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מבוא ומטרות

טחים של בתי גידול טבעיים בתוך מערך שטחים ש
ולשירותי  ביולוגי  חקלאיים תורמים למגוון 
זאת, שטחי  לייצור החקלאי. עם  מערכת טבעית 
החקלאות הנושקים לשטחים טבעיים יוצרים קונפליקט. 
מחד גיסא, קיימת שאיפה להפחית את הפגיעה בגידולי 
התרבות ולהקנות להם תנאים מיטביים לשגשוג. מאידך 
גיסא, קיימת השפעה ישירה של הפעולות החקלאיות 
על השטחים הטבעיים דרך דישון, הדברה, מניעת נזקי 
מכרסמים וציפורים ועוד, וכן השפעה עקיפה ומרחבית 
על מערכות אקולוגיות, הנובעת מאופי הנוף האגרו-
אקולוגי הכולל שטחים חקלאיים, שטחים מיושבים 

ושטחים טבעיים. 

ניתן לשמר את המגוון הביולוגי בסביבה חקלאית על ידי 
פעולות אגרו-טכניות מקובלות וידועות בספרות. אזור 
שפלת יהודה הדרומית מאופיין בשטחים חקלאיים נרחבים 
המשמשים בעיקר לגידול חיטה. בשולי השטח החקלאי 
ובשטחים הכלואים בתוכו נמצאים כתמי בתי גידול לא 
מעובדים, הנבדלים זה מזה בגודלם, בצורתם ובמידת 
בידודם, כמו גם בטופוגרפיה, במסלע, בקרקע ובמיני 
החי והצומח המאכלסים אותם. רוב הכתמים מאכלסים 
חברות ומיני צומח האופייניים לשטחים טבעיים רציפים 
באזור. למרות זאת, מקצתם מכילים בית גידול ייחודי 
המאופיין בקרקע כבדה ועמוקה שאינו קיים באופן רציף 

בצורתו הטבעית בשפלת יהודה הדרומית. פעולות אגרו-
טכניות אקסטנסיביות עלולות לפוגע בשטחי בור טבעיים 

הנושקים לשטחים החקלאיים. 

נוסף על השילוב החקלאי-טבעי המורכב שלעיל, 
שטחים חקלאיים באזור שפלת יהודה וחוף פלשת 
גובלים בשטחים מיושבים ואף חופפים לחלק מהם. 
זה, המשלב התיישבות כפרית לצד  ייחודי  מארג 
חקלאות אינטנסיבית ושטחים טבעיים, מאפשר בחינה 
של האינטראקציות בין התושבים, החקלאות והסביבה 
הטבעית בתא שטח קטן יחסית, הנמצא תחת מטרייה 
של מועצה אזורית אחת. פעולות אגרו-טכנית מסוימות, 
כגון ריסוסים, דישון אורגני וממשקי עיבוד אינטנסיביים, 
יוצרים לעיתים קונפליקטים בין החקלאים לבין תושבי 
היישובים ותושבי ההרחבות, שלא הורגלו לנוכחות 

פעילות חקלאית בסביבת מגוריהם. 

השינויים  גורמים  הסביבתיות  ההשפעות  לצד 
הדמוגרפיים במרחב הכפרי בשנים האחרונות לשינוי 
בפעילות המועצות האזוריות, מנותנות שירות לפעילוּת 
החקלאית ביישובים החקלאיים להתמקדות בשירות 
המוניציפלי, ובעיקר בחינוך. בשנים האחרונות, כחלק 
מתפיסת האחריות האזורית לניהול השטחים הפתוחים, 
חוזרות המועצות האזוריות לבחון את ממשקי הניהול 
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המותאמים לממשק חקלאות-סביבה-קהילה. מחקר 
זה שואף להציע מודל שיעזור למועצה אזורית לקדם 

ממשק חקלאי אקולוגי בשותפות ציבורית. 

בראשית המחקר הוגדרו למיזם ארבע מטרות:

הקמת ועדת היגוי רבת-משתתפים )מוגדר בכותרת א.�
העבודה כ-'פורום רב-גורמי'( להכלת הפעילות 
האגרו-אקולוגית, דרך פעילויות שיתוף ציבור והקמת 

ועדה מקצועית.

הקמת ועדה מקצועית לבניית מתודולוגיית עבודה ב.�
וקידום פעילות פרטנית בין חברי הוועדה, חקלאים 

ותושבים מהיישובים השונים. 

