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ים בשפלת כפתרון בר קיימא לבעיית השטחים החקלאים הנטוש, גידול זיתים

  יהודה

  עדי נעלי

  תקציר

בעיקר בחלקות , העיסוק בחקלאות ובעקבותיה נטישת שטחים חקלאיים נטישתבישראל קיימת בעיה של 

 גידולמטרת עבודה זו לבדוק האם  .לשימוש בשטחים אלו פתרונות מעשייםוחסרים  ,קטנות במגזר המושבי

   .בשפלת יהודה נטושיםהשטחים החקלאים ה קיימא לבעיית- זיתים יכול להוות פתרון בר

או המוסבים לשימושים אחרים  נטושיםבעיית נטישת העיסוק בחקלאות ובעיית השטחים החקלאיים ה

נגרמת כתוצאה משינויים כלכליים וחברתיים ועקב עליות חדות בתשומות מול ה. הינה בעיה עולמית

חקלאים רבים נטשו את העיסוק בחקלאות ושטחים חקלאיים  ,כתוצאה מכך. צמצום בתשואות בחקלאות

  .נותרו ללא כל עיבוד וטיפול

. יםאובדים לא רק היבולים החקלאי, בעיקר לפיתוח, ים מוסבים לשימושים אחריםיכאשר שטחים חקלא

וערכים  חברתיים םשירותי, סביבתיים םמספקים השטחים החקלאיים שירותי, יםבנוסף ליבולים החקלאי

שימור , נופיים- שטחים פתוחים: הכוללים" סחירים-לא"השטח החקלאי מספק מגוון של תוצרים . תייםחזו

אפשרויות פנאי ונופש , וסתים הידרולוגיים וחידור למי תהום, בעלי חייםבתי גידול ל, מגוון מינים, קרקע

מדובר בעצם בכשל . יערכם אינו משתקף בכלכלת החקלא, למרות חשיבותם של תוצרים אלו לחברה .ועוד

אינו זוכה לערך כספי , )כגון ערכי טבע ונוף(גבוה מצד הציבור  מכיוון שמוצר הזוכה להערכה וביקוש, שוק

  .ולכן אינו נותן תמורה ישירה לחקלאי אשר מייצר מוצר זה, במנגנוני השוק הקיימים

קרקע . בגלל חוסר רווחיותבישראל ישנה נטייה גוברת בעשורים האחרונים לעזוב את העיסוק בחקלאות 

עומדים כאבן שאין לה , נותרת ללא עיבוד ותשתיות חקלאיות כמבנים וחממות, חקלאית שעובדה בעבר

משאבים אלו , משאבים רבים הושקעו בהכשרת הקרקע החקלאית ובהקמת התשתיות הנלוות. הופכין

למטרה זו ובכך גדל חוסר  שטחים חקלאים שיכלו להוות מקור הכנסה אינם מנוצלים. יורדים לטמיון

חלק משטחים חקלאיים אלו הופכים למזבלות ומעזבות המתמלאות . היעילות בשימוש במשאבים לאומיים

כאשר שטחים חקלאיים עזובים אלו . בפסולת או במיני צמחים פולשניים ושטחים אלו הופכים למטרד נופי

ל הסבתם לפיתוח ולבינוי ורצון של הם נמצאים תחת לחץ גובר ש, אינם עוד מקור להכנסה מחקלאות

  . החקלאים לשעבר למציאת מקורות הכנסה חלופיים

כאשר הייצור המקומי המושפע מהסרוגיות , טון 18,000- הביקוש לשמן זית בישראל עומד על כ - הזית

 טון בשנים של יבול גבוה ויורד לכמחצית מכמות זו בשנים של יבול 8,000-הגבוה ביבול הזית עומד על כ

הרווחיות בענף הזית אינה גבוהה ואף יכולה , אולם למרות היות השוק הישראלי שוק של ביקושים. נמוך

הגדלת : לשם הגדלת הרווחיות בענף הזית נדרשים מספר דברים. בעיקר בחלקות קטנות -להיות שלילית
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, יה בקולחיןי ממשק יעיל ומקצועי המבוסס על השק"כמות ואיכות הפרי והשמן תוך הקטנת ההוצאות ע

שיווק עצמי המשולב בתיירות כפרית שחיוני בעיקר לבעלי חלקות . מסיק מכאני וטיפול קפדני במטע ובפרי

הגדלת הרווחיות תוכל לסייע . הינו אחד האמצעים היעילים ביותר להגדלת הרווחיות בענף הזית, קטנות

ים ולעודד נטיעת שטחים רבים בהחזרה לניבה של מאות דונמים של מטעי זיתים העומדים כיום מוזנח

  .נוספים

מגדיר קיימות כאספקת צרכי הדורות הקיימים ללא פגיעה ביכולתם , )Bruntland )1987ח "דו -  קיימות

הגישה אשר תשמש , קיימות מספר גישות לטיפול בנושא הקיימות. של הדורות הבאים לספק את צרכיהם

תוך סיפוק צרכי הקיום השונים , נוי של המערכת האקולוגיתיכולת השיהיצרנות ור ומיש: במחקר זה היא

: לקיימות מיוחסים שלושה היבטים הקשורים ביניהם. של הקהילות האנושיות העושות שימוש בשטח

  . כלכלי וחברתי, אקולוגי

המסגרת התיאורטית בעבודה זו היא בדיקת הקיימות של הפיתרון המוצע של גידול זיתים כפיתרון בר 

חברתי כלכלי : י שלושת רכיבי הקיימות"בעיית השטחים החקלאים הנטושים בשפלת יהודה עפקיימא ל

ראיונות עם : והסביבה בגלל הנושא הרב תחומי וכללו, שיטות המחקר הן מתחומי החברה. וסביבתי

ניתוח , ניתוח פוטנציאל ושיטות גידול זית, חקלאים וסקר מקיף בקרב חברי המושבים באזור המחקר

ם וראיונות בקרב מקבלי ההחלטות בגופים השלטוניים וסקר אקולוגי לניטור פעילות של מספר מסמכי

  . ח מייצגים בשימושי קרקע שונים"בע

הצורך של הפיתרון המוצע לתת מענה לשלושת מרכיבי , שטחים חקלאיים עזובים אינם ברי קיימא

מענה מיטבי למכלול  אלא, לכל תחום אשר אינה נותנת את המענה המרבי, יוצר מערכת מורכבת, הקיימות

שיתנו את  פתרונות, אבל. יש להניח שישנם פתרונות נוספים מלבד הפתרון אשר ניבדק בעבודה זו. הרכיבים

לא יתנו , לדוגמא בנוי ופתוח מצד אחד או החזרת השטח למצב של שטח בור, המענה המרבי לרכיב אחד

  .מענה לרכיבי הקיימות האחרים

האם גידול זיתים יכול להוות פיתרון בר קיימא לבעיית השטחים : אשית היאשאלת המחקר הר

 ? החקלאיים העזובים בשפלת יהודה

יהיה מקובל , האם הפתרון של נטיעות כרמי זיתים: מקובלות חברתית. א :שאלות המחקר המשניות הם

  ?י חקלאי שפלת יהודה"חברתית ע

ניים אשר יוכלו לקדם את ההצעה של נטיעות כרמי האם קיימים בישראל כלים שלטו: כלים שלטוניים  .א

 ?כפיתרון בר קיימא לבעיית השטחים החקלאיים העזובים בשפלת יהודה, זיתים

תהייה תרומה  ,האם לנטיעות כרמי זיתים בשטחים החקלאיים העזובים בשפלת יהודה: תרומה אקולוגית  .ב

  .אקולוגית חיובית לאזור
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  ממצאים

תמימי דעים על כך ששטחי חקלאות , החלטות מהגופים השונים שרואיינוכל מקבלי ה: כלים שלטוניים

אחד הגורמים העיקריים לבעיית הקרקעות הנטושות הינה החלוקה . נטושים הינם תופעה שלילית

קיימת . המושבית ההיסטורית לנחלות שהן משבצות קרקע קטנות מדי שחקלאי אינו יכול להתפרנס מהן

השחיקה ברווחיות בעשור , דל יחידת הייצור הנדרשת לפרנסת החקלאימגמה בחקלאות של עלייה בגו

החקלאים אשר מחכירים את הקרקע לשם עיבוד חקלאי ממנהל . לשנה %2.5האחרון היא בקצב של 

אולם לא ניתן לאכוף עיבוד חקלאי בחלקות . מחויבים לעבד את הקרקע עיבוד חקלאי, מקרקעי ישראל

כל איום אינו חזק דיו להשפיע על החקלאים לעבד את הקרקע כאשר , יקטנות כאשר זה לא כלכלי לחקלא

מאחר וחוזה החכירה , בנוסף חובת העיבוד הפרטני של כל חקלאי את נחלתו אינה ברורה. זה אינו כלכלי

י והחלוקה בין החקלאים היא חלוקה "י הינו של המושב כאגודה החקלאית החתומה מול ממ"מול ממ

רפורמה "מעין , וב מקבלי ההחלטות סבורים שנדרש שינוי בנושא חלוקת הקרקעותר. פנימית בתוך המושב

שינוי שיאפשר גידול חקלאי , שתאפשר עיבוד שטחים גדולים יותר בצורה כלכלית וחוקית, "תאגרארי

אולם חברי המושבים ואיתם הגופים המיישבים מתנגדים . י מספר חקלאים גדולים ומתמחים"ריווחי ע

תמימי דעים שהסיכוי להעברת שינוי כזה הינו קלוש במצב , י לכך רוב מקבלי ההחלטותא, לשינוי זה

ניתן לשפר את המצב ולהגיע ליכולת , אולם גם במצב הקיים היום ללא שינוי משמעותי. הפוליטי הנוכחי

. י"י הסכמים עם האגודות של המושבים שהן החתומות מול ממ"ע, עיבוד של חלקות גדולות יותר

י אגודות אזוריות המורשות "או ע, י חקלאים פעילים מהיישוב"ם עם האגודה של המושב יהיו עההסכמי

  . לכך כגון אגודת הפלחה

משרד התיירות ואחרים לחשיבות , מינהל התכנון, קיימת הבנה בגופים השונים כמו משרד החקלאות

, מהשטחים החקלאים כחלק, גידול הזית. סביבתיים נופיים שהחקלאות תורמת םהרבה של השירותי

יכולתו לנצל פסולות עירוניות בצורה של קומפוסט ומי , תרומתו הנופית, תורם מגוון שירותים סביבתיים

משרד . ח מהווים שירותים סביבתיים חשובים"קיבוע פחמן והיותו בית גידול ואזור מעבר לבע, קולחין

ים כאחד הקריטריונים לקביעת סדרי החקלאות אף חידש לאחרונה והכניס את נושא השירותים הסביבתי

זהו שינוי חשוב ומהותי השונה מהגישה המסורתית ששמה דגש על החקלאות , העדיפויות לקבלת תמיכות

  .כספק סיבים ומזון וכאמצעי לפיזור האוכלוסייה

מהוות כלי חשוב לקידום תיירות , התרומות הסביבתיות נופיות של החקלאות בכלל וכרמי הזיתים בפרט

ית שהינו ענף בעל פוטנציאל להגדלת מקורות הפרנסה וקידום שינוי חברתי ביישוב בד בבד עם שמירת כפר

השטחים החקלאיים יחד עם שאר השטחים הפתוחים הם אלו שיוצרים את המשיכה . השטחים הפתוחים

 . והעניין של תושבי הערים באתרי התיירות הכפרית

כפתרון תעסוקתי וכהשלמה לחלקיות  -ם התיירות הכפריתמקבלי ההחלטות מייחסים חשיבות רבה לקידו

תוך , אצירת השמן ושיווקו משתלבים היטב בתחום התיירות הכפרית, המסיק, גידול הזית. של החקלאות

  . יצירת תועלות הדדיות
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ענף גידול שמן הזית הינו ענף בעל חשיבות רבה בעיני משרד החקלאות ומקבל ממשרד החקלאות תמיכה 

תוך שאיפה לשיפור האיכות ולעמידה , ל עם תמיכה במיכון ובהסדרה מנהלתית של הענףשעוד תגד

  .בסטנדרטים מקצועיים

. קיימת תשתית סטטוטורית לפיתוח תיירות כפרית בשפלת יהודה בתחום היישובים או בצמוד אליהם

רת את נושא ניתן לקדם בצורה מסוד, אך במסגרת החוקים והתקנות הקיימים, הנושא מורכב ולא פשוט

, בפיתוח תיירות כפרית קיימים היום קונפליקטים בין מקבלי ההחלטות בגופים השונים. התיירות הכפרית

יש צורך דחוף בתיאום בין מכלול הגורמים השלטוניים . דבר המקשה את חייו של היזם שהם קשים ממילא

לשם תיאום נושא התיירות , םמנהל התכנון ומשרדי הממשלה השוני, י"ממ, מוניציפאלי, ברמות השונות

  . הכפרית

הביא , פגע פגיעה קשה ביותר במושבי עדולם, המשבר הגדול בחקלאות בשנות השמונים: מקובלות חברתית

קריסת המערכת הארגונית שהייתה מאד ריכוזית ודומיננטית תוך השארת . חלק מתושבי האזור לפת לחם

עה בהמשך הגידול החקלאי גרמו לנטישה המונית של חובות כבדים לחקלאים והעדר מקורות מימון להשק

גורמים אלו הביאו לכך שנכון . דבר לא קל באזור זה –החקלאות וחיפוש אחרי מקורות פרנסה חלופיים 

בתי אב נמצא  160בסקר שנעשה בקרב . מתושבי מושבי עדולם אינם עוסקים בחקלאות כלל %70-להיום כ

מתושבי האזור מוכן לחזור לעסוק  64%אולם , ב לעיסוק בחקלאותכי חלק מתושבי האזור אינו מוכן לשו

אין ספק שהתחושה החברתית מושפעת מהפגיעה הקשה שספג האזור . בחקלאות בתנאים מסוימים

האזור אינו אזור בעל . ומתחושה קשה שאי אפשר להתקיים מחקלאות 1985מהמשבר בחקלאות בשנת 

רתי כלפי החקלאות ועבודת האדמה באזור אינו אחיד ואינו היחס החב, היסטוריה ארוכה של קשר לאדמה

פסולת ושטחים , עזובה. מתקיים קשר חזק לחקלאות, 46%-כ, אולם אצל חלק גדול מהתושבים. חזק מאד

אולם אין התייחסות חברתית אקטיבית אחידה , חקלאים מוזנחים זוכים להתייחסות חברתית שלילית

התייחסות החברתית השלילית כמחצית מהתושבים לא ינקטו צעדים כלפי פיתרון מעשי לנושא ולמרות ה

  .מעשיים ויישארו פסיביים

חששות הנובעים ממשקעי העבר , בקרב חלק מתושבי האזור קיימים חששות משיתופיות ואיגום משאבים

אולם ממחקרנו עולה שכמחצית מתושבי האזור תומכים . ומהמשבר של ארגון הקניות והאגודה השיתופית

, יש לקדם את הנושא עם התומכים. שיווק ומיתוג אזורי, ושא איגום המשאבים ושיתופי פעולה בעיבודבנ

, באזור ישנה התייחסות חברתית אוהדת כלפי נושא התיירות. בשאיפה שהם יהוו דוגמא לכלל האזור

  . התמיכה גבוהה והתיירות מסתמנת כאפשרות חיובית להתפתחות כלכלית באזור

בבדיקת  העבודה זו התרכז, סביבתיים רבים םכרמי הזיתים מספקים שירותי: ייםשירותים סביבת

הפעילות בכרמי . צבי ודרבן, תן, השימוש של כרמי הזיתים כבתי גידול ואזורי מעבר לשלושה יונקים גדולים

הזיתים נבדקה במקביל לבדיקה בשטחים טבעיים של יער וחורש ושטחים חקלאיים בעיבוד של גידולי שדה 

ח אלו בשיטה של ספירת גללים בחתכים "מניטור הפעילות של בע. עונתיים וחקלאות מטע אינטנסיבית
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המתקרבים לאיכות , היוו כרמי הזיתים בתי גידול ואזורי מעבר טובים, קבועים נמצא שעבור הצבי והדרבן

לעומתם העדיף התן . ש עונתי וחקלאות אינטנסיבית"של בתי הגידול הטבעיים ועולים משמעותית על גד

מתוך רמת הפעילות . ש הפתוחים ורק אחריהם את כרמי הזיתים"אחרי השטחים הטבעיים את שטחי הגד

 נוצרו. התנגדות שימושי הקרקע השונים למעבר בעלי החיים השונים חושבה, בכל אחד משימושי הקרקע

מפות של התרחישים  צרווי, GISבעזרת תוכנת , תרחישים שונים של כמות שונה של כרמי זיתים בשטח

מתוך ידיעת . השונים בעשר חזרות אקראיות של פיזור מרחבי של הזיתים אך באותה כמות של כרמי זיתים

חישוב ההתנגדות של שימושי הקרקע , טווח השוטטות היומית הממוצע של כל אחד מבעלי החיים שבדקנו

עבור כל  GIS-בעזרת ה חושבו, תחובדקו ואינדקס קישוריות נופית שפנהשונים לכל אחד מבעלי החיים ש

ערכי הקישוריות הנופית של השטח בכל תרחיש עם כמות שונה של כרמי , בדקונאחד מבעלי החיים ש

המאפשרת תנועת , המשכיות מרחבית של בית גידול או כיסוי שטח על פני הנוף –קישוריות נופית . זיתים

כלוסייה ומונעת קיטוע ובידוד של אוכלוסיות אורגניזמים וגנים השומרת על החיות והבריאות של האו

מהווה אינדיקציה אקולוגית חשובה מאד עבור איכות השטח כבית גידול ואזור ו היכול להוביל להכחדתם

תאפשר חיזוי והבנה טובים , יכולת החישוב של ערכי הקישוריות עבור תרחישים מרחביים שונים. מעבר

ים ותוכל ליצור את הקישור בין תהליכים חברתיים כלכליים יותר של המשמעות של תרחישים נופים שונ

הקישוריות הנופית של השטח עולה ככל שגדלה , בעבודה נמצא שעבור דרבן וצבי .לתהליכים סביבתיים

העלייה בקישוריות השטח מעידה על התרומה הסביבתית החשובה של כרמי , כמות כרמי הזיתים בשטח

ישוריות הנופית של השטח יורדת ככל שגדלה כמות כרמי הזיתים הק, לעומת זאת עבור התן. הזיתים

מאחר והתן מוגדר בישראל כמין מתפרץ וכטורף בעל השפעה על מגוון רחב של בעלי חיים הניצודים . בשטח

אי לכך . התן הינו גורם בעל השפעה שלילית על המגוון הביולוגי ועבור כלל המערכת האקולוגית, על ידו

  . הינה בעלת משמעות אקולוגית חיובית, הנופית עבור התן הקטנת הקישוריות

  : אישור השערות המחקר

י חקלאי שפלת יהודה לבעיית השטחים "נמצא שנטיעות כרמי זיתים יהוו פתרון מקובל חברתית ע. א

החקלאיים הנטושים בשפלת יהודה וזאת בתנאי של שיפור ברווחיות ענף הזית שיפור שהינו בהחלט בר 

, הוראות, צווים, הנחיות תכנוניות, תקנות, נמצא שבישראל קיימים כלים שלטוניים כגון חוקים .ב. השגה

, חיובי או שלילי, יהווה תמריץ, כלשונם או בהתאמה מסוימת, אשר יישומם' הקלות במס וכד, תמיכות

ים אשר יוכל לקדם את הפתרון של נטיעות כרמי זיתים כפיתרון לבעיית השטחים החקלאיים הנטוש

התיאום והעבודה המשותפת בין הגופים . לשם קידום הנושא חשובה ביותר ההסכמה. בשפלת יהודה

נמצא שנטיעת כרמי זיתים בשטחים . ג.שלטוניים המופקדים על הכלים השלטוניים השונים שקיימים

  . מאד תהייה בעלת תרומה אקולוגית חיובית, החקלאיים הנטושים בשפלת יהודה

בי הקיימות בעבודה זו ניתן להסיק שנטיעת כרמי זיתים ושדרוג כרמי זיתים קיימים מבדיקת מכלול רכי

  .יכולים להוות פיתרון לבעיית השטחים החקלאיים הנטושים בשפלת יהודה

  



 X

  רשימת איורים
  

  שטחים חקלאיים נטושים במרכז הארץ: 1 מספראיור 

  שטחים חקלאיים נטושים באזור המחקר בשפלת יהודה: 2 מספראיור 

  בית נחמיה פוריים שהוסבו לאיחסון ומימכר במושבשטחים חקלאיים : 3 מספראיור 

  שדות מיכהבמושב  לאתר הטמנת פסולתשטחים חקלאיים שהוסבו : 4 מספראיור 

  בשפלת יהודה הסעדה אתנית, אירוח כפרי :5מספר  איור

  יהודהעשור ליקבי ארועי , דרך היין: 6איור מספר 

  עים התנהגותו של האדםקובההגורמים : 7איור מספר 

 מפת אזור המחקר בשפלת יהודה: 8איור מספר 
  שטחים טבעיים למחצה חורש ויער דוגמת :9איור מספר 

  בעל גידולי שדהשטחי  דוגמת :10 איור מספר

  שטחי כרם זיתים דוגמת :11איור מספר 

  שטחי מטע אינטנסיבי דוגמת :12איור מספר 

  בעלי החיים בנחל האלה שטח מחקר פעילות: 13איור מספר 

  הדגמת פריסה מרחבית של כתמים בנוף: 14איור מספר 

  כמות גבוהה של כרמי זיתיםדוגמת מפה בתרחיש של  :15איור מספר

  תעסוקת משתתפי הסקר באחוזים :16איור מספר 

  נכונות לחזור לעסוק בחקלאות : 17מספר איור 

  ור מידת הקשר לחקלאות בקרב תושבי האז: 18איור מספר 

  מידת המאמץ שהושקע במציאת פיתרון לבעיית השטחים הנטושים: 19איור מספר 

  הזנחה ופסולת בסביבה מפריעים לתושבי האזורבאיזה מידה : 20איור מספר 

   תושבי האזורבאופן חיובי על ידי  ראיית התפתחות התיירות באזור: 21איור מספר 

   והקמת מועדון מגדלים לשיווק ולקבלת הדרכה נכונות גבוהה ליצירת מותג אזורי: 22איור מספר 

  רמת ההשכלה באחוזים במושבים השונים: 23איור מספר 

  לפי החלוקה למושבים השונים, עיסוקים של המרואיינים בסקר: 24איור מספר 

  "חדשים"ו" ותיקים "בחלוקה ל, רמת השכלה באחוזים: 25איור מספר 

  "חדשים"ו" ותיקים "בחלוקה ל, השוואת עיסוקים באחוזים: 26איור מספר 

  תמונה כללית של השטח: 27 איור מספר

  שונים בחלקות השונות לאורך כל תקופת הדיגוםמספר הגללים בכיסויי הקרקע ה, תן: 28איור מספר 

  מספר הגללים בכיסויי הקרקע השונים בחלקות השונות לאורך כל תקופת הדיגום, דרבן: 29איור מספר 

  מספר הגללים בכיסויי הקרקע השונים בחלקות השונות לאורך כל תקופת הדיגום, צבי: 30איור מספר 

  כמות גבוהה של כרמי זיתים :31איור מספר 

  הטרוגניות בין כיסויי השטח, כמות בינונית של כרמי זיתים :32איור מספר 

  כמות נמוכה של כרמי זיתים :33איור מספר 

   בשטח של כרמי זיתיםות שונות של הצבי בכמוימדד הקישוריות  :34איור מספר 

   בשטח של כרמי זיתיםשל הדרבן בכמויות שונות מדד הקישוריות  :35איור מספר 

   בשטח של כרמי זיתיםשל התן בכמויות שונות מדד הקישוריות  :36איור מספר 

  

  
  



 XI

  רשימת טבלאות
  

 מכלל) קרקע ישימוש( החלוקה לשלושת הגידולים באחוזים:שלושת התרחישים הנופיים: 1טבלה מספר 

  החקלאי השטח

  ניתוח רווחיות ברמת הוצאות וברמת מחירי שמן שונים :2טבלה מספר 

 ) מושקה בקולחין(ניתוח רווחיות דונם זיתים : 3 מספרטבלה 

    )2007 סקר שדה(נכונות לנטיעת מטעי זיתים : 4טבלה מספר 

 )2007סקר שדה (ים קשר בין עיסוק נוכחי בחקלאות ונכונות לטעת מטעי זית: 5טבלה מספר 

  דתיות והשכלה לפי החלוקה למושבים השונים, מספר הילדים: 6טבלה מספר 

 לפי החלוקה למושבים השונים, עיסוקים של המרואיינים בסקר: 7טבלה מספר 

  הנכונות לנטיעת זיתים במושבים השונים: 8טבלה מספר 

  )2007סקר שדה ( "חדשים"ו" םותיקי"דתיות והשכלה לפי החלוקה ל, מספר הילדים: 9טבלה מספר 

 ים השוניםיישובאופי הנהגת היישוב ב: 10טבלה מספר 

כמדד לרמת הפעילות , בכל אחד מאתרי הדיגום, )ר"מ 1000(מספר גללים ממוצע לדיגום : 11 טבלה מספר

   השונים בכיסויי שטח שונים בעלי החייםשל 

השונים  בעלי החייםשל כמדד לרמת הפעילות  ,מספר גללים כולל בכל אחד מאתרי הדיגום: 12טבלה מספר 

   בכיסויי שטח שונים

 בעלי החיים שלכמדד לרמת הפעילות , מספר גללים כולל ממוצע של שלוש החלקות: 13טבלה מספר 

   באזור שונים שטח בכיסויי השונים

- ואה לבהשו, באחוזים השונים בכיסויי שטח שונים בעלי החייםהפעילות של  השוואת: 14 טבלה מספר

   בשטח הטבעי 100%

בהשוואה לשטח יער , שונים בכיסויי שטח שונים בעלי חייםמידת ההתנגדות למעבר : 15טבלה מספר 

   וחורש

 מכלל) קרקע ישימוש( החלוקה לשלושת הגידולים באחוזים :שלושת התרחישים הנופיים: א1טבלה מספר 

  החקלאי השטח

  בשלושת התרחישים בעלי החייםבשלושת  ,בשריגמדד הקישוריות חישוב : 16טבלה מספר 

  בשלושת התרחישים בעלי החייםבשלושת מדד הקישוריות סיכום והשוואת : 17טבלה מספר 
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  הקדמה

בחלקות בעיקר , שטחים חקלאייםעקבותיה נטישת העיסוק בחקלאות וב נטישתבישראל קיימת בעיה של 

 גידולמטרת עבודה זו לבדוק האם  .לשימוש בשטחים אלו פתרונות מעשייםוחסרים  ,קטנות במגזר המושבי

   .בשפלת יהודה נטושיםקיימא לבעיית השטחים החקלאים ה- זיתים יכול להוות פתרון בר

או המוסבים לשימושים אחרים  נטושיםם החקלאיים הת העיסוק בחקלאות ובעיית השטחינטישבעיית 

שהוסבו לבנייה במספר רב של מדינות  חקלאים לשעבר מיליוני דונמים ,לדוגמא. הינה בעיה עולמית

, קיים חשש מהכמות הגדולה של הסבת קרקע חקלאית ,בעיקר באזור הערים המרכזיות ,בהולנד .ב"בארה

וחברתיים ועקב עליות חדות בתשומות מול צמצום בתשואות  הנגרמת כתוצאה משינויים כלכליים

חקלאים רבים נטשו את העיסוק בחקלאות ושטחים חקלאיים נותרו ללא כל , כתוצאה מכך. בחקלאות

  .עיבוד וטיפול

אובדים לא רק היבולים והתוצרת , בעיקר לפיתוח, ים מוסבים לשימושים אחריםיכאשר שטחים חקלא

, סביבתיים םמספקים השטחים החקלאיים שירותי, ם ולתוצרת חקלאיתבנוסף ליבולי. החקלאית

: הכוללים" סחירים-לא"השטח החקלאי מספק מגוון של תוצרים . וערכים חזותיים חברתיים םשירותי

וסתים הידרולוגיים וחידור למי , בעלי חייםבתי גידול ל, מגוון מינים, שימור קרקע, נופיים-שטחים פתוחים

ערכם אינו משתקף בכלכלת , למרות חשיבותם של תוצרים אלו לחברה .ויות פנאי ונופש ועודאפשר, תהום

כגון ערכי טבע (גבוה מצד הציבור  שמוצר הזוכה להערכה וביקוש מכיוון, מדובר בעצם בכשל שוק. החקלאי

אשר מייצר  ולכן אינו נותן תמורה ישירה לחקלאי, אינו זוכה לערך כספי במנגנוני השוק הקיימים, )ונוף

  .מוצר זה

קרקע . בישראל ישנה נטייה גוברת בעשורים האחרונים לעזוב את העיסוק בחקלאות בגלל חוסר רווחיות

עומדים כאבן שאין לה , כמבנים וחממות ,ותשתיות חקלאיות ;נותרת ללא עיבוד, חקלאית שעובדה בעבר

נמצאו ) הסיירת הירוקה(יקוח על השטחים הפתוחים היחידה לפ על ידי 2001בסקר שנערך בשנת  .הופכין

נמצאו אלפי , באזור המחקר ,בשפלת יהודה .)1ראה איור ( מאות אלפי דונמים של קרקע חקלאית נטושה

  ).2ראה איור (דונם של קרקע חקלאית נטושה 
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של היחידה סקר השטחים החקלאיים הנטושים , מקור- שטחים חקלאיים נטושים במרכז הארץ: 1 פראיור מס

   2001) הסיירת הירוקה(לפיקוח על שטחים פתוחים 

  )הסימונים השחורים הינם השטחים החקלאיים הנטושים(
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סקר השטחים החקלאיים , מקור, שטחים חקלאיים נטושים באזור המחקר בשפלת יהודה: 2 פראיור מס

  2001) הסיירת הירוקה(הנטושים של היחידה לפיקוח על שטחים פתוחים 
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יורדים  משאבים אלוו תשתיות הנלוותהקמת ההושקעו בהכשרת הקרקע החקלאית וב רבים יםמשאב

חוסר היעילות שטחים חקלאים שיכלו להוות מקור הכנסה אינם מנוצלים למטרה זו ובכך גדל  .לטמיון

לא מוצאים על נקלה מקורות הכנסה , אשר נוטשים את החקלאותהחקלאים  .ים לאומייםבשימוש במשאב

הבעיה הינה  .לנסוע מרחקים ארוכיםעל פי רוב נדרשים  מקורות פרנסה חלופייםואלו שמוצאים  יםחלופי

. לקיים בהם חקלאות ריווחית וקשה, דונם 5-40בגדלים של , בחלקות קטנות יחסית, בעיקר במשק המושבי

לשניים חלק משטחים חקלאיים אלו הופכים למזבלות ומעזבות המתמלאות בפסולת או במיני צמחים פו

  . הופכים למטרד נופי והם

הם נמצאים תחת לחץ גובר של , אלו אינם עוד מקור להכנסה מחקלאות נטושיםכאשר שטחים חקלאיים 

ערכי הקרקע . של החקלאים לשעבר למציאת מקורות הכנסה חלופיים רצוןו הסבתם לפיתוח ולבינוי

פיתוח יכול . ם לחצים להסבת הקרקע לבינוימשפיעים ויוצרי, בעיקר באזור המרכז, הגבוהים בישראל

להתבטא בהסבת תשתיות חקלאיות לשטחי איחסון ומימכר בשולי היישובים החקלאים תוך איבוד של 

יצירת תחרות לא מוסדרת לאזורי תחבורתיים וסביבתיים ו, יצירת מפגעים נופיים, קרקע חקלאית פוריה

  .)3איור מספר ראה ( תעשיה חוקיים ומוסדרים

  

  

  בית נחמיה פוריים שהוסבו לאיחסון ומימכר במושבשטחים חקלאיים : 3 מספראיור 
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שהוקם על שטחי שטח המחקר כדוגמת האתר ב, אתרי הטמנת פסולתכ נוסף לשטחים אלו הואשימוש 

בעל רגישות סביבתית ונופית ומהווה מפגע  שטחב האתר ממוקם .שדות מיכהנטושים של מושב חקלאות 

  ).4איור מספר (נופי וסביבתי 

  

  שדות מיכהבמושב  לאתר הטמנת פסולתשטחים חקלאיים שהוסבו : 4איור מס 

, אתר פסולת מהווה מקור הכנסה נאה ונעשים מספר נסיונות להרחבת אתרים אלו על שטחים חקלאיים

    .מפגעים קיימים כגון מחצבותלשיקום  הפסולתבמקום לנצל , ירת מפגעים קשיםתוך יצ

אשר נגרם עקב עליית , בשנים האחרונות יש היפוך מגמה מסוים ועלייה ברווחיות של חלק מהגידולים

ובשטחים  ,א"כגון חיטה ותפ ,ים ברמת מיכון גבוההעובדמדובר בעיקר בגידולים המ. מחירי המזון בעולם

עליית הרווחיות גרמה להשבה לעיבוד חקלאי  .המאפשרים צימצום בעלויות הייצור, ים גדולים מאדבהיקפ

   .בעיקר במקומות בהם ניתן לרכז שטחים נרחבים, של שטחים חקלאיים שהוזנחו
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תחומי העוסק בשיטות - ייחודו של מחקר זה בכך שמתן תשובות לשאלות המחקר מבוסס על מחקר רב

המחקר מניח שלקיימות הטמונה בנטיעת כרמי זיתים . ממדעי הטבע והחברה כאחד מחקר ואיסוף נתונים

כלכליים ומכאן גם הצורך במכשירי -אקולוגיים וגם חברתיים-רכיבים או יסודות שהנם גם סביבתיים

 הובדיק בעלי חייםניטור פעילות (וממדעי האקולוגיה ) כגון סקר וראיונות( מחקר הלקוחים ממדעי החברה

  .)הנופית קישוריותחבית של המר

 יםיכול - ושיקום מטעים קיימים זיתים כרמינטיעות של  -  גידול זיתיםהאם  :שאלת המחקר הראשית היא

  ? בשפלת יהודה נטושיםמא לבעיית השטחים החקלאיים הלהוות פיתרון בר קיי

כלכלי  ,חברתי: קיימות ם שלרכיבי השלוש על פיבדיקת הקיימות של הפיתרון  היאהמסגרת התיאורטית 

  . וסביבתי

של הפיתרון המוצע לתת מענה לשלושת מרכיבי  הצורך .י קיימאנאינם ב נטושיםשטחים חקלאיים 

מענה מיטבי למכלול  אלא, וםאשר אינה נותנת את המענה המרבי לכל תח, הקיימות יוצר מערכת מורכבת

קיימים פתרונות של , יבדק בעבודה זוניש להניח שישנם פתרונות נוספים מלבד הפתרון אשר . הרכיבים

כגון מודלים , שיקום אקולוגי הנתמך בסובסידיה או תמיכות של המדינה בחקלאות שאינה ריווחית

מצד אחד  תוחנוי ופילדוגמא ב, כיב אחדשיתנו את המענה המרבי לר פתרונות. הקיימים באיחוד האירופי

פיתרון בר קיימא הינו  .לא יתנו מענה לרכיבי הקיימות האחרים, החזרת השטח למצב של שטח בור או

תוך שמירה על משאבים למען הדורות וליישום אך נותן תוצאות ארוכות טווח  להקמה, מורכב לבדיקה

  .הבאים
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  מבוא

  קיימות .1

לבחון , היכולת ליצור קיימות הינה (Holling 2001)הולינג  על פי. קיימות מספר הגדרות לפיתוח בר קיימא

יר קיימות כאספקת צרכי הדורות מגד )Bruntland )1987ח "לעומת זאת דו. ולשמר יכולות נרכשות

  . הקיימים ללא פגיעה ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם

יכולת השינוי היצרנות ור ומיש: היא ,אשר תשמש במחקר זה, עדכנית יותר לנושא הקיימות, גישה נוספת

עושות שימוש בשטח תוך סיפוק צרכי הקיום השונים של הקהילות האנושיות ה, של המערכת האקולוגית

(Fernandez-Gimenez and Swift 2003) .לקיימות מיוחסים שלושה היבטים הקשורים ביניהם :

 מגדירים קיימות  (Allen et al. 2003 ). (Fernandez-Gimenez and Swift 2003)כלכלי וחברתי, אקולוגי

אשר להם זקוקים , וערכים םשירותי, של ההקשר היצרני אשר מספק את המוצרים או קידום, כתחזוקה

  .בני האדם וזאת במחיר סביר

         (Allen et al. 2003).פיזי וצדק חברתי-ביו, כלכלי: מערכות בנות קיימא מכילות שלושה רכיבים

)2003 (Fernandez-Gimenez and Swift אשר בהתאמות , מגדירים שלושה רכיבים עיקריים של קיימות

, תפעול וממשק של המערכת. 2. של המערכת תהאקולוגיו תהמגבלות והדינמיו. 1: זה קלות ישמשו במחקר

נורמות , תקנות, חוקים(הכלים השלטוניים . 3. אשר מאפשרים שימוש יצרני בתחום המגבלות החברתיות

  .המקדמים או אוכפים את יישום הממשק בר הקיימא) 'כד

העץ משתמש באנרגיית השמש ובמים ; בר קיימא תהליך ביופיזקלי ואנטיעת עץ וצמיחתו ה, לדוגמא

אם נטיעת העץ ). רכיב ממשקי ותפעולי(יופי ואוויר טוב יותר , העץ מספק צל, )רכיב אקולוגי(וקרקע לגדול 

אזי נטיעת העץ הינה תהליך , )רכיב חברתי ושלטוני(הייתה בהקשר הנכון מבחינה כלכלית וחברתית 

  .(Allen and Hoekstra 1992; Allen et al. 2003)בר קיימא , הוליסטי

הם יכולים לספק את הערכים והשירותים הסביבתיים וכרמי זיתים מציעים מגוון של נופים וערכים 

יכולים לספק בתי גידול , שימושי קרקע אלו. (Hellerstein et al. 2002)שמספקים השטחים החקלאיים 

לשמש לפעילויות פנאי ונופש ולהוות מקור הכנסה , לשפר את החזות הנופית של השטח, נוספים לחי ולצומח

  .נוסף לחקלאים

כלומר כזה . קיימא-פתרון לשטחים נרחבים היוצאים ממעגל העיבוד החקלאי צריך להיות פתרון בר

 .שיחזיק מעמד זמן רב ולא יחזיר את הבעיה והטיפול בה לידי החקלאים וגורמי השלטון תוך זמן קצר

  .קיימא- כלכלית ואקולוגית תוך התייחסות ליכולתו לשמש כפתרון בר, רתיתהפתרון יוערך מבחינה חב
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 נטישתתיסקר בעיית . כלכליים וסביבתיים,את מגוון הרכיבים של הפתרון רכיבים חברתיים יסקור פרק זה

תיסקר התיירות הכפרית , השטחים החקלאים בעולם בכלל והחקלאות הישראלית על המשבר בה בפרט

יסקרו התרומות החיצוניות של השטחים החקלאים . יוצג נושא הזית בחקלאותווע לחקלאות לסיכאמצעי 

יסקר הצד החברתי תוך התמקדות  .צד האקולוגי ובתחום האקולוגיה הנופית במיוחדתוך התמקדות ב

   .יסקרו הכלים השלטוניים ויוצג אזור המחקר, לות החברתיתקובבמ

  קרקעות חקלאיות עזובות בעולם .2

או המוסבים לשימושים אחרים  נטושיםבעיית הפסקת העיסוק בחקלאות ובעיית השטחים החקלאיים ה

שהוסבו לבנייה במספר רב של מדינות של שטחים חקלאים לדוגמא מיליוני דונמים . עולמיתכלל הינה בעיה 

 American Farmland Trust 1997; Clarke and Gaydos 1998; Heimlich and(בארצות הברית 

William 2001.(   

כתוצאה , מוסבת קרקע חקלאיתקיים חשש מהכמות הגדולה של , בעיקר באזור הערים המרכזיות ,בהולנד

 .Harms et al)בתשומות מול צמצום בתשואות בחקלאות משינויים כלכליים וחברתיים ועקב עליות 

יסוק בחקלאות ושטחים חקלאיים נותרו ללא כל עיבוד חקלאים רבים נטשו את הע, כתוצאה מכך. (2000

   (Crosson 1982).וטיפול

  החקלאות והמשבר בחקלאות ישראל .3

בארץ  לביסוס ההתיישבות של התנועה הציונית ד מהאמצעיםהחקלאות מילאה תפקיד מרכזי והייתה אח

 מילאוו הציונות של נכבדים ערכים היו השממה והפרחת החקלאות .ישראל בסוף המאה התשע עשרה

  ).Egoz 1996( המדינה בבניין מרכזי תפקיד

במדיניות  .הן חברתי והן כלכלי ,המשיכה החקלאות למלא תפקיד חשוב המדינה של הראשונות בשנותיה

 הןיובינ וזאת ממגוון סיבותה גדולעל פיתוח החקלאות תוך השקעה תקציבית דגש רב הושם הממשלתית 

 עיסוקתוך  ההתיישבות הרחבת; ההתיישבות באמצעות טריטוריהה על הלאומית הבעלות מימוש

; במהירות הגדלה לאוכלוסייה מזון ייצור הבטחת; הציונותשל המרכזיות  מטרותה כמימוש בחקלאות

  .)1997 קלי( הבטחת תעסוקה לעולים החדשים; יישוב אזורי הפריפריה
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 החקלאי והמשק טובות תוצאות הניבה, המדינה של הראשונות בשנים החקלאות בענף ההגדול השקעהה

 המוביל ובניית המים מקורות של המואץ הפיתוח. מתמחה למשק מעורב ממשק פניו את שינה ישראל בארץ

, כותנה: כגון חדשים גידולים של ולכניסה אינטנסיבית לחקלאות המעבר את אפשרו, 1964 בשנת הארצי

 של חדש שלב החל השמונים שנות אמצע ועד הימים ששת מלחמת לאחר. ועוד פרחים, סובטרופיים מטעים

 מנתה 1967-1968 בשנים. נוספו חדשים ורבים התרחבו רבים חקלאיים יםיישוב, חדשים יםיישוב הקמת

ים אלו בשנ). 2002 'עדני וחוב-שמש( יהודיים 700-כ מהם, יםיישוב 800-כ בישראל הכפרית ההתיישבות

שנתפסה כמספקת את הבסיס הכלכלי , קיים קשר הדוק בין ההתיישבות הכפרית לחקלאותהיה 

  .להתיישבות

 כלכליים שינויים בנוסף על, לךיוא 20-ה המאה של 80-ה שנותמאמצע משבר עמוק בחקלאות הישראלית 

 מעצבי בפני שעמדו המטרות .יהלאומ העדיפויות בסדר החקלאות של העמדמ את שינו ,ואידיאולוגיים

, גדולה תחרות, הסחר בתנאי שינוי. שהשתנתה המציאות את תאמו לא כבר הדרך בתחילת המדיניות

 התוצרת ברווחיות לירידה הובילו בחקלאות גבוהות איכות בדרישות ועמידה לייבוא השווקים פתיחת

 הגולמית הלאומית בתפוקה חקלאותה משקל .)2003 'וחוב עדני-שמש, 2002 אילוןו אבנימלך( החקלאית

. התשעים שנות בסוף 2%- ל והגיע ירד) לא כולל התעשייה החקלאית( 50-ה בשנות 20%-כ שהיה

 9% ל עד 1961 בשנת 18%-מ אוכלוסייה דלדול של בתהליך נמצאת בישראל הכפרי במגזר האוכלוסייה

 לעומת .1999 בשנת 2.3%-ל 1961 בשנת 16%-מ הוא אף ירד בחקלאות המועסקים אחוז .1999 בשנת

משרד ( הנדונה בתקופה 6.7%-ל 2%-מ עלה חקלאיות במגזר הכפרי לא בפעילויות המועסקים אחוז זאת

  ).  2002 'עדני וחוב-שמש ;2001צבן ופלר , 2000 ;החקלאות ופיתוח הכפר

רבים מהמתגוררים . ן חקלאות לכפר נותקתהליך של פרבור עבר על הכפר הישראלי והקשר המסורתי בי

  .)1995 פייטלסון ;Feitelson 1994( אינם עוסקים בחקלאות, בכפר כיום

המבנה ההחלשות הדרמטית של  אתגם להביא בחשבון יש המשבר העמוק בחקלאות הישראלית  בניתוח

ה חלוקה ותהתמוטטב הותירה זו ,שכן, הקואופרטיבית המערכת ההתמוטטות של למשל, החקלאי הארגוני

נושא שטחי המושבים והסדרת המשבצות  .שקשה מאוד לחיות אתה, של קרקע חקלאית) פרצלציה(

  .עדיין לא הושלם במושבים רבים, החקלאיות לדוגמא

לעיתים מפוזרות , קטנות באופן יחסי ,משפחתיות חלוקה לחלקות חקלאיותברובו במשק המושבי ישנה 

 היקפים גדוליםשטחים ב לעומתזאת . השוק הנוכחיים יבר המשפיע על הרווחיות בתנאד, ובלתי רציפות

 למרות הקשיים ,ךכ .מרוכז ויעיל יותרלעיבוד  מאפשרים איגום משאביםה כמו למשל במשק הקיבוצי

 . לעבד שטחים נרחביםבקיבוצים ממשיכים מספר מצומצם של חקלאים 
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וגם חלק ניכר של הארגונים , הכספית של הארגונים האזוריים המושביים רצוי להזכיר גם את ההתמוטטות

משמשת הקרקע החקלאית , בחלק מהמקרים .כשהקיבוצים עצמם הופכים לישות לא ברורה, הקיבוציים

תוך השבת אדמותיו , קהילתי יישובהופך הקיבוץ ל שם, כמו במשמר דוד, כמקור כלכלי לשם מחיקת חובות

בין , כל המבנה הארגוני אשר תמך כתוצאה מכך .ותיו של הקיבוץחובמחיקת עי ישראל לצורך מקרקלמנהל 

 הולך ונעלם ובשטח נוצר מצב חדש, השטחים הפתוחיםהשטחים החקלאיים כחלק מבקיומם של , השאר

)Feitelson 1994;  1995 פייטלסון; 2002סדן(.  

 הפוטנציאל את החקלאית הקרקע מהווה, וגדלה ההולכת האוכלוסין וצפיפות הזעיר שטחה בשל ,בישראל

  . מאידך ואיכותי נרחב ירוק שטח מספקת גם אך, מחד יאורבאנ לפיתוח ביותר המשמעותי

 בגין פיצויים על ישראל מקרקעי מועצת החלטות, מקרקעין להסדרי בזיקה, החובות הסדרי של מדיניות

 ממדינות הגדול העלייה גל לקליטת, 90-ה שנות לתבתחי, מוכנה בלתי שנתפסה תכנון ומדיניות יעוד שינוי

. ופיתוח בנייה של למטרות חקלאיות קרקעות להפשרת גדולים ביקוש לחצי ליצירת הביאו, העמים חבר

 ערך ועליית רווחי כענף החקלאות ערך ירידת של משולבת תוצאה הינו בישראל החקלאות שטחיב הצמצום

 ;Feitelson 1994( בנייה למטרות עירוניים לשטחים כאשר משתנה יעודן והן הופכות ותילאחקה קרקעותה

  .)2001צבן ופלר 

 ומקומה רב כוח בעל גוף בעבר השהיית, )ח"הולק( פתוחים ושטחים חקלאית קרקע על לשמירה הועדה

 ההיית קרקע יייעוד לשינויי ארצית תוכנית כל( הארצית המועצה של לזו מקבילה ההיית התכנון בהיררכית

 סמכויותיה את העוקפים חוקים של חקיקה בעקבות וסמכויותיה ממעמדה ירדה ,)ח"הולק לאישור זקוקה

)Egoz 1996; 1995 פייטלסון ;2004האן  ;1997 אלתרמן.(  

 אף אותותיו את נותן, רצף של שנות בצורתו 90-ה שנות בסוף ישראל מדינת שפקד את החמור המים משבר

 העלול המצב את מחריף ,וגידול בצרכיה למים ,עירונית באוכלוסייה המואץ הגידול. החקלאות בענף אהו

, יחד עם זאת ).2002' עדני וחוב-שמש; 2001' חרובי וחוב( המושקים השטחים היקף בצמצום להתבטא

 זה ולתתנושא צפויה ליצור שינוי ב, איגומם ויצירת מערכות הולכה, התקדמות בטיפול בנושא מי הקולחין

מי הטיפול בהחשש הוא שעד אשר יושלם נושא . אפשרות להשקיית שטחים שלא היו בהשקיה בעבר

  .דבר שיוביל לעודפי היצע, לא יוותרו מספיק צרכנים למים אלו, הקולחין

 את הובילו ,החקלאים נקלעו שאליהם החדשים והתנאים ,החקלאות של הכלכלית בסביבה התמורות

 חלופותה בין. חקלאות כעל פרנסה אחת ועיקרית עלבעיקרו  שהתבסס לקיום חלופות לחפש החקלאים

 ;תוך שילובה בעיסוקים אחרים, ניתן למנות מעבר לפרנסה חלקית מחקלאות המתפתחות בארץ ובעולם

תיירות ופיתוח ענפי משק פיתוח ענפי משק הנסמכים על ; פיתוח תיירות כפרית סביב ענפי המשק הקיימים

  . הפונים לתיירות ואינם נשענים על התשתיות החקלאיות) צימרים למשל(
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  תיירות כפרית. 4

מקום  מאפשרת לתושבי העריםו, תיירות כפרית הינה תיירות המתקיימת באזורים הכפריים חקלאיים

יתרונות הנראים של התיירות הכפרית מהווה גורם משיכה מעבר ל. (Sharpley 1997)רגיעה ומפלט 

תובעני , מנוכר, לחוץ, נעשה מהיר, כאשר אורח החיים העירוני המודרני. אויר נקי ושלווה, מרחבים פתוחים

מקום מפלט אליו ניתן להימלט , ירוקה ונעימה, מסתמן האזור החקלאי כאוטופיה כפרית, "אותנטי"ולא 

שלושה  יש .(Sharpley 1997) ובעל משמעותרגוע , איטי, טבעי, פשוט, מההווה התובעני לעבר נוסטלגי

   .(World Tourism Organization 1997)מוצריםו, אנשים, מרחבים: מרכיבי מפתח לתיירות הכפרית

בעקבות  חשוב באזורים כפריים בעולם המערבי וישראל ביניהם מקור פרנסההתיירות הכפרית הפכה ל

תוך שיפור טכנולוגי , התייעלות היצור החקלאי .20-שינויים מבניים שהתחוללו באזורים אלה במאה ה

תוך הגברת הייצור וזאת הביאה ליציאה מתמדת של כוח אדם מהחקלאות לענפים אחרים  ,מתמיד

בתחילת המאה התגוררה מרבית . תהליך זה הוביל לתמורות בכלכלה ובחברה הכפרית. החקלאי

בשלהי המאה רק חלק קטן מן . לאותאוכלוסיית ארצות המערב במרחב הכפרי והתפרנסה מעיסוק בחק

כיום מחפשים . האוכלוסייה נותר באזורים אלה והוא מתקשה למצוא את פרנסתו בעיסוק בחקלאות בלבד

 ותיירות היא אחת מביניהם, על מנת שיוכלו להמשיך ולחיות בכפר, תושבי הכפר מקורות נוספים לפרנסתם

  .Sharpley 1997; Font and Tribe 1999) ;2004' פליישר וחוב(

תוך , מרוחקים, כפריים במכלול התיירותי מוגדרת תיירות כפרית כהוספת ערכים תיירותיים לאזורים

מיצוב ומיתוג של זהות אזורית תוך . הדגשת משאבי טבע וערכים תרבותיים ומסורות ומוצרים מקומיים

  ).World Tourism Organization 1997( הסעדה ופעילויות פנאי ונופש, ספקת צרכי המבקרים ללינהא

היא מבוססת על . על פני אלטרנטיביות כלכליות אחרות הכפרית מנצלת יתרונות כלכליים שיש לההתיירות 

ניתן להשתמש בכוח העבודה הקיים . הקיימים בשפע יחסי אווירה ושטחים פתוחים, נוף, קיימים םמבני

 ;2004' פליישר וחוב( שעובדים בו ממילא, ולל את חברי המשפחה או שכיריםבין אם הוא כ ,במשק

(Sharpley 1997; Font and Tribe 1999.  

