses and optimal foraging by mammalian herbivores. Journal 
of Mammalogy, 75(4), 816-832.

Belsky, A. J. (1985). Long-term vegetation monitoring in the Serengeti national park, Tanzania. Journal of Applied 
Ecology, 22, 449-460.

Belsky, A. J. (1986). Does herbivory benefit plants? A review of the evidence. American Naturalist, 127, 870-
892.

Belsky, A. J., & Blumenthal, D. M. (1997). Effects of livestock grazing on stand dynamics and soils in upland 
forests of the interior west. Conservation Biology, 11, 315-327.

Belsky, A. J., Carson, W. P., Jensen, C. L. et al. (1993). Overcompensation by plants: Herbivore optimization or 
red herring? Evolutionary Ecology, 7(1), 109-121.

Ben-Ghedalia, D., Tagari, H., & Geva, A. (1982). Absorption by sheep of Calcium, Phosphorus, Magnesium from 
a poultry litter supplemented diet. The Journal of Agricultural Science, 98(1), 85-88.

Benjamin R.W., Barkai, D., & Hefetz, Y. (1989). Performance of replacement ewes grazing fodder shrubs, fodder 
production and its utilization by small ruminants in arid regions (FOPAR). (Semi-annual Report). Beer-Sheva: 
Ben-Gurion University of the Negev.

Benjamin, R. W., Barkai, D., Hefetz, Y. et al. (1988). Standing biomass of three species of fodder shrubs planted at 
five different densities three years after planting and its utilization by small ruminants in arid regions. In Dovrat, 
A. (compiler), fodder production anuual report.  Beer-Sheva: The Institutes for Applied Research, Ben-Gurion 
University of the Negev.

http://www.wool.com/
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-65520-3_15


377 ספרות

Benjamin, R. W., Barkai, D., Lavie, Y. et al. (1987). Effect of adding a fodder shrub component to sheep 
production systems in summer grazing, Fodder production and its utilization by small ruminants in arid regions 
(FOPAR). (Semi-annual Report). Beer-Sheva: Ben-Gurion University of the Negev.

Benjamin, R. W., Chen, M., Degen, A. A. et al. (1977). Estimation of the dry-and organic-matter intake of young 
sheep grazing a dry Mediterranean pasture, and their maintenance requirements. The Journal of Agricultural 
Science, 88(3), 513-520.

Benjamin, R. W., Chen, M., Seligman, N. G. et al. (1978). Primary production of grazed annual natural pasture 
and of grazed wheat in a semi-arid region of Israel. Agricultural Systems, 3(3), 205-220.

Benjamin, R. W., Degen, A. A., Breighet, A. et al. (1975). Estimation of food intake of sheep grazing green 
pasture when no free water is available. The Journal of Agricultural Science, 85(03), 403-407.

Benjamin, R., Lavie, Y., Forti, M. et al. (1995). Annual regrowth and edible biomass of two species of Atriplex and 
of Cassia sturtii after browsing. Journal of Arid Environments, 29(1), 63-84.

Benjamin, R., Oren, E., Katz, E. et al. (1992). The apparent digestibility of Atriplex barclayana and its effect on 
nitrogen balance in sheep. Animal Production, 54(2), 259-264.

Bennett, E. M., Peterson, G. D., & Gordon, L. J. (2009). Understanding relationships among multiple ecosystem 
services. Ecology Letters, 12(12), 1394-1404.

Bentley, H. L. (1898). Cattle ranges of the Southwest: A history of exhaustion of pasturage and suggestions for its 
restoration. USDA farmers bulletin no. 72. USA: United States. Dept. of Agriculture.

Bentley, H. L. (1902). Experiments in range improvement in central Texas. (No. US Forest Service Bulletin No. 13).
Govt. Print Off.

Bentley, J. R. (1967). Conversion of chaparral areas to grassland, techniques used in California. Washington, D.C: 
U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service.

Betteridge, K., Mackay, A. D., Shepherd, T. G. et al. (1999). Effect of cattle and sheep treading on surface 
configuration of a sedimentary hill soil. Soil Research, 37(4), 743-760.

Biquand, S., & Biquand-Guyot, V. (1992). The influence of peers, lineage and environment on food selection of 
the Criollo goat (Capra hircus). Applied Animal Behaviour Science, 34(3), 231-245.

Birrell, H. A. (1981). Some factors which affect the live-weight change and wool growth of adult corriedale 
wethers grazed at various stocking rates on perennial pasture in southern Victoria. Crop and Pasture 
Science, 32(2), 353-370.

Biswell, H. H. (1956). Ecology of California grasslands. Journal of Range Management, 9(1), 19-24.

Björkman, O., & Berry, J. (1973). High efficiency photosynthesis. Scientific American, 229(4), 80-93.

Black, J. L., & Kenney, P. A. (1984). Factors affecting diet selection by sheep. 2. height and density of 
pasture. Crop and Pasture Science, 35(4), 565-578.

Blondel, J. (2006). The ‘design’ of Mediterranean landscapes: A millennial story of humans and ecological 
systems during the historic period. Human Ecology, 34(5), 713-729.

Bock, C. E., & Webb, B. (1984). Birds as grazing indicator species in southeastern Arizona. The Journal of Wildlife 
Management, 48, 1045-1049.

Bökönyi, S. (1976). Development of early stock rearing in the Near East. Nature, 264, 19-23.

Bolland, M. D. A. (2000). Nutrition In W. K. Anderson, & J. Garlinge (Eds.), Wheat book, principles and practice. 
(pp. 102-103). Midland, W.A.: Agriculture Western Australia.

Bonfil, D. J., Mufradi, I., Klitman, S. et al. (1999). Wheat grain yield and soil profile water distribution in a no-till 
arid environment. Agronomy Journal, 91(3), 368-373.

Bouman, B. A. M., Van Keulen, H., Van Laar, H. H. et al. (1996). The ‘School of de Wit’ crop growth simulation 
models: A pedigree and historical overview. Agricultural Systems, 52(2), 171-198.

Bradley, H. (1918). The enclosures in England: An economic reconstruction. New York: Columbia University.

Brady, N. C., & Weil, R. R. (1984). The nature and properties of soils (9th ed.). New York: MacMillan Co.

Bråkenhielm, S., & Quinghong, L. (1995). Comparison of field methods in vegetation monitoring. Water, Air, Soil 
Pollution, 79: 75-87.

Brejda, J. J., Moorman, T. B., Karlen, D. L. et al. (2000). Identification of regional soil quality factors and indicators 
I. central and southern high plains. Soil Science Society of America Journal, 64(6), 2115-2124.

Brennan, R. F., & Bruce, R. C. (1999). Molybdenum. chap. 21. In K. I. Peverill, L. A. Sparrow & D. J. Reuter 
(Eds.), Soil analysis: An interpretation manual (pp. 303-307) CSIRO publishing.

Briske, D. D., Derner, J. D., Brown, J. R. et al. (2008). Rotational grazing on rangelands: Reconciliation of 
perception and experimental evidence. Rangeland Ecology & Management, 61(1), 3-17.

Brosh, A. (2007). Heart rate measurements as an index of energy expenditure and energy balance in ruminants: 
A review. Journal of Animal Science, 85(5), 1213-1227.

Brosh, A., Henkin, Z., Orlov, A. et al. (2006a). Diet composition and energy balance of cows grazing on 
mediterranean woodland. Livestock Science, 102(1), 11-22.

Brosh, A., Henkin, Z., Rothman, S. J. et al. (2003). Effects of faecal n-alkane recovery in estimates of diet 
composition. The Journal of Agricultural Science, 140(1), 93-100.



ספרות378 

Brosh , A., Henkin, Z., Ungar, E. D. et al. (2006b). Energy cost of cows’ grazing activity: Use of the heart rate 
method and the global positioning system for direct field estimation. Journal of Animal Science, 84(7), 1951-
1967.

Brosh, A., Henkin, Z., Ungar, E. D. et al. (2010). Energy cost of activities and locomotion of grazing cows: A 
repeated study in larger plots. Journal of Animal Science, 88(1), 315-323.

Brown, F., Driver, S. R., Briggs, C. A. et al. (Repr 2000 (Boston: Houghton, Mifflin, 1906)). The brown-driver-
briggs Hebrew and English lexicon : With an appendix containing the biblical Aramaic : Coded with the numbering 
system from strong's exhaustive concordance of the bible. Peabody, Mass.: Hendrickson.

Burlison, A. J., Hodgson, J., & Illius, A. W. (1991). Sward canopy structure and the bite dimensions and bite 
weight of grazing sheep. Grass and Forage Science, 46(1), 29-38.

Burns, C. E., Collins, S. L., & Smith, M. D. (2009). Plant community response to loss of large herbivores: Comparing 
consequences in a south African and a north American grassland. Biodiversity and Conservation, 18(9), 2327-
2342.

Burritt, E. A., & Provenza, F. D. (1991). Ability of lambs to learn with a delay between food ingestion and 
consequences given meals containing novel and familiar foods. Applied Animal Behaviour Science, 32(2), 179-
189.

Burritt, E., & Frost, R. (2006). Animal behavior: Principles and practices. In K. L. Launchbaugh, R. J. Daines & J. W. 
Walker (Eds.), Targeted grazing: A natural approach to vegetation management and landscape enhancement (pp. 
22-31) Centennial CO, USA: American Sheep Industry Association.

Butterfield , J., Bingham , S. & Savory, A. (2006). Holistic Management Handbook: Healthy Land, Healthy Profits. 
New York: Island Press.

Camp, K. G. T. (1999). Maintaining records of the veld management system. Co-ordinated extension, agricultural 
production guidelines. Natal:

Campbell, E. S., Taylor, C. A., Walker, J. W. et al. (2007). Effects of supplementation on juniper intake by 
goats. Rangeland Ecology & Management, 60(6), 588-595.

Carpenter, S. R., Mooney, H. A., Agard, J. et al. (2009). Science for managing ecosystem services: Beyond the 
millennium ecosystem assessment. PNAS, 106(5), 1305-1312.

Carter, M. R. (2002). Soil quality for sustainable land management: Organic matter and aggregation interactions 
that maintain soil functions. Agronomy Journal, 94, 38-47.

Caughly, G. (1979). What is the thing called Carrying capacity? In Boyce, M.S. and L.D. Hayden (eds.) American 
Elk: Ecology, behavior and management. Laramie: University of Wyoming Press 

Chacon, E., Stobbs, T. H., & Sandland, R. L. (1976a). Estimation of herbage consumption by grazing cattle using 
measurements of eating behaviour. Grass and Forage Science, 31(2), 81-87.

Chacon, E., & Stobbs, T. H. (1976). Influence of progressive defoliation of a grass sward on the eating behaviour 
of cattle. Crop and Pasture Science, 27(5), 709-727.

Chacon, E. A., Stobbs, T. H., & Dale, M. B. (1978). Influence of sward characteristics on grazing behaviour and 
growth of Hereford steers grazing tropical grass pastures. Crop and Pasture Science, 29(1), 89-102.

Chadwick, M. A., Vercoe, P. E., Williams, I. H. et al. (2009). Dietary exposure of pregnant ewes to salt dictates 
how their offspring respond to salt. Physiology & Behavior, 97(3), 437-445.

Chambers, A. R. M., Hodgson, J., & Milne, J. A. (1981). The development and use of equipment for the automatic 
recording of ingestive behaviour in sheep and cattle. Grass and Forage Science, 36(2), 97-105.

Chapin III, F. S., & McNaughton, S. J. (1989). Lack of compensatory growth under phosphorus deficiency in 
grazing-adapted grasses from the Serengeti plains. Oecologia, 79(4), 551-557.

Charnov, E. L. (1976). Optimal foraging, the marginal value theorem. Theoretical Population Biology, 9(2), 129-
136.

Cheeke, P. R. (1998). Natural toxicants in feeds, forages, and poisonous plants. Danville, Illinois: Interstate 
Publishers, Inc.

Chilliard, Y., Glasser, F., Ferlay, A. et al. (2007). Diet, rumen biohydrogenation and nutritional quality of cow and 
goat milk fat. European Journal of Lipid Science and Technology, 109, 828-855.

Chomitz, K. M., Brenes, E., & Constantino, L. (1999). Financing environmental services: The Costa Rican 
experience and its implications. Science of the Total Environment, 240(1), 157-169.

Clements, F. E. (1916). Plant succession: An analysis of the devlopment of vegetation. Publication 242. Washington 
DC: Carnegie Institution.

Coates, D. B., Schachenmann, P., & Jones, R. J. (1987). Reliability of extrusa samples collected from steers 
fistulated at the oesophagus to estimate the diet of resident animals in grazing experiments. Animal 
Production Science, 27(6), 739-745.

Conard, S. G., Beyers, J. L., & Wohlgemuth, P. M. (1995). Impacts of post-fire grass seeding on chapparal 
systems – what do we know and where do we go from here? In J. E. Keeley, & T. Scott (Eds.), Brushfires 
in California wildlands: Ecology and resource management (pp. 149-161). Washington D.C.: International 
Association of Wildland Fire.



379 ספרות

Connell, J. H. (1978). Diversity in tropical rain forests and coral reefs. Science, 199(4335), 1302-1310. 
doi:199/4335/1302 [pii]

Cordova, F. J., Wallace, J. D., & Pieper, R. D. (1978). Forage intake by grazing livestock: A review. Journal of Range 
Management, 31, 430-438.

Corning, P. A. (2002). The re-emergence of "emergence": A venerable concept in search of a 
theory. Complexity, 7(6), 18-30.

Correal, E. (1993). Grazing use of fodder shrub plantations. In V. Papanastasis (Ed.), Fodder trees and shrubs 
in the Mediterranean production systems: Objectives and expected results of the EC research contract (pp. 99-
118). Luxembourg: Commission of the European Communities.

Costall, D.A. 1999. Effect of cattle and sheep treading on surface configuration of a sedimentary hill soil. 
Australian Journal of Soil Research 37, 743-760.

Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R. et al. (1997). The value of ecosystem service and nature capital in the 
world. Nature, 387(15), 235-260.

Cowlishaw, S. J. (1969). The carrying capacity of pastures. Grass and Forage Science, 24(3), 207-214.

Crawley, M. J. (1983). Herbivory: The dynamics of animal-plant interactions. Berkeley, California, USA: Blackwell 
Scientific Publications.

Cribb, R. (1991). Nomads in archaeology. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Crowfoot, G. M. H., & Baldensperger, L. (1932). From Cedar to Hyssop: A study in the folklore of plants in Palestine. 
London: Sheldon Press.

Cumming, D. H. M., & Cumming, G. S. (2003). Ungulate community structure and ecological processes: Body 
size, hoof area and trampling in African savannas. Oecologia, 134(4), 560-568.

Curll, M. L., & Wilkins, R. J. (1982). Frequency and severity of defoliation of grass and clover by sheep at different 
stocking rates. Grass and Forage Science, 37(4), 291-297.

Daily, G. C. (1997). Nature's services: Societal dependence on natural ecosystems. Washington DC: Island Press.

Dalrymple, R. L., & Flatt, B. (2000). Using grazing records to make management decisions. Agricultural news 
and views, pasture and range. agricultural division, the Samuel Roberts noble foundation, inc. Retrieved from 
http://www.noble.org/ag/pasture/grazingrecords/

Danin, A. (1995). Man and the natural environment. In Levy T.E. (Ed.), The archeology of society in the Holy Land. 
New York: Continuum International Publishing Group (pp. 624).

Davis, S. J., & Valla, F. R. (1978). Evidence for domestication of the dog 12,000 years ago in the Natufian of 
Israel. Nature, 276, 608-610.

De Malach, N., Kigel, J., Voet, H. et al. (2014). Are semiarid shrubs resilient to drought and grazing? differences 
and similarities among species and habitats in a long-term study. Journal of Arid Environments, 102, 1-8.