� קידום המשך פעילות ויצירת מנוף לפנייה לגופים ג.
מממנים לקראת בניית תוכנית-אב אגרו-אקולוגית 

לשטחים פתוחים בתחום המועצה האזורית יואב.

בנייה של ארגז כלים אופרטיבי על בסיס הפעילויות ד.�
בשטח עם החקלאים והתושבים והטמעתו, כדי 
להציע מודל שיעזור למועצה אזורית לקדם ממשק 

חקלאי אקולוגי בשותפות ציבורית.

בהתאם למטרות, בנינו סכמת עבודה )איור 1( ששימשה 
בסיס לפעילות המיזם ופלטפורמה להוצאת המטרות 
לפועל בהינתן המבנה החברתי-מקצועי של התושבים 
ובעלי התפקידים בעלי העניין. בהתאם לסכמת העבודה 
כינסנו ועדת היגוי רחבה שכללה נציגים של גופים רבים 
)לדוגמה: נציגי תושבים, חקלאים, רשות הטבע והגנים, 
המועצה האזורית, קק"ל, משרד החקלאות ועוד(. ועדה 
זו ליוותה את תהליך העבודה לכל אורכו. נוסף על כך, 
הקמנו ועדה מקצועית שכללה אנשי מקצוע מתחומים 
שונים. ועדה זו הייתה הגוף המקצועי שהוביל את 

העשייה לאורך המיזם. 

איור 1 | סכמת תוכנית העבודה

ועדה מקצועית
)פרויקטור(

 ארגז כלים 
מסמך המלצות

ועדת היגוי מורחבת

איסוף מידע מהשטח איסוף מידע קיים איסוף מידע מהשטח איסוף מידע קיים

אפיון חקלאי אפיון סביבתי-אקולוגי

סכמת תוכנית העבודה כוללת שני תהליכים מקבילים – 
אפיון חקלאי ואפיון אקולוגי. האפיון החקלאי בוצע 
בשתי דרכים: )א( סיורים של הוועדה המקצועית 
עם  ופגישות  המועצה  ברחבי  השונים  ביישובים 
חקלאים; )ב( העברת שאלונים למנהלי גד"ש ומטעים 

וניתוח המידע שהתקבל בהם. האפיון האקולוגי התבצע 
באמצעות איסוף מידע קיים ממגוון מקורות, כדוגמת 
מחקרים אקדמיים שנערכו באזור, מידע מרשות הטבע 
והגנים, דו"חות פנימיים של רשות הטבע והגנים ואיסוף 

מעט מידע משלים על ידי צוות העבודה. 
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אפיון אקולוגי

המערכת האקולוגית המתקיימת בשטח המועצה 
האזורית יואב נחקרה רבות – מגוון חוקרים, בעיקר 
מהמעבדה לאקולוגיה מרחבית באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב, ערכו בה סקרים ומחקרים – ועל כן הידע 
האקולוגי על אודותיה רב. אזור המועצה אזורית יואב 
הוא אזור מעבר )ecotone( בין המערכת האקולוגית 
הים תיכונית, המדברית והערבתית. באזור זה מצוי גבול 
תפוצתם הצפוני או הדרומי של מיני צומח ובעלי חיים 
רבים מקבוצות טקסונומיות שונות. בהתאמה למפל 
האקלימי, קיים באזור זה מפל אקולוגי, המתבטא 
בשינוי ברור של חברות הצומח. נוסף על כך, נמצא כי 
בכל הנוגע למיני צומח וציפורים קיים באזור זה מגוון 
מורפולוגי וגנטי גבוה ביותר ביחס לאוכלוסיות באזורי 
ליבה הומוגניים יותר. מחקרים על זוחלים שנערכו 
באזור מצאו אף הם דגם של אזור מעבר שנפגשים בו 
מינים דרומיים ומינים ים תיכוניים, ומשום מכך, העושר 
והמגוון של מיני הזוחלים באזור היו גבוהים במיוחד. 
הגדרתו של האזור כאזור מעבר הכולל מגוון ביולוגי 
גבוה ברמות השונות, מגדילה את חשיבות השימור של 

שטחים פתוחים וטבעיים בו. 