 ,הכפרי האזורחברתי וסביבתי של , כלכליהערך הלשיפור והעלאת  יכולה להביאתיירות כפרית בת קיימא 

 World Tourism( תושבי האזור על ידיות וכישורים חדשים יצירת מקורות פרנסה ורכישת מודע על ידי

Organization 1997.( המורשת והמסורת , יכולה לשמר את משאבי הטבע, אם היא נעשית נכון, התיירות

פליישר ( העצמית והשייכות של בני המקום ההגאווהיא גם מקדמת את תחושת . של הקהילה המקומית

אולם היו , לאזורים כפריים רבים "תרופת פלא"מעין ת אלה הפכו את התיירות לכולוי ).2004' וחוב

במקרים בהם התיירות אומצה באזורים שאינם מתאימים . בפיתוח התיירות מקומות שלא נחלו הצלחה

  .לכך לא נפתרו הבעיות הכלכליות של האזור
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של יוזמה ויזמות מקומיים  סף המינימום, מצד אחד: חשבוןקיימים שני ערכי סף אותם צריך לקחת ב

 הניעערך סף שמתחתיו לא תוכל התיירות הכפרית לאו , מסוים שיאפשרו חיוניות לתיירות הכפרית באזור

עליון שמעליו תיגרם פגיעה מתמשכת באזור סף ערך אסור לעבור  ,מהצד השני. שינוי כלכלי כל שהוא באזור

 הפגיעה באיכות החוויה של המבקר ובאיכות החיים של האוכלוסיי, פות יתר באתריםעקב צפיהכפרי 

  .(World Tourism Organization 1997)המקומית 

י גופכחלק בלתי נפרד מהמרקם הכפרי לווה במדינות ואזורים שונים במדיניות תומכת של פיתוח התיירות 

מניעת , כפרי חי יישוב המשך הקיום של ,כגון פיזור אוכלוסיןמטרות  השגת לצורך ,השלטון השונים

גודלם המצומצם  .השטחים הפתוחים ומשאבי הטבע הנמצאים במרחב הכפרישימור , ההגירה לערים

. ומימון לה להשיג הלוואותלעסקים א יצר קושימרבית עסקי התיירות הכפרית משוק ההון  וריחוקם של

כוללים מענקים ישירים  והם כשלי שוק אלה הביאו ליצירת מנגנוני תמיכה רבים לפיתוח התיירות הכפרית

 Sharpley 1997; Font and Tribe  ;2004' פליישר וחוב( תכנון וייעוץ, הקלה במיסוי ,התיירות למפעילי

1999.(   

ירות הכפרית כאסטרטגיה להתמודדות עם קשיי הפרנסה כמו בארצות המערב כך גם בארץ אומצה התי

בארץ לראשונה עם הקמת המיצפים בגליל  התיירות כמקור הכנסה מקומי בוצע אימוץ. במרחב הכפרי

. אשר היו מוגבלים בקרקעות שהוקצו להם על אף הרצון בפיזור אוכלוסין ויהוד האזור) 1984 לביא(

 התיירות הכפרית פיתוחומאז , עם המשבר בחקלאות, השמוניםשנות אמצע בלהתרחב התופעה החלה 

עם הגידול במספר יחידות האירוח  .העלייה המשמעותית היא בתחום יחידות האירוח .נמצא במגמת עלייה

   ).2004' פליישר וחוב( האטרקציות ועסקים תיירותיים אחרים, עלה גם מספר המסעדות

 דבר החקלאית הפעילות צמצום, הראשון :גורמים לושהשמ נובע בארץ הכפרית בתיירות המהיר הגידול

, פנאי לפעילות בביקושים בחברה הישראלית שינויים, השני .פנויים אדם חוכו תשתיות, מבנים הותיר אשר

 לאיכות המודעות, לבריאות המודעות, ההשכלה ברמת עלייה, יליששה. של המגזר העירוני ותיירות נופש

 פיסי באופן אקטיביות וחופשות מיוחדת תיירות אחר החיפוש, ירוקים ושטחים הטבע על ושמירה הסביבה

  .כפרית לתיירות בביקוש מתמיד לגידול הביאו יומנטאל

 החקלאית הסביבה שימור .הכפרית התיירות פיתוח על מכרעת חשיבות ישולשטחים הפתוחים  לסביבה

 בחשבון להילקח צריך, כגון יערות ופארקים םהציבוריי יחד עם שמירת השטחים הפתוחים, והכפרית

  .Sharpley 1997; Font and Tribe 1999) ;2004' פליישר וחוב(הכפרית  התיירות בפיתוח עיקרי כשיקול
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דובדבנים ואוכמניות ( קטיף עצמי של פירות: חלק מהתיירות הכפרית נבנה סביב ענפים חקלאיים מסוימים

ביקור בדירים , ישר מהשדה החקלאי) שאינן פרחי בר( י עונה ככלניות ונוריותקטיף פרח, )ברמת הגולן

אשר עוסק ישירות בענפי  ,חלק זה של התיירות הכפרית. )1ראה נספח (מסיק וביקור בבתי בד , וברפתות

גם אשר כוללת  ,של התיירות הכפרית יאינטגראלוהוא מהווה חלק  מוגדר כתיירות חקלאית, החקלאות

קשה , והפעילויות שזורות זו בזו והשפעתן ההדדית רבה היות .הלנה והסעדה כמו ות לא חקלאיותפעילוי

  .ןלהפריד ביניה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בשפלת יהודה הסעדה אתנית, אירוח כפרי :5מספר  איור

אתרים  140-כ ללכ 2001-בהתיירות החקלאית בישראל ענף נמצא ש) 2001(' מסקר שערכו בן יוסף וחוב

ח "מליון ש 75- כ הומכניסמליון מבקרים בשנה  1.5-כ השכמ, עובדים 1,000-המעסיקים יותר מ, פעילים

  ).מ"פידיון כולל מע(בשנה 
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, תומכוור, )כולל תבלינים וצמחי מרפא( )גידולי שדה( גידולי שדה ,יקבים ,בתי בד: בין הענפים העיקריים

הפעילות  .ועוד קטיף עצמי, צאן ובקר, עופות, משתלות וחממות, עים ופרדסיםמט, יקבים, מחלבות, מדגה

   :חקלאי מתמקדת במספר תחומים עיקריים-במיזם התיירותי התיירותית

   .מהמיזמים כוללים מכירת מוצרי משק 55% •

   .מהמיזמים מציעים סיור מודרך 30% •

   ).2001 'בוחו בן יוסף( מרכזי מבקרים כוללים 18% •

בחלקם . התנסויות והפעלות מעשיות בענף או במוצריו כערך מוסף לביקור במקום יש לחלק מהמיזמים

קשר  כל אין להם אשר) קציותראט( גורמי משיכה נוספים לקהלקיים שילוב של תיירות חקלאית עם 

המתקיים  "פסטיבל הזית" איים כדוגמתחלקם משתתפים בפסטיבלים אזוריים בנושאים חקל .לחקלאות

   .פסטיבל תפוחי האדמה ועוד, פסטיבל התמר ,"פסטיבל הדובדבן", "פסטיבל התירס" ,בנובמבר בגליל

אולם לשם כך נחוצה מסה קריטית , מצויןלפעילות האזורית ישנה חשיבות רבה והיא מהווה מנוף שיווקי 

, יהודהיואב ב "דרך היין"ול להוביל לציר תיירות אזורי כדוגמת הדבר יכ. תיירותיים כפרייםשל עסקים 

אשר מקדמת בראש ובראשונה את היקבים ועסקי היין באזור אך זקוקה לאטרקציות נוספות ומקדמת את 

  ). 1997צנובר (האזור כולו 
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  יהודהעשור ליקבי ארועי , דרך היין: 6איור מספר 

מקדם את השיווק הפסטיבל . כענף משותף ליהודים וערבים בגלילפסטיבל הזית בגליל מקדם את ענף הזית 

כמו גם על , צרים נוספיםוסדנאות לייצור שמן זית ומ וקיוםעל בתי הבד  וההסברה של הענף תוך השענות

שמן הזית הינו אחד ממרכיביה ו, הדיאטה האתנית המזרח תיכונית אשר לאחרונה צוברת אהדה מרובה

  .העיקריים
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: שונות יישובכל שאר המיזמים פזורים בצורות . בקיבוצים 33%-כו המיזמים נמצאים במושביםמ 47%כ

עונים רובם הגדול של המיזמים נמצא ש. ים קהילתייםיישובמנזרים ו, חוות או התיישבות בודדים, עירונית

במשק או לא נמצאו מפגעים בולטים , במרבית המקרים. איכות הסביבה ם של שמירה עלקריטריוני על

חשיבות כי המעבר לתיירות גרם להם למודעות גדולה יותר ל, ציינו חלק גדול מהחקלאים. בסמוך לו

בן יוסף ( מהמיזמים נמצאו ברמה טובה מבחינה חזותית 45%רק , עם זאת. ניקיון ולאיכות הסביבהה

2002.(  

, ניות הגיבוי והסיוע של המימסדללא שינוי משמעותי במדי, במגמות הנוכחיותצופים ש' בן יוסף וחוב

ויגיעו בטווח של כחומש לקצת יותר  20%-ל 10%הביקושים לתיירות החקלאית בשנים הקרובות יגדלו בין 

התחזית , עידוד לענףל םוינקטו צעדיבמידה  ).2001-במיליון  1.5- בהשוואה לכ(משני מיליון מבקרים בשנה 

עד סדר , ויותר לביקושים בתיירות החקלאית 50%דל של ועשויה להגיע לתוספת בסדר גו, תשתנה בהתאם

  . )2001' בן יוסף וחוב( מיליון ביקורים בשנה 3- כגודל של 

העדר הקשורות ל סובל ממספר בעיות, בכללותו התיירות הכפרית נושאנושא התיירות החקלאית כמו 

   :ומתוך כך ממשלהמהמדיניות תמיכה מגובשת 

 .ממקורות ציבורייםלענף כספי חוסר סיוע ן ובעיות מימו  .א

 בתחום ייעוד קרקע וזכויותהתיירותית אי חוקיות של חלק מהפעילויות -בעיות סטטוטוריות    .ב

  .'כיבוי אש וכו, אישורים בטיחותיים, רישוי עסקים, ארנונה, בעיות של כיסוי ביטוחי .שימוש

מודעות תיירותית בקרב חקלאים שהפכו מיומנות ווחוסר ב, חוסר מקצוענות, בעיות מקצועיות  .ג

הסתייעות בבעלי מקצוע  חוסרו ההעדר הדרכה וייעוץ מקצועי ברמה גבוה .ליזמים בתיירות

  . תכנים הדרכתיים ושיווקיים, בתחומים התיכנוניים עיצוביים

 . )2001' בן יוסף וחוב( בעיות שיווקיות וחוסר יכולת להתמודד עימן ברמת האתר הבודד  .ד

, בגליל המושך מבקרים רבים פסטיבל הזית. הזית בתיירות הכפרית צובר תאוצה בשנים האחרונות תחום

כמו גם העלאת , זיתים לשמן או לכיבושעצמי  מסיק, הכוללים נקודות ממכר בתי בד ומרכזי מבקרים

שיווק . זהמקדמים ענף , ולרמות איכות שונות, של שמן זית תהמודעות לאיכויות הבריאותיות והקולינאריו

משאיר בידיו תרומה כלכלית העולה בצורה משמעותית על שיווק  המגדל על ידיהתוצרת המעובדת ישיר של 

  ).3ראה נספח ( הפרי בלבד
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  בחקלאות המסורתית והמודרנית הזית. 5

מתקופת  דהאירופי קדומה מאד וידועה עו תרבות עץ הזית .חופו המזרחי של הים התיכוןבגידול הזית החל 

 בתי הבד המרובים ושרידיהם המצויים במקומות-והראיה , נפוץ מאד בארץ היה הזית ,םלפני. הברונזה

שמות יישובים קדומים  על כך מעידים International Olive Oil Council 1996).( שבימינו אין בהם יישוב

הזית  ה תרבותהוכנס, י המשוערלפ .המינים במקרא נמנה הזית עם שבעת. לזית ולתוצרתו הקשורים, רבים

לארצות אירופה  וא נפוץומשם ה. אפריקה הצפונית ויוון אל ישראל ומסוריה-ידי העמים השמיים מארץ-על

 המקורי מולדתו ואזור גידולו). אוסטרליה ואפריקה הדרומית, אמריקה(תפוצתו  ארצות הדרומית וליתר

   ).International Olive Oil Council 1996(ן התיכוארצות הים -והטבעי 

שנוח שלח את היונה , בסיפור המבול מוזכר :והמאוחרים הקדומים במקורותינו רבות פעמים מוזכר הזית

" בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך …"על ". עלה זית טרף בפיה"עם  וזו שבה, המיםלו כהלראות 

ושמנו דולק יפה מכל , זיתים לשמן, זיתים לייבוש, זיתים לאכילה " :מה הזית הזה). "ח"תהילים קכ(

                               .)במדבר רבה ח" (נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ואין עליו, השמנים

 ).ח"כ-ז"כ' א דברי הימים" (יועש-ועל אוצרות השמן , בעל חנן הגדרי-אשר בשפלה  ועל הזיתים והשקמים"

 בתל חדיד ,בתל גזר, למשל בתל מרשה, לכך אישור ארכיאולוגי ויש, תפוצת הזית הייתה באיזורים נרחבים

קיון לני, למרפא, למאכל, למאור-השמן שימש לצורכי חול .יהודה בתי בד עתיקים נמצאו בכל רחבי. ועוד

 הלוך הלכו: "וגם לצורכי קודש למשיחת מלכים) 'ג', רות ג" (ורחצת וסכת בשמן"קוסמטיקה  ולצורכי

… בי יכבדו החדלתי את דשני אשר: ויאמר להם הזית. העצים למשוח עליהם מלך ויאמרו לזית מלכה עלינו

  .מוזכר הזיתהחיצוניים  גם בספרים .)ט-'ח' שופטים ט, משל יותם" (…והלכתי לנוע על העצים

עלי  4עשוי , ברוב המקרים, הפרח, נגדיים עליםלזית  .מטפסים שיחים או, נכללים עצים םהזייתייבמשפחת 

 22וכוללת  סובטרופיים, המשפחה נפוצה באזורים ממוזגים. הלקט בית גלעין או, ענבה הפרי הואו ,גביע

 35-המונה כ Olea-הזית ג החשוב ביותר הואהסו. ליגוסטרום וסירנגיה, יסמין ביניהם   ,מינים 400-סוגים ו

 הזית: כלכלי רב למין אחד בלבד מהם נודע ערך. באוסטרליה ובהודו, אפריקה מינים שרובם נפוצים בדרום

 International Olive Oil Council(נוספים  אמיתיים למין זה אין תת מינים .Olea Europea-האירופי

1996 .(  
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 7-3מגיעים לגובה של  העצים. זנים מקומיים וים תיכוניים של פרי טיפוח עצי הזית הגדלים בישראל הם

הגזע מחורץ . כגידול בעל והן כגידול שלחין הזית גדל בארץ הן. ומסועפת מערכת שורשיהם חזקה. מטרים

של הזית באמצעות  זו אחת הסיבות שקשה לקבוע את גילו. חלול ומצולק ועם השנים נאכל ונעשה מאד

הגזע  .המשמשים כשתילי זיתיםוכן גרופיות  סמוך לבסיס הגזע מפתח העץ נצרים רבים .רת טבעותיוספי

עץ . צלושעץ הזית משמש כעץ נוי  זו גם הסיבה. נופו הרחב מסתעף בחלקו העליון לענפים המשווים לעץ את

בגלל כיסוי  רוק מבריקצדם העליון של העלים י .דמויי איזמל מאורכים או, נגדיים עליו. הזית ירוק עד

  .המכסות את העלים בצפיפות לוחיות רב תאיות כסף בגלל- אפור וצדם התחתון השעוה

ות דמויות תפרחב פרחיו לבנים וערוכים .רוחה על ידי בעיקרה ההאבקה נעשית. בסוף האביב עץ הזית פורח 

. ועלי הזית היבשים להסקה המותהירוקים שימשו מזון לבהזית  עלי .רק מקצתם מגיעים לחנטהו ,אשכול

הקליפה של הפרי הולך ומשתנה עם ההבשלה  צבע. מכילה שמןו ,המר גלעין שציפתו ביתהוא פרי הזית 

לאחר הרחקת ( הפרי משמש למאכל. ברנובמ-מבשיל בספטמבר הפרי. שחור-לסגול ומסגול לאדום מירוק

  ).International Olive Oil Council 1996( שמן תוליציר) המרירות

כאשר כל המשפחה , שימש שנים רבות חלק חשוב מהחקלאות המסורתית במגזר הערבי גידול הזית בבעל

אשר דורשים עבודה ידנית , מאריכי ימים, הממשק עודד עצי זית גדולים .מתגייסת לעבודה בעונת המסיק

תהליך הורשת הרכוש . )תסרוגיו(בין השנים  משתניםיבולים ה. אך גם בגיזום, בעיקר במסיק, רבה

התייקרות כח העבודה . גרם לפיצול חלקות ויצירת חלקות קטנות, המשפחתי וחלוקת השטח בין הבנים

, הענףת נטישלגורמים לירידה חדה ברווחיות הענף ואף גורמים , ושינויים במבנה התעסוקה במגזר הערבי

  . אבל עדיין חשיבותו המסורתית רבה

מגדילות פי ארבע  לדונם לשנה ק"מ 400- השקיות עזר של כ .אין רווחיות ללא השקייהוכמעט בענף הזית 

, פתחי עבד אלהדי ,2002 עבד אלהדי ובירגר(ם ג שמן לדונ"ק 200- ג שמן לדונם לכ"ק 50-מכ, את היבול

    Lavee et al 1990; Lavee 1995; Lavee 2000; Lavee 2006). ;21.12.2005 ,ראיון אישי

, טעים מושקיםמבעיקר בממשק של , תופס תאוצה במגזר היהודיו תחייהבנמצא בשנים האחרונות הענף 

  .חלקם באזורים בהם לא גודל הזית קודם לכן, אלפי דונם של זיתים ניטעו בשנים האחרונות ברחבי הארץ

והמגמות הנוכחיות , טון שמן זית 10,000- כ בישראל קיים מחסור שלכמות השמן המיובאת עולה כי  על פי

טון  8,000-עומד על כ ,הזיתה של וההמושפע מהסרוגיות הגב הייצור. מסמנות עלייה בצריכה ובביקושים

שר הצריכה עומדת על כא, יבול נמוכה מאדבשנת  3,000-אך עלול לרדת ל, ההגבו בשנת יבול שמן זית לשנה

מגמה זו הולכת ומתחזקת ואף צפויה  ,לשנה 3%- 2%-צריכת שמן הזית עולה בכ. נהטון שמן לש 17,000-כ

ביקושים  כך שמדובר בשוק של, )Olive Oil Council 1996 ;3.4.2007 ,ראיון אישי, אמין חסן(להתגבר 

נם דו 50,000אולם יש מקום לנטיעות של לפחות , היקפי היבוא עולים, כדי לספק את הביקוש .עולים

   Laveet al 1990; Lavee 1995; Lavee 2000; Lavee 2006).; 2002 עבד אלהדי ובירגר( נוספים
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בין שמן זית אורגני  כאשר כיום אין הפרשי מחיר משמעותיים, ישנה עליה גוברת בביקוש לשמן זית אורגני

, מבחינת גידול אורגני. ה יותרהה גבואולם ניכרת מגמה שבה התמורה ליבול אורגני תהי, ללא אורגני

 ,ראיון אישי, פתחי עבד אלהדי( הגנת הצומחנושא בקיימים בענף הזית פתרונות זמינים ופשוטים יחסית 

21.12.2005(.  

אקרית , עש היסמין, מחלת עין הטווס, בעצים הם סס הנמר הנוברבגידול הזית המזיקים העיקריים 

 על ידיוהמוכרים גם  לנושא הגנת הצומח והטיפוליםפתרונות ה .וב הזית הפוגע בפירותוזב החטטים

סס  ,גופרית-  אקרית החטטים ,מלכודות- זבוב, גופרת נחושת-  עין הטווס :כוללים תאורגניההחקלאות 

  .)1999' הרצוג וחוב( דיפלו  BT - עש היסמין ,פרומון- הנמר

שטחים קטנים יותר לשם גידול ושיווק ישירים של זיתים השתמש בלידול הזיתים לכיבוש ניתן בתחום ג

מאחר והייצור המקומי מכסה , אולם נושא גידול הזיתים התעשייתי לכיבוש יותר מוגבל. בעלי ייחוד כלשהו

ת גבוהות יתר של מצריכים דרישו, ילכיבוש תעשייתהמיועדים זיתים , כמו כן .את ביקושי השוק המקומי

דבר זה ו נגיעות מזיקים זיתים עם אפס שמור עלמאחר ובכיבושים יש ל, הגנת הצומח מאשר זיתים לשמן

  .)21.12.2005 ,ראיון אישי, פתחי עבד אלהדי( אורגניזיתים באופן קשה יותר בגידול 

 60%- המגיעות לכ, וכח אדם יקר מוביל לעלויות המסיק הגבוהות כיום שילוב של מחסור בידיים עובדות

ברמות . לעתיד הענף בארץ צפויה בעיהמשמעותית ובלעדיו  חשיבותהזית מיכון במסיק ל .ממחיר הפרי

זאת , שקל 674לדונם הינה ) והעבודה העצמיתהוצאות הבניכוי כספי פידיון ( 'תרומה בהמחירים הנוכחיות 

כדי שתהיה  .ובניכוי ההוצאות ג"שקל לק 17לדונם במחיר של זית ג שמן "ק 200-בהנחה של יבול של כ

  .)3ראה נספח ( ת יחידת שטח גדולהנדרש לגידול זית כדאיות כלכלית

התחשיב הכלכלי . חברות עיבוד על ידיגידול הזית מאפשר לבצע חלק גדול מהעיבודים בעבודה קבלנית או 

, לויות הייצוראיגום משאבים וצימצום ע ,לדגמא :במידה וישתנו חלק מרכיבי המשוואההשתנות ל עשוי

תמיכה ו שילוב במערכת תיירותית, צימצום פערי התיווך ועליית התרומה לחקלאי, של שמן זית שיווק עצמי

   .ה זובעבוד יםניבדקנושאים אלו  .חיצונית אשר תעלה את הרווחיות ליחידת שטח

סביבתיים קים שירותים אולם מעבר לכך הם מספ, הזיתים מניבים יבול עבור החקלאי שמגדל אותם כרמי

, טרסות הזיתים ההרריות, הזיתים העתיקים כרמיכמו חווית הנסיעה בבקעת בית הכרם בין , לכלל הציבור

  . הזית בשפלה על משחקי האור והרוח בהם כרמיכמו גם צבעם הירוק מכסיף של 

אדמה ולעיתים קשיי ה, כמו דמיעההזית ידוע גם בהיותו צמח אלרגני בתקופת הפריחה אשר גורם לתגובות 

ניתן להימנע מביקורים , אולם מאחר והאלרגניות היא לתקופת הפריחה בלבד. נשימה אצל הרגישים לכך

  . במטע בתקופה קצרה זו ולצמצם את הבעיה באופן משמעותי
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 התרומות החיצוניות של שטחים פתוחים בכלל ושטחים חקלאיים בפרט. 6

 חיםערכים כלכליים של שטחים פתו 1.א.6

שאינם נובעים  ,התרומות החיצוניות של החקלאות הן ערכים מוספים אותם תורמים השטחים החקלאיים

מדובר . ושלרוב אינם באים לביטוי בתרומה כלכלית כלשהי לחקלאי עצמו שיווק המוצר החקלאי עצמומ

במצב . קרקע ערך של שמירת טבע וערך של בטחון ושמירת, ערך מורשתי, ערך תיירותי, על ערך סביבתי

 אך לא מקבלים על כך תמורה, מייצרים החקלאים ערכים אלו כפועל יוצא של עבודתם החקלאית, הנוכחי

  . )2002 אילוןו אבנימלך(

מקבל החקלאי במדינות רבות בעולם המערבי . לכימות התרומה האובייקטיבית של ערכים אלו קשה

בעלי : לדוגמא .ר לא מבוסס על ערכים מדידיםאם כי בדרך כלל הדב, תמורה עבור התרומות החיצוניות

כדי שימשיכו לגדל , מקבלים תמיכות מהתיירנים באזורם, העדרים בחלקים מסוימים של שוויץ ואוסטריה

מגדלי צאן בדרום צרפת מקבלים . יצג של הנוף אשר מושך את התייריםיאת הפרות שמהוות חלק חשוב ומ

 ).1995 'זליגמן וחוב(הקטנת הכיסוי המעוצה , מניעת שריפות( תמיכה על שירותים אקולוגים שהם מספקים

להעלות את ערך ההכנסה  תוהיכול ת ערכי התמיכהחשוב לקביעחישוב נכון של התרומות החיצוניות 

  .)2007סקוטלסקי ; 2002 אילוןו אבנימלך( הכוללת מגידולים חקלאיים

מהווים מקרה פרטי של היריעה הרחבה  אשר, כרמי הזיתים מהווים מקרה פרטי של השטחים החקלאיים

רובן הגדול של התרומות שיפורטו בהמשך לגבי כלל השטחים החקלאיים עשויות . יותר של שטחים פתוחים

  .להתקבל גם מכרמי הזיתים

 הנושא הראשון שניתן למנותו הוא השרות הבריאותי של שטחים חקלאים כפי שבא לידי ביטוי בביופיליה

"Biophilia" ;bio =חיים ,philia = אהבה .  

סוציוביולוגים רבים  על ידימודגשת ברעיונות הביופיליה , תרומתם של השטחים הפתוחים לבריאות

גישה זו , מציגים ומדגישים את הקשר של האדם לטבעהללו  (Wilson 1976).  אדוארד וילסון ובראשם

. ע בנו עוד מתקופת האדם הקדוםהטבו, מייחסת לבני האדם קשרים חזקים אל הטבע כחלק מולד ותורשתי

עם  שנה האחרונות 10,000-ציידים ורק ב-םכלוקטייו בני האדם ח, וילסון מדגיש שמשך מיליון שנה לפחות

 אין ספק שמורשת זו טבועה עמוק מאד בגנום האנושים זו השתנתה צורת חיי ,התפתחות החקלאות

מרחיב וילסון ומציג תיאוריה המדגישה " הביופילי"בספרו  (Wilson 1976). וקיימת בכל אחד מאיתנו

  (Wilson 1984).האדם לקשר עם הטבע ולתרומה זו לזהות האנושית בסיס ביולוגי תורשתי לצורך של בני
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אלא מדגישה את השפעת העולם הטבעי על , חשיפה לטבע ולסביבהבהתיאוריה מרחיבה לא רק את הצורך 

קשרים ונטיות אלו יצרו יתרונות . נית של האדםרוחהית ותאסטה ,חשיבתיתה, ההתפתחות הרגשית

, טבעי, תועלתי: ווילסון מציע תשעה מימדים לנטייה הביופילית .אבולוציוניים להישרדות ולקיום האנושי

כחלק  כחלק מגישה זו מודגשת התלות בטבע. שליטתי ושלילי, ערכי, הומניסטי, סימבולי, אסטטי, אקולוגי

   (Wilson 1984). משמעות התורם לבריאות נפשית ופיזית מבסיס לקיום אנושי שלם ובעל

בהרחבה של גישה זו מדגישים אולריך ואחרים את החשיבות של הקשר של בני האדם אל הטבע ומראים 

על בריאותו של  לי חייםובעשטחים פתוחים , במספר מחקרים את ההשפעה החיובית של מגע עם הטבע

 הבריאותי םלשיפור במצב, לאיים כחלק מהשטחים הפתוחיםהתרומה האפשרית של השטחים החק. האדם

 הינה בעלת משמעות כלכלית רבה, רמת התחלואה והקטנת הוצאות הבריאות הורדה של, של האנשים

.(Ulrich and Simons 1986)  

ל והשטחים החקלאיים במחקרים שונים בארץ ובעולם נבדק ערכם הכלכלי של השטחים הפתוחים ככל

באוסטריה נאמדה התועלת שמספקים האזורים  .)2001קפלן ; 2003' צבן וחוב ;2002אבנימלך וצבן ( בפרט

רוב לסכום יקבהנכונות לשלם נאמד השנתי הכולל של  ערךההכפריים לתיירים באזור האלפים ונמצא כי 

שימור הנכונות לשלם עבור האת ערך בשוודיה אמדו  ).Pruckner 1995( התמיכה ששולם לחקלאים באזור

או  לתת פיצוישיש המסקנה היתה  .עור ואת התועלת לאוכלוסייהישל שטחים חקלאיים מול אלטרנטיבת י

) בהם הרווח מחקלאות הוא קרוב או מתחת לאפס(שטח מעובד באזורים חלשים  על פי סובסידיה

 ).2002' ש הדני וחובשמ ;Drake 1992( התוצרת החקלאית כאלטרנטיבה לתמיכה במחיר

לידי   נבדק ערך הנוף לאורך נהר וויסקונסין התחתון כפי שהוא בא, ב"במחקר במדינת וויסקונסין שבארה

  ).Boyle and Bishop 1988( נכונותם של אנשים השטים בנהר לשלם עבור הנוף על ידיביטוי 

Hanley )1989( ,מ-""Queen Elizabeth Forest Park ת תועלת המבקרים מהאתר שבסקוטלנד אמד א

שנתיים ב, נכונות לשלם – WTPאומדני . מתקני נופש והיער כולו ,נוף, עולם הטבע: בארבעה תחומים

  . ש ליער כולו"לי 181,250ש למתקני הנופש לבין "לי 11,025 נעו בין ,שנתקבלו

  :כמו למשל ,להערכת ערכו הכלכלי של הנוף ,ישירות ועקיפות, עבודות אלו נעזרו בשיטות שונות

  ;ערך הנכסים הסמוכים או צופים לשטח פתוח עלייתמידת -

  . הסמוכים וקשורים לשטחים הפתוחים התיירותיים בתי העסק של רווחיותלייה בהעמידת -

  .ים של תושבי הערים הצפופותהערכת התרומה המשמעותית לתחושת המרחב-

  .'לשיפור המצב הנפשי וכו ,לכושר גופני ,הערכת התרומה לבריאות-

  .בעבור שטחים אלו ושימורם, הנכונות לשלם באופן תיאורטי-

בהנחה שעלות הנסיעה לאתר אינה גבוהה מהמחיר אותו היו המבקרים מוכנים לשלם עבור , עלות ביקור-

  .השימוש באתר
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למשל ההוצאות על דלק וההוצאות , כימות הוצאות הנסיעה של המטיילים על ידיניבדק הנושא האחרון 

 כןל, טיפוח נופים חקלאיים בסמוך לריכוזי האוכלוסייה יתבטא. בילוי חופשהל שהישירות והעקיפות 

    .(Fleischer and Tsur 2000) 'ווכ לחץ בכבישים, בלאי הרכבים ,הוצאות נסיעה במונחי, בחסכון למשק

, בעבודות ובמחקרים שונים נמצא כי אנשים מוכנים לשלם עבור קיומו של הנוף גם אם הם לא מבקרים בו

מחקרים מראים כי ישנו רצון ומוכנות . של הנוף" ערך הקיום"ערך זה מכונה . ואין להם כל קשר ישיר עימו

העלייה ברמת . אם הם אינם משתמשים בהםלשמר אזורים ומשאבים מסוימים גם  השל האוכלוסיי

בכלל ואת השטחים החקלאיים  בזמן הפנוי ובתודעה לנופש ופנאי ממקמים את השטחים הפתוחים, החיים

ביטוי לכך ניתן  .הצפיפות העירוניתמנופש ופנאי וכמקום מפלט ומרגוע , כתשתית לפעילויות תיירות, בפרט

  .)Sharpley 1997; 2004' פליישר וחוב( ת בישראל ובעולםתיירות הכפריהגדלה של ה לראות בהתפתחות

על ידי שהייה בפועל בשטח , בצורה ישירה התרומה של השטחים החקלאיים לפעילויות נופש ופנאי היא

נוף או מעצם הידיעה שה על הנוף מהסתכלות מרחוק נובעתההנאה ה- על ידי שימוש עקיף אוהפתוח 

  . היא רגשית וגם אסתטיתהנאה ה. קייםושימוש הקרקע הזה 

על פי רוזנטל . תרומתם של השטחים הפתוחים לערך הבתים הסמוכים אליהם הינה תרומה משמעותית

תרומתם החיצונית של  .מערך הדירה צמודת הקרקע נובע ממיקומה במגזר הכפרי 25%-כ, )1999(' וחוב

 20%-15%, כן- כמו. במגזר הכפרי מהערך הכולל של דירות 25%-השטחים הפתוחים בנושא זה תחושב כ

ן בארץ "פ סקר בחברות בניה ומחירון נדל"זאת ע –מערך הנכס הוא הערך המוסף הנובע מנוף פתוח 

  .5%-כ בתים הצופים על נוף יפה מסוגים שונים מוסיפים לערך הנכס .ב"ובארה

גורם , ם בפרטמעבר לתרומתם האסתטית הישירה משמשים השטחים הפתוחים ככלל והשטחים החקלאיי

הגידולים והעיבודים , הצבעים, מופעי העונות. דינמי ומשתנה העומד בניגוד לסביבה הבנויה הסטטית

אבנימלך וצבן ( מהווים תרומה חזותית ובכך תורמים לאיכות החיים שלנו, ושינויי האור והצל, המשתנים

 ).2002 'וחוב עדני- שמש; 2002' קפלן וחוב; 2003' צבן וחוב ;2002

בעבודה על אומדן  .עבודות קודמות בדקו את חשיבותם של שטחים חקלאיים כבסיס לפעילויות פנאי ונופש

הערך הנופי של שטחים חקלאיים בעמק החולה ועמק יזרעאל נאמדה התועלת הנובעת משטחים חקלאיים 

י אזורים פליישר וצור אמדו את הערך הנופשי של שטחים חקלאיים בשנ. כמשאבי תיירות ונוף בארץ

מליון דולר  119-עמק החולה ועמק יזרעאל ומצאו שערך הנוף החקלאי בשני האזורים הוא כ :בישראל

מליון דולר בשנה  25-והוא עולה במידה ניכרת על הערך הנובע מהתוצרת החקלאית המגיעה לכ, בשנה

(Fleischer and Tsur 2000).  
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ירידה , הפחתת זיהום האויר, הגברת היעילות בעבודה(התועלות העקיפות הנובעות משטחים פתוחים 

אשר  קושי דומה עולה בכימות ערכים סביבתיים. קשות לכימות בערכים כספיים) בשיעורי תחלואה ועוד

השפעת , כגון השפעת קליטת מזהמים על ידי הצומח על עלות הבריאות ,ה יסודית מספיקטרם נבדקו בצור

. 'החסכון באנרגיה עקב השפעות מיקרו אקלים וכו, מניעת רעש ומפגעים אחרים על תפקוד הפרט והמשק

   .)2002' שמש הדני וחוב(

  שמירה על ערכי המורשת התרבותית וההיסטורית 2.א.6

האירועים המרכזיים שהתרחשו בה והתרבויות  ,שמירה על המרחבים המספרים את ספורה של הארץ

משמרים השטחים החקלאים את אתוס  ב"בארה. הם חשובים ביותר שהתפתחו בה לאורך ההיסטוריה

. בהולנד הם משמרים את סיפורה החקלאי של המדינה וייבוש הים, ההתיישבות של החלוצים האירופאים

החל במורשת הציונית הקרובה וכלה בסיפורו של הזית , בישראל החקלאות ממלאת סיפור תרבותי חשוב

, קלאית של ישראל באלפי השנים האחרונותמשתלבים במורשת הח, כרמי הזיתים .ובמורשתו רבת השנים

כלכליים  ,שימושים פולחניים, בתי הבד והשימוש המגוון בשמן הזית ובמוצריו, תרבות הכרמים והטרסות

  .)2002' קפלן וחוב; 2002 אילוןו אבנימלך( ובריאותיים

    תרומת החקלאים לביטחון ושמירת קרקע 3.א.6

העיבוד החקלאי של שטחים אלו . ברוב ארצות המערב האחרות תרומה זו משמעותית יותר בישראל מאשר

מונעת תפיסת קרקעות והשתלטות של גורמים לא רצויים על שטחים , והנוכחות בשטח של החקלאים

כמו כן פעולות בלתי חוקיות אשר מבוצעות . בבעלות המדינה וכן הפיכת השטחים לשטחים מבונים

בניה בלתי , פלישות, במקומות שאינם מותרים לכך פסולת השלכתכגון , בשטחים הנמצאים ללא השגחה

חוסכת משאבים , נוכחות החקלאי בשטח. עיבוד חקלאי של הקרקע על ידיוכיוצא בזה נמנעות , חוקית

; 2002' קפלן וחוב ;2001' וחובגארב (. רבים הכרוכים בפיקוח ובאכיפה בשטחים פתוחים ובפינוי מפגעים

 ).2002' וחובעדני -שמש

 "שירותים סביבתיים" – התרומות החיצוניות של החקלאות. ב.6

 .תרומות אקולוגיות של השטחים החקלאיים כמקרה פרטי של השטחים הפתוחים. 1.ב6.

ובמחקר זה נתבסס  מספר רב של עבודות מחקרנבחנו ב של השטחים החקלאיים תרומות אקולוגיות רבות

בעלי של  על ידע קיים ברוב הנושאים שיוצגו וננסה להרחיב בנושא של הגדלת בתי הגידול ותחומי המחייה

  .ובכך שמירה או אף הגדלה של עושר ומגוון המיניםהשטחים החקלאיים  על ידי חיים
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  :התרומות האקולוגיות של השטחים הפתוחים הן כדלקמן

 חלחול מי גשמים

. לעומת שטח בנוי שאינו מאפשר חלחול, שטחים פתוחים מאפשרים חלחול מי גשמים אל מאגרי מי התהום

ר שכוסה בבטון או באספלט מקטין את החזר מי הנגר העילי "כל קמ, ל עולה כי"ממחקר של חברת תה

 600-כ כמות משקעים שלל בהנחה ש). 2002', עדני וחוב-שמש(ק בשנה "לף מא 114- מתחתיו בשלאקויפר 

   .מכמות המים הזמינים באקוויפרים 19%מדובר על הפסד של , מ גשם"מ

, ק בשנה"אלף מ 160בהתמקדות באקויפר החוף מוזכרות כמויות גדולות יותר של , במחקר שבוצע בטכניון

לחלחול שהיה יחסית (הפיתוח העירוני גרם הפסד חילחול שנתי ממוצע לאקויפר החוף  1990כאשר בשנת 

בהתאם להנחות אלו המשך הפיתוח העירוני  .ק"מיליון מ 100-של כ) מתקבל ללא פיתוח במישור החוף

כרמון ושמיר (ק נוספים לאקויפר החוף "מיליון מ 100-יגרום לאובדן העשרה של כ 2020במישור החוף עד 

1997 .(  

בחישוב העלות  החקלאי נוי מול שטחב מי גשמים לשטח חילחולהפסדי של הכלכלי  ערךהאפשר לאמוד את 

הכוללים יצור והובלה  כאשר בטווח הארוך מדובר על העלות השולית של מים מותפלים .השולית של המים

לכן להקטנת הפסד  יש לחסר מנתון זה את עלות הפקת המים מהאקויפר, דולר 0.7-1 במחירים של

יש כמובן להפחית את כמות המים הגדולה  .)1997כרמון ושמיר ( ק"דולר למ 0.8-החילחול יש ערך של כ

נכוי אובדן אולם גם אחרי  ,או מתאדה ,הפתוח גדלים בשטחה הצמחייה לסוגיה השונים על ידיאשר נצרכת 

 .המאפשר חלחול לשטח לא בנוי ניכרקיים עדיין יתרון , זה

גשם היורד על משטח בנוי , למי התהום שכן ישנו חסכון כלכלי בחלחול הישיר, מעבר לתרומה למשק המים

מוזרם אל הים או שהוא פשוט , הצובר אנרגיה וסחף היכולים לגרום לנזקים במורד הזרימה, יוצר נגר עילי

ישנו צורך בהסדרת תשתיות מתאימות לקליטת כמויות מים גדולות אלו ולצורך  .או אל מערכת הביוב

, על משטח חדיר יכול להיספג בקרקע ולהגיע ישירות למי התהוםגשם היורד , לעומת זאת. מזהמיםמניקוי 

  .כמותית ואיכותית ומתוך הנחה שהשטח שאינו מזוהם התרומה למי התהום תהיה חיובית

  שיפור איכות האוויר

 רמעשיר את האוויואילו הצומח שבשטחים הפתוחים והחקלאיים , הסביבה העירונית היא סביבה מזהמת

פחמן דו  יכולת ספיגת. סביבהמרכיבי האוויר בהמאזן את  ,חמצני-פחמן דווז המקטין את ריכוחמצן ב

 על גידוליה השונים החקלאות ה הממוצעת שלתרומת. ה מוצר סחיר בעקבות אמנת קיוטותחמצני אף נעש

   .)2002 וצבן אבנימלך( לשנה לדונם CO2 ג"ק 900-ב הוערכה 2CO לקליטת
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הגידול , נקלט בעץ ובפרי מתחמצן בשנת הקליטה הפחמן אשרשבבדיקת עצי יער וחורש ניתן להניח 

בהמרה לזית . חומר יבש ןטון פחמן על טו 0.45שימוש בערך של  על ידי ןבביומסה מומר לגידול בפחמ

ע על קובן פחם מטו 0.45ובהכפלה במקדם של  טון חומר יבש לשנה 4.2-ומייצר כ הדומה לחורש רחבי עלים

   ).2001' קוך וחוב(לדונם לשנה  2COטון  1.9- כ לקיבוע של נגיע ,טון חומר יבש

 הקרינהכמות השפעה על , )המוביל לחסכון באנרגיה(הן מיתון הטמפרטורה  צומחהשפעות נוספות של 

חרובי ( ירשיפור זרימת האוויר לאורך צירים ירוקים ולכידת חלקיקים מזהמים הנפלטים מן הע, הנבלעת

  . יש להניח שגם מטעי זיתים עשויים למלא תפקיד זה .)2002' עדני וחוב-שמש ;2003' בצבן וחו; 2001' וחוב

  הפחתת רעשים

  . חלק ניכר מרעשי העיר והתחבורה ובכך מהווה מחסום אקוסטי לשטחים בנויים שסביבה מח קולטוהצ

  קליטת פסולת עירונית

הווים פתרון לחלק ניכר של הפסולת הנוזלית מ, חקלאיים בפרטהם והשטחי, שטחים הפתוחים בכללה

 ,גזם, במי קולחין להשקיה משתמשים, בוצות ממתקני טיהורהם קולטים  :והמוצקה של המגזר העירוני

  .'פסולת אורגנית וכו

השימוש בנחלים ובים כדרך לסילוק הפסולת העירונית הוא בבחינת מכת מוות אקולוגית ואת התוצאה 

בבתי גידול , במאגרי מים תת קרקעיים שיוצאים מכלל שימוש עקב זיהום, ן לראות ברוב הנחלים בארץנית

גם  .הינה יקרה ובזבנית שטח אדירה כמות עצומה של פסולת זאת ה בקרקע שלהטמנ .שנכחדים ועוד

הבוצה לדשן  בהפיכת ניתן להחליפם הינם תהליכים מזהמים אשר ןהזרמת בוצות לים או שריפת

  .לחקלאות

תוך  ולהשתמש בהם כחלק מתהליך הייצור החקלאי, השטח החקלאי יכול לקלוט חומרים אלו, לעומת זאת

חומרי פסולת מטופלים אלו משמשים לדישון וטיוב השטחים  .ניצול ההשפעות המטהרות של הקרקע

הנוצרות רוסק יחד עם פסולת אורגנית או בוצות הנוצר מגזם עירוני מ, קומפוסט, למשל, החקלאים

הטמנת פסולת באתרים מוסדרים , באופן זה חוסך השטח החקלאי עלויות של טיהור. מתקני טיהורב

  .)2002' עדני וחוב-שמש; 2003' צבן וחו( וכיוצא בזה
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   םשימוש בקולחי

מי הקולחין . ן למוצר בעל ערךדבר ההופך את מי הקולחי, החקלאות משתמשת במי קולחין ומשלמת עבורם

לא רק , במידה ומים אלו אינם משמשים לחקלאות. לצריכת המגזר הביתי מחליפים ומפנים מים שפירים

 שההשקיהכמובן  .יש צורך לטפל בהם ברמת טיהור גבוהה יותר בטיפול יקר יותר, שלא משלמים עבורם

בעיקר ברמות טיהור לא , להשקייה בקולחיןזהירה ומוקפדת מאחר וצורה בבקולחין צריכה להיות 

ריכוזי עלאת היכולות להיות השלכות שליליות כגון המלחת הקרקע או , מסוימיםמספיקות או בסוגי קרקע 

  ).2002' עדני וחוב-שמש ;2003' צבן וחו; 2001גארב (בורון חנקות ו

סביבתית שנגרמת כתוצאה מהפעילות  פגיעה – "עלויות חיצוניות"אין להתעלם מכך שלחקלאות יש גם 

בעקבות שימוש בחומרי הדברה  עלויות חיצוניות אלו כוללות פגיעה באיכות המים והקרקע. החקלאית

 הללוחיצוניות העלויות ה. פליטת תחמוצות חנקן ומתאן ועוד, קולחיםמי לא נכונה ב והשקיהודישון 

ההבדלים . כאןזיתים אורגנים כמוצע  כרמית בקיימו ןואינ, זיתים בממשק רגיל כרמיב נמוכות ביותר

 'חרובי וחוב( בזית אינם מרובים ואינם יקרים או מסובכים מדי והתמורה גבוהה יותר יבממשק האורגאנ

2001Pretty et al. 2000 ;.(  

 ובתי גידול  הביולוגי מגווןהשמירה על 

. סביבתיים אשר תורמים השטחים החקלאייםמגוון מינים ובתי גידול הינם חלק מהשירותים השמירה על 

חקלאות הן חקלאות המושקה ון הה, למרות שכבית גידול הן אינן משתוות לשטחים טבעיים לחלוטין

לי ת בעוהתפתחות ושימור אוכלוסיבהם מתאפשרת פתוחים ת על אזורים ושומר ,בניגוד לשטח בנוי, הבעל

בתי , ביולוגיהמגוון השמירה על , לם החי והצומחשמירה על המינים הטבעיים המרכיבים את עו, חיים

 Gardner et al. 1987; Knight(  שמירה על הרציפות ביניהןסיוע להגידול והמערכות האקולוגיות תוך 

2004; Kashian 2004; Meffe et al. 2002; Turner et al. 2001; With and King 1997.(   

אינם מספיקים , שמורות טבע ויערות, יםמוגנהשטחים הפתוחים ה ,בעולם בכלל ובישראל הצפופה בפרט

חוסר הרציפות עלול למנוע העברה  .הםילם המצומצם וחוסר הרציפות בינדוגלשימור המגוון הביולוגי בגלל 

של חומר גנטי בין אוכלוסיות וכתוצאה מכך לירידה במגוון הגנטי בתוך האוכלוסיות ולפגיעה ביכולת 

תלויות באופן ניכר ברווחת האוכלוסיות החי  מוגניםוכלוסיות החי והצומח בשטחים הא .העמידות שלהם

לכן כדי לשמור על המגוון הביולוגי  .שטחים חקלאיים בעיקרם, מוגניםוהצומח בשטחים מחוץ לשטחים ה

ל ומעבר ש, יש לשמור על שטחים גדולים ורצופים ככל הניתן שיאפשרו קיומן של אוכלוסיות גדולות יחסית

  ).2000שקדי ושדות (חומר גנטי ביניהן 
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על שמירה על , )2000(ממליצים שקדי ושדות , בפרסום של חטיבת המדע של רשות הטבע והגנים בישראל

 ביניהן  המחליפות , בכדי לקיים אוכלוסיות גדולות יחסית, מסדרונות אקולוגיים-אזורים גדולים ורצופים

המתבססים על שטחים מוגנים ושטחים חקלאיים נות אקולוגיים יצירת מסדרוהמלצתם היא ל. מידע גנטי

כמו כן הם ממליצים לבחון הקמה של . ארבעה צירי אורך מרכזייםב ותהתמקדתוך , המקשרים ביניהם

שמורות שעשויות לקדם את שמירת המגוון הביולוגי באמצעות , שמורות ביוספריות לאורך צירים אלה

תוך , ריות מתקיימים שימור ופיתוח בני קיימא של המשאבים הטבעייםבשמורות ביוספ .קיימא- פיתוח בר

כאשר שיתוף תושבי האזור ושילוב , שילוב האינטרסים של תושבי האזור בשמורה הביוספרית ובסביבתה

   ).2000שקדי ושדות , 2004' שטרן וחוב(האינטרסים שלהם הם נושאים מהותיים בשמורה ביוספרית 

למציאת פיתרון בר קיימא לשטחים החקלאיים הנטושים אשר יענה הן על הצרכים  בעבודה זו נעשה ניסיון

  .והן על הצרכים החברתיים והכלכליים של תושבי האזור הסביבתיים

בהנחה , מול אפשרות של הסבתם לשטחים מבונים או למעזבות ושווהשטחי החקלאות  ,בהבט הקיימות

מקרה  יתכןאמנם . ותרומתם למגוון הביולוגי זניחה לי חייםבעל ששטחים אלו אינם מהווים בתי גידול

כגון  בעלי חייםוישנם , במעזבה בתוך ערמת פסולת שהושלכה גםנקודתי וזמני מינים עושר חריג בו יתקיים 

   .תיפקוד שטחים אלול זהו אינו מקרה מייצגאולם  יישוביםשטחים הבנויים בשועלים החודרים ל

הזיתים  כרמיב קיים גםהדבר  .מהברעלי חיים ישנה לשטחים אלו כספקי מזון לב תרומה בלתי מבוטלת

אוכלי  לעטלפים, פוש מזוןאו אתרי חי בעלי חייםבצורה ישירה בעונה הקשה ביותר ל אשר תורמים מזון

כמעט לא  הזיתים ,בגלל חומרים הנמצאים בפרי כייש לציין  ,זאתם ע .)Davy et al. 2007(למשל  חרקים

   .נאכלים בעיקר אחריי הבשלתם המלאה ונשירתם אלא, נאכלים מהעץ

 מעבר  אזורי ,וגודלם באספקת בתי גידול, הבנת תרומת השטחים החקלאיים למערכת האקולוגיתלשם 

נעזר בכלים  לשם כך. וגודלם להבנת המשמעות המרחבית של שטחים אלו רבה ישנה חשיבות, ושהייה

 ;Gardner et al. 1987; Meffe et al. 2002; Turner et al. 2001( אקולוגיה של הנוףהמחקריים מתחום 

With and King 1997(.   

