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 רשימת המוזמנים לפורום מיפוי כושר נשיאה של שטחי מרעה 1

 חוקר, מכון וולקני. -יוג'ין אונגר

 קר, מכון וולקני.חו -אלי צעדי

 חוקר, מכון וולקני. -זלמן הנקין

 חוקר, מכון וולקני. -אבי פרבולוצקי

 חוקר, מכון וולקני. -יאן לנדאו

 גוריון.-חוקר, אונ' בן -טל סבוראי

 חוקרת, יד הנדיב. -ליאת הדר

 חוקר, יד הנדיב. -צח גלזר

 , נווה יער ואוניברסיטת חיפה.חוקרת -איריס שיינבאום

 חוקרת, מכון וולקני. -גןכ-פז טרין

 מראשוני חוקרי המרעה ומומחה בתחום,  -ל”נועם זליגמן ז

 מומחה מרעה. -מיכאל לוריא

 קק"ל. -דוד אבלגון

 המאר"ג. -רוני דרורי

 אקולוג שטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים. -דותן רותם

 רשות הטבע והגנים.אקולוג מחוז צפון,  -עמית דולב

 רשות הטבע והגנים.י, מדען ראש -יהושע שקדי

 .כושר נשיאה חוקרת -מירי צלוק

 מנהל חוות מחקר כרי דשא. -חיים גורלניק

 יו"ר בעקבי הצאן )אגודת מגדלי צאן במרעה(. -בני זית

 ל(..ב.מ.יו"ר ארגון מגדלי הבקר לבשר )א -עומרי שרון

 רשות מקרקעי ישראל.-אגף חקלאי -משה אהרוני

 סחף, משרד החקלאות.תחנה לחקר ה -נפתלי גולדשלגר

 מתכנן מרעה מחוז העמקים, משרד החקלאות.לשעבר  -מאיר כפיר

 מתכנן מרעה מחוז העמקים, משרד החקלאות. -ראובן הורן

 מתכנן מרעה מחוז הנגב, משרד החקלאות.לשעבר  - -ישראל רוזליו

 מתכנן מרעה מחוז הנגב, משרד החקלאות.לשעבר  - -יואב שרפי

 , משרד החקלאות.שימור קרקען מתכנ -סידון-אורן בן

 גולן, משרד החקלאות.-מתכנן מרעה מחוז גליללשעבר  -אורי שפירא

 שימור קרקע, משרד החקלאות. -מאיה זהבי

 ממונה מרעה, משרד החקלאות. -יעל ברקוביץ'

 , משרד החקלאות.GISמנהל יחידת  -אשר-עומר בן
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 מתכננת מרעה מחוז מרכז, משרד החקלאות. -טובית שושן

 מנהל מחוז צפון, משרד החקלאות. -עמיר אנטלר

 מנהל מחוז העמקים, משרד החקלאות. -נתי גלבוע

 מנהל מחוז מרכז, משרד החקלאות. -חגי שניר

 מנהל מחוז השפלה, משרד החקלאות. -צפניה שאולקר

 מנהל מחוז הנגב, משרד החקלאות. -יואב מורג

 מדריכת בקר שה"מ, משרד החקלאות. -גל פלג

 מדריכת בקר שה"מ, משרד החקלאות. -בריאלירחלי ג

 מנהלת אגף צאן שה"מ, משרד החקלאות. -דורית כבביה

 גורמי ייצור, משרד החקלאות. סמנכ"ל  -אסף לוי

 שטחים פתוחים, משרד החקלאות.מרעה ומנהלת תחום  -אורית גינזבורג

.SP Interfaceמנהל פרויקט מיפוי כושר נשיאה שטחי מרעה,  -דניאל מדר
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 הקדמה 2

מרעה בשטחים הפתוחים בישראל, כאשר הוא מנוהל כהלכה, תורם להעשרת המגוון הביולוגי, 

לצמצום הסיכון לשריפות, לעיצוב הנוף ועוד. רעייה הינה חלק בלתי נפרד מהדינאמיקה של 

לצד היותה ענף  הצומח בישראל והשפיעה על מבנה הצומח והנוף לאורך אלפי שנים. כל זאת,

חקלאי חשוב להתיישבות ולשמירה על עתודות הקרקע בישראל. יחד עם זאת, רעיית יתר 

עלולה לפגוע בתנובת חלקות מרעה, בערך הכלכלי שלהן, וכן במערכת האקולוגית המקומית. 

רשות המרעה במשרד החקלאות רואה בשטחי המרעה שטחים החיוניים לקיומם של החקלאים 

חיים במרעה, יחד עם הצורך בשמירתם כשטח טבעי, ציבורי ושמירה על  המגדלים בעלי

וייצור מזון בעלי חיים גידול המרקם האקולוגי בהם. יעוד שטחי המרעה ברשות המרעה הוא 

מבלי  , יתרום לערכים ציבוריים )שמירה, הקטנת שריפות ועוד(,את המגדלים באופן שיקיים

 להזיק למשאב הטבעי. 

, בין תפוקות הכלכליות והשירותים האקולוגיים באופן בר קיימא טמוןהמפתח לאספקת ה

. כושר הנשיאה הוא מושג בניהול שטחי המרעה בהתאם לכושר הנשיאה שלהם היתר,

ומהשפעות מורכב. הוא תלוי באזור גיאוגרפי ואופי בית הגידול. הוא מושפע מפעילות אדם 

הגדרות שונות לכושר נשיאה. מכל הסיבות  . יותר מכך, גישות שונות מספקותסביבתיות שונות

הללו, המשימה של הערכת כושר הנשיאה כמפתח לניהול שטחי המרעה ע"י משרד החקלאות 

הינה מורכבת במיוחד. כיום, ההערכה מתבצעת עפ"י חוות דעת של אנשי מקצוע, עפ"י ידע 

 1950 -שנערך בשנות הומפורט מחקרי מתחנות מחקר של מרעה ומסתמכת על סקר רחב 

לא פותחה עד כה שיטה למרות אלו ולמרות הידע המחקרי הרב בנושא,  ע"י נועם זליגמן ז"ל.

 ., אובייקטיבית וסדורה להערכת כושר הנשיאה של שטחי המרעה בארץמרחבית כמותית

לפיתוח שיטה  -בשל כך יזמה רשות המרעה במשרד החקלאות את הפרויקט הנוכחי 

וסדורה לקביעת כושר נשיאה לשטחי מרעה, תוך שימוש  , אובייקטיביתמרחבית כמותית

ערכות מידע גיאוגרפיות, עיבוד תמונה ושיטות מ, בכלים טכנולוגיים של חישה מרחוק

יסייע בעתיד למתכנני המרעה במשרד  כלים אלוהמיפוי באמצעות  .חדשניות נוספות

כושר הנשיאה לנהל את שטחי המרעה שלהם בהתאם ל החקלאות, למנהלי השטח ולחקלאים

. הפרויקט נעשה במימון הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים של השטח ולמנוע רעיית יתר

ומשרד החקלאות, ובהשתתפות פורום רחב של אנשי מקצוע, חוקרים, נציגי רשויות, נציגי 

 מגדלים, ועוד.

המיפוי יעשה במסגרת כוללת של שטח המרעה כשטח פתוח, רב תפקודי, בעל ערכים 

 ים, אקולוגיים וכלכליים. ציבורי
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 יפורטו הנושאים הבאים:ברקע העבודה, 

 .(4.1פרק  וסיכום תובנות מדיוני הפורום )רא .1

 .(4.2-4.3ים פרק ו)רא וגישת החישוב שלו הגדרת כושר נשיאה רלוונטי לצרכינו .2

אנו צריכים למדוד בשביל לחשב את כושר הנשיאה אינדיקטורים  דדיםמאילו  .3

 .(4.4בפרק  4.4.1טבלה , ו4.3בולטים בפרק  ו)רא שהגדרנו?

בחינת ידע קיים לכל מדד נבחר ואופן השלמת חוסרים/פרמטרים מתאימים למדידה  .4

 (4.4בפרק  4.4.1ראו טבלה )

 

הפרמטרים את לוחות הזמנים, המשאבים ואת אופן המדידה של נפרט  בתוכנית העבודה

 .ך בשטחי מרעה בצפון הארץלקביעת כושר הנשיאה בפיילוט  שייער הרלוונטיים

 

לקביעת כושר  עבודה זו והתוכנית הנגזרת ממנה הינם תוצרי דיוני הפורום

 אנו מודים לכל משתתפי הפורום על תרומתם בנושא.. נשיאה לשטחי מרעה

 

 מטרת הפרויקט 3

לרשות המרעה במשרד החקלאות לקבוע את כושר סייע תש פיתוח שיטה כמותית מרחבית

 .במדינת ישראלהמרעה הנשיאה של שטחי 

והערכת מיפוי  קידוםבמרעה,  שטחי הקצאתסייע בתכנון מיטבי של ת קביעת כושר הנשיאה

 בשטחים אלו.  יםהנדרשוהתשתיות  הרעייה ממשקבתכנון שטחי המרעה, ורמת הייצור של 

 מטרות משנה

על בסיס פיילוט בשטחים  פיתוח שיטה ישימה לקביעת כושר נשיאה לשטחי מרעה •

 יםנבחר

 בחינת התכנות לשימוש בשיטה בקנה מידה ארצי. •

 המרעה בישראל.של שטחי תכנון המיפוי וההפעלה/ הטמעה כחלק משגרת  •

 ובטכנולוגיה. במחקר לחידושים בהתאם המיפוי מערכת של עתידי ועדכון פיתוח •
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 רקע 4

 תובנות מדיוני פורום כושר נשיאה של שטחי מרעה 4.1

 

 