צירי  את  והגנים  הטבע  רשות  הגדירה  בישראל 
המסדרונות האקולוגיים המרכזיים שרצוי לשמר כדי 
לשמור על המגוון הביולוגי. כיוונם העיקרי של צירים 
אלה הוא צפון–דרום. נוסף על כך, הוגדרו מסדרונות 
רוחב )מזרח–מערב( צרים באפיקי הנחלים המרכזיים. 
רוב השטח המזרחי של המועצה נמצא בתחום מסדרון 
אקולוגי מרכזי, העובר מצפון לדרום לאורך השפלה. 
כמו כן, שני נחלים – גוברין ולכיש – הם צירי רוחב 

של המסדרון האקולוגי.

זואו-גיאוגרפית, שטח המועצה האזורית  מבחינה 
יואב הוא נקודת מפגש של מיני בעלי חיים ממוצא 
ביו-גיאוגרפי שונה. עיקר בעלי החיים של האזור הם 
ממוצא ים תיכוני )חוגלה, ירגזי, ארנבת, חרדון מצוי 
ועוד(. המינים הים תיכוניים הללו חיים בסמיכות למינים 
סודניים )נמייה, גירית הדבש, בולבול, צופית ואחרים(, 
למינים הודיים-אוריינטליים )כדוגמת דורבן וגִבתון 
שחור-ראש( ולמינים ערבתיים )כמו סמור ומריון מצוי(.

עולם החי של המועצה האזורית יואב עשיר מאוד, 
עם 288 מינים שונים המופיעים במאגר התצפיות של 
רשות הטבע והגנים ובמאגר ה-BioGIS. מתוכם נצפו 
שני מינים של דו-חיים, 25 מיני יונקים שארבעה מתוכם 
הם מיני עטלפים, 228 מיני ציפורים ו-33 מיני זוחלים. 
מינים רבים הם בעלי סטטוס שימור: כל ארבעת מיני 
העטלפים; 46 מיני ציפורים, שחמישה מתוכם במעמד 
של סכנת הכחדה חמורה; שישה מיני יונקים ומין אחד 

 .)CR( של זוחל הנמצאים במעמד שימור קריטי

עולם החי באזור מתבסס על השטחים החקלאיים 
ומחיה. בשטחי החקלאות  ציד  הנרחבים כשטחי 
הנרחבים ניתן למצוא מינים רבים שהם מינים מלווי אדם 
וחקלאות, המשחרים למזון בשטחים הפתוחים. מינים 
נוספים הם מינים שאינם מלווי אדם, וחיים באזורים 
טבעיים או באזורים שעברו הפרה אך אינם פעילים 
כעת, ומשחרים למזון בשטחים הפתוחים. שרקרק מצוי, 
לדוגמה, מקנן בחורים במצוקי כורכר כדוגמת המצוקים 
במחצבת נחלה, ומשוטט מעל השטחים החקלאיים 

בחיפוש מזון.

המועצה האזורית יואב נמצאת בחבל הים תיכוני של 
ישראל, שמושפע מחגורת הספר היובשנית הנמצאת 
מדרום לו. הצומח הוא גורם מרכזי בעיצוב המבנה 
והתנאים של בית הגידול, ומשפיע על קבוצות בעלי 
החיים השונות בו, ולכן חשיבותו האקולוגית רבה. רוב 
שטח המועצה נמצא תחת פעילות אנושית רבת שנים, 
שמשפיעה על הרכב המינים בשטחים הפתוחים – 
חקלאות, רעייה, כריתת חורש וייעור. עם זאת, המועצה 
מאופיינת בפסיפס של שטחים מעובדים ושטחים 
טבעיים, חלק מהם כתמים בלתי מעובדים בין השדות, 
וחלק הם שטחים גדולים יותר. הצומח הטבעי שורד 
ומתפתח בשטחים שהקרקע בהם אינה עמוקה ואינה 
מתאימה לשדות תבואה, ובשטחים סלעיים. כיום 
מכשירים אף שטחים כאלה, ונוטעים בהם כרמי גפנים. 
בשטחים מכוסי הנארי שלא עובדו, היה קיים בעבר לחץ 
רעייה חזק ביותר של עדרי בקר וצאן, שנמשך גם כיום.
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באופן כללי, המועצה מאופיינת במפל בוטני כפול 
של עלייה בצחיחות: האחד – מצפון לדרום, והשני – 
ממערב למזרח. עיקר השיחיות )גריגות( של האשחר 
והאלה הארץ-ישראלית ממוקמות באזורים הצפוניים 
והמזרחיים. ככל שהאזור דרומי יותר ומערבי יותר, 
כך טיפוס הצומח מאופיין יותר ויותר בבתה של סירה 
קוצנית ועשבוניים הנשלטים על ידי זקנן שעיר. בד בבד 
עם שינוי בטיפוסי הצומח )שיחייה – בתה – עשבוניים( 
קיים גם שינוי בחלקם היחסי של השטחים החקלאיים 
מכלל השטח; ככל שהאזור מערבי יותר, כך עולה שיעור 
השטחים החקלאיים. נוסף על כך, ככל שהאזור מערבי 
יותר, כך הוא מאופיין יותר בגבעות ההולכות ומשתפלות 
ובשטחים של קרקעות סחף הראויות לעיבוד חקלאי. 