De Ridder, N., Seligman, N. G., & van Keulen, H. (1981). Analysis of environmental and species effects on the 
magnitude of biomass investment in the reproductive effort of annual pasture plants. Oecologia,49(2), 263-
271.

de Wit, C. T. (1958). Transpiration and crop yields. (Agricultural Research Report No. 64.6). Wageningen 
(Netherlands): PUDOC.

de Wit, C. T. (1965). Photosynthesis of leaf canopies. (Agricultural Research Report # 663). Wageningen 
(Netherlands): PUDOC. 

de Wit, C. T. (1970). Dynamic concepts in biology. IBP/PP Technical Meeting, Trebon.

Decandia, M., Yiakoulaki, M., Pinna, G. et al. (2008). Foraging behaviour and intake of goats browsing on 
Mediterranean shrublands. In A. Cannas, & G. Pulina (Eds.), Dairy goat feeding and nutrition (pp. 161-188). 
Wallinford, UK: CABI.

Degen, A. A., Benjamin, R. W., Mishorr, T. et al. (2000). Acacia saligna as a supplementary feed for grazing desert 
sheep and goats. The Journal of Agricultural Science, 135(1), 77-84.

DelCurto, T., Porath, M., Parsons, C. T. et al. (2005). Management strategies for sustainable beef cattle grazing 
on forested rangelands in the pacific northwest. Rangeland Ecology & Management, 58(2), 119-127.

Demment, M. W., & Van Soest, P. J. (1985). A nutritional explanation for body-size patterns of ruminant and 
nonruminant herbivores. American Naturalist, 125, 641-672.

Derrick, R. W., Moseley, G., & Wilman, D. (1993). Intake, by sheep, and digestibility of chickweed, dandelion, 
dock, ribwort and spurrey, compared with perennial ryegrass. The Journal of Agricultural Science, 120(01), 51-
61.

Dexter, A. R. (2004). Soil physical quality - preface. Soil & Tillage Research, 79(2), 129-130.

Dhondt, A. (1998). Carrying capacity: a confusing concept. Acta Oecologica 4, 337-346.

di Castri, F., & Mooney, A. (1973). Mediterranean type ecosystems - origin and structure. Heidelberg: Springer 
Verlag.

Di Marco, O.N. and Aello, M.S., M. Nomdedeu, and S. Van Houtte (2001) Effect of maize crop maturity on silage 
chemical composition and digestibility (in vivo, in situ and in vitro). Animal Feed Science and Technology, 99, 
37-43.

http://www.noble.org/ag/pasture/grazingrecords/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840102000779
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840102000779


ספרות380 

Diaz, S., & Cabido, M. (2001). Vive la difference: Plant functional diversity matters to ecosystem processes. Trends 
in Ecology & Evolution, 16(11), 646-655.

Diaz, S., Lavorel, S., McIntyre, S. et al. (2007). Plant trait responses to grazing – a global synthesis. Global 
Change Biology, 13(2), 313-341.

Dietz, T. H., Scott, C. B., Campbell, E. J. et al. (2010). Feeding red-berry juniper (Juniperus pinchotii) at weaning 
increases juniper consumption by goats on pasture. Rangeland Ecology & Management, 63(3), 366-372.

Dolev, A., Henkin, Z., Brosh, A. et al. (2014). Foraging behavior of two cattle breeds, a whole-year study: II. 
spatial distribution by breed and season. Journal of Animal Science, 92(2), 758-766.

Dolev, A., Ungar, E. D., Yehuda, Y. et al. (2008). Factors influencing the spatial distribution of beef cattle on 
Mediterranean rangeland. Paper presented at the IGC-IRC 2008 International Congress, Huhhot, China. 661.

Domingue, B. M., Dellow, D. W., & Barry, T. N. (1991). The efficiency of chewing during eating and ruminating in 
goats and sheep. The British Journal of Nutrition, 65(3), 355-363.

Donahue, D. L. (1999). The western range revisited: Removing livestock from public lands to conserve native 
biodiversity. University of Oklahoma Press.

Donnelly, J. R., Freer, M., Salmon, L. et al. (2002). Evolution of the GRAZPLAN decision support tools and 
adoption by the grazing industry in temperate Australia. Agricultural Systems, 74(1), 115-139.

Dougherty, C. T., Bradley, N. W., Lauriault, L. M. et al. (1992). Allowance‐intake relations of cattle grazing 
vegetative tall fescue. Grass and Forage Science, 47(3), 211-219.

Dougherty, C. T., Lauriault, L. M., Cornelius, P. L. et al. (1989). Herbage allowance and intake of cattle. The 
Journal of Agricultural Science, 112(03), 395-401.

Duncan, K., & Holdaway, R. (1989). Footprint pressures and locomotion of moas and ungulates and their effects 
on the New Zealand indigenous biota through trampling. New Zealand Journal of Ecology, 12, 97-101.

Du Toit, G.N., Snyman, H.A. & Malan, P.J. (2009). Physical impact of grazing by sheep on soil parameters in the 
Nama Karoo subshrub/grass rangeland of South  Africa. Journal of Arid Environments, 73, 804–810.

Dyksterhuis, E. J. (1949). Condition and management of range land based on quantitative ecology. Journal of 
Range Management, 2(3), 104-115.

Eccles, B., & Sexton, J. (2010). CRS farm mapping: Integrated map, paddock and livestock software. Masterton, 
New Zealand: CRS Software Ltd.

Editor (2008). Timeline of photosynthesis on earth. Scientific American. Retrieved from http://www.
scientificamerican.com/article/timeline-of-photosynthesis-on-earth/

Egerton, F. N. (2007). Understanding food chains and food webs, 1700–1970. Bulletin of the Ecological Society 
of America, 88(1), 50-69.

El Aich, A., Moukadem, A., & Rittenhouse, L. R. (1989). Feeding station behavior of free-grazing sheep. Applied 
Animal Behaviour Science, 24(3), 259-265.

Ellis, J. E., & Swift, D. M. (1988). Stability of African pastoral ecosystems: Alternate paradigms and implications 
for development. Journal of Range Management, 41(6), 450-459.

Ellison, L. (1960). Influence of grazing on plant succession of rangelands. The Botanical Review, 26(1), 1-78.

El-Shorbagy, M. A. (1998). Impact of development programmes on deterioration of rangeland resources in 
some african and middle eastern countries. In V. R. Squires, & H. A. Sidahmed (Eds.), Drylands: Sustainable 
use of ranglands into the twenty-first century (pp. 45-70). Rome, Italy: international fund for agricultural 
development.

Epstein, H. (1985). The Awassi sheep, with special reference to the improved dairy type. (FAO Animal Production 
and Health Paper no. 57). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Etheridge, et al. (1998). Atmosphric methane between 100 A.D. and present: evidence of anthropogenic 
emissions and climate variability. Journal of Geophysical Research, 103, 15979-15993.

Ervynck, A., Dobney, K., Hongo, H. et al. (2001). Born free? new evidence for the status of Sus scrofa at Neolithic 
Cayönü Tepesi (southeastern Anatolia, Turkey). Paléorient, 27, 47-73.

Estrada, O. J., Grogan, S., & Gadzia, K. L. (1997). Livestock impacts for management of reclaimed land at 
Navajo Mine: The decision-making process. Paper presented at the American Society for Surface Mining and 
Reclamation, Austin, Texas. 239-244.

Evenari, M., Noy-Meir, I., & Naveh, Z. (1978, 14 June). The case for the black goat. The Jerusalem Post.

Evershed, R. P., Payne, S., Sherratt, A. G. et al. (2008). Earliest date for milk use in the Near East and southeastern 
Europe linked to cattle herding. Nature, 455, 528-531.

Evju, M., Austrheim, G., Halvorsen, R. et al. (2009). Grazing responses in herbs in relation to herbivore selectivity 
and plant traits in an alpine ecosystem. Oecologia, 161(1), 77-85.

Evlagon, D., Kommisarchik, S., Glasser, T. et al. (2010). How much browse is available for goats that graze 
Mediterranean woodlands? Small Ruminant Research, 94(1), 103-108.

Evlagon, D., Kommisarchik, S., Gurevich, B. et al. (2012). Estimating normative grazing capacity of planted 
Mediterranean forests in a fire-prone environment. Agriculture, Ecosystems & Environment, 155, 133-141.

http://www.scientificamerican.com/article/timeline-of-photosynthesis-on-earth/
http://www.scientificamerican.com/article/timeline-of-photosynthesis-on-earth/


381 ספרות

Eyal, E., Benjamin, R. W., & Tadmor, N. H. (1975). Sheep production on seeded legumes, planted shrubs, and 
dryland grain in a semiarid region of Israel. Journal of Range Management, 28, 100-107.

FAO (2012). Livestock & the environment: Finding a balance: Document Repository.

FAOCLIM 2 (2001). World-wide agroclimatic data: Environment and natural resources 

Farber, S.C., Costanza, R. & Wilson, M.A. (2002). Economic and ecological concepts for valuing ecosystem 
services. Ecological Economics, 41, 375–392

Finan, T. J., & Al Haratani, E. R. (1998). Modern Bedouins: The transformation of traditional nomad society 
in the al-Tayasiyah region of Saudi Arabia. In R. Squires, & A. E. Sidahmed (Eds.), Drylands: Sustainable 
use of rangelands into the twenty-first century (pp. 345-368). Rome: International Fund for Agricultural 
Development.

Firestone, M.K. 1995. Nutrient cycling in a managed oak woodland grass ecosystem. Final Report to the 
Integrated Hardwood Range Management Program, University of California.

Fischer, S. F., Poschlod, P., & Beinlich, B. (1996). Experimental studies on the dispersal of plants and animals on 
sheep in calcareous grasslands. Journal of Applied Ecology, 33, 1206-1222.

Fleischer, A., & Tsur, Y. (2000). Measuring the recreational value of agricultural landscape. European Review of 
Agricultural Economics, 27(3), 385-398.

Fleischner, T. L. (1994). Ecological costs of livestock grazing in western north America. Conservation Biology, 8, 
629-644.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2001). Pastoralism in the new millennium. Rome, 
Italy: FAO.

Forbes, T. D. A. (1988). Researching the plant-animal interface: The investigation of ingestive behavior in 
grazing animals. Journal of Animal Science, 66(9), 2369-2379.

Forni, N. (2005). Land tenure policies in the Middle East. Retrieved from http://www.fao.org//docrep/005/
Y8999T/y8999t0f.htm

Fowler, D. (1996). Virgil (Publius Vergilius Maro). In S. Hornblower, & A. Spawforth (Eds.), The Oxford classical 
dictionary (3rd ed., pp. 1602).

Gabay, O., Perevolotsky, A., Bar-Massada, A. et al. (2011). Differential effects of goat browsing on herbaceous 
plant community in a two-phase mosaic. Plant Ecology, 212(10), 1643-1653.

Galaty, J. G., & Johnson, D. L. (1990). The world of pastoralism: Herding systems in comparative perspective. New 
York: Guilford Press.

Ganskopp, D. (2001). Manipulating cattle distribution with salt and water in large arid-land pastures: A GPS/GIS 
assessment. Applied Animal Behaviour Science, 73(4), 251-262.

Ganskopp, D., & Bohnert, D. (2006a). Do pasture-scale nutritional patterns affect cattle distribution on 
rangelands? Rangeland Ecology & Management, 59(2), 189-196.

Ganskopp, D. C., & Bohnert, D. W. (2009). Landscape nutritional patterns and cattle distribution in rangeland 
pastures. Applied Animal Behavior Science, 116(2), 110-119.

Ganskopp, D., Cruz, R., & Johnson, D. E. (2000). Least-effort pathways?: A GIS analysis of livestock trails in 
rugged terrain. Applied Animal Behavior Science, 68(3), 179-190.

Ganskopp, D., Svejcar, T., Taylor, F. et al. (2006). Will spring cattle grazing among young bitterbrush enhance 
shrub growth? Eastern Oregon Agricultural Research Center, SR1057, 64-65.

Garcia-Gonzalez, R. & Cuartas, P. (1989). A comparison of the diet of the wild goat (Capra pyrenaica), domestic 
goat (Capra hircus), Mouflon (Ovis musimon) and domestic sheep (Ovis aries) in the Cazorla mountain ridge. 
Acta Biol. Mont., IX, 123-132.

Gartner, J. A., & Hallam, D. (1984). A quantitative framework for livestock development planning: Part 3—Feed 
demand and supply. Agricultural Systems, 14(3), 123-142.

Gibb, M. J., Huckle, C. A., Nuthall, R. et al. (1997). Effect of sward surface height on intake and grazing behaviour 
by lactating Holstein Friesian cows. Grass and Forage Science, 52(3), 309-321.

Gibb, M. J., & Treacher, T. T. (1976). The effect of herbage allowance on herbage intake and performance of 
lambs grazing perennial ryegrass and red clover swards. The Journal of Agricultural Science, 86(2), 355-365.

Gilboa, N., Perevolotsky, A., Landau, S. et al. (2000). Increasing productivity in goats grazing Mediterranean 
woodland and scrubland by supplementation of polyethylene glycol. Small Ruminant Research, 38(2), 183-
190.

Ginat, J. (1987). Blood disputes among Bedouin and rural Arabs in Israel: Revenge, mediation, outcasts, and family 
honor. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

Ginat, J. (2013). Women in Muslim rural society. New Jersey: Transaction Publishers.

Ginguld, M. (1994). Managing herds and households: Management practices and livelihood strategies of sheep 
owning Bedouin households in the Negev region of Israel. Bet Dagan, Israel: ISS Working Papers-General Series. 
Dept. of Natural Resources, ARO.

Ginguld, M., Perevolotsky, A., & Ungar, E. D. (1997). Living on the margins: Livelihood strategies of Bedouin 
herd-owners in the northern Negev, Israel. Human Ecology, 25(4), 567-591.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800902000885
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800902000885
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800902000885
http://economics
http://www.fao.org/docrep/005/Y8999T/y8999t0f.htm
http://www.fao.org/docrep/005/Y8999T/y8999t0f.htm


ספרות382 

Gitelson, A. A. (2004). Wide dynamic range vegetation index for remote quantification of biophysical 
characteristics of vegetation. Journal of Plant Physiology, 161(2), 165-173.

Glasser, T., Landau, S., Ungar, E. D. et al. (2008). A fecal NEAR-infrared reflectance spectroscopy-aided 
methodology to determine goat dietary composition in a Mediterranean shrubland. Journal of Animal 
Science, 86(6), 1345-1356.

Glasser, T., Landau, S., Ungar, E. D. et al. (2012). Foraging selectivity of three goat breeds in a Mediterranean 
shrubland. Small Ruminant Research, 102(1), 7-12.

Glasser, T. A., Ungar, E. D., Landau, S. Y. et al. (2009). Breed and maternal effects on the intake of tannin-rich 
browse by juvenile domestic goats (Capra hircus). Applied Animal Behaviour Science, 119(1), 71-77.

Godinez-Alvarez, H., Herrick, J. E., Mattocks, M. et al. (2009). Comparison of three vegetation monitoring 
methods: Their relative utility for ecological assessment and monitoring. Ecological Indicators, 9(5), 1001-
1008.

Goldstein, J. (1999). Emergence as a construct: History and issues. Emergence, 1(1), 49-72.

Golodets, C. & Boeken, B. (2006). Moderate sheep grazing in semiarid shrubland alters small-scale soil surface 
structure and patch properties. Catena, 65, 285 – 291 

Golodets, C., Kigel, J., & Sternberg, M. (2010). Recovery of plant species composition and ecosystem function 
after cessation of grazing in a Mediterranean grassland. Plant and Soil, 329(1-2), 365-378.

Golodets, C., Kigel, J., & Sternberg, M. (2011). Plant diversity partitioning in grazed Mediterranean grassland at 
multiple spatial and temporal scales. Journal of Applied Ecology, 48(5), 1260-1268.

Golodets, C., Sternberg, M., & Kigel, J. (2009). A community level test of the leaf height seed ecology strategy 
scheme in relation to grazing conditions. Journal of Vegetation Science, 20(3), 392-402.

Golodets, C., Sternberg, M., Kigel, J. et al. (2013). From desert to Mediterranean rangelands: Will increasing 
drought and inter-annual rainfall variability affect herbaceous annual primary productivity? Climatic 
Change, 119(3-4), 785-798.