 :הפורום לקביעת כושר נשיאה לשטחי מרעה בדיוני פירוט הנקודות שעלו

  כושר הנשיאה תלוי בגורמים הבאים: אקלים )משקעים, טמפ' ועוד(, נתונים פיזיים )סוג

...[(, תהליכים אקולוגיים )מינים פולשים, , דרוםקרקע, הרכב קרקע, שיפוע, מפנה ]צפון

-bottomת מתחרים, שריפות...(. ע"מ לחשב את כושר הנשיאה, אפשר לנקוט בגיש

up לאסוף נתונים על כל הפרמטרים הללו, לשקלל את כולם יחדיו ולהסיק מסקנות :

על כושר הנשיאה. זהו תהליך ארוך ומורכב, ואף יתכן שבתהליך לא נוכל למדוד ולהבין 

-topאת כל הגורמים המשפיעים כדי לנתח אותם כראוי. לחילופין, ניתן לנקוט בגישת 

 מדיוני הפורום התובנות עיקרי

לחישוב כושר נשיאה באופן  העיקרי הבסיס היא, רעייה לאל, ראשונית יצרנות מדידת -

 ועוד. אקליםסוג קרקע, מפנה,  -המשקלל יחד מגוון פרמטרים המשפיעים עליו 

 – דשא)כרי  החקלאות משרד של במרעה המחקר מחוות מחקריים נתונים קיימים -

, חלקי באופן לפחות, עליהם להסתמך ניתן(, טבעי חורש - צומח עשבוני וחט"ל

 .ראשונית ליצרנות מקדמים לקביעת

 והתקציב הזמן מגבלות במסגרת כי נראה למיפוי הקיימים מרחוק החישה אמצעי מבין -

 .ליישום ביותר והיעילה המתאימה האפשרות היא םלווייני נתוני, זה פרויקט של

 זמינה טכנולוגיה היא( צומח באנדקסי שימוש)למשל  לוויינים באמצעות מרחוק חישה -

. שימוש ראשונית יצרנות להערכת שכבה לפתח בעזרתה יהיה שניתן חינמיתו יחסית

 הקרקעי הדיגום היקף אך, צמחית לביומסה לתרגמו בכדיקרקעי  כיולבכלי זה דורש 

 .הזמן עם להצטמצם עשוי

הביומסה הצמחית לכל אורך  בהערכת צומח באנדקסי בשימוש תוהעיקרי ותהמגבל -

 ביכולת וכן(, יבשה צמחיה)למשל,  ירוקה ינהשא צמחיה במדידת הקושי ןההשנה 

לכן יעשה שימוש בהערכות מחקריות  .עד ירוקת בצמחיה בביומסה שינויים למדוד

 )בקר, עיזים(. רועים חיים בעלי סוגיידועות על ניצול צמחי החורש ע"י 

ממנו  בבקר רקיתמקד  הפיילוטכי  הוחלטמנת לפשט את המורכבות של המיפוי  על -

 יבוצע. כמו כן הפיילוט מחקריםרכים לצאן ע"י שימוש במקדמים ידועים מייגזרו הע

 או מעוצות מסוג חורש(.  עשבוניות) יחסית אחיד צומח סוגבחלקות בעלות 

, העובדים עם הצפון באזור( המחקר חוות)כולל  במרעה בקר משקי 6 ייבחרו לפיילוט -

יטור עי קולרים ו/או מכשירי ניהול עדר, ותוך מתן עדיפות לכאלו אשר מבצעים נ תוכנת

GPS יפויבכדי לייעל את עבודת המ. 
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downללא רעייה ות הצמחית הראשונית: למדוד רק את היצרנ (xV) , אשר מגלמת

בנוסף, ישנו צורך למדוד את עוצמת הרעייה הקשורה . בתוכה את הפרמטרים האלו

 יםקל לנו הרבה יותר למדוד פרמטרבמספר הפרטים הרועים ביחידת שטח בזמן נתון. 

ם לא סביבתיים או גורמימבטיחה כי לא שכחנו להתחשב בגורמים  הם, ומדידה שלאלו

להוריד  ל מנתע ידועים.  גישה זו גם מתאימה לאילוצים של זמן ותקציב מוגבלים, שכן

, יש אוויר(-את השונות במדידות שהיא תוצאה של תהליכים אקראיים )כמו אירועי מזג

אנו בוחרים למדוד בפרויקט זה . בשל שיקולים אלו, לבצע מדידות במשך מספר שנים

 יצרנות ראשונית של השטח.

 xV-  בשיא עונת הצימוח, )ביומסה עשבונית(  עשבוני צומחיצרנות ראשונית. כמות

שהיא הכמות המקסימלית ללא רעיה. זהו ערך מפתח לחישוב כושר נשיאה של שטח 

מרעה כי זה מדד פרקטי של יצרנות השטח )מגלם בתוכו את השפעת האקלים, 

 התנאים פיזיים ותהליכים(.

 למשל שימוש באנדקסי צומח( היא טכנולוגיה זמינה  חישה מרחוק באמצעות לוויינים(

יחסית וחינמית שניתן יהיה להיעזר בנתוני לווייניים על מנת לפתח שכבה להערכת 

יצרנות ראשונית. אמצעי חישה מרחוק מאפשרים קבלת מדידות רציפות ברזולוציה 

היכולת  עיתית ומרחבית גבוהה ולכן מהווים כלי יעיל וחשוב לניטור מצב הצמחייה.

להגיע למידע איכותי תלוי ברזולוציה המרחבית, העיתית, הספקטראלית והרדיומטרית 

מו עובדים. בשנים האחרונות שוגרו מספר לווייניים בעלי זמן חזרתיות עשל הלוויין 

גבוה )רזולוציה עיתית גבוהה(, רזולוציה מרחבית גבוהה, ואורכי גל ייחודיים 

 סי צומח. המאפשרים חישוב של מספר אנדק

 Vegetation indexes-  מדדים למעקב אחרי כמות צמחיה ירוקה בשטח בעזרת

להתמרת הנתונים הספקטראליים של שני  יכלמהווים  אנדקסי צמחייהחישה מרחוק. 

ערוצים או יותר להגברת האות הספקטראלי של הצמחייה. אנדקסי הצמחייה 

תטית, שינויים במבנה ינמאפשרים השוואה מרחבית ועיתית של פעילות פוטוס

הצמחייה וביצרנות. אילו מאפשרים למדוד שינוי בכמות צמחיה ירוקה ע"י חישה מרחוק 

של בליעה והחזר של גלי אור מהקרקע )בד"כ באמצעות לוויינים(. ישנם מספר רב של 

אנדקסי צומח שפותחו, ולרוב הם תלויים באורכי הגל הקיימים בחיישן שבו עושים 

 Normalized difference vegetationהצמחייה השכיח ביותר הוא שימוש. אינדקס 

index NDVI כאשר ערכי ,NDVI   .גבוהים מציינים צמחיה צפופה או ביומסה גבוהה

באנדקסי צומח הם שישנו קושי במדידת צמחיה שאינה ירוקה  המגבלות בשימוש

נוניים )ולכן ישנם אינדקסים שמגיעים לסטורציה בערכים בי)למשל, צמחיה יבשה(, 

וכן מתקשים בהערכת צמחיה עשבונית צפופה ובצימוח חדש בצמחיה ירוקת עד(, 

לכן בחירת האינדקס חשובה וכדאי לשקול  מוגבל במדידת שינויים בצמחיה בתת היער.
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ואחרים,  red edge inflection pointלעשות שימוש באנדקסי צמחייה חלופיים כגון 

יכולים לעזור  והזמן. מכיוון ששימוש באנדקסי צומח במידת האפשר ובמגבלות התקציב

( הם לרוב xVבחישוב קצב צימוח של ביומסה בשטח, וצימוח ביומסה מקסימלי בשטח )

בתוכם את ההשפעות הסביבתיות על הביומסה, כגון כמות ופיזור משקעים,  משקללים

ימוש באינדקסי אקלים, מפנה קרקע, שיפועים, סוג קרקע ואיכותה, כיסוי מסלע ועוד. ש

יכול  צומח דורש כיול קרקעי בכדי לתרגמו לביומסה צמחית, אך היקף הדיגום הקרקעי

 להצטמצם עם הזמן. 

  קיימים נתונים רבים על כושר נשיאה בשטחי מרעה וביומסה של מרעה עשבוני וניצולו

ממחקרים שונים ומחוות המחקר. אין צורך לבצע דיגום שטח בכל מחיר ובכל מקום, 

א ניתן להסתמך על נתונים קיימים אלו, לפחות באופן חלקי, לקביעת מקדמים אל

 (. xVליצרנות ראשונית )

  :צילום ממטוסים, רחפנים. לווייניםאמצעים הקיימים בחישה מרחוק , 

 גבוהה כל הארץ בתדירות מאפשרת סריקה של  חישה מרחוק באמצעות לוויינים

עלות מאות מטרים(, ב-)מספר מטרים הנמוכ-בינוניתשבועות(, ברזולוציה -)ימים

-מולטי, וחלקם בעלי חיישנים אינדקסי צומחנותנים מידע על  .בחינםאו נמוכה 

 ספקטרליים שעשויים לאפשר הבחנה בין סיווגי צומח )עשבוני, מעוצה(.

o MODIS-  ,מ'. 250 רזולוציהתדירות של כמה ימים 

o LANDSAT-  מ' 30רזולוציה ימים,  16תדירות של. 