 BioGIS-לפי מאגר התצפיות של רשות הטבע והגנים וה
נצפו באזור המועצה 662 מיני צמחים. מכלל המינים, 
24 מינים נדירים ש-6 מתוכם בסכנת הכחדה. מחצית 
מהמינים הנדירים הם מינים המאפיינים קרקעות 

עמוקות, בית גידול הנמצא בסכנת הכחדה ממשית. 

כפי שכבר צוין, המועצה האזורית יואב מאופיינת 
בשטחים חקלאיים נרחבים המשמשים בעיקר לגידולי 
בעל. בשולי השטח החקלאי ובשטחים הכלואים בתוכו 
נמצאים כתמים לא מעובדים, הנבדלים זה מזה בגודלם, 
בצורתם ובמידת בידודם, כמו גם בטופוגרפיה, במסלע, 
בקרקע ובמיני החי והצומח המאכלסים אותם. רוב 
הכתמים מאכלסים חברות ומיני צומח האופייניים 
לשטחים טבעיים רציפים באזור, אולם מקצתם מכילים 
בית גידול ייחודי המאופיין בקרקע כבדה ועמוקה, שאינו 

קיים באופן רציף בצורתו הטבעית בשפלה הדרומית.

מצאו  האחרונות  בשנים  שנערכו  רבים  מחקרים 
שכתמים אלה מאכלסים אוכלוסיות עשירות ומגוונות 
של צמחים, פרוקי-רגליים וזוחלים, הרואים בכתמים 
בית גידול טבעי. יתר על כן, בחינה מדוקדקת של 
הכתמים הראתה הבדל בין כתמים בעלי סלעיות גבוהה 
הנמצאים על גבי מדרונות לבין כתמים המצויים בתוך 
השדות, לעיתים קרובות בשקעים מקומיים הנוצרים 
בתהליכי התחתרות בשטח החקלאי עצמו. הכתמים 
המאופיינים בקרקע עמוקה נמצאו ייחודים מבחינה 
בוטנית, והם מאכלסים מינים נדירים ורגישים שנעלמו 

כמעט לחלוטין משטחים אחרים. 

לאור זאת, יש חשיבות לשמירה ולהגנה על הכתמים 
הטבעיים שנמצאים בשטח החקלאי – הן על הכתמים 
הסלעיים הן על כתמי הקרקע העמוקה. שמירה עליהם 
יכולה לעזור ולקיים מערכת אקולוגית מגוונת בשטח 

החקלאי.

לשטחי החקלאות חשיבות גבוהה למיני עופות רבים. 
עבור מיני דורסים, כגון הבז המצוי וחוויאי הנחשים, 
שטחי החקלאות הם שדות הציד. מינים אחדים, כגון 
התנשמת, צדים נברנים הנפוצים בשדות, ואילו מינים 
אחרים, כמו הנחליאלי, אוכלים חרקים. עבור ציפורים 
נודדות, כדוגמת העגור האפור, שטחי החקלאות הם 
שטחי עצירה. מינים נוספים, ובהם ציפורי שיר רבות 
כמו כרוון מצוי, שדמית ועפרוני ענק, מקננים בשדות 

בור, בשדות בעל ובשדות שאינם מעובדים באביב. 