Goot, H., Eyal, E., Foot, W. C. et al. (1984). Lamb performance and wool production in Finn-cross sheep in 
accelerated lambing programs: the promotion of prolific strains of sheep. (Final Report submitted to BARD). Bet 
Dagan: Agricultural Research Organization.

Gootwine, E. (2011). Mini review: breeding Awassi and Assaf sheep for diverse management conditions. Tropical 
Animal Health Production, 43, 1289–1296.

Gordiano, G. (1956). The Mediterranean region. In H. Guest (Ed.), A world geography of forest resources (pp. 
52-317). New York: Ronald Press.

Graetz, R. D., & Tongway, D. J. (1986). Influence of grazing management on vegetation, soil structure and 
nutrient distribution and the infiltration of applied rainfall in a semi‐arid chenopod shrubland. Australian Journal 
of Ecology, 11(4), 347-360.

Graves, W., Williams, W., Vaughn, C. et al. (2001). Australian varieties improve pasture in long-term annual 
legume trials. California Agriculture, 55(6), 60-64.

Gray, R. (2010). The clean up of the river Thames. The Telegraph. Retrieved from  http://www.telegraph.co.uk/
news/earth/wildlife/8059970/The-clean-up-of-the-River-Thames.html

Green, L. R. (1977). Fuelbreaks and other fuel modification for wildland fire control (Agriculture Handbook No, 499 
ed.). Washington, DC: US Department of Agriculture, Forest Service.

Greenwood, K. L., & McKenzie, B. M. (2001). Grazing effects on soil physical properties and the consequences 
for pastures: A review. Animal Production Science, 41(8), 1231-1250.

Griffiths, W. M., Alchanatis, V., Nitzan, R. et al. (2006). A video and acoustic methodology to map bite placement 
at the patch scale. Applied Animal Behaviour Science, 98(3), 196-215.

Guessous, F. (1992). Utilisation des chaumes de cereales par les ruminants. In F. Guessous, A. Kabbali & H. 
Narjisse (Eds.), Livestock in the mediterranean cereal production systems. Wageningen, Netherlands: PUDOC.

Gugino, B. K., Abawi, G. S., Idowu, O. J. et al. (2009). Cornell soil health assessment training manual. Geneva, New 
York: Cornell University College of Agriculture and Life Sciences.

Gutman, M., Henkin, Z., & Holzer, Z. (1999a). Comparative performance of beef cattle on herbaceous and woody 
vegetation. In V. P. Papanastasis, J. Frame & A. S. Nastis (Eds.), Grasslands and woody plants in Europe (pp. 
365-370) European Grassland Federation, Hellenic Range and Pasture Society.

Gutman, M., Henkin, Z., Holzer, Z. et al. (1999b). A case study of beef cattle grazing in a Mediterranean-type 
woodland. People and Rangelands Building the Future, Townsville, Queensland, Australia 1, 521-522.

Gutman, M., Henkin, Z., Holzer, Z. et al. (2000). A case study of beef-cattle grazing in a Mediterranean-type 
woodland. Agroforestry Systems, 48(2), 119-140.

Gutman, M., Holzer, Z., Baram, H. et al. (1999c). Heavy stocking and early-season deferment of grazing on 
Mediterranean-type grassland. Journal of Range Management, 52, 590-599.

Gutman, M., Holzer, Z., Seligman, N. G. et al. (1990a). Stocking density and production of a supplemented beef 
herd grazing yearlong on Mediterranean grassland. Journal of Range Management, 43, 535-539.

http://www.telegraph.co.uk/news/earth/wildlife/8059970/The-clean-up-of-the-River-Thames.html
http://www.telegraph.co.uk/news/earth/wildlife/8059970/The-clean-up-of-the-River-Thames.html


383 ספרות

Gutman, M., & Seligman, N. G. (1979). Grazing management of Mediterranean foothill range in the upper Jordan 
river valley. Journal of Range Management, 32, 86-92.

Gutman, M., Seligman, N. G., & Noy-Meir, I. (1990b). Herbage production of Mediterranean grassland under 
seasonal and yearlong grazing systems. Journal of Range Management, 43, 64-68.

Habel, J. C., Dengler, J., Janišová, M. et al. (2013). European grassland ecosystems: Threatened hotspots of 
biodiversity. Biodiversity and Conservation, 22(10), 2131-2138.

Hadar, L., Noy Meir, I., & Perevolotsky, A. (1999). The effect of shrub clearing and grazing on the composition 
of a Mediterranean plant community: Functional groups versus species. Journal of Vegetation Science, 10(5), 
673-682.

Hadar, L., Noy-Meir, I., & Perevolotsky, A. (2000). Scale-dependent effects of fuel break management on 
herbaceous community diversity in a Mediterranean garrigue. Journal of Mediterranean Ecology, 1, 237-248.

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162, 1243–1248.

Hart, R. H., Bissio, J., Samuel, M. J. et al. (1993). Grazing systems, pasture size, and cattle grazing behavior, 
distribution and gains. Journal of Range Management, 46, 81-87.

Heady, H. F. (1961). Continuous vs. specialized grazing systems: A review and application to the California 
annual type. Journal of Range Management, 14, 182-193.

Helmer, D., Gourichon, L., Monchot, H. et al. (2005). Identifying early domestic cattle from pre-pottery Neolithic 
sites on the middle Euphrates using sexual dimorphism. In J. D. Vigne, J. Peters & D. Helmer (Eds.), New 
methods and the first steps of animal domestication (pp. 85-95). Oxford: Oxbow Books.

Henkin, Z. (2006). From Sarcopoterium thicket to high quality pasture in two seasons. (IALC Final Report No. Grant 
No. 04-DG-11132463-019). Arizona: University of Arizona.

Henkin, Z. (2011). Cattle grazing and vegetation management for multiple use of Mediterranean shrubland in 
israel. Israel Journal of Ecology & Evolution, 57(1-2), 43-51.

Henkin, Z., Hadar, L., & Noy-Meir, I. (2007). Human-scale structural heterogeneity induced by grazing in a 
Mediterranean woodland landscape. Landscape Ecology, 22(4), 577-587.

Henkin, Z., Hadar, L., Noy-Meir, I. et al. (2004). Effect of cattle and goat grazing on landscape features and human 
visual qualities in northern Israel. Paper presented at the Proceedings of the 10th MEDECOS Conference, 24

Henkin, Z., Gutman, M., Aharon, H. et al. (2005). Suitability of Mediterranean oak woodland for beef herd 
husbandry. Agriculture, Ecosystems and Environment, 109, 255-261.

Henkin, Z., Noy-Meir, I., Kafkafi, U. et al. (1996). Phosphate fertilization primes production of rangeland on 
brown Rendzina soils in the Galilee, israel. Agriculture, Ecosystems & Environment, 59(1), 43-53.

Henkin, Z., Noy-Meir, I., Kafkafi, U. et al. (1994). Soil phosphorus in a managed Mediterranean woodland 
ecosystem: Herbage response and cattle grazing effects. Agriculture, Ecosystems & Environment, 47(4), 299-
311.

Henkin, Z., Perevolotsky, A., Rosenfeld, A. et al. (2009). The effect of polyethylene glycol on browsing behaviour 
of beef cattle in a tanniferous shrubby Mediterranean range. Livestock Science, 126, 245-251.

Henkin, Z., Perevolotsky, A., & Sternberg, M. (2010a). Vulnerability of Mediterranean grasslands to climate 
change: What can we learn from a long-term experiment. Options Méditerranéennes, 92, 167-174.

Henkin, Z., & Seligman, N. G. (2011). The role of management on the rate of secondary succession in 
Mediterranean shrubland after fire. Plant Biosystems, 145(3), 708-714.

Henkin, Z., Seligman, N. G., Kafkafi, U. et al. (1998). ‘Effective growing days’: A simple predictive model of the 
response of herbaceous plant growth in a Mediterranean ecosystem to variation in rainfall and phosphorus 
availability. Journal of Ecology, 86(1), 137-148.

Henkin, Z., Seligman, N. G., & Noy-Meir, I. (2007a). Successional transitions and management of a phosphorus-
limited shrubland ecosystem. Rangeland Ecology & Management, 60(5), 453-463.

Henkin, Z., Seligman, N. G., & Noy-Meir, I. (2010b). Long-term productivity of Mediterranean herbaceous 
vegetation after a single phosphorus application. Journal of Vegetation Science, 21(5), 979-991.

Henkin, Z., Seligman, N. G., Noy Meir, I. et al. (1999). Secondary succession after fire in a Mediterranean dwarf‐
shrub community. Journal of Vegetation Science, 10(4), 503-514.

Henkin, Z., Seligman, N. G., Noy-Meir, I. et al. (1998). Rehabilitation of Mediterranean dwarf-shrub rangeland 
with herbicides, fertilizers, and fire. Journal of Range Management, 51, 193-199.

Henkin, Z., Ungar, E. D., & Dolev, A. (2012). Foraging behaviour of beef cattle in the hilly terrain of a Mediterranean 
grassland. The Rangeland Journal, 34(2), 163-172.

Henkin, Z., Ungar, E. D., Dvash, L. et al. (2011a). Effects of cattle grazing on herbage quality in a herbaceous 
Mediterranean rangeland. Grass and Forage Science, 66, 516-525.

Henkin, Z., Ungar, E. D., Perevolotsky, A. et al. (2015). Long-term trade-offs between herbage growth, animal 
production and supplementary feeding in heavily grazed Mediterranean grassland. Rangeland Ecology and 
Management, 68(5), 332-340.

Herd, D. B., & Sprott, L. R. (1986). Body condition, nutrition and reproduction of beef cows. Texas: Texas 
Agricultural Extension Service. Texas A & M Univ.



ספרות384 

Herrick, J. E. (2000). Soil quality: An indicator of sustainable land management? Applied Soil Ecology, 15(1), 
75-83.

Herrick, J. E., Lessard, V. C., Spaeth, K. E. et al. (2010). National ecosystem assessments supported by scientific 
and local knowledge. Frontiers in Ecology and the Environment, 8(8), 403-408.

Herrick, J. E., Van Zee, J. W., Havstad, K. M. et al. (2005). Monitoring manual for grassland, shrubland and savanna 
ecosystems. Las Cruces, New Mexico: USDA-ARS Jornada Experimental Range.

Hiendleder, S., Lewalski, H., & Janke, A. (2008). Complete mitochondrial genomes of Bos taurus and Bos indicus 
provide new insights into intra-species variation, taxonomy and domestication. Cytogenetic and Genome 
Research, 120(1-2), 150-156.

Hirsch, S. (1933). Sheep and goats in Palestine (2nd ed.). Tel- Aviv: Bulletin of the Palestine Economic Society 4.

Hodgson, J. (1976). The influence of grazing pressure and stocking rate on herbage intake and animal 
performance. Pasture Utilization by the Grazing Animal. Occasional Symposium no 8, British Grassland 
Society, Hurley, England. 93-103.

Hodgson, J. (1981). Variations in the surface characteristics of the sward and the short term rate of herbage 
intake by calves and lambs. Grass and Forage Science, 36(1), 49-57.

Hodgson, J. (1985). The control of herbage intake in the grazing ruminant. Proceedings of the Nutrition 
Society, 44(2), 339-346.

Hodgson, J. (1986). Grazing behaviour and herbage intake. Occasional Symposium no. 19, British Grassland 
Society, , Hurley, England. 51-64.

Hodgson, J., Forbes, T., Armstrong, R. et al. (1991). Comparative studies of the ingestive behaviour and herbage 
intake of sheep and cattle grazing indigenous hill plant communities. Journal of Applied Ecology, 28, 205-227.

Hoekstra, A.H. and Chapagain, A. K.  (2007). Water footprints of nations: Water use by people as a function of 
their consumption pattern. Water Resources Management,  21, 35–48.

Holechek, J. L., Pieper, R. D., & Herbel, C. H. (1995, 1998, 2010). Range management: Principles and practices. 
New Jersey, USA: Prentice-Hall.

Holling, C. S. (1959a). The components of predation as revealed by a study of small-mammal predation of the 
European pine sawfly. The Canadian Entomologist, 91(5), 293-320.

Holling, C. S. (1959b). Some characteristics of simple types of predation and parasitism. The Canadian 
Entomologist, 91(7), 385-398.

Holzer, Z., Benjamin, R., Gutman, M. et al. (1990). The precision and logistics of the tritium dilution technique for 
measuring green pasture intake in free ranging beef cattle. World Review of Animal Production, 25(1), 57-60.

Holzer, Z., Morris, J. G., Gutman, M. et al. (1986). Physiological criteria for improvement of production 
efficiency in beef cows subjected to nutritional and environmental" stress" due to fluctuating seasonal grazing 
conditions. (Final Report BARD Project No. I-132-80). Bet Dagan, Israel: United States-Israel Binational 
Agricultural Research and Development Fund.

Howieson, J. G., O’Hara, G. W., & Carr, S. J. (2000). Changing roles for legumes in mediterranean agriculture: 
Developments from an Australian perspective. Field Crops Research, 65(2), 107-122.

Hubert, B., Deverre, C., & Meuret, M. (1995). The know-how of livestock farmers challanged by new objectives 
for European farming. Paper presented at the Salt Lake City, Utah. , Vth International Rangeland Congress 115-
116.

Hughes, R. N. (1990). Behavioural mechanisms of food selection. Berlin, Germany: Springer-Verlag.

Hunt, L. P., Petty, S., Cowley, R. et al. (2007). Factors affecting the management of cattle grazing distribution 
in northern Australia: Preliminary observations on the effect of paddock size and water points. The Rangeland 
Journal, 29(2), 169-179.

Hunter, M. D. & Price, P. W. (1992). Playing chutes and ladders: Heterogeneity and the relative roles of bottom-
up and top-down forces in natural communities. Ecology, 73(3), 723-732.

Hütteroth, W. D., & Abdulfattah, K. (1977). Historical geography of Palestine, Transjordan and southern Syria in the 
late 16th [sixteenth] century. Erlangen, Germany: Palm and Enke.

Hybel, N., & Poulsen, B. (2007). The Danish resources C. 1000-1550 : Growth and recession. Leiden: Brill.

Illius, A. W., Clark, D. A., & Hodgson, J. (1992). Discrimination and patch choice by sheep grazing grass-clover 
swards. Journal of Animal Ecology, 61, 183-194.

Illius, A. W., Wood-Gush, D., & Eddison, J. C. (1987). A study of the foraging behaviour of cattle grazing patchy 
swards. Biology of Behaviour, 12, 33-44.

Jameson, M. H., Runnels, C. N., Van Andel, T. H. et al. (1994). A Greek countryside: The southern Argolid from 
prehistory to the present day. Stanford: Stanford University Press.

Jamieson, W. S., & Hodgson, J. (1979). The effects of variation in sward characteristics upon the ingestive 
behaviour and herbage intake of calves and lambs under a continuous stocking management. Grass and 
Forage Science, 34(4), 273-282.

Jarvis, C. S. (1931). Yesterday and to-day in Sinai. London: W. Blackwood & Sons.



385 ספרות

Jauregui, B.M.,  Celaya, R., García, U.  &  K.Osoro (2007). Vegetation dynamics in burnt heather-gorse shrublands 
under different grazing managements with sheep and goats. Agroforestry Systems, 70, 103–111. 

Jiang, Z., & Hudson, R. J. (1993). Optimal grazing of wapiti (Cervus elaphus) on grassland: Patch and feeding 
station departure rules. Evolutionary Ecology, 7(5), 488-498.

Johansen, J. R., & St. Clair, L. L. (1986). Cryptogamic soil crusts: Recovery from grazing near camp Floyd state 
park, Utah, USA. The Great Basin Naturalist, 46, 632-640.

Johnson, K.A., Polasky, S., Nelson, E., & Pennington, D. (2012). Uncertainty in Ecosystem services valuation 
and implications for assessing land use tradeoffs: An agricultural case study in the Minnesota River Basin. 
Ecological Economics, 79, 71–79

Jones, C. G., Lawton, J. H., & Shachak, M. (1996). Organisms as ecosystem engineers. Oikos, 69, 373-386.