o SENTINAL2- מ'. 10רזולוציה  ימים, 5של  תדירות 

o שנים החל  2-3)אבל יהיה פעיל רק מ'  5רזולוציה של  תדירות כל יומיים, -וונוס

 .(2017-מ

  מאפשרת סריקה של מאות קמ"ר ביום. הרזולוציה חישה מרחוק באמצעות מטוסים

. )ס"מ בודדים( , אך נמוכה מזו של הרחפנים)מטר בודד( גבוהה יותר מזו של הלוויינים

אך . )לקבלת תכסית פני השטח ונפח צמחייה( LIDARניתן לבצע צילומי אורטופוטו +

גבוהות )כמה מיליונים לכל הארץ(. פעם בשנה בשימוש בשיטות אלו יחסית העלויות 

עבור הממשלה לכל הארץ, אבל עקב מ'(  0.5)רזולוציה  מבצעים צילום אורטופוטו

שונות )קבלני צילום שונים, תקופה שונה בשנה בה מתבצע  םתנאי צילום שונים בין שני

 , לעיתים קשה להשוות בצורה יעילה בין צילומים שונים.הצילום(

 עד אלפיים דונם ומאות בין מאפשרת סריקה של  חישה מרחוק באמצעות רחפנים

דונם ביום, לשם סריקת הביומסה בשטח. זהו קצב מהיר יותר מדיגום שטח )איסוף 

ביומסה(, אך איטי יותר מחישה מרחוק באמצעות לוויין. הרזולוציה של ומדידת 

, ומאפשרת זיהוי של )מטרים בודדים( הרחפנים גבוהה מזו של הלוויינים הסטנדרטיים

 ליום(. ₪צמחים בודדים. מחיר חישה מרחוק בעזרת רחפנים הינו גבוה )אלפי 
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 רלוונטי לא יישום. לכן ילפנ נרחבת מחקר עבודת דורש -בחורש ראשוני יצור כימות 

לפרויקט זה. בעתיד ניתן להתייעץ עם דוד הלמן )קיימבריג'( על שיטות חישה מרחוק 

 -לבדיקת יצור ראשוני בחורש )פרטים בסיכום יום העיון חישה מרחוק ורעייה מה

חיים )בקר,  בעלי של ניצול צמחי החורש ע"י סוגיבסיסיות יש הערכות  (.25.1.2017

 הערכות אלו מתבססות על מחקרים זה.ראשוני  מיפוי לצורך להספיק לועיזים( שיוכ

"חורש טבעי למרעה"  -אשר בוצעו בחוות חט"ל )חוות מחקר של משרד החקלאות

 )חט"ל( הנמצאת ליד עין יעקב.(

 תצ"א עם  בעתיד ניתן יהיה להבדיל באמצעות חישה מרחוק בין שיחים ועצים(

 כרגע ישנה מגבלה תקציבית ליישום זה. -(LIDAR, או עם DCMאדום + -אינפרה

 שנה ברשות המרעה על  15קיימים נתונים של לפחות  -המרעה שטחיב עדרים גדלי

מזון  הגשת על . ניתן להצליב מידע זה עם נתוניםבשטחי המרעהגדלי העדרים 

 ולהשוות אל מול התוצאות שיתקבלו במיפוי.   שנאספים בשה"מ

 ושימוש  בארץ המרעה , אשר מהווה את רוברבבק רק בפיילוט להתמקד הומלץ

 בנתונים על ניצול מזון בין בקר וצאן שבעזרתו יחושב כושר הנשיאה לצאן.

  ,את לבחון , הוחלטצמחייה טיפוסי של רבים בסוגים לעסוק במקוםלשם פשטות 

הטרוגני/  ביניים מעוצה( ומקרה צומח+ 80%, עשבוני צומח 100%הקיצון ) מקרי שני

 עשבוני(. 40-60%ורש )ח עשבוני+

 יש חשיבות לפרמטרי יומן רעיה, אשר נותנים מידע על ניצול  -יומני רעיה של מגדלים

יתכן ובעתיד המשרד יקדם איסוף שיטתי של פרמטרים של יומן רעיה  הביומסה.

 מהמגדלים.

  יש לשקול לתת עדיפות בבחירת העדרים לפיילוט לעדרים אשר נושאים מכשיריGPS  

 י מעקב בכדי לייעל את המיפוי ואת חישוב את עוצמת הרעייה בשטח הנבדק.ו/או קולר

 

 כושר נשיאההגדרת  4.2

חזיק ולהזין המושג עצמו בא לענות על שאלה מקצועית שהיא: כמה בעלי חיים ניתן לה

כושר הנשיאה בשטחי  המגדירות אתשונות  גישותישנן  בגודל נתון.מרעה בזמן נתון לשטח 

של המתבונן: האחד מסתכל על היצרנות של השטח לטובת  המוצאקודת תלויות בנ והןמרעה 

לן באות כו. סביבההמשתמש, השני על הצרכן )בעל החיים( והאחר מתבונן מתוך שיקולי 

  .בזמן נתון בעלי החיים שניתן להחזיק בשטח נתון בסופו של דבר להגדיר מהו מספר

 להלן דוגמאות לגישות שונות של כושר נשיאה:
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 4.2.1לה טב

 ליחידת שטח, ליחידת זמןניתן להחזיק בע"ח  כמה

 משאב )המרעה( כלכלה רווחת בע"ח סביבה

שמירה על תוך 

המערכת האקולוגית 

 בתא השטח

הגנה מתאימה תוך 

ושמירה על בריאות 

 בע"ח

הזנה עבור 

מקסימלית מהמרעה 

תוך חסכון בהגשת 

 מזון

שמירה על תוך 

משאב המרעה 

 לאורך שנים

 

, אשר משאבכושר נשיאה  ר הדיונים בפורום הוחלט שההגדרה הרלבנטית ביותר היאלאח

בקביעת ספים עבור הקצאות מרעה ושמירה על המשאב  משרתת את הצורך של הרגולטור

 .הציבורי

 

1 

השטח, אשר נקבע בעיקר ע"י מאפייני האקלים, מאפיינים פיזיים  של הנשיאה לכושר מעבר

שנם פרמטרים נוספים אשר יכולים לצמצם את כמות הביומסה הזמינה י -ומאפיינים אקולוגיים

 :, למשללבע"ח

ופני השטח תלולים מידי, לא תהיה גישה של בע"ח לביומסה הצמחית  במידה -טופוגרפיה

 באזורים אלו על אף שהיא קיימת. 

היקף הרעיה, רעיית יתר, או רעיה מוקדמת  -הביומסה השפעת הרעיה ופיזורה על כמות

לגדול בשטח  פני שהצמחייה העשבונית התבססה( מורידות את כמות הביומסה שיכולה)ל

 לרעות יכולים בע"ח אשר כך, מספר השטח(. של שנתי הרב הנשיאה בכושר )מבלי לפגוע

 מזון, יורד. תוספת ללא בשטח

היות ויש קושי במסגרת הזמן והתקציב הנתונים לפרויקט זה לכלול את כל המורכבות 

  באופן פשוט. הפנימיות נתייחס רק לאותם מדדים שיש ביכולתנו לאמוד וההשפעות

 הזמינה הביומסה כמות יאפשר לנו להשיג הערכה עליתכן כי כיול מדדי ביומסה בחישה מרחוק 

אוויר, דיגום -יותר בעתיד )מזג מסובך מידע יחסית, וייתר איסוף וניתוח פשוט באופן"ח לבע

 שטח(.

 

                                                           
 חודשי רעיה והפסקתם בתקופת הסתיו עד נביטה וצמיחה חדשה בחורף. 10-8מחזור רעיה של שנה כולל  1

 :הגדרת כושר נשיאה משאב

מספר בעלי החיים )בקר, כבשים, עיזים( המקסימלי, אשר שטח נתון יכול לשאת מבלי לפגוע 

 )ללא הזנה נוספת(.  1ביצרנות ארוכת הטווח של הצומח האכיל, במשך שנת גידול במרעה
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 אה משאבאופן חישוב כושר נשי 4.3

 

 

 

 

פירוט על המושגים המופיעים  כושר נשיאה משאב. חישובמסכם את שלבי  התרשים הבא

 .4.4בתרשים בפרק 

 

מודל סטטי שלוקח בחשבון  ,balance-Feedאה כמשאב יעשה בגישת כושר הנשי חישוב

עקרונות מלווים  3את כמות הייצור ואת דרישת ההזנה של פרט. ערך בסיסי זה יוגבל על ידי 

והם: שמירה על המשאב, מידת האכילות של הצומח ונגישות למזון הטבעי בשטח. כך 

 :היא הבסיסית שהמשוואה

 

 
דונם(\)ק"ג יצרנות ראשונית

כמות מזון לראש )ק"ג\ראש(
 כושר נשיאה )ראש\דונם( = 

 

עי הצורך בשמירה על המשאב לאורך זמן, ועל ידי היבטים בפועל  מוגבלכושר הנשיאה  כאשר

י חישוב "יבוטאו עאשר  של שונות טבעית כמו שוני בטופוגרפיה ובמידת האכילות של הצומח

 .לבפוע היצרנות הראשונית האכילה והזמינהשל 
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 :4.3.1תרשים 
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 כדי לחשב את כושר הנשיאה משאב, אנו צריכים לענות על השאלות הבאות:

 ?מהי היצרנות הראשונית של השטח 

 ?)מהו הרכב ואיכות המרעית )הרכב צומח 

  מזון לשנה/יום דורש ראש בע"ח במרעה )ללא הזנה נוספת(?כמה 

 ?מהי כמות הביומסה הזמינה בפועל לבעלי החיים 

  זמן בסיס, זמן מוגבל עי דרישות ממשקיותוהיכן כמה זמן רועים בע"ח בשטח הנתון(- 

 מועדי כניסה ויציאה, סגירת שטח לרעייה באופן זמני ועוד(?