המינים  הם  מחקלאות  הגדולים  המרוויחים 
האופורטוניסטיים, כגון קאק, אנפת לילה ועורב אפור, 
שחלק מהם אף הופכים למזיקים קשים לחקלאות, ויש 
שנחשבים למינים מתפרצים. במקרה זה יש לציין את 
השרקרק המצוי שניזון מדבורים, ועל כן נחשב למזיק 

 .)V( לחקלאות על אף היותו מין פגיע

אזור המועצה הוא אזור חשוב במיוחד עבור שני מיני 
וחוויאי הנחשים. בשנים  דורסים – העקב העיטי 
האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה: אוכלוסייה 
שלמה של עקבים עיטיים נטשה את מרחב הקינון 
ההיסטורי שלה – מצוקי הרי יהודה – ועברה לקנן על 
עצים באזור בשפלת יהודה. ככל הנראה, מעבר זה נובע 
משינוי באופי הצמחייה באזור ההררי עם נטיעת יערות, 
בנייה והתפתחותו של חורש ים תיכוני. שינוי זה הביא 
את העקבים לעבור לקנן באזור הקינון ההיסטורי של 
החוויאים, תוך הגברת התחרות ביניהם. בעקבות זאת 
נוצרה כיום באזור שפלת יהודה צפיפות הקינים הגבוהה 
בעולם. יש לציין כי ישנם מספר גורמים הפוגעים בקינון 
באזור – רעייה בקרבה לקינון, חמיסת קינים, נוכחות 
מטיילים וצלמי טבע, פעילות צבאית, שריפות ופעילות 

יערנית – ויש לעשות מאמצים לצמצמם.
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אפיון חקלאי

הסיורים בשטחים החקלאיים והפגישות עם מנהלי השטח 
החקלאי הצביעו על מורכבות גדולה, על הבדלים גדולים 
בין המשקים השונים וגם בין חלקות שונות בתוך אותו 
משק. למרות זאת עלו מספר נקודות מרכזיות בסיורים 
השונים: א. בעיות טיפול בפסולת חקלאית, ובכלל זה 
בעיות של טיפול בגזם מחד גיסא ובפלסטיק מאידך גיסא; 

ב. ריסוסים בקרבת היישובים; ג. שימור קרקע.

נוסף על כך, במהלך הסיורים הבחנו בהבדל בידע 
וביכולת היישום של ממשקים ידידותיים לסביבה 
במושבים לעומת הקיבוצים. ההבדל נובע בין השאר 
הקיבוצי  הגד"ש  בעוד שמנהלי   – הגידול  מצורת 
מנהלים שטחים גדולים של אלפי דונמים, החקלאים 
במושבים מנהלים חלקות קטנות. היות שכך, ההשקעות 
הכספיות שחקלאי המושבים יכולים לבצע קטנות 
ביחס להשקעות הקיבוציות. זאת ועוד, קיים הבדל 
משמעותי בין היישובים ממזרח וממערב לכביש 6 – 
בעוד שהיישובים ממערב לכביש 6 נהנים מאספקת 
קולחים, היישובים ממזרח לכביש אינם נהנים מכך. 

הבדל זה משפיע על אינטנסיביות הגידול.

השאלונים שהעברנו ל-12 חקלאים הורכבו מארבעה 
חלקים: חלק א' נועד למפות את הידע הנוגע לאגרו-

אקולוגיה המצוי אצל החקלאי ואת יישומו בפועל. חלק 
זה היה מורכב מחמש שאלות פתוחות ומשבע שאלות 
סגורות; חלק ב' נועד לבחון את שיקולי החקלאי 
לאימוץ שיטות חקלאיות משמרות סביבה; חלק ג' נועד 
להבין את מקורות המידע הזמינים לחקלאים בנושא 
חקלאות משמרת סביבה; חלק ד' הוא חלק דמוגרפי, 
שנועד לתת אפיון דמוגרפי בסיסי על החקלאים 

הפעילים במרחב המועצה.

באופן כללי, ניתוח השאלונים הצביע על כך שחלק גדול 
מקרב החקלאים מכיר פעולות וממשקים חקלאיים 
המפחיתים את ההשפעה הסביבתית של החקלאות 
ומודע להם. עם זאת, לא כל החקלאים בחרו לעבור 
לשיטות עיבוד ידידותיות לסביבה. הגורמים החשובים 
ביותר לאי-מעבר לעיבוד חקלאי ידידותי לסביבה, ששבו 

ועלו במספר גדול של שאלונים, היו הגורם הכלכלי 
וחוסר-מודעות מקצועית. 