Kababya, D., Perevolotsky, A., Bruckental, I. et al. (1998). Selection of diets by dual-purpose mamber goats in 
mediterranean woodland. The Journal of Agricultural Science, 131(02), 221-228.

Kahila Bar-Gal, G., Khalaily H., G., Mader, O., et al. (2002). Ancient DNA Evidence for the Transition from Wild 
to Domestic Status in Neolithic Goats: A Case Study from the Site of Abu Gosh, Israel. Ancient Biomolecules, 
4, 9-17.

Kahn, B. (2002). Redistribution of resources and land-use pattern in a semiarid rangeland: The case of bedouin 
sheep herders in the northern negev desert, Israel (PhD thesis).

Kain, R. J. P., Chapman, J., & Oliver, R. R. (2004). The enclosure maps of England and Wales 1595-1918: A 
cartographic analysis and electronic catalogue. Cambridge: Cambridge University Press.

Karnieli, A., & Tsoar, H. (1995). Spectral reflectance of biogenic crust developed on desert dune sand along the 
Israel-Egypt border. Remote Sensing, 16(2), 369-374.

Katznelson, J. (1974). Winter production dependence on summer management of Oryzopsis holciformis (M.B.) 
hack. in a Mediterranean environment. Israel Journal of Agricultural Research, 23, 103-112.

Katznelson, J., & Morley, F. H. W. (1965). Speciation processes in Trifolium subterraneum. Israel Journal of 
Botany, 14, 15-35.

Katznelson, J., & Zohary, D. (1967). Diploid and tetraploid Hordeum bulbosum L . Israel Journal of Botany, 16, 57-
62.

Khazanov, A. M. (1994). Nomads and the outside world. (2nd ed.). Wisconsin: Madison, Wis. University of 
Wisconsin Press.

Khazanov, A. (2001). Nomads in the history of the sedentary world. (2nd ed.) London: Curzon Press.

Kiang, N. Y. (2008). The color of plants on other worlds. Scientific American, 298(4), 48-55.

Kie, J. G., & Boroski, B. B. (1996). Cattle distribution, habitats, and diets in the Sierra Nevada of California. Journal 
of Range Management, 49, 482-488.

Kirby, D. R., & Stuth, J. W. (1982). Seasonal diurnal variation in composition of cow diets. Journal of Range 
Management, 35(1), 7-8.

Kleiber, M. (1947). Body size and metabolic rate. Physiological Reviews, 27(4), 511-541.

Kleiber, M. (1961). The fire of life: an introduction to animal energetics. New York: John Wiley & Sons.

Köehler, L., Baumgartner, W., & Richardson, M. E. J. (1994). In Richardson M. E. J. (Ed.), The Hebrew and Aramaic 
lexicon of the old testament (M. E. J. Richardson Trans.). Leiden: E. J. Brill.

Koniak, G., & Noy-Meir, I. (2009a). A hierarchical, multi-scale, management-responsive model of mediterranean 
vegetation dynamics. Ecological Modelling, 220(8), 1148-1158.

Koniak, G., Noy-Meir, I., & Perevolotsky, A. (2009b). Estimating multiple benefits from vegetation in 
Mediterranean ecosystems. Biodiversity and Conservation, 18(13), 3483-3501.

Koniak, G., Noy-Meir, I. and Perevolotsky, A. (2009). Modelling dynamics of ecosystem services basket in 
Mediterranean landscapes: a tool for rational management. Landscape Ecology, 26, 109-124.

Krausmann, F., et al. (2008) Global patterns of socioeconomic biomass flows in the year 2000: A comprehensive 
assessment of supply, consumption and constraints. Ecological Economics 65, 471-487.

Kroeger, T., Casey, F., Alvarez, P. et al. (2010). An economic analysis of the benefits of habitat conservation on 
California rangelands. Washington, DC: Defenders of Wildlife.

Kuijpers, J. W. M. (1995). Ecological restoration of the Rhine/Maas estuary. Water Science and Technology, 31(8), 
187-195.

Kumpula, J. (2001). Productivity of the semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus L.) stock and carrying 
capacity of pastures in Finland during 1960-1990's

Laca, E. A., Distel, R. A., Criggs, T. C. et al. (1994a). Effects of canopy structure on patch depression by 
grazers. Ecology, 75, 706-716.

Laca, E. A., Ungar, E. D., & Demment, M. W. (1994b). Mechanisms of handling time and intake rate of a large 
mammalian grazer. Applied Animal Behaviour Science, 39(1), 3-19.

Laca, E. A., Ungar, E. D., Seligman, N. G. et al. (1992a). Effects of sward height and bulk density on bite 
dimensions of cattle grazing homogeneous swards. Grass and Forage Science, 47(1), 91-102.

http://economics
http://volume/issue
http://www.tandfonline.com/author/Khalaily%2C+H
http://www.tandfonline.com/author/Mader%2C+O
http://www.tandfonline.com/loi/ganb20?open=4&repitition=0#vol_4


ספרות386 

Laca, E. A., Ungar, E. D., Seligman, N. G. et al. (1992b). An integrated methodology for studying short term 
grazing behaviour of cattle. Grass and Forage Science, 47(1), 81-90.

Landau, S., Azaizeh, H., Muklada, H. et al. (2010a). Anthelmintic activity of Pistacia lentiscus foliage in two 
middle eastern breeds of goats differing in their propensity to consume tannin-rich browse. Veterinary 
Parasitology, 173(3), 280-286.

Landau, S., Bonfil, D. J., Barkai, D. et al. (2004a). A system analysis of the interaction between wheat crop 
management and sheep grazing in aftermath stubble. Options Méditerranéennes, 61(A), 153-160.

Landau, S., Dvash, L., Decandia, M. et al. (2004b). Determination of poly (ethylene glycol)-binding to browse 
foliage, as an assay of tannin, by near-infrared reflectance spectroscopy. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 52(3), 638-642.

Landau, S., Friedman, S., Brenner, S. et al. (2004c). The value of safflower (Carthamus tinctorius) hay and silage 
grown under Mediterranean conditions as forage for dairy cattle. Livestock Production Science, 88(3), 263-
271.

Landau, S., Glasser, T., & Dvash, L. (2006). Monitoring nutrition in small ruminants with the aid of near infrared 
reflectance spectroscopy (NIRS) technology: A review. Small Ruminant Research, 61(1), 1-11.

Landau, S., Molle, G., Fois, N. et al. (2005). Safflower (Carthamus tinctorius L.) as a novel pasture species for 
dairy sheep in the Mediterranean conditions of Sardinia and Israel. Small Ruminant Research, 59(2), 239-249.

Landau, S., Perevolotsky, A., Carasso, Y. et al. (1995). Goat husbandry and production systems in Israel. In A. 
El-Aisch, S. Landau, A. Bourbouze et al (eds.), Goat production systems in the Mediterranean (pp. 136-159). 
Wageningen, The Netherlands: PERS Pub.

Landau, S., Schoenbaum, I., Barkai, D. et al. (2007). Grazing, mulching, and removal of wheat straw in a no-till 
system in a semi-arid environment. Crop and Pasture Science, 58(9), 907-912.

Landau, S., Silanikove, N., Nitsan, Z. et al. (2000). Short-term changes in eating patterns explain the effects of 
condensed tannins on feed intake in heifers. Applied Animal Behaviour Science, 69(3), 199-213.

Landau, S., Vecht, J., & Perevolotsky, A. (1993). Effects of two levels of concentrate supplementation on milk 
production of dairy goats browsing Mediterranean scrubland. Small Ruminant Research, 11(3), 227-237.

Landau, S. Y., Abu-Rabia, A., Evlagon, D. et al. (2010b). Les obstacles au pâturage des troupeaux bédouins dans 
les forêts du centre d'israël. Ethnozootechnie, 11(89), 175-181.

Landau, S. Y., Ben-Moshe, E., Egber, A. et al.(1999). Conditioned aversion to minimize Ferula communis intake by 
orphaned lambs. Journal of Range Management, 52, 436-439.

Landau, S. Y., Muklada, H., Dvash, L. et al. (2011). Evaluation of faecal near-infrared spectrometry as tool for 
pasture and beef cattle management in herbaceous mid-eastern highlands. 16th Meeting of the FAO/CIHEAM 
Mountain Pastures Network, Krakow (Poland).

Landau, S. Y., Muklada, H., Dvash, L. et al. (2015). Evaluation of faecal near-infrared spectrometry as a tool for 
pasture and beef cattle management in herbaceous mid-eastern highlands.(n.d.)

Landau, S. Y., Perevolotsky, A., Kababya, D. et al. (2002). Polyethylene glycol affects goats' feeding behavior in 
a tannin-rich environment. Journal of Range Management,(55), 598-603.

Landsberg, J., Lavorel, S., & Stol, J. (1999). Grazing response groups among understory plants in arid 
rangelands. Journal of Vegetation Science, 10(5), 683-696.

Lauenroth, W., Milchunas, D., Dodd, J. et al. (1994). Effects of grazing on ecosystems of the great plains. In M. 
Vavra, W. A. Laycock & R. D. Pieper (Eds.), Ecological implications of livestock herbivory in the west (pp. 69-
100). Denver Colorado: Society for Range management.

Lavorel, S., McIntyre, S., Landsberg, J. et al. (1997). Plant functional classifications: From general groups to 
specific groups based on response to disturbance. Trends in Ecology & Evolution, 12(12), 474-478.

Lavorel, S., McIntyre, S., & Grigulis, K. (1999). Plant response to disturbance in a mediterranean grassland: How 
many functional groups? Journal of Vegetation Science, 10, 661-672.

Le Du, Y. L. P., Combellas, J., Hodgson, J. et al. (1979). Herbage intake and milk production by grazing dairy 
cows 2. the effects of level of winter feeding and daily herbage allowance. Grass and Forage Science, 34(4), 
249-260.

Le Houerou, H. N.  & Hoste, C. H.  (1977). Rangeland Production and Annual Rainfall Relations in the Mediterranean 
Basin and in the African Sahelo-Sudanian Zone. Journal of Range Management, 30(3), 181- 189.

Le Houerou, H. N. (1980). Browse in northern Africa. In H. N. Le Houerou (Ed.), Browse in Africa: The Current State 
of knowledge (pp. 55-82). Addis Ababa, Ethiopia: ILCA.

Le Houerou, H. N. (1993). Environmental aspects of fodder trees and shrubs plantation in the Mediterranean 
Basin. In V. Papanastasis (Ed.), Fodder trees and shrubs in the Mediterranean production systems: Objectives 
and expected results of the EC research contract (pp. 11-33). Luxembourg: Commission of the European 
Communities.

Le Houérou, H. N. (1994). Drought-tolerant and water-efficient fodder shrubs (DTFS), their role as a "drought 
insurance" in the agricultural development of arid and semi-arid regions in southern Africa. ( No. 65). South 
Africa: Water Research Commission of South Africa.



387 ספרות

Legge, A. L. (1977). The origin of agriculture in the Near East. In J. V. S. Megaw (Ed.), Hunters, gatherers and first 
farmers beyond Europe (pp. 51-65). Leicester: Leicester University Press.

Lehrer, A. R., Kan, H. E., Kreitzer, J. et al. (1995). Development of a management system to intensify and 
increase beef production in a range suckler herd in Israel-" the Amaziah project". Proceedings of the New 
Zealand Society of Animal Production, 55, 165-165.

Leigh, J. H., Wilson, A. D., & Williams, O. B. (1970). An assessment of the value of three perennial chenopodiaceous 
shrubs for wool production of sheep grazing semi-arid pastures. Paper presented at the 11th Int. Grassland 
Congress, Surfers Paradise. 55-59.

Levin, N., Watson, J. E. M., Joseph, L. N. et al. (2013). A framework for systematic conservation planning and 
management of Mediterranean landscapes. Biological Conservation, 158, 371-383.

Lipschitz, O., & Blenkinsopp, J. (2003). Demographic changes in judah between the seventh and fifth centuries 
BCE. In O. Lipschitz, & J. Blenkinsopp (Eds.), Judah and the judeans in the neo-Babylonian period (pp. 323-
376). Winona Lake: Eisenbrauns.

Llewellyn, R., Whitbread, A., Lawes, R. et al. (2010). Fork in the road: Forage shrub plantings by crop-livestock 
farmers in a low rainfall region of southern Australia. Paper presented at the Proceedings 15th Australian 
Agronomy Conference, Lincoln, New Zealand.

Llorens, E. M. (1995). Viewpoint: The state and transition model applied to the herbaceous layer of Argentina's 
calden forest. Journal of Range Management, 48, 442-447.

Loskutov, I. G. (2001). Influence of vernalization and photoperiod to the vegetation period of wild species of 
oats (Avena spp.). Euphytica, 117(2), 125-131.

Love, R. M., Jones, B. J., Sumner, D. C. et al. (1952). Improving California brush ranges. California: University of 
California, College of Agriculture, Agricultural Experiment Station.

Lowdermilk, W. C. (1944). Palestine: Land of promise. New York: Victor Gollancz, Ltd.

Lugassi, R., Chudnovsky, A., Zaady, E., Dvash, L., Goldshleger, N. (2015). Estimating pasture quality of fresh 
vegetation based on spectral slope of mixed data of dry and fresh vegetation; Method development. Remote 
Sensing, 7, 8045-8066.

Lusby, G. C. (1979). Effects of grazing on runoff and sediment yield from desert rangeland at Badger Wash in 
western Colorado,1953-1973. Washington, DC: US Government Printing Office.

Lyman, T. D., Provenza, F. D., & Villalba, J. J. (2008). Sheep foraging behavior in response to interactions among 
alkaloids, tannins and saponins. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(5), 824-831.

Manske, L. L. (2005). Animal unit equivalent for beef cattle based on metabolic weight. North Dakota, Dickinson 
Research Extension Center, North Dakota State University.

Marble, J. R., & Harper, K. T. (1989). Effect of timing of grazing on soil-surface cryptogamic communities in a 
great basin low-shrub desert: A preliminary report. The Great Basin Naturalist, 49, 104-107.

Markovics, A., Cohen, I., Muklada, H. et al. (2012). Consumption of Pistacia lentiscus foliage alleviates coccidiosis 
in young goats. Veterinary Parasitology, 186(3), 165-169.

Marley, C. L., Cook, R., Keatinge, R. et al. (2003). The effect of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus) and 
chicory (Cichorium intybus) on parasite intensities and performance of lambs naturally infected with helminth 
parasites. Veterinary Parasitology, 112(1), 147-155.

Marquardt, S., Marquez, A., Bouillot, H. et al. (2009). Intensity of browsing on trees and shrubs under 
experimental variation of cattle stocking densities in southern Bolivia. Forest Ecology and Management, 258(7), 
1422-1428.

Marx, E. (1967). Bedouin of the Negev. Manchester: Manchester University Press.

Maschinski, J., & Whitham, T. G. (1989). The continuum of plant responses to herbivory: The influence of plant 
association, nutrient availability, and timing. American Naturalist, 134, 1-19.

Mason, I. L. (1991). Classification and distribution of goat breeds. In K. Maijala (Ed.), Genetic resources of pig, 
sheep and goat (pp. 405-411). Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science Publishers.

Matsui, K., Kurokawa, Y., & Okubo, T. (1994). Changes of heart rate, grazing and rumination time and jaw 
movements in cattle with grazing days. Animal Science and Technology, 65, 16-21.

Matsui, K., & Okubo, T. (1991). A method for quantification of jaw movements suitable for use on free-ranging 
cattle. Applied Animal Behaviour Science, 32(2), 107-116.

Matteson, M. and Wuerthner, M. 2002. Welfare Ranching: The Subsidized Destruction of the American West.

Mazzanti, A., & Lemaire, G. (1994). Effect of nitrogen fertilization on herbage production of tall fescue swards 
continuously grazed by sheep. 2. consumption and efficiency of herbage utilization. Grass and Forage 
Science, 49(3), 352-359.

McMeekan, C. P. (1956). Grazing management and animal production. 7th International Grassland Congress, 146-
156.