  )של בע"ח על השטח?מהי הכמות הפוטנציאלית )ברוטו 

  אילו מגבלות )ממשקיות ומחושבות( קיימות משיקולי שמירת המשאב לאורך זמן )כולל

 נזק לטווח ארוך(?

  מהי הכמות/טווח ראשי בע"ח המותרת בפועל לרעייה בשטח נתון ובזמן נתון )לאחר

 קיזוז המגבלות וזמינות מזון בפועל(? 

 

נקבעו עבורה; עבור כל מדד נסקור את הידע בפרק הבא נסקור עבור כל שאלה את המדדים ש

 הקיים, הידע החסר ואת אופן המדידה. מסקירה זו נגזרה תכנית העבודה לפרויקט.

 

 מדדים נבחרים ובחינת ידע קיים 4.4

נבחרו מדדים אפשריים ( 4.3)פרק הקודם ה-תתעבור כל אחת מהשאלות שהוצגו ב

, בשביל לקבל מענה שלם יש להשלים ונבדקה רמת הידע הקיים וזמין לשימוש ואילו חוסרים

הבחינה של הידע הקיים מראה שיש ידע זמין ממחקרים וכן שכבות ככול הניתן לכל שאלה. 

כדי להתאים  GISמיפוי שונות שניתן להשתמש בהם, אך יש לערוך אותם ולבצע עבודת מיפוי 

 לצרכי הפרויקט.

ושפעים מהרעייה כמו למשל שינויים המשפיעים על ומרבים כמו כן, ברור כי ישנם עוד גורמים 

חודשיים ובין עונתיים במזג אוויר, מפנה וטופוגרפיה, היזון חוזר של הרעייה על -יומיים

הביומסה הצמחית, יחסים תוך עדריים של בעלי החיים, מיקום שקתות ונקודות צל, ועוד. 

 גורמים ותםבא נתמקד ולכן זה בפרויקט הגורמים מכלול כל את להקיף נוכל לא לצערנו

 . (4.1פרק דיונים במ)ראו תובנות  עבור כושר הנשיאה בדיוני הפורום כעיקריים שהוגדרו

מדד, עברנו לבחון את  כל עבור החסר והידע והזמין הקיים הידע מיפוי לאחר בהמשך,

 מיפוי . לפיאופני המדידה הקיימים, זמינותם ומידת הרלבנטיות של כל אחד מהם לפרויקט

 בהמשך. שתוצג הפרויקט של העבודה לתכנית שייכנסו דדיםהמ נבחרו זה

, אשר מסכמת עבור כל שאלה וכל מדד את הידע הקיים, שלהלן 4.4.1הממצאים רוכזו בטבלה 

 .הידע שיש להשלים, אופן המדידה והאם יבוצע במסגרת תכנית המיפוי הנוכחית
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לכל הידע הקיים והחסר נדרשים למענה על השאלות, המדדים ה, (4.3)מפרק  משאב השאלות עליהן יש להשיב על מנת לחשב כושר נשיאה: 14.4.טבלה 

ובתוכנית  5תוכנית העבודה שבפרק תקציר במידה ומבוצע, ישנו פירוט ב .(גבול התא מסומן בכחולבמסגרת הפרויקט )מדד, אופן חישוב המדד והאם יבוצע 

 .8.1העבודה המפורטת שבנספח 

 האם יבוצע בפיילוט? המדד/ התאמת חישובאופן  השלמת ידע קייםידע  מדדים רלבנטיים שאלה

מהי 

היצרנות 

הראשונית 

של 

 השטח?

אחוז כיסוי שטח 

 בצמחיה.

במפ"י, ברט"ג,  GISקיימות שכבות 

 ובמארג.
 

-הטמעת הידע במערכת ה

GIS .של המשרד 

 .5.1כן. ראו טבלה 

 -סיווג של סוגי צומח

 עשבוני ומעוצה.

במפ"י, ברט"ג,  GISקיימות שכבות 

 ובמארג )קיים לחורש, יער, בתות(.
 . 5.1כן. ראו טבלה  

xV -  יצרנות

 צומחראשונית של 

 .עשבוני

הסתמכות על מחקרים קודמים מחוות 

 מחקר ומשטחים נוספים.
 . 5.1כן. ראו טבלה  

 

 xVמדידת 

בשטחי מרעה 

של משקי 

 הפיילוט.

 צומחדיגום שטח )שקילת 

 א רעיה(.בשטח לל עשבוני
 .5.2כן. ראו טבלה 

 )מטוס(. LIDARאורטופוטו+
לא יבוצע בשל מגבלה 

 תקציבית.

מהו הרכב 

ואיכות 

 המרעית?

צות קבו

פונקציונליות של 

 צומח עשבוני.

מדדי איכות של קבוצות פונקציונליות 

, עשבוניות )קוצים, דגניים, רחבי עלים

 .(אכיל/ לא אכיל

דיגום שטח 

 בצומח עשבוני.
 .5.2כן. ראו טבלה  יכות המרעיתא

של  תזונתיתזמינות 

 ביומסה בחורש.

 ,נתונים ממחקרים בחט"ל קיימים

 .דויד אבלגוןשל נועם זליגמן ו יםמסקרו
 

-הטמעת הידע במערכת ה

GIS .של המשרד 
 . 5.1כן. ראו טבלה 

 

הערכה על ידי 

כלים של חישה 

 .מרחוק

קיימברידג'/ )עפ"י דוד הלמן 

, מצריך מחקר אילן(-בר

 מעמיק.

לא יבוצע בגלל 

שנדרש מחקר מקיף 

 חדש.
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 אופן חישוב / התאמת המדד השלמת ידע ידע קיים מדדים רלבנטיים שאלה
האם יבוצע 

 בפיילוט?

כמה מזון 

לשנת מרעה 

דורש ראש 

 בע"ח?

ק"ג מזון לראש לסוג 

בע"ח, המופק בכל 

 סיווג צומח )לשנה(.

קיימים נתונים 

זנת ממחקרים לגבי ה

בע"ח בסיווגי המרעה 

 השונים.

קידוד כל סיווג 

 מרעה לפי הנתונים.

המידע לבקר יקודד עבור כל סיווג צומח 

במערכת בחישוב כושר הנשיאה ויוטמע 

צאן יחושב בהתאם  .של המשרד GIS-ה

 .לסיווג הבקר

כן. ראו 

 .5.1טבלה 

מהי כמות 

הביומסה 

הצמחית 

הזמינה 

לבעלי החיים 

 בשטח נתון?

 ושיפוע מתלול.עומק 
שכבות קיימות של 

 שיפועים.

קביעת היחס בין 

עומק ושיפוע 

מתלול לרמת 

 הנגישות.

קביעת סולם איכותני של שכבת 

השיפועים שקיימת במשרד. הטמעת 

 של המשרד. GIS-הידע במערכת ה

כן. ראו 

 .5.1טבלה 

 צפיפות חורש.

ידע ממחקרים על 

הגבלת תנועת בקר ע"י 

 צפיפות חורש.

יחס של  קביעת

רמת נגישות 

 לצפיפות חורש.

ייקבע סולם איכותני לרמת צפיפות 

הטמעת הידע במערכת  החורש לבקר.

 של המשרד. GIS-ה

כן. ראו 

 .5.1טבלה 

 

מדידת צפיפות 

בשטחי מרעה של 

 משקי הפיילוט.

הערכה איכותנית של צפיפות חורש ע"י 

 הסוקרים בשטח.

בשל . לא

מגבלה 

 תקציבית.

כמה זמן 

ים בע"ח רוע

בשטח 

 הנתון?

כמות ראשים בשטח 

 נתון.

מספר ראשים כולל 

 לעדר.

מיפוי כמות ראשים 

 בכל חלקה.

מיפוי ומילוי שאלונים למשקי הפיילוט על 

 ממשק הרעייה בשטחים )יומן רעייה(.

כן. ראו 

 .5.2טבלה 

זמן רעייה נתון )עונת 

רעייה בסיסית(, זמן 

 רעיה מוגבל ממשקית.

)עונת זמן רעייה נתון 

 רעייה בסיסית(.

משך הרעייה )זמני 

כניסה ויציאה 

מיפוי ובירור מול מנהלי השטח בשטחי  מחלקה(.

הפיילוט, וכן מיפוי ומילוי שאלונים על 

 ממשק הרעייה בשטחים )יומן רעייה(.

כן. ראו 

 .5.2טבלה 

הגבלת הרעייה בשל 

דרישות ממשק )שטחי 

 אש, שמורות טבע...(.

ת שימוש בשכבות קיימו

של פריסת שמורות 

 טבע, יערות, שטחי אש.

דרישות מנהלי 

השטח וההשלכות 

 על ממשק רעיה.

כן. ראו 

 . 5.1טבלה 
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 אופן חישוב / התאמת המדד השלמת ידע ידע קיים מדדים רלבנטיים שאלה
האם יבוצע 

 בפיילוט?

מהי כמות ראשי 

בע"ח 

הפוטנציאלית 

 לשטח?

חישוב כושר נשיאה 

פוטנציאלי )היקף 

צריכה  \יצורי

 לראש(.

 צריכה לראש לזמן נתון.
היקף ייצור ביומסה 

 בשטח.

צריכה לראש,  \חישוב היקף ייצור

ויצירת שכבת כושר נשיאה 

 פוטנציאלי.

כן. ראו טבלה 

5.3. 

אלו מגבלות 

)ממשקיות 

ומחושבות( 

קיימות משיקולי 

שמירת המשאב 

 לאורך זמן?

 לחץ רעיה מקסימלי

מחקרים על לחצי רעיה 

 פעתם בצומח עשבוני.והש

ההנחה היא  -בחורש

 שכנראה אין לחץ רעיה.