    (Landscape Ecology)הנוף של אקולוגיה

 אקולוגיה. אקולוגיים ותהליכים מרחביים דפוסים או תבניות בין הקשרים את מדגישה הנוף של אקולוגיה

 על המשפיעים מרחביים ודפוסים אקולוגיים תהליכים בהבנת, זו עבודה לש בהקשר, מסייעת, הנוף של

  .(Turner et al. 2001) החקלאיים השטחים של החיצוניות התרומות
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 ,מוגדרת שטח יחידת, הוא כתם :ומטריצות פרוזדורים, כתמים: הן בספרות המוגדרות הנוף יחידות סוגי

 הנוף יחידת זוהי, מסביבתו הנבדק הנושא של הבדלה או ברורים גבולות עם, יחסית אחידים תנאים בעלת

 כחלקה נוף כתם הגדרנו המחקר לצורך לכך בהתאם .(Kashian 2004; Turner et al. 2001) תהמינימאלי

 יחסית ואורכי צר רכיב הינו, פרוזדור. בעבר החקלאות משרד על ידי לחקלאים שחולקה כפי, החקלאית

 בין- הקישוריות את מגדילים מעבר פרוזדורי. צידיה משני הנוף מתצורות השונה, מסוימת נוף מתצורת

 בין רבייה לצורכי בעלי חיים מעבר מאפשר בהם שהשימוש  בכך, גנים תחלופת ומאפשרים אוכלוסיות

 .Kashian 2004; Turner et al(טחים העיקריים בין הכתמים הם המטריצות הש. בנוף השונים הכתמים

2001( .  

 באקולוגיה ושיטות כלים קיימים. אורך, עומק, גובה :הכתם של הגאומטרי למבנה מיוחסת רבה ותחשיב

 צפיפות, הכתמים בגודל שונות, מרבי כתם גודל, ממוצע כתם גודל – הכתם מאפייני:  נופים לאפיין נופית

, השוליים צפיפות, השוליים שטח – ומסביב לשטח הכתם בין היחס. הממוצע גודלה, הליבה שטח, הכתמים

 םתהליכי של יותר טובה הבנה מאפשר זה מרחבי ידע. מיקומם, שכנים כתמים, הסובב לשטח ניגודיות

 מאפינים שחמישה, )1995(' וחוב ריטר מצאו, רבות נופיות יחידות של סיווג אחרי .נופיים אקולוגיים

 ושטח צורת, היקף/שטח היחס ממוצע, הכתם סוגי רמספ :הנוף בתבניות השונות רוב את להסביר יכולים

  .הכתמים בין הקיטוע מידתו )קישוריות(נופית  קישוריות, ממוצע כתם

 בשטחי ומדובר מאחר זאת, הכתמים בין הקיטוע ובמידת )קישוריות(נופית  בקישוריות נתמקד זו בעבודה

 הגידול אופי אשר, )כתמים( בחלקות המסודרים שטחים, למחצה טבעיים לשטחים הסמוכים חקלאות

  . בעלי חיים על ידי בו והמעבר המחייה ויכולת הנוף של המרחבי המימד על ישפיע מהם אחת בכל השונה

 תנועת המאפשרת, הנוף פני על שימוש קרקע או גידול בית של מרחבית המשכיות – נופית קישוריות

 אוכלוסיות של ובידוד קיטוע ומונעת אוכלוסייהה של והבריאות החיות על השומרת וגנים אורגניזמים

 מהווה, החיים מבעלי אחד כל עבור השטח של הנופית הקישוריות מידת. להכחדתם להוביל היכול

 בה הדרגה הינה קישוריות.מעבר ואזור גידול כבית השטח איכות עבור מאד חשובה אקולוגית אינדיקציה

 ומבנה שקישוריות לציין כדאי בנוף הכרחי חיים אלמנט חשבתנ והיא והפצה אקולוגית זרימה מאפשר הנוף

 Clark and Evans( בעבור אותה יחידת נוף, שונות מחקר שאלות ועבור שונים מינים עבור שונים הם הנוף

1954; Dale 1999; Dale 2000(. 

 כגורם זוהתה, נופית קישוריות. (With et al. 1999) באקולוגיה חשוב תהליך הינה אוכלוסיות בין הפצה

 קיטוע ליצור עשויה הנופית בקישוריות הפרעה. אוכלוסיות של גנטי בידוד ולמניעת לפיזור, להפצה מפתח

 Dunning et al.1992; Fahrigand Merriam( אוכלוסיות של להכחדה להוביל ואפילו, אוכלוסיות של

1985( .  
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 תדוגמכארציים , בהיבטים מקומיים או רחבים יותר, קישוריות נופית יכולה להיבדק בקני מידה שונים

לחבר שקדי ושדות  עיםבעבודתם מצי. על מסדרונות אקולוגיים בישראל, )2000(עבודתם של שקדי ושדות 

מטרתם היא לצמצם את הסכנות . את השטחים המוגנים בישראל במסדרונות של שטחים שאינם בנויים

הגנטיות והדמוגרפיות בפניהן ניצבות אוכלוסיות קטנות ומפוצלות ולחבר בין אזורים גדולים יחסית 

מוגנים מבוסס על שטחים החיבור בין השטחים ה). 2000שקדי ושדות (המהווים מפלט למספר מינים 

הינה בעלת משמעות , לכן הגדלת הקישוריות הנופית המקומית בשטחים החקלאיים, חקלאיים בעיקרם

ככל שרמת הקישוריות , כלומר .רבה לשמירה על המגוון הביולוגי הן במימד המקומי והן במימד הרחב יותר

, פור המערכת האקולוגית המקומיתהדבר יוביל לשי, הנופית בשטחים החקלאיים תעלה ברמה המקומית

  .השפעה רבה על הקישוריות הנופית בקנה מידה רחב יותר של המערכתצפויה גם  ,לכךאולם מעבר 

 רווחים בין לחצות יכולים אשר מינים. בודקים שאנו שונים אורגניזמים לסוגי רלוונטית נופית קישוריות

 אשר מינים מאשר מקושר כיותר הנוף את איםרו, ציפורים כגון, ראויים בלתי גידול בתי הינם אשר

 האורגניזם מבחינת הנוף של הקישוריות על שמשפיע מה. להם המתאימים גידול בבתי רק לתנועה מוגבלים

 ההתנגדות ומידת הנוף של הכתמי המרחבי למבנה בהתאם האורגניזם של הספציפית התנועה יכולת היא

היא ההקטנה של יכולת המעבר , התנגדות פונקציונלית. בנוף השונים הכתמים של הפונקציונלית הספציפית

בגלל התנאים באותו שטח וזאת בהשוואה ליכולת מעבר חופשית , בשטח מסוים, של אורגניזם מסוים

  . )Fahrig and Paloheimo 1988; Johnsonet al. 1992; Kareiva 1990( בשטח טבעי ללא הפרעה

 לסידור מגיבים הם בה הדרך על פי עיקריות קבוצות לשלוש מסווגים להיות יכולים בעלי חיים מיני 

  :(Meffe et al. 2002, Knight 2004) הנוף של המרחבי

, גדול גוף בעלי, גדול מחייה לשטח שותידר בעלי מינים- (Area sensitive species) שטח רגישי מינים. 1

, ממוצע כתם גודל או הגידול בית שטח הגדלת אלו במינים. גבוהים תנועה טווחי לתנועה בעלי או מתמחים

  .הפרטים מספר בהגדלת תתבטא

 בסמיכות נפגעים ותפקודם פעילותם אשר מינים – (Edge sensitive species) שוליים רגישי מינים. 2

 על ידי נגרמת זו השפעה. יםהכתמ לשולי בסמיכות תגבר פעילותם אשר למינים בניגוד, יםהכתמ לשולי

 או גידול בתי בשולי יותר נפוצים אשר וטפילים מתחרים, טורפים נוכחות :כמו ביוטיים גורמים מספר

 על ישירות תשפיע השוליים כמות. אנושיות והפרעות אור, לחות, רוח, פרטורהטמ כגון אביוטיים גורמים

  . שוליים רגישי מינים

 של בידוד על ידי יפגעו ותפקודם כושרם אשר מינים- (Dispersal sensitive species) הפצה רגישי מינים. 3

  .גבוהה תמותה ושיעור זיולוגיפי, התנהגותי, פיזי: גורמים מספר על ידי נגרם הדבר. גידול בתי כתמי

מרחק גדול יותר בין הכתמים שלבעלי החיים קשה . א: הרגישות להפצה עשוייה להגרם משתי תופעות

  .יותר" עויינת"המטריצה בין הכתמים נעשית . ב. לעבור בהצלחה

 גישיר, החיים בעלי קבוצות שלושת של התפקוד על שונים נוף הרכבי השפעת את לבחון מאפשר זה סיווג

  .)Meffe et al. 2002, Knight 2004( הפצה רגישיוליים וש רגישי, שטח
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 בתבניות, מרחביות נופיות מטריצות של רחב מגוון ניתוח לשם, פותחו אשר ומודלים עבודות מספר קיימות

 McGarigal( שונים תרחישים תחת נופיים מודלים ליצירת ואפשרויות שיטות מספר ישנן. ממופות נופיות

and McComb. 1995; McGarigal et al. 2001( .מרחביים מבנים השפעת בחיזוי מסייעים אלו מודלים 

 של ובידוד ניתוק, גנים וזרימת זרעים תפוצת, חיים בעלי תנועת כגון אקולוגיים תהליכים על ידועים

 . )Jenkins et al. 2002; Moilanem and Nieminen 2002; Vos et al 2001( וקבוצות אוכלוסיות

 צורך יש במרחב שונים םמיני של התנועה ליכולת נתון נוף מבנה של המשמעות את להבין מנת על אולם

 התנועה מרחק) 2, נתון גידול בבית מסוים מין של התנועה מידת) 1: פרמטרים שלושה בחשבון להביא

והעדפת התנועה של הפרטים בכל אחד  במרחב הגידול בתי של המרחבי המארג) 3 המין את המאפיין היומי

  .מהם

 ולתהליכים אמיתי בנוף אקולוגיים ליכיםלתה אותם לקשר יכולתם-אי היא, הקיימים במודלים הקושי 

 של האקולוגי בחלק .הנכון המידה לקנה ומותאמים מסוימים ולאזורים לאורגניזמים ספציפיים שהינם

, חיים בעלי של שונים מינים על הנופי המארג השתנות את לבדוק המנסה כוללת גישה מוצגת העבודה

  .לעיל שהוצגו הפרמטרים בשלושת כתלות
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  לות חברתיתמקוב. 7

התיאוריה של  היא, המכשיר שנועד לבדוק את נכונות החקלאים לאמץ את הזית כאמצעי חקלאי ותיירותי

 TRA-The theory of Reasoned Action) (Ajzen and Fishbein( של פישביין ואייזן תבונתיתההתגובה 

1980; Fishbein and Ajzen 1975.(   

   הבנת עמדות וחיזוי התנהגות חברתית-של פישביין ואייזן התבונתיתהתיאוריה של התגובה  

וכן , ועושים שימוש במידע שזמין להם םכ בני אדם הינם רציונאליי"נחה שבדזו מבוססת על הה התיאורי

קפריזות או דחפים רגעיים וגם אינה נעשית ללא על  מבוססת שההתנהגות החברתית של בני האדם אינה

ההנחה הינה שהאנשים שוקלים את ההשלכות של מעשיהם לפני שהם מחליטים לבצע או לא . מחשבה

  ."סיבה על פיהתגובה "לכן התיאוריה נקראת . תנהגותאותה ה את לבצע

שרוב ההתנהגות החברתית  אנו מניחיםמאחר ו .המטרה העיקרית הינה לחזות את ההתנהגות של הפרט

מיידית של כקביעה , ניתן לראות את הכוונה לבצע או לא לבצע התנהגות, הינה מתוך בחירה ושליטה

לכן יש צורך , אינה מספקת הרבה מידע על הסיבות להתנהגות התחושה שכוונה מנבאת התנהגות. הפעולה

  .ע את הכוונהקובלזהות מה 

האחד אישי והשני משקף השפעה  :זו הכוונה של האדם הינה פונקציה של שני גורמים התיאורי על פי

 העמדה כלפיהגורם האישי הינו ההערכה החיובית או השלילית לביצוע ההתנהגות והוא נקרא . חברתית

הגורם השני הינו תפיסת האדם כלפי הלחץ החברתי המופעל עליו לביצוע או אי ביצוע של . ההתנהגות

  .נורמה סובייקטיביתהוא נקרא , ההתנהגות

 תמנסה להסביר מדוע אנשים מחזיקים באותן נורמות סובייקטיביו, י סיבהעל פהתיאוריה של התגובה 

האמונות שגורמות לעמדה . ה זו עמדות הינן פונקציה של אמונותגיש על פי. מסוימת וגישות כלפי התנהגות

נקראות  תהאמונות שמשפיעות על הנורמה הסובייקטיבי. אמונות התנהגותיותכלפי ההתנהגות נקראות 

יחזיק , התנהגות מסוימתבתנהג אדם שיאמין שרוב מכריו רוצים או לא רוצים שי. אמונות נורמטיביות

  .הרצון של מכריו אמונות נורמטיביות לגביב

שמה דגש על העמדה כלפי התנהגות מסוימת הקשורה לאנשים או חפצים ולא יזן ישל פישביין ואהתיאוריה 

התיאוריה מציעה שעמדתו של מעסיק כלפי העסקתם  ,למשל. על העמדה כלפי האנשים או העצמים עצמם

. לא מעמדתו כלפי העסקתםא, אינה נובעת מעמדתו כלפי מיעוטים, מיעוטיםבני או אי העסקתם של 

  .אך בעמדה חיובית כלפי העסקתם, מעסיק יכול להחזיק בעמדות שליליות כלפי מיעוטים
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, מוצא, מעמד חברתי, גיל, מין: כגון עים כוונה או התנהגותהקוב ישנם מספר רב של משתנים נוספים

ולמרות  ,משתנים חיצונייםים משתנים אלו נקרא. אינטליגנציה ועוד אשר אינם נכללים בתיאוריה, השכלה

אי . לא חייב להיות קשר בין משתנה חיצוני כלשהו וההתנהגות, שהם בהחלט יכולים להשפיע על ההתנהגות

אי  .למרות ההשפעה המסוימת של המשתנים החיצונים הם אינם נלקחים בחשבון בנפרד בתיאוריה זו, לכך

על תקפותה של התיאוריה של  המשפיע החיזוי ואינבצורה משמעותית ביכולת ה תפוגע ההכללתם אינ

  .התבונתיתהתגובה 

, העמדות כלפי ההתנהגות. א: יכולת ההשפעה על ההתנהגות קיימת דרך שני נתיבים, תיאוריה זו על פי

שינוי , האמונות הנורמטיביות. ב .שינוי האמונות או ההערכות לגבי התוצאות של התנהגות מסוימת

 Ajzen and Fishbein 1980; Fishbein( ות של הסביבה או שינוי בהתייחסות אליהןהאמונות הנורמטיבי

and Ajzen 1975.(  

נורמות , עמדות, לגבי אמונות, נמצאה יכולת חיזוי טובה מאד, התבונתיתלתיאוריה של התגובה 

 ותבמספר רב של עבודחברתית מקובלות והיא שימשה לבדיקת , סובייקטיביות וכוונות התנהגותיות

.(Manfredo et al.1990; Manfredo et al.1999; Manfredo et al.2003; Pate et al. 1996)  

 

  

  

  

 

 עים התנהגותו של האדםקובהגורמים ה: 7איור מס 

תנורמות סובייקטיביו  

האמונה של האדם שההתנהגות 
המסוימת תוביל לתוצאה 

מסוימת וההערכה שלו 
.וצאה זותלגבי  

שאדם או , האמונה של האדם 
חושבים , קבוצה מסוימים

שעליו לבצע או לא לבצע את 
ההתנהגות המסוימת 

והמוטיבציה שלו להתחשב 
.בדעתם  

 עמדות כלפי ההתנהגות

החשיבות היחסית של 
העמדות ושל השיקולים 

.הנורמטיביים  התנהגות כוונה 
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ה ת במחקר זחברתימקובלות מנחה לניתוח קו כ שמשה של פישביין ואייזן התבונתיתת התגובה תאורי

.(Ajzen and Fishbein 1980; Fishbein and Ajzen 1975; Manfredo et al. 2003)  

לנסות  יש, על החקלאים ל חברתיתקוביהיה מ זיתים כרמישל נטיעת  כדי לבדוק האם הפתרון המוצע

פי ל. לפתרון המוצע של נטיעת כרמי זיתיםולחזות את ההתנהגות של החקלאים ומכך את תגובתם 

 ,הוא דרך הכוונההצפויה של פישביין ואייזן החיזוי הטוב ביתר של ההתנהגות  התבונתיתתאוריית התגובה 

יש  לכן לשם חיזוי ההתנהגות והתגובה. והנורמות הסובייקטיביות העמדות כלפי ההתנהגות על ידיהנקבעת 

 ;Ajzen and Fishbein 1980( נורמות סובייקטיביות וכוונות התנהגותיות, עמדות, האמונותלבדוק את 

Fishbein and Ajzen 1975; Pate et al. 1996.(  
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  כלים שלטוניים. 8

  :לפתרון אשר יוביל לממשק בר קיימא ישנם מספר רכיבים, כמצוין לעיל

אשר מאפשרים שימוש , החקלאית תפעול וממשק של המערכת. 2. של המערכת יםהאקולוגי ההיבטים. 1

המקדמים או ) 'נורמות כד, תקנות, חוקים(הכלים השלטוניים . 3. יצרני בתחום המגבלות החברתיות

  .(Fernandez-Gimenez and Swift 2003) אוכפים את יישום הממשק הבר קיימא

בין  ולהשפיע על התהליכים המתרחשים אכוףיכול השלטון ל הינם הכלים אשר בהם, הכלים השלטוניים

 ,הנוכחית והאפשרית הקיימים ומידת יישומם כלים השלטונייםהכרת ה .ביישום ממשק בר קיימא, השאר

בין המערכת האקולוגית והצרכים  אשר משלב, לבדיקת היתכנות של ממשק בר קיימא הינה הכרחית

  . (Fernandez-Gimenez and Swift 2003)החברתיים והכלכליים 

 ,'כדו םכלים פיסקאליי, נורמות, תקנות, חוקים :כגון הקיימים הכלים השלטונייםסקירת יש צורך ב

כגון נטיעות , ממשק בר קיימא עידודהיכולים לסייע בשינוי התהליך של נטישת השטחים החקלאיים ו

אך גם כאלה היכולים להשפיע על הנושא בדרכים יסקרו כלים המשפיעים על הנושא באופן ישיר נ .זיתים

  .עקיפות

 ;1997אלתרמן ( חלקם באופן ישיר וחלקם באופן עקיף, בישראל מערכת חוקים ותקנות הנוגעת לסוגיה זו

חוק התכנון והבניה  .)2003' צבן וחוב  ;1995פייטלסון  ;2002סדן ; 2005טר חשן ולס ;2004אלתרמן והאן 

 הוהאכיפהיישום  הבעייה היא מידת בעולם מבחינת החקיקה יםמהמפותח םבישראל הינ התכנוןומערכת 

   .שלהם

 עי ישראלההסכמים בין בעלי החזקות בקרקע חקלאית לבין מינהל מקרק  ,חכירת הקרקעבנושא  ,דוגמאל

, על הנייר בלבדסעיף כ נותר אבל זה. צריכים לעבד את השטחים שבידיהם בקרקע ם שבעלי החזקהעיקוב

   .אין בידי רשויות השלטון שום מנגנון אפקטיבי שיכול לאכוף סעיף זה הלכה למעשהו מאחר וכמעט

יותר קל  אולם, וף הוראות מנהליותלהפעיל צווים ולאכ רבים תחומיםב ובמדינת ישראל קשה מאודמאחר 

 רוף של מספר פעולות שכולן הופעלו כבריצ ניתן לשקול, המיסויי והתקציבי-יחסית לפעול במישור הפיסקלי

  .)2002סדן ( לחלוטין למנגנוני האכיפה ולאוכלוסייה ותזר ןאינואשר , אם כי למטרות שונות, בשטח
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אך אין , מס שלא נמחק מספר החוקים והתקנות-את מס רכוש, חדשים על יסוד קריטריונים, לחדשניתן  

על מנת לקנוס כל מי שהוא בעל חזקה או , להפעיל מחדש את מנגנון מס רכוש הקייםניתן . מממשים אותו

בעתיד ישמש המידע  .שלא עבר עיבוד או תחזוקה סביבתית הולמת, בעלים של שטח חקלאי ראוי לעיבוד

תופעות של הזנחת : על פי כללים שמכוונים למנוע תופעות בלתי רצויות) קנס(מס  לצורך קביעת שיעורי

האן ( לפי העניין, או ארצי, מקומי, שטחים ראויים לעיבוד או פגיעה נופית המוגדרות על פי בסיס אזורי

  .)2002סדן  ;2004

במערכת כזאת גם  ניתן להשתמש. המופעלת למשל בגידול חיטהמענקים סובסידיות ומערכת קיימת גם 

אשר הינו המשך של מערכת  ,תקציבי ניתן להשתמש בפתרון ,ובנלווה לו, מיסויהשימוש במול  .בענף הזית

מעוצב בעקבות ההסכם שלא מומש באופן מעשי בין  פתרוןה. דגשים שוניםת שימ ת תוךהסובסידיות הקיימ

לנצל  ישנה אפשרות. משרד החקלאות ומשרד האוצר בנושא של החלפת סבסוד המים בסבסוד מקרקעין

כלומר יש  .סבסוד למקרקעין מעובדים או מתוחזקים ולםולקבוע ס, הרעיון הגלום בהסכם שלא מומש את

  . המעוגן ישירות בתוך תקציב המדינה, עין מתוחזקים כהלכהלהנהיג תמריץ למקרק

באופן , משוחרר, כתוצאה ממקרקעין מתוחזקים מי שמתומרץ .קשורים זה בזהיהיו  פתרונותשני ה

הברירה היא  .הברירה היא לא בין קנס ללא כלום או בין לא כלום לפרסכך ש ,)מס רכוש( מהמס, אוטומטי

   .)2002סדן ( ח כי רוב בעלי החזקה יעדיפו את הפרסיש להני .בין קנס לפרס

במסגרת הכלים השלטוניים אשר יכולים לסייע בקידום הנושא באופן עקיף ישנם מספר לא מבוטל של דברי 

- ג"תשנ) מניעת מפגעים(תקנות בריאות העם  ,1959-ט"חוק המים תשי: לדוגמא, חקיקה שיש לבדקם

שימוש ארעי במגרשים ( חוק הרשויות המקומיות, 1957- ח"תשי, נותחוק הניקוז וההגנה בפני שיטפו,1993

  ).2005חשן ולסטר (ועוד  1987-ז"תשמ, ריקים

, ברשויות המדינה השונותרו סקנאשר  דוגמאות אלו הינן חלק ממערך שלם של כלים שלטוניים קיימים

חשן ולסטר  ;2004אלתרמן והאן  ;1997אלתרמן ( וברשויות סטטוטוריות נוספות תברשויות מוניציפאליו

  .)2003' צבן וחוב ;1995פייטלסון  ;2002סדן  ;2005
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  אזור המחקר. 9

  שפלת יהודה ומושבי עדולם

' מ 150-450בגובה של , שתרע בין הרי יהודה במזרח למישור החוף במערבשפלת יהודה הינה אזור גבעות המ

חוואר וחרסיות אאוקניים עם , בעיקר קירטון, גבעות השפלה בנויות מסלעי משקע ימיים. מעל פני הים

סלעי הקירטון והחוואר . עדשות צור ולעיתים גם שכבות דקות של צור, חילופין של קירטון מצורר

שנוצר עקב תהליכי הבליה באזור אקלימי ים תיכוני " נארי"בקרום גירי קשה המכונה הקירטוני מכוסים 

על המדרונות הקירטוניים מתפתחת רנדזינה אפורה , על הנארי מתפתחת קרקע רנדזינה חומה. יבש למחצה

. בהירה ובעמקים הצטברה אדמת סחף פוריה בצבע חום כהה שמקורה בהרי יהודה ובגבעות השפלה

 16-20ממוצעת של שנתית וטמפרטורה , מ גשם"מ 350-550פלה הינו אקלים ים תיכוני עם האקלים בש

צמחים . גריגה ובתה, חברות הצומח הנפוצות הן של עצים ושיחים בתצורות חורש. מעלות צלזיוס

, סירה קוצנית, חרוב, בר זית בינוני, י"אשחר א, אלת מסטיק, אלון מצוי: המאפיינים את חברות הצומח

כאשר ההתערבות האנושית מזה אלפי שנים , לאדם השפעה רבה על אופי הצומח באזור. ף וזקנן שעירשיז

מרבית מיני בעלי החיים באזור הם ממוצא . בירוא השטח לעיבודים חקלאיים ונטיעות, רעייה, כללה כריתה

, ופוגרפיהט, אקלים, צומח: כאשר תפוצתם מושפעת ממספר גורמים שהבולטים ביניהם הם, ים תיכוני

  ).2004' שטרן וחוב(מסלע ומידת הקירבה ליישובי האדם ולהשפעותיו 

, במועצה האזורית מטה יהודה, של חבל עדולם המחקר בוצע בקרב מושבים בשפלת יהודה בחלקו המערבי

המושבים בהם נערך המחקר הינם מושבים שהוקמו  .נטושיםאשר בשטחם קיימים שטחים חקלאיים 

החבל הוקם מתוך מטרה לסגור פירצה בגבול . ים במסגרת יישוב חבל עדולם בשנות החמישיםכמושבי עול

  .באזור שבין בית שמש וקרית גת, בין ישראל וירדן
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 מפת אזור המחקר בשפלת יהודה: 8 פראיור מס
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   . לוזית ועגור, צפרירים, גבעת ישעיהו, זכריה, שדות מיכה, תירוש, גפן: המושבים בשטח המחקר הם

מושבי עדולם עסקו עד אמצע שנות השמונים בחקלאות מאורגנת ומסובסדת בלווי צמוד של ארגוני הקניות 

. לולי פטם ועוד, גפן, גידולי ירקות, מטעים רבים: במושבי האזור גידלו מגוון של גידולים ביניהם. האזוריים

תחה תלות רבה של החקלאים והתפ, מרב הפעילות הכלכלית של החקלאים התנהלה דרך ארגון הקניות

התנהל בצורה פוליטית לא , שהיה בעל השפעה רבה על כל החקלאות באזור, ארגון הקניות. בארגון הקניות

המשבר בחקלאות וקריסת ארגוני . ועל כללי מנהל תקין תקינה ולא תמיד שמר על עקרונות כלכליים

ת שותקה כמעט לחלוטין וחלק החקלאו, הקניות באמצע שנות השמונים יצרו משבר עמוק באזור

היו איטיים למדי באזור וחובות ארגון , ההתאוששות והיציאה מהמשבר. מהתושבים הגיע עד פת לחם

מושבי האזור הגיעו לטיפול המשקם וכונס . הגיעו לסכומים אדירים ,אל החקלאים שהועברו ,הקניות

בר בחקלאות אילץ את התושבים המש. טיפול שלקח זמן רב, במסגרת הסדר חובות המושבים, הנכסים

התאוששות החקלאות באזור היא עדיין . תוך שהוא משאיר משקעים לא קלים, למצוא פרנסות אחרות

 סופר, 4.2.08 ,ראיון ,נימרוד יפה, 14.6.2007 ,ראיון ,חנה ביץבווקיע( בעיצומה וזהו תהליך ארוך ומתמשך

   ).12.5.2007 ,ראיון ,ראובן

 ;מסורתיים ודתיים, יש ביניהם חילוניים- המושבים בחבל עדולם אינם זהים למרות מועד ההקמה הדומה

ישנם מושבים בהם מתנהלת  ;ישנם מושבים שעברו תהליכי הרחבה ומושבים שלא עברו תהליכי הרחבה

  .ות כפרית בהם נמוכהפעילות מסוימת של תיירות כפרית וכאלה שרמת הפעילות של תייר

היחידה לפיקוח על שטחים פתוחים  על ידי 2001שנערך בשנת  נטושיםסקר השטחים החקלאיים ה על פי

לאחרונה  .דונם באזור זה 4,100-בסדר גודל של כ נטושיםקיימים שטחים חקלאיים היו , )הסיירת הירוקה(

  .נתונים מדוייקיםאולם אין על כך , הצטמצמו מעט שטחים אלו
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  מערך המחקר

  מטרות המחקר ושאלות המחקר .1

ושיקום מטעים  נטיעות של כרמי זיתים- גידול זיתיםהאם המטרה העיקרית של מחקר זה היא לבחון 

  .בשפלת יהודה נטושיםפתרון בר קיימא לשטחים חקלאיים ים להיות יכול ,קיימים

  :מטרות המשנה של המחקר הינן

התנגדויות וחששות של , העדפות, התייחסויות, עמדות: של מדדים סובייקטיבייםהערכות  .1

 ושיקום מטעים קיימים נטיעות של כרמי זיתים- לגידול זיתים, חקלאים המחזיקים בקרקע

  . בשפלת יהודה נטושיםבשטחים חקלאיים 

  .יתיםשל גידול כרמי ז- חקלאית וכלכלית-אובייקטיביתיתכנות הבחינת  .2

בהגדלת מצאי בתי הגידול ותחומי , זיתים כרמיהאקולוגית של  הערכה אובייקטיבית של התרומה .3

בדיקת השפעתם של . מחייה שיובילו לשיפור במערכת האקולוגית ובשירותים הסביבתיים

בעלי על מצאי בתי הגידול ותחומי מחייה ל, גודל החלקות ופריסתן המרחבית, הדפוסים הנופיים

   .שונים חיים

אשר ) תקנות ותמריצים כלכליים, חוקים(בדיקה אובייקטיבית של הכלים השלטוניים הקיימים  .4

פוטנציאל השימוש  הזיתים בשטחים חקלאיים נטושים ובחינה של כרמיזמינים לקידום נטיעת 

  .בכלים אלו בעזרת ראיונות

 שאלת המחקר הראשית

יכול להוות פיתרון בר קיימא לבעיית  ים קיימיםושדרוג כרמ זיתים כרמינטיעת - גידול זיתיםהאם 

  ?בשפלת יהודה נטושיםהשטחים החקלאיים ה

; הסביבתיים שהם מעניקים םתוך איבוד השירותי ,בעיקר במשק המושבי, נטישת שטחים חקלאיים 

בעיה סביבתית הינם , הפיכת חלק משטחים אלו למעזבות ומפגעים והגברת הלחץ להסבתם לבינוי ופיתוח

פתרון . כלכלית זו הינם כלכליים וחברתיים-הגורמים לבעיה סביבתית. בעיה כלכלית לבעלי השטח כמו גם

יחד עם , סביבתית-תוך שיפור המערכת האקולוגית, בר קיימא לבעיה זו צריך לפתור את הבעיה הסביבתית

תוך הסתכלות  הפתרון צריך להתקבל. יםשהובילו לנטישת השטח ,כלכליים-מתן מענה לצדדים החברתיים

חברתי של החקלאות -קשור הצד הכלכלי, כמו לפתרון המוצע לה, לבעיה זו. עתידית לדורות הבאים

אשר , הזיתים יהיו חלק מפתרון אזורי כרמי. אשר שזורים זה בזה, אקולוגי-והחקלאים והצד הסביבתי

, שיפור אזורי סביבתי יתרום לרווחת תושביו. סביבתייםעל ערכיו הנופיים וה, מיחס חשיבות לאזור כמכלול

או דרך העלאת הדימוי ) תיירות אשר מייחסת חשיבות רבה לאזור כמכלול(אם דרך קידום תיירות כפרית 

כאשר הוא , הפיתרון חייב להיות בראייה אזורית רחבה. העצמי של החקלאים וערך הנכסים הקרקעיים

בקרב החקלאים תושבי האזור המחזיקים בקרקע  קצד החברתי ייבדה .צריך לתת מענה לאדם ולסביבה

מתוך הבנה שלמרות שפתרון זה יהיה לטובת כלל , )לא ייבדק הצד החברתי בקרב כלל הציבור(בלבד 

  .הוא צריך להיות בהסכמת החקלאים וללא הסכמה זו לא ניתן להגיע לפיתרון בר קיימא, הציבור
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או בניסוח המותאם למחקר , חברתי וכלכלי ,אקולוגי: לשלושת הרכיביםפיתרון בר קיימא צריך לתת מענה 

יתכן וקיימים פתרונות הנותנים מענה  .לות חברתית וכלים שלטוניים מסייעיםקובמ, תרומה אקולוגית: זה

אינם עולים בקנה הם אולם , כגון פיתוח כל השטח או הפיכתו כולו לשדה בור, לאחד מהרכיבים מיטבי

במידה  .פתרונות שאינם נותנים מענה מרבי לכל הרכיבים אינם בני קיימא. כיבים האחריםאחד עם הר

יכול זיתים  גידולכי כי אז ניתן יהיה לומר , ותתקבלנה השערות המחקר המתייחסות לשלושה רכיבים אלה

 .ואולי לאזורים אחרים ,בשפלת יהודה נטושיםלהוות פיתרון בר קיימא לבעיית השטחים החקלאיים ה

שלא התקבל וכיצד  יהיה צורך להמשיך ולבדוק מהו החלק, במידה ורק חלק מהשערות המחקר תתקבלנה

  .ניתן לטפל בנושא

  שאלות מחקר משניות

חקלאי שפלת  על ידיל חברתית קוביהיה מ, גידול זיתיםהאם הפתרון של : לות חברתיתקובמ  .א

  ?יהודה

 נטושיםלבעיית השטחים החקלאיים ה ל חברתיתקובפתרון מ ימצא זיתים לגידו: השערת המחקר

  .בתנאי של כלכליות של הגידולשפלת יהודה  ם במושביחקלאיה על ידי ,בשפלת יהודה

 גידולהאם קיימים בישראל כלים שלטוניים אשר יוכלו לקדם את ההצעה של  :כלים שלטוניים  .ב

  ?בשפלת יהודה נטושיםיית השטחים החקלאיים הכפיתרון בר קיימא לבע, זיתים

, צווים, הנחיות תכנוניות, תקנות, בישראל קיימים כלים שלטוניים כגון חוקים: השערת המחקר

חיובי , יהווה תמריץ, כלשונם או בהתאמה מסוימת, אשר יישומם' הקלות במס וכד, תמיכות, הוראות

 נטושיםזיתים כפיתרון לבעיית השטחים החקלאיים ה ידולגאשר יוכל לקדם את הפתרון של , או שלילי

  .בשפלת יהודה

 תהייה, בשפלת יהודה נטושיםזיתים בשטחים החקלאיים ה לגידולהאם  :תרומה אקולוגית  .ג

   .תרומה אקולוגית חיובית לאזור

 חיובית קולוגיתאמה יביא תרו בשפלת יהודה נטושיםזיתים בשטחים החקלאיים ה גידול: השערת המחקר

מעזבות  או חקלאות של גידולי שדה ומטע אינטנסיבישטחי , יער וחורשלשטחי  בהשוואה) על ציר השוואתי(

   .ובינוי בשטחים אלו
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  כלי המחקר ושיטות המחקר .2

  :ברתיתח מקובלות. א.2

התיאוריה של  על פישהוכנו אחרי עבודת הכנה מקיפה , סקרים על ידי וניבדק השאלות שהוצבו לבירור

בקרב מושבים בשפלת יהודה בחלקו המערבי של חבל  ,)ראה רקע(התגובה התבונתית של פישביין ואייזן 

שדות , תירוש, גפן: המושבים בשטח המחקר הם .נטושיםאשר בשטחם קיימים שטחים חקלאיים , עדולם

בשטח , מושבים אלו הוקמו בסוף שנות החמישים. לוזית ועגור, צפרירים, גבעת ישעיהו, זכריה, מיכה

 . המעבר בין הרי יהודה לבין מישור החוף

אשר  ברובן שהורכב משאלות סגורות ,נאסף מידע איכותני אשר שימש לבניית הסקר בעבודת ההכנה לסקר

  . נתנו מידע כמותי שנותח סטטיסטית

מספר , מצב משפחתי, גיל, מין: בקרב אוכלוסיית מושבי עדולם זוהו שמונה גורמי שונות אפשריים שהם

הוחלט , כדי לקבל ביסוס סטטיסטי איתן. עצמו מושב המגוריםו, במושב ותק, דתיות, השכלה, הילדים

                       .ת המושביםשמונב שאלונים 160כ "סה ,כל גורם שונות כלומרשאלונים ל 20-שיועברו כ

, נדגמו באקראי משפחות מקרב אוכלוסיית המושבים, שמונת המושבים לאחר קבלת רשימות של תושבי

 בכל משפחה שנדגמה נישאל רק אחד מבני .בת ממשיך/ת המשק או בן /נבדקו רק בעל. בפרופורציה לגודלם

  .SASהשאלונים הוקלדו ונותחו בתוכנת  .המשפחה

יש לנסות , ל על חקלאי שפלת יהודהקובלבעיית השטחים הנטושים יהיה מ כדי לבדוק האם פתרון מסוים

כולל עמדותיהם כלפי ההתנהגות והאמונות  ,בנוגע למספר סוגיות, להבין ולחזות את התנהגותם הצפויה

                                                                                                                                                 .תהנורמטיביו

נבדקה עמדתם של התושבים לגבי , כדי לבדוק את העמדות ההתנהגותיות והאמונות הנורמטיביות

  :הנושאים הבאים

  ; אייםהשטחים החקל-

 ; השטחים החקלאיים הנטושים-

 ;האזור והמרחב בו הם גרים-

  ;החקלאות והעיסוק בה-

  ;חזרה מלאה או חלקית לחקלאות-

  ;בשטחים חקלאיים נטושים זיתים כרמינטיעה ושידרוג של -

  ;מקורות פרנסה ומקורות הכנסה בסביבה הקרובה, הנושא הכלכלי-

  ;שיתופי פעולה ואיגום משאבים-

  ;האזור כאזור תיירותיוח פית-

  ;בעיות סביבתיות וחשיבותן-

 .עיבוד משותף-
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הערכה של ההתנהגות והאמונות הנורמטיביות אשר יובילו  תאפשרמהבנת עמדותיהם של החקלאים 

  .2לשאלון המפורט ראה נספח  .נטיעת מטעי זיתים –לתמיכתם או התנגדותם של החקלאים לפתרון המוצע 

 ים וכלכלייםכלים שלטוני. ב.2

, תקנות, חוקים: בישראל הקיימים השלטוניים הכלים של בוצעה סקירה המחקר השערת את לבדוק די

 של הפתרון את לקדם יוכל יישומם אשר', וכד במס הקלות, תמיכות, הוראות, צווים, תכנוניות הנחיות

  .יהודה בשפלת נטושיםה החקלאיים השטחים לבעיית כפיתרון זיתים כרמי נטיעות

 העוסקים בגופים המקצוע ואנשי החלטות מקבלי עם ראיונות תקיימוה, הסקירה תוצאות ריכוז לאחר

 מידע רוכז בהם, )'וכו החקלאות משרד, ישראל מקרקעי מינהל, תכנון ועדות, מועצות ראשי( בנושא

  .איכותני

וצגו ה, בשטח יישומם ידתמ, להם ידועים אשר השלטוניים הכלים על המרואיינים שאלונ הראיון במהלך

המוצע ואף  לפיתרון בנוגע דעתם על שאלונ הם ,בסקירה התקנות וההנחיות שנמצאו, להם כל החוקים

  .המלצות למדיניות בתחום זה וגובש .שינוייםציע להוצע למרואיינים ה

  סביבתיים םשירותי, אקולוגיה. ג.2

 שמספקים הסביבתיים םהשירותי וכימות אפיון ידי על נבדקה האקולוגית התרומה בנושא המחקר ערתהש

 אזור איכות באיזה מידה תשופר בדקה המחקר השערת. בפרט הזיתים וכרמי ככלל החקלאים השטחים

 שיכולים הנטועים בזיתים השטחים כמות שתגדל בכך, בעלי חייםל גידול כבית יהודה בשפלת מחקרה

 להוות הזיתים כרמי של היכולת את בדקה המחקר השערת .מהבר בעלי חייםל ומעבר מחייה שטחי להוות

 הגידול בית שיפור. אחרים קרקע ולשימושי באזור הטבעיים המחייה לשטחי בהשוואה ומעבר מחייה שטחי

 ובכך יותר יםרחב מחייה ישטח הדורשים בעלי חיים למיני קיום יאפשרו, ומעבר מחייה שטח תוספת על ידי

 על איום מהווים, אוכלוסיות בין וניתוק קיטוע, גידול בתי צמצום. האזור בכלל האקולוגי המגוון את יגדילו

 הגידול ביתשל  הפוטנציאל יעלה, והמעבר המחייה ושטח הגידול בית שטח שיגדל ככל, האקולוגי המגוון

  . יותר גדולות ואוכלוסיות מינים של יותר גבוה ווןמג יהיה ובאזור

   השונים הגידול בבתי הפעילות רמת איפיון –. 1.ג.2

 בינוי שטחי לעומת זאת, קיימים קרקע שימושי של עיקריים סוגים לארבעה סווגו הפתוחים השטחים

גידולי . 2. ויער חורש ,בתה. 1: מהבר בעלי חייםל ומעבר מחייה שטחי להוות יכולים אינם אשר ותשתית

  ). פרדסים, מטעים, כרמים( אינטנסיביים חקלאות שטחי. 4. זיתים כרמי. 3. בעל שדה
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  :הקרקע שימושי ארבעת של דוגמאות להלן

  חורש/יער

  בעל גידולי שדה

  זיתים כרם

  מטע אינטנסיבי

  

  ויער חורששטחים טבעיים למחצה  :9פר איור מס
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  בעל גידולי שדה שטחי :10פר איור מס

  

  כרם זיתיםשטחי  :11איור מספר 
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  מטע אינטנסיבישטחי  :12איור מספר 

 בולטים בעלי חיים מיני מספר של השימוש ואינטנסיביות הפעילות מידת ניבדקה אלו קרקע בשימושי

, קרקעה שימושימ אחד בכל בעלי החייםמ אחד כל של הפעילות מידת תקביע לאחר. המחקר לצורך שנבחרו

 ,דהיינו .השונים קרקעה שימושי-הגידול מבתי אחד כלב בעלי חיים של למעבר ההתנגדות מידת מהן ניגזרה

או המנעות של בעלי , אלו קרקע בשימושי בעלי חיים מעבר יכולת על הגידול בית של השלילית ההשפעה

  . וש בבתי גידול אלוהחיים משימ

 מחיה לתחומי דרישות בעלי גדולים יונקים הינם אלו בעלי חיים. ותן צבי, דרבן: הם שנבחרו המינים

בעלי  אוכלוסיית מקרב ומעבר מחיה לשטחי ביותר הגבוהות הדרישות את מייצגים אשר, יחסית נרחבים

, וקישוריות שטח רגישי כמינים, הצבי ממנו ריות ועוד הדרבןבדיקת תחומי המחיה של . האזור של חיים

 על משפיע, נרחב מחייה לתחום דרישתו מעבר ,התן. השטח של הקישוריות למידת כאינדיקטורים משמשים

 יכול הוא הרחבה השפעתו ובגלל מתפרץ כמין בארץ נחשב התן, ידו על הנטרפים בעלי חיים של רחב טווח

   ).2007 רותם; Manor et al 2008( כולה האקולוגית במערכת ולפגיעה חבשט המינים במגוון לפגיעה לגרום

 חיים בעלי של מזה שונה הינו שנבחרו הגדולים היונקים שלושת של התנועה ותכונות שאופי  לציין יש

 השפעת ניתוח לכך בהתאם. שונים ומעבר מחייה לשטחי דרישותיהם אשר צמחים של או יותר קטנים

 שלושת ידי על המיוצג תנועה אופי בעלי למינים מתייחס, זו בעבודה שמובא כפי, וףהנ של המרחבי המבנה

 לבדוק צריך יהיה אותן אשר, שונות תוצאות יתכנו עבורם אשר אחרות טאקסות עבור ולא, אלו מינים

 . פרטני באופן
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 Buckland et( ריםחוז חתך קווילאורך  הגללים ספירת הצעוב, בשטח חייםהבעלי של  פעילות רמת לניטור

al. 1993; Manor and Salts 2003; Plumptre 2000; Plumptre and Harris 1995 .(באופן גללים ספירת 

 ולאורך גבוהות בתדירויות ספירות ביצוע. שונים שטח בתאי יונקים פעילות להערכת יעילה שיטה הינה, זה

 פעילות של ישיר בניטור הקושי בגלל. יטההש יעילות את מגביר, רב חזרות מספר הנותנת ממושכת תקופה

. ומהימן חשוב כלי מהווה זו עקיפה שיטה, זו פעילות של נכונה כמותית בהערכה ובעיקר, אלו יונקים

 קבועים זמן במרווחי יחסית גדול שטח בעל חתך פני על, בעלי חיים של ברורה פעילות נמדדת זו בשיטה

מאחר ובנושא הפרשת הגללים  .השנה עונות כלל פני ועל ליםהגל לפירוק הנדרש הזמן מפרק הקצרים

אולם לא ניתן , קיימים הבדלים בין היונקים השונים שיטה זו היא כלי יעיל לניטור הפעילות של יונק מסוים

יש לחשב מתוך ספירת , כדי להשוות בין יונקים שונים. להשוות בין ספירת הגללים של יונקים שונים

את מידת הפעילות שלו בשימושי קרקע שונים ורק לאחר מכן ניתן להשוות בין מידת  הגללים של כל יונק

 Buckland et al. 1993; Manor and Salts(הפעילות המחושבת של יונקים שונים בשימושי קרקע שונים 

2003; Plumptre 2000; Plumptre and Harris 1995.(  

 1000 של בשטח אזור דיגום שהתקבל כך, מטר 500 ואורכו מטר 2 שרוחבו בחתך התבצעה ת הגלליםספיר

  .שטח ליחידת הגללים כמות חושבה ומכאן ר"מ
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  ת בעלי החיים בנחל האלהפעילו אזור הדגימה של: 13איור מספר 
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לאורך נחל האלה במרווחים של  סמוכים אתרים בשלושהו מוקמבשלוש חלקות ש התבצעו הגללים ספירות

                             . זכריה ושדות מיכה, עזקה, כקילומטר וחצי וכונו בהתאם לאתרים הסמוכים אליהם

 בחתכים בוצעה גללים ספירת .לעיל שפורטו קרקעה שימושי-הגידול בתי סוגי ארבעת נדגמו חלקה בכל

 שלושים בוצעו חודשים 15 במהלךו ר"מ כאלף של שטח פני על גללים נספרו חתך בכל .מראש שנקבעו

 לזיהוי ניתנים ,הם בני שבועיים לכל היותר הגללים בוש זמן פרק, לשבועיים כאחת של בתדירות דיגומים

בעלי  פעילות את נכונה המייצגת ותמונה מספר רב של דגימות לקבל כדי זאת .מתפרקים ואינם בקלות

פעולת ההפרשה  .הבאה בספירה נוספת פעם ייספר לא שהוא מנת על נרמס או פורק שזוהה גלל כל. חיים

הפרשה למשל מספר גללים ב, שונה בין בעלי החיים ויכולה לכלול מספר יחידות המופרשות באותו מועד

 כל סכימת. כיחידה אחת בספירה מאותו מועדהפרשה כל הבספירת הגללים נספרה , יחידה של צבי

 הגללים כמות תוקבל הסמוכים האתרים משלושת אחד בכל שימושי הקרקע מארבעת אחד בכל הדיגומים

  . החיים בעלי של הפעילות לרמת מדדכ הוגדרה ,ר"מ 1000-ל

    STATISTICA, version 7                         בתוכנת נעשה שימוש סטטיסטטיםהניתוחים ך ביצוע הצורל

                           .(StatSoft, Inc. 2004)   

  בתוכנת Kruskal Wallis במבחן בוצעה שלושת היונקים בדיקת השונות בין החלקות במספר הגללים של

.STATISTICA, version 7 (StatSoft, Inc. 2004)   

 או גידול בית להוות, שנבדקו החקלאיים הקרקע משימושי אחד כל של היכולת את מייצגת הפעילות רמת

 מאפשרת, השונים הקרקע שימושי בין הפעילות רמת השוואת. שנדגמו בעלי חייםל ומעבר תנועה אזור

 במטעי ותהשונ הפעילות רמות. שנדגמו בעלי חייםל מעבר אזור או גידול בית להוות יכולתם בין השוואה

 הינם שהאחרונים הנחה מתוך, והחורש היער בשטחי הפעילות לרמת הושוו ובמטעים גידולי שדהב, הזיתים

 אחד בכל של המינים השונים היחסית הפעילות רמת את לחשב מנת על הדבר בוצע. המיטביים הגידול בתי

 הקרקע בשימושי הפעילות רמות של והשוואתי ברור מפתח תקבלה זה באופן. השונים הקרקע משימושי

 מעבר אזור או גידול בית להוות השונים הקרקע שימושי של היכולת וכיול השוואה, למעשה או השונים

  .שנדגמו בעלי חייםל

 של החיים בעלי רלמעב ההתנגדות ערכי שהינו ההופכי המדד את הגדרנו חיובי מדד השהינ, הפעילות מרמת

 אפס של התנגדות ש ערךי וחורש יער של טבעי שטחהמחקר הניח של. הקרקע שימושי מסוגי אחד כל

  . 100%- של התנגדות מהווה בנוי שטח ולעומתו שנדגמו החיים בעלי למעבר

  אחר קרקע בשימוש הפעילות רמת =ההתנגדות מידת
 הטבעי בשטח הפעילות רמת                                

 הקרקע שימושי של ההתנגדות ערכיל, למעבראפס  התנגדות בעל ערך, הטבעי שטחה בין השוואה נעשתה

  . אחרים באזור המחקרה
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 ותצורות בגדלים, השונים בעלי החיים עבור, ומחיה מעבר ואזור גידול כבית האזור של הפוטנציאל לבדיקת

 תוך, הנוף של האקולוגיה מתחום מחקר בכלי נעזרנו, זיתים לכרמי יוסבו אשר, שטחים של שונות מרחביות

  .שנבדקו בעלי החיים עבור הנוף של הקישוריות בבדיקת התמקדות

 שטח תא-חלקה כל כאשר, השונים יםחקלאל השייכים שטחים, חלקות חקלאיותל מחולק המחקר אזור

 השטחים של המרחבית הפריסה בגלל. רציף ובשטח דומים תכסית בתנאים המאופיין" כתם" מהווה

 שטחי, הבא באיור לדוגמא .שונה בצורה שונים בעלי חיים אותם יראו, ביניהם והמרחקים החקלאיים

  . 99-כ מסומנים הזיתים

   

  הדגמת פריסה מרחבית של כתמים בנוף: 14איור מספר 

המורכב ממספר תתי  אחד כשטח) 99( זיתים בכרמי שיינטע השטח כלל את יראו, על פי רוב ציפורים

 שאר .הגידול בית כתמי בין "עוינים" מרחבים לחצות שלהן היכולת בגלל וזאת ,זההיחידות בעלות עבירות 

 בין המרחקים על ולגשר לנוע הספציפית ביכולתם תלוי והדבר אחרת בצורה השטח את יראו החיים בעלי

בעלי  כל של התנועה במרחקי תלויה המעבר יכולת .הכתמים של המרחבי הסידור בהינתן השונים הכתמים

 יעדיפו שפילים ייתכן לדוגמא. שונים שטח בכיסויי השונים בעלי החיים של למעבר ההתנגדות וברמת חיים

 הגידול בתי של השונה ההתנגדות מידת נגזרת ומכן, מטעים בתוך שאריות בעוד גידולי שדה בשטחי לנוע

  .השונים
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   תנועה מרחקי –. 2.ג.2

 בעבודות פורסמו אשר שלהם המחייה תחומי גודל מתוך נגזרו ביוצ דרבן, תן של היומיים התנועה מרחקי

 כוללים שאינם, ממוצעים יומיים תנועה מרחקי על מדובר .פורסמו לא שעדיין האזורעל  ובעבודות קודמות

- תן: הם היומיים התנועה מרחקי. ניכרים מרחקים לנוע שיכולים צעירים זכרים בעיקר- פרטים הגירת

 Manor ;2007 רותם ;1988 טוב ויום מנדלסון; 1995גפן ( מטר 300 – ודרבן מטר 900- צבי, מטר 1500

and Salts. 2003; Manor et al 2008(.  