McNaughton, S. J. (1979). Grazing as an optimization process: Grass-ungulate relationships in the 
Serengeti. American Naturalist, 113, 691-703.



ספרות388 

McNaughton, S. J. (1983). Compensatory plant growth as a response to herbivory. Oikos, 40, 329-336.

McNaughton, S. J. (1984). Grazing lawns: Animals in herds, plant form, and co-evolution. American Naturalist, 124, 
863-886.

McNaughton, S. J. (1985). Ecology of a grazing ecosystem: The Serengeti. Ecological Monographs, 55(3), 259-
294.

McNaughton, S. J., Milchunas, D. G., & Frank, D. A. (1996). How can net primary productivity be measured in 
grazing ecosystems? Ecology, 77, 974-977.

Mertens, D. R. (1994). Prediction of forage intake. Paper presented at the Forage Quality, Evaluation, and 
Utilization, American society of agronomy, American society crop science, soil science society of America. 
Madison, Wisconsin. 450-493.

Meuret, M. (1988). Feasibility of in vivo digestibility trials with lactating goats browsing fresh leafy branches. Small 
Ruminant Research, 1(3), 273-290.

Meuret, M. (1997). Food harvesting by small ruminants foraging on rangeland and woodland 
undergrowth. Productions Animales (France), 10, 391-401.

Meuret, M., & Provenza, F. D. (2014). The art and science of shepherding: Tapping the wisdom of french herders. 
Austin, Texas, USA: Acres. 

Mezzalira, J. C., Carvalho, P. C. F., Fonseca, L. et al. (2014). Behavioural mechanisms of intake rate by heifers 
grazing swards of contrasting structures.Applied Animal Behaviour Science, 153, 1-9.

Milchunas, D. G., Forwood, J. R., & Lauenroth, W. K. (1994). Productivity of long-term grazing treatments in 
response to seasonal precipitation. Journal of Range Management, 47, 133-139.

Milchunas, D. G., & Lauenroth, W. K. (1993). Quantitative effects of grazing on vegetation and soils over a global 
range of environments. Ecological Monographs, 63(4), 327-366.

Milchunas, D. G., Lauenroth, W. K., & Burke, I. C. (1998). Livestock grazing: Animal and plant biodiversity of 
shortgrass steppe and the relationship to ecosystem function. Oikos, 83, 65-74.

Milchunas, D. G., Lauenroth, W. K., Chapman, P. L. et al. (1989). Effects of grazing, topography, and precipitation 
on the structure of a semiarid grassland. Vegetatio, 80(1), 11-23.

Milchunas, D. G., Sala, O. E., & Lauenroth, W. K. (1988). A generalized model of the effects of grazing by large 
herbivores on grassland community structure. American Naturalist, 47, 87-106.

Miles, W. H. (1952). Range management in Israel, yesterday, today, and tomorrow. Journal of Range 
Management, 5, 207-211.

Millennium Ecosystem Assessment (MA). (2005). Ecosystems and human well-being: Synthesis. Washington 
DC: Island Press.

Miller, E. (1991). The agrarian history of England and Wales. Cambridge, U.K.: Cambridge Univesity Press.

Miller, T., & Miller, P. (2000). CattleMax cattle software – cattle record keeping made easy. Texas: College Station.

Milne, J. A., Hodgson, J., Thompson, R. et al (1982). The diet ingested by sheep grazing swards differing in white 
clover and perennial ryegrass content. Grass and Forage Science, 37(3), 209-218.

Miquelle, D. G., Peek, J. M., & Van Ballenberghe, V. (1992). Sexual segregation in Alaskan moose. Wildlife 
Monographs, 122, 3-57.

Moate, P., Dalley, D., Roche, J. et al. (1999). Dry matter intake, nutrient selection and milk production of 
dairy cows grazing rainfed perennial pastures at different herbage allowances in spring. Animal Production 
Science, 39(8), 923-931.

Moen, R., Pastor, J., & Cohen, Y. (1990). Effects of beaver and moose on the vegetation of Isle Royale national 
park. Alces, 26, 51-63.

Molle, G., Landau, S., Branca, A. et al. (1997). Flushing with soybean meal can improve reproductive performances 
in lactating Sarda ewes on a mature pasture. Small Ruminant Research, 24(3), 157-165.

Monsen, S. B., Stevens, R., & Shaw, N. L. (2004). Restoring western ranges and wildlands. (No. 2). Rocky 
Mountain Research Station, U.S.D.A., Forest Service.

Mooney, H. A., & Dunn, E. L. (1970). Convergent evolution of Mediterranean-climate evergreen sclerophyll 
shrubs. Evolution, 24, 292-303.

Mooney, H. A., Parsons, D. J., & Kummerow, J. (1974). Plant development in mediterranean climates. Phenology 
and seasonality modeling (pp. 255-267). Berlin: Springer.

Morley, F. H. W. (1966). The biology of grazing management. Paper presented at the Proceedings of the 6th 
Australian Society of Animal Production, Australia 6, 127-136.

Morley, F. H. W., & Spedding, C. R. W. (1968). Agricultural systems and grazing experiments. Herbage 
Abstracts, 38(4), 279-287.

Morris, S. T., Parker, W. J., Blair, H. T. et al. (1993). Effect of sward height during late pregnancy on intake 
and performance of continuously stocked June-and August-lambing ewes. Crop and Pasture Science, 44(7), 
1635-1651.

Mortensen, I. D. (1993). Nomads of Luristan: History, material culture, and pastoralism in western Iran. London: 
Thames & Hudson.



389 ספרות

Mote, T. E., Villalba, J. J., & Provenza, F. D. (2008). Sequence of food presentation influences intake of foods 
containing tannins and terpenes. Applied Animal Behaviour Science, 113(1), 57-68.

Murden, S. B., & Risenhoover, K. L. (1993). Effects of habitat enrichment on patterns of diet selection. Ecological 
Applications, 3, 497-505.

Murphy, W. M., Mena Barreto, A. D., Silman, J. P. et al. (1995). Cattle and sheep grazing effects on soil 
organisms, fertility and compaction in a smooth‐stalked meadowgrass‐dominant white clover sward. Grass 
and Forage Science, 50(3), 191-194.

Nastis, A. S. (1993). Nutritive value of fodder shrubs. In V. Papanastasis (Ed.), Fodder trees and shrubs in the 
Mediterranean production systems: Objectives and expected results of the EC research contract. (pp. 75-81). 
Luxembourg: Commission of the European Communities.

National Research Council (NRC). (1986). Nutrient requirements of beef cattle (6th Edition ed.). Washington, DC: 
National Academy Press.

National Research Council (NRC). (1994). Rangeland health: New methods to classify, inventory, and monitor 
rangelands. Washington: National Academy Press.

National Research Council (NRC). (1996). Nutrient requirements of beef cattle (Update 2000 ed.). Washington: 
National Academy Press.

National Research Council (NRC). (2000). Nutrient requirements of beef cattle (7th Revised Edition ed.). 
Washington: National Academy Press.

National Research Council (NRC). (2005). Valuing ecosystem services: Toward better environmental decision–
making. Washington DC: National Academies Press.

Naveh, Z. (1955). Some aspects of range improvement in a Mediterranean environment. Journal of Range 
Management, 8(6), 265-270.

Naveh, Z. (1959). Native types of Oryzopsis milicea in Israel. Bulletin of the Research Council in Israel, Section: 
Botany, 7, 52-54.

Naveh, Z. (1982). The dependence of the productivity of a semi-arid Mediterranean hill pasture ecosystem on 
climatic fluctuations. Agriculture and Environment, 7(1), 47-61.

Naveh, Z. (1971). Conservation of ecological diversity of Mediterranean ecosystems through ecological 
management. In E. Duffey, & A. S. Watt (Eds.), The scientific management of animal and plant communities for 
conservation (pp. 603-622). Oxford, UK: Blackwell Science.

Naveh, Z. and Dan, J . (1973). The human degradation of Mediterranean landscapes in Israel . In di Castri, F., 
Mooney, H.A., (Eds.) Mediterranean-type ecosystems. New York: Springer-Verlag.

Naveh, Z., & Whittaker, R. H. (1980). Structural and floristic diversity of shrublands and woodlands in northern 
israel and other Mediterranean areas. Vegetatio, 41(3), 171-190.

Navon, S., Bellalou, A., Ben-Moshe, E. et al.(2012). Possibilities and limitations of intake estimation in goats 
foraging a Mediterranean shrubland using acoustic variable. The 4th International Conference on Drylands, 
Deserts and Desertification, Sede Boqer, Israel.

Neff, J. C., Reynolds, R. L., Belnap, J. et al. (2005). Multi-decadal impacts of grazing on soil physical and 
biogeochemical properties in southeast Utah. Ecological Applications, 15(1), 87-95.

Nelson, E., Mendoza, G., Regetz, J. et al. (2009). Modeling multiple ecosystem services, biodiversity conservation, 
commodity production, and tradeoffs at landscape scales. Frontiers in ecology and the environment,the role of 
Ecosystem Services in conservation and resource management (pp. 4-11) Ecological Society of America.

Newman, J. A., Penning, P. D., Parsons, A. J. et al. (1994). Fasting affects intake behaviour and diet preference 
of grazing sheep. Animal Behaviour, 47(1), 185-193.

Ngaido, T. Shomo, F.  & Arab, G. (2001). Institutional Change in the Syrian Rangelands. IDS Bulletin, 32,  64–70. 

Nicol, A. M., & Brooks, I. M. (2007). The metabolisable energy requirements of grazing livestock. In N. Z. 
Hamilton (Ed.), Pasture and supplements for grazing animals. Occasional publication no. 14 (pp. 151-172). 
New Zealand: New Zealand Society of Animal Production.

Nordblom, T. L., Goodchild, A. V., & Shomo, F. (1995). Livestock, feeds and mixed farming systems in west asia 
and north Africa. Paper presented at the Livestock Development Strategies for Low Income Countries, 101-124.

Norton, B. E. (2003). Spatial management of grazing to enhance both livestock production and resource 
condition: A scientific argument. In N. Allsopp, A.R. Palmer, S.J. Milton,  et al. (Eds.). 810-820. 7th International 
Rangelands Congress, Durban, South Africa. 810-820.

Norton-Griffiths, M. (1996). Property rights and the marginal wildebeest: An economic analysis of wildlife 
conservation options in Kenya. Biodiversity & Conservation, 5(12), 1557-1577.

Novikoff, A. B. (1945). Integrative levels in biology. ETC: A Review of General Semantics, 203-213.

Noy-Meir, I. (1973). Desert ecosystems: Environment and producers. Annual Review of Ecology and 
Systematics, 4, 25-51.

Noy-Meir, I. (1975). Stability of grazing systems: An application of predator-prey graphs. Journal of Ecology, 63, 
459-481.

Noy-Meir, I. (1976). Rotational grazing in a continuously growing pasture: A simple model. Agricultural 
Systems, 1(2), 87-112.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-65520-3_22
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idsb.2001.32.issue-4/issuetoc


ספרות390 

Noy-Meir, I. (1978a). Grazing and production in seasonal pastures: Analysis of a simple model. Journal of Applied 
Ecology, 15, 809-835.

Noy-Meir, I. (1978b). Stability in simple grazing models: Effects of explicit functions. Journal of Theoretical 
Biology, 71(3), 347-380.

Noy-Meir, I. (1988). Dominant grasses replaced by ruderal forbs in a vole year in undergrazed Mediterranean 
grasslands in israel. Journal of Biogeography, 15, 579-587.

Noy-Meir, I. (1993). Compensating growth of grazed plants and its relevance to the use of rangelands. Ecological 
Applications, 3, 32-34.

Noy-Meir, I. (2001). Ecology of wild emmer wheat in Mediterranean grasslands in Galilee. Israel Journal of Plant 
Sciences, 49, 43-52.

Noy-Meir, I., & Briske, D. D. (1996). Fitness components of grazing-induced population reduction in a dominant 
annual, Triticum dicoccoides (wild wheat). Journal of Ecology, 84, 439-448.

Noy-Meir, I., Gutman, M., & Kaplan, Y. (1989). Responses of Mediterranean grassland plants to grazing and 
protection. Journal of Ecology, 77, 290-310.

Noy-Meir, I., & Kaplan, Y. (2002). Species richness of annual legumes in relation to grazing in Mediterranean 
vegetation in northern israel. Israel Journal of Plant Sciences, 50, 95-109.

Noy-Meir, I., & Oron, T. (2001). Effects of grazing on geophytes in Mediterranean vegetation. Journal of 
Vegetation Science, 12(6), 749-760.

Noy-Meir, I., & Seligman, N. G. (1979). Management of semi-arid ecosystems in Israel. In B. H. Walker 
(Ed.), Management of arid ecosystems (pp. 113-160). Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Co.

O’Farrell, P. J., Donaldson, J. S., & Hoffman, M. T. (2007). The influence of ecosystem goods and services 
on livestock management practices on the Bokkeveld plateau, South Africa. Agriculture, Ecosystems & 
Environment, 122(3), 312-324.

Oesterheld, M., & McNaughton, S. J. (1991). Effect of stress and time for recovery on the amount of compensatory 
growth after grazing. Oecologia, 85(3), 305-313.

Ofer, Y., & Seligman, N. G. (1969). Fertilization of annual range in northern Israel. Journal of Range 
Management, 22, 337-341.

Olea, M. d. (1988). Unpublished data. Badajoz, Spain.

Olea, L., & San Miguel-Ayanz, A. (2006). The Spanish dehesa. A traditional Mediterranean silvopastoral 
system linking production and nature conservation. Opening Paper. 21st General Meeting, European Grassland 
Federation. Badajoz. 1-15.

Osborn, F. (1948). Our plundered planet. London, UK: Faber and Faber Ltd.

Osem, Y., Konsens, I., Perevolotsky, A. et al. (2007a). Soil seed bank and seedling emergence of Sarcopoterium 
spinosum as affected by grazing in a patchy semiarid shrubland. Israel Journal of Plant Sciences, 55(1), 35-43.

Osem, Y., Perevolotsky, A., & Kigel, J. (2002). Grazing effect on diversity of annual plant communities in a semi‐
arid rangeland: Interactions with small scale spatial and temporal variation in primary productivity. Journal of 
Ecology, 90(6), 936-946.

Osem, Y., Perevolotsky, A., & Kigel, J. (2004). Site productivity and plant size explain the response of annual 
species to grazing exclusion in a Mediterranean semi arid rangeland. Journal of Ecology, 92(2), 297-309.

Osem, Y., Perevolotsky, A., & Kigel, J. (2006a). Similarity between seed bank and vegetation in a semi‐arid 
annual plant community: The role of productivity and grazing. Journal of Vegetation Science, 17(1), 29-36.

Osem, Y., Perevolotsky, A., & Kigel, J. (2006b). Size traits and site conditions determine changes in seed bank 
structure caused by grazing exclusion in semiarid annual plant communities. Ecography, 29(1), 11-20.

Osem, Y., Perevolotsky, A., & Kigel, J. (2007b). Interactive effects of grazing and shrubs on the annual plant 
community in semi arid Mediterranean shrublands. Journal of Vegetation Science, 18(6), 869-878.

Osman, A. E., & Cocks, P. S. (1993). Effects of phosphate and stocking rate on mediterranean grasslands in 
northern Syria. Paper presented at the Proceedings of XVII International Grassland Congress, Palmerston North, 
New Zealand. 8-22.

Osman, A. E., Cocks, P. S., Russi, L. et al. (1991). Response of Mediterranean grassland to phosphate and 
stocking rates: Biomass production and botanical composition. The Journal of Agricultural Science, 116(1), 37-
46.

Osman, A. E., Salkini, A. K., & Ghassali, F. (1999). Productivity and botanical composition of mediterranean 
grassland in relation to residual phosphate. The Journal of Agricultural Science, 132(4), 399-405.

Ouattrochi, D. A., & Pelletier, R. E. (1991). Remote sensing for analysis of landscapes: An introdution. In R. H. 
Gardner, & M. G. Turner (Eds.), Quantitative methods in landscape ecology : The analysis and interpretation of 
landscape heterogeneity (pp. 51-76). New York: Springer.