קידוד שכבת סיווג  

הצומח לפי נתוני 

 לחץ רעיה.

עפ"י שכבות המרעה הקיימות )מס' 

וסוג ראשים לדונם( ולפי קידוד 

שכבת הצומח לנתוני לחץ רעיה, 

 תופק שכבה של לחץ רעייה.

כן. ראו טבלה 

5.1. 

נוכחות אפר בצואה מעידה 

על לחץ רעייה גבוה )לפי 

 .2שיטה של ד"ר יאן לנדאו( 

דיגום צואה ורישום 

מזון מוגש ביומן 

רעיה למשקי 

 הפיילוט.

בחינת לחץ רעיה בחלקות במשקי 

הפיילוט ע"י ניתוח ספקטראלי 

 לנוכחות אפר בצואה.

התכנות תקציבית 

תיבדק בהכנת 

תכנית הדיגום. 

 .5.2ראו טבלה 

מרווח ביטחון קבוע 

(e halftak)3. 

נתונים של מחקרי מרעה 

 בעולם.

בחינת התאמת 

המדד לשטחי 

 המרעה בישראל.

דיון באפשרות לשימוש במדד כזה 

בישראל וכן בחינת היכולת 

 להתאמת ערך המדד לישראל.

כן. ראו טבלה 

5.3. 

ירידה ביצרנות 

 ראשונית
 

זיהוי ירידה 

ביצרנות ראשונית 

 במשקי הפיילוט.

ותנית בחינה של מדידה איכ

)לפחות( של לחץ רעיה באמצעות 

 מח בחישה מרחוק.ואינדקס צ

כן. ראו טבלה 

5.1. 

                                                           
2 Impact of animal density on cattle nutrition in dry Mediterranean rangelands: a faecal near-IR spectroscopy-aided study. Landau et al, Animal (2018),12:2, pp 265–274. 

ב שונה ויש הבדל גדול באופי מדד זה הוא הגישה האמריקנית לשמירה על המשאב הלוקח מרווח ביטחון המאפשר ניצול של חצי מכמות המרעית בשטח נתון בכל עונה. בישראל המצ 3

 השטחים והיקפם ולכן יש לבצע התאמה של מדד זה בטרם משתמשים בו. 
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 אופן חישוב / התאמת המדד השלמת ידע ידע קיים מדדים רלבנטיים שאלה
האם יבוצע 

 בפיילוט?

מהי הכמות/טווח ראשי בע"ח 

המותרת בפועל לרעייה בשטח 

נתון ובזמן נתון )לאחר קיזוז 

 מזון בפועל(?המגבלות וזמינות 

חישוב כושר 

בכל נשיאה 

במשק  חלקה

 .הפיילוט

שימוש בידע 

ממחקרים קודמים, 

  GISמשכבות

 קיימות.

שימוש בכלל 

הנתונים 

שנאספו 

 בסקר הנוכחי

יעשה ע"י חישוב של הפחתת שטחים 

שסומנו כלא זמינים, הפחתה יחסית של 

הפחתה יחסית של אחוז מינים לא אכילים, ו

 של מגבלה ממשקיתבתקופות ללא רעיה 

 (.18)ראו תרשים מסכם בעמ' 

כן. ראו 

 .5.3טבלה 

 

 

 צילום: אורית גינזבורג
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 תוכנית העבודה של פיילוט חישוב כושר נשיאה של שטחי מרעהתקציר  5

 .8.1 ה, מופיע כנספחבפרק זה נביא תקציר של תוכנית העבודה של הפיילוט לשם פישוט הבנת התוכנית הכוללת. פירוט של תוכנית העבוד

 של משרד החקלאות GIS-ריכוז נתונים קיימים, ניתוחם והטמעתם במערכת ה -1שלב  :5.1טבלה 

 תקציב כוח אדם מועד לביצוע תוצר צפוי משימה #

 .ק"ג מזון לראש לסוג בע"ח, בכל סיווג צומח )לשנה(קביעת כמות   (א
ק"ג מזון לראש לסוג קבועי כמות 

 .ח )לשנה(בע"ח, בכל סיווג צומ

נובמבר 

2018-

פברואר 

2019 

איש/ת 

GIS   +

בעלי ניסיון 

וידע 

בניתוח 

NDVI 

וכושר 

נשיאה 

 במרעה

12,000 

)כולל  ₪

תקציב 

לסעיף א' 

 .(3בשלב 
  (ב

ביצוע הערכה של קצב צימוח וכמות הביומסה הזמינה  -עשבוני צומח

לבע"ח בחוות המחקר למרעה. ק"ג מזון לראש לסוג בע"ח, המופק 

 צומח )לשנה(. ניתוח הנתונים הבאים: לסיווג

a. .)יומני רעיה )אם יש 

b. מהעבר אינדקס צמחיה. 

c.  בחלקות השונות לאורך השנה )אם יש(.מהעבר דיגום שטח 

במרעה  (xVיצרנות ראשונית )

 עשבוני.

יתכן וניתן יהיה לקבל מידע 

איכותני על זמינות ביומסה 

לבע"ח, ו/או ירידה ביצרנות 

 ס צמחיה.ראשונית מנתוני אינדק

  (ג

ביצוע הערכה של כמות הביומסה הזמינה לבקר, קצב  -מעוצה צומח

של צומח מעוצה לפיה.  GISהגידול, וניצולה ע"י בע"ח וקידוד שכבת 

 ק"ג מזון לראש לסוג בע"ח, המופק לסיווג צומח )לשנה(.

של מרעה מעוצה  GISשכבת 

מקודדת לערך ביומסה  

אשת  איש/ לבקר/צאן.

GIS 

 /מהמשרד

 חיצוני

70,000₪ 

  (ד

מעוצה[,  צומח, עשבוני צומח)סיווג סוגי צומח ] GISהטמעת שכבות 

שיפועים, אחוז כיסוי קרקע, צפיפות חורש, לחץ רעיה, הגבלת 

הרעיה בשל דרישות ממשק...( במערכת המיפוי של משרד 

 החקלאות, יצירת שדות מקודדים בשכבות רלבנטיות.

שכבות בסיס מעודכנות למיפוי 

 שר נשיאה.כו

 

 .הסקר נתוני לקליטת מעודכנות הנשיאה לכושר רלבנטיות ושכבות מרעה : שכבות1תוצר עיקרי משלב 
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 הפיילוט משקי 6-ב דיגום שטח -2 שלב: 5.2טבלה 

 תקציב כוח אדם מועד לביצוע תוצר צפוי משימה #

  (א
תכנון וכתיבת תוכנית הדיגום וכתיבת פורמט יומן רעיה. כולל 

 ביצוע בדיקות נוכחות אפר בצואה.התכנות ל הערכה ע

 6-תוכנית דיגום ל

משקים + פורמט יומן 

 רעיה.

 - 2010נובמבר 

 2019 ינואר

מנהל/ת  וכותב/ת 

 תכנית דיגום.

25,000 

₪ 

  (ב
)במידה ולא קיים  GIS-המשקים ב 6-מיפוי פיזי של השטחים ב

 באופן מפורט(.

כל חלקות הפיילוט 

 .GIS-ממופות ב

 - 2010נובמבר 

 2019ינואר 

סטודנט/ית או קבלן 

 .GIS -ביצוע עם ידע ב

10,000 

₪ 

 משקי הפיילוט. 6-מ'( בכל אחד מ 10X10גידור שטח אחד )  (ג
חלקות ניסוי מגודרות 

 המשקים. 6-ב

 פברואר - ינואר

2019 
 ₪4 0 רשות המרעה.

  (ד
המשקים )מספר  6-רישום יומן רעיה מלא ע"י המגדלים ב

 יציאה מהשטח, הזנה(.ראשים, מועדי כניסה ו

-יומני רעיה לשנה מ

 משקים. 6

אוקטובר  -ינואר 

2019 

בעל ידע  GISאיש/אשת 

 במרעה.
7,000 ₪ 

  (ה

 6-דיגומי שטח )תחילת צימוח, שיא צימוח, קמל( ב 3ביצוע 

המשקים אשר יכלול תיאור מילולי, צילומים, מדידות, שקילות, 

עלים, אכיל/ לא  קבוצות פונקציונאליות של צמחיה )דגנים, רחבי

 אכיל...(. חישוב כמות ביומסה לכל חלקה/משק.

כמות ביומסה עם 

ובלי רעייה בחלקות, 

תיאור שטח, הרכב 

 צומח.

 יולי -פברואר 

2019 

מנהל תכנית דיגום, ליווי 

אקדמי, סטודנטים/ 

דוגמים. )כולל נסיעות, 

ציוד, צילומים ובדיקות 

 מעבדה ועיבוד נתונים(

446,000 

₪ 

 

 .הנשיאה ומגבלות ממשקיות כושר חישוב לצורך הפיילוט במשקי הרעייה וממשק כמות ביומסה על : נתונים2 משלב עיקרי תוצר

 

                                                           
 מתקציב משרד החקלאות, ולא מתקציב הקש"פ לפרויקט. ₪ 50,000-ביתוקצב 4
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 ניתוח הנתונים שנאספו בפיילוט -3 : שלב5.3טבלה 

 תקציב כוח אדם מועד לביצוע תוצר צפוי משימה #

  (א
נתוני אינדקס צמחיה מנתוני לוויין בעונת  ניתוח

 במשקי הפיילוט. 2018-2019הצימוח 

נתוני אינדקס צמחיה 

מנתוני לוויין בעונת הצימוח 

2018-2019. 

אוגוסט  -יולי 

2019 

+ בעלי ניסיון   GISאיש/ת 

וידע בניתוח אינדקס צמחיה 

 וכושר נשיאה במרעה

 1תוקצב בשלב 

 סעיף א'.