  קרקע שימושי של שונים תרחישים וסימולציות, הנוף מארג –. 3.ג.2

 לותלפעי הדיגום מאזורי חלק הכולל, לבדיקה אזור רנבח יהודה בשפלת החקלאיים השטחים מפת מתוך

 כרמי נטיעת של שונות רמותשטחי מחייה ב לש הפוטנציאל נבדק זה בשטח. בנוי שטח כולל ואינו בעלי חיים

, השונים הגידולים- הקרקע שימושי מכלול של שונים וגדלים להרכבים שונים תרחישים מספר ונקבעו זיתים

. מעבר וכאזורי מחייה כשטח זיתים כרמי של אפשריים גדלים מספר בשיטה זו התקבלו .הניסוי בשטח

 שנדגמו בעלי חיים סוגי שלושת לגבי חרהנב השטח כלל של הקישוריות מידת הבדקנ השונים בתרחישים

 . החקלאי השטח מכלל ,יםעונתי גידולי שדהו אינטנסיביים מטעים, זיתים כרמי של שונים בהיקפים

 כל של בשטח המיקום. הקרקע משימושי אחד כל של היחסי החלקאת  מראש וקבע התרחישים שלושת

 באופן נקבע ,חקלאית החלק יהיה בכלשחקלאי מבין השלושה הגידול אופי הכלומר  ,משימושי הקרקע אחד

ראה טבלה ( הספציפי לתרחיש שנקבעה היחסית בפרופורציה השטחאת  שסווגובהרצות מחשב , אקראי

   .)1ספר מ

 ינטעו היכן יודעים ואיננו מאחר ,בוצעו שטח מכיסוי אחד כל של המרחבי הרצות אקראיות של המיקום

 הדבר תלוי בהחלטותיהםכל זאת מהסיבה ש .אחריםה הגידולים- קרקעהשימושי  מוקמוי והיכן זיתים

מהחקלאים  55%בתרחיש בו  .חלקותיהםמה לגדל ב ,יםבעלי השטח השונים של החקלאים העתידיות

קיימות אפשרויות לכן , שתבחר לגדל זיתיםיהיה בקבוצה  מהחקלאים מילא ידוע , יחליטו לגדל זיתים

המפוזרות בשטח ושייכות  חלקות החקלאיותה על פני בשטח הזיתים כרמירבות לפיזור המרחבי של 

  .בהתאם לחקלאים שיבחרו לגדל זיתים, לחקלאים שונים

. השטח של למפה תורגמה ןמה אחת כלכאשר  מהתרחישים אחד בכל בוצעו אקראיות חזרות שרע

 הנחה מתוך, והחורש היער בשטחי ישינו ללא, בלבד החקלאיים בשטחים השינוי את הציגו התרחישים

  . שינוי יעברו ולא סטטוטורית עיםקובמ, והחורש היער ושטחי הבנויים שהשטחים
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  : של גידולים אחרים ורמות שונות שנקבעו הציגו רמות שונות של גידול זיתיםהתרחישים שלושת 

   .השטח ברוב נטיעת כרמי זיתים מוגברת 55%-  כמות גבוהה של כרמי זיתים. א

  . השונים שימושי הקרקעשלושת וחלוקה הומוגנית יחסית בין  30%-כמות זיתים בינונית . ב

  .65%-גידולי שדהמות גבוהה של וכ, מהשטח בלבד 15%-  כרמי זיתיםכמות נמוכה של . ג

בשלושת התרחישים עם הכמויות והיחסים השונים ביצענו עשר חזרות אקראיות אשר שמרו על אותם 

  .יחסים אולם בפיזור מרחבי שונה ואקראי

  

 מכלל) קרקע ישימוש( החלוקה לשלושת הגידולים באחוזים :שלושת התרחישים הנופיים: 1טבלה מספר 

  החקלאי השטח

  זיתים מטעים בעל גידולי שדה

   זיתיםכמות גבוהה של כרמי . א 55% 20% 25%

  בינונית ברמה הזיתים כרמי. ב 30% 30% 40%

 כרמי זיתים כמות נמוכה של . ג 15% 20% 65%

 יעמדואשר  במרחב המחקר ומעבר מחיה כשטחי השטח איכות את בדקנו האלו התרחישים בשלושת

  . השטח של הקישוריות מידת בדיקת על ידי, שבדקנו בעלי החיים סוגי שלושתל

 התרחישיםבכל אחד מר שכא שנבחר בשטח זיתים כרמי של שונים היקפים של הנופיים התרחישים שלושת

- )ג"ממ(ממוחשב מערכת מידע גאוגרפי ב בוצעו, בשטח זיתים כרמי פיזור של אקראיות הרצות עשר

.Geografic Information System (G.I.S)   טבלה בסיס הנתונים של השטח בההרצות האקראיות בוצעו ב

 עדכניות מפות עבורם הופקולמבנה רסטרי להמשך הניתוח ו G.I.S-בהועברו ) Atribute Table(התורמת 

  .התרחישים בשלושת חזרה לכל

 חיים הכרחי בנוף תומך קישוריות הינה הדרגה בה הנוף מאפשר זרימה אקולוגית והפצה ונחשבת אלמנט

(Clark and Evans 1954; Dale1999; Dale 2000; Dunning et al.1992; Fahrigand Merriam 1985; 

Fahrig and Paloheimo 1988; Johnsonet al. 1992; Kareiva 1990; With et al. 1999).  
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  הנוף התנגדות/לקישוריות מדד –. 4.ג.2

 על אלו מרחביות תצורות ומשמעות, הנוף של המרחבי המבנה את הבוחן מדד פותח זו עבודה במסגרת

 מינים של הנוכחות תדירות על מבוסס, בהמשך שמוסבר כפי, המדד. במרחב החיים בעלי של התנועה מידת

 וכן, השונים למינים עדיפים גידול בתי איזה להסיק היא הכוונה, מכך. שונים גידול בבתי יונקים של שונים

 נעשה, שהתקבלו הממצאים לאור. היומי תנועתם למרחק בהתאם אלו מינים על הנופי המארג השפעת מהי

 החיים בעלי תנועת על הפוטנציאלית השפעתם ואת, קרקע שימושי של עתידיים תרחישים לבחון ניסיון

  . במרחב

 הפרט של הספציפית התנועה יכולת היא האורגניזם מבחינת הנוף של הקישוריות על פיעשמש הגורם

 השונים הכתמים של הפונקציונלית הספציפית ההתנגדות ומידת, הנוף של הכתמי המרחבי למבנה בהתאם

 בעלי משלושת אחד לכל ביחס, השונים הקרקע שימושי של ההתנגדות מידת נמצאה ובעבודה מאחר .בנוף

 לחשב ניתן, קודמות מעבודות ידועים החיים מבעלי אחד כל של היומיים התנועה ומרחקי, שנבדקו םהחיי

 קישוריות ברמות יאופיין זהה נופי מארג, לכך בהתאם. שונים מרחביים דגמים עבור הקישוריות מידת את

 היומי התנועה שמרחק בגלל והן, במרחב שלהם הדיפרנציאלי השימוש בגלל הן, שונים מינים עבור שונות

. להלן ומופיע שפותח הקישוריות לאינדקס בהתאם הקישוריות מידת חושבה זה ידע מתוך. שונה שלהם

 לגבי שנבדקו השונים הקרקע שימושי של היחודיים ההתנגדות מקדמי על מבוססת הקישוריות מידת

 הקישוריות קסאינד בעזרת חושבו ואשר המחקר במהלך נמצאו ואשר שנבדק ובאזור שנבדקו המינים

 ולא שנמצאו כמותיים ערכים על ומבוססת ייחודית הינה שהתקבלה הקישוריות מידת. זו בעבודה שפותח

 אשר הקישוריות מידת. אחרות תוצאות נותנים היו אשר אחרים כבמודלים אקראיות הרצות או הנחות על

 לתהליכים אותם לקשר ולתםיכ-אי שהוא, הקיימים במודלים הקושי על להתגבר מנסה, זו בצורה מחושבת

 לקנה ומותאמים מסוימים ולאזורים לאורגניזמים ספציפיים שהינם ולתהליכים אמיתי בנוף אקולוגיים

  .הנכון המידה

 
i= class type סוג שימוש הקרקע - 

s= species  מין 
J= #of cells in class type i  מספר התאים של שימוש הקרקע -i 

P= #of patches in landscape מספרו של הכתם בנוף - 

n= total number of patches in the landscape המספר הכולל של הכתמים בנוף - 
d/s= daily movement distance of spices s מרחק תנועה יומי של מין s 

r(i|s)= resistance מייצג את ההתנגדות של שימוש הקרקע - i למין נבחר  s 
Id|s = indicator function  אם הוא נופל בתוך 1 תפקודי, הנותן לכל תא ערך של ר- אינדיקאטו 

  sמרחק התנועה היומי של המין
 d/s מוכפל במרחק התנועה היומי r(i|s בהתנגדות jהמונה מייצג סכימה של סך כתמי 

 , אשר מייצג את סך ההתנגדות של הנוף בנוף הנוכחי. - המונה מחולק ב
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 Jenkins et al. 2002; Moilanem and Nieminen(, מהספרות הידועים אחרים למדדים בניגוד, זה מדד

2002; Vos et al 2001 (אל מתייחסים אחרים מדדים בעוד, דהיינו. בינארי כמרחב הנוף את בוחן אינו 

 בתי במספר השימוש מידת נבחנה זו בעבודה, החיים לבעלי מתאים- לא – מתאים בינארי מרחב כאל הנוף

 בו המסויםהמחקר  באזור המרחביים התנאים את בחשבון מביא לאזור הנוכחי האינדקס. שונים גידול

 ומאפשר שנבדק מין לכל ,בחנוניש השונים השטח כיסוי של חודיתהיי ההתנגדות שטח בעבודת הדגמנ

 לקיטוע מתייחסת אלו בתחומים שעוסקת הספרות בעוד, מכך יתרה .שונים מרחביים תרחישים בחינת

 זו בעבודה, לנצל יכולים החיים בעלי אותם מהשטחים מרחבים הגורע תהליך כאל) פרגמנטציה( המרחב

 ברמות גידול בבתי משתמשים החיים בעלי לפיה, יותר מציאותית וראייה וז הנחה של לוגית הקלה קיימת

  .שונות

  .GISבתוכנת  פותחש הקישוריות אינדקס חושב ,השונים תרחישיםל שיצרנו הקרקע שימושי מפות עבור

 שבוח .בשטח הזיתים כמות של התרחישים בשלושת אקראי מרחבי בפיזור חזרות עשר של הרצות וצעוב

  .תרחיש לכל הממוצע הקישוריות אינדקס לקבלת, מהתרחישים אחד בכל החזרות כל של ממוצע

  

  כמות גבוהה של כרמי זיתיםדוגמת מפה בתרחיש של  :15 מספראיור 



 54

  ממצאים

  ושלטוניים מכשירים כלכליים. 1

 הזית ענף לרווחיות כלכלית בדיקה. א.1

 זיתים קיימים כרמיזיתים ושידרוג  כרמי של נטיעות-ול זיתיםגיד האםשאלת המחקר שנשאלה היא 

 ?יהודה בשפלת נטושיםה החקלאיים השטחים לבעיית קיימא בר פיתרון להוות יכולים

טון  8,000- הייצור הכולל בארץ עומד על כ. במבט ראשוני נראה ענף הזית בישראל כענף בעל פוטנציאל רב

 בישראל צריכת שמן הזית. טון שמן לשנה 18,000-הצריכה עומדת על כ כאשר, יבול טובה תשמן זית לשנ

ביקושים  כך שמדובר בשוק של, ומגמה זו הולכת ומתחזקת ואף צפויה להתגבר, לשנה 3%-2%-עולה בכ

 קיימת, העוליםאולם למרות הביקושים Olive Oil Council 1996). ;3.4.2007 ,ראיון, אמין חסן( עולים

  .בעיקר לחקלאים בעלי חלקות קטנות, בעיה של רווחיות בענף הזית

 עבד אלהדי ,2002 עבד אלהדי ובירגר( אין רווחים, ללא השקייה בשיטת בעלבגידול זית באופן מסחרי 

, ק לדונם לשנה"מ 400- ל כהשקיות עזר ש). 12.5.2007 ,ראיון, חנוך אהוד, 21.12.2005 ,ראיון, פתחי

אולם העלויות הגבוהות . שמן לדונם ילוגרםק 200- ג שמן לדונם לכ"ק 50- מכ, פי ארבע את היבולמגדילות 

מייקרות מאד את עלויות ייצור , ואי זמינות של מי קולחין בחלקים גדולים של ישראל, של מים שפירים

מים  ק"משקל ל 1.4לעומת  ק"משקל ל 0.7-י בממוצע כמי קולחין יעלו לחקלא .השמן לחקלאים רבים

גורם משמעותי נוסף המייקר את עלויות ייצור השמן הינו . שקל לדונם לשנה 840-הפרש של כ, שפירים

בנוסף . שקל לדונם 1,650-שקל לדונם ומסיק ידני כ 650-ניעור מכאני יעלה כ. עלות גבוהה מאד של המסיק

 יהודה ושומרוןפלסטינים משטחי . קיימת בעיה של מחסור בידיים עובדות בזמן המסיק בשנים האחרונות

וזמינים בעבר הולכים ומתמעטים ולענף נוסף גורם של חוסר ודאות לגבי  יחסית שהיו עובדים זולים

למרות ). 12.5.2007 ,ראיון, חנוך אהוד ;21.2.2007 ,ראיון, זידאן סוהיל(היכולת למסוק במועד המיטבי 

בעיקר בעלי  חקלאים רבים הבעיה של מחסור בידיים עובדות בזמן המסיק וההפרש המשמעותי בעלויות

בעיקר בגלל חוסר בידע לגבי שיטות כגון קטיף מכאני , עדיין נמנעים ממעבר למסיק מכאני, חלקות קטנות

, יחד עם עלייה בתשומות ייצור נוספות, רכזיים אלושני גורמים מ. קטיף מכאניהתאמת המטע ל-או אי

  .ולירידה ברווחיות שמן הזיתבעלויות הייצור של  גורמים לעלייה משמעותית
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מצליחים להקטין את , יש לציין שחקלאים המגדלים זיתים ביחידות ייצור גדולות ויעילות ,יחד עם זאת

בעיקר , רונות קיימות נטיעות זיתים בהיקפים לא מבוטליםבשנים האח. הרווחיות את ההוצאות ולהגדיל

זידאן  ;19.5.2007 ,ראיון, טפרברג איתי(ביחידות שטח גדולות המבטיחות רווחיות סבירה , במגזר הקיבוצי

נטע מאות דונם של מטעי ם קיבוץ רביבי, לדוגמא )12.5.2007 ,ראיון, חנוך אהוד ;21.2.2007 ,ראיון, סוהיל

זוהי יחידת ייצור  .דונם 150-ת הרווחית הינה של כיייצור המינימאלהיחידת נמצא שבמקרה זה  .זיתים

יתרון הגודל מייעל . אשר מנצלת את יתרון הגודל להפחתת עלויות הייצור ומאפשרת ניהול יעיל ומקצועי

מסיק , טיפול במערכת ההשקיה, לחימה במזיקים, יזוםג, קלטור ומוזיל את פעולות תחזוקת המטע כגון

הקפדה על הטיפול המיטבי במטע מובילה לקבלת פרי בכמות . הובלתו והעיבוד בבית הבד, מכאני של הפרי

 ,ראיון, פתחי עבד אלהדי ,2002 עבד אלהדי ובירגר(ובאיכות גבוהים לדונם והפקת שמן איכותי 

21.12.2005.(   

לכן , במשק המושבי וברוב מגזר המיעוטים ברמת החקלאי הבודד בהיקפים כאלו אינם בנמצא שטחים

היעילות הכלכלית מוטלת בספק אם כל . במגזרים אלו נדרשת התארגנות אחרת לשם ייעול הייצור והשיווק

, בעצמו צריך להחזיק את מכלול אמצעי הייצור דונם 20-30-חקלאי בודד בעל יחידת ייצור קטנה בת כ

המשקים הגדולים מגיעים גם לרמת ידע גבוהה . לטפל בצורה המיטבית במטע ולשווק את התוצרת בעצמו

צמצום . שבחלקם חסרים את הידע המקצועי המעודכן ,ולהתמקצעות בענף לעומת המגדלים הקטנים

ל המגדלים מוסיף גם הוא לירידה במקצועיות ש) מפאת קיצוצי תקציב(בנושא ההדרכה במשרד החקלאות 

 העלויות הגבוהות והרווח הנמוך ).12.5.2007 ,ראיון, חנוך אהוד ;21.2.2007 ,ראיון, זידאן סוהיל(הקטנים 

כמות ההשקיה או את רמת ת פחתה על ידיגורמים לחלק מהחקלאים לנסות ולהקטין את ההוצאות 

לות אלו מובילות לפגיעה דרמטית בכמות היבול ובאיכותו וכמובן פעו .הלחימה בזבוב הזית או גיזום המטע

לירידה חדה בפדיון ומכאן נוצרת שרשרת של תהליכים הגורמים להפסדים לחקלאי ולרוב מובילים 

חייבת להיות יסודית ובפריסה אזורית כדי למנוע פגיעה , למשל, לחימה בזבוב הזית. להזנחת המטע

אולם דורשות השקעה מסוימת , היום פיתרון יעילמספקות  זבוב הזיתשל  מלכודות לכידה. בחלקות שכנות

ג זיתים נגועים בזבוב הזית יכולים "ק, טיפול בזבוב הינה חמורה ביותר חוסרהמשמעות של . של זמן וכסף

 ,ראיון, פתחי עבד אלהדי ;2002 עבד אלהדי ובירגר(של זיתים  ילוגרםק 25-לפגום באיכות השמן של כ

  ).12.5.2007 ,ראיון, חנוך אהוד ;21.2.2007 ,ראיון, זידאן סוהיל; 21.12.2005

רמות מחירים . שמן ילוגרםקשקל ל 18- ל 16אותם מקבל החקלאי בשער בית הבד נעים בין  מחירי השמן

  .אלו אינן משאירות רווח לחלק מהחקלאים

  : תוצאה של מספר גורמים היארמת המחירים 

רמות מחיר עולמיות נמוכות מהמצופה הנובעות בעיקר מהמחירים הנמוכים של השמן האירופאי . 1

  .שמקורו בעיקר מספרד ואיטליה ,המסובסד

  .יבוא לישראל של שמן פלשתינאי שהינו לרוב זול יותר אך פחות איכותי. 2
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, זול בצורה משמעותית, )דבר שאינו חוקי( זית זול מעורב המוגדר כשמןכמות גדולה מאד של שמן . 3

  .המשווק בעיקר בשוק ההסעדה המוסדי

ת כמות פחתה על ידי, לדוגמא( חוסר רווחיות אשר יוצר רצון של החקלאי להקטנת עלויות הגידול. 4

וכתוצאה מכך לירידה באיכות  ומוביל לממשק אשר פוגע במטע )ההשקיה או רמת הלחימה בזבוב הזית

 ,ראיון, חנוך אהוד ;21.2.2007 ,ראיון, זידאן סוהיל; 3.4.2007 ,ראיון, אמין חסן(שמן ובכמותו ה

12.5.2007.(  

 יתוח רווחיות לדונם זיתים מושקה נ

-מופק כ הםמ, ג זיתים"ק 1200-כהוא יבול לדונם : ניתוח הרווחיות מבוסס על הנתונים הממוצעים הבאים

דונם מטע  שטח של הינו ניתוחלהבסיס . ג שמן לדונם מטע זית"ק 204-כלומר כמות שמן של כ –שמן  17%

  .ג שמן זית"זיתים המטופל בצורה מיטבית במחירים שונים לק

 אחסוןעלויות וצירת השמן א, הזיתים מהמטעיבול והוצאת  מסיק, הוצאות גידול: כוללות ההוצאות

לעומת השקיה רגילה , מנערת על ידיההוצאות מחושבות בהנחה של השקיה במי קולחין ובמסיק  .והובלה

 1.4-ק לעומת כ"שקל למ 0.7-מי קולחין יעלו לחקלאי כ. אשר יגדילו את ההוצאות משמעותית, ומסיק ידני

שקל  650-יעלה כ קבלן על ידיניעור מכאני . שקל לדונם לשנה 840-הפרש של כ, ק מים שפירים"שקל למ

   .לשנה ,שקל לדונם 1,000-הפרש של כ, שקל לדונם מסיק ידני 1,650-לדונם לעומת כ
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   ניתוח רווחיות ברמת הוצאות וברמת מחירי שמן שונים :2טבלה מספר 

   ישפירים ומסיק ידנ   שפירים ומסיק מכאני   קולחין ומסיק מכאני                       

 18 15 18 15 18 15 ₪/ ג שמן "מחיר לק

 3672 3060 3672 3060 3672 3060 פדיון

 4950 4950 3950 3950 3215 3215 כ הוצאות ללא החזר הון"סה

 1278- 1860- 168- 890- 457 155- יתרה לפני החזר הון

 348 348 348 348 348 348 החזר הון

  1626-  2208- 516- 1238- 109 503- יתרה

  .2008, ישרים: מקור

הקמה המעלות  25%לחקלאי  שלםממשרד החקלאות  .משרד החקלאות על ידיהקמת כרם זית נתמכת 

אולם כאשר מחשבים את התזרים הכלכלי למשך מספר שנים משנת  .לדונם שקלים 1,879 סכום של

שהחקלאי  נמצא, שמן ג"לק ₪ 18-  מחירב ,שמן 17%של  ההפקשל  בהנחה, כולל מענק ההקמה, ההקמה

  .מטעים חדשיםת נטיענתון שאינו מעודד , 11-החל מהשנה היתחיל להרוויח רק 
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 של שמן זית בשילוב תיירות כפרית  שיווק עצמי

ו משווק את השמן שייצר בשער בית הבד אלא משווק את הנתונים משתנים משמעותית כאשר החקלאי אינ

קיימים מספר משקים המשלבים . לרוב בשילוב של תיירות כפרית, השמן באופן עצמאי לצרכן הסופי

עץ , אבטליון, בני דרום ביניהם, עם שיווק ישיר של השמן שהם מייצרים אטרקציה תיירותית כלשהי

 45דיקה בקרב חקלאים אלו נמצא שהם מגיעים לרמות מחירים של בב. רביבים ועוד, עין כמונים, השדה

. ג"לק שקלים 6.5-תוספת העלויות הכרוכה בשיווק העצמי הינה ככאשר , ג שמן בממוצע"שקלים לק

לא (יחצנות ושיווק ,מיתוג, איחסון, שקל לשיווק עצמי מתייחסת לעלויות ביקבוק 6.5תוספת העלויות של 

על תשתיות קיימות  החקלאים העוסקים בכך מתבססיםמאחר ורוב , ת המבנההוכנס לתחשיב עלות הקמ

 17-לעומת החקלאי המשווק את שמן הזית שלו בשער בית הבד בכ, כלומר). והשונות בנושא גדולה מאד

ג ובניכוי תוספת העלויות של "שקל לק 45החקלאי שישווק את השמן בשיווק ישיר במחיר של , ג"שקל לק

, טפרברג איתי(שקל שירוויח עמיתו  17- מעבר ל, ג שמן זית"שקל נוספים לק 21.5ירוויח , ג"שקל לק 6.5

  ). 21.2.2007 ,ראיון, זידאן סוהיל ;19.5.2007 ,ראיון

 ניתן לשווק את שמן הזית באופן. השיווק הישיר אינו קשור תמיד לתהליך אצירת שמן הזית בבית הבד

שמן הזית נאצר בצורה איכותית בבית בד . גם אם הפקת שמן הזית נעשתה בבית בד חיצוני, עצמאי לצרכן

  .יצרן השמן ומקבל מיתוג ותווית משלו על ידימבוקבק בבית הבד או , חיצוני

כך , למכירת כמויות גדולות מאד של שמן ליךשיווק עצמי של השמן בשילוב של תיירות כפרית יכול להו

 ,ראיון, רהומוסקוביץ ש רץאלבז פ ;9.12.2007 ,ראיון, אברוצקי עמירם(סרים רבים מהעוסקים בענף מו

  .)9.12.2007 ,ראיון, חביב עלי ;19.5.2007 ,ראיון, טפרברג איתי; 9.12.2007

  

  

  

  

  

  

  :שווק עצמי הוא כדלקמןבשמן הזית הנמכר  תמחיר
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  .ג שמן לדונם"ק 204- כמות השמן כ- שמן  17%-כ מהם מופקים ,ג"ק 1,200-יבול לדונם כ: זהירות הנחות

והובלה  אחסוןעלויות , צירת השמןא, והוצאת הזיתים מהמטע מסיק, הוצאות גידול: כוללות ההוצאות

  .של השמן עלויות לשיווק עצמיו

   )מושקה בקולחין( ניתוח רווחיות דונם זיתים: 3 מספרטבלה 

 45 40 35 30 25 ₪/ ג שמן "מחיר לק

 9180 8160 7140 6120 5100 פדיון

 4735 4735 4735 4735 4735 כ הוצאות ללא החזר הון"סה

 4445 3425 2405 1385 365 יתרה לפני החזר הון

 348 348 348 348 348 החזר הון

 4097 3077 2057 1037 17 תרהי

  .2008, ישרים: מקור

חווית הרכישה . חווית קניה המעודדת את הקונים לרכוש את השמן מצריךשיווק ישיר של שמן הזית 

מעודדת את , תוך הדגשת הערכים הבריאותיים של השמן, באווירה כפרית והקישור של השמן עם אווירה זו

 ,ראיון, אלבז פרץ ומוסקוביץ שרה ;9.12.2007 ,ראיון, צקי עמירםאברו(המבקרים לרכוש את השמן 

 .)9.12.2007 ,ראיון, חביב עלי ;19.5.2007 ,ראיון, טפרברג איתי; 9.12.2007

בחלק מהמקומות . ה הנכונה לשיווק מיטבי של השמןהעוסקים בענף מדגישים את הצורך ביצירת האויר

בחלק מהמקומות מודגשת סביבת גידולו של הזית , בחלקם מוסבר תהליך הגידול, מוצג תהליך הייצור

 ,ראיון, אלבז פרץ ומוסקוביץ שרה ;9.12.2007 ,ראיון, אברוצקי עמירם( ותרומתה לאיכות השמן

   .)9.12.2007 ,ראיון, חביב עלי ;19.5.2007 ,ראיון, טפרברג איתי; 9.12.2007
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פוגעת , בסביבה תעשייתית ורועשת, "חביב"כגון שמן זית , ניסיון לשווק מוצר איכותי אשר זכה בפרסים

רוב המשווקים משקיעים מאמץ  .)9.12.2007 ,ראיון, חביב עלי(בחווית הרכישה ומקטינה את יכולת השיווק 

נעשה מאמץ לשמור על איכות המוצר ולזכות . בהסברה ובהדגשת איכותו ותכונותיו של שמן הזית שלהם

, אברוצקי עמירם( כדי ליצור קניה חוזרת ופירסום מפה לאוזן של לקוחות שבעי רצון, באמונו של הקונה

חביב  ;19.5.2007 ,ראיון, טפרברג איתי; 9.12.2007 ,איוןר, אלבז פרץ ומוסקוביץ שרה ;9.12.2007 ,ראיון

  .)9.12.2007 ,ראיון, עלי

כגון , יש אתרים. וההכרה בערך המוצר ואיכותו מאפשרים רמת מחירים גבוהה יחסית החיובית ההאוויר

ת הייחוד בשמן הזית שהם מייצרים ומציינים שייחוד זה מעלה את אשר מדגישים א, בית הבד באבטליון

אלבז (מעל המחיר הממוצע בשוק  15-20%-ערך המוצר ואת היכולת לשווקו לצרכן במחירים הגבוהים בכ

  ). 9.12.2007 ,ראיון, פרץ ומוסקוביץ שרה

כאשר נושא הייצור הינו החלק הבעייתי , קרוב המשווקים מדגישים את הקשיים הקיימים בייצור ובשיוו

יש הטוענים . קיימים חסמים בירוקרטים לא מבוטלים ונדרשת התמקצעות כדי להצליח בשיווק. ביותר

 ,ראיון, אלבז פרץ ומוסקוביץ שרה(עשות זאת ונדרשת התמחות ייחודית לשהחקלאי הרגיל לא יוכל 

של המוצר  "כפריות"דווקא האותנטיות של המגדל תורמת לאמינות ולאחרים טוענים ש). 9.12.2007

טפרברג  ;9.12.2007 ,ראיון, אברוצקי עמירם(בדבר יכול החקלאי לשווק את תוצרתו שולמרות הקושי 

   .) 21.2.2007 ,ראיון, זידאן סוהיל ;19.5.2007 ,ראיון, איתי

אולם , יש להניח שלא כל חקלאי בעל יחידת משק קטנה יוכל לעסוק בשיווק ישיר של שמן הזית שלו

יוכל החקלאי להגדיל בצורה משמעותית את התמורה עבור , ותוך מיתוג המוצר, בהתארגנות אזורית נכונה

ינה ממחלבות שיווק גב, דוגמאות לכך ניתן למצוא בשיווק יינות מיקבי בוטיק. שמן זית איכותי שייצר

ניתן לראות עסקים חקלאיים  באזור יואב יהודהגם באזורים הסמוכים לחבל עדולם . מקומיות וכדומה

 יצירת אירועים ופסטיבלים על ידימכירה ופרסום של מוצריהם ומשיכת קהל רב , המצליחים מאד בשיווק

 פעולה שנן מספר רב של אפשרויותי. ומוצרים חקלאים אחרים ן זיתמש ,גבינות ,הסובבים סביב ייצור יין

שיווק ביחידת , יצירת מותג מקומי אזורי או יישובי, יחידת משק אחת על ידיייצור ושיווק  ,גידול: כגון

  .משק משפחתית ועוד

 :לשם הגדלת הרווחיות בענף הזית נדרשים מספר דברים

יעיל ומקצועי המבוסס על ממשק  על ידיהגדלת כמות ואיכות הפרי והשמן תוך הקטנת ההוצאות  .1

  .מסיק מכאני וטיפול מיטבי במטע ובפרי, השקייה בקולחין

  .חיוני בעיקר לבעלי חלקות קטנותהשיווק עצמי המשולב בתיירות כפרית  .2

הגדלת הרווחיות תוכל לסייע בהחזרה לניבה של מאות דונמים של מטעי זיתים העומדים כיום מוזנחים 

  .יםולעודד נטיעת שטחים רבים נוספ
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  מעובדים הלא בשטחים זיתים מטעי נטיעת על והשפעתם וניהוליים שלטוניים ומכשירים כלים. ב.1

 סיבות: סיבות ממכלול מעובדות שאינן קרקעות של דונמים מאות כיום מצויים מחקרב ם הכלוליםביישובי

 הסקר. ועוד חברתיות סיבות, כלכלית כדאיות חוסר) הזדקנותם כגון( המשק יחידות לבעלי הקשורות

 זה פרק-בתת. החקלאים השטחים לנטישת הגורמים על תשובות בחלקו סיפק החקלאים בקרב שנעשה

 באזור מעובדים-והלא המעובדים השטחים על, לשלילהאו  לחיוב ,המשפיעים אחרים גורמים על נעמוד

 משרד, ל"קק, ישראל מקרקעי במנהל ניהול ואנשי החלטות מקבלי הם, בנושא זה המרואיינים. המחקר

 של הקיים המצב על ובעלי עניין מומחים של ידע ולכולם מוניציפאליים ובגופים התיירות משרד, החקלאות

  .במצב שינוי ליצירת והאמצעים נטושים חקלאיים שטחים

  הקיים המצב

 התגברה ותהחקלא ונטישת 80-ה שנות באמצע קרסו עדולם בחבל השיתופית והמערכת החקלאות

   לחקלאי תנהישנ החקלאית המשבצת גודל הוא מהם אחד אבל רבים גורמים לכישלון. ואילך זו מתקופה

   ).4.2.08, ראיון, ויזל מאיר(

 של נחלה .המרכזית בעייהה היא מדי קטנות קרקע משבצות שהן לנחלות ההיסטורית המושבית החלוקה

 וזו חלקי אופןב לא אפילו כיום ממנו להתפרנס יכול שחקלאיבעל גודל מספיק  שטח אינה דונם 30–20

 שלהיא  בחקלאותהנוכחית  מגמהה). 4.3.08, ראיון, אבני גרשון( הוזנחו החקלאים שהשטחים הסיבה

 האחרון בעשורשל החקלאות  ברווחיות השחיקה .החקלאי לפרנסת הנדרשת הייצור יחידת בגודל עלייה

 קטן משקו יותר גדולות תכמויוב ולגדל שטחים לצבור, לגדול צריך לשרוד כדי. לשנה 2.5% של בקצב היא

 ענפי בכל היום קורה זהתהליך ). לגודל יתרון של הכלכלי לעיקרון בהתאמה( להתקיים יכול אינו כמעט

 ,לפחות דונם 30 היום צריך, תחממו דונם 3-4-מ )שנה 20 לפני( בעבר שהתקיים משפחתי משק .החקלאות

 קטנות בחלקות חקלאי עיבוד לאכוף ניתן לא). 31.3.08, ראיון, ישי יוסי( משפחה ולפרנס להתקיים כדי

 שניתן ,)מנהל מקרקעי ישראל(מנהל מקרקעי ישראל  של האיום ,כלומר. לחקלאי כלכלי לא זה כאשר

 הקרקע את לעבד החקלאים על להשפיע דיו חזק אינו, מעובדות ןשאינ קרקעות החקלאים מידי להוציא

, אבני גרשון( ולהפסיד הקרקע את לעבד הבודד לחקלאי יגרום לא כלכלי תמריץ וגם כלכלי אינו זה כאשר

  ). 4.3.08, ראיון

 חיצוניים בלניםוק המושבים בתוך חקלאים. הזה יהכלכלהכדאיות  לחוסר פתרונות מספר התפתחו, בפועל

, תירס כגון שדה בגידולי בעיקר, השטח את ומעבדים חקלאים ממספר גדולים בהיקפים שטחים מרכזים

. ולהרוויח םמידונ מאות לעבד יכול וארגונית טכנית יכולת עם חקלאי .ותפוחי אדמה חומוס, סויה

 ראיון, אבני גרשון( מנהל מקרקעי ישראל עם החקלאי של ההסכם את נוגדו חוקי דפוס זה אינו, במציאות

  .)27.2.08, ראיון, שטראוס אפרת, 4.3.08
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 המשקל הפיכת עם תומצטמצמ תהולכ מעובדים הלא השטחיםהתופעה של , ישראל מקרקעי מנהל לדעת

  ).27.2.08, ראיון, שטראוס אפרת( חשיבות בעל כלכלי לגורם שטחים ריכוז של הסגולי

 דונם 500-600 של שאין למצוא חלקות בסדרי גודל היא להיום נכון המצב תמונת, החקלאות משרד לטענת

 בגלל, מעובדות שאינן נחלות של' וב' א חלקות של מטליות אלה בעדולם שרואים מה .תומעובד ןשאינ

 לול של מובהק אזור גם היה עדולם. דומים בריםוד םקומבייני כגון גדולים כלים לשם להכניס הקושי

 לכך הסיבה וזו מצומצמת היא שם שנותרה הצמחית והפעילות שרדו כך כל שלא ומטעים ברובו שנעלם

מצב כזה  אחרים באזורים אבל. מובהק ות באופןחקלאלשמתאים  אזור לא זה כי, מעובדים לא שהשטחים

 חקלאיים גידולים כיום ישנם. בנגב קרקע דונם כל על היום נאבקים וחקלאים קיים לא של חוסר עיבוד

  ).31.3.08, ראיון, ישי יוסי( גדולים בהיקפים יעיל גידול בעת נאה רווחיות בעלי

 שלהם מעובדות הלא בקרקעות לטפל שהחלו מושבים יש יהודה מטה האזורית המועצה ראש לדעת גם

  ).4.2.08 ראיון ,ויזל מאיר( נוח הכי זה כי זיתים ולשתול

  :קטגוריות לארבע המחקר ביישובי היום המעובדת הקרקע את לחלק ניתן

  .גבעת ישעיהו, דוגמא בצפריריםל ,היישוב של הקרקעות את שמעבדים מהיישוב" אמיתיים" חקלאים  .א

 לקבלנים לעיבוד משנה בחכירת ומעבירים החקלאים כל עם הסכם שעושים מהיישוב חקלאים  .ב

  .עגור, שדות מיכה, למשל בגפן, בדואים בעיקר םחיצוניי

 גבעת, בזכריה בעיקר, הכדאיות גבול על בחלקם – עצמי בעיבוד חלקתו את המעבד קטן חקלאי  .ג

  .לוזיתו ישעיהו

, יפה נימי( צפרירים, תירוש, בלוזית מהשטחים גדולים חלקים מעבדתה האזורית הפלחה אגודת  .ד

  ).4.2.08, ראיון

-לא קרקע בשימושי החלפתה הוא החקלאות טשתננ שבהם באזורים שמתפתח ביותר החשוב התהליך

 אינם ברובם חקלאיים לא קרקע שימושי. תיירותיים עיסוקיםו איחסון, שטחי מסחר כגון חקלאיים

 שימושי של כניסתם רקע על החקלאים ביישובים מתעוררים רבים וקונפליקטים סטטוטורית מוסדרים

 פרוייקטים לביטול גורמת יהודה מטה מועצה אזורית בתחומי המחוזית הוועדה. חקלאיים לא עקרק

ויזל ( פתוחים שטחים על עסקי מפיתוח למנוע כדי מתערבים הירוקים הארגונים וגם זה מסוג תיירותיים

 לפיתוח ומיםהמחס את בשלילה ורואים כאלה לעסקים מסייעים זו אזורית במועצה) 4.2.08, ראיון, מאיר

בעיקר בין המועצה , כך שישנה סתירה בין הגופים השלטוניים השונים .הפריפריה את לחזק המיועד

  .האזורית לועדה המחוזית

 ממוקמיםו סטטוטורית מאושרים ולא חקלאית לא קרקע שימושי על הנסוב ,זה לקונפליקט בנוסף

 בתחומי תיירותיים במיוחד כאלה עסקים של מיקומם על והוא נוסף קונפליקט מתפתח, חקלאים בשטחים

  .המושב של הקרקעית המשבצת
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 במועצה למושבים קל היה זה דבר. החקלאות ונטישת בחוץ לעבודות ליציאה גרם החקלאות כישלון

- תל של המטרופוליניים מהאזורים נסיעה יומי במרחק הארץ במרכז הממוקמים יהודה מטה האזורית

  ).13.2.08, ראיון, קורן חנה( תעסוקה מצויה בהם וירושלים אביב

 הרפת שנוף" ורוצים בחקלאות כלל מתעניינים אינם שרובם תושבים של הרחבות נוספו מהיישובים בחלק

  ).4.2.08, ראיון, ויזל מאיר" (יפריע לא

  נטושיםה לשטחים הנוגעת המדיניות את המעצבים ותפיסות ערכים, אידאולוגיים עקרונות

 ;4.2.08, ראיון, ויזל מאיר( מעובדים לא והותרתם שטחים נטישתל נחרצת התנגדות הביעו המרואיינים לכ

, גרינבוים עזרא; 13.2.08, ראיון, קורן חנה; 4.3.08, ראיון, אבני גרשון ;27.2.08, ראיון, שטראוס אפרת

  .)4.2.08, ראיון, יפה נימי ;2.3.08, ראיון

 כך על המצביעים אחרות פעולות או חריש, כביכול עיבוד של שוואה-מצג יבותחש את מדגיש יפה

מנהל ש כך על מצביעים מהמרואיינים חלק .)4.2.08, ראיון, יפה נימי( בנושא מתחכמים שהחקלאים

, ראיון, גרינבוים עזרא( הקרקע את לעבד החקלאי את המחייב החוזה את ףאוכ ואינ מקרקעי ישראל

  ).10.1.08, ראיון, קב ונקי גיא; 13.2.08, ראיון, קורן חנה; 2.3.08

 של הקרקעות נעשה בין מנהל מקרקעי ישראל והאגודה המושבית החכירה שחוזה טענה עולה מנגד אולם

, דההאגו שטחי בתוך הפנימית בחלוקה רשמית הכרה אין מנהל מקרקעי ישראלול הבודד החקלאי עם ולא

, ראיון, ישי יוסי; 27.2.08, ראיון, שטראוס אפרת( השטח את מעבד האגודה חברי מבין מי מעניינה לא ולכן

31.3.08.(  

 מכיוון מעובדים הלא השטחים של עיבוד חובת לאכוף ןמתכוו ואינ מנהל מקרקעי ישראל מקרה בכל

מנהל  מועצת החלטת המחייבת מיוחדת התארגנות דורש והדבר לטיפול יותר דחופים נושאים שקיימים

  )27.2.08, ראיון, שטראוס אפרת; 2.3.08, ראיון, גרינבוים עזרא( מקרקעי ישראל

 את הסותר עקרון – בדווים על ידי הקרקע לעיבוד קשורים המרואיינים מדברי העולים אחרים עקרונות

, ראיון, אבני גרשון; 4.3.08, ראיון, ויזל מאיר( יהודים על ידי ומעובדת, יהודית בבעלות קרקע של הערך

  ).4.3.08, ראיון, יפה נימי; 4.3.08

ויזל ( מהיישוב הקרקע את שייקחו "חיצוניים יזמים או נצלנים" כניסת מפני חרדו אחדים מרואיינים

  ).4.3.08, ראיון, מאיר
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 שטחים ולא ומטופחת אסתטית סביבה על שמירה של החשיבות, סביבתיים עקרונות הוזכרו כן כמו

, ראיון, אבני גרשון; 2.3.08, ראיון, גרינבוים עזרא( שריפות סכנת בהם שטמונה, "מעזבות" מוזנחים

4.3.08(  

 מול אל וקהילתיות שיתופיותמו כ עקרונות גם הנטושים לשטחים בקשר שהזכירו מרואיינים היו, לבסוף

 מפני החששות על להתגבר דרך שטחים באיגום ורואה פיותבשיתו דגל מהמרואיינים חלק. אינדיבידואליזם

  ).29.4.08, ראיון, שקד שלומי; 31.3.08, ראיון, ישי יוסי; 4.3.08, ראיון, ויזל מאיר( פעולה שיתופי

 היום התרבות כי הקואופרטיבית המשותפת המערכת את להשיב ביכולת מפקפק אבני, לעומתו

 המשותפת והעבודה השיתוף מנושא חשש שהיה סבורה קורן חנה .)4.3.08, ראיון( אינדיבידואליסטית

קב  גם .)13.2.08, ראיון, קורן חנה( לבד לעבוד ניתן שלא מבינים בתיירות אך בחקלאות המשבר בעקבות

 החקלאי המגזר של פנימיים בתהליכים ושמדובר לקהילתיות לחזור רצון של איים שקיימים סבור ונקי גיא

  .)10.1.08, ראיון(

  ועיבודם החקלאיים השטחים על והשפעתה ותכנונית ניהולית החוקית מערכתה

 לפיתוח שטחים בין מבחינה 35 )א"תמ( הארצית המתאר-תוכנית ,ביותר הגבוהה התיכנון מדיניות ברמת

 עתקוב 35 א"תמ. הפתוחים השטחים על בשמירה מפתח גורם מהווה החקלאות ולפיה פתוחים ושטחים

, ראיון, קב ונקי גיא( הפתוחים השטחים על לשמירה כאמצעי לסבסדה אפילוו החקלאות את לעודד שיש