Pakeman, R. J. (2004). Consistency of plant species and trait responses to grazing along a productivity gradient: 
A multi site analysis. Journal of Ecology, 92(5), 893-905.

Parés Casanova, P. M., & Oosterlinck, M. (2012). Relation between hoof area and body mass in ungulates reared 
under semi-extensive conditions in the Spanish Pyrenees. Journal of Animal Science Advances, 2(4), 374-379.



391 ספרות

Parsons, A. J., Newman, J. A., Penning, P. D. et al. (1994). Diet preference of sheep: Effects of recent diet, 
physiological state and species abundance. Journal of Animal Ecology, 63, 465-478.

Parsons, D. U., & Moldenke, A. R. (1975). Convergence in vegetation structure along analogous climatic gradients 
in California and Chile. Ecology, 56, 950-957.

Peco, B., de Pablos, I., Traba, J. et al. (2005). The effect of grazing abandonment on species composition and 
functional traits: The case of dehesa grasslands. Basic and Applied Ecology, 6(2), 175-183.

Peco, B., Sánchez, A. M., & Azcárate, F. M. (2006). Abandonment in grazing systems: Consequences for 
vegetation and soil. Agriculture, Ecosystems & Environment, 113(1), 284-294.

Pellant, M., Shaver, P., Pyke, D. A. et al. (2000). Interpreting indices of rangeland health (Version 3 ed.). Denver, 
Colorado: Interagency Technical Reference , Bureau of Land Management U.S. Department of the Interior, 
National Science and Technology Center.

Pelletier, N., Pirog, R., & Rasmussen, R. (2010). Comparative life cycle environmental impacts of three beef 
production strategies in the upper midwestern United States. Agricultural Systems, 103(6), 380-389.

Penning, P. D., & Hooper, G. E. (1985). An evaluation of the use of short‐term weight changes in grazing sheep 
for estimating herbage intake. Grass and Forage Science, 40(1), 79-84.

Penning, P. D., Parsons, A. J., Orr, R. J. et al.(1991a). Intake and behaviour responses by sheep to changes in 
sward characteristics under continuous stocking. Grass and Forage Science, 46(1), 15-28.

Penning, P. D., Rook, A. J., & Orr, R. J. (1991b). Patterns of ingestive behaviour of sheep continuously stocked on 
monocultures of ryegrass or white clover. Applied Animal Behaviour Science, 31(3), 237-250.

Perevolotsky, A. (1987). Territoriality and resource sharing among the bedouin of southern Sinai: A socio-
ecological interpretation. Journal of Arid Environments, 13, 153-161.

Perevolotsky, A., Brosh, A., Ehrlich, O. et al. (1993). Nutritional value of common oak (Quercus calliprinos) browse 
as fodder for goats: Experimental results in ecological perspective. Small Ruminant Research, 11(2), 95-106.

Perevolotsky, A., Ettinger, E., Schwartz-Tzachor, R. et al. (2002). Management of fuel breaks in the Israeli 
Mediterranean ecosystem: The case of Ramat Hanadiv Park. Journal of Mediterranean Ecology, 3, 13-22.

Perevolotsky, A., & Haimov, Y. (1992). The effect of thinning and goat browsing on the structure and development 
of Mediterranean woodland in Israel. Forest Ecology and Management, 49(1), 61-74.

Perevolotsky, A., Landau, S., Kababia, D. et al. (1998). Diet selection in dairy goats grazing woody Mediterranean 
rangeland. Applied Animal Behaviour Science, 57(1), 117-131.

Perevolotsky, A., & Landau, S. Y. (1992). Grazing rights in the Promised Land: Historical and ecological 
perspectives of pastoral land tenure in israel. In A. Bourbouze, & R. Rubino (Eds.), Terres collectives et 
domaniales en mediterranee : Legislation, modes d’utilisation par les animaux et perspectives (pp. 119-135). 
Villa d’Agri, Italy: Ars grafica pub.

Perevolotsky, A., Schwartz-Tzachor, R., Yonatan, R. et al. (2011). Geophytes–herbivore interactions: 
Reproduction and population dynamics of Anemone coronaria L. Plant Ecology, 212, 563-571.

Perevolotsky, A., & Seligman, N. G. (1998). Grazing in Mediterranean ecosystems: Inversion of a 
paradigm. Bioscience, 48, 1007-1017.

Perry, M. W. (1992). Cereal and fallow/pasture systems in Australia. In C. J. Pearson (Ed.), Field crop ecosystems. 
ecosystems of the world series. Amsterdam, the Netherlands: Elsevier.

Peters, J., von den Dreisch, A., & Helmer, D. (2005). The upper Euphrates-Tigris Basin: Cradle of agro-
pastoralism? In J.D, Vigne, S. Peters, D. Helmer (eds.) New methods and the first steps of animal domestication: 
New archaeological approaches (pp. 96-124). Oxford: Oxbow Books.

Pfister, J. A., Malechek, J. C., & Balph, D. F. (1988). Foraging behaviour of goats and sheep in the Caatinga of 
Brazil. Journal of Applied Ecology, 25, 379-388.

Pimm, S. L. (1982). Food webs. London: Chapman and Hall.

Pitts, J. S., & Bryant, F. C. (1987). Steer and vegetation response to short duration and continuous grazing. Journal 
of Range Management, 40, 386-389.

Pluhar, J. J., Knight, R. W., & Heitschmidt, R. K. (1987). Infiltration rates and sediment production as influenced 
by grazing systems in the Texas rolling plains. Journal of Range Management, 40, 240-243.

Pretty, J.N., Brett C.,, Gee D.,, Hine R.E.,, Mason C.F.,, Morison J.I.L., Raven H. (2000). An assessment of the total 
external costs of UK agriculture. Agricultural systems, 65, 113-136

Pretty, J. N. (2002). Agri-culture: Reconnecting people, land, and nature. Kentucky, USA: Routledge.

Pretty, J. N., Brett, C., Gee, D. et al. (2000). An assessment of the total external costs of UK agriculture. 
Agricultural Systems, 65(2), 113-136.

Prevedel, D. A., & Johnson, C. M. (2005). Beginnings of range management: Albert F. Potter, first chief of grazing, 
US forest service, and photographic comparison of his 1902 forest reserve survey in Utah with conditions 100 year 
later. ( No. R4-VM 2005-01). Ogden, Utah: United States Department of Agriculture, Forest Service.

Price, E. O. (2002). Animal domestication and behavior. Wallington: CABI Publishing.

Price, R. (2007). An Introductory Guide to Valuating Ecosystem Services. London: Department for Environment, 
Food and Rural Affairs. 65 pp.

http://scholar.google.co.il/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=pEdvFq4AAAAJ&citation_for_view=pEdvFq4AAAAJ:qjMakFHDy7sC
http://scholar.google.co.il/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=pEdvFq4AAAAJ&citation_for_view=pEdvFq4AAAAJ:qjMakFHDy7sC


ספרות392 

Probo, M., Massolo, A., Lonati, M. et al. (2013). Use of mineral mix supplements to modify the grazing 
patterns by cattle for the restoration of sub-alpine and alpine shrub-encroached grasslands. The Rangeland 
Journal, 35(1), 85-93.

Proulx, M., & Mazumder, A. (1998). Reversal of grazing impact on plant species richness in nutrient-poor vs. 
nutrient-rich ecosystems. Ecology, 79(8), 2581-2592.

Provenza, F. D. (1991). Viewpoint: Range science and range management are complementary but distinct 
endeavors. Journal of Range Management, 44(2), 181-183.

Provenza, F. D. (1995). Postingestive feedback as an elementary determinant of food preference and intake in 
ruminants. Journal of Range Management Archives, 48(1), 2-17.

Provenza, F. D., & Launchbaugh, K. L. (1999). Foraging on the edge of chaos. Grazing behavior of livestock and 
wildlife (Bulletin 70 ed., pp. 1-12). Moscow, Idaho: Idaho Forest, Wildlife and Range Experimental Station.

Puckridge, D. W., & French, R. J. (1983). The annual legume pasture in cereal—ley farming systems of southern 
Australia: A review. Agriculture, Ecosystems & Environment, 9(3), 229-267.

Pyankov, V. I., Ziegler, H., Akhani, H. et al. (2010). European plants with C4 photosynthesis: Geographical and 
taxonomic distribution and relations to climate parameters. Botanical Journal of the Linnean Society, 163(3), 
283-304.

Pykälä, J. (2003). Effects of restoration with cattle grazing on plant species composition and richness of semi-
natural grasslands. Biodiversity & Conservation, 12(11), 2211-2226.

Quigley, T. M., & Thomas, J. W. (1989). Range management and grazing fees on the national forests: A time of 
transition. Rangelands, 11, 28-32.

Rapetti, L., Colombini, S., Galassi, G. et al. (2014). Relationship between milk urea level, protein feeding and 
urinary nitrogen excretion in high producing dairy goats. Small Ruminant Research, 121(1), 96-100.

Rattner, D. (1987). A comparison of east Mediterranean goat breeds. IV International Conference on Goats, Brasilia.

Rattner, D., Hillel, J., Moav, R. et al. (1985). The Yaez, a cross of the wild ibex with the domestic goat as a new 
farm animal. World Review of Animal Production, 21, 59-64.

Rattner, D., & Landau, J. (1987). Comparative growth-performance of male goat kids and yaez (ibex* goat) 
kids. Annales De Zootechnie, 36(3), 337-338.

Rattner, D., Riviere, J., & Bearman, J. E. (1994). Factors affecting abortion, stillbirth and kid mortality in the goat 
and yaez (goat× ibex). Small Ruminant Research, 13(1), 33-40.

Raven, P.H. (1973). The evolution of Mediterranean floras . In di Castri, F., Mooney, H.A., (Eds.) Mediterranean 
type ecosystems: origin and structure. New York: Springer-Verlag

Reardon, T. F. (1977). Effect of herbage per unit area and herbage allowance on dry matter intake by steers. 
Paper presented at the Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, 37, 58-61.

Rees, W. E. (1992). Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban economics leaves 
out. Environment and Urbanization, 4(2), 121-130.

Reeves, T. G., & Ewing, M. A. (1993). Is ley farming in Mediterranean zones just a passing phase. Paper presented 
at the Proceedings of the XVII International Grassland Congress. Palmerston North, New Zealand. 2169-2177.

Reifenberg, A. (1955). The struggle between the desert and the sown: rise and fall of agriculture in the 
levant. Jerusalem: Publishing Department of the Jewish Agency.

Reitalu, T., Johansson, L. J., Sykes, M. T. et al. (2010). History matters: Village distances, grazing and grassland 
species diversity. Journal of Applied Ecology, 47(6), 1216-1224.

Reynolds, S. G., & Frame, J. (2005). Grasslands: Developments, opportunities, perspectives. New Hampshire, 
USA.: FAO, Science Publishers.

Risenhoover, K.L.(1989)  composition and quality of moose winter diets in interior Alaska. Journal of Wildlife 
Management, 53, 568-577.

 Rivas Martínez, S., & Gandullo, J. M. (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de españa (I.C.O.N.A Serie 
Técnica ed.). Madrid: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación.

Roberts, N. (2002). Did prehistoric landscape management retard the post-glacial spread of woodland in 
southwest Asia? Antiquity, 76(294), 1002-1010.

Rogosic, J., Pfister, J. A., Provenza, F. D. et al. (2006). Sheep and goat preference for and nutritional value of 
Mediterranean maquis shrubs. Small Ruminant Research, 64(1), 169-179.

Rook, A. J., Dumont, B., Isselstein, J. et al. (2004). Matching type of livestock to desired biodiversity outcomes 
in pastures–a review. Biological Conservation, 119(2), 137-150.

Rook, A. J., Huckle, C. A., & Penning, P. D. (1994). Effects of sward height and concentrate supplementation on 
the ingestive behaviour of spring-calving dairy cows grazing grass-clover swards. Applied Animal Behaviour 
Science, 40(2), 101-112.

Rook, A. J., & Tallowin, J. R. B. (2003). Grazing and pasture management for biodiversity benefit. Animal 
Research, 52(2), 181-189.

Rosen, S. A. (1988). Notes on the origins of pastoral nomadism: A case study from the Negev and Sinai. Current 
Anthropology, 29, 498-506.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-65520-3_14
http://www.jstor.org/stable/3809178
http://www.jstor.org/stable/3809178
http://www.jstor.org/stable/3809178


393 ספרות

Rosen, S. A. (2000). The decline of desert agriculture: A view from the classical period Negev. In G. Barker, & D. 
Gilbertson (Eds.), (The Archaeology of drylands: Living at the margins pp. 45-62). London, England: Routledge.

Rosen, S. A., & Saidel, B. A. (2010). The camel and the tent: An exploration of technological change among early 
pastoralists. Journal of Near Eastern Studies, 69(1), 63-77.

Rosen, S. A., Savinetsky, A. B., Plakht, Y. et al. (2005). Dung in the desert: Preliminary results of the Negev 
Holocene ecology project. Current Anthropology, 46(2), 317-326.

Rosenthal, J. & Kotanen, P. (1994). Terrestrial plant tolerance to herbivory. Trends in Ecology & Evolution, 9(4), 
145-148.

Rosiere, R. E. (1987). An evaluation of grazing intensity influences on California annual range. Journal of Range 
Management, 40, 160-165.

Rosiere, R. E. (2011). Range cover types in north America. Retrieved from  http://www.tarleton.edu/
Departments/range/Home/home.htm

Rossel, S., Marshall, F., Peters, J. et al. (2008). Domestication of the donkey: Timing, processes, and 
indicators. PNAS, 105(10), 3715-3720.

Rossiter, R.C.  (1966). Ecology of the Mediterranean annual-type pasture. Advances in Agronomy, 18, 1-56.

Rothman, S. (1998). Determination of intake and diet composition for goat and cattle grazing on natural shrublands 
in the Galilee, israel (MsC thesis).

Rowton, M. (1974). Enclosed nomadism. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 17(1), 1-30.

Rueff, H., Kressel, G., & Schwartz, M. (2004). Forest fire control and Bedouin pastoralism in Israel's afforested 
drylands: A cost benefit analysis. Nomadic Peoples, 8, 113-137.

Runnels, C. N. (1995). Environmental degradation in ancient Greece. Scientific American, 273, 96-99.

Russell, M. L., Bailey, D. W., Thomas, M. G. et al. (2012). Grazing distribution and diet quality of Angus, Brangus, 
and Brahman cows in the Chihuahuan desert. Rangeland Ecology & Management, 65(4), 371-381.

Russel, S.A. (1993).  Kill the Cowboy: A Battle of Mythology in the New West. Lincoln: University of Nebraska Press.

Ruthven, D. C. I., Fulbright, T. E., Beasom, S. L. et al. (1993). Long-term effects of root plowing on vegetation 
in the eastern south Texas plains. Journal of Range Management, 46, 351-354.

Ruyle, G., & Frost, B. (1993). Monitoring rangeland browse vegetation. Arizona ranchers' management guide, 
27-32. Arizona cooperative extension. Retrieved from https://globalrangelands.org/sites/globalrangelands.
org/files/dlio/files/user_26/guide-to-rangeland-monitoring-assessment.pdf

Ruyle, G. B., & Dwyer, D. D. (1985). Feeding stations of sheep as an indicator of diminished forage supply. Journal 
of Animal Science, 61(2), 349-353.

Ryan, W. (1990). Compensatory growth in cattle and sheep. Paper presented at the Nutrition Abstracts and 
Reviews. Series B, Livestock Feeds and Feeding, 60(9), 653-664.

Ryder, M. (1993). Sheep and goat husbandry with particular reference to textile fibre and milk production. In J. 
Postgate, & M. Powell (Eds.), Domestic animals of Mesopotamia, (pp. 9-32). Cambridge: Cambridge university 
press.

Ryder, M. L. (1984). Sheep representations, written records and wool measurements. In J. Clutton-Brock, & C. 
Grigson (Eds.), Animals and Archaeology (pp. 69-82). New York: City University of New York.