להלן השאלות המרכזיות והתשובות המאפיינות אותן, 
שחזרו במספר רב של שאלונים:

ש:�אילו�שיטות�משמרות�סביבה�קיימות�במשק�
החקלאי�הצמחי?

הדברה משולבת, עיבוד מינימלי, גידולי כיסוי, חקלאות 
מדויקת ומחזור גידולים רב-שנתי. נקודה מעניינת היא 
שחקלאים שונים ציינו את הצורך בשמירה על שולי 
שדה כשטח בר, שימור שטחי בור ושימור אוכלוסיות 

של צמחי בר.

ש:�מה�הפעולות�שאתם�מבצעים�בתחומים�האגרו-
טכניים�הידידותיים�לסביבה?�האם�אתם�משתמשים�
בממשק�אחר�שהייתם�מגדירים�כחקלאות�ידידותית�

לסביבה?�

 GPS הדברה משולבת, שימוש בחקלאות מדויקת, ניהוג
בכלים חקלאיים למניעת חפיפה, עיבוד משמר קרקע, 

שימוש בגידולי כיסוי ושנת שמיטה.

לממשקים� גידול� ממשקי� החלפתם� האם� ש:�
סביבתיים�יותר�בחמש�שנים�האחרונות�ומדוע?

50% מהנשאלים ענו שלא שינו את ממשקי הגידול 
לסביבתיים יותר בשנים האחרונות, ו-50% ציינו שערכו 
שינויים בממשקי הגידול לממשקים סביבתיים יותר. 
יותר שנכנסו  הממשקים החקלאיים הסביבתיים 
מדבקות  משולבת,  להדברה  מעבר  הם:  לשימוש 

פרומונים והפחתה מודעת של חומרי הדברה.

ש:�האם�לפי�הערכתכם�היה�שינוי�ברווחיות�החלקה�
)לטוב�או�לרע(�כתוצאה�משינוי�ממשק�שבוצע?

רוב החקלאים ציינו שלא היה הבדל ברווחיות לחלקה 
לאחר המעבר לשיטות חקלאיות סביבתיות יותר. חקלאי 
אחד בלבד ציין שינוי לרעה ברווח ושני חקלאים בלבד 

ציינו שינוי לטובה.
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ש:�האם�לפי�דעתכם�היו�יתרונות�חקלאיים�לשינוי�
הממשק�ומדוע?

מקצת החקלאים שערכו שינוי שנתפס בעיניהם כשינוי 
לממשק חקלאי סביבתי יותר, טענו בשאלה זו שאין 
יתרון חקלאי לממשק החדש. לעומתם, חקלאים אחרים 
ראו יתרון שכן לטענתם הממשק הסביבתי משמר את 
מבנה הקרקע ומונע סחף קרקע, ועוזר להפחתת עשבים.

ש:�מה�לדעתכם�הסיבות�לחסמים�העיקריים�במעבר�
לממשקי�חקלאות�משמרת�סביבה?

מניעים כלכליים, צורך בשינוי תפיסתי, חוסר ידע וחוסר 
של מחקר והדרכה בתחום.

נתבקשו 	  סביבה,  משמרת  לחקלאות  בהקשר 
המשיבים לדרג שלושה היגדים מבחינת נכונותם 

)1 - נמוך; 5 - גבוה(:

היגד�1:�קיים�ברשותי�ידע�הנוגע�לשיטות�חקלאות�
משמרות�סביבה�

ממוצע התשובות להיגד זה היה 3.83. לפי נתון זה, 
החקלאים שענו על השאלון רואים עצמם כבעלי ידע 

הנוגע לשיטות חקלאיות משמרות סביבה.

היגד�2:�הידע�על�אודות�חקלאות�משמרת�סביבה�
זמין,�וקיימת�מערכת�מסודרת�להקנייתו

הציון הממוצע שהתקבל להיגד זה הוא 3. כלומר, רוב 
החקלאים )8 מתוך 12( אינם מסכימים עם ההיגד. 
ראוי לציין שגם החקלאים הטוענים שהידע זמין, 

מסכימים עם ההיגד בצורה בינונית בלבד.