10.1.08.(  

 ותוכניות אזוריות תכנון וועדות מחוזיות מתאר תוכניות נוצרות ,לעקרונותיה ובהתאם ,35 א"לתמ מתחת

' ב 200. י.מ תוכנית אומצה מחקרה באזור. והתיירות החקלאות בתחומי תכנוןהעוסקות ב ענפיות

 ,למשל, לפתח ניתן שבמסגרתה, היישוב בתחום נוספים תעסוקה וגורמי כפרית תיירות פיתוח שמאפשרת

, ויזל מאיר( אחרים ענפים או זיתים נטיעת ענף את שישרתו אחרים תיירות ועסקי הזיתים לענף בד בתי

  ).10.1.08, ראיון, קב ונקי גיא; 4.2.08, ראיון

 וחוזי המושב של השיתופית האגודה הם המשפיעים המכשירים ,הבודד והחקלאי הבודד היישוב מתבר

  .ישראל מקרקעי מנהל עם החכירה
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 הקרקעות את לעבד המושבים את המחייבת חוזית במערכת חתומים והמושבים ישראל מקרקעי מנהל

 משבצתהמתייחס ל יישובה תאגוד של וזהח: חוזים סוגי שני יש .)2.3.08 ראיון, גרינבוים עזרא( להן שניתנו

 העיבוד מצב נבדק חידושו בתקופת כי במהותו השונה טווח ארוך חוזה שהוא מטעים חוזה שלו הקרקעות

 אינה אם שגם ,יישוב משבצת של לחוזה בניגוד וזאת החוזה את מחדשים לא עיבוד אין ואם השטח של

 של שבכוחו למרות .)2.3.08, ראיון, גרינבוים עזרא( היישוב מידי תילקח דמאו נדירות לעיתים רק מעובדת

 במושבים האגודות. זאת עושים לא הם בפועל ,אותן מעבדים שאינם מחקלאים קרקעות יטולל המנהל

 חברי שלושה-שניים בידי מעובדות בלתי קרקעות לרכז וגם הקרקעות את המושב בתוך לחלק אוטונומיות

  ).27.2.08, ראיון, שטראוס אפרת( אחרת או זמנית הרשאהב, מושב

  החקלאות בתחום שטחים עיבוד לעידוד ודרכים אמצעים

 אולם, לעיבוד סביר בגודל החקלאיים השטחים הסדרת לשם אגררית מהפכה נדרשת אבני גרשון של לדעתו

  .)4.3.08, איוןר, אבני גרשון( היום של הפוליטית במציאות קורה זה את רואה לא הוא

 ולא מתנגדים המיישבים והגופים הפוליטית המערכת אולם ,דומה שינוי שנדרש סבר החקלאות משרד גם

  ).31.3.08, ראיון, ישי יוסי( שכזה שינוי מאפשרים

 המשרד. הכלכלי לנושא מעבר אקולוגיות סביבתיות תרומות גם יש שלחקלאות הבינו החקלאות במשרד

 במים חוסכת הזו החקלאות: סיבות מכמה אקולוגית, נופית חקלאות, פתוחים שטחים של חקלאות מעודד

 החקלאות במשרד. מעובדים לא שטחים מפחיתה את התופעה של והיא שוליים מים על להתבסס ויכולה

 הלאומיות העדיפויות סדרי מפת את עיםובקה היעדים את לאחרונה שינו לפיו, משמעותי שינוי מתרחש

  : ששניים מהם ותיקים יעדים שלושה ונקבעו

  .ההתיישבות פריסת  .א

  .ולייצוא המקומי לשוק טרייה חקלאית תוצרת אספקת  .ב

  .את השינוי במשרד החקלאות ןהמסמיעד חדש - אקולוגיות ותרומת  .ג

 .אקולוגיות ותרומת בהם שיש בהשקעות לתמיכה ובילי ונושא זה שאושר חדש נושא הינו האקולוגי התחום

הם ישפרו את הסיכוי לקבל  ולכן, אקולוגיות תמורות מהווים ירוקות וריאות ובוצה קולחין מי ניצול למשל

  .לאחר הוספת הנושא החדש למערכת השיקולים למתן תמיכות תמיכה בהשקעות

 אקולוגית מבחינה אבל' ב-ו' א הסעיפים על עונה שאינו עדולם אזורסיכוייו של משתפרים  כתוצאה מכך

  ). 31.3.08, ראיון, ישי יוסי( סביבתית אקולוגית מבחינה שיתרמו השקעותב לזכות ,חשוב אזור הוא

 הלוקחים בישראל התושבים רוב. לתיירות ושירותים ערכים מספק החקלאי שהשטח מציין התיירות משרד

 .הפתוחים השטחים את מחפשים והם צפופים אורבנים משטחים מגיעים, פנים תיירות של בפעילויות חלק
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על השטחים הפתוחים ותרומתם הסביבתית  החקלאים את מפצים התיירנים בהם מקומות קיימים בעולם

, קורן חנה( לחקלאי כסף ישלם תיירן כאשר, בישראל קורה זה את לראות קשה אולם חיובית עולהפ וזוהי

  ).13.2.08, ראיון

 זית שמן בענף הרווחיות שיפור

. נמוכה באיכות שמן יבוא ולמנוע בישראל הזית שמן איכות לשיפור להביא כוונה ישנה החקלאות למשרד

 החקלאות שר. הענף של הארגוני המבנה כל את מחדש וניםב שבמסגרתו, מהפך מוביל החקלאות משרד

 חשייק חדש מנגנון לבנות כוונה תוך,שלה וההרכב המבנה את מחדש ולבחון הזית מועצת את לפרק החליט

 את למתג, בענף סטנדרטים לקבוע, איכות תקני לקבוע היא הכוונה. קדימה הענף את להצעיד עצמו על

  .הארץ מתוצרת גידולה את ולעודד אמת בסיס על הענף

 של נטיעה תכוונה, הזית ענףל הקולחין מי הכוונת על ידיוזאת  הזית שמן ענףמעודד את  החקלאות משרד

 בנטיעת ךתומהמשרד . הקרוב טווחב המיכון בהגברת השקעה תוך, ממוכנת לעבודה המותאמים מטעים

 תמיכה קיימת ענפים בשלושה רק למעשה. הארץ בכל זיתים לנטיעת תמיכה מענקי יש 2002שנת מו, הזית

, ישי יוסי( לאומית עדיפויות אזורי לפי נתמכים הענפים שאר כל. וזית גפן, שקד: הארץ בכל של המשרד

  ). 31.3.08, ראיון

 מחסור ישנו, בזית מרובה פרי כמות שנהי כאשר, טובה סרוגיות של ובשנים באזור בד בבתי מחסור קיים

 בגידול. סביר בזמן לשמן הזיתים כל את להפוך יכולים לא מהחקלאים וחלק לשמן הזיתים עיבוד ביכולת

בתנאי איחסון מותאמים ויקרים שמר נאלא אם  וחצי כשנה אחרי מתחמצן הזית ששמן בעיה ישנה זית

  .תמרוקים ומוצרי סבונים כגון השמן של איולו במוצרי שימוש חולפת להוסיף כדאיכמו כן  .יחסית

 ירוויחו וכולם כולם של לתוצרת ביקוש יהיה, יהודה מטה באזור בד בתי מעל עשרה להקים יהיה ניתן אם

 קטיף, יקבים, ארומטיים שמנים( יהודה מטה האזורית במועצה כוללת תיירותית מפעילות חלק יהיו הם כי

  ).4.2.08, ראיון, יפה נימי( במקום קיימת שכבר החוויה להשלמת הזה מהתחום רקציותאט חסרות, )'וכו

 בצד. האזור תוצרת עבור לחקלאי הפדיון הגדלת לשם ותוצרתו יהודה שפלת אזור מיתוג של חשיבות ישנה

 הההכנס למקור ומסייעים המשתלבים וזיתים גפנים של מסורתיים לגידולים חזרה ישנה, בתיירות העיסוק

  .התיירות תעשיית שהוא נוסף

 חוץ לגדל ניתן לא הגבוה ההר באזור כי וגם זאת מסיבה אלו לגידולים חזרה וישנה זאת גילו החקלאים

 ).29.4.08, ראיון, שקד שלומי( ובקר צאן ועדרי אלו מגידולים
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  :כפרית תיירות

 תיירות של פרויקטים של פיתוח שרתמאפ, יהודה מטה. א.מ בתחומי' ב 200. י.מ )ע"תב(בנין עיר  תוכנית

קב ( בלב השטח הפתוח, ליישוב מחוץ זאת לעשות רוצים היזמיםרוב  אך היישוב בתחומי ורק אך כפרית

 כפרית תיירות עסקי מנהל מקרקעי ישראל לדעת) 13.2.08, ראיון, קורן חנה; 10.1.08, ראיון, ונקי גיא

 ניתן ולא) יקבים בד בתי, צימרים למשל( הנחלה של המגורים בחלקת ורק אך ממוקמים להיות צריכים

 וגופי מנהל מקרקעי ישראל) 2.3.2008, ראיון, גרינבוים עזרא( הפתוחים בשטחים השימושים את לפזר

 כל. מעשה לאחר להכשירו שמנסים ,זה מתוכנן- לא מפיתוח מאוד מוטרדים והאזוריים הארציים התכנון

 זאת עושים כאשרו, אחר דבר כל או חורג שימוש, כדין היתר יש כאשר, לעיסקה שמגיעה תיירותית יזמות

, ראיון, שטראוס אפרת( מנהל מקרקעי ישראל על ידי בחיוב מתקבלת, כנדרש ומשלמים בדיעבד ולא מראש

 הקיימת ע"לתב בהתאם חקלאיים תיירותיים פרויקטים קידום בחיוב רואה התיכנון מנהל גם, )27.2.08

  ).10.1.08, ראיון, קב ונקי גיא( מסודר ובתיכנון

 קרובות ולעיתים איום תחת נמצאים הפרויקטים, מוסדרים אינם יהודה במטה הכפרית התיירות עסקי רוב

קורן ( המוסדרת בדרך תמיד ולא מקרה בכל היזמים את מעודד מאד המועצה ראש. פינוי בצווי נגמר זה

 לוקחו עצומים בירוקרטיים הרוצה להקים עסק תיירותי ניצב בפני מכשולים יזם). 13.2.08, ראיון, חנה

, שקד שלומי( בדרך נשבר וחלק האישורים מתן לפני לפעול מתחיל מהיזמים חלק .להתגבר עליהם רב זמן

 אפשרי זה תמיד לא אך היישוב בתוך פעילות מעודדים הם האזורית המועצה אנשי לטענת). 29.4.08, ראיון

 בשטח גם פעילות לאפשר ויש לרצונו בניגוד לפעול היזם את לחייב אפשר ואי קונפליקטים מעורר ולעיתים

 מצד תיכנוניים חסמים רואה המועצה ראש. )4.2.08, ראיון, יפה נימי; 4.2.08, ראיון, ויזל מאיר הפתוח

מנהל מקרקעי  ומצד תוחהפ בשטח תיירותיות יוזמות פיתוח על מקשים אשר" הירוקים"ו המחוזית הוועדה

 כל את המועצה מראש מקבלים התיירותיים היזמים. הקרקע עבור מדי גבוהות תשלום בדרישות ישראל

 לבנות קודם"ל קורא אף המועצה וראש" לשולחן מתחת" גם, דרך בכל אישורים לקבל שנדרש הסיוע

 מנסים אשר המוניציפליים הגורמים יןב קונפליקט קיים בפועל). 4.2.08, ראיון, ויזל מאיר" לתכנן כ"ואח

 התיכנון גופי לעומת והקנייניים התיכנוניים בסייגים התחשבות ללא, מקום ובכל מחיר בכל יזמים לעודד

 ובפועל שהוצגו העקרונות על פי נעשה הוא כאשר עקרוני באופן בנושא תומכים אשר מנהל מקרקעי ישראלו

. היוזמות לשאר התייחסותם על גם המקרין דבר – בדיעבד ייתיותבע יוזמות הכשרת עם להתמודד נאלצים

  .הכפרית התיירות של היזמים הם זה מקונפליקט הנפגעים

, ראיון, שקד שלומי( היזם בפני קלים לא אתגרים המציב ומפרך קשה נושא הינו תיירותיות יוזמות קידום

  ).13.2.08, ראיון, קורן חנה; 29.4.08
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 חשש קיים. באזור גבוה מספיק לא עדיין הכפרית התיירות נפחש חוששת הודהי יואב התיירות עמותת

 יש. משלימה כפרנסה, סיכוי יש קטנות לכמויות אבל, שמן של גדולות כמויות לשווק יותר קשה שיהיה

 משפחות לראות קשה עדיין. משלימה פרנסה כמקור הכפרית התיירות אתבאזור  ראו שתמיד לציין

 לא, באזור התבססו שכבר היקבים גם באזור שמיוצרים מהמוצרים היא שלה העיקרית השהפרנס

 כיום .ואת זה בודדים משיגים בייצור בקבוקים 100,000-ה סף את לעבור צריכים הם, מכך מתפרנסים

בשלב , כלומר זוהי פרנסה משלימה וזוהי כנראה גם האפשרות בזיתים  .הנשמה בשביל יותר זהעשיית היין 

 בעיקר תיירותבחלקה  וזו ,תייר מיליון 5-6 של נכנסת תיירות יותר ותגיע השלום אשר יגיעכ אולי. הראשון

  ).29.4.08, ראיון, שקד שלומי( ישתפר המצב, השבוע אמצע של

 מעודד, הכפרי בשטח והמיקום המכירה בפסיכולוגיית רבה חשיבות יש שלמיקום חושבים התיירות במשרד

 למוקד בסמיכות המכירה נקודת למיקום רבה חשיבות יש. הכפרית לאוירה המותאמים מוצרים של רכישה

 של שילוב באמת מאפשרים שלא והבנייה התכנון חוקי עם בעיה יש התיירות משרד לטענת. ומשיכה עניין

שר המאפ יעוד קרקע אין, )בניה בתכנון כלומר( בסטטוטוריקה מתאים קרקעיעוד  אין .ותיירות חקלאות

 מכשלה מהווה זה וכרגע נהדרים פרויקטים לעשות ניתן היה אם זה היה קיים, שילוב של חקלאות ותיירות

  .רצינית

 מבחינת. האנשים את להביא ובכך לגפנים בסמיכות להיות צריך שהיקב מכך ברור יותר מה, יקב לדוגמא

או צמוד  יישובה בתוך או )כלומר צמוד לנחלה המשפחתית( דופן צמוד זה דעו כל בעיה אין, התיירות משרד

צמוד לשטח הבנוי ביישוב ולא  והכוונה 'מ 500 לא, יותר לא, 'מ 300- 200 זה דופן וצמוד, לדופן היישוב

 לריכוז ,מרוכז דופן צמוד שטח לו מארגן היישוב, הארץ בצפון דוגמאות ישנן. בשטח החקלאי הפתוח

 בשטח, בשטח המשתלבים פרוייקטים אלו .בדרום צוקים או ,כנף, יואב בגבעת למשל יירותיהת הנושא

. הבית ליד אוהמרוכז  התיירותי בשטח או הן התיירות משרד מבחינת האפשרויות שתי לכן ,מרוכז תיירותי

 בריםהד כאשר. ובאופיו המושב חזות בכל ממש של שינויי עברו, תיירותיים לכפרים הפכו אשר מושבים

 התיירות כאשר בעיקר, בהבנה ונפתרים מועטים הם ביישוב הקונפליקטים ובתיאום בהסכמה נעשים

  ).13.2.08, ראיון ,קורן חנה( מהתושבים משמעותי לחלק פרנסה מקור מהווה הכפרית

 כח להכשרת האגף שנקרא אגף יש .ייעמס מאוד התיירות משרדלתיירות כפרית  והכשרה הדרכה מבחינת

 שנה בתחילת מוזמן, כלשהוא באזור כלכלי לפיתוח יחידה מנהל או תיירות עמותת מנהל כל. יירותבת אדם

 מה זה אגףב .בתיירות ועוסקים עובדים הכשרת, הדרכה בנושא שלו הספציפיים הצרכים כל את להציג

 התיירות דבמשר .המיוחדים שלו הצרכים את יש אזור כלכי ל ,הצורך על פי תפורות הכשרות זה שעושים

 הבוקר ארוחת את איך( כפרי אירוח יחידות למנהלות קורסים רמתל עד במתן קורסים כאלה מגיעים

קורן ( )הריחניים הנרות של השאריות עם לעשות מה או, האישי המימד על ולשמור כלכלית יותר לעשות

  ).13.2.08, ראיון, חנה
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 של מאלפות דוגמאות יש, התיירות משרדל .נייןהע את מניעים המקומיים הכוחות לרוב ,הכפרית בתיירות

 אחריו סוחף ,שמצליח ,אחד ויזם תיירות על וידעו חשבו ולא היה בהם כל פיתוח תיירותי שלא מושבים

 תיירותיסוק בעל שנכנס יישוב להשוות ניתן .לתיירות נכנס מושב חצי שלוש שנתיים של קצר זמן ותוך

 בתיירותלעסוק  שבוחר יישוב. כמקור פרנסה מחסניםהשכרת בלמשל  שבוחר יישוב לעומתכמקור פרנסה 

 אנשים של חברתית תרבותית השפעהמחלחלת ו חברתיים קשרים נרקמים, של ממש חברתי שינוי עובר

 לאנשים, מסודר יותר, נקי יותר נראה היישוב ,ישנה הקפדה רבה יותר על הצד האסטתי .ליישוב חוץמ

מהלולים  יםושלכיו משה עופותפגרי  כגון,כבעברמפגעים בפרהסיה רואים  איןו, נראה יישובחשוב כיצד ה

 שינוי מחוללת שתיירות היא העבודה הנחת .למושב חוץמ סתםאו אפילו מושלכים   ההסמוכ מכולהל

  ).13.2.08, ראיון ,קורן חנה( משמעותי מאד חברתי

 את עקוב וזה תיירותיות תוכניות לבדיקת לוועדה התיירות למשרד להגיע יכולה תיירותי לפיתוח תוכנית כל

 התיירות משרד של בהגדרות נופלה אינה הסעדה- הסעדההועדה אינה עוסקת ב. התיירות משרד עמדת

 וועדה יש. תיירותיות ואטרקציות באיכסון מטפלים ותהתייר במשרד .והמסחר התעשייה משרד אלא

 ממכרז פטור של לנושא ,כל שהוא לפרוייקט בנוגע מנהל מקרקעי ישראלו התיירות משרד של משותפת

  .קרקע והקצאת

 לא טיבירוקר סבך ישנו היזם בפני, חקלאותוה תיירותה פול של משרדיימצריכה ט, למשל בד ביתהקמת 

 בנושא להסכמות שיגיע משותף פורום לגבש נסיון נעשה. ראיות על הנושאחמשום ריבוי הרשויות הא פשוט

 שהיו למרות .התיירותו החקלאות ימשרדמ יםנציגו, מנהל מקרקעי ישראל נציגות עם, הכפרית התיירות

 הללו בנושאים שתעסוק ועדה תת ולהקמת להסכמה להגיע: המטרות את להשיג יחוהצל לא פגישות הרבה

 ).13.2.08, ראיון, קורן חנה( לחקלאות תיירות שבין

 רבות השקיע המשרד .שניתן מקום בכל זאת ומעודד התיירות בפיתוח רבה חשיבות רואה החקלאות משרד

 שיאפשרו )ע"תב(תוכניות בנין ערים  תיקוני לאפשר כדי, ויישובים אזוריות מועצות של ברמות אב בתוכניות

 להקים יוכל יזם כל ,יסתיים שזה ברגע. נקודתית ע"בתב צורך ללא, כפרית תיירות, חקלאית תיירות הקמת

 צורך ללא מקומית ועדה של בניה היתר בסיס על םלפתחו חקלאית ותיירות כפרית תיירות של פרויקטים

 צריך הפיתוח שכל היא החקלאות משרד עמדת). 31.3.08, ראיון, שי יוסיי( רב זמן לוקחתהכנתה ש ע"בתב

שבהם  חריגים מאד מקריםל פרט. 'א בחלקה בעיקר, דופן צמוד הכול, יתיישובה המשבצת בתוך להיות

 עד) יישובהרחוקות מדופן ה(' ג בחלקות פיתוח כזה לאשר לא הוא העיקרון. 'ב בחלקות יהיהפיתוח זה 

, אריזה בתי .לעיבוד פנויים ווותרי שהשטחים כדי זאת, הפתוח השטח של להפרה לגרום לא, ניתןש כמה

 של בהפרה צורך איןוכך  התעשייה בחלקת בקיבוץ זה ואם המשבצת של' א בחלקות יהיו מיון בתי, בד בתי

  ).31.3.08, ראיון, ישי יוסי( הפתוחים השטחים
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 אין, כזו הפעילות עוד כל. מבקרים בפני המשק את שפותחת החקלאי במשק תיירות היא חקלאית תיירות

 היתר שדורשת מכירה חנות משלבים כאשר מתעוררת הבעיה .מחיר תג לה אין וגם ייעוד שינויי בכל צורך

 כזה כשדבר. תמורת שינויי ייעוד זה של הקרקע מחיר תג יש מנהל מקרקעי ישראללו התכנון מרשויות בניה

  .בנהלים לעמוד צריך, שנדר

 חלקת את שמסדירה החלטה(, תאושר 979 מספר מועצהה החלטת כאשר מנהל מקרקעי ישראל מבחינת

 צריך הוא כמה יודע המשק בעל .מנהל מקרקעי ישראל ו שלחלק הסתיים, )התעסוקה חלקת עם המגורים

 צריך, לשמן מכירה נקודת יש אם. 'א בחלקות פיתוח שיאפשרו כאלו תוכניות םמקד התכנון מנהל. לשלם

  ).31.3.08, ראיון, ישי יוסי( מנהל מקרקעי ישראלל תשלוםו בניה היתר, עסק רישיון

 על ידיהמונהג  התוכנית בצוות .יהודה מטה אזורית במועצה תיירותית תוכנית תקודם הקרוב בזמן

, התיירות משרד, של משרד הפנים התיכנון מנהל, מנהל מקרקעי ישראל נציגי ישולבו, האזורית המועצה

 צריך התוכנית בקידום ).10.1.08, ראיון, קב ונקי גיא; 4.2.08, ראיון, ויזל מאיר( ועוד השיכון משרד

 ופיםמנ וליצור מנהליות מגבלות להסיר. מנהליות בהקלות לסייע, חסמים ולהסיר תמריצים להוסיף

 בעקבות ,שעוסקת בשידרוג מבנים לעמידות טובה יותר לרעידות אדמה תכנית ,38 א"תמ לדוגמא. כלכליים

 והתאמות מזעריים שינויים. מתחילה התוכנית להתממש, ואגרות פטורים, מיסוי הקלות, שינויים מספר

  ).10.1.08, ראיון, קב ונקי גיא( לשינוי למנוף מתוכן ריק סטטורי כלי הופכים כאלה

  

  :חלק זה סיכוםל

  .מעובדים לא והותרתם שטחים נטישתל נחרצת התנגדות הביעו המרואיינים כל

 ביותר קשה פגיעה פגע השמונים בשנות בחקלאות הגדול המשבר: עדולם במושבי החקלאי המשבר. 1

 לולים, ירקות, פרחים, כרמים, מטעים של מגוונת חקלאות התקיימה ם אלובמושבי. עדולם במושבי

 הקניות ארגון וקריסת בחקלאות המשבר. התושבים של העיקרי הפרנסה מקור הייתה אשר ,ועוד

 המערכת קריסת. לחם לפת האזור מתושבי חלק הביא, כבדים חובות לחקלאים הותיר אשר האזורי

 ,החקלאי הגידול בהמשך להשקעה מימון מקורות והעדר ,ודומיננטית ריכוזית מאד שהייתה הארגונית

. זה באזור קל לא דבר – חלופיים פרנסה מקורות אחרי וחיפוש החקלאות של המונית לנטישה גרמו

 מערך צמצום עם יחד, העבודה בעלויות משמעותי ייקור, המים מחירי של המשמעותית העלייה

 קריסת. האזורית החקלאית רכתהמע התאוששות על והקשו החקלאות נטישתל הם גם תרמו, ההדרכה

 ומערכות ,בפרט משותפת במערכת התושבים של עמוק אמון לחוסר גרמה, האזורית המערכת

 עוסקים אינם עדולם מושבי מתושבי 70%-כ להיום שנכון לכך הביאו אלו גורמים. בכלל שלטוניות

   .משמעותי חקלאי ייצור כאזור ולא שולי חקלאי כאזור נתפס האזור החקלאות משרד ובעיני בחקלאות
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 : למשבר התורמות בחקלאות מבניות בעיות. 2

 לנחלות ההיסטורית המושבית החלוקה הינה המוזנחות הקרקעות לבעיית העיקריים הגורמים אחד. א

 הנצחת הינו המצב את שמחמיר מה. מהן להתפרנס יכול אינו שחקלאי ,מדי קטנות קרקע משבצות שהן

 של המערכת בתוך מוסדרת בצורה כלשהי גמישות לגלות או לשנותו יכולת חוסרו ההיסטורי המצב

  .מנהל מקרקעי ישראל עם ההתקשרויות

 השחיקה .החקלאי לפרנסת הנדרשת הייצור יחידת בגודל עלייה של בחקלאות מגמה קיימת. ב

 לעיקרון התאמהב, לגדול צריך לשרוד כדי. לשנה 2.5% של בקצב היא האחרון בעשור ברווחיות

 יכול אינו כמעט קטן משק .יותר גדולות במסות ולגדל שטחים לצבור, לגודל יתרון של הכלכלי

 רשמית בצורה לגדול יכולת כמעט אין בעבר לו הוקצתה נחלתו אשר מושבי למשק אולם. להתקיים

  .ומוסדרת

 בביקוש עלייה ישנה אייםחקל גידולים למספר ובביקושים העולמי המזון בשוק שינויים בעקבות. ג

  .גדולים חקלאיים לשטחים בעיקר, חקלאיים לשטחים

 חזק אינו איום כל, לחקלאי תכלכלי כדאי לא זה כאשר קטנות בחלקות חקלאי עיבוד לאכוף ניתן לא. ד

 רבה יצירתיות מגלים החקלאים. כלכלי אינו זה כאשר הקרקע את לעבד החקלאים על להשפיע דיו

 ,האכיפה נושא. ישימה נראית אינה העיבוד חובת שאכיפת כך עיבוד לאי םותירוצי תפתרונו במציאת

 חוזית התקשרות של במצב. הנוכחי במצב מעשי לא נראה, השטח של חקלאי לעיבוד החקלאים וחיוב

מנהל מקרקעי  של ויכולת רצון חוסריש , הבודד החקלאי עם ולא האגודה עם מנהל מקרקעי ישראל של

  .שינוי כל צפוי לא הנוכחי הפוליטי מצבבו המוחכרים השטחים כלל עיבוד את לאכוף אלישר

  : למשבר התורמות וחוקיות תקנוניות בעיות. 3

 המושב של הינו החכירה וחוזה מאחר, ברורה אינה נחלתו את חקלאי כל של הפרטני העיבוד חובת. א

 פנימית חלוקה היא החקלאים בין והחלוקה ל מקרקעי ישראלמנה מול החתומה החקלאית כאגודה

 החקלאי על העיבוד חובת את לאכוף צורך רואה אינו מנהל מקרקעי ישראל לכך אי. המושב בתוך

 יכולת או רצון, החלטה אין, מנהל מקרקעי ישראל של הנוכחיים העדיפויות בסדרי לכך ומעבר הבודד

  .החקלאיים םהשטחי עיבוד חובת את לאכוף
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 את מעבד מהחקלאים קטן חלק: החקלאיים השטחים לעיבוד פתרונות מספר התפתחו, בפועל. ב

 בתוך אחרים חקלאיםל חלק אחר מאפשר, הכלכלית הכדאיות גבול על בחלקם – עצמי בעיבוד חלקתו

 הפלחה אגודת ;השטח את ולעבד גדולים בהיקפים שטחים רכזל חיצוניים קבלנים או המושבים

ותפוחי  חומוס, סויה, תירס כגון שדה בגידולי בעיקר, מהשטחים גדולים חלקים מעבדת האזורית

  .אדמה

 שלו שהאגודה שטח כמות כל לעבד יכול מהמושב חקלאי ,בעיקרון .בחלקם חוקיים אלו פתרונות. ג

 גם קיימת אולם .המושב קרקעות את לעבד ההסכם על פי ותרמ האזורית הפלחה לאגודת וגם לו תקצה

, לכך מעבר. מנהל מקרקעי ישראל עם חכירה הסכם את נוגדו חוקי לא וזה לקבלנים קרקע של העברה

 איננו מנהל מקרקעי ישראלו האגודה מול הינו מנהל מקרקעי ישראל של החוזה חוקי שבאופן למרות

. לתקובומ קיימת זו חלוקה, האגודה חברי החקלאים בין, המושב בתוך לנחלות נההמש לחלוקת צד

 כלל עוסק אינו) יהודה שפלת באזור 70%-כ( מהם גדול שחלק, הנחלות לבעלי מחולק השטח בפועל

  .לו שהוקצו השטחים את מעבד ואינו בחקלאות

, "תאגרארי רפורמה" מעין, קעותהקר חלוקת בנושא שינוי שנדרש סבורים ההחלטות מקבלי רוב. ד

 על ידי ריווחי חקלאי גידול שיאפשר שינוי, וחוקית כלכלית בצורה יותר גדולים שטחים עיבוד שתאפשר

 .חוקית הסדרה ללא אולם, בפועל בשטח ומתהווה הולך זהתהליך כ. ומתמחים גדולים חקלאים מספר

 ההחלטות מקבלי רוב לכך אי. זה לשינוי מתנגדים המיישבים הגופים םואית המושבים חברי אולם

  . הנוכחי הפוליטי במצב קלוש הינו כזה שינוי להעברת שהסיכוי דעים תמימי

  :החקלאות של נוספים םשירותי. 4

 ואחרים התיירות משרד, התכנון מינהל, החקלאות משרד כמו השונים בגופים הבנה קיימת. א

 א"תמ במסגרת מופיע הנושא. תורמת שהחקלאות נופיים סביבתיים םהשירותי של הרבה לחשיבות

 לחקלאים לסייע הצורך ואת ,פתוחים שטחים בשימור החקלאות שטחי חשיבות את מגדירה אשר ,35

 הקריטריונים כאחד הסביבתיים השירותים נושא את והכניס לאחרונה חידש אף החקלאות משרד. בכך

 ששמה המסורתית מהגישה שונהה ומהותי חשוב שינוי זהו .תמיכות לקבלת ותהעדיפוי סדרי לקביעת

  .האוכלוסייה לפיזור וכאמצעי ומזון סיבים כספק החקלאות על דגש

 בעל ענף שהינו כפרית תיירות לקידום חשוב כלי מהוות החקלאות של נופיות הסביבתיות התרומות. ב

 השטחים שמירת עם בבד בד ביישוב חברתי נוישי וקידום הפרנסה מקורות להגדלת פוטנציאל

 המשיכה את שיוצרים אלו הם הפתוחים השטחים שאר עם יחד החקלאיים השטחים. הפתוחים

  . הכפרית התיירות באתרי הערים תושבי של והעניין
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, מקבל החקלאי תמורה עבור התרומות החיצוניותבעיקר באירופה  ,במדינות רבות בעולם המערבי. ג

מנגנונים שונים פותחו ויש לשקול בחיוב אפשרות של , של סובסידיות או תמיכות בחקלאותבדרך אם 

 ;1995 'זליגמן וחוב ;2002 אילוןו אבנימלך(אולם הדבר לא נבדק בעבודה זו , יישומן בישראל

  .)2007סקוטלסקי 

  :כפרית תיירות. 5

 וכהשלמה תעסוקתי כפתרון-הכפרית התיירות לקידום רבה חשיבות מייחסים ההחלטות מקבלי. א

 התיירות בתחום היטב משתלבים ושיווקו השמן אצירת, המסיק, הזית גידול. החקלאות של לחלקיות

  . הדדיות תועלות יצירת תוך, הכפרית

. אליהם בצמוד או היישובים בתחום בעדולם כפרית תיירות לפיתוח ריתטוסטטו תשתית קיימת. ב

 את מסודרת בצורה לקדם ניתן הקיימים והתקנות החוקים רתבמסג אך, פשוט ולא מורכב הנושא

 המועצה על ידי הנתמך, היזמים של רצון ישנו כאשר מתעוררת בעייה. הכפרית התיירות נושא

 חוקי אינו אשר מיקום, הפתוח בשטח היזמות מוקדי את למקם למשל כמו, מהמותר לחרוג ,האזורית

  .לקונפליקט מוביל זה דבר, הגורמים שאר על לקובמ ואינו

 את המקשה דבר, השונים בגופים ההחלטות מקבלי בין קונפליקטים קיימים כפרית תיירות בפיתוח. ג

 ברמות השלטוניים הגורמים מכלול בין בתיאום דחוף צורך יש. ממילא קשים שהם היזם של חייו

 של משרד הפנים התכנון מנהל, י ישראלמנהל מקרקע, מוניציפאלי-ברמה של השלטון המקומי: השונות

 למועצה תיירות תוכנית קידום. הכפרית התיירות נושא תיאום לשם, השונים הממשלה ומשרדי

 מספר אלו בימים לקדם מתחילים אותו אשר תהליך .לכך טובה הזדמנות מהווה האזורית מטה יהודה

 משרד, מנהל מקרקעי ישראל, המחוזית הועדה – ןהתכנו מנהל, האזורית המועצה: שלטוניים גורמים

 הגופים כל על מוסכמים עקרונות בעלת תיירותית תוכנית. נוספים ושותפים התיירות משרד, השיכון

 הכלים במסגרת, הגופים כלל על המוסכמים העקרונות זיהוי. המצב לשינוי להוביל תוכל, השותפים

הפועלים  הגופים לכלל משותף מכנה ויצירת סבירות ופשרות קלים ויתורים תוך, הקיימים השלטוניים

 .הנושא בקידום מאד משמעותי צעד הינו, ברורות אמירות עם הכפרית התיירות בתחום

 למנוף ולהופכה לקדמה לנסות כדי התיירותית לתוכנית ותמריץ פעולה מנגנוני להוסיף יהיה חשוב. ד

 הביצוע כדאיות את יגדילו האזורית למועצה התיירות כניתמתו חלק שיהיו מנגנונים על מדובר. לשינוי

 הנחות, הלוואות כגון בעיקרם כלכליים תמריצים יהיו התמריצים .לפעול ליזמים תמריצים ויהוו שלה

  .'וכיוב ארנונות, אגרות על
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 באזור לגידול מאד מתאימים זיתים כרמי: שהועלו הנושאים למכלול אפשרי פיתרוןכ זיתים יכרמ. 6

 התקנוניים בנושאים ועמידה קטנות לחלקות השטח חלוקת של לבעיות הן מענה לתת יוכלו הם, עדולם

   .הכפרית התיירות בנושא היטב ומשתלבים משמעותית סביבתית תרומה תורמים הםו, והחוקיים

 מענה מתן תוך, נטושיםה החקלאיים השטחים לבעיית סביר מענה לתת יכולים זיתים כרמי. א

 מחייב אינו זה יתרון ניצול, לגודל יתרון יש אולם, קטנות בחלקות זיתים לגדל ניתן: שהועלו לנושאים

 סמוכים שטחים של וממוכן מרוכז ומסיק עיבוד על ידי לקבל ניתן זה יתרון, שטח של רציף פיזי גודל

 בידי השטח את רווישאי השלטוניים הגופים על ליםקובמ אלו תהליכים. משותף גורם על ידי

  . השטח של מיטבי לניצול יביאו זאת עם ויחד, המקרקעין בנושא משמעותיים שינויים ללא, החקלאים

. אחרים גופים בעיני גם כמו החקלאות משרד בעיני רבה חשיבות בעל ענף הינו הזית שמן גידול ענף. ב 

, הענף של מנהלתית הסדרהוב במיכון תמיכה עם תגדל שעוד תמיכה החקלאות ממשרד מקבל הענף

  . מקצועיים בסטנדרטים ולעמידהשל התוצרת  האיכות לשיפור שאיפה תוך

 בצורה עירוניות פסולות לנצל יכולתו, הנופית תרומתו- סביבתיים שירותים מגוון תורם הזית גידול. ג

 את מעלים אלו כל, יםבעלי חיל מעבר ואזור גידול בית והיותו פחמן קיבוע, קולחין ומי קומפוסט של

  .נושא מועדףכ הסביבתיים השירותים נושא את הציב אשר החקלאות משרד בעיני ערכיותו

 הרווחיות להגדלת ביותר היעילים האמצעים אחד הינו כפרית תיירות באמצעות ישיר שיווק שילוב. ד

 .הזית בענף

, ההדרכה והפרטת צמצום בעקבות, ותהחקלא במשרד בחסר לוקה המקצועית ההדרכה נושא. ה

, מסודר מאוד כשרההוה ההדרכה נושא התיירות במשרד. הקטנים החקלאים הם העיקריים הנפגעים

 של השונות לדרישות עצמו מתאים והוא בתיירות אדם כח להכשרת האגף שנקרא שלם אגף יש

 התיירות בתחום זמיםלי ולסיוע לקידום חשוב עזר כלי הם התיירות חממות. השונים התיירנים

 . הכפרית

יש , שהועלו הנושאים למכלול אפשריכדי שגידול הזית יהיה פיתרון : הגדלת הרווחיות בענף הזית. 7

לשם הגדלת הרווחיות  .להסדיר את הנושא הכלכלי ולשם כך יש הכרח להגדיל את הרווחיות בענף הזית

 :בענף הזית נדרשים מספר דברים

ממשק יעיל ומקצועי המבוסס על  על ידיוהשמן תוך הקטנת ההוצאות  הגדלת כמות ואיכות הפרי  .א

 ,החקלאי של המקצועי הידע שיפור .מסיק מכאני וטיפול מיטבי במטע ובפרי, השקייה בקולחין

 המיכון עידוד ,והרווחיות היעילות הגדלת לשם ושיווק בעיבוד ואחרים כאלה פעולה שיתופי עידוד

  .יןהקולח מי זמינות הגדלת ,בענף
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חיוני לבעלי חלקות ר שא נושא, קיימות תשתיות ניצולתוך  שיווק עצמי המשולב בתיירות כפרית  .ב

 ביצירת וסיוע, הזית שמן של הישיר השיווק בנושא סיוע, בקרה על איכות שמן הזית .קטנות

 .מקומיים מותגים

  לות חברתיתובקמ .2

 Fishbein and Ajzen 1975, Ajzen and(זן התיאוריה של התגובה התבונתית של פישביין ואיי על פי

Fishbein 1980 (פנימי והשני -האחד אישי: החלטות אופרטיביות של האדם הינם פונקציה של שני גורמים

לביצוע ההתנהגות של היחיד הגורם האישי הינו ההערכה החיובית או השלילית . משקף השפעה חברתית

הגורם השני הינו תפיסת האדם כלפי הלחץ החברתי . העמדה כלפי ההתנהגותותוצאותיה והוא נקרא 

  .נורמה סובייקטיביתהמופעל עליו לביצוע או אי ביצוע של ההתנהגות והוא נקרא 

  : מתבצעת דרך שני נתיבים של היחיד יכולת ההשפעה על ההתנהגות, תיאוריה זו על פי

  .של התנהגות מסוימת שינוי האמונות או ההערכות לגבי התוצאות, העמדות כלפי ההתנהגות. א

     שינוי האמונות הנורמטיביות של הסביבה או שינוי בהתייחסות הסביבה אליהן, האמונות הנורמטיביות. ב

.(Fishbein and Ajzen 1975, Ajzen and Fishbein 1980)   

נורמות , עמדות, לתיאוריה של התגובה התבונתית נמצאה יכולת חיזוי טובה מאד לגבי אמונות

כדי . חברתית במספר רב של עבודות מקובלותוהיא שימשה לבדיקת , טיביות וכוונות התנהגותיותסובייק

  ).2ראה נספח (תושבי חבל עדולם נעשה סקר בקירבם  על ידינטיעות כרמי זיתים  מקובלות לעמוד על

  ממצאים

 :נשים 67-גברים ו 93מתוכם , בתי אב 160המייצגים , איש מתושבי האזור 160בסקר רואיינו  :רקע אישי. א

 :בעלת השכלה תיכונית ברובה; שנה 52הגיל הממוצע של המשיבים היה , אוכלוסיית האזור מבוגרת יחסית

 53% :אוכלסיית האזור הינה מסורתית ברובה .בעלי השכלה יסודית 23%- אקדמאים ו 25%לעומת  52%

  .דתיים 22%-חילוניים ו 25%מסורתיים לעומת 
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, אבל. בנים ממשיכים 31- בעלי משקים ו 129רי מושב בעלי זכויות בקרקע מהם הסקר בוצע רק בקרב חב

מתושבי האזור או מהמרואיינים עוסקים היום בחקלאות בצורה מלאה ומגדירים עצמם  10%רק 

אינם עוסקים  69%; על עבודתם העיקרית ,חלקי נוספים עוסקים בחקלאות כעיסוק נוסף 21%; חקלאים

לנתונים אחרונים אלה משמעות רבה בכל הקשור . א עסקו מעולם בחקלאותל 34%- ו; כלל בחקלאות

לשימוש במטעי זיתים כפתרון לבעיית השטחים הנטושים משום שהיא תאפשר לכאלה שאינם עוסקים 

  .בחקלאות או לכאלה העוסקים בה חלקית להשתלב בענף

  

, מקצועות חופשיים-עצמאיים ,עקרות בית, פנסיונרים, בחלוקה למובטלים? מהי תעסוקת תושבי האזור

, אחוז מועסקים במקצועות חופשיים 16, נמצא ששליש הם שכירים תיירות ואירוח וחקלאות, שכירים

  ).33%(שמונה אחוז בתיירות ואירוח ויתרם אינם מועסקים בשכר , עשרה אחוז עוסקים בחקלאות

חקלאות

10%

מובטל-לא  

עובד

6%

עצמאי  

מקצועות  

חופשיים

16%

עקרת בית

16%
פנסיונר

11%

שכירים

33%

תיירות  

ואירוח

8%

  

  )2007, סקר שדה, 2 ספחבנ 10שאלה  :מקור( תעסוקת משתתפי הסקר באחוזים :61איור מספר 

  

  

N=160 
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  העמדות כלפי ההתנהגות והנורמות הסוביקטיביות. ב

. פעולות או הצהרות מסוימות, של המשיב כלפי שאלות הסקר כלל שאלות אשר בדקו את ההערכה האישית

תנהגות ותוצאותיה ושאלות אלו שלילית לביצוע החיובית או הערכה מתוך שאלות אלו ניתן לקבל את 

  .העמדה כלפי ההתנהגות יבהירו לנו את

ן ניתן שמתוכ, פעולות או הצהרות מסוימות, השלב השני כלל בדיקה של עמדות ותפיסות ביחס לנושאים

להעריך את ההתיחסות החברתית ואת ההשפעה והלחץ החברתי שיופעל על החקלאי לביצוע או אי ביצוע 

תחום חשוב אשר משפיע על ההתייחסות החברתית והשפעתה ועל ). נורמה סובייקטיבית(של ההתנהגות 

  .יוצג בהמשך נושא אשר, הינו המבנה החברתי והנהגת היישוב במושבים השונים סובייקטיביתההנורמה 

  :עמדות כלפי ההתנהגות. 1

נבדקו  העמדה כלפי ההתנהגות את באופן ישיראשר מעריכות  הפעולות או ההצהרות בשאלון, השאלות

, הן התמקדו ביחס המרואיינים לתעסוקה חקלאית). 2ראה נספח ( 13-16,17,19,21-26,30-37: בשאלות

יחסם ועמדותיהם לשיטות , יחסם לתיירות ואירוח, נטושיםיחסם לשטחים חקלאיים , לנטיעת מטעי זיתים

  .העיבוד החקלאי ועוד

  עמדות בתחום החקלאות נטיעת זיתים והיחס לסביבה

מוכנים  3.5%; מהנשאלים לא מוכנים לחזור לעסוק בחקלאות בשום תנאי 32%- ממצאי הסקר מראים ש

מוכנים  20%; נאי של אבטחת רווחיותמוכנים לחזור לחקלאות בת 40%; לחזור לחקלאות באופן מלא

  .אינם מסוגלים לחזור לחקלאות 4%; לחזור לחקלאות באופן חלקי כעיסוק נוסף שישא מעט רווח

לעומת , מהנשאלים לא יחזרו לחקלאות בכל מקרה )לא מסוגלים+לא מוכנים( 36%-בולטת התשובה ש

מכאן שניתן להתייחס . ת של העיסוקברווחיו) או מלא חלקיבאופן (שמתנים את חזרתם לחקלאות  60%

  .כפתרון חלקי בלבד לבעיות של נטישת שטחים חקלאיים בחבל עדולם-זיתים כרמינטיעת -לפתרון המוצע 
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האם תהיה מוכן לחזור לעסוק בחקלאות 

התפלגות באחוזים 

3% 4%

42%

15%

32%

4%

כן

כן , באופן חלקי

כן, בתנאי של הבטחת
רווחיות

כן, כעיסוק נוסף

לא

לא יכול 

  

  )2007, סקר שדה ,2בנספח  14שאלה : מקור( נכונות לחזור לעסוק בחקלאות: 71איור 

מוכנים לנטוע זיתים  7%: זיתים כרמינטיעת עמדותיהם כלפי ישירות לגבי  נים נשאלו גםהמרואיי

כעיסוק נוסף , מוכנים לנטוע זיתים בשטחם 18%; אינם מוכנים לנטוע זיתים בשטחם 39%; בשטחם

הינם  9%-ן מוכנים לנטוע זיתים בשטחם בתנאי של קבלת סיוע כלכלי 19%; ובתנאי של אבטחת רווחיות

לא  39%. עמדות זהירות והססניות מתגלות גם לגבי נכונות לטעת מטעי זיתים. לי מטע זיתים מוזנחבע

שעדיין לא ברור אם ניתן , מתנים נטיעת זיתים ברווחיות ובסיוע כלכלי 37%; ייטעו מטעי זיתים בכל מקרה

  .להבטיחם במועד הנטיעה

  )2007 ,סקר שדה ,2בנספח  16שאלה  :מקור( באחוזים נכונות לנטיעת מטעי זיתים: 4טבלה מספר 

  

  N=160 (%) יתים בשטח שלךזהאם היית מוכן לנטוע 

, כן

 באופן

מלא 

או 

 חלקי

 לא

 כעיסוק, כן

ריווחי נוסף 

או בתנאי של 

 רווחיות

בתנאי , כן

של קבלת 

 כלכלי סיוע

 

מטע זיתים  יש לנו

יש לנו מטע  מוזנח או שהיה מטע

 זיתים

7 39 18 19 5 12 

N=144 
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במידה ואינך עוסק בחקלאות ו ?האם היית מוכן לנטוע זיתים בשטח שלך: כאשר מצליבים בין השאלות

מתגלה שמתוך המשיבים שציינו שאינם מוכנים ? בחקלאות האם תהיה מוכן לחזור ולעסוק, באופן מלא

יתים כעיסוק ריווחי נוסף המוכן לנטוע ז) 21.7%(ישנו אחוז לא מבוטל , )32%- כ(לחזור לעסוק בחקלאות 

, מאלו שאינם מוכנים לחזור לחקלאות באופן כללי 48%- כלומר כ, )26.1%(או בתנאי של קבלת סיוע כלכלי 

זיתים בקרב אלו שהשיבו שאינם מוכנים לחזור  טעתלהמוכנות  .מוכנים לנטוע זיתים בהתניות מסוימות

לא כחזרה לעיסוק מלא  ,חלקי יתים כעיסוק נוסףזמייצגת את התפיסה של גידול , לעסוק בחקלאות

במידה ויתקיימו , זיתים כרמימוכנות זאת יכולה להוות בסיס לקבלת הפתרון של נטיעת . בחקלאות בלבד

  .תנאים מסויימים

  )2007סקר שדה (קשר בין עיסוק נוכחי בחקלאות ונכונות לטעת מטעי זיתים : 5טבלה מספר 

במידה ואינך עוסק 

האם , באופן מלא בחקלאות

 תהיה מוכן לחזור ולעסוק

  בחקלאות

  2בנספח  14שאלה -

N=144  

  2בנספח  16שאלה - (%) האם היית מוכן לנטוע זיתים בשטח שלך

N=144  

 ,כן

באופן 

מלא 

או 

 חלקי

 לא

כעיסוק , כן

ריווחי נוסף או 

בתנאי של 

 רווחיות

בתנאי של , כן

 קבלת סיוע

 כלכלי

  יש לנו

 מטע זיתים

 יש לנו

טע מ

זיתים 

מוזנח או 

שהיה 

 מטע

 0.0 0.0 20.0 0.0 40.0 40.0 באופן מלא, כן

 16.7 0.0 0.0 16.7 16.7 50.0 באופן חלקי, כן

 10.9 4.4 26.1 21.7 37.0 0.0 לא

בתנאי של הבטחת מחיר , כן

 טוב ורווחיות
3.4 49.2 15.3 17.0 0.0 15.3 

כעיסוק נוסף שישא מעט , כן

 רווח
13.6 31.8 13.6 22.7 9.1 9.1 

 33.3 16.7 0.0 50.0 0.0 0.0 לא מסוגל
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גם העמדה הכללית כלפי החקלאות מצביעה על ראיה מפוכחת וזהירה של עבודת האדמה בהתבסס על 

  . הניסיון השלילי של החקלאים באזור

  .וללתהקשר לחקלאות ולעבודת האדמה באזור אינו אחיד ואינו גבוה מאד בהסתכלות כ

במידה  37%, רבה קשורים במידה 46%: מהמשיבים רואים עצמם קשורים לחקלאות ומהם 46%רק 

  . במידה בינונית 17%-מועטה ו

  