Salisbury, F. B., & Ross, C. W. (1992). Plant physiology (4th ed.). Belmont (California): Wadsworth Publishing 
Co.

Sampson, A. W. (1923). Range and pasture management. New York: John Wiley And Sons, Inc.

Sampson, A. W. (1951). A symposium on rotation grazing in north America. Journal of Range Management, 4(1), 
19-24.

Sansum, P., Watson, F. J., & Stewart, M. J. (2006). A preliminary history of wood pasture in the Fleet 
Valley. (Unpublished report to Solway Heritage, Dumfries and Galloway Council). U.K.: AHRC Centre for 
Environmental History, University of Stirling.

Sarna, N. M. (1966). Understanding genesis. New York: Schocken Books.

Saunders, W. C., & Fausch, K. D. (2006). Improved grazing management increases terrestrial invertebrate inputs 
that feed trout in Wyoming rangeland streams. Final Report to Natural Resources Conservation Service, 
Portland, Oregon, USA

Savory, A. (1988). Holistic resource management. Washington: Island Press.

Savory, A., & Butterfield, J. (1999). Holistic management: A new framework for decision making. USA: Island Press.

Sayre, N. F., deBuys, W., Bestelmeyer, B. T. et al. (2012). “The range problem” after a century of rangeland 
science: New research themes for altered landscapes. Rangeland Ecology & Management, 65(6), 545-552.

Scanlan, J. C. (1994). State and transition models for rangelands. 5. the use of state and transition models for 
predicting vegetation change in rangelands. Tropical Grasslands, 28, 229-240.

Schiller, G. (2011). Pine forests in Israel: History, species, threats and management. In C. T. Frisiras (Ed.), Pine 
forests: Types, threats and management (pp. 139-154). New York: Nova Science Publishers.

http://www.tarleton.edu/Departments/range/Home/home.htm
http://www.tarleton.edu/Departments/range/Home/home.htm
https://globalrangelands.org/sites/globalrangelands.org/files/dlio/files/user_26/guide-to-rangeland-monitoring-assessment.pdf
https://globalrangelands.org/sites/globalrangelands.org/files/dlio/files/user_26/guide-to-rangeland-monitoring-assessment.pdf


ספרות394 

Schoenbaum, I., Henkin, Z., Kigel, J. et al. (2007). Vegetation structure and cattle behavior in a Mediterranean 
oak woodland. MEDECOS XI, the International Mediterranean Ecosystems Conference,Perth, Western Australia. 
229-230.

Schoenbaum, I., Kigel, J., Barkai, D. et al. (2009). Weed infestation of wheat fields by sheep grazing stubble in 
the Mediterranean semi-arid region. Crop and Pasture Science, 60(7), 675-683.

Schultz, N. L., Morgan, J. W., & Lunt, I. D. (2011). Effects of grazing exclusion on plant species richness and 
phytomass accumulation vary across a regional productivity gradient. Journal of Vegetation Science, 22(1), 
130-142.

Segal, E., Carmel, Y., Ungar, E. D. et al. (2014). Modeling spatial distribution of goat grazing as a fuelbreak 
management tool in Mediterranean ecosystems. Options Méditerranéennes, 109, 531-537.

Segoli, M., Ungar, E. D., & Shachak, M. (2008). Shrubs enhance resilience of a semi-arid ecosystem by 
engineering and regrowth. Ecohydrology, 1(4), 330.

Segoli, M., Ungar, E. D., Giladi, I. et al. (2012a). Untangling the positive and negative effects of shrubs on 
herbaceous vegetation in drylands. Landscape Ecology, 27(6), 899-910.

Segoli, M., Ungar, E. D., & Shachak, M. (2012b). Fine-scale spatial heterogeneity of resource modulation in 
semi-arid “islands of fertility”. Arid Land Research and Management, 26(4), 344-354.

Seligman, N. G. (1996). Management of Mediterranean grasslands. In J. Hodgson, & A. W. Illius (Eds.), The 
ecology and management of grazing (pp. 359-391). Wallingford, UK: CAB International.

Seligman, N. G. (2013). The environmental legacy of the fellaheen and the bedouin in Palestine. In D. E. Orenstein, 
A. Tal & C. Miller (Eds.), (pp. 29). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Seligman, N. G., Benjamin, R. W., Forti, M.et al. (1991). Growth responses of three fodder shrub species to intra 
and interspecific competition. 4th International Rangeland Congress, Montpellier.

Seligman, N. G., Benjamin, R. W., & Spharim, I. (1989a). Multiple goal feasibility of forage shrub plantations in a 
semi-arid mediterranean-type agropastoral system. Agricultural Systems, 30(4), 335-350.

Seligman, N. G., & Gutman, M. (1979). Cattle and vegetation responses to management of Mediterranean 
rangeland in Israel, pp. -. in: D.N. hyder (ed.), proceedings of the 1st International Rangeland Congress, 
Denver, Colorado. 616-618.

Seligman, N. G., Gutman, M., Holzer, Z. et al. (1989b). Stocking density of cattle and herbage production on 
mediterranean grassland. The Journal of Agricultural Science, 113(01), 51-58.

Seligman, N. G., & Henkin, Z. (2000). Regeneration of a dominant mediterranean dwarf‐shrub after fire. Journal 
of Vegetation Science, 11(6), 893-902.

Seligman, N. G., & van Keulen, H. (1981). PAPRAN: A simulation model of annual pasture production limited by 
rainfall and nitrogen. Paper presented at the Simulation of Nitrogen Behaviour of Soil-Plant Systems,Wageningen 
(Netherlands). 192-221.

Seligman, N. G., & van Keulen, H. (1989). Herbage production of a Mediterranean grassland in relation to soil 
depth, rainfall and nitrogen nutrition: A simulation study. Ecological Modelling, 47(3), 303-311.

Senft, R. L., Coughenour, M. B., Bailey, D. W. et al. (1987). Large herbivore foraging and ecological 
hierarchies. Bioscience, 37, 789-799.

Shachak, M., Boeken, B., Groner, E. et al. (2008). Woody species as landscape modulators and their effect on 
biodiversity patterns. Bioscience, 58(3), 209-221.

Shafer Jr, E. L. (1963). The twig-count method for measuring hardwood deer browse. The Journal of Wildlife 
Management, 27, 428-437.

Shafran-Nathan, R., Svoray, T., & Perevolotsky, A. (2013a). Continuous droughts' effect on herbaceous 
vegetation cover and productivity in rangelands: Results from close-range photography and spatial analysis. 
International Journal of Remote Sensing, 34(17), 6263-6281.

Shafran-Nathan, R., Svoray, T., & Perevolotsky, A. (2013b). The resilience of annual vegetation primary 
production subjected to different climate change scenarios. Climatic Change, 118(2), 227-243.

Sharon, D. (1972). The spottiness of rainfall in a desert area. Journal of Hydrology, 17(3), 161-175.

Shaw, J. V. W. (1946). A survey of Palestine: Prepared in December 1945 and January 1946 for the information 
of the information of the Anglo-American committee of inquiry. ( No. 53). London: Her Majesty’s Stationery 
Office.

Sherratt, A. (1981). Plough and pastoralism: Aspects of the secondary products revolution. In I. Hodder, G. Isaac 
& M. Hammond (Eds.), Patterns of the past (pp. 261-305). Cambridge: Cambridge University Press.

Sherratt, A. (1983). The secondary exploitation of animals in the old world. World Archaeology, 15(1), 90-104.

Shipley, L. A., Gross, J. E., Spalinger, D. E. et al. (1994). The scaling of intake rate in mammalian herbivores. American 
Naturalist, 134, 1055-1082.

Shkolnik, A., Borut, A., & Choshniak, I. (1972). Water economy of the Bedouin goat. Paper presented at 
the Symp. Zool. Soc. London, 31,  229-242.

Sidahmed, A. E., & Morris, J. G. (1980). Digestibility and residence time of browse and herbaceous species in the 
alimentary tract of Spanish goats. 33rd Meeting, Society of Range Management, San Diego, California.



395 ספרות

Silanikove, N., Gilboa, N., & Nitsan, Z. (1997). Interactions among tannins, supplementation and polyethylene 
glycol in goats given oak leaves: Effects on digestion and food intake. Animal Science, 64(3), 479-483.

Silanikove, N., Nitsan, Z., & Perevolotsky, A. (1994). Effect of a daily supplementation of poly (ethylene glycol) 
on intake and digestion of tannin-containing leaves (Ceratonia siliqua) by sheep. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 42(12), 2844-2847.

Silanikove, N., Tagari, H., & Shkolnik, A. (1980). Gross energy digestion and urea recycling in the desert black 
Bedouin goat. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology, 67(1), 215-218.

Skaggs, R. K. (2008). Ecosystem services and western US rangelands. Choices, 23(2), 284-307.

Skarpe, C. (1996). Plant functional types and climate in a southern African savanna. Journal of Vegetation 
Science, 7(3), 397-404.

Skovlin, J. (1987). Southern Africa's experience with intensive short duration grazing. Rangelands, 9, 162-167.

Smith, R., & Kay, B. (1986). Revegetation of serpentine soils: Difficult but not impossible. California 
Agriculture, 40(1), 18-19.

Solomon, M. E. (1949). The natural control of animal populations. Journal of Animal Ecology, 18, 1-35.

Spalinger, D. E., & Hobbs, N. T. (1992). Mechanisms of foraging in mammalian herbivores: New models of 
functional response. American Naturalist, 140, 325-348.

Specht, R.L (1973). Structure and functional response of ecosystems in the Mediterranean climate of Australia. 
In  F.J. Kruger, D.T. Mitchell and J.U.M. Jarvis (Eds.), Mediterranean-Type Ecosystems: The Role of Nutrients. 
Berlin: Springer Verlag.

Spedding, C. R. W. (1965). The physiological basis of grazing management. Grass and Forage Science, 20(1), 
7-14.

Spedding, C. R. W., Large, R. V., & Kydd, D. D. (1966). The evaluation of herbage species by grazing animals. 
Paper presented at the 10th International Grassland Congress, Helsinki, Finland. 479-483.

Squires, V. R., & Sidahmed, A. E. (1998). Drylands: Sustainable use of rangelands into the twenty-first century. 
Rome, Italy: IFAD, International Fund for Agricultural Development.

Standiford, R. B., & Howitt, R. E. (1993). Multiple use management of California's hardwood rangelands. Journal 
of Range Management, 46, 176-182.

Stanhill, G. (1976). Trends and deviations in the yield of the English wheat crop during the last 750 years. Agro-
Ecosystems, 3, 1-10.

Stavi, I., Barkai, D., Islam, K. R. et al. (2015). No adverse effect of moderate stubble grazing on soil quality and 
organic carbon pool in dryland wheat agro-ecosystems. Agronomy for Sustainable Development, 35(3), 1-9.

Stavi, I., Lavee, H., Ungar, E. D. et al. (2009a). Ecogeomorphic feedbacks in semiarid rangelands: A 
review. Pedosphere, 19(2), 217-229.

Stavi, I., Lavee, H., Ungar, E. D. et al. (2012). Grazing-induced modification of a semi-arid rangeland from a 
two-phase to a three-phase mosaic geo-ecosystem. Arid Land Research and Management, 26(1), 79-83.

Stavi, I., Ungar, E. D., Lavee, H. et al. (2009b). Livestock modify ground surface microtopography and penetration 
resistance in a semi-arid shrubland. Arid Land Research and Management, 23(3), 237-247.

Stavi, I., Ungar, E. D., Lavee, H. et al. (2008a). Grazing-induced spatial variability of soil bulk density and content 
of moisture, organic carbon and calcium carbonate in a semi-arid rangeland. Catena, 75(3), 288-296.

Stavi, I., Ungar, E. D., Lavee, H. et al. (2008b). Surface microtopography and soil penetration resistance 
associated with shrub patches in a semiarid rangeland. Geomorphology, 94(1), 69-78.

Steffen,  W., Persson, A., Deutsch, L. et al. (2011). The Anthropocene: From Global Change to Planetary 
Stewardship. Ambio, 40, 739–761

Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T. et al. (2006). Livestock's long shadow: Environmental issues and 
options. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Steinfeld, H. and Gerber, P. (2010). Livestock production and the global environment: Consume less or produce 
better? PNAS, 107: 18237-18238.

Stephens, D. W., & Krebs, J. R. (1986). Foraging Theory. New Jersey, USA: Princeton University Press.

Sternberg, M., Golodets, C., Gutman, M. et al. (2015). Testing the limits of resistance: A 19-yr study of 
Mediterranean grassland response to grazing regimes. Global Change Biology, 21(5), 1930-1950.

Sternberg, M., Gutman, M., Perevolotsky, A. et al (2003). Effects of grazing on soil seed bank dynamics: An 
approach with functional groups. Journal of Vegetation Science, 14(3), 375-386.

Sternberg, M., Gutman, M., Perevolotsky, A. et al. (2000). Vegetation response to grazing management in a 
Mediterranean herbaceous community: A functional group approach. Journal of Applied Ecology, 37(2), 224-
237.

Stinner, D. H., Stinner, B. R., & Martsolf, E. (1997). Biodiversity as an organizing principle in agroecosystem 
management: Case studies of holistic resource management practitioners in the USA. Agriculture, Ecosystems 
& Environment, 62(2), 199-213.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-65520-3_8


ספרות396 

Stobbs, T. H. (1975). The effect of plant structure on the intake of tropical pasture. III. influence of fertilizer 
nitrogen on the size of bite harvested by jersey cows grazing Setaria anceps cv. kazungula swards. Crop and 
Pasture Science, 26(6), 997-1007.

Stobbs, T. H. (1977). Short-term effects of herbage allowance on milk production, milk composition and grazing 
time of cows grazing nitrogen-fertilized tropical grass pasture. Animal Production Science, 17(89), 892-898.

Stoddart, L. A., Smith, A. D., & Box, T. W. (1975). Range management (3rd ed.). New York, USA: McGraw-Hill. 
New York.

Stringham, T. K., Krueger, W. C., & Shaver, P. L. (2003). State and transition modeling: An ecological process 
approach. Journal of Range Management, 56, 106-113.

Stromberg, B. E., & Averbeck, G. A. (1999). The role of parasite epidemiology in the management of grazing 
cattle. International Journal for Parasitology, 29(1), 33-39.

Sulas, L. (2005). The future role of forage legumes in mediterranean-climate areas. In S. G. Reynolds, & J. 
Frame (Eds.), Grasslands: Developments, opportunities, perspectives (pp. 29-54). New Hampshire, USA: FAO, 
Science Publishers.

Svoray, T., Perevolotsky, A., & Atkinson, P. M. (2013). Ecological sustainability in rangelands: The contribution 
of remote sensing. International Journal of Remote Sensing, 34(17), 6216-6242.

Svoray, T., Shafran-Nathan, R., Henkin, Z. et al. (2008). Spatially and temporally explicit modeling of conditions 
for primary production of annuals in dry environments. Ecological Modelling, 218(3), 339-353.

Svoray, T., Shafran-Nathan, R., Ungar, E. D. et al. (2009). Integrating GPS technologies in dynamic spatio-
temporal models to monitor grazing habits in dry rangelands. In J. Hill, & A. Roeder (Eds.),Recent advances in 
remote sensing and geoinformation processing for land degradation assessment (pp. 301-312). Leiden: Taylor 
and Francis.

Tadmor, N. H., Eyal, E., & Benjamin, R. W. (1974). Plant and sheep production on semiarid annual grassland in 
Israel. Journal of Range Management, 27, 427-432.

Tainton, N. M. (2000). Pasture management in South Africa. University of Natal Press.

Tanaka, D.L., Karn, J.F.,  Liebig, M.A.  et al. (2005). An integrated approach to crop/livestock systems: Forage 
and grain production for swath grazing. Renewable Agriculture and Food Systems, 20, 223-231.

Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(3), 284-307.

Taylor, B. (1855). The lands of the Saracen, or, pictures of Palestine, Asia Minor,Sicily, and Spain. New York: GP 
Putnam & Company.