היגד�3:�בהנחה�שקיים�ידע�זמין�על�אודות�חקלאות�
משמרת�סביבה,�הארגון�החקלאי�שאני�עובד�בו�
מוכן�לבצע�מהלכים�למעבר�מלא�או�חלקי�לשיטות�

משמרות�סביבה

הציון הממוצע שהתקבל להיגד זה הוא 3.33. היגד 
זה משקף את נכונות החקלאים לבצע שינוי בשיטות 
העיבוד ולעבור לשיטות עיבוד סביבתיות יותר. חקלאים 

רבים מסכימים עם ההיגד בצורה בינונית וגבוהה. 
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בהקשר למוכנות החקלאי לאימוץ שיטות חקלאיות 	 
משמרות סביבה, נתבקשו המשיבים לדרג ארבעה 

היגדים לגבי נכונותם )1 - נמוך; 5 - גבוה(:

היגד�1:�שיטות�חקלאיות�משמרות�סביבה�מעניינות�
אותי,�אולם�חסר�לי�ידע�מסודר�והשוואתי�הנוגע�

למשמעות�הכלכלית�של�חקלאות�זו

הציון הממוצע שהתקבל להיגד זה הוא 3.75 )איור 
5(. כלומר, לתפיסת החקלאים הידע בדבר שיטות 
חקלאיות משמרות סביבה איננו זמין מספיק עבורם, 
ובכלל זה הידע והמשמעויות הכלכליות של שיטות 

חקלאיות אלה. 

היגד�2:�שיטות�של�חקלאות�משמרות�סביבה�
חשובות�ביותר,�לכן�אני�חש�מחויבות�להטמיע�
במשק�שלי�שיטות�חקלאיות�משמרות�סביבה

הציון הממוצע שהתקבל להיגד זה הוא 3.25 )איור 
6(. רוב המשיבים להיגד זה סימנו את תשובות 3 
או 4. כלומר, רוב המשיבים לא מסכימים מאוד עם 
היגד זה ולא מתנגדים לו מאוד. כלומר, גם אלה 
מבין החקלאים הרואים חשיבות בחקלאות משמרת 
סביבה, אינם חשים מחויבות עמוקה להטמעת שיטות 

אלה בשטחי החקלאות שלהם.

היגד�3:�איני�מאמין�בשיטות�משמרות�סביבה.�
חקלאות�היא�עסק�כלכלי,�ועליה�להיות�מונעת�
מכוחות�השוק.�תפקיד�החקלאות�לייצר�כמות�
מרבית�של�תוצרת�ובצורה�היעילה�ביותר,�ושימור�

הסביבה�הוא�באחריות�המדינה

הציון הממוצע שהתקבל להיגד זה הוא 2.58. הרוב 
המוחלט )10 מתוך 12( של המשיבים לא הסכימו 

עם ההיגד. 

היגד�4:�אם�לא�יחלו�באימוץ�שיטות�חקלאות�
בלתי� נזק� ייגרם� נרחבת,� בצורה� משמרת�
העיבוד� שיטות� ולסביבה.� לחקלאות� הפיך�
הקונבנציונליות�גורמות�נזק�רב,�ומעבר�לחקלאות�
משמרת�יבטיח�שמירה�על�אמצעי�הייצור,�כגון�

קרקע�ומים

הציון הממוצע שהתקבל להיגד זה הוא 3.25. יש לציין 
כי שישה חקלאים אינם מסכימים עם ההיגד; כלומר 
הם אינם מסכימים עם כך שחקלאות קונבנציונלית 
גורמת נזק רב ושמעבר לחקלאות משמרת סביבה 
יבטיח שמירה על הקרקעות ועל המים. חמישה 

חקלאים מסכימים עם ההיגד, ואחד לא ענה. 

ש:�מהם�לדעתכם�היתרונות�המרכזיים�לשימוש�
בשיטות�של�חקלאות�משמרת�סביבה?

מעבר לתשובה הברורה שניתנה מספר פעמים, שלפיה 
בחקלאות משמרת סביבה יש יתרון סביבתי לטווח 
הארוך, התשובות הנוספות שחזרו על עצמן מספר 
פעמים הן: מניעת סחף קרקע, שימור אויבים טבעיים, 

הפחתת רעלים ושימור מאביקים טבעיים.

ש:�מהם�לדעתכם�החסרונות�בשימוש�בשיטות�
חקלאיות�משמרות�סביבה?