  )2007, סקר שדה, 2בנספח  17שאלה : מקור( מידת הקשר לחקלאות בקרב תושבי האזור :18 איור מספר

  

  :האזור קיימת תחושה שקשה מאד להתקיים מחקלאות בקרב תושבי

  .מידה מועטה 6%-רבה של קושי לקיום מחקלאות ו רואים מידה 84% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הקשר לחקלאות בקרב תושבי האזור

46% 

 

17%
 

37% 

קשורים לחקלאות
 במידה רבה

קשורים לחקלאות
במידה בינונית
קשורים לחקלאות
במידה מועטה

N=144 



 81

  :ם וביישובים אחריםיישובקשה לתושבי האזור לראות שטחים חקלאיים מוזנחים ב, יחד עם זאת

או מאמץ כולל בנסיון התושבים  אולם אין אחידות. מידה מועטה 12%-רבה של קושי ו רואים מידה 83%

התאמצו  40%-ש כאשר הם נשאלו על כך נמצא. לשנות את המצב ולמצוא פיתרון לשטחים הלא מעובדים

שיש פער ניכר בין , מכאן. במידה בינונית 15%-במידה מועטה ו 45%, למצוא פתרון לכך רבה במידה

מהם שלא התאמצו הרבה כדי לתקן את  60%-לעומת כ נטושיםהקבוצה שקשה לה לראות את השטחים ה

  .המצב

מידת המאמץ שהושקע במציאת פיתרון לבעיית השטחים 

הנטושים

40%

15%

45%

במידה רבה

במידה בינונית

במידה מועטה

  

 21שאלה : מקור( מידת המאמץ שהושקע במציאת פיתרון לבעיית השטחים הנטושים: 19איור מספר 

  )2007, סקר שדה, 2בנספח 

  

  .מידה מועטהב 3%- רבה ו במידה 91%: תושבי האזור מייחסים חשיבות רבה לעבודה ביישוב או בסביבתו

N=157 
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  .במידה מועטה 4%, רבה במידה 96%: הזנחה ופסולת בסביבה מפריעים מאד לתושבי האזור

  .לא יעשו דבר 51%-אולם הם לא יהיו פעילים בטיפול במפגעי הזנחה 

  .בשני התחומים האחרונים מתגלה פסיביות רבה של הנשאלים

 

באיזה מידה הזנחה ופסולת בסביבה מפריעים  לתושבי האזור

96%

4%

 במידה  רבה

 במידה מועטה

  

, 2בנספח  28 שאלה: מקור( הזנחה ופסולת בסביבה מפריעים לתושבי האזורה באיזה מיד :20 איור מספר

  )2007, סקר שדה

  

  

  

  

N=156 
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  :נורמות סובייקטיביות .2

נבדקו  הנורמה הסובייקטיבית את עקיף אשר מתוכן ניתן להעריך באופן פעולות או הצהרות, שאלות

הן התמקדו בהתייחסות החברתית . )'ראה נספח א( 14-15,18,19,21,23-28,31-35: בשאלון הסקר בשאלות

היחס החברתי לשטחים , היחס החברתי לחקלאות ולעבודת האדמה, של המרואיינים למודעות לנושא הזית

היחס  ,רמת החיקוי החברתי, היחס החברתי לתיירות ואירוח, חקלאים מוזנחים ולשטחים מוזנחים בכלל

  .החברתי לשיווק משותף וליצירת מותג אזורי ועודהיחס , החברתי כלפי תאגיד אזורי וכלפי איגום משאבים

 1985אין ספק שהתחושה החברתית מושפעת מהפגיעה הקשה שספג האזור מהמשבר בחקלאות בשנת 

, האזור אינו אזור בעל היסטוריה ארוכה של קשר לאדמה. ומתחושה קשה שאי אפשר להתקיים מחקלאות

אולם אצל חלק גדול . אינו אחיד ואינו חזק מאדכלפי החקלאות ועבודת האדמה באזור  היחס החברתי

פסולת ושטחים חקלאים מוזנחים זוכים , עזובה. מתקיים קשר חזק לחקלאות, 46%-כ, מהתושבים

אולם אין התייחסות חברתית אקטיבית אחידה כלפי פיתרון מעשי לנושא , להתייחסות חברתית שלילית

  .שבים לא ינקטו צעדים מעשיים וישארו פסיבייםולמרות ההתייחסות החברתית השלילית כמחצית מהתו

ראיה חיובית של התפתחות התיירות באזור
3% 2%

9%

3%

83%

1 2 3 4 5

  

 23 שאלה: מקור( תושבי האזורבאופן חיובי על ידי  ראיית התפתחות התיירות באזור :21 איור מספר

  )2007, סקר שדה, 2בנספח 

 5%, רבה במידה 86% :בקרב המרואיינים ישנה ראייה חיובית של התפתחות התיירות באזור באופן כללי

  .ואף קיימת נכונות לשלב תיירות בתשלום במשק, במידה מועטה

  ציינו 70%מבין המשיבים , אולם מוכנות מעשית להשתלב בתחום היא יותר נמוכה ופחות אחידה

  .במידה מועטה 19%-ו, רבה בעיסוק תיירותי במידה מוכנות להשתלב

  .במידה מועטה 25%, רבה במידה 58%: וכה יותרהנכונות להשתלבות מעשית בפסטיבל תיירותי נמ

  מועטה במידה       רבה במידה

 
1    2    3     4    5 

N=156 
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התמיכה גבוהה והתיירות . באופן כללי באזור ישנה התייחסות חברתית אוהדת כלפי נושא התיירות

יש ירידה מסוימת בנכונות המעשית , מאידך. מסתמנת כאפשרות חיובית להתפתחות כלכלית באזור

לשילוב בין תיירות לענף  סתמנת אפשרות חיוביתמ. הנובעת מהתאמה אישית, להשתלבות בנושא התיירות

  .הזית

לאור הניסיון השלילי , נושא חשוב ומרכזי הינו רמות ומדרגות של שיתוף פעולה הדרושות לפיתוח ענף הזית

אולם חלק גדול מהמרואינים , בקרב תושבי האזור אין הסכמה מלאה בנושא זה. בעבר עם השיתוף המושבי

 על ידיעל השאלה על נכונות לעיבוד  ;קבלן או חברת עיבודים על ידים ועיבוד חושש מנושא איגום משאבי

  .במידה מועטה 55%, רבה במידה 32%: קבלן או חברת עיבודים השיבו

במידה  59%, רבה במידה 30%: תאגיד אזורי השיבו המרואיינים על ידילגבי הקמה ועיבוד מטעי זית 

  .מועטה

  .במידה מועטה 51%, רבה במידה 35%: אחד מחברי המושב על ידיאיגום שטחים ועיבוד 

  .במידה מועטה 50%, רבה במידה 41%: קיים חשש משיווק משותף

הנורמות הסובייקטיביות המתגלות אצל חלק לא מבוטל מהחקלאים מצביעות על חשש משיתופיות ואיגום 

העבר ומהמשבר של ארגון הקניות  נובעים בחלקם ממשקעי, חששות אלו בקרב חלק מהתושבים. משאבים

מאחר והם עלולים לפגוע , יש לתת את הדעת על חששות אלו ולתת להם מענה הולם. והאגודה השיתופית

  .עת מטעי הזיתים באזוריביכולת לקיים ממשק כלכלי יעיל וחסכוני בעת נט

  .במידה מועטה 16%, רבה במידה 77%: המשיבים גילו פתיחות לקבלת ייעול מכאני

המרואיינים הביעו נכונות גבוהה ליצירת מותג אזורי והקמת מועדון מגדלים לשיווק ולקבלת , מו כןכ

  .במידה מועטה 19%, רבה במידה 72%: הדרכה
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נכונות ליצירת מותג אזורי והקמת מועדון מגדלים לשיווק והדרכה 

15%

4%

9%

6%
66%

1 2 3 4 5

  

                   נכונות ליצירת מותג אזורי והקמת מועדון מגדלים לשיווק ולקבלת הדרכה: 22 איור מספר

  )2007, סקר שדה, 2בנספח  35 שאלה: מקור(

  

 78%: זוכים לתמיכה גבוהה למוצרי הזיתים מרכז מבקרים וחנות ממכר, גם נושא השיווק והקמת בית בד

מכאן שיש לחזק את התשתית הכלכלית של איגום משאבים ויעילות . במידה מועטה 13%, רבה במידה

  .וכלכליים אמצעים ומנגנונים ניהוליים על ידיבעיבוד 

  והשפעתם על תשובות המרואיינים) משתנים בלתי תלויים(גורמי שונות 

מספר , מצב משפחתי, גיל, מין(בהשפעה של משתנים דמוגרפיים  ניתן להבחיןבניתוח הממצאים לא 

  הבדלים בין המושבים עצמם . 1: מלבד שני גורמים, כגורמי שונות משמעותיים) דתיות, השכלה, הילדים

  .שהגיעו בעשרים שנה האחרונות" חדשים"החלוקה לותיקים ול, מספר שנות המגורים במושב .2

  

  

  

  מועטה במידה       רבה במידה

 
1    2    3     4    5 

N=156 
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  )בעיקר גבעת ישעיהו מול האחרים(הבדלים בין המושבים 

אולם הבדל בולט קיים בין מושב גבעת , קיימים הבדלים בין המושבים השונים בתשובות לשאלות השונות

באחוז החילונים שבו ובגודל המשפחות , למשל בהשכלה של חברי המושב )ואחריו מושב צפרירים(ישעיהו 

  .זיתים המרואיינים ממושבים אלו לטעתכמו גם בנכונות , שלו לבין המושבים האחרים

  

                                         דתיות והשכלה לפי החלוקה למושבים השונים, מספר הילדים: 6פר מס טבלה

  )2007סקר שדה  2 בנספח 5, 9, 8 ותשאל: מקור(

  

   N=160)%(השכלה     N=160 )%(דתיות   N=158 )%(ילדים  מספר 

 מושב
עד ארבעה 

 ילדים

חמישה 

ילדים 

 ומעלה

 תיכונית יסודית חילוני מסורתי דתי
על 

 תיכונית

 43 38 19 62 38 0 5 95 ישעיהו. ג

 40 50 10 48 33 19 20 80 צפרירים

 12 47 41 10 67 24 33 67 זכריה

 18 64 18 23 59 18 27 73 ור'עג

 13 44 44 6 75 19 69 31 לוזית

 24 64 12 8 60 32 36 64 גפן

 27 47 27 13 47 40 67 33 שדות מיכה

 0 80 20 10 50 40 40 60 תירוש
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השכלה (באחוזים) יסודית

  

 )2007, סקר שדה, 2 בנספח 5שאלה  :מקור(רמת ההשכלה באחוזים במושבים השונים : 23איור מספר 

  

  

  לפי החלוקה למושבים השונים, עיסוקים של המרואיינים בסקר: 7טבלה מספר 

  )2007, סקר שדה, 2 בנספח 10שאלה  :מקור(

  

 מושב

 N=160     עיסוק

 חקלאות
-מובטל

 לא עובד

עצמאי 

מקצועות 

 חופשיים

עקרת 

 בית
 שכירים פנסיונר

תיירות 

 ואירוח

 14 33 19 5 14 0 14 ישעיהו. ג

 17 28 7 3 28 7 10 םצפרירי

 8 28 16 20 12 12 4 גפן

 0 52 14 19 5 0 10 זכריה

 0 19 6 38 13 13 13 לוזית

 9 36 0 14 23 5 14 ור'עג

שדות 

 מיכה
0 14 21 7 29 29 0 

 0 30 0 50 0 0 20 תירוש

         

  

N=160 
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ג. ישעיהו צפרירים גפן זכריה לוזית עג'ור שדות

מיכה

תירוש

החלוקה לעיסוקים (%) בישובים השונים

תיירות ואירוח

שכירים

פנסיונר

עקרת בית

עצמאי מקצועות חופשיים

מובטל-לא עובד

חקלאות

  

  לפי החלוקה למושבים השונים, עיסוקים של המרואיינים בסקר: 24איור מספר 

  )2007, סקר שדה, 2 בנספח 10שאלה  :מקור(

, )כלל המדגםמ 25%לעומת  61%(הוא חילוני יותר , מושב גבעת ישעיהו מתאפיין ברמת השכלה גבוהה יותר

 70% לעומת(לא עוסקים כלל בחקלאות  47%רק , גם הגישה לחקלאות שונה. ומספר הילדים בו נמוך יותר

 14%בגבעת ישעיהו . בכלל המדגם 31%חקלאות לעומת מסרבים לחזור ל 10%רק , )בשאר המושבים

הנכונות לנטיעת זיתים בגבעת ישעיהו . מקרב כלל המדגם 8%מהמרואיינים כבר עוסקים בתיירות לעומת 

ניתן אולי  –. מוכנים לנטוע בתנאים מסוימים 38%מוכנים לנטוע ועוד  29%: גבוהה בהרבה מכלל המדגם

  .ו את תהליך נטיעת כרמי הזיתיםולהתחיל ב להשתמש בו כמשק מודל

  

 48%(הוא חילוני יותר בהשוואה לכלל המדגם , מושב צפרירים מתאפיין גם הוא ברמת השכלה גבוהה יותר

) בגבעת ישעיהו 0%בצפרירים לעומת  19%(אולם דתי יותר מגבעת ישעיהו , )בכלל המדגם 25%לעומת 

הגישה לחקלאות שונה במעט  .עת ישעיהוומספר הילדים נמוך יותר מהמדגם אבל גבוה מאשר בגב

בשאר  70% לעומת(לא עוסקים כלל בחקלאות  67% ,אולם פחות חיובית מאשר בגבעת ישעיהו, מהמדגם

עוסקים בתיירות  17%בצפרירים . בכלל המדגם 31%מסרבים לחזור לחקלאות לעומת  24%, )המושבים

 40%מוכנים לנטוע ועוד  3.3%: לכלל המדגם דומה הנכונות לנטיעת זיתים. מקרב כלל המדגם 8%לעומת 

  .מוכנים לנטוע בתנאים מסוימים

  

  

  

  

  

  

  

  

N=160 
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  )2007, סקר שדה, 2 בנספח 61שאלה  :מקור(הנכונות לנטיעת זיתים במושבים השונים : 8מספר  טבלה

  

 מושב

 N=160 (%) האם היית מוכן לנטוע זיתים בשטח שלך

באופן , כן

מלא או 

 חלקי

 לא

כעיסוק  ,כן

ווחי רי

נוסף או 

בתנאי של 

 רווחיות

בתנאי , כן

של קבלת 

 כלכלי סיוע

 יש לנו 

מטע 

זיתים 

מוזנח או 

שהיה 

 מטע

יש לנו מטע 

 זיתים

  

  ישעיהו. ג

      

28.6 33.3 19.1 4.8 0.0 14.3 

  

 גפן

      

4.0 48.0 20.0 12.0 4.0 12.0 

  

 זכריה

      

0.0 52.4 19.1 23.8 0.0 4.8 

  

 זיתלו

      

0.0 12.5 12.5 43.8 12.5 18.8 

  

 ור'עג

      

13.6 54.6 13.6 13.6 4.6 0.0 

  

 צפרירים

      

3.3 43.3 20.0 20.0 3.3 10.0 

  

 שדות מיכה

      

0.0 20.0 26.7 26.7 0.0 26.7 

  

 תירוש

      

0.0 20.0 10.0 10.0 30.0 30.0 

  

 28.6%ההבדלים נעים בין . ים בין המושבים בנכונות לנטיעת זיתיםניתן לראות שקיימים הבדלים בולט

עם , שדות מיכה ותירוש, לוזית, בזכריה לנטיעת זיתים נכונות אפסיתנכונות לנטיעת זיתים בגבעת ישעיהו ל

שיעורי הנכונות עולים . כעיסוק נוסף ורווחי, בהתניות מסוימות, הנכונות לנטוע עולה. 7%ממוצע כללי של 

התניה של מתן . בשדות מיכה 17%-נכונות בתירוש ל 10%שנעים בין , עם הבדלים בין המושבים 18%-ל

זאת עם הבדלים גדולים בין המושבים  19%- סיוע כלכלי מגדילה אף היא את הנכונות לנטיעת זיתים לכ

  .בגבעת ישעיהו 5%-בלוזית ל 44%שנעים בין 
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  " חדשיםה"הבדלים בין הותיקים באזור לבין - ותק במושב 

קבוצת המתיישבים שהצטרפה . במושב קגורם נוסף המשפיע על השונות בתשובות המרואיינים הוא הוות

 25%היוותה  ,1985ולא חוותה את המשבר הגדול בחקלאות של , שנה האחרונות למושבי האזור 20-ב

  . קבוצה זו מאופיינת ברמת השכלה גבוהה יותר ומספר ילדים נמוך יותר. מהמדגם

  

  "חדשים"ו" ותיקים"דתיות והשכלה לפי החלוקה ל, מספר הילדים: 9ה מספר טבל

  )2007, סקר שדה, 2 בנספח 10, 8 ,5, 4ות שאל :מקור(

מספר 

שנים 

 במושב

  )%( השכלה

N=157  

 ילדים מספר

)%(N=158 
  N=160 )%(לפי עיסוק  חלוקה 

 תיכונית יסודית
על 

 תיכונית
 4עד 

 ילדים

5 

ילדים 

 ומעלה

 חקלאות
-ובטלמ

 לא עובד

עצמאי 

מקצועות 

 חופשיים

עקרת 

 בית
  שכיר פנסיונר

תיירות 

 ואירוח

 18 30 5 13 30 0 5 10 90 45 55 0 20עד 

 4 33 14 18 11 8 12 42 58 18 53 29 20מעל 

  

השכלה לפי מספר שנים במושב
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  "חדשים"ו" ותיקים "בחלוקה ל, רמת השכלה באחוזים: 25איור מספר 

  )0072, סקר שדה, 2 בנספח 5, 4ות שאל :מקור(

  

שנה 20עד  שנה ויותר 21     
 

N=157 
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בתושבים  11%לעומת  5%(בקבוצה זו מעט עוסקים בחקלאות בלבד , מבחינת העיסוק בחקלאות

אחוז העוסקים ). בותיקים 17%לעומת  32%(אולם רבים יותר עוסקים בחקלאות באופן חלקי , )הותיקים

 30%(ותר ואחוז העצמאים גבוה י; )בותיקים 4%לעומת  17.5%(בתיירות ובאירוח בקבוצה זו גבוה יותר 

  ). בותיקים 11%לעומת 
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מעל 20 שנה במושב

  

  )2007סקר שדה " (חדשים"ו" ותיקים "בחלוקה ל, השוואת עיסוקים באחוזים: 26איור מספר 

אולם בקבוצה זו קיימת פחות התנגדות לחזרה , מראה קשר חלש לחקלאות ת החדשיםאמנם קבוצ

 21%לעומת  7.5%(ה יותר וגם ההתנגדות לנטיעת זיתים נמוכ, )בותיקים 38%לעומת  16%(לחקלאות 

יתכן כי שתי . לאיגום משאבים ולנושא השיתוף קטנה יותרבקרב קבוצה זו גם ההתנגדות ). בותיקים

יוכלו להנהיג את , תושבי גבעת ישעיהו וקבוצת המצטרפים לאזור בעשרים שנה האחרונות, קבוצות אלו

  .את האזור אחריהםזיתים ולמשוך  כרמיקבלת הפיתרון של נטיעת 

  

  

  

  

  

  

N=158 
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  הנהגת היישוב

ונים ביחסם לנושאים השונים שהועלו בשאלון היא שמשתנה נוסף המסביר את השונות בין המושבים ה

רמת , נגזר מאופיו של היישוב ותושביו אופיו של ועד המושב .כלומר אופיו של ועד המושב, הנהגת המושב

  .יםשל התושב והתפישות הנורמטיביותשל היישוב והפתיחות המשפחתיות 

  

  ים השוניםיישובאופי הנהגת היישוב ב: 10טבלה מספר 

  )12.5.2007 ,ראיון ,ראובן סופר, 4.2.08 ,ראיון ,נימרוד יפה, 2007סקר שדה : מקור(

 אופי הועד המושב

 פתוח ומקדם יוזמות, ריכוזי, בעל חוזק בינוני, ועד מייצג ישעיהו. ג

 ם יוזמותפתוח ומקד, ריכוזי, חזק מאד, ועד מייצג זכריה

 פתוח ומקדם יוזמות, ריכוזי, בעל חוזק בינוני, ועד מייצג צפרירים

 פתוח ומקדם יוזמות במידה בינונית, ריכוזי, בעל חוזק בינוני, ועד מייצג לוזית

 פתוח ומקדם יוזמות במידה מועטה, ריכוזי, בעל חוזק רב, ועד מייצג קבוצת רוב ור'עג

 פתוח ומקדם יוזמות במידה מועטה, ריכוזי מאד, בעל חוזק רב, ועד מייצג קבוצת רוב שדות מיכה

 פתוח ומקדם יוזמות במידה מועטה, ריכוזי במידה מועטה, בעל חוזק בינוני, ועד מייצג תירוש

 פתוח ומקדם יוזמות במידה מועטה, ריכוזי במידה מועטה, בעל חוזק בינוני, ועד מייצג גפן

  

 אופי הנהגת היישובש וגםמושפע מאופי היישוב ותושביו  הגת היישובאופי הנשממחקר זה ניתן להעריך 

ניתן לצפות שהנורמות הסובייקטיביות יטו לטובת , מכאן. ביישוב משפיע על הנורמות הסובייקטיביות

זכריה , גבעת ישעיהו: הפיתרון המוצע של נטיעת מטעי זיתים יותר בשלושת המושבים הראשונים

  .תירוש וגפן, שדות מיכה, עגור: ית ופחות מכך בארבעת המושבים האחריםלאחר מכן בלוז, וצפרירים

  :הסקר המקיף של כלל המשתתפים עולהסיכום מתוצאות 

אשר עובדו , בעלי שטחים חקלאים נרחבים, למרות היות האזור איזור כפרי המורכב ברובו ממושבים

 ,32%-כ, חלק מהתושבים. בחקלאות מתושבי האזור אינם עוסקים כלל 70%-כ כיום, ברובם המכריע בעבר

ציינו , מאלו שציינו שאינם מוכנים לחזור לחקלאות 40%-יש לציין שכ. אינם מוכנים לחזור כלל לחקלאות

  .גם שהם מוכנים לנטוע זיתים בשטחם בתנאים מסוימים

 ,תיחסית לחקלאו החלקם הינם בעלי זיקה גבוה, תושבי המושבים באזור אינם זהים בזיקתם לחקלאות

לרובם חששות . חלקם הינם בעלי זיקה נמוכה יחסית לחקלאות וחלקם היו בעלי זיקה בינונית לחקלאות

  . כבדים לגבי היכולת להתקיים מחקלאות
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מהתושבים שאינם עוסקים  70%מתוצאות הסקר עולה כי יש לתת את הדעת לגבי השטחים החקלאים של 

טיפול ישיר בשטחים שלהם ובמקביל לבדוק אפשרות יש לעשות מאמץ להשיב את חלקם לו בחקלאות כלל

למרות . המגדלים הפעילים לשם הגדלת היעילות והרווחיות על ידימשאבים וריכוז שטחים  של איגום

וזאת בעקבות , שקיימת גישה שלילית לחלק מתושבי האזור כלפי איגום משאבים ופעילות משותפת

מהסקר . לים על התושביםובקש למצוא מנגנונים שיהיו מי, התמוטטות ארגוני הקניות בשנות השמונים

שיווק , עולה שחלק לא מבוטל מתושבי האזור תומכים בנושא איגום המשאבים ושיתופי פעולה בעיבוד

מנגנונים דומים . בשאיפה שהם יהוו דוגמא לכלל האזור, יש לקדם את הנושא עם התומכים. ומיתוג אזורי

יש . של מושב לכיש או שיווק האבוקדו "ענבי טלי"דוגמת , דולים אחריםקיימים באזורים אחרים ובגי

  .לאמץ מנגנונים אלו תוך התאמה לאופי הגידול והאזור

גם . היא שלילית זיתים כרמימתושבי האזור כלפי נטיעת או שיקום  40%-העמדה ההתנהגותית של כ

ן רק אחרי נסיון חיובי של תושבים שינוי בעמדתם יתכ. הנורמות הסוביקטיביות אינן משנות תמונה זו

   .אחרים באזור

כאשר , היא חיובית זיתים כרמימתושבי האזור כלפי נטיעת או שיקום  50%-העמדה ההתנהגותית של כ

הנורמות הסוביקטיביות יסייעו לקבל החלטה חיובית לנטיעת זיתים . הרווחיות הכלכלית ברורה ומובטחת

אולם . יחד עם הבנה והכרה בחשיבות הפעילות התיירותית, סביבתי לשם טיפול בשטחים המוזנחים ושיפור

. ההיבט הכלכלי הינו החשוב ביותר למרואיינים וקיימת ציפייה להבטחת הרווחיות ואף לתמיכה ישירה

  .אך קיימים סימנים שניתן יהיה להתגבר על כך, החשש מפעילות חקלאית משותפת מהווה מכשלה מסוימת

ם בעלי מטעי זיתים מוזנחים אשר האפשרות לשידרוגם למטעים רווחים הינה מתושבי האזור הינ 9%

  .פשוטה יותר והם יוכלו להוות זרז להתחלת הנושא

אחרי שילוב בין העמדה , לצורך קבלת החלטה חיובית של החקלאי לנטוע או לשקם מטע זיתים

ב הממשקי והכלכלי הנוכחיים יש צורך במספר שינויים במצ, ההתנהגותית שלו עם הנורמות הסוביקטיביות

תהיה , זיתים מוזנחים כרמישל  לות החברתית עולה כי נטיעה ושיקוםקובמבדיקת המ. של ענף גידול הזית

  .מתושבי שפלת יהודה בכפוף למספר תנאים מחציתעל  מקובלת
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  .שירותים סביבתיים .3

, איים ככלל וכרמי הזיתים בפרטפרק זה עוסק באפיון וכימות השירות הסביבתי שמספקים השטחים החקל

  .וכשטחי מחייה ומעבר לבעלי חיים מהבר, כבית גידול

  

  תמונה כללית של השטח: 27איור מספר 
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הבדיקה . הסביבתיים נעשתה לשם בדיקת הרכיב האקולוגי של הקיימות בגידול זיתים שירותיםבדיקת ה

  .שדה עונתיים וחקלאות מטעים אינטנסיבית גידולי, כרמי זיתים, יער וחורש: בוצעה בארבעה שימושי שטח

  גללים ספירות

    .לנחל האלה ותהסמוכ החלקות משלושת אחד בכל חתכים בארבעה חזרות שלושים בוצעו הכל סך

בגלל , לפי התוצאה הישירה של ספירת הגללים לא ניתן להשוות בין היונקים השונים, לעיל כאמור

, צורך לחשב את מידת הפעילות בשימושי הקרקע השוניםיש  לכן, ביניהם בהטלת גלליםההבדלים 

  .ובעזרתה ניתן להשוות בין היונקים השונים

כמות  נמצאהשל יונק מסוים בחלקה מסוימת ובחלק מהדיגומים  גלליםבכלל בחלק מהדיגומים לא נמצאו 

גללים של  9, תיבשימוש הקרקע של גידולי שדה עונ, נספרו בחלקת עזקה 20.3.07-לדוגמא ב, רבה של גללים

   ).4ראה נספח (גללים של צבי  49, בשימוש הקרקע של כרם זיתים, שדות מיכה בחלקתנספרו  18.3.08-תן וב

חלקות שפוזרו לאורך נחל האלה במרווחים של כקילומטר וחצי בקו אוירי וכונו הדיגומים בוצעו בשלוש

   .זכריה ושדות מיכה, עזקה, בהתאם לאתרים הסמוכים אליהם

לכל אחד משלושת היונקים שבדקנו  כל שימוש קרקעב ,משלושים דגימות יםחלקה חושב ממוצע הגלל כלב

  .)11ראה טבלה ( ר"מ 1000לחתך של 

ניתן להבחין ברמת פעילות אפסית של צבי בחלקת זכריה בשימוש קרקע של מטע אינטנסיבי  11מטבלה 

מת פעילות אפסית של כמו כן ניתן להבחין בר. ובחלקת שדות מיכה בשימוש קרקע של גידולי שדה עונתיים

מטע בשימוש קרקע של  עזקהובחלקת גידולי שדה עונתיים דרבן בחלקת זכריה בשימוש קרקע של 

  .אינטנסיבי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 96

כמדד לרמת הפעילות , בכל אחד מאתרי הדיגום, )ר"מ 1000( מספר גללים ממוצע לדיגום: 11 טבלה מספר

  )2008סקר שדה ( שונים בשימושי קרקעהשונים  בעלי החייםשל 

  

  

       דרבן    תן  צבי  

סטית 

 תקן
 ממוצע

סטית 

 תקן
 ממוצע

סטית 

 תקן
 חלקה ממוצע

שימוש 

 קרקע

מספר 

 הדגימות

 זכריה 0.47 0.68 0.63 0.89 0.1 0.31
  זית

 
30 

 זכריה 1.17 1.32 1.73 1.51 0.83 0.7
  חורש/יער

 
30 

 זכריה 0.13 0.43 0.27 0.69 0 0
מטע 

 אינטנסיבי
30 

 זכריה 0 0 0.7 1.29 0.03 0.18
גידולי 

 עונתי שדה
30 

  עזקה 0.17 0.46 0.6 0.93 0.37 0.72
  זית

  
30 

  עזקה 0.83 0.87 1.63 1.96 0.17 0.53
  חורש/יער

 
30 

  עזקה 0 0 0.2 0.41 0.07 0.37
מטע 

 אינטנסיבי
30 

  עזקה 0.07 0.25 0.67 0.8 0.17 0.75
גידולי 

 עונתי שדה
30 

0.69 0.73 0.86 0.87 3.01 1.7 
שדות 

  מיכה
 30 זית

0.56 0.37 0.76 1.03 0.9 0.57 
שדות 

 מיכה
 30 חורש/יער

0.51 0.5 0.31 0.1 0.35 0.13 
שדות 

 מיכה

מטע 

 אינטנסיבי
30 

0 0 1.68 1.47 0.18 0.03 
שדות 

 מיכה

גידולי 

 עונתי שדה
30 

0.57 0.28 1.22 0.82 1.16 0.44 
כל 

 הקבוצות
 360 
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ובין חלקות הדיגום , )28-30ראה איורים (נמצאו הבדלים בין התוצאות במועדי הדיגום השונים  בדיגום

אולם למרות המרחקים הקצרים נמצאו , ביניהן  אשר מוקמו לאורך נחל האלה במרחקים לא גדולים 

  . באותו שימוש קרקע בחלקות הדיגום השונות, במספר הגללים הממוצע לדיגוםניכרים הבדלים 

הממוצע במספר הגללים  ,זכריה ושדות מיכה, בעזקה: נבדקה השונות בין שלוש החלקות ם לכךבהתא

  .צבי ודרבן, תן: שלושת היונקיםמ לדיגום עבור כל אחד

  STATISTICA, version 7 בתוכנת Kruskal Wallis    במבחן בוצעה, בין החלקות בדיקת השונות

.(StatSoft, Inc. 2004)   

ואם ההבדלים ) p<0.05( 0.05-קטן מ pערך , קיימים הבדלים מובהקים בין החלקותו במידה, במבחן זה

  . )p<0.05( 0.05-גדול מ pאינם מובהקים ערך 

   .:H (2, N= 360) =1.05  p =0.5911 התן עבור החלקותבין  )p<0.05( נמצא הבדל מובהקבבדיקה לא 

   H (2, N= 360) =2.72  p =0.2570..:הדרבן עבור החלקותבין  )p<0.05( נמצא הבדל מובהקבבדיקה לא 

   .H (2, N= 360) =18.3  p =0.0001 :הצבי עבור החלקותבין  )p<0.05( נמצא הבדל מובהקבבדיקה זו 

  .17-20מוצגים בפירוט באיורים , ההבדלים העיקריים בין החלקות לאורך כל תקופת הדיגום

  בתוכנת Kruskal Wallis במבחןגם היא  בוצעה, שימושי הקרקע השוניםבין  בדיקת השונות

.STATISTICA, version 7 (StatSoft, Inc. 2004) אם קיימים הבדלים מובהקים בין , במבחן זה ,כאמור

  . )p<0.05( 0.05-גדול מ pואם ההבדלים אינם מובהקים ערך ) p<0.05( 0.05-קטן מ pערך , שימושי הקרקע

   .H (3, N= 360) =65.10 p =0.0000: התן עבור שימושי הקרקעבין  מצא הבדל מובהקנבבדיקה 

   H (3, N= 360) =77.48 p =0.0000. :הדרבן עבור שימושי הקרקעבין  נמצא הבדל מובהקבבדיקה 

  .H (3, N= 360) =35.42 p =0.0000 :הצבי עבור שימושי הקרקע בין  נמצא הבדל מובהקבבדיקה זו 

קיימים הבדלים מובהקים בין שימושי הקרקע השונים בממוצעי ספירת הגללים לדיגום אצל , כלומר

מכאן שניתן להקיש שישנם הבדלים במידת השימוש של בעלי החיים הנחקרים  .שלושת היונקים שדגמנו

  .בארבעת שימושי הקרקע הנבדקים
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זכריה ושדות , בעזקה: ים של התן שנספרה בשלוש החלקות השונותמציג את כמות הגלל 28איור מספר 

לאורך כל תקופת , מטע אינטנסיבי וגידולי שדה, יער וחורש, זית: בשימושי הקרקע השוניםבמספר  ,מיכה

אולם למרות , ניתן להבחין בחלק מהמקרים בהבדלים בכמות הגללים בתאריכים השונים. הדיגום

 ניתן להבחין בכמות גללים .באותו שימוש קרקע בחלקות השונות דומה דפוסההבדלים ניתן להבחין ב

בזית . עם פעמים ספורות בהם לא נמצאו גללים כלל, מרובה ועקבית של התן בחלקות היער והחורש

בחקלאות המטעים . אך עדיין הכמות גדולה, ובגידולי השדה כמות הגללים שנספרה נמוכה יותר

   . לא נמצאו גללים כלל, ה וברוב מועדי הדיגוםהאינטנסיבית כמות הגללים קטנ

  

  

 מספר הגללים בכיסויי הקרקע השונים בחלקות השונות לאורך כל תקופת הדיגום, תן: 28 איור מספר

  )2008סקר שדה : מקור(
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זכריה ושדות  ,בעזקה: מציג את כמות הגללים של הדרבן שנספרה בשלוש החלקות השונות 29איור מספר 

. לאורך כל תקופת הדיגום, מטע אינטנסיבי וגידולי שדה, יער וחורש, זית: בשימושי הקרקע השונים ,מיכה

אולם למרות ההבדלים ניתן , ניתן להבחין בחלק מהמקרים בהבדלים בכמות הגללים בתאריכים השונים

שדות חלקת זית בבנה מעט דפוס שו מלבד, באותו שימוש קרקע בחלקות השונות דפוס דומהלהבחין ב

ניתן להבחין בכמות גללים מרובה יחסית . אצל הדרבן כמות הגללים שנספרה נמוכה יותר משל התן .מיכה

בזית כמות הגללים . עם מספר פעמים בהם לא נמצאו גללים כלל, ועקבית של הדרבן בחלקות היער והחורש

טעים האינטנסיבית כמות הגללים קטנה בחקלאות המ. אך עדיין הכמות גדולה, שנספרה נמוכה יותר

בגידולי השדה העונתיים כמות הגללים קטנה מאד . לא נמצאו גללים כלל, מועדי הדיגוםובחלק ניכר מ

  .לא נמצאו גללים כלל, וברוב מועדי הדיגום

  

  

 לאורך כל תקופת הדיגוםמספר הגללים בכיסויי הקרקע השונים בחלקות השונות , דרבן: 29איור מספר 

  )2008סקר שדה : מקור(
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זכריה ושדות , בעזקה: מציג את כמות הגללים של הצבי שנספרה בשלוש החלקות השונות 30איור מספר 

לאורך כל תקופת , מטע אינטנסיבי וגידולי שדה, יער וחורש, זית: בשימושי הקרקע השוניםבמספר  ,מיכה

אולם למרות , בהבדלים בכמות הגללים בתאריכים השוניםניתן להבחין בחלק מהמקרים . הדיגום

, התן והדרבן הדיגומים שהתקבלו עבוראולם בניגוד לתוצאות , ים מסוימיםדפוסההבדלים ניתן להבחין ב

   .אותם דפוסים ברורים בשימושי הקרקע השונים לא נמצאואצל הצבי 

על פני כל  ,עונתי גידולי שדהשל קע בשימוש הקרשל מספר גללים נמוך בכל החלקות  ,קיים דפוס דומה

  .מועדי הדיגום מלבד חריגים בודדים

שם הייתה תחנת (שדות מיכה חלקת של המטע האינטנסיבי בבשימוש הקרקע קיים הבדל במספר הגללים 

אפסי בשתיהן מלבד זכריה ועזקה שהיה האינטנסיבי בחלקות לבין מספר הגללים במטע ) גללים קבועה

  .קהחריג אחד בעז

קיים דפוס  ןשדות מיכה וזכריה שבהחלקות עזקה לבין חלקת חורש יש הבדל בין /יערבכיסוי השטח של 

   .מספר הגלליםשל  דומה

  

 מספר הגללים בכיסויי הקרקע השונים בחלקות השונות לאורך כל תקופת הדיגום, צבי: 30איור מספר 

  )2008סקר שדה : מקור(
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כם מספר וס, ת מדד על רמת הפעילות של בעלי החיים השונים שדגמנו בשימושי הקרקע השוניםלשם קבל

 לאחר מכן חושב הממוצע, )12טבלה ( הגללים הכולל לאורך כל תקופת הדיגום בכל אחת משלוש החלקות

  .)13טבלה ( מספר הגללים הכולל לאורך כל תקופת הדיגום של שלוש חלקות הדיגום של וסטיות התקן

  

השונים  בעלי החייםשל כמדד לרמת הפעילות , בכל אחד מאתרי הדיגום כולל מספר גללים: 21מספר טבלה 

  )2008סקר שדה ( שונים בשימושי קרקע

   זכריה  

 כ"סה דרבן תן צבי  שימוש קרקע\בעלי חיים

 112 35 52 25 חורש/ יער 

 36 14 19 3 זית

 12 4 8 0 )חקלאות אינטנסיבית(מטעים 

 22 0 21 1 עונתיים גידולי שדה

  53 100 29 כ"סה

   עזקה  

 כ"סה דרבן תן צבי שימוש קרקע\בעלי חיים

 79 25 49 5 חורש/ יער 

 34 5 18 11 זית

 8 0 6 2 )חקלאות אינטנסיבית(מטעים 

 27 2 20 5 עונתיים גידולי שדה

 225 32 93 23 כ"סה

   מיכה שדות  

 כ"סה דרבן תן צבי רקעשימוש ק\בעלי חיים

 59 17 31 11 חורש/ יער 

 99 51 26 22 זית

 22 4 3 15 )חקלאות אינטנסיבית(מטעים 

 45 1 44 0 עונתיים גידולי שדה

 285 73 104 48 כ"סה
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 בעלי החיים שלכמדד לרמת הפעילות , של שלוש החלקותממוצע כולל מספר גללים : 31טבלה מספר 

  )2008סקר שדה ( באזור שונים חשט בכיסויי השונים

  

  דרבן  תן  צבי בעלי חיים

 ממוצע שימוש קרקע
סטיית 

 תקן
 ממוצע

סטיית 

 תקן
 ממוצע

סטיית 

 תקן

 9.02 25.67 11.36 44.00 10.26 13.67 חורש/ יער 

 24.38 23.33 4.36 21.00 9.54 12.00 זית

 2.31 2.67 2.52 5.67 8.14 5.67 )חקלאות אינטנסיבית(מטעים 

 1.00 1.00 13.58 28.33 2.65 2.00 עונתיים גידולי שדה

  

, )12(נמוכה מעט יותר בזית , )13.67(הצבי הייתה הגבוהה ביותר ביער ובחורש  שלהממוצעת רמת הפעילות 

באופן כללי כמות הגללים של ). 2(ונמוכה בשטח גידולי השדה העונתיים ) 5.67(בינונית נמוכה במטעים 

  .שכמות הגללים שלו הייתה הרבה ביותר, יתה נמוכה יותר מזו של הדרבן ושל התןהצבי שנספרה הי

נמוכה מעט יותר בזית , )25.67(רמת הפעילות הממוצעת של הדרבן הייתה הגבוהה ביותר ביער ובחורש 

  ).1(ונמוכה מאד בשטח גידולי השדה העונתיים ) 2.67(נמוכה במטעים , )23.33(

כמחצית -בינונית נמוכה בזית, )44(תן הייתה הגבוהה ביותר ביער ובחורש רמת הפעילות הממוצעת של ה

  ).5.67(ונמוכה במטעים ) 28.33(בינונית גבוהה בשטח גידולי השדה העונתיים , )21(

 באזורי ביותר הגבוהה היתהתן ודרבן , צבי החיים בעלי שלושת של הפעילות רמת, התוצאות מן שעולה כפי

 רמת לכך אי .רים טבעיים המהווים בתי גידול מיטביים עבור בעלי חיים אלובהיותם אזו, חורש/היער

 הפעילות רמת היא הטבעי בשטח ר"מ 1000 של בחתכים הגללים ספירת מתוך המצאנש הפעילות

 100% מהווה מספר הגללים שנספר ברמת פעילות מיטבית זו. של בעלי חיים אלו באזור המחקר המיטבית

 האחרים משימושי הקרקע אחד בכל מספר הגללים השוווה וואליו באזור המחקר מפעילות בעלי חיים אל

   ).14טבלה ( האחרים משימושי הקרקע אחד בכל הפעילות מידתוכך התקבלה 

  

  מספר הגללים בשימוש קרקע מסוים*100= שונים בשימושי קרקע רמת הפעילות
   ביער וחורשמספר הגללים                                                                        
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בהשוואה , באחוזים שונים בשימושי קרקעהשונים  בעלי החייםהפעילות של  השוואת: 41מספר טבלה 

  .)2008סקר שדה ( בשטח הטבעי %100ל

  

 דרבן תן צבי כיסוי שטח\בעלי חיים

 100 100 100 חורש/ יער 

 91 48 88 זית

 10 13 41 )מטעים(חקלאות אינטנסיבית 

 4 64 15 בעל גידולי שדה

התן : שוניםשימושי קרקע השונים ב בעלי החייםמהתוצאות עולה כי קיימים הבדלים במידת הפעילות של 

לה גם אך מג, פעיל מאד בשטח היער והחורש, שהינו חיה אופורטוניסטית בעלת העדפה לפעילות לילית

לפעילותו  ,כנראה ,יש ליחס זאת .)64%(הפתוחים וחסרי המסתור  שדההגידולי פעילות רבה בשטחי 

התן מגלה רמת פעילות בינונית במטעי  .ומהירותוהכוללת שיחור מזון תוך הליכה משמעותית הלילית 

  .לות נמוכה באזורי חקלאות אינטנסיביתיופע) 48%(זיתים 

אך מגלה גם רמת פעילות רבה במטעי הזיתים , פעיל מאד בשטח היער והחורש, יום הצבי שהינו חיה פעילת

העדפה ברורה כל כך של מטעי  .נתון זה מפתיע במעט בגלל הסברה שהצבי מעדיף שטחים פתוחים, )88%(

  .הזיתים מעידה על כך שהמסתור שמעניקים מטעי הזיתים חשוב מאד לצבי

משמעותית  האולם היא עדיין גבוה )41%(טחי מטעים אינטנסיביים אנו רואים העדפה בינונית נמוכה לש

שטחי המטעים . )15%( היא רקבהם הפעילות  פתוחים וחסרי המסתור גידולי שדהמרמת הפעילות בשטחי 

באזור אינם מגודרים ויש להניח שפעילות האדם האינטנסיבית במטעים היא שגורמת להפחתת פעולות 

ירדה בזמן פעולת , כמו גם של הדרבן במטעי הזיתים ,שמידת הפעילות של הצבי יש לציין. הצבאים בהם

  . המסיק והגיזום

אך מגלה גם רמת פעילות , פעיל מאד בשטח היער והחורש, איטי באופן יחסי, הדרבן שהינו חיה פעילת לילה

ר שמעניקים מעידה על כך שהמסתו, העדפה ברורה כל כך של מטעי הזיתים, )91%(רבה במטעי הזיתים 

, כמו גם הסימנים לכך שהזיתים אחרי הבשלתם המלאה ונשירתם, לדרבן גם מטעי הזיתים חשוב מאד

ורמת ) 10%( אנו רואים העדפה נמוכה לשטחי מטעים אינטנסיביים. לדרבנים חשוב מהווים מקור מזון

  . בלבד 4%-הפתוחים וחסרי המסתור  גידולי שדהפעילות נמוכה מאד בשטחי ה
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טרו ושנ בעלי החייםהתנגדות למעבר נעשה חישוב ה, מתוך רמת הפעילות בשימושי הקרקע השונים

 .)15טבלה (תוך השוואה לשטחי היער והחורש בהם הנחנו שאין התנגדות למעבר, בשימושי הקרקע השונים

ההתנגדות  משמעו שרמת, יותר מסוים נמוכה בעל חייםמסוים הפעילות של שימוש קרקע ככל שב, כלומר

מאחר שהנחנו שאין התנגדות למעבר . הינה גבוהה יותר בעלי חייםזה למעבר אותו שימוש קרקע של 

לזו שבשטח הטבעי בו אין התנגדות  שימוש קרקעהשווינו את רמת ההתנגדות בכל , בשטחים הטבעיים

במידת הפעילות של  שטח הטבעיב) מספר הגללים(מידת הפעילות  מתקבל מחלוקת, ערך ההתנגדות .למעבר

משמעו ירידה במידת , ככל שערך מידת ההתנגדות עולה .)15טבלה (משימושי קרקע בכל אחד  בעלי חייםכל 

  .הפעילות של בעל החיים באותו שימוש קרקע והעדפה שלילית לשימוש קרקע זה

בהשוואה לשטח יער , שונים שונים בכיסויי שטח בעלי חייםמידת ההתנגדות למעבר : 51מספר טבלה 

  .)2008סקר שדה ( וחורש

  

 דרבן צבי תן שימושי קרקע \בעלי חיים

 1.00 1.00 1.00 חורש/  יער
 1.10 1.14 2.10 זית

 9.52 2.40 7.72 )מטעים(אינטנסיבית  חקלאות
 25.70 6.85 1.55 בעל גידולי שדה

  

  

הינם ים אנו רואים ששטחים הנטועים במטעי זיתים השונ בעלי החייםרמת ההתנגדות למעבר בחינת מ

  . )2.10(התנגדות בינונית למעבר תן רמת ו )1.14(וצבי  )1.10(התנגדות נמוכה למעבר דרבן  בעלי רמת

 )7.72(ותן  )9.52(התנגדות גבוהה למעבר דרבן  הינם בעלי רמתשטחים הנטועים במטעים אינטנסיביים 

  .)2.40(והתנגדות בינונית למעבר צבי 

 בעלי רמת, )25.70( דרבן למעבר מאד גבוהה ההתנגדות הינם בעלי רמת עונתיים גידולי שדה שטחי

  .)1.55( תן למעבר נמוכה והתנגדות )6.85( צבי למעבר גבוהה ההתנגדות

 שימושי של המרחביים להיבטים הבדיקה הרחבוה, בנוף השונים קרקעהשימושי ב הפעילות בדיקת אחרי

 מידת, כאמור. הקישוריות מידת בדיקתוזאת לצורך  בעלי החייםל ספציפי ביחס בנוף ניםהשו הקרקע

 למיני ספציפית והיא ותנועה במרחב אקולוגית זרימה מאפשר הנוף בה הדרגה הינה קישוריותה

 יכולת היא האורגניזם מבחינת הנוף של הקישוריות על שמשפיע מה. בודקים שאנו השונים האורגניזמים

 הספציפית ההתנגדות ומידת הנוף של הכתמי המרחבי למבנה בהתאם האורגניזם של הספציפית התנועה

 Clark and Evans 1954; Dale1999; Dale 2000; Johnsonet) בנוף השונים הכתמים של הפונקציונלית

al. 1992; Kareiva 1990). 
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   התרחישים סימולציות

 הקיטוע ומידת קישוריותה הערכת את מאפשרת שוניםה הגידולים-הקרקע שימושי של ההתנגדות בדיקת

שטחים המסודרים , זאת מאחר ומדובר בשטחי חקלאות הסמוכים לשטחים טבעיים למחצה .בין הכתמים

ם משפיע ישירות על הכתמימ דאופי הגידול השונה בכל אח .אשר צורתם המרחבית דומה )כתמים(בחלקות 

מאחר שכרמי זיתים מהווים אזורי . בעלי חיים ל ידיעהמימד המרחבי של הנוף ויכולת המחייה והמעבר בו 

במרחב החקלאי שבין השטחים הטבעיים , ובכך מהווים כתמים תומכי קישוריות בעלי חייםמחייה ומעבר ל

בכמות מספקת ובפיזור מרחבי נכון  .ם ולפיזורם המרחבי של כרמי הזיתיםכמותקיימת חשיבות ל, למחצה

כתמים אשר יוכלו לתרום לקישוריות של האזור , בעלי חייםת כתמים חיוביים לכרמי זיתים יוכלו להוו

  .כולו

נמצא מדד של  זיתיםבמאחר ו, יהווה תרומה סביבתית חיובית, שריכוז הזיתים בכתמים גדולים יש להניח

מבין שימושי הקרקע ודרבנים  צבאיםרמת הפעילות הגבוהה ביותר וההתנגדות הנמוכה ביותר למעבר 

אולם מאחר והשטח , ריכוז הזיתים יהיה יעיל יותר גם מבחינת העיבוד החקלאי .החקלאיים שנבדקו