Thompson, T. L., Zaady, E., Huancheng, P. et al. (2006). Soil C and N pools in patchy shrublands of the Negev 
and Chihuahuan deserts. Soil Biology and Biochemistry, 38(7), 1943-1955.

Thornley, J. H. M., Parsons, A. J., Newman, J. et al. (1994). A cost-benefit model of grazing intake and diet 
selection in a two-species temperate grassland sward. Functional Ecology, 8, 5-16.

Thornthwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. Geographical Review, 38, 
55-94.

Thurow, T. L., Blackburn, W. H., & Taylor Jr, C. A. (1986). Hydrologic characteristics of vegetation types as 
affected by livestock grazing systems, Edwards Plateau, Texas. Journal of Range Management, 39, 505-509.

Tiefert, M. A. (1989). Nitrogen compounds of leaves and twigs from atriplex nummularia grown under dryland 
conditions at midga. In: A. dovrat, 7th annual report, CALAR research program, USA-Egypt-Israel. (Annual 
Report No. 7). Beer Sheva, Israel: The Institutes for Applied Research, BGU of the Negev.

Tilley, J. M. A., & Terry, R. A. (1963). A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Grass and 
Forage Science, 18(2), 104-111.

Tisdale, S. L., Nelson, W. L., & Beaton, J. D. (1985). Soil fertility and fertilizers. (4th ed.). New York: Collier 
Macmillan Publishers.

Toman, M. (1998). Special section: Forum on valuation of ecosystem services: Why not to calculate the value of 
the world’s ecosystem services and natural capital. Ecological Economics, 25(1), 57-60.

Trabaud, L., Christensen, N., & Gill, A. (1993). Fire in the environment. In P. J. Crutzen, & J. G. Goldammer 
(Eds.), Historical biogeography of fire in temperate and Mediterranean ecosystems (pp. 277-295). New York: 
John Wiley & Sons.

Tristram, H. B. (1884). The survey of western Palestine. 4. the fauna and flora of Palestine. London: The Palestine 
Exploration Fund.

Tropical Grasslands. (1994). State and transition models for rangelands. Tropical Grasslands, 28, 193-283.

Turner, L. W., Udal, M. C., Larson, B. T. et al. (2000). Monitoring cattle behavior and pasture use with GPS and 
GIS. Canadian Journal of Animal Science, 80(3), 405-413.

Twain, M. (1869). The innocents abroad. Hartford, Connecticut: American Publishing Co.

Tzamaloukas, O., Athanasiadou, S., Kyriazakis, I. et al. (2006). The effect of chicory (Cichorium intybus) and sulla 
(Hedysarum coronarium) on larval development and mucosal cell responses of growing lambs challenged with 
teladorsagia circumcincta. Parasitology, 132(3), 419-426.



397 ספרות

Ungar, E. D. (1990). Management of agropastoral systems in a semiarid region. Wageningen, Netherlands: PUDOC.

Ungar, E. D. (1996). Ingestive behaviour. In J. Hodgson, & A. W. Illius (Eds.), The ecology and management of 
grazing systems (pp. 185-218). Wallingford, UK: CAB international.

Ungar, E. D. (2002a). BokerTov: A record-keeping and analysis program for beef herds at pasture. Agronomy 
Journal, 94(3), 493-500.

Ungar, E. D., Genizi, A., & Demment, M. W. (1991). Bite dimensions and herbage intake by cattle grazing short 
hand-constructed swards. Agronomy Journal, 83(6), 973-978.

Ungar, E. D., & Griffiths, W. M. (2002). The imprints created by cattle grazing short sequences of bites on 
continuous alfalfa swards. Applied Animal Behaviour Science, 77(1), 1-12.

Ungar, E. D., Henkin, Z., Gutman, M. et al. (2005). Inference of animal activity from GPS collar data on free-
ranging cattle. Rangeland Ecology & Management, 58(3), 256-266.

Ungar, E. D., & Noy-Meir, I. (1988). Herbage intake in relation to availability and sward structure: Grazing 
processes and optimal foraging. Journal of Applied Ecology, 25, 1045-1062.

Ungar, E. D., & Ravid, N. (1999). Bite horizons and dimensions for cattle grazing herbage to high levels of 
depletion. Grass and Forage Science, 54(4), 357-364.

Ungar, E. D., Ravid, N., & Bruckental, I. (2001). Bite dimensions for cattle grazing herbage at low levels of 
depletion. Grass and Forage Science, 56(1), 35-45.

Ungar, E. D., Ravid, N., Zada, T. et al. (2006). The implications of compound chew–bite jaw movements for bite 
rate in grazing cattle. Applied Animal Behaviour Science, 98(3), 183-195.

Ungar, E. D., & Rutter, S. M. (2006). Classifying cattle jaw movements: Comparing IGER behaviour recorder and 
acoustic techniques. Applied Animal Behaviour Science, 98(1), 11-27.

Ungar, E. D., Schoenbaum, I., Henkin, Z. et al. (2010). Inference of the activity timeline of cattle foraging on a 
Mediterranean woodland using GPS and pedometry. Sensors, 11(1), 362-383.

Ungar, E. D., Seligman, N. G., & Demment, M. W. (1992). Graphical analysis of sward depletion by grazing. Journal 
of Applied Ecology, 29, 427-435.

Ungar, E. D., Seligman, N. G., & Noy-Meir, I. (2004). Grass grows, the cow eats: A simple grazing systems model 
with emergent properties. Journal of Biological Education, 38(4), 178-182.

Ungar, E. D., Stavi, I., Lavee, H. et al. (2010a). Effects of livestock traffic on rock fragment movement on 
hillsides in a semiarid patchy rangeland. Land Degradation & Development, 21(2), 92-99.

Van Andel, T. H., Runnels, C. N., & Pope, K. O. (1986). Five thousands years of land use and abuse in the 
southern Argolid, Greece. Hesperia, 55, 103-128.

Van Andel, T. H., Zangger, E., & Demitrack, A. (1990). Land use and soil erosion in prehistoric and historical 
Greece. Journal of Field Archaeology, 17(4), 379-396.

van Bath, S., & Bernard, H. (1963). The agrarian history of western Europe, AD 500-1850. London: Arnold. 

Van Dyne, G., Brockington, N., Szocs, Z. et al. (1980). Large herbivore subsystem. In A. I. Breymeyer, & G. M. 
Van Dyne (Eds.), Grasslands, systems analysis and man (pp. 269-537). Cambridge, UK: Cambridge University 
Press.

van Keulen, H. (1975). Simulation of water use and herbage growth in arid regions. Wageningen, Netherlands: 
PUDOC. 

van Keulen, H., Goudriaan, J., Seligman, N. G. et al. (1989). Modelling the effects of nitrogen on canopy 
development and crop growth. In G. Russell, B. Marshall & P. G. Jarvis (Eds.), Plant canopies: Their growth, 
form and function (SE3 Seminar Series ed., pp. 83-104). Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

van Keulen, H., & Seligman, N. G. (1992). Moisture, nutrient availability and plant production in the semi-arid 
region. In T. Alberda, H. Van Keulen, N. G. Seligman & C. T. de Wit (Eds.), Food from dry lands - an integrated 
approach to agricultural development (pp. 25-81) Springer.

van Keulen, H., Seligman, N. G., & Benjamin, R. W. (1981). Simulation of water use and herbage growth in arid 
regions. A re-evaluation and further development of the model ‘Arid crop’. Agricultural Systems, 6(3), 159-
193.

Van Soest, P. J. (1994). Nutritional ecology of the ruminant. Ithaca, USA: Cornell University Press.

Villalba, J. J., Provenza, F. D., & Shaw, R. (2006). Sheep self-medicate when challenged with illness-inducing 
foods. Animal Behaviour, 71(5), 1131-1139.

Voisin, A. (1959). Grassland productivity. London, UK: Crosby-Lockwood.

Volesky, J. D. (2004). User’s guide: Grazing records spreadsheet (Version 2004 ed.). Lincoln, Nebraska: Nebraska 
Ranch Practicum, University of Nebraska.

von Holdt, B. M., Pollinger, J. P., Lohmueller, K. E. et al. (2010). Genome-wide SNP and haplotype analyses 
reveal a rich history underlying dog domestication. Nature, 464(7290), 898-902. 

von Rad, G. (1972). Genesis : A commentary (J. Marks Trans.). London: SCM Press.

Wade, M. H., Peyraud, J. L., Lemaire, G. et al. (1989). The dynamics of daily area and depth of grazing and 
herbage intake of cows in a five day paddock system. Paper presented at the Proceedings of the 16th 
International Grassland Congress, Nice, France. 1111-1112.



ספרות398 

Walker, B. & Westoby, M.  (2011). States and transitions: The trajectory of an idea, 1970-2010. Israel Journal 
of Ecology & Evolution 57, 17-22.

Waller, D. (2006). Ecological monitoring of terrestrial vegetation and white-tailed deer impacts in national parks 
of the great lakes region. the waller lab, university of Wisconsin. Retrieved from http://www.botany.wisc.
edu/waller/research/monitoring.html

Wallis DeVries, M. F., Laca, E. A., & Demment, M. W. (1998). From feeding station to patch: Scaling up food 
intake measurements in grazing cattle. Applied Animal Behaviour Science, 60(4), 301-315.

Warren, S. D., Thurow, T. L., Blackburn, W. H. et al. (1986). The influence of livestock trampling under intensive 
rotation grazing on soil hydrologic characteristics. Journal of Range Management, 39, 491-495.

Watson, R. T., & Zakri, A. H. (2005). Millenium ecosystem assesment report. (Assesment Report). New York, 
USA: United Nations.

Weaver, J. (1924). Range and pasture management. Retrived from: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1453&context=agronomyfacpub

Wenham, J. W. (1967). Large numbers in the old testament. Tyndale Bulletin, 18, 19-53.

Westermann, C. (1981). Genesis. continental commentary (J. Scullion Trans.). Minneapolis: Augsburg Pub. House.

Westman, W. E. (1977). How much are nature's services worth? Science, 197(4307), 960-964.

Westoby, M. (1974). An analysis of diet selection by large generalist herbivores. American Naturalist, 108, 290-
304.

Westoby, M. (1998). A leaf-height-seed (LHS) plant ecology strategy scheme. Plant and Soil, 199(2), 213-227.

Westoby, M., Falster, D. S., Moles, A. T. et al.(2002). Plant ecological strategies: Some leading dimensions of 
variation between species. Annual Review of Ecology and Systematics, 33, 125-159.

Westoby, M., Walker, B., & Noy-Meir, I. (1989). Range management on the basis of a model which does not 
seek to establish equilibrium. Journal of Arid Environments, 17(2), 235-239.

Wiedmeier, R. D., Provenza, F. D., & Burritt, E. A. (2002). Exposure to ammoniated wheat straw as suckling 
calves improves performance of mature beef cows wintered on ammoniated wheat straw. Journal of Animal 
Science, 80(9), 2340-2348.

Wight, J. R., & Skiles, J. W. (1987). SPUR: Simulation of production and utilization of rangelands: documenation and 
user guide. USDA, Agricultural Research Service.

Wild, J. (2003a). Anatolia, Mesopotamia and the Levant in the Bronze Age, c. 3500-1100 B.C. In D. T. Jenkins 
(Ed.), The Cambridge history of western textiles (pp. 43-47). Cambridge: Cambridge University Press.

Wild, J. (2003b). The Near East in the Iron Age. In D. T. Jenkins (Ed.), The Cambridge history of western textiles (pp. 
48-51). Cambridge: Cambridge University Press.

Wilson, A. D., Weir, W. C., & Torell, D. T. (1971). Comparison of methods of estimating the digestibility of range 
forage and browse. Journal of Animal Science, 32(5), 1046-1050.

Wilson, B. A. (2009). A vegetation monitoring program for the national parks of Queenslands Mugalands. 
Retrieved from http://www.southwestnrm.org.au/sites/default/files/uploads/ihub/vegetation-monitoring-
program-national-parks-qlds-mulgalands.pdf

Wood, M. K., & Blackburn, W. H. (1981). Sediment production as influenced by livestock grazing in the Texas 
rolling plains. Journal of Range Management, 34, 228-231.

Wright, M. J., and K. L. Davison, (1964). Nitrate accumulation in crops and nitrite poisoning in animals. Advances 
in Agronomy., 16, 197-247.

Wuerthner, G. (2002). The donut diet: The too-good-to-be-true claims of holistic management. In M. Y. 
Matteson, & G. Wuerthner (Eds.), Welfare ranching: The subsidized destruction of the American west (pp. 349). 
Washington, DC, USA: Island Press.

Wuerthner, G., Crist, E., & Butler, T. (2014). Keeping the wild: Against the domestication of earth. Washington, 
DC: Island Press.

Yan, W., & Wallace, D. H. (1998). Simulation and prediction of plant phenology for five crops based on 
photoperiod× temperature interaction. Annals of Botany, 81(6), 705-716.

Yeruham, I., Orgad, U., Avidar, Y. et al. (2002). A urinary retention syndrome in beef cows probably caused by 
ingestion of Cistus salvifolius. Revue De Médecine Vétérinaire, 153(10), 627-634.

Zaady, E. (2005). Seasonal change and nitrogen cycling in a patchy Negev desert: A review. Arid Land Research 
and Management, 19(2), 111-124.

Zaady, E., Karnieli, A., & Shachak, M. (2007). Applying a field spectroscopy technique for assessing successional 
trends of biological soil crusts in a semi-arid environment. Journal of Arid Environments, 70(3), 463-477.

Zaady, E., Okon, Y., & Perevolotsky, A. (1994). Growth response of mediterranean herbaceous swards to 
inoculation with Azospirillum brasilense. Journal of Range Management, 47, 12-15.

Zaady, E., Yonatan, R., Shachak, M. et al. (2001). The effects of grazing on abiotic and biotic parameters 
in a semiarid ecosystem: A case study from the northern Negev desert, Israel. Arid Land Research and 
Management, 15(3), 245-261.

http://www.tandfonline.com/loi/tiee20?open=57&repitition=0#vol_57
http://www.botany.wisc.edu/waller/research/monitoring.html
http://www.botany.wisc.edu/waller/research/monitoring.html
http://www.southwestnrm.org.au/sites/default/files/uploads/ihub/vegetation-monitoring-program-national-parks-qlds-mulgalands.pdf
http://www.southwestnrm.org.au/sites/default/files/uploads/ihub/vegetation-monitoring-program-national-parks-qlds-mulgalands.pdf


399 ספרות

Zaban, H. (1981). A study to determine the optimal rainfed land-use systems in a semi-arid region of israel 
(Ph D thesis).

Zahavi, M. (2015). The impact of landscape level attributes on livestock distribution in a semiarid 
environment (PhD thesis).

Zeder, M. A. (2005). A view from the zagros: New perspectives on livestock domestication in the fertile 
crescent. In J. D. Vigne, J. Peters & D. Helmer (Eds.), The first steps of animal domestication: New archaeological 
approaches (pp. 96-124). Oxford: Oxbow Books.

Zeder, M. A. (2008). Domestication and early agriculture in the Mediterranean Basin: Origins, diffusion, and 
impact. PNAS, 105(33), 11597-11604.

Zeder, M. A. (2011). The origins of agriculture in the Near East. Current Anthropology, 52(4), 221-235.

Zeder, M. A., & Hesse, B. (2000). The initial domestication of goats (Capra hircus) in the Zagros mountains 
10,000 years ago. Science, 287(5461), 2254-2257.

Zeven, A. C. (1991). Four hundred years of cultivation of Dutch white clover landraces. Euphytica, 54(1), 93-99.

Zhiyuan, R. E. N., & Jing, L. (2003). The valuation of ecological services from the vegetation ecosystems in the 
Qinling-daba mountains. Acta Geographica Sinica, 4, 503-511.

Zohary, M. (1973). Geobotanical foundations of the Middle East. Amsrerdam: Gustav Fischer Verlag.

Zuo, H., & Miller-Goodman, M. S. (2004). Landscape use by cattle affected by pasture developments and 
season. Rangeland Ecology & Management, 57(5), 426-434.