  (ב
משקי הפיילוט  6-ניתוח נתונים מדיגומי השטח ב

 .2018-2019בעונת הצימוח 

 6-( בxVיצרנות ראשונית )

 משקים עשבוניים.

אוגוסט  -יולי 

2019 
 מנהל תכנית דיגום

 2תוקצב בשלב 

 סעיף ה'.

  (ג
ניתוח היכולת של נתוני אינדקס צמחיה לשימוש 

 בניהול שטחי מרעה.

הערכה על יכולת נתוני 

לשימוש אינדקס צמחיה 

 בניהול שטחי מרעה.

 -ספטמבר 

אוקטובר 

2019 

לי ניסיון + בע  GISאיש/ת 

וידע בניתוח אינדקס צמחיה 

 וכושר נשיאה במרעה.

 1תוקצב בשלב 

 סעיף א'.

  (ד
חישוב ביניים של כושר נשיאה פוטנציאלי )כמות 

 (.12צריכה לראש, ראו תיבה בעמ' \ייצור

כושר נשיאה פוטנציאלי 

 צריכה לראש(.\)כמות ייצור

 -נובמבר 

דצמבר 

2019 

+ בעלי ניסיון   GISאיש/ת 

וכושר  NDVIיתוח וידע בנ

 נשיאה במרעה.

 1תוקצב בשלב 

 סעיף א'.

  (ה
( take halfבחינת שימוש במרווח ביטחון קבוע )

 המותאם לשטחי המרעה בישראל.

החלטה על שימוש במרווח 

( take halfביטחון קבוע )

המותאם לשטחי המרעה 

 בישראל.

 יולי - ינואר

2019 

מנהל פרויקט המיפוי ופורום 

 מקצועי.

משרד בתיקצוב 

 החקלאות.
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 תקציב כוח אדם מועד לביצוע תוצר צפוי משימה #

  (ו

 חדשות במשרד החקלאות: GISהטמעת שכבות 

a.  משקי הפיילוט. 6כושר נשיאה של 

b.  ביומסה זמינה מחושבת לכמות ראשי בע"ח

המשקים לאור  6-ברמת החלקה והמשק ב

 ודיגום השטח. אינדקס הצמחיהנתוני 

c.  במידה ויוחלט לבצע דיגום זה. -לחץ רעייה 

של כושר  GISשכבות 

 6-זמינה ל נשיאה וביומסה

 משקי הפיילוט/

דצמבר 

2019 - 

 2020 ינואר

+ בעלי ניסיון   GISאיש/ת 

וידע בניתוח אינדקס צמחיה 

 .וכושר נשיאה במרעה

 1תוקצה בשלב 

 סעיף ג'.

  (ז
לדיון,  GIS-התכנסות של צוות הדיגום וצוות ה

 הסקת מסקנות וניסוח המלצות להמשך.

מסקנות והמלצות עבור 

 פורום שטחי מרעה.

 רוארפב

2020 

מנהל פרויקט, צוות דיגום 

 .GISוצוות 

בתיקצוב משרד 

 החקלאות.

  (ח
התכנסות פורום שטחי מרעה: הצגת הממצאים, 

 דיון, מסקנות והמלצות להמשך.

מסקנות והמלצות עבור 

רשות המרעה ועבודות 

 המשך.

 פורום שטחי מרעה. 2020אפריל 
בתיקצוב משרד 

 החקלאות.

 

מחושבת  זמינה צמחית של כושר נשיאה וביומסה GISשכבות שכבת בסיס כושר נשיאה ארצית, : 3משלב  יםעיקרי יםתוצר

., מתודולוגיה ומודל להמשך מיפוי בשאר חלקי הארץלמשקי הפיילוט



 

23 
 

 הצעות למשימות עתידיות בתחום כושר נשיאה של שטחי מרעה 6

נסנה לפיילוט הצעות למשימות עתידיות בתחום כושר הנשיאה של שטחי מרעה, שלא תכ להלן

 זה.

 שיפורים עתידיים של המודל ושכבת כושר נשיאה של שטחי מרעה: .1

a.  יחד עם רשויות ממשלתיות נוספות, לפעול לסריקה שלLIDAR  ממטוס

)פרטים בסיכום יום עיון חישה  IR+ DCMו/או תצ"א מ'(  1-2ברזולוציה גבוהה 

לת מידע עבור רשויות הממשלה, לשם קב (8.2 בנספח ,25.1.2017מרחוק 

מעודכן ומדויק על סיווגי צומח לעשבוני/ שיחים/ עצים ברזולוציה גבוהה. 

 לכל הארץ. במפ"י כיום אין רצון לקדם זאת. ₪מיליון  8-העלות היא כ

b.  בחישה מרחוק. אולי בשטחי מרעה מחקר לזיהוי מינים לא אכילים קידום

 בחיישן היפרספקטראלי.

השתמש בנתוני לוויין שינותחו באופן קבוע ברמת צרכי המשרד/המדינה ניתן יהיה ל .2

 )לאחר עבודת המיפוי הראשונית והקמת השכבה(, ויעודכנו כל שנה, או אף כל חודש. 

מידע עם הקצאות שטחים והשוואת כושר הנשיאה וכמות הביומסה הזמינה לבע"ח,  .3

 עפ"י נתוני רשות המרעה. -ההיסטורי האכלוס קיים על 

)בגלל השימוש המקובל של השלמת מזון  שיאה וההקצאהבדיקת חריגות בין כושר הנ .4

 .(בהתחשב בהזנה המשלימהלעדרי בקר לבשר במרעה, 

שנתי ביחס למודל -באופן רב המרעה והערכת שטחיארצית בניית תוכנית ניטור  .5

 ולמסקנות מהיישום האזורי.

 מגדלים.לניהול רעייה על פי כושר הנשיאה עבור לבחון פיתוח אפליקציה  .6

 

 דם לביצוע הפיילוטכוח א 7

ה, נתוני על מידע קיים וחינמי )דיגום שטח למציאת כמויות ביומס מסתמך: 1שלב  .1

 לביצוע הטמעת השכבות ודיוקן.  GIS תאש /נדרש איש חישה מרחוק מלוויינים(.

אשת מקצוע עם ניסיון בביצוע דיגומי  שטח יבוצע ע"י איש/ ם: ביצוע וניתוח דיגו2שלב  .2

ם עם הספק המבצע ובתיא ניתוח התוצאותשטחי מרעה ויכולת ללכושר נשיאה בשטח 

 .. GIS-את עבודת ה

חישה וב GIS-מומלץ כי ירכז ויבצע את מרבית הפיילוט איש/אשת מקצוע עם ידע ב .3

 תואר שני ומעלה. /ת, בעלמרחוק לחישוב צמיחת ביומסה
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 נספחים 8

 תוכנית העבודה מפורטת 8.1

 של משרד החקלאות GIS-מים, ניתוחם והטמעתם במערכת הריכוז נתונים קיי -1 שלב: 8.1.1טבלה 

 שלב זה מסתמך רק על נתונים ומידע זמין. לכן, יכול להתחיל בלי מגבלה של בדיקות/ מדידות שטח.

 תוצר צפוי משימה #
מועד 

 לביצוע
 תקציב כוח אדם

 קביעת כמות ק"ג מזון לראש לסוג בע"ח, בכל סיווג צומח )לשנה(.  (א

 קבועי כמות ק"ג

מזון לראש לסוג 

בע"ח, בכל סיווג 

 צומח )לשנה(.

נובמבר 

2018-

פברואר 

2019 

איש/ת 

GIS   +

בעלי 

ניסיון וידע 

בניתוח 

NDVI 

וכושר 

נשיאה 

 במרעה

12,000 

)כולל  ₪

תקציב 

לסעיף א' 

, 3בשלב 

טבלה 

8.1.3.) 
  (ב

קר ביצוע הערכה של קצב צימוח וכמות הביומסה הזמינה לבע"ח בחוות המח -צומח עשבוני

למרעה )כרי דשא ורמת הנדיב(. ק"ג מזון לראש לסוג בע"ח, המופק לסיווג צומח )לשנה(. 

שנים. יש להעריך את גודל שגיאת המדגם. יופקו  5יעשה שימוש בנתונים מלפחות 

אינדקס  גרפים/איורים המתארים את הקשר בין שינוי כמות ביומסה עשבונית אל מול נתוני

 עם לחץ רעייה נמוך ועם לחץ רעייה גבוה. ינותחו הנתונים הבאים:בשטחים ללא רעייה,  צמחיה

a. .)יומני רעיה בחלקות השונות )תאריכי כניסה ויציאה, מספר ראשים/ לחץ רעיה, הזנה 

b.  כבר בוצע ניתוח ראשוני לנתוני  -אינדקס צמחיהNDVI  לכרי דשא ע"י רוני דרורי )לשעבר

-טכניון )פיתח שיטה לצמצום הרוויה של המהמאר"ג(. ניתן להתייעץ עם מקסים שושני מה

NDVI כגן )וולקני(.-בערכי צימוח ביומסה גבוהים(, וטרין פז 

c. .)דיגום שטח מהעבר של כמויות ביומסה בחלקות השונות לאורך השנה )אם קיים מידע 

d. מחקרמידע מ: tp://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=345ht 

יצרנות ראשונית 

(Vx במרעה )

 עשבוני.