מיקום הזיתים בשטח החקלאי הינו , בבעלות חקלאים שונים, החקלאי מורכב מהרבה חלקות קטנות

  .בעייתי לחיזוי

כמות כרמי בשלושה תרחישים שונים שבהם  )16ראה טבלה ( בדקנו את מידת הקישוריות של השטח

 )מוגברת נטיעת כרמי זיתים(כרמי זיתים  כמות גבוהה שלתרחיש של . א :שונה) באחוזים(הזיתים בשטח 

. ג. וחלוקה הומוגנית יחסית בין שימושי הקרקע 30%-תרחיש של כמות זיתים בינונית. ב, 55%השטח  ברוב

טבלה ( 65%-גידולי שדה לש הוכמות גבוה, מהשטח בלבד 15%-כרמי זיתים ב כמות נמוכה שלתרחיש של 

  .)א1

אשר שמרו על של תרחישים עשר חזרות אקראיות  נעשובשלושת התרחישים עם הכמויות והיחסים השונים 

  . אותם יחסים אולם בפיזור מרחבי שונה ואקראי

 מכלל) קרקע ישימוש( החלוקה לשלושת הגידולים באחוזים:שלושת התרחישים הנופיים: א1טבלה מספר 

  החקלאי חהשט

 גידולי שדה

  זיתים מטעים בעל

   כמות גבוהה של כרמי זיתים. 1 55% 20% 25%

  בינונית ברמה הזיתים כרמי. 2 30% 30% 40%

 כמות נמוכה של כרמי זיתים . 3 15% 20% 65%

  

 שלושת התרחישיםכל אחד בשל מפת השטח ) אחת מעשר חזרות אקראיות(מציגים דוגמא  31-33איורים 

  .נופייםה
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  כמות גבוהה של כרמי זיתיםדוגמא לתרחיש של  :13איור מספר 
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  הטרוגניות בין כיסויי השטח, כמות בינונית של כרמי זיתיםדוגמא לתרחיש של  :23איור מספר 
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  כמות נמוכה של כרמי זיתיםדוגמא לתרחיש של  :33איור מספר 
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  מודלים מרחבייםהתוצאות ניתוח 

בכל אחת , GISתוכנת אמצעות חושב ב, צירת שלושת התרחישים הנופיים עם עשר חזרות אקראיותילאחר 

בעזרת אינדקס הקישוריות , )16טבלה (של השטח  מקדם הקישוריות , מעשר החזרות בשלושת התרחישים

  .ראה הסבר במערך המחקר, שפותח במחקר זה

  .ולה הקישוריות בשטחככל שע נמוכים יותרהינו בעל ערכים  מקדם הקישוריות 

מחושב ממוצע ההתנגדות לכתם והתנגדות ממוצעת של השטח על פי  מקדם הקישוריות במהלך חישוב 

  .ובעל החיים הנבדק מאפייני השטח הספציפי

  מקדם הקישוריות אינדקס 
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  בשלושת התרחישים בעלי החייםבשלושת , טחבש מקדם הקישוריות חישוב : 61טבלה מספר 

  

 תן
סך ההתנגדות 

 בכל הכתמים

מספר 

 הכתמים

ממוצע התנגדות 

 לכתם

סך התנגדות 

 השטח

התנגדות ממוצעת 

 של השטח

מקדם 

  הקישוריות 

 0.77 1.85 61233.01 46864.68 64.00 3000376.46 זיתים נמוך

 0.89 2.18 72150.78 54464.11 80.70 4400179.59 זיתים בינוני

 0.80 1.95 64535.70 48958.31 73.90 3619237.43 זיתים גבוה

 דרבן
סך ההתנגדות 

 בכל הכתמים

מספר 

 הכתמים

ממוצע התנגדות 

 לכתם

סך התנגדות 

 השטח

התנגדות ממוצעת 

 של השטח

מקדם 

 הקישוריות 

 0.10 8.89 294153.75 28063.67 64.00 1793899.19 זיתים נמוך

 0.07 6.51 215506.30 20680.17 80.70 1667676.48 זיתים בינוני

 0.05 4.46 147445.15 14214.57 73.90 1049830.05 זיתים גבוה

 צבי
סך ההתנגדות 

 בכל הכתמים

מספר 

 הכתמים

ממוצע התנגדות 

 לכתם

סך התנגדות 

 השטח

התנגדות ממוצעת 

 של השטח

מקדם 

 הקישוריות 

 0.41 2.82 93295.02 38494.75 64.00 2461898.01 זיתים נמוך

 0.32 2.23 73903.69 30187.56 80.70 2435559.69 זיתים בינוני

 0.26 1.79 59154.58 23891.09 73.90 1765095.69 זיתים גבוה

  

  

שמשמעה עלייה  ,אצל הצבי והדרבן מקדם הקישוריות ירידה בבדפוס דומה של  ניתן להבחין 16טבלה ב

מקדם יחד עם עליה ב, אצל התן קיימת מגמה הפוכה, בקישוריות השטח ככל שעולה כמות הזיתים בשטח

  .בכמות זיתים בינונית הקישוריות 

עולה המייצגת מצב בו , בכמות הזיתים הבינוניתניתן לראות את העלייה במספר הכתמים  16טבלה ב

כמו במקרה של כמות זיתים  דומיננטי אחד שימוש קרקעכאשר אין וזאת , החקלאי ההטרוגניות בנוף

  .גידולי שדהדולה של וכמות ג נמוכהכמות זיתים או  ,גבוהה

דבר , החקלאיים קרקעהשימושי ישנה חלוקה דומה בין שלושת , הזיתים ברמה בינוניתכיסוי בתרחיש שבו 

כתמים בממוצע בחלופת הזיתים הנמוכה  64- היוצר הטרוגניות ועליה משמעותית במספר הכתמים מ

כתמים בממוצע  73.9-ינונית וירידה חזרה לכתמים בממוצע בחלופת הזיתים הב 80.7-ל גידולי שדהוהעדפת 

  .בחלופת הזיתים הגבוהה

מספר כתמים גבוה יותר בעלי שטח קטן  ומשמע קיטועה, קיטועעולה גם ה ,כאשר כתמיות השטח עולה

  .לחצות מספר רב יותר של כתמים בעלי התנגדויות שונות בעלי החייםיותר וצורך של 



 111

המאפשר יכולת ניתוח של , נה לנו כלי מחקרי בעל משמעותשפותח בעבודה זו מק מקדם הקישוריות 

  .עבור שטח מסוים ובעל חיים ספציפי, תרחישים מרחביים שונים וקישורם לתהליכים אקולוגיים נופיים

  .הינו בעל ערכים יורדים ככל שעולה הקישוריות בשטח מקדם הקישוריות 

  

  בשלושת התרחישים בעלי החיים בשלושת מקדם הקישוריות סיכום והשוואת : 71מספר טבלה 

  

מקדם 

 הקישוריות 

 דרבן

 

 צבי

 

 תן

 

 סטיית תקן ממוצע סטיית תקן ממוצע סטיית תקן ממוצע 

 0.015 0.765 0.007 0.413 0.003 0.095 זיתים נמוך

 0.047 0.889 0.011 0.324 0.004 0.069 זיתים בינוני

 0.041 0.800 0.012 0.256 0.002 0.048 זיתים גבוה

  

  

 בוצעה ,עבור בעלי החיים השונים ,מקדמי הקישוריות בכמויות הזיתים השונות בשטחבין  בדיקת השונות

 במידה, במבחן זה,כאמור Kruskal Wallis  .STATISTICA, version 7 (StatSoft, Inc. 2004) במבחן

ההבדלים אינם ו במידה) p<0.05( 0.05-קטן מ pערך , קיימים הבדלים מובהקים בין שימושי הקרקעו

  . )p<0.05( 0.05-גדול מ pמובהקים ערך 

  

  :התן עבורכמויות הזיתים השונות  בין  נמצא הבדל מובהקבבדיקה 

H (2, N= 29) =18.47280 p =0.0001   

  :הדרבן עבור כמויות הזיתים השונות בין  נמצא הבדל מובהקבבדיקה 

 H (2, N= 29) =24.89655 p =0.0000  

   :הצבי עבור כמויות הזיתים השונות בין  נמצא הבדל מובהקבבדיקה זו 

 H (2, N= 29) =24.89655 p =0.0000  

  .אצל שלושת היונקים שדגמנו כמויות הזיתים השונותב מקדמי הקישוריותקיימים הבדלים מובהקים בין 
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ככל , שמשמעה עלייה בקישוריות השטח ,ור הצביעב מקדם הקישוריות את הירידה ב ניתן לראות 34איור ב

מקדם קישוריות של לירידה ) 15%(בכמות זיתים נמוכה  0.41שעולה כמות הזיתים ממקדם קישוריות של 

  ).55%(בכמות זיתים גבוהה  0.26והמשך ירידה למקדם קישוריות של  )30%( בינוניתבכמות זיתים  0.32

עולה בקנה אחד עם העדפתו של , עליית כמות כרמי הזיתים בשטחעלייה בקישוריות השטח עבור הצבי עם 

חקלאות , גידולי שדה עונתיים ומטעים, הצבי את הזיתים על פני שימושי הקרקע החקלאיים האחרים

  .אינטנסיבית

מקדם הקישוריות
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  בשטח של כרמי זיתיםשל הצבי בכמויות שונות  מקדם הקישוריות  :34איור מספר  

  )2008סקר שדה : מקור( 
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, שמשמעה עלייה בקישוריות השטח ,עבור הדרבן מקדם הקישוריות את הירידה בניתן לראות  35 איורב

ירידה למקדם קישוריות ) 15%(בכמות זיתים נמוכה  0.1ככל שעולה כמות הזיתים ממקדם קישוריות של 

  ).55%(בכמות זיתים גבוהה  0.05יות של והמשך ירידה למקדם קישור) 30%(בכמות זיתים בינונית  0.07של 

עולה בקנה אחד עם העדפתו של , עלייה בקישוריות השטח עבור הדרבן עם עליית כמות כרמי הזיתים בשטח

חקלאות , גידולי שדה עונתיים ומטעים, את הזיתים על פני שימושי הקרקע החקלאיים האחרים דרבןה

  .אינטנסיבית

מקדם הקישוריות
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סקר שדה : מקור( בשטח של כרמי זיתיםשל הדרבן בכמויות שונות  מקדם הקישוריות  :35איור מספר 

2008(  
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ככל , ה בקישוריות השטחירידשמשמעה  ,עבור התן מקדם הקישוריות ה בעליאת הניתן לראות  36 איורב

ם קישוריות של למקד עליה) 15%(בכמות זיתים נמוכה  0.77שעולה כמות הזיתים ממקדם קישוריות של 

  ).55%(בכמות זיתים גבוהה  0.80למקדם קישוריות של חזרה וירידה ) 30%(בכמות זיתים בינונית  0.89

העדפתו אי עולה בקנה אחד עם , ן עם עליית כמות כרמי הזיתים בשטחתבקישוריות השטח עבור ה ירידה

  . גידולי שדה עונתייםלוהעדפתו , את הזיתים על פני שימושי הקרקע החקלאיים האחרים תןשל ה

כשעולה כמות הזיתים מכמות , שמשמעה ירידה בקישוריות השטח מקדם הקישוריות בולטת מאד העליה ב

עלייה של כמות . 1: דפוס זה נובע משני גורמים. קישוריות נמוך יותר וירידה חזרה למקדם ,נמוכה לבינונית

בתרחיש של כמות זיתים  30%- נמוכה ל בתרחיש של כמות זיתים 20%-השטח לחקלאות אינטנסיבית מ

התנגדות שטחי החקלאות האינטנסיבית . 20%-ל בינונית וירידה חזרה בתרחיש של כמות זיתים גבוה

  .והיא משפיעה על הקישוריות של כלל השטח הלמעבר התן היא גבוה

 קיטועה, עבקיטוגורמת לעלייה , ות של השטח בתרחיש של כמות זיתים בינוניתיבהטרוגנעלייה ה. 2 

לחצות מספר רב יותר של כתמים בעלי  התןמספר כתמים גבוה יותר בעלי שטח קטן יותר וצורך של  ומשמע

לחצות מספר רב יותר יש לשער שהתן שמרחק התנועה היומי שלו הינו גדול למדי נאלץ  .התנגדויות שונות

  .אשר הקטינו עבורו את קישוריות השטח של כתמים בעלי התנגדויות שונות

כאשר ו יתכןבהתאם לכך  ,במרחק התנועה היומי הגדול מאד של התן גםלכך נעוץ  יתכן שחלק מההסבר

   .יש לשקול הגדלת השטח הנבדק, מרחק התנועה היומי גדול

  



 115

מקדם הקישוריות

 תן

0.70

0.72

0.74

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

0.90

זיתים גבוהזיתים בינוניזיתים נמוך

מקדם הקישוריות

  

  )2008סקר שדה : מקור( בשטח של כרמי זיתיםשל התן בכמויות שונות  מקדם הקישוריות  :36איור מספר 
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  :הבאות נקודותאת שלוש הניתן לציין  ,מחקר שירותי הסביבה שבו נבדקו צבי דרבן ותןתוצאות סיכום מ

  : שוניםשימושי קרקע השונים ב בעלי החייםקיימים הבדלים במידת הפעילות של  .1

אך מגלה גם  ,פעיל מאד בשטח היער והחורש, התן שהינו חיה אופורטוניסטית בעלת העדפה לפעילות לילית

לפעילותו  ,כנראה ,יש ליחס זאת .)64%(הפתוחים וחסרי המסתור  שדההגידולי פעילות רבה בשטחי 

התן מגלה רמת פעילות בינונית במטעי  .ומהירותוהכוללת שיחור מזון תוך הליכה משמעותית הלילית 

  .לות נמוכה באזורי חקלאות אינטנסיביתיופע) 48%(זיתים 

אך מגלה גם רמת פעילות רבה במטעי הזיתים , פעיל מאד בשטח היער והחורש, פעילת יום הצבי שהינו חיה

העדפה ברורה כל כך של מטעי  .נתון זה מפתיע במעט בגלל הסברה שהצבי מעדיף שטחים פתוחים, )88%(

  .על כך שהמסתור שמעניקים מטעי הזיתים חשוב מאד לצבי ,ככל הניראה, הזיתים מעידה

משמעותית  האולם היא עדיין גבוה )41%(פה בינונית נמוכה לשטחי מטעים אינטנסיביים העד הצבי מגלה

  . )15%( בהם הפעילות של הפתוחים וחסרי המסתור שדההגידולי מרמת הפעילות בשטחי 

אך מגלה גם רמת , פעיל מאד בשטח היער והחורש, איטי באופן יחסי, הדרבן שהינו חייה פעילת לילה

מעידה על כך שהמסתור , העדפה ברורה כל כך של מטעי הזיתים, )91%(מטעי הזיתים פעילות רבה ב

כמו גם הסימנים לכך שהזיתים אחרי הבשלתם המלאה , שמעניקים מטעי הזיתים חשוב מאד לדרבן

) 10%( אנו רואים העדפה נמוכה לשטחי מטעים אינטנסיביים. לדרבנים חשוב מהווים מקור מזון, ונשירתם

  . בלבד 4%-הפתוחים וחסרי המסתור  גידולי שדהות נמוכה מאד בשטחי הורמת פעיל

טרו ושנ בעלי החייםהתנגדות למעבר נעשה חישוב ה, מתוך רמת הפעילות בשימושי הקרקע השונים. 2

   .בשימושי הקרקע השונים

, ר דרבןעבואנו רואים ש, בשימושי הקרקע השוניםהשונים  בעלי החייםרמת ההתנגדות למעבר בחינת מ

שטחים הנטועים במטעים  ,1.10- התנגדות נמוכה למעבר הינם בעלי רמתשטחים הנטועים במטעי זיתים 

 הינם בעלי רמת עונתיים גידולי שדה שטחי, 9.52-  התנגדות גבוהה למעבר הינם בעלי רמתאינטנסיביים 

  .25.70- למעבר מאד גבוהה ההתנגדות

 ,1.14-  התנגדות נמוכה למעבר הינם בעלי רמתים במטעי זיתים שטחים הנטוע, עבור צביאנו רואים ש

 גידולי שדה שטחי, 9.52- למעבר בינוניתהתנגדות  הינם בעלי רמתשטחים הנטועים במטעים אינטנסיביים 

  .6.85- למעבר גבוהה ההתנגדות הינם בעלי רמת עונתיים

 ,2.10-  למעבר בינוניתהתנגדות  י רמתהינם בעלשטחים הנטועים במטעי זיתים , עבור תןאנו רואים ש

 גידולי שדה שטחי, 7.72- התנגדות גבוהה למעבר הינם בעלי רמתשטחים הנטועים במטעים אינטנסיביים 

  .1.55- למעבר נמוכה ההתנגדות הינם בעלי רמת עונתיים
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 שימושי של יםהמרחבי להיבטים הבדיקה הרחבוה, בנוף השוניםשימושי הקרקע ב הפעילות בדיקת אחרי. 3

 זרימה מאפשר הנוף בה הדרגה הנופית שהיא הקישוריות מידת בדיקתוזאת לצורך  בנוף השונים הקרקע

, מידת הקישוריות הנופית שנמצאה. בודקים שאנו השונים האורגניזמים למיני ספציפית והיא אקולוגית

ומיים של בעלי החיים שחושב לשטח המחקר על פי מרחקי התנועה הי מקדם הקישוריות היא בהתאם ל

מידת ההתנגדות למעבר בעלי חיים אלו בשימושי הקרקע השונים שנבדקו ובעזרת אינדקס , שנבדקו

  .הקישוריות שפותח בעבודה זו

 תעלה, מכמות נמוכה לבינונית ולגבוהה, כמות של כרמי הזיתים בשטחככל שתעלה הש ,בבדיקה נמצא

נמצא שעלייה בכמות כרמי הזיתים בשטח תוביל  ,עבור התן. הקישוריות הנופית של השטח עבור צבי ודרבן

עבור התן נמצא שהגדלת כמות כרמי הזיתים מכמות קטנה לבינונית . להקטנת הקישוריות באופן כללי

אם , הקטינה את הקישוריות במידה רבה מאד ועלייה נוספת בכמות הזיתים הגדילה מעט את הקישוריות

  . זיתים נמוכהכי עדיין ברמה הנמוכה מבכמות 

תקטין את , כאזור מחייה ומעבר מרחבתשפר את איכות ה, כרמי הזיתים שטחיהגדלת , עבור הצבי והדרבן

  .התנגדות השטח למעבר ותגדיל את הקישוריות הנופית של השטח

תגדיל את התנגדות השטח , איכות השטח כאזור מחייה ומעבר עבור התן הגדלת כרמי הזיתים תקטין את

  .טין את הקישוריות הנופית של השטחלמעבר ותק

לאיכות השטח החקלאי כאזור מחייה ומעבר לבעלי חיים ולרמת הקישוריות של שטח זה ישנה חשיבות 

השטחים הפתוחים , בעולם בכלל ובישראל הצפופה בפרט. רבה בשמירה על המגוון הביולוגי בישראל

ון הביולוגי בגלל גודלם המצומצם וחוסר אינם מספיקים לשימור המגו, שמורות טבע ויערות, המוגנים

אוכלוסיות החי והצומח בשטחים המוגנים תלויות באופן ניכר ברווחת חיוניות . ביניהם הרציפות 

  .שטחים חקלאיים בעיקרם, האוכלוסיות החי והצומח בשטחים מחוץ לשטחים המוגנים
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  ומסקנות דיון

קת צרכי הדורות הקיימים ללא פגיעה ביכולתם של אספהינה  ,כפי שהוגדרה ברקע התאורטיקיימות 

  . הדורות הבאים לספק את צרכיהם

בהתאמות ו כלכלי וחברתי, אקולוגי: מיוחסים שלושה היבטים הקשורים ביניהםבמחקר זה לקיימות 

   .סביבתיים וכלים שלטוניים שירותים, מקובלות חברתית ,מחקר זהל

גורמת לחוסר יעילות ה הבעיימהווים  נטושיםקלאיים שטחים ח, כפי שהצביע הרקע הכללי לעבודה

הם אינם מהווים מקורות הכנסה , אובדן ההשקעות שהושקעו בהכשרתם, בשימוש במשאב הקרקע

חלק משטחים חקלאיים אלו  .לפגיעה בערכים סביבתייםגורמים ו לחקלאים אשר יכלו להתפרנס מהם

 ,סכנת השריפות בהם גוברת, ו במיני צמחים פולשנייםהופכים למזבלות ומעזבות המתמלאות בפסולת א

  .וגובר הלחץ להסבתם לשטחי בינוי ופיתוח מסוגים שונים שטחים אלו הופכים למטרד נופי

יכול להוות פיתרון בר קיימא לבעיית השטחים  שגידול זיתיםהניחה ר שאבדיקת השערת המחקר 

 על נשענת אשר הקיימות הגדרת מעצם, מחקרי מורכבה תהליך יתה, בשפלת יהודה נטושיםהחקלאיים ה

התייחסות מעמיקה אל הנושא חייבה לעשות שימוש בכלים . כלכלי וסביבתי, חברתי: שלושה רכיבים

  .מחקריים ממספר תחומי מחקר ולשלבם יחד למחקר רב תחומי אשר הציג מענה לשאלת המחקר

חקלאי שפלת יהודה  על ידיל חברתית קוברון מפת יהיה זיתים שגידולנמצא . א: אישור השערות המחקר

בשפלת יהודה וזאת בתנאי של שיפור ברווחיות ענף הזית שיפור  נטושיםלבעיית השטחים החקלאיים ה

הנחיות , תקנות, חוקים הכולליםשבישראל קיימים כלים שלטוניים  נמצא. ב. שהינו בהחלט בר השגה

יהווה , כלשונם או בהתאמה מסוימת, אשר יישומם' הקלות במס וכד, ותתמיכ, הוראות, צווים, תכנוניות

זיתים כפיתרון לבעיית השטחים החקלאיים  גידולאשר יוכל לקדם את הפתרון של , חיובי או שלילי, תמריץ

תיאום ועבודה משותפת בין גופים  ,לשם קידום הנושא חשובה ביותר הסכמה .בשפלת יהודה נטושיםה

 .המופקדים על הכלים השלטוניים השונים שקיימיםשלטוניים 

   .בעלת תרומה אקולוגית חיובית היהי, בשפלת יהודה נטושיםזיתים בשטחים החקלאיים ה שגידול נמצא. ג

יכול להוות פיתרון לבעיית השטחים  שגידול זיתיםמבדיקת מכלול רכיבי הקיימות בעבודה זו ניתן להסיק 

  .בשפלת יהודה םנטושיהחקלאיים ה
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, מילאה תפקיד מרכזי והייתה אחד מהאמצעים של התנועה הציונית, כפי שהציג פרק המבואהחקלאות 

 ערכים היו השממה והפרחת החקלאות. לביסוס ההתיישבות בארץ ישראל בסוף המאה התשע עשרה

  .המדינה בבניין מרכזי תפקיד ומילאו הציונות של נכבדים

במדיניות  .הן חברתי והן כלכלי, המשיכה החקלאות למלא תפקיד חשוב המדינה של הראשונות בשנותיה

 הממשלתית הושם דגש רב על פיתוח החקלאות תוך השקעה תקציבית מרובה וזאת ממגוון סיבות וביניהן

 שהיו בחקלאות והעיסוק ההתיישבות הרחבת; ההתיישבות באמצעות השטח על הלאומית הבעלות יישום

הבטחת תעסוקה לעולים ; במהירות הגדלה לאוכלוסייה מזון ייצור הבטחת; המרכזיות הציונות ממטרות

 טובות תוצאות הניבה, המדינה של הראשונות בשנים החקלאות בענף הגדולה ההשקעה .ובטחון החדשים

משבר עמוק בחקלאות  .מתמחה למשק מעורב ממשק פניו את שינה ישראל בארץ החקלאי והמשק

 של מקומה את שינו ,ואידיאולוגיים כלכליים שינויים בנוסף על, 20-ה המאה של 80-ה הישראלית בשנות

-ה בשנות 20%-כ שהיה הגולמית הלאומית בתפוקה החקלאות משקל .הלאומי העדיפויות בסדר החקלאות

 הכפרי במגזר האוכלוסייה. התשעים שנות בסוף 2%-ל והגיע ירד) לא כולל התעשייה החקלאית( 50

תהליך של  .בצורה משמעותית הוא אף ירד בחקלאות המועסקים אחוזו דלדול של בתהליך נמצאת בישראל

, רבים מהמתגוררים בכפר כיום. פרבור עבר על הכפר הישראלי והקשר המסורתי בין חקלאות לכפר נותק

  .ים שהוגדרו כחקלאיםיישובוכן מוקמות שכונות קהילתיות ליד או בתוך ה אינם עוסקים בחקלאות

המשבר , חקלאות בגלל חוסר רווחיותעיסוק בנטייה גוברת לעזוב את הבישראל ישנה ם האחרונים בעשורי

שנה  23עם קריסת ארגוני הקניות והמערכות התומכות עדיין משפיע  1985הגדול של החקלאות בשנת 

  2.5%- של כ שחיקהבחקלאות בעשור האחרון קיימת . אם כי ברמות שונות באזורים השונים, מאוחר יותר

משק קטן , בהיקפי השטחים והגידולים כדי לשרוד החקלאים צריכים להתייעל ולגדולו, לשנהברווחיות 

   .אינו יכול להתקיים ורבים עוזבים את העיסוק החקלאי

מראים ממצאי הסקר , אזור שרוב מוחלט של תושביו עסקו בחקלאות, באזור שפלת יהודה בו נערך המחקר

משלבים את החקלאות  20% ,אינם עוסקים כלל בחקלאות, נחלות החקלאיותמהתושבים בעלי ה 70%-כי כ

נותרת ללא עיבוד ותשתיות , קרקע חקלאית שעובדה בעבר. עוסקים בחקלאות בלבד 10%ועיסוק אחר ורק 

  . עומדים כאבן שאין לה הופכין, חקלאיות כמבנים וחממות

אולם נדרשת התמחות , רווח נאה לחקלאיהיום מספר גידולים חקלאיים היכולים להשאיר כבר קיימים 

, משבר המזון העולמי נותן אותותיו כמו כן .יעילות כלכליתהשגת מקצועית ויחידות ייצור גדולות לשם 

בשנה המחקר קיימת  אזורגם ב .מחירי התבואות עולים ומחזירים לעיבוד שטחים שלא עובדו כבר זמן רב

גדולות מדובר בעיקר בחלקות  .וגידול של חיטה נטושיםמגמה של צימצום היקפי השטחים ההאחרונה 

   .יחסית המאפשרות שימוש בכלים חקלאיים גדולים
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בגלל  חקלאות ריווחית ולקיים ב שקשה, הינה בעיקר במשק המושבי ,נטושיםית השטחים החקלאיים היבע

בוצים ובמקומות בהם ניתן בקי. חקלאי לכל קטנות קרקע חלקות-לנחלות ההיסטורית המושביתהחלוקה 

. מסייע יתרון הגודל וריכוז המשאבים ליכולת קיום חקלאות ריווחית, לאגם שטחים בהיקפים נרחבים

 קיום מאפשרת ואינה וכמעט היום רלוונטית אינה אולם, לשעתה נכונה הייתה הממשקית חלוקהה

 לקיום הנדרשות החקלאיות הייצור ויחידות השטחים בגודל עלייה של מגמה קיימת .רווחית חקלאות

 השטחים בעיית את להקטין כדי .קטנות לנחלות המושבית לחלוקה בניגוד העומדת מגמה, כלכלי

  . מהשטח להתפרנס החקלאים של היכולת שיפור ועל הכלכלי הצד על דגש לשים יש, נטושיםה החקלאיים

מנהל  של חוזיתה התקשרותה. א :יאה, כפי שהראו ממצאי עבודת השדה מנהל מקרקעי ישראלעמדת 

מנהל מקרקעי תוך אי ההכרה של  הבודד החקלאי עם ולא של המושב האגודה עם היא מקרקעי ישראל

 כלל עיבוד את לאכוף מנהל מקרקעי ישראל של ויכולת רצון חוסר. ב, בחלוקת המשנה לנחלות ישראל

כלל חברי  וחיוב האכיפה נושא .בעמדה זו שינוי כל ויצפ לא הנוכחי הפוליטי במצב .המוחכרים השטחים

 דרתומס בצורה רלהיפת צריך זה נושא. הנוכחי במצב מעשי לא נראה, השטח של חקלאי לעיבוד המושבים

 על ידי השטח חכירת על ובהתבסס והחקלאים מנהל מקרקעי ישראל על מוסכם שיהיה מנגנון יצירת תוך

נרחבים מתוך  שיאפשר לחקלאי מהמושב לעבד שטחים ,הסדר חוקינדרש  .המושב של החקלאית האגודה

. ר לו נטיעת מטעים והשקעה ארוכת טווח בשטחשתוך התקשרות ארוכת טווח שתאפ, שטח האגודה

אולם גם , יהיה חשוב מנהל מקרקעי ישראלשינוי מסוים בהתקשרות בין החקלאים למהמחקר עולה כי 

 בין תיאום על הקפדה תוך, נטושיםה השטחים בעיית פתרון את מאפשרים הקיימים השלטוניים הכלים

  . הקיימים הכלים של ואכיפה הגופים

 פוטנציאל בעל כענף בישראל הזית ענף נראה ,נטושיםכאשר ניגשים לבחון את החלופות לניצול השטחים ה

 18,000-כ על עומדת הצריכה כאשר, גבוה ולת יבלשנ זית שמן טון 8,000- כ על הכולל בארץ עומד הייצור. רב

, להתגבר צפויה ואף ומתחזקת הולכת זו ומגמה, לשנה 3%-2%-בכ עולה הזית שמן צריכת. לשנה שמן טון

 למרות אולם .באופן משמעותי נראה שיש מקום להגדלת ההיצעועולים  ביקושים של בשוק שמדובר כך

  .קטנות חלקות בעלי לחקלאים בעיקר, הזית בענף ווחיותר של בעיה ישנה, הביקושים הגבוהים לשמן זית

גידול  .והשגחה הדוקה גידול הזית מסתמן כענף חקלאי אקסטנסיבי אשר אינו דורש תשומות מאסיביות

 חברות עיבוד על ידיניתן לבצע חלק גדול מהעיבודים בעבודה קבלנית או  דורש ממשק יעיל אולםהזית 

מדובר על גידול אקסטנסיבי אולם ההנחה שמדובר  .ת גם לעיסוקים נוספיםאפשר לחקלאי להתפנותמובכך 

ויניב פירות ורווחים " יגדל מעצמו"אשר ניתן כמעט רק לנטוע אותו והוא , בגידול אקסטנסיבי לחלוטין

  .כלל מציאותיתאינה , לחקלאי
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. ל משרד חקלאותמענק הקמה שתמיכה ובומלווה ב ,)3ראה נספח ( הקמת המטע דורשת משאבים סבירים 

כגון פרדס או ירקות ויכול לנצל מים מושבים כמו  הגידול דורש כמויות מים נמוכות ביחס לגידולים אחרים

אין צורך לעשות שימוש , גידול הזית הינו ידידותי לסביבה באופן יחסי .גם קומפוסט מפסולות עירוניות

 אין מסחרי באופן זית בגידולאולם  .נה קלהבגידול רגיל והסבתו לגידול אורגני הי רבים בחומרי הדברה

   .וללא ממשק יעיל ומקצועי ,רצוי בקולחין, השקייה ללא רווחיות

אשר עובדו , בעלי שטחים חקלאים נרחבים, אזור שפלת יהודה הינו איזור כפרי המורכב ברובו ממושבים

, חלק מהתושבים. קלאותמתושבי האזור אינם עוסקים כלל בח 70%- כ כיום,כאמור .ברובם המכריע בעבר

משרד  על ידינתפס כאזור חקלאי מובהק האזור אינו . אינם מוכנים לחזור כלל לחקלאות 32%-כ

תושבי המושבים באזור גם . שרובם לא שרדו לאורך השנים, אלא יותר כאזור לולים ומטעים, החקלאות

חלקם הינם בעלי זיקה , )46%( חלקם הינם בעלי זיקה גבוה יחסית לחקלאות, בזיקתם לחקלאות נחלקים

לרובם יש חששות כבדים . )17%( וחלקם היו בעלי זיקה בינונית לחקלאות )37%( נמוכה יחסית לחקלאות

מהתושבים  70%שטחים החקלאים של תשומת הלב צריכה להנתן ל. לגבי היכולת להתקיים מחקלאות

יפול ישיר בשטחים שלהם ובמקביל יש לעשות מאמץ להשיב את חלקם לט .שאינם עוסקים בחקלאות כלל

המגדלים הפעילים לשם הגדלת היעילות  על ידימשאבים וריכוז שטחים  לבדוק אפשרות של איגום

, חלק מתושבי האזור כלפי איגום משאבים ופעילות משותפת לשלמרות שקיימת גישה שלילית . והרווחיות

לים על קובלמצוא מנגנונים שיהיו מ ניתן, וזאת בעקבות התמוטטות ארגוני הקניות בשנות השמונים

שיווק , חלק לא מבוטל מתושבי האזור תומכים בנושא איגום המשאבים ושיתופי פעולה בעיבוד. התושבים

  .בשאיפה שהם יהוו דוגמא לכלל האזור, יש לקדם את הנושא עם התומכים. ומיתוג אזורי

, זיתים גידולתושבי האזור בפתרון המוצע של שלא מדובר בתמיכה גורפת וחד משמעית של כל  יש לציין

גם . או שיקום כרמי זיתים המתושבי האזור היא שלילית כלפי נטיע 40%-העמדה ההתנהגותית של כ

שינוי בעמדתם יתכן רק אחרי נסיון חיובי של תושבים . הנורמות הסוביקטיביות אינן משנות תמונה זו

טיעות נל תושבים באזור בעלות עמדה חיובית כלפי מהמחקר מסתמנות שתי קבוצות ש .אחרים באזור

הקבוצות , אשר יוכלו להוביל את תחילת המהלך ולמשוך אחריהם תושבים נוספים בהמשך, כרמי זיתים

המצטרפים החדשים לאזור בעשרים שנה האחרונות ותושבי המושבים גבעת  בעלות הפוטנציאל להוביל הן

  .ישעיהו וצפרירים

רווחיות ב שיפור בהתנייה של, היא חיובית אזור כלפי נטיעת או שיקום כרמי זיתיםמתושבי ה 50%-כ תעמד

  .ובשיפור הרווחיותתמיכה ב לסיוע ממסדיוקיימת ציפייה הענף 
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 זיתים כרמי של ושיקום נטיעה כי עולהלות החברתית של פתרון נטיעת כרמי הזיתים קובמבדיקת המ

מצא נ .לרווחיות בענף גידול הזית בכפוף יהודה שפלת תושבימ גדול חלק על לתקובמ תהיה, מוזנחים

) 21.7%(ישנו אחוז לא מבוטל , )32%-כ(שמתוך המשיבים שציינו שאינם מוכנים לחזור לעסוק בחקלאות 

מאלו  48%- כלומר כ, )26.1%(המוכן לנטוע זיתים כעיסוק ריווחי נוסף או בתנאי של קבלת סיוע כלכלי 

המוכנות לנטוע . מוכנים לנטוע זיתים בהתניות מסוימות, קלאות באופן כללישאינם מוכנים לחזור לח

מייצגת את התפיסה של גידול הזיתים , זיתים בקרב אלו שהשיבו שאינם מוכנים לחזור לעסוק בחקלאות

 70%-זוהי התפיסה המעשית יותר באזור ש .כעיסוק נוסף ולא כחזרה לעיסוק מלא בחקלאות בלבד

מוכנות זאת יכולה להוות בסיס לקבלת . קים יותר בחקלאות אלא בעיסוקים אחריםמתושביו אינם עוס

   .ת הרווחיותעלאובראשם ה במידה ויתקיימו תנאים מסויימים, הפתרון של נטיעת כרמי זיתים

 מכאן שהגדלת .החקלאים על ידישיפור הרווחיות בענף הזית הינו גורם מפתח להצלחת הפיתרון וקבלתו 

אם כי ( מוזנחים כיום העומדים זיתים מטעי של דונמים מאות של לניבה בהחזרה לסייע וכלת הרווחיות

   .נוספים רבים שטחים נטיעת ולעודד )חלק מאלה הם זיתי כיבושים

  :יש להציב ולבצע שני יעדים עיקרים הזית בענף הרווחיות הגדלתשל  מטרההשגת ה לשם

 על המבוסס ומקצועי יעיל ממשק על ידי הוצאותה הקטנת תוך והשמן הפרי ואיכות כמות הגדלת .1

  .ובפרי במטע מיטבי וטיפול מכאני מסיק, בקולחין השקייה

הגברת האכיפה כנגד התופעה תוך בקרה על האיכות ו, עבור שמן איכותיהעלאת הפדיון לחקלאי  .2

 תבתיירו המשולב עצמיה שיווקוקידום נושא ה מעורב המשווק כשמן זיתשמן  של הלא חוקית

  .לבעלי חלקות קטנות מאדחיוני נושא ש ,כפרית

לשיפור הרווחיות והגדלת ענף יעדים שנועדו להשגת ה ואמצעים כליםמספר מצויים במחקר זה נמצא ש

  :הזית במשק המושבי

 החזרת על ידי, הקטנות החלקות בעלי החקלאים בעיקר, החקלאי של המקצועי הידע שיפור  .א

כמו כן . סוד ההדרכה הפרטית והפצת הידע בכנסים אזורייםסיב, החקלאות משרד של ההדרכה

  .והתאמתם לצרכים המקצועיים הנדרשים כיום בחלק מהמטעים הותיקים ניםהחלפת ז

 התגברות תוך, והרווחיות היעילות הגדלת לשם ושיווק בעיבוד ואחרים כאלה פעולה שיתופי עידוד  .ב

ושיתופם ביצירת  יהםעל המוסכמים פתרונות ומציאת החקלאים בקרב והתנגדויות חששות על

 .פתרונות אלו

  .עלויות בהוזלת לנושא וסיוע הדרכה על ידי בענף המיכון עידוד  .ג

 .מחירם על בקרה תוך ,שניתן ככל ,הקולחין מי זמינות הגדלת  .ד

 הדרכה, הזית שמן של הישיר השיווק בנושא והכוונה סיוע, בקרה קפדנית על איכות שמן הזית  .ה

 .ומקומיים אזוריים מותגים ביצירת וסיוע

 מכשולים על בהתגברות וסיוע הדרכה, קיימות תשתיות ניצול תוך הכפרית התיירות נושא פיתוח  .ו

  .והמיתוג השיווק נושא וקידום ובירוקרטיים סטטוטריים
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  :והגופים השלטוניים הנדרשים לסייע בכך הנדרשים התנאים

ה של הזיתים ויקדמו את ישמעותית את הוצאות ההשקמי הקולחין הצפויים להגיע לאזור בקרוב יקטינו מ-

  .הנושא

 .הינה חלק חשוב, הן ברמת הגידול והן ברמת השיווק הישיר, שיפור רמת ההדרכה והידע של החקלאים-

  .רכישת הדרכה בתשלום מלא בלבד מהווה מגבלה משמעותית

 ואיכות כמות את לשפר כלשיו יותר וחסכוני איכותי, יעיל לממשק להוביל תוכל ההדרכה רמת שיפור-

מאמציה , נושא זהבמשרד החקלאות אינו מבשר טובות  שרות ההדרכה של, מ"צימצום והפרטת שה .היבול

לשם קידום הנושא ידרש מאמץ הדרכתי - קיםישל המועצה האזורית לסייע בנושא עוזרים אך אינם מספ

אם זו מועצת הזית ואם , וספיםאולי כאן המקום להתערבותם של גורמים נ .מיוחד שלא בנמצא כיום

  .ומכון פרס לשלום אשר מסייעים בקידום נושאים אלו "נקודת חן"גורמים חוץ מוסדיים כגון קרן 

רק בכרמים שיעובדו בצורה יעילה ביחידות עיבוד  אלה יאפשרו כדאיות כלכלית בזיתי השמן יישום כלים

   .ימסקו באופן מכאנייגדולות ואשר יעובדו ו

ומאבק בשמן מעורב , משמעותי בבקרה על כלל השמן בארץ שיפור: זיתעבור שמן  לחקלאי ורההתמ שיפור-

משרד , משרד החקלאות, פעילות נמרצת של מועצת הזיתכאן נדרשת  .דבר המנוגד לחוק, הנמכר כשמן זית

  .בהמעורלהקפדה על סטנדרטים של איכות ומאבק בלתי מתפשר בשמן  שיביאו ,וגורמים נוספים הבריאות

 לכלל התורמים שירותים, הסביבתיים שירותיםה על החקלאי פיצוי דרך גם לבוא יכול התמורה שיפור-

-לא"כרמי הזיתים מספקים מגוון של תוצרים . כיום תמורה מקבל החקלאי אינו םושעליה, החברה

וסתים , חיים בעליבתי גידול ל, מגוון מינים, שימור קרקע, נופיים-שטחים פתוחים: הכוללים" סחירים

, למרות חשיבותם של תוצרים אלו לחברה .אפשרויות פנאי ונופש ועוד, הידרולוגיים וחידור למי תהום

 גבוה וביקוש להערכה הזוכה שמוצר מכיוון, שוק בעצם בכשל מדובר .ערכם אינו משתקף בכלכלת החקלאי

אינו נותן תמורה  ולכן, הקיימים שוקה במנגנוני כספי לערך זוכה אינו ,)ונוף טבע ערכי כגון( הציבור מצד

חלק מהגופים השלטוניים כמו מנהל התיכנון ומשרד התיירות הכירו . ישירה לחקלאי אשר מייצר מוצר זה

הסביבתיים כאחד  שירותיםהרכיב של ה אף הוכנס אלו ולראשונה השנה שירותיםבחשיבותם של 

דבר , לאות באזורי הארץ השוניםמהשיקולים במערכת התיעדוף של משרד החקלאות לתמיכה בחק

 אשר, בעולם אחרים ובמקומות באירופה שקיימים אלו דוגמת תמיכה מנגנוני .המהווה צעד חשוב בכיוון זה

   .זיתים כרמי ובשיקום בנטיעות התמיכה את להגדיל יוכלו הענף של הכלכלי המצב את ישנו
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 זו פעילות .לאזור שיגיע מבקרים לקהל מןהש של ישיר שיווק דרך להגיע גם יכול התמורה שיפור, בנוסף

. זה נושא לקדם יהיה ניתן לא ממסדית תמיכה ללאאבל  ,הכפרית התיירות תחום פיתוח עם אפשרית

" הלא סחירים"התיירות הכפרית מעניקה לכלכלת החקלאי פיצוי מסוים על השירותים הסביבתיים 

 אחת היא" היין דרך"ו רב פוטנציאל ישנו ודהשפלת יה באזור התיירות לנושא. שהחקלאים תורמים לחברה

רואה  )86%-כ(רובם המכריע , לנושא רבה ופתיחות מוכנות ישנה האזור תושבי בקרב. הבולטות הדוגמאות

 חלק יהיו הזיתים כרמי .להשתלב בעיסוק תיירותי יםמוכנ 70%-בחיוב את התפתחות התיירות באזור וכ

 אזורי שיפור. והסביבתיים הנופיים ערכיו על, כמכלול ורלאז חשיבות מיחסת אשר, אזורית מתפיסה

 לאזור רבה חשיבות מייחסת אשר תיירות( כפרית תיירות קידום דרך אם ,תושביו לרווחת יתרום סביבתי

   .הקרקעיים הנכסים וערך החקלאים של העצמי הדימוי העלאת דרך או) כמכלול

שבאזור עדולם טמון פוטנציאל תיירותי , מחקר זהשרואיינו ב מוסכם על גורמי המקצוע בתחום התיירות

 ,מיקומו בסמיכות למרכז הארץלמרות  .כאזור בעל ערכים תיירותיים היסטוריים וסביבתיים ייחודיים, רב

ישנה מגמה חיובית בנושא זה בשנים האחרונות והתחום צובר  .לא ממצה האזור פוטנציאל תיירותי זה

   .יש צורך לעודד ולקדם מגמה זואך , זקהתאוצה בעידודה של עמותת תיירות ח

 לשיפור להוביל תוכל כפרית תיירות .האזור של פיתוח ביכולת רבה חשיבות בעל הינו כפרית תיירות פיתוח

 ההליכים בפישוט לסייע יש. נכונה בצורה זאת תיירות לפיתוח לסייע ויש וסביבתי כלכלי, חברתי

 ולמקבלי ליזם פשוטה לא פעולה הינו כפרית תיירות פיתוח. כפרית תיירות מיזם הנדרשים הבירוקרטים

 גופי. קיימת אליהם ובצמוד היישובים בתוך המיזמים להקמת ריתטוהסטטו התשתית אולם, ההחלטות

 בכפוף תיירותיים בפרויקטים כולם תומכים, והתיירות החקלאות משרד, מנהל מקרקעי ישראל, התכנון

על פי  מעוניינים, האזורית המועצה בתמיכת, היזמים אולם. קנייניות יותהתיכנונ הסטטוטוריות להנחיות

. הסטטוטוריות להנחיות התייחסות ללא או הפתוח השטח בתוך התיירותיים המיזמים את להקים רוב

 בפני רבים מכשולים ולהצבת הסטטוטוריים הגופים של גמישות לחוסר טוענים מצדם והמועצה היזמים

 רבים עיכובים ויוצר ביותר בעייתי הינו זה פעילות דפוס. להנחיות בניגוד לפעול אותם םהמאלצי היזמים

 השארת תוך, צורמת בצורה מסתיים זה פעילות דפוס לרוב, מועד קצרי פתרונות לטובת הארוך בטווח

 את ומגביר אמון אי היוצר זו פעילות מדפוס מאד מוטרדים הסטטוטרים הגופים. שליליים משקעים

 על יותר ויעילה משותפת ועבודה הגופים בין בתיאום צורך קיים .התירותיים המיזמים כלל כלפי דנותהחש

 על ידי בקידומה שהוחל, יהודה מטה האזורית למועצה תיירותית תוכנית. המשותפות ההסכמות בסיס

 המועצה ובלתובה הפנים משרד, התיכנון מינהל, מנהל מקרקעי ישראל ניהםיב, גופים של רב מספר

 של יישומה את שיעודדו מנגנונים ולהסדיר לקבוע יש התוכנית לצד. זה בכיוון חשוב צעד תהווה, האזורית

עולה כי הכלים , מניתוח הראיונות של מקבלי ההחלטות בגופים השונים .לפועל והוצאתה התוכנית

נושא התיאום והעבודה  .תףהמנגנונים נמצאים רק צריך להפעיל אותם נכון ובמשו, השלטוניים קיימים

  . המשותפת בין הגופים השלטוניים הוא שלב בסיסי והכרחי
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 תבעייתי ההינ, בטענה שהחוק אינו מאפשר כל פיתוח, ההסכמה בשתיקה לביצוע מהלכים המנוגדים לחוק

תוכניות פיתוח אשר יתוכננו בהתאם לתקנות ולחוקים . לגיטמיציה לעיכוב מהלכים ראויים נהביותר ונת

יקבלו אישור של רשויות התיכנון ולאחר מתן אישורים תיכנוניים יוכלו לקבל הקצאת קרקע , הקימים

הביקושים התיירותיים לאזור קיימים ולאחר יצירת מסה . בכפוף לתשלום ראלי מנהל מקרקעי ישראלמ

  .ילכו הביקושים ויגברו, היצע של יזמויות תיירותיות קריטית ראשונית של

 חלק על לתקובמ תהיה מוזנחים זיתים בוסתני של ושיקום נטיעה כי עולה החברתית לותקובהמ מבדיקת

אשר יובילו לשיפור ברווחיות גידול , לשינויים ממשקיים ושיווקיים בכפוף ,יהודה שפלת מתושבי משמעותי

, כפרית תיירות ופיתוח ישיר שיווק של בשילוב הממשקים שיפור הרווחיות שיבוא בעקבות השינויים. הזית

 סביבתיים שירותים לחברה יעניקו אשר זיתים יכרמל שיהפכו, נרחבים שטחי חקלאות לעיבוד להשיב יוכל

   .מרובים

נסקר  ,וכרמי הזיתים בפרט ,בכלל הסביבתיים אשר מייצרים השטחים החקלאיים שירותיםמכלול ה

 ,עירוניות כקומפוסט ומי קולחין כרמי הזיתים מאפשרים שימוש יעיל בפסולות. במספר רב של עבודות

מאפשרים חידור מי תהום וכעצים ירוקי עד הם תורמים להפחתת כמות הפחמן הדו , מהווים תרומה נופית

בעבודה זו נבדק הנושא האקולוגי בדגש על תיפקוד השטח החקלאי כאזור  .חמצני והעלאת כמות החמצן

יש לציין כי . יונקים גדוליםב תוך התמקדות, טחומידת הקישוריות של הש בעלי חייםמחיה ומעבר ל

השימוש בשטח על ידי בעלי חיים קטנים יותר הינו שונה מזה של יונקים גדולים ויש לבדקו באופן ייחודי 

שכרמי זיתים מהווים אזורי מחייה ומעבר טובים למדי עבור  מהממצאים ניתן להסיק. עבור כל בעל חיים

מעט בערכם כאזורי מחייה ומעבר אך בכרמי זיתים נופלים  .בור תןצבי ודרבן וטובים מעט פחות ע

אך עולים בצורה משמעותית על ערכם של שימושי קרקע , מההאזורים הטבעיים של היער והחורש

   .יםעונתי גידולי שדהמטע אינטנסיבי ו- חקלאיים אחרים

לכן  .לולה לשנות מעט את התמונהאשר ע, יש לקחת בחשבון עלייה באינטנסיביות העיבוד של כרמי הזיתים