זו היו בעלות מנעד  התשובות שהתקבלו לשאלה 
מצומצם. כל המשיבים ענו שהסיבה העיקרית היא 
מכשור יקר ועלויות תפעול יקרות, והסיבה השנייה היא 

הזמן הרב שלוקח לרכישת הידע המעשי ולהפנמתו.
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המלצות

המערכת האגרו-אקולוגית הקיימת במועצה האזורית 
יואב מתאפיינת במגוון ביולוגי גבוה המתקיים בתוך 

כתמים קטנים ומבודדים. 

כדי לשמור על המגוון הביולוגי המתקיים בכתמים אלה 
אנו ממליצים על:

יצירת מפת ערכיות אקולוגית לשטח המעוצה לשם א.�
קביעת סדרי עדיפות ורגישות אקולוגית;

מיפוי וזיהוי מדויק של הכתמים הטבעיים בשטח ב.�
החקלאי;

� יצירת רשת מקומית של מסדרונות אקולוגיים ג.
שיקשרו בין הכתמים הללו, והטמעתה;

שמירה על הטרוגניות חקלאית. כפי שנמצא ונכתב ד.�
גידולים חקלאיים שונים משפיעים על  בעבר, 
המערכת האקולוגית הסמוכה אליהם בצורה שונה. 
לפיכך, שמירה על הטרוגניות חקלאית, תוך שמירה 
על מחזור גידולים רב-שנתי, מסייעת לשמירה על 

המגוון הביולוגי;

למערכת הנחלים העוברת בתוך השטח החקלאי ה.�
חשיבות רבה בהיותה מקשרת בין מזרח למערב. 
הסדרת הערוצים, הרחקת הפעילות החקלאית 
מהם, והחזרת המערכת לתפקוד טבעי משמעותיוֹת 
לשמירה על הקישוריות האקולוגית במרחב האגרו-

אקולוגי שתאפשר הגנה על המגוון הביולוגי.

חקלאים רבים שפגשנו הביעו עניין באימוץ שיטות 
חקלאיות משמרות סביבה, אולם לטענתם יש שני 
חסמים מרכזים לאימוץ גישות אלו: א. חוסר ידע זמין; ב. 
עלויות כלכליות גבוהות. לפיכך, אנו ממליצים למועצה 
לחזק את הפעילות של הוועדה החקלאית ולצרף אליה 

מומחים מתחום החקלאות הידידותית לסביבה / אגרו-
אקולוגיה. נוסף על כך, אנו ממליצים למועצה לפעול 
למציאת משאבים כספיים שיופנו לתמיכה כלכלית 
בחקלאים שירצו לעבור לשיטות חקלאיות ידידותיות 

לסביבה.

חקלאים רבים דיווחו על בעיות בסילוק הפסולת 
החקלאית האורגנית והאי-אורגנית. גם נושא זה עומד 
לפתחה של המועצה, ואנו ממליצים למועצה להיכנס 
לעובי הקורה ולעזור לחקלאים לפתור קושי זה. אחד 
הפתרונות שאנו מציעים למועצה לבחון הוא הפיכת 
 .)Biochar( הפסולת החקלאית האורגנית לפחם אורגני

בחלקים נרחבים משטח המועצה פועל בהצלחה 
המיזם הלאומי להדברה ביולוגית באמצעות תנשמות. 
אנו ממליצים למועצה לתמוך בצורה מועצתית במיזם 
ולעודד משקים שאינם שותפים בו ליטול בו חלק. 
המיזם הוכיח את עצמו כיעיל ביותר להפחתת השימוש 
בחומרי הדברה. עם זאת, נדרשת עבודה מסודרת 
ומקצועית לבדיקת ההשלכות של ההדברה הביולוגית 
על ידי תנשמות על הכתמים הטבעיים ועל האוכלוסיות 
המקומיות, שכן גם בית הגידול הייחודי וגם האוכלוסיות 

בו זקוקים להגנה.

מגוון המסלע והקרקעות, ההבדלים האקלימיים והשוני 
בזמינות המים בין חלקי המועצה השונים – כל אלה 
יוצרים שונות גדולה בין אזורים בתחום התייחסותנו. 
לפיכך, אנו רואים לנכון להציע שכל משק הנכנס 
לתהליך של שינוי שיטות חקלאיות לשיטות חקלאיות 
ידידותיות לסביבה, יבצע זאת בליווי צמוד של מומחים 
בתחום, שביחד עם החקלאי יבצעו אפיון לשטח, ויחליטו 

אילו שיטות, תהליכים ולוחות זמנים מתאימים לו.