יתכן וניתן יהיה 

לקבל מידע 

איכותני על 

זמינות ביומסה 

לבע"ח, ו/או 

ירידה ביצרנות 

ראשונית מנתוני 

 אינדקס צמחיה.

http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=345
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 תוצר צפוי משימה #
מועד 

 לביצוע
 תקציב כוח אדם

  (ג

קצב הגידול, וניצולה ע"י בע"ח.  ביצוע הערכה של כמות הביומסה הזמינה לבקר, -צומח מעוצה

של צומח מעוצה לפיה. ק"ג מזון לראש לסוג בע"ח, המופק לסיווג צומח  GISקידוד שכבת 

 )לשנה(. ניתוח הנתונים הבאים:

a. .נתונים מתוך הסקר של נועם זליגמן והמיפוי שעשה עם קק"ל בנושא 

b. .)"מידע ממחקרים בחוות חט"ל )חוות מחקר "חורש טבעי למרעה 

של  GISת שכב

מרעה מעוצה 

מקודדת לערך 

ביומסה  

 לבקר/צאן.

נובמבר 

2018-

פברואר 

2019 

איש/ 

אשת 

GIS 

מהמשרד/ 

 חיצוני

70,000₪ 

  (ד

 רלבנטיות במערכת המיפוי של משרד החקלאות: GISהטמעת שכבות 

a. ( הטרוגני/ עשבוני+ 0%סיווג סוגי צומח: עשבוני ,)מעוצה(, חורש  40-60%חורש ) מעוצה

 מהמאר"ג.מרט"ג, ומעוצה(. קבלת שכבות  80%סגור )

b. שיפוע, גופי מים...(רפיה המגבילה תנועת בע"ח )טופוג. 

c.  .)...מהמאר"גקבלת שכבות מרט"ג, וכיסוי קרקע )צמחיה, סלעים. 

d. .)צפיפות חורש )מגבילה תנועת בע"ח 

e. לפי ממצאי המחקרים לחץ רעיה. 

f. (.טחי אש, שמורות טבעש) ריכוז שכבות ייעודיי קרקע 

g. בודת עGIS .נוספת במידה ונדרש עדכון השכבות 

h. .יצירת שדות מקודדים בשכבות רלבנטיות 

שכבות בסיס 

מעודכנות למיפוי 

כושר נשיאה 

במערכת משרד 

 החקלאות.

 

 : שכבות מרעה ושכבות רלבנטיות לכושר הנשיאה מעודכנות לקליטת נתוני הסקר.1תוצר עיקרי משלב 
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 משקי הפיילוט 6-שטח בדיגום  -2שלב: 8.1.2טבלה 

 דיגום השטח חייב להיות מבוצע רק בזמן עונת הצימוח. לכן, כל עבודות ההכנה לקראת דיגום השטח חייבות להסתיים לפני כן. -מגבלות זמן

 תקציב כוח אדם מועד לביצוע תוצר צפוי משימה #

  (א

 תכנון תוכנית הדיגום:

a. .)מה כולל הדיגום )פרטים בסעיף ה 

b.  עשבוניים נבחרים ויצירת קשר ראשוני. משקים 6בחירת 

c. 5תכנון ואיתור השטחים שניתן לדגום בהם יחד עם המגדלים. 

d. .הכנת פורמט יומן רעייה 

e. המשקים ב 6-בדיקת צורך במיפוי פיזי של השטחים ב-GIS .)משימה ב( 

f. הערכה על התכנות ביצוע בדיקות נוכחות אפר בצואה 

תוכנית דיגום 

משקים  6-ל

+ פורמט יומן 

 עיה.ר

 2010נובמבר 

 2019ינואר  -

מנהל/ת  

וכותב/ת 

 תכנית דיגום.

25,000 

₪ 

  (ב

)במידה ולא קיים באופן מפורט( אשר  GIS-המשקים ב 6-מיפוי פיזי של השטחים ב

 יכלול:

a. .)כל הגדרות )פנימיות וחיצוניות 

b. .מספור חלקות 

c. .מיקום שקתות 

d. .מיקום מכלאות 

e. .מיקום אבוסים 

כל חלקות 

הפיילוט 

-ב ממופות

GIS. 

 2010נובמבר 

 2019ינואר  -

סטודנט/ית או 

קבלן ביצוע עם 

 .GIS -ידע ב

10,000 

₪ 

  (ג
המשקים לשם מניעת כניסת בקר,  6-גידור שטח אחד בכל אחד מהשטחים הנבחרים ב

 מ"ר. 10X10כך שיתאפשר ביצוע דיגומי שטח. גודל השטחים 

חלקות ניסוי 

 6-מגודרות ב

 המשקים.

 -ינואר 

 2019פברואר 
 ₪6 0 רשות המרעה.

                                                           
-רעיה. כך יהיה ניתן להשוות בין נתוני העדיפות לחלקות אשר הבקר נכנס אליו בסוף עונת הצימוח. זאת כדי לאפשר איסוף נתוני אינדקס צמחיה במקביל לדיגום השטח מאותן חלקות ללא 5

 לב כי גודל השטחים המגודרים לדיגום שטח קטן מידי עבור איסוף נתונים מהלוויינים. אינדקס הצמחיה לדיגום השטח. יש לשים
 מתקציב משרד החקלאות, ולא מתקציב הקש"פ לפרויקט. ₪ 50,000-יתוקצב ב6
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 תקציב כוח אדם מועד לביצוע תוצר צפוי משימה #

  (ד

המשקים. יש לדאוג שלמגדלים תהנה מפות  6-רישום יומן רעיה מלא ע"י המגדלים ב

של החלקות. עדיף שהנתונים יאספו באופן דיגיטלי. עבור כל חלקה יאספו הנתונים 

 הבאים:

a. .תאריך כניסה ויציאה ל/מהשטח 

b. .מס' ראשים 

c. .מתן מזון בחלקה 

יומני רעיה 

 6-לשנה מ

 משקים.

 -ואר ינ

אוקטובר 

2019 

איש/אשת 

GIS  בעל ידע

 במרעה.

7,000 ₪ 

  (ה

המשקים אשר יכלול תיאור  6-דיגומי שטח )תחילת צימוח, שיא צימוח, קמל( ב 3ביצוע 

 :7מילולי, צילומים, מדידות, שקילות

a. .דיגום של כמות הביומסה הממוצעת למ"ר בעונת הצמיחה בשטחים המגודרים 

b. ( לשם 2019במ"ר בסוף עונת הצמיחה )אפריל  דיגום שטח של כמות הביומסה

 (.xVקביעת ייצור ראשוני מקסימלי של ביומסה למ"ר )

c.  קביעת הרכב מינים )אכיל/ לא אכיל(, הערכת אחוז כיסוי של לא אכילים. )ניתן

 בעת ביצוע שקילת הביומסה לשקול בנפרד מינים אכילים ומינים לא אכילים(.

d.  ,אחוז כיסוי עשבוני, אחוז מסלע, מפנה, שיפוע(.תיאור שטח )אחוז כיסוי מעוצה 

e.  דיגום )או הערכה( של כמות הביומסה בשטחים עם רעיה )לשם השוואה עם נתוני

 אינדקס צמחיה(.

כמות 

ביומסה עם 

ובלי רעייה 

בחלקות, 

תיאור שטח, 

 הרכב צומח.

יולי  -פברואר 

2019 

מנהל תכנית 

דיגום, ליווי 

אקדמי, 

סטודנטים/ 

ל דוגמים. )כול

נסיעות, ציוד, 

צילומים 

ובדיקות 

מעבדה ועיבוד 

 נתונים(

446,000 

₪ 

 

 : נתונים על כמות ביומסה וממשק הרעייה במשקי הפיילוט לצורך חישוב כושר הנשיאה ומגבלות ממשקיות.2תוצר עיקרי משלב 

 

 

                                                           
 נתון לשינויים לפי תכנית הרעייה שתיקבע ומגבלות תקציב.7
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 ניתוח הנתונים שנאספו בפיילוט -3 שלב: 8.1.3טבלה 

 ים.יבוצע לאחר סיום דיגומי השטח במשק

 תקציב כוח אדם מועד לביצוע תוצר צפוי משימה #

  (א
 2018-2019ניתוח נתוני אינדקס צמחיה מנתוני לוויין בעונת הצימוח 

 במשקי הפיילוט.

נתוני אינדקס צמחיה 

מנתוני לוויין בעונת 

 .2018-2019הצימוח 

אוגוסט  -יולי 

2019 

+ בעלי   GISאיש/ת 

ניסיון וידע בניתוח 

אינדקס צמחיה 

שר נשיאה וכו

 במרעה

תוקצב 

 1בשלב 

 סעיף א'.

  (ב

 משקי הפיילוט בעונת הצימוח: 6-ניתוח נתונים מדיגומי השטח ב

a. .חישוב יצרנות ראשונית 

b. .בניית גרפי צימוח ביומסה בעונת הצימוח 

c. 8חישוב כושר נשיאה. 

( Vxיצרנות ראשונית )

 משקי הפיילוט. 6-ב

גרפי צימוח ביומסה 

 בעונת הצימוח.

סט אוגו -יולי 

2019 
 מנהל תכנית דיגום

תוקצב 

 2בשלב 

 סעיף ה'.

  (ג

 ניתוח היכולת של נתוני אינדקס צמחיה לשימוש בניהול שטחי מרעה:

a.  אל 2018-2019השוואת נתוני אינדקס צמחיה מעונת הצמיחה של ,

 .9משקי הפיילוט  6-מול נתוני גדילת ביומסה מדיגומי השטח ב

b.  השוואת נתוניNDVI  אל מול 2018-2019מעונת הצמיחה של ,

 משקי הפיילוט. 6-הערכות של כמות הביומסה בחלקות עם רעיה ב

c.  1דיגומי שטח משלב -השוואה בין תוצאות כיול אינדקס צמחיה 

 משקי הפיילוט(. 6) 2)חוות המחקר(, אל אלו של שלב 

d.  הערכת היכולת של נתוני אינדקס צמחיה לשקף את כמות הביומסה

 אוויר עונתיים(.-יה וממזגהזמינה לבע"ח )כתוצאה מרע

הערכה על יכולת נתוני 

אינדקס צמחיה 

לשימוש בניהול שטחי 

 מרעה.