ככל האפשר תוך מזעור ידידותי להקפיד על ממשק סביבתי  ,בממשק כרמי הזיתים העתידי, חשוב יהיה

נטיעת כרמי הזיתים תתרום לשיפור איכות השטח . ממשק שהוא בהחלט ישים בזית, הפגיעה בסביבה

בעל דרישות , גדול בעלי חייםוהצבי מייצג  מאחר. עבור הצבי והדרבן, בעלי חייםכאזור מחיה ומעבר ל

שאזורים שיוכלו להוות ניתן להסיק , אזורי מעבר וקישוריות השטח, בית גידול, מירביות לגודל שטח מחייה

קטנים יותר בעלי  בעלי חייםהצבי יוכלו להוות גם אזוריי מחייה ומעבר עבור אזורי מחייה ומעבר עבור 

  . אלו של הצבידרישות נמוכות יותר מ

שעלייה בשטח מטעי הזיתים תקטין את התנגדות המעבר בשטח לדרבנים וצבאים מהממצאים ניתן להסיק 

ובכך תשפר את רמת השטח כבית גידול ואזור מעבר ותגדיל עבורם את הקישוריות הנופית של השטח 

ת הקישוריות הנופית ותקטין עבורם א אולם תגדיל את ההתנגדות למעבר בשטח לתנים, לצבאים ודרבנים

   .ובכך תקטין את איכות השטח כבית גידול ואזור מעבר לתנים של השטח
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תגדיל את התנגדות המעבר בשטח , עונתיים גידולי שדה של ניתן להניח שעלייה בשטח ,לעומת זאת

באים בכך תקטן איכות השטח כבית גידול ואזור מעבר לצותקטין עבורם את הקישוריות לדרבנים וצבאים 

ובכך ותגדל עבורם הקישוריות הנופית מעבר בשטח לתנים לתקטן התנגדות  ו זמןתואב ,אולם .ודרבנים

אשר נסמך על מקורות , מאחר והתן הינו מין מתפרץ. פר רמת השטח כבית גידול ואזור מעבר לתניםתתש

שיפור בתנאי הגידול , דומזון מן האדם ויחד עם זאת ממשיך להשפיע על מגוון רחב של מינים הניצודים על י

ובכך להשפיע על כלל  בעלי חייםתם של מגוון רחב של שכיחו והמעבר של התנים יכול להשפיע לרעה על

יש , בניתוח של השפעת כמות כרמי הזיתים וסידורם המרחבי על התן ,יחד עם זאת. המערכת האקולוגית

הזמינים , מזבלות ומעזבות, פגרים ,האדם כגוןלציין את ההשפעה המשמעותית של ריבוי מקורות המזון מן 

מנסיון שהצטבר במושבי הצפון נלמד . אוכלוסייתםואשר משפיעים בצורה רבה על שגשוג בסביבה זו לתנים 

שפיתוח תיירות כפרית מוביל לשינוי בהתייחסות האסטטית והסביבתית לכן סביר להניח שעם התפתחות 

 .הצד הסביבתי שזור באופן הדוק בפיתוח תיירות כפרית. תחום זהול שיפור בחי, התיירות הכפרית באזור

בוודאי בצפייה , מעלים את האטרקטיביות של השטח בעיני התייר, כצבי ודרבן בעלי חייםאין ספק ש

כרמי הזית יהוו תרומה חיובית לשטח . אך גם במציאת סימנים ובעצם הידיעה על הימצאם בשטח, ישירה

וזו  ,ים תתרום לפיתוח התיירות הכפריתאנוכחות דרבנים וצב .יםאמעבר לדרבנים וצבכבית גידול ואזורי 

  .תוכל לשפר את רווחיות גידול הזית ולתרום לשיפור המודעות והחשיבות שהאזור מייחס לנושא הסביבתי

בוודאי לעומת החלופות , תרומה אקולוגית לשטח תכבעלבברור  נתמסתמ, לכן הגדלת שטח כרמי הזיתים

 הינם יםעונתי גידולי שדהשטחי . יםהעונתי שדההגידולי אך גם לעומת הגדלת שטחי , בינוי ופיתוח של

לעומת  .אחרים הזקוקים למסתור בעלי חיים על ידידרבן וצבי וכנראה גם  על ידיהמועדפים פחות  שטחים

ובכך עלולים ליצור פגיעה  ,ידול ואיזורי מעברתורמים יותר לתנים כבתי ג יםעונתי גידולי שדהשטחי  ,זאת

המסכנת את השרשרת האקולגית " מתפרצת"התן שמוגדר כחיה  על ידיבכלל המערכת האקולוגית 

ולעלייה  שדההגידולי רווחיות גורמים לעלייה ב, משבר המזון העולמי ועלייה במחירי התבואות. מתחתיה

לתת את הדעת על הבעייתיות האקולוגית בתהליך זה וזאת לעומת  אולם יש, גידולי שדהבביקוש לשטחים ל

  .התרומה החיובית של נטיעת כרמי זיתים
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 שטחית גדלבעבודה נמצא שהקישוריות הנופית של השטח הנבדק עבור צבי ודרבן הלכה וגדלה עם ה

קישוריות הנופית והגידול ב ,הקישוריות הנופית מהווה רכיב אקולוגי נופי חשוב ביותר. המעובדיםהזיתים 

, לשטחים המוגנים. עם העלאת כמות הזיתים בשטח מעיד על תרומה סביבתית חיובית ובעלת משמעות

. אין יכולת לשמר לבדם את המגוון הביולוגי בישראל ,מעצם גודלם המצומצם וחוסר הרציפות ביניהם

ך לירידה במגוון הגנטי בתוך חוסר הרציפות עלול למנוע העברה של חומר גנטי בין אוכלוסיות וכתוצאה מכ

אוכלוסיות החי והצומח בשטחים המוגנים תלויות באופן  .האוכלוסיות ולפגיעה ביכולת העמידות שלהם

לכן . שטחים חקלאיים בעיקרם, ניכר ברווחת האוכלוסיות החי והצומח בשטחים מחוץ לשטחים המוגנים

ם ורצופים ככל הניתן שיאפשרו קיומן של כדי לשמור על המגוון הביולוגי יש לשמור על שטחים גדולי

תפקיד חשוב בשמירה על  ,לשטחים החקלאים. ומעבר של חומר גנטי ביניהן, אוכלוסיות גדולות יחסית

המגוון הביולוגי ולרמת הקישוריות הנופית של שטחים אלו יש השלכה על הקישוריות הנופית של כלל 

ישוריות הנופית של השטחים החקלאים עבור הצבי כאשר עולה הק ,לכן. המערכת האקולוגית בסביבתם

עולה הקישוריות הנופית בכלל האזור ותורמת לשיפור המערכת , עם העליה בכמות הזיתים בשטח, והדרבן

יכולת חישוב הקישוריות של שטחים שונים בתרחישים מרחביים שונים בעזרת אינדקס . האקולוגית

  .קרי חשוב שיוכל לסייע במחקרים נוספים בהמשךמהווה כלי מח, הקישוריות שפותח בעבודה זו

שטחי הזיתים המרוכזים יהנו  .מעבודה זו עולה החשיבות של יצירת ריכוז שטחים בהם ינטעו כרמי זיתים

כתמים רציפים  .מיתרונות כלכליים בעיבוד השטח בצורה מרוכזת ויעילה ויהוו כתמים משמעותיים בנוף

וריות של השטח ובך ישפרו את תרומתו האקולוגית כאזור מחייה יתרמו להעלאת הקיש של כרמי זיתים

  . לבעלי חיים ומעבר

עולה גם בקנה אחד עם השאיפה , הגדלת הקישוריות של השטחים החקלאיים באמצעות גידול חקלאי רווחי

ליצירת מסדרונות אקולוגיים המתבססים על שטחים מוגנים ושטחים , של גורמי השימור ברמה הארצית

לקדם גורמי השימור מבקשים . תוך התמקדות בארבעה צירי אורך מרכזיים, ים המקשרים ביניהםחקלאי

תוך שילוב , את שמירת המגוון הביולוגי באמצעות שימור ופיתוח בני קיימא של המשאבים הטבעיים

שיתוף תושבי האזור ושילוב האינטרסים שלהם הם להערכתם כאשר , האינטרסים של תושבי האזור

עבודה זו בחנה ומציעה את גידול הזיתים כאחת החלופות העונה על נושאים אלו של  .מהותיים נושאים

  . שימור המגוון הביולוגי תוך שיתוף תושבי האזור ושילוב האינטרסים שלהם
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שיפור של האזור כתחום תרומה סביבתית חיובית במכך אנו יכולים לאשר את השערת המחקר שהניחה 

  .נטיעת כרמי זיתיםכתוצאה מ בעלי חייםלמחיה ואזור מעבר 

בדיקה והשוואה  על ידיהרחבת המשמעות הסביבתית . א :כיווני מחקר עתידייםמעבודה זו עולים מספר 

של מגוון המינים של קבוצות אורגניזמים שונות כגון חרקים או ציפורים בכרמי זיתים ובשימושי קרקע 

  .אחרים

לשימושי קרקע נוספים ולנופים , נוספים בעלי חייםל ,פותחש דם הקישוריותמקהרחבת בדיקת אינדקס . ב 

  .וליחדות שטח נוספות

אם מדובר בחלקות . הינה בעייה אמיתית רחבת היקף, בעיית הרווחיות בעיבוד חלקות חקלאיות קטנות. ג

, מסורת ההורשה שבגלל ,חלקות במשק המושבי בישראל או חלקות במגזר הערבי, הרריות קטנות באיטליה

לבעיה זו אף יש כינוי , יצרה פסיפס של חלקות קטנות, המחלקת את חלקת האדמה של האב בין כל הבנים

ומשמעו  )מסירת חלקים, חלוקה –טופטיית , בעלות-בערבית מלוכייה( "טופטיית אל מלוכייה: "בערבית

  . חלוקת הבעלות

יהוו כיוון מחקרי , העקרונות של עבודה זו ל פיעספציפית מציאת פתרונות בני קיימא שיהיו מותאמים 

   .חשוב ביותר

  :המלצות ממשקיות

תוך התמקדות וצבירת הצלחה  ,לבחון פיילוט לקידום נושא נטיעת כרמי זיתים בהתאם למוצע בעבודה זו. א

צע להתמקד במושב צפרירים כמושב לביצוע ומ .במושב אחד אשר יוביל להצטרפות של חקלאים נוספים

  .וט בעל סיכויי הצלחה סביריםפייל

עמותת התיירות וגופים תורמים , המועצה האזורית, שיפור נושא הידע וההדרכה בסיוע משרד החקלאות. ב

 .הזית ומוצריו בעלי עניין לקידום נושא

תוכנית האב לתיירות תוכל להוות בסיס , יצירת פורום הידברות אזורי בין הגופים השלטוניים השונים. ג

 .פורום זהמתאים ל
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  נספחים

  

 .מרכזי מבקרים בתיירות החקלאית :1 מספר נספח

   

  גליל מרכז המבקרים

ww.honey.co.il/visit.htmhttp://w  

  נמצא בצמידות למכוורת גליל

במרכז המבקרים תוכלו לראות את סודות המכוורת ואת הדבורים העמלות ומלכת הדבורים בכוורת 

  .זכוכית

ניתן לראות את . שצופה ללא חשש בחיי הדבורה ומלכת הדבורים כוורת הזכוכית מהווה אטרקציה למבקר

ניתן לחזות במלכה המטילה ביצים . החוזרות עם אבקת הפרחים והצוף" תפועלו"את ה, ריקוד הדבורה

  . ובדבורים הבוקעות מתאי החלות

במרכז המבקרים אולם תצוגה מסודר בו תוכלו לצפות בסרט וידאו על חיי הדבורים והפקת כל מוצרי 

  .המוצריםארס הדבורה ותהליך ייצור , )אבקת פרחים(הפולן , הפרופוליס, הדונג, הדבש: הכוורת

  . תוכלו לקבל הסברים מכוורנים מקצועיים במרכז המבקרים של מכוורת גליל

 

  

  "ברווזים בכפר"מרכז מבקרים 

  

http://www.barvazimbakfar.co.il/pielut.htm  
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  : מציע" ברווזים בכפר"מרכז מבקרים 

ר החיים של עופות המעניק צפייה במחזו ,מודרך ומקצועי המותאם לגיל ואופי הקבוצה- סיור חווייתי 

  . המים בכלל והברווז בפרט

  

   :יחד נהייה עדים לפלא של יצירת חיים

  . תהליך הרבייה

  . דגירה והתפתחות האפרוח בתוך הביצה

  . בקיעה בזמן אמת

  . נפלאות ההחתמה

  . עד הגיעו לבגרות, התפתחות האפרוח

  

   .התנהגותם וצורת חייהם, בנה גופםמ ,לימוד הכרה והבחנה בין עופות המים השונים- בריכת עופות מים 

  

  . לכל הגילאים ובמגוון חומרים, והנוצה, הביצה, עבודות יצירתיות בנושא הברווז-פינת יצירה 

  

  . ועוד ,שרקנים ,ארנבונים ,פינת ליטוף מגוונת ויפה ובה אפרוחי ברווזים בני יומם-פינת ליטוף 

  

   .מזנון לשתיה חמה וקרה עם מטעמים-מזנון 

  . להזמין מראש ארוחה קלה על בסיס גבינות וסלטים ממטעמי העמקניתן 

  . הצעת מחיר תישלח בפקס- הגשה במזנון , קייטרינג –ניתן להזמין ארוחה , בתיאום מראש, לקבוצות

  

  . גם בהקשר לעולם עופות המים. ביגוד ומזון ,במקום מגוון מוצרי נוי-חנות מזכרות 

  

  .ושולחנות פיקניק העומדים לרשות הציבור, מוצלות במקום דשא גדול עם פינות-פיקניק 

  

  

  

  "זית נטופה"מרכז מבקרים חדש לבית הבד 
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במקום החניה השגרתית בצומת גולני ניתן לבקר בבית הבד של . טיפ חובה לכל מי שנוסע צפונה אל הגליל

  .ון טבריהכחמש דקות נסיעה מצומת גולני לכיו, הממוקם בפארק תעשיות גליל תחתון" זית נטופה"

  

שבו מייצרים מלבד שמן זית כתית איכותי בכבישה קרה גם דבש , "בוטיק"הינו בית בד ,"זית נטופה"

המקפידה על תהליכי , בית הבד מנוהל ומופעל על ידי משפחה דתית ממצפה נטופה הסמוך. דבורים טהור

  .ביותר ומוציאה תחת ידיה מוצרים כשרים למהדרין באיכות הגבוהה, הפקת השמן והדבש

  

המשפחה מפעילה במקום גם מרכז מבקרים הפתוח חינם ובו ניתן ללמוד על תהליכי הפקת הדבש ושמן 

  . במקום ניתן לטעום את שמן הזית עם פיתה טרייה הנאפת בטבון פחמים. זית\ה

  

מעבר לכך ניתן גם לקיים . הביקור מתאים לכל גיל ואין צורך בתאום מראש לביקורי יחידים ומשפחות

  .פעלות לבתי ספר ולקבוצות בתאום מראשה

  

  קטיף עצמי בשעל

  

 http://www.cuponofesh.co.il/sitepage.php?zid=100קטיף עצמי בשעל 

 

  ,גוסטיולי ואו, קטיף עצמי של פירות יער בשעל פעיל בחודשים יוני"-קטיף עצמי בשעל 

  15:00עד  8:30- מ!!! כל יום חוץ משבת 

  :במהלך הקיץ יש את כל פירות היער

  ,הובליפיכה, חזרזר, תות שדה, אוכמניות, דומדמניות, אוסנה, פטל

  ,סברס בלי קוצים, ענבים בטעם מנגו, תאנים, דובדבן מתוק, דובדבן חמוץ

  .למועד הבשלת הפירות בהתאם, דובדבן קוריאני ועוד כל מיני פירות מיוחדים, תות עץ

  ".מקבלים במקום סלסלת קש עם מפית לבנה, אין צורך להביא כלי קיבול לקטיף

http://www.israelrsa.org.il/meeting/rural%20tourism.ppt 
http://www.kad.co.il/visit.html  
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נספח מספר 2: שאלון לבדיקת עמדות של תושבי שפלת יהודה לגבי האפשרות של גידול בוסתני 

 זיתים כפתרון לשטחים החקלאים העזובים

  

          : שם .1

    : גיל .2

  נקבה. 2  זכר. 1: מין .3

    :מספר שנים במושב .4

 על תיכונית . 3  תיכונית. 2  יסודית. 1  : השכלה .5

  לא. 2  כן . 1  :חקלאית השכלההאם יש לך  .6

 אלמן. 4    גרוש. 3    נשוי. 2    רווק. 1  :מצב משפחתי .7

   : מספר ילדים .8

  חילוני. 3  מסורתי. 2    דתי. 1  :דתיות .9

       : עיסוק .10

     : אחר. 3  בן ממשיך. 2    ת המשק/בעל. 1  :מעמד בנחלה .11

    ? האם אתה עוסק כיום בחקלאות .12

       )השאלות הבאות 2דלג על (רק בחקלאות , כן. 1

      )כעיסוק נוסף(באופן חלקי , כן. 2

    לא. 3

  :ציין מדוע עזבת את החקלאות באופן מלא או חלקי, אם אינך עוסק כיום בחקלאות באופן מלא .13

       : אחר. 5  בריאות. 4  גיל. 3  משבר בענף. 2  חוסר רווחיות. 1

  ?לחזור ולעסוק בחקלאות האם תהיה מוכן, במידה ואינך עוסק בחקלאות באופן מלא .14

  לא. 3  באופן חלקי, כן. 2  באופן מלא, כן. 1

  כעיסוק נוסף שישא מעט רווח, כן. 5  בתנאי של הבטחת מחיר טוב ורווחיות, כן. 4

                       : אחר. 6

הכנה  ,מושקים(האם אתה מודע לכך שישנה עלייה בביקוש לשמן הזית ושמטעי זיתים בממשק נכון  .15

  ?אירים רווח נאה למגדלמש) לקטיף מכאני

 לא. 3  באופן חלקי, כן. 2  כן. 1

  ?האם היית מוכן לנטוע זיתים בשטח שלך

  לא. 3    )כעיסוק נוסף(באופן חלקי , כן. 2  כן. 1

  כעיסוק נוסף שישא מעט רווח, כן. 5  בתנאי של הבטחת מחיר טוב ורווחיות, כן. 4

  בתנאי של קבלת סיוע כלכלי, כן. 6

                        : אחר. 6

  :באיזו מידה מתקיים מבחינתך כל אחד מהמשפטים הבאים 1-5דרג בין 
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במידה 

  רבה
      

במידה 

  מועטה

  1  2  3  4  5 .אני קשור לחקלאות ולעבודת האדמה .16

  1  2  3  4  5  .קשה מאד להתקיים מחקלאות .17

קשה לי לראות את השטחים החקלאיים ביישוב שלי  .18

 .עזובים
5  4  3  2  1  

קלאיים ביישובים אחרים קשה לי לראות את השטחים ח .19

 .עזובים
5  4  3  2  1  

בדקתי וניסיתי למצוא פתרונות לשטחים החקלאים הלא  .20

 מעובדים שלי
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .חשוב לי לעבוד ביישוב שלי או בסביבה הקרובה לו .21

  1  2  3  4  5 .אני רואה בחיוב את התפתחות ההיבט התיירותי באזור .22

  1  2  3  4  5 יאני מוכן להשתלב בעיסוק תיירות .23

באיזו מידה היית מוכן שתיירים יסיירו במשק ובמטעים  .24

 ?שלך בתשלום
5  4  3  2  1  

באיזו מידה היית מוכן להיות שותף לפסטיבל האוכל או  .25

 ?לפסטיבל תיירותי אחר
5  4  3  2  1  

אם היו חקלאים אחרים ביישוב נוטעים זיתים גם אני  .26

 .הייתי מצטרף אליהם
5  4  3  2  1  

לך ערמת פסולת שהושלכה על גבול  עד כמה מפריעה .27

החלקות החקלאיות של המושב והיער או השטח הפתוח 

 הסמוך

5  4  3  2  1  

    ?מה תעשה, של אחד השכנים שמוזנח ומלא קוצים ופסולת ישנו בסביבת ביתך שטח .28

    לא אעשה דבר. 1

    אך לא אעשה דבר, אכעס. 2

  אפנה לבעל השטח ואבקש ממנו לנקותו. 3

  ת ואבקש לנקות את השטחאפנה למזכירו. 4

  אפנה למועצה, אם הפניות למזכירות ולשכן לא יעזרו. 5
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ישנם מספר אמצעים אשר יוכלו לשפר את הרווחיות בצורה , בגידולים חקלאיים בכלל ובגידול זיתים בפרט

 . משמעותית

 :ציין את המידה בה תהיה מוכן לאמץ את האמצעים הבאים
במידה 

  רבה
      

במידה 

  מועטה

  1  2  3  4  5 עיבוד בעזרת קבלן או חברת עיבודים .29

  , הקמה ועיבוד של המטע בעזרת תאגיד אזורי .30

 כגון ארגון הפלחה
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  הכנת השטח לקטיף מכאני בעזרת מנערת .31

י אחד "איגום שטחים ועיבוד משותף של מספר מטעים ע .32

  מחברי המושב 
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 שיווק משותף .33

  1  2  3  4  5 הקמת מועדון מגדלים לשיווק והדרכה, מותג אזורי יצירת .34

  1  2  3  4  5 הקמת בית בד אישי או משותף למספר מגדלים .35

  1  2  3  4  5  הקמת מרכז מבקרים וחנות ממכר. 37
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 תחשיב רווחיות גידול הזית: 3 מספר נספח

 

      תים לשמןיז

 שנת ניבה מלאה שנה ג שנה ב שנה א הסעיף
     1254.25 שקעות ושתיליםה

  906.50 903.50 162.00 147.00 מיכון

  117.00 61.40 32.00 16.00 דשנים

  84.66 85.32 29.50 29.50 חומרים
 שירותיםחומרים ו
  95.00 45.00 65.00 45.00 נוספים

  910.00 180.00 135.00 108.00 מים

  45.00 45.00 45.00 45.00 הנהלה ומשרדיות

  425.00 425.00 170.00 340.00 דהעבו

  291.90 197.21 72.15 224.28 שונות

  2875.06 1942.43 710.65 2209.03 כ"סה

      

     'ג שנה שמן-זתים רווחיות ניתוח

   800   ג"ק/ יבול לדונם 

   0.15   15-אחוז שמן 

   120   כמות שמן

   18   ₪/ ג שמן "מחיר לק

   2160   פדיון

      

      

   10  0.0125 הוצאת מיכלים מהשדה

   32  0.04 הובלת זתים לבית בד

   480  0.6 הוצאות בית בד

   67.2  0.56 איחסון שמן

   24  0.2 הובלת שמן

      

   1942   הוצאות גידול

   2556  הון החזר ללא הוצאות כ"סה

   396-   יתרה להון

 396     

    0.07  הוןחישוב החזר 

   השקעה מהוונת השקעה 

 1.1449   2529 2209 'שנה א

 1.07   760 711 ' שנב ב

 1   396 396 'שנה ג

 3315 3685    
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      החזר הון

 0.0944   348 20 שנות יבול' מס

 25 316   0.0858 

 30 297   0.0806 

 35 284   0.0772 

 40 276   0.075 
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  תן ודרבן בשלושה אתרי דיגום בנחל האלה, של צבי נתוני ספירת גללים: 4מספר נספח 

  
  הערות דרבן תן צבי הגידול סוג אזור תאריך

   0 1 4 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 20.3.07
   0 0 2 נשיר/לימון מטע עזקה 20.3.07
   0 0 0 זית עזקה 20.3.07
   2 1 0 חורש / יער עזקה 20.3.07
 שדות 20.3.07

 מיכה
  צבי של עקבות 0 4 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 20.3.07
 מיכה

   0 0 0 נשיר מטע

 שדות 20.3.07
 מיכה

   0 2 2 זית

 שדות 20.3.07
 מיכה

   0 1 0 חורש / יער

   0 3 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 20.3.07
  תנים עקבות 0 0 0 נשיר מטע זכריה 20.3.07
  צבי עקבות 0 0 0 זית הזכרי 20.3.07
   3 2 1 חורש / יער זכריה 20.3.07
   0 0 1 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 28.3.07
   0 0 0 נשיר/לימון מטע עזקה 28.3.07
   0 0 0 זית עזקה 28.3.07
   1 0 0 חורש / יער עזקה 28.3.07
   0 5 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 28.3.07
   0 0 0 נשיר מטע זכריה 28.3.07
   0 0 0 זית זכריה 28.3.07
   0 2 0 חורש / יער זכריה 28.3.07
 שדות 28.3.07

 מיכה
   0 2 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 28.3.07
 מיכה

  תנים עקבות 0 0 0 נשיר מטע

 שדות 28.3.07
 מיכה

  תנים עקבות 0 0 0 זית

 שדות 28.3.07
 מיכה

   0 2 0 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/לתןת-עונתי עזקה 13.4.07
   0 0 0 נשיר/לימון מטע עזקה 13.4.07
  דרבנים פעילות 0 0 1 זית עזקה 13.4.07
   0 2 0 חורש / יער עזקה 13.4.07
   0 3 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 13.4.07
   0 0 0 נשיר מטע זכריה 13.4.07
   0 1 0 זית זכריה 13.4.07
   2 2 0 חורש / יער זכריה 13.4.07
 שדות 13.4.07

 מיכה
   0 4 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 13.4.07
 מיכה

   0 0 0 נשיר מטע

 שדות 13.4.07
 מיכה

   0 0 2 זית

 שדות 13.4.07
 מיכה

   0 2 0 חורש / יער

   1 2 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 27.4.07
   0 0 0 נשיר/לימון מטע עזקה 27.4.07
   0 0 1 זית עזקה 27.4.07
   1 0 0 חורש / יער עזקה 27.4.07
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   0 3 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 27.4.07
   0 0 0 נשיר מטע זכריה 27.4.07
   1 0 0 זית זכריה 27.4.07
   0 0 1 חורש / יער זכריה 27.4.07
 שדות 27.4.07

 מיכה
   0 3 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 27.4.07
 מיכה

   0 0 1 נשיר מטע

 שדות 27.4.07
 המיכ

   0 0 1 זית

 שדות 27.4.07
 מיכה

   1 0 0 חורש / יער

  נקצר השדה 0 2 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 11.5.07
   0 0 0 נשיר/לימון מטע עזקה 11.5.07
   0 0 3 זית עזקה 11.5.07
   1 2 2 חורש / יער עזקה 11.5.07
  נקצר השדה 0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 11.5.07
   0 0 0 נשיר מטע הזכרי 11.5.07
   0 1 0 זית זכריה 11.5.07
   2 0 1 חורש / יער זכריה 11.5.07
 שדות 11.5.07

 מיכה
  נקצר השדה 0 5 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 11.5.07
 מיכה

   0 0 0 נשיר מטע

 שדות 11.5.07
 מיכה

   0 2 2 זית

 שדות 11.5.07
 מיכה

   2 1 0 חורש / יער

   0 2 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 25.5.07
   0 1 0 נשיר/לימון מטע עזקה 25.5.07
   0 0 0 זית עזקה 25.5.07
   1 2 0 חורש / יער עזקה 25.5.07
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 25.5.07
   0 0 0 נשיר מטע זכריה 25.5.07
   0 0 1 זית זכריה 25.5.07
   1 2 0 חורש / יער זכריה 25.5.07
 שדות 25.5.07

 מיכה
   0 3 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 25.5.07
 מיכה

   0 0 1 נשיר מטע

 שדות 25.5.07
 מיכה

   1 1 1 זית

 שדות 25.5.07
 מיכה

   1 0 0 חורש / יער

   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 10.6.07
   0 0 0 נשיר/לימון מטע עזקה 10.6.07
   0 0 0 זית עזקה 10.6.07
   0 1 0 חורש / ריע עזקה 10.6.07
   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 10.6.07
   1 0 0 נשיר מטע זכריה 10.6.07
   1 0 0 זית זכריה 10.6.07
   2 4 0 חורש / יער זכריה 10.6.07
 שדות 10.6.07

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 10.6.07
 מיכה

   1 0 1 נשיר מטע
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 שדות 10.6.07
 מיכה

   0 2 1 זית

 שדות 10.6.07
 מיכה

   0 0 1 חורש / יער

   0 2 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 30.6.07
   0 0 0 נשיר/לימון מטע עזקה 30.6.07
   0 0 1 זית עזקה 30.6.07
   2 1 0 חורש / יער עזקה 30.6.07
   0 2 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 30.6.07
   0 0 0 נשיר מטע זכריה 30.6.07
   1 1 0 זית כריהז 30.6.07
   2 3 1 חורש / יער זכריה 30.6.07
 שדות 30.6.07

 מיכה
   0 4 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 30.6.07
 מיכה

   1 0 1 נשיר מטע

 שדות 30.6.07
 מיכה

   2 0 1 זית

 שדות 30.6.07
 מיכה

   1 2 1 חורש / יער

  צאן של כבד רעייה לחץ 0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 11.7.07
   0 1 0 נשיר/לימון מטע עזקה 11.7.07
  צאן של כבד רעייה לחץ 1 1 0 זית עזקה 11.7.07
  צאן של כבד רעייה לחץ 3 2 0 חורש / יער עזקה 11.7.07
  צאן של כבד רעייה לחץ 0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 11.7.07
  0 0 1 0 נשיר מטע זכריה 11.7.07
  0 0 1 1 זית זכריה 11.7.07
  צאן של כבד רעייה לחץ 0 4 2 חורש / יער זכריה 11.7.07
 שדות 11.7.07

 מיכה
  צאן של כבד רעייה לחץ 0 3 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 11.7.07
 מיכה

  0 0 0 1 נשיר מטע

 שדות 11.7.07
 מיכה

  0 0 1 0 זית

 שדות 11.7.07
 מיכה

  צאן של כבד רעייה לחץ 0 1 0 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי קהעז 30.7.07
 בשזיף קטיף .בלימון עובד טרקטור 0 0 0 נשיר/לימון מטע עזקה 30.7.07
  רעיה לחץ 0 0 0 זית עזקה 30.7.07
  רעיה לחץ 1 1 0 חורש / יער עזקה 30.7.07
  רעיה לחץ 0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 30.7.07
   0 0 0 נשיר מטע זכריה 30.7.07
 החקלאי של אינטנסיבית פעילות 1 0 0 זית זכריה 30.7.07
  רעיה לחץ 2 2 1 חורש / יער זכריה 30.7.07
 שדות 30.7.07

 מיכה
  רעיה לחץ 0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 30.7.07
 מיכה

   0 0 1 נשיר מטע

 שדות 30.7.07
 מיכה

   1 0 1 זית

 שדות 30.7.07
 מיכה

  רעיה לחץ 1 2 0 חורש / יער

  רעיה לחץ 0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 10.8.07
  בשזיף וקטיף בלימון גיזום 0 0 0 נשיר/לימון מטע עזקה 10.8.07
  רעיה לחץ 0 0 0 זית עזקה 10.8.07
  רעיה לחץ 1 1 0 חורש / יער עזקה 10.8.07
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  רעיה לחץ 0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 10.8.07
   0 1 0 נשיר מטע זכריה 10.8.07
   2 0 0 זית זכריה 10.8.07
   1 3 1 חורש / יער זכריה 10.8.07
 שדות 10.8.07

 מיכה
   0 2 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 10.8.07
 מיכה

   0 0 0 נשיר מטע

 שדות 10.8.07
 מיכה

   1 0 1 זית

 שדות 10.8.07
 מיכה

   0 1 0 חורש / יער

  נחרש השדה 0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 27.8.07
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 27.8.07
  רעיה לחץ 0 0 0 זית עזקה 27.8.07
  רעיה לחץ 0 1 0 חורש / יער עזקה 27.8.07
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 27.8.07
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 27.8.07
  צבי עקבות 1 0 0 זית זכריה 27.8.07
  רעיה חץל 0 1 0 חורש / יער זכריה 27.8.07
 שדות 27.8.07

 מיכה
   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 27.8.07
 מיכה

   0 0 0 שזיף-נשיר מטע

 שדות 27.8.07
 מיכה

   2 0 1 זית

 שדות 27.8.07
 מיכה

  רעיה לחץ 0 1 0 חורש / יער

   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 10.9.07
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 10.9.07
   0 1 1 זית קהעז 10.9.07
   1 1 0 חורש / יער עזקה 10.9.07
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 10.9.07
   0 0 0 תפוח-  נשיר מטע זכריה 10.9.07
   2 1 0 זית זכריה 10.9.07
   0 2 1 חורש / יער זכריה 10.9.07
 שדות 10.9.07

 מיכה
   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 10.9.07
 מיכה

   0 0 1 שזיף-נשיר מטע

 שדות 10.9.07
 מיכה

   1 1 1 זית

 שדות 10.9.07
 מיכה

   1 1 0 חורש / יער

   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 29.9.07
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 29.9.07
   0 1 1 זית עזקה 29.9.07
   1 0 0 חורש / יער עזקה 29.9.07
   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 29.9.07
  נקטף המטע 0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 29.9.07
   1 2 0 זית זכריה 29.9.07
   0 1 1 חורש / יער זכריה 29.9.07
 שדות 29.9.07

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 29.9.07
 מיכה

   0 1 0 שזיף-נשיר מטע
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 שדות 29.9.07
 מיכה

  מסיבי גיזום עבר המטע 1 1 0 זית

 שדות 29.9.07
 מיכה

  רעיה לחץ 1 1 0 חורש / יער

  הסתיימה הרעיה 0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 13.10.07
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 13.10.07
  הסתיימה הרעיה 1 1 0 זית עזקה 13.10.07
  הסתיימה הרעיה 1 0 0 חורש / יער עזקה 13.10.07
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 13.10.07
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 13.10.07
   1 0 0 זית זכריה 13.10.07
  הסתיימה הרעיה 0 1 1 חורש / יער זכריה 13.10.07
 שדות 13.10.07

 מיכה
   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 13.10.07
 מיכה

   0 1 0 שזיף-נשיר מטע

 שדות 13.10.07
 מיכה

  מסיבי גיזום עבר הזית 0 1 0 זית

 דותש 13.10.07
 מיכה

  הסתיימה הרעיה 0 1 1 חורש / יער

   1 1 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 26.10.07
   0 1 0 שזיף/לימון מטע עזקה 26.10.07
   1 0 0 זית עזקה 26.10.07
   3 2 1 חורש / יער עזקה 26.10.07
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 26.10.07
   2 1 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 26.10.07
  השבוע במשך מסיק בוצע 0 0 0 זית זכריה 26.10.07
   0 0 2 חורש / יער זכריה 26.10.07
 שדות 26.10.07

 מיכה
   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 26.10.07
 מיכה

   0 0 1 שזיף-נשיר מטע

 שדות 26.10.07
 מיכה

   6 2 1 זית

 שדות 26.10.07
 מיכה

   1 1 1 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-ונתיע עזקה 9.11.07
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 9.11.07
   0 1 0 זית עזקה 9.11.07
   0 0 0 חורש / יער עזקה 9.11.07
   0 0 1 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 9.11.07
   1 3 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 9.11.07
   0 0  מסיק זית זכריה 9.11.07
   2 4 0 חורש / יער זכריה 9.11.07
 שדות 9.11.07

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 9.11.07
 מיכה

   1 1 0 שזיף-נשיר מטע

 שדות 9.11.07
 מיכה

  צבוע 0 2 0 זית

 שדות 9.11.07
 מיכה

   0 2 1 חורש / יער

   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 27.11.07
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 27.11.07
   0 0 0 זית עזקה 27.11.07
   0 7 0 חורש / יער עזקה 27.11.07
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   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 27.11.07
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 27.11.07
   0 4 0 זית זכריה 27.11.07
   0  0 חורש / יער זכריה 27.11.07
 שדות 27.11.07

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 27.11.07
 מיכה

   0 0 0 שזיף-נשיר מטע

 שדות 27.11.07
 מיכה

   13 2 1 זית

 שדות 27.11.07
 מיכה

   1 1 1 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 9.12.07
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 9.12.08
   0 2 0 זית עזקה 9.12.09
   0 9 0 חורש / יער עזקה 9.12.10
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 9.12.11
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 9.12.12
   0 1 0 זית זכריה 9.12.13
   4 3 1 חורש / יער זכריה 9.12.14
 שדות 9.12.15

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 9.12.16
 מיכה

   0 0 1 שזיף-  נשיר מטע

 שדות 9.12.17
 מיכה

   10 2 0 זית

 שדות 9.12.18
 מיכה

   0 0 0 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 22/12/2007
   0 1 0 שזיף/לימון מטע עזקה 22/12/2007
   0 0 0 זית עזקה 22/12/2007
   1 2 0 חורש / יער עזקה 22/12/2007
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 22/12/2007
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 22/12/2007
   1 1 0 זית זכריה 22/12/2007
   3 0 1 חורש / יער זכריה 22/12/2007
 שדות 22/12/2007

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 22/12/2007
 מיכה

   0 0 1 שזיף-נשיר מטע

 שדות 22/12/2007
 מיכה

   2 0 0 זית

 שדות 22/12/2007
 מיכה

   0 0 0 חורש / יער

   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 04/01/2008
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 04/01/2008
   0 0 0 זית עזקה 04/01/2008
   0 2 0 חורש / יער עזקה 04/01/2008
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 04/01/2008
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 04/01/2008
   0 1 0 זית זכריה 04/01/2008
   3 4 2 חורש / יער זכריה 04/01/2008
 ותשד 04/01/2008

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 04/01/2008
 מיכה

   0 0 1 שזיף-נשיר מטע
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 שדות 04/01/2008
 מיכה

   2 2 0 זית

 שדות 04/01/2008
 מיכה

   0 1 0 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 18/01/2008
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 18/01/2008
   0 1 0 זית עזקה 18/01/2008
   0 0 0 חורש / יער עזקה 18/01/2008
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 18/01/2008
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 18/01/2008
   0 0 0 זית זכריה 18/01/2008
   1 0 1 חורש / יער זכריה 18/01/2008
 שדות 18/01/2008

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 18/01/2008
 המיכ

   0 0 1 שזיף-נשיר מטע

 שדות 18/01/2008
 מיכה

   2 0 0 זית

 שדות 18/01/2008
 מיכה

   0 0 1 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 04/02/2008
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 04/02/2008
   0 1 0 זית עזקה 04/02/2008
   1 0 0 חורש / יער עזקה 04/02/2008
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 04/02/2008
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 04/02/2008
   0 0 0 זית זכריה 04/02/2008
   0 0 2 חורש / יער זכריה 04/02/2008
 שדות 04/02/2008

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 04/02/2008
 מיכה

   0 0 0 שזיף-נשיר מטע

 שדות 04/02/2008
 מיכה

   0 1 0 זית

 שדות 04/02/2008
 מיכה

   0 3 0 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 16/02/2008
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 16/02/2008
   0 0 0 זית עזקה 16/02/2008
   0 2 0 חורש / יער עזקה 16/02/2008
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 16/02/2008
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 16/02/2008
   0 0 0 זית זכריה 16/02/2008
   0 0 0 חורש / יער זכריה 16/02/2008
 שדות 16/02/2008

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 16/02/2008
 מיכה

   0 0 0 שזיף-נשיר מטע

 שדות 16/02/2008
 מיכה

   1 0 0 זית

 שדות 16/02/2008
 מיכה

   0 1 0 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 02/03/2008
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 02/03/2008
   0 1 0 זית עזקה 02/03/2008
   0 2 0 חורש / יער עזקה 02/03/2008
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   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 02/03/2008
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 02/03/2008
   0 0 0 זית זכריה 02/03/2008
   0 2 1 חורש / יער זכריה 02/03/2008
 שדות 02/03/2008

 מיכה
   0 1 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 02/03/2008
 מיכה

   0 0 1 שזיף-נשיר מטע

 שדות 02/03/2008
 מיכה

   0 1 1 זית

 שדות 02/03/2008
 מיכה

   0 1 1 חורש / יער

   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי עזקה 18/03/2008
   0 0 0 שזיף/לימון מטע עזקה 18/03/2008
   0 2 0 זית עזקה 18/03/2008
 .כבש טריפת סימני נראו כ"כ רעייה החלה 0 2 0 חורש / יער עזקה 18/03/2008
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי זכריה 18/03/2008
   0 0 0 תפוח-נשיר מטע זכריה 18/03/2008
  בחלקה חריש בוצע 0 1 0 זית זכריה 18/03/2008
  רעייה החלה 0 2 0 חורש / יער זכריה 18/03/2008
 שדות 18/03/2008

 מיכה
   0 0 0 חיטה/תלתן-עונתי

 שדות 18/03/2008
 מיכה

  עיבוד בוצע 0 0 0 שזיף-נשיר מטע

 שדות 18/03/2008
 מיכה

  רעייה החלה 0 0 0 זית

 שדות 18/03/2008
 מיכה

   0 1 0 חורש / יער
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Olive Groves Plantation as a Sustainable Solution to Abandoned 

Agricultural Land 

Adi Naali 

ABSTRACT 

 

This study explores the possibility of offering a sustainable solution to the abandoned 

agricultural land in the Judean lowland, in the periphery of Jerusalem. The suggested 

solution is planting olive groves in the abandoned land, which will provide a full-time 

or part-time livelihood to the rural communities in this area and will sustain the 

productivity of the land. 

Abandoned agricultural  areas, the desertion of farming as a way of life, and the 

transformation of agricultural areas to other land uses such as residential use of 

commercial use is a well known world-wide process which takes place particularly in 

the hinterland of large cities in the USA and Europe. 

When farmland is transformed to other uses and developed, the losses are vast. Not 

only agricultural productivity is lost: agricultural areas provide a wide variety of 

environmental, social and aesthetic services. Farmland ecological services include: 

open areas and landscape, soil conservation, bio-diversity, hydrological infiltration 

areas, recreation and more. Often, those services are provided at no cost and the 

providers, the farmers, do not receive any compensation for those externalities. In 

Israel, the abandoned farmland characterize small-holders in cooperative or formerly 

cooperative villages (Moshavim). 

Desertion of agriculture in the last two decades is mainly due to lack of profitability of 

many crops. Some of the abandoned areas are transformed into commercial areas, 

warehouses and residences, others are becoming waste-disposal sites. 

The demand for olive oil in Israel is currently standing at 18,000 tons a year, and still 

expanding. The annual crop of olive oil in Israel in a good year is about 8000 tons and 

about half of it only in a bad year. Though the demand for olive oil is growing, 

profitability to the olive growers is modest and losses are common mainly in small 

plots. In order to expand or improve the profits of farmers, few measures must be 



  

adopted: expansion of the quantity and quality of the crops, reduction in costs by 

adding irrigation with treated wastewater, mechanical picking of crops and investment 

of the best agricultural inputs in the olive groves. 

Self-marketing of the product, integrated with rural-tourism is considered one of the 

best solutions to expanding profitability in this branch as testified by farmers who 

developed such infrastructure. 

 

Sustainability and Olive Groves Planting 

The Bruntland Report (1987) defined sustainability as providing the needs of the 

present generations without reduction in the capability of future generations to provide 

for their own needs. 

The research perspective in this study in relation to sustainability is to preserve the 

productivity and the adaptability of the ecological systems in concordance with 

provision of the needs of the current human communities who are using those 

ecological systems. 

Sustainability in this study has 3 inter-connected aspects: ecological, economic-

administrative and social. Sustainable use of resources will maintain and provide 

products and services at a reasonable cost. 

Sustainable systems of production have 3 components: economic, biophysical and 

social. Thus, the theoretical frameworks in this study will seek solutions to abandoned 

agricultural areas by adopting three components of sustainability – 

environmental/ecological, economic, administrative, political and social. Because of 

the multi-disciplinary nature of this study, research methods represent various 

disciplines: ecological monitoring of productivity of various animals in abandoned and 

non abandoned land uses; content – analysis, documents analysis and interviews to 

establish economic and administrative solutions to abandoned farmland and social 

survey of the farming communities in relation to its susceptibility to various suggested 

solutions to the abandoned farmland such as planting olive groves. 

As this work assumes that abandoned farmland is not sustainable, the combined 

solution offered in this study does not presume to provide the ideal solution but the best 



  

solution in the prevailing circumstances. We also assume that sustainable solutions to 

abandoned agricultural land other than the one offered in this work can be obtained. 

 

Research Questions 

The main research question in this study is whether olive groves could provide a 

sustainable solution to the abandoned farmland of the Judean lowland. 

The secondary research questions are: 

a) Social Acceptability Component 

 Is solution of planting olive groves will be socially accepted by the farming 

communities of the Judean Lowland? 

b) Administrative, legal, economic 

 What are the existing administrative and economic mechanisms which could 

support and assist planting olive groves as a solution to the abandoned farmland? 

c) Ecological component 

 Will the planted olive groves provide ecological services to the area at large? 

 

Research Findings 

Administrative-Economic measures 

Olive groves receive high priority in the Israeli Ministry of Agriculture which support 

and regulate this branch. All the decision-makers who were interviewed for this study 

agreed that abandoned farming land is a negative phenomenon which results – in from 

the fact, that historically, the size of family farmsteads was too small and not sufficient 

to take advantage of economy of scale. Though there is a legal obligation for farmers to 

cultivate the land, farmers can not be forced to work the land when they can not sustain 

themselves. Most of the decision makers thought that some form of agricultural reform 

in the size of farmsteads must be done but this is politically very difficult to achieve. 

Therefore, the only improvement in the current situation is by integrating small plots 

by establishing internal agreements in each village. Such agreements will permit 

amalgamation of small plots to larger plots which will be more economical to cultivate. 

In such agreements, few farmers or regional cultivation companies will cultivate the 

land on behalf of all the farmers. 



  

Many of the governmental offices which are concerned with the current situation of 

abandoned land and with the inability of farmers to make a living from the land, 

acknowledge that farming provides a wide variety environmental services. Olive 

groves provide green scenery, they absorb urban waste in the form of treated 

wastewater and compost, they absorb CO2 that is produced by urban centers and 

provide home to large number of plants, animals, insects and birds. The Israeli 

Ministry of Agriculture currently takes into consideration the ecological and 

environmental services as one of its most important criteria for financial support for 

development of a certain farming branch. 

The environmental services of agricultural areas in general and olive groves in 

particular are considered as important supports of development of rural tourism. 

Agricultural areas and open areas at large are attractive to town dwellers and play a 

crucial role in an urbanized and dense country such as Israel. Rural tourism is 

considered by the decision-makers as highly promising as a mechanism to provide 

partial livelihood within the rural communities themselves thus reducing the need to 

commute to work outside the villages. Rural tourism is also considered as means of 

social change within the rural periphery of Israel. Olive oil production and its 

marketing integrates well in the development of rural tourism in Israel. The Olive 

Festival which takes place every fall in Northern Israel in farming communities attracts 

many visitors from all over Israel and provide the producers additional revenues. 

The research area of the Judean lowland has the appropriate legal and planning 

framework suitable to adopt and advance of such forms of rural tourism. Though the 

bureaucracy and the lack of coordination among government agencies present many 

obstacles to the individual entrepreneur and in this matter improvements are necessary.  

 

 

Social Acceptability 

The major crisis in Israeli agriculture in the 1980's brought with it a collapse of the 

agricultural cooperative supporting systems to many farming villages in Israel. The 

farming communities in the Judean lowlands were hit hard by this crisis and it led to 

desertion of farming. About 70% of the residents in the research area are not practicing 



  

farmers and some are not ready to return to work in agriculture. A survey of 160 

families found that 64% of the residents of this region were ready to return to farming 

as a full-time occupation or a part time occupation, in certain conditions – mostly 

conditions which will secure the profitability of olive – groves plantation. The survey 

also showed that about half of the population had strong bonds with farming and the 

abandoned land and waste disposal in the abandoned land were negatively perceived. 

Many of the surveyed people expressed fears (based on their negative experience of the 

past) of any form of cooperation in relation to cultivation picking and marketing the 

produce but there is enough people among the respondents who will support 

cooperation among farmers in order to turn agriculture to profitable enterprise, The 

respondents also looked favourably at the prospects of development of rural tourism. 

 

Environmental Services 

In this study, olive groves role as home habitat and a transitional areas for three large 

mammals territory was examined. The three were: Jackal, Gazelle and Porcupine. The 

activities of the three mammals was monitored, comparatively, in 4 types of 

landscapes, olive groves, natural forest, agricultural field crops, and in intensive fruit 

orchard. The findings (based on animal species-droppings) showed that for the Gazelle 

and Porcupine the olive groves were found to be good habitats and a transition zone, 

close to the quality of the natural (forest groves) environment. Olive-groves were 

certainly better as habitats in comparison to the other two agricultural uses: intensive 

fruit orchards or field-crops. The Jackal, on the other hand preferred after the natural 

habitats the field-crops land use and the olives– intensive fruit orchards were his last 

preference. 

Using GIS, a connectivity index of the various land-users and landscapes was 

calculated. Connectivity was defined as a landscape or land-use corridor which allows 

free movement of organisms and prevents fragmentation of habitats.  

 



  

Confirmation of Hypotheses 

The first hypothesis of this study was confirmed: olive-groves were found socially 

acceptable solution to the abandoned agricultural lands of the Judean lowlands in 

conditions of guaranteed profitability of these groves.  

The second hypothesis was also mostly confirmed: there are many and sufficient 

administrative and economic measures which could support a solution such as planting 

of olive-groves in the Judean lowlands. There is a need to improve joint and 

coordinated efforts among all the governmental agencies involved in this matter. 

The third hypothesis was mostly approved – olive groves were found to provide 

environmental-ecological services in comparison to other agricultural land uses but to a 

lesser extent, in comparison to the ecological services provided by natural forested 

areas. This generalization is appropriate for the Gazelle and Porcupine but the Jackal 

proved to deviate from this pattern. 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