 -ספטמבר 

אוקטובר 

2019 

+ בעלי   GISאיש/ת 

ניסיון וידע בניתוח 

אינדקס צמחיה 

וכושר נשיאה 

 במרעה.

תוקצב 

 1בשלב 

 סעיף א'.

                                                           
 אחת בלבד. מטרת הדיגום היא סיוע בכיול נתוני הלוויין.לא מדובר על כושר נשיאה מלא, מכיוון שמתבסס על מדידות משנה 8
 , משימה א(.8.1.2בהנחה ודיגום השטח בוצע בחלקה שלא רעו בה עד קרוב לסוף עונת הצימוח. ראו הערת שוליים בטבלה 9
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 תקציב כוח אדם מועד לביצוע תוצר צפוי משימה #

  (ד
תיבה צריכה לראש, ראו \כושר נשיאה )כמות ייצור משוואת בסיסחישוב 

 (.12בעמ' 

כושר נשיאה 

פוטנציאלי )כמות 

 צריכה לראש(.\ייצור

 -נובמבר 

דצמבר 

2019 

+ בעלי   GISאיש/ת 

ניסיון וידע בניתוח 

NDVI  וכושר נשיאה

 במרעה.

תוקצב 

 1בשלב 

 סעיף א'.

  (ה
( המותאם לשטחי take halfבחינת שימוש במרווח ביטחון קבוע )

 המרעה בישראל.

החלטה על שימוש 

ח ביטחון קבוע במרוו

(take half המותאם )

לשטחי המרעה 

 בישראל.

יולי  -ינואר 

2019 

מנהל פרויקט המיפוי 

 ופורום מקצועי.

בתיקצוב 

משרד 

 החקלאות.

  (ו

 חדשות במשרד החקלאות: GISהטמעת שכבות 

a.  משקי הפיילוט. 6כושר נשיאה של 

b.  ביומסה זמינה מחושבת לכמות ראשי בע"ח ברמת החלקה והמשק

 קים לאור נתוני אינדקס צמחיה ודיגום השטח.המש 6-ב

c.  במידה ויוחלט לבצע דיגום זה. -לחץ רעייה 

של כושר  GISשכבות 

נשיאה וביומסה זמינה 

 משקי הפיילוט/ 6-ל

דצמבר 

2019 - 

 2020ינואר 

 GISאיש/ אשת 

 מהמשרד/ חיצוני.

תוקצה 

 1בשלב 

 סעיף ג'.

  (ז
הסקת מסקנות וניסוח לדיון,  GIS-התכנסות של צוות הדיגום וצוות ה

 המלצות להמשך.

מסקנות והמלצות 

עבור פורום שטחי 

 מרעה.

פברואר 

2020 

מנהל פרויקט, צוות 

 .GISדיגום וצוות 

בתיקצוב 

משרד 

 החקלאות.

  (ח
התכנסות פורום שטחי מרעה: הצגת הממצאים, דיון, מסקנות והמלצות 

 להמשך.

מסקנות והמלצות 

עבור רשות המרעה 

 ועבודות המשך.

 פורום שטחי מרעה. 2020יל אפר

בתיקצוב 

משרד 

 החקלאות.

 

 של כושר נשיאה וביומסה צמחית זמינה מחושבת  GIS: שכבת בסיס כושר נשיאה ארצית, שכבות 3תוצרים עיקריים משלב 
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 יום עיון חישה מרחוק 8.2

25.1.2017 

 

 יום עיון חישה מרחוק

 .נפטר לפני מספר שבועותאשר ,  ותיק חוקרי המרעה בישראל, לזכרו של נועם זליגמן

 

 :קישור למצגות מיום העיון

http://www.agri.gov.il/en/people/570.aspx/#s1 

 

 מיפוי הרכב צורות חיים וביומסה לאורך גראדיינט אקלימי באמצעות חישה מרחוק -טכניון/ מקסים שושני

 .נו נמצאים באזור מעבר בין המדבר לאקלים ים תיכוניא

בארץ יש . שמיושמות על אזורים הומוגניים, ב"הבעיה היא שקשה ליישם שיטות מאירופה ומארה

 .קשה לבצע עיבודים. עם מחשופי סלע, עם שיחים, עם עשבוני, חורש נמוך -הטרוגניות רבה

 ,LANDSATרוב העבודה עם 

. השנים האחרונות 60-עם הכי הרבה משקעים ב 1991ושנת , מעט משקעיםהייתה עם הכי  1990שנת 

אין שינוי בסף המדבר לאורך השנים , באופן גס. רצה לבדוק האם רואים שינוי בסף המדבר בשנים אלו

שטחי )הם פעילות אנושית , המשתנים אשר קובעים את הסף. יש רגישות קלה בין השנים. 1996-2011

 (.ומיקום גיאוגרפי בשילוב תצורת מסלע, אש עם שריפות תכופות

או הרכב , אלגוריתם פשוט לחישוב אחוזי כיסוי צמחיה( היה סטודנט של מקסים)פיתח עם טל סבוראי 

 .תצורת צומח

והראו רגישות , NDVIהוא ולב קרניבד הוסיפו מקדם למודל ספרדי של . 2נמצא ברוויה מעל  NDVIמדד 

 .NDVIרבה יותר של המודל לערכי 

 .ל באזור באר שבע בעשרים השנים האחרונות"ביערות קק, או ירידה בביומסה, רואים התייבשות

 

דוקטורט של . NDVIיתרון אל מול רוויה של (, L-band)נותן יכולת חדירה לתוך הצומח  -דימותי רדאר

 .טל סבוראי

 .מכילות מידע על הביומסה -משתמשים בתכונות הקיטוב של גלי הרדאר המוחזרים

לא ( רדאר. )וי'.סיגמה אייג(, מצוקים, גבעות, נקיקים, חריצים)באזורים עם טופוגרפיה מובהקת , בארץ

/ זאת בניגוד לביומסה יותר אחידה באירופה(. מתבלבל בין הטופוגרפיה והביומסה)נותן תוצאות טובות 

 .צפון אמריקה

 .הרדאר נותן מידע אמין, ר"ג למ"ק 0.7רק מעל , בקיץ

 

 .תוצאות טובות לרמת השיח הבודד -'מ 2עם רזולוציה של  LIDAR+ רטופוטושימוש באו

http://www.agri.gov.il/en/people/570.aspx/#s1
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נותן גם  NDVI. Red Hנותן מידע משלים מעולה אל מול   RGBמדד . עובדים כבר שנה עם הסנטינל

 .תוצאות טובות

 

 .עוזר להבחין בין תצורות צומח ורמת ביומסה, NDVIשימוש ברמת משקעים יחד עם 

 

 .רבולוצקי על רעיה והשפעה על ביומסהיש מאמר עם אבי פ

 

 .גבוהות מאוד -מ"לרזולוציה של עשרות ס LIDARמחיר 

 LIDAR-פוטוגיאומטריה נותן תוצאות דומות ל

 

 

 שינויים בביומסה בזמן עקב התערבות אנושית -העברית' אונ/ נעם לוין

 

MODIS-  יםערוצ 36עם , פעמיים ביום-אבל עובר פעם'(, מ 250)רזולוציה גסה. 

, מדברי -שינויים קטנים: ניתן להסיק על הרכב הצמחייה(, NDVI)לפי השתנות לאורך השנים בביומסה 

 '.וכו, חקלאות -שינויים קיצוניים

LANDSAT-  בארץ לרוב אין עננות, בוחרים תאריכים בלי עננות, יום 16עובר כל. 

 .בוניוהשונות את הצומח העש, ערכי המינימום מייצגים את הצומח המעוצה

 

 '(.מ 30רזולוציה ) LANDSAT -רואים צלקות שריפות טוב ב -שריפות

בעונה היבשה ) NDVIיותר טוב לעומת . חומרת השריפה, אינדיקטור לשריפות -NBR, dNBRאינדקס 

 (..נמוך ואין הרבה לאן לרדת בשריפה  NDVI-ה

עם המידע הגולמי קשה  -שריפות'( מ 250רזולוציה נמוכה )האם אפשר גם לראות   MODISבדק עם 

מזהים אזורים . ר"רואה שריפות בגודל מעל קמ. הוסיף עיבודים והצליח להגיע לתוצאות טובות, להבדיל

אחרי . רואים שרוב השריפות הגדולות בשטחים עשבוניים -משלבים עם תכסית צומח. עם שריפות תדירות

  HOT SPOTS -ה בין שטחי אש ויש חפיפה יפ. העשבוני מתאושש מהר כבר בשנה העוקבת, שריפות

 .של שריפות

פחות שטחים , ל"כי יותר מעניין אותם יערות קק -ל"לבין נתוני קק, MODISיש הבדל בין התוצאות של 

 .יותר מעניין ליד יישובים, מזהים שריפות קטנות, עשבוניים

 

 :2000-הבדלים עיקריים המסבירים שינוי בשימושי קרקע בארץ בשנות ה

NDVI ,השינויים לא מייצגים שינויים בצמחיה -במדבר למשל, ת לערך מסויםמתח. 
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 .צריך מספיק ערוצים -קרקע וצמחיה ירוקה, ניתן להבחין בין צמחיה יבשה

 .רואים עליה הדרגתית בצמחיה כתוצאה מגינון עירוני, רואים ירידה בצומח עקב בנייה -מודיעין

 .ש ולהיפך"לגד מעבר בין מטעים -רואים שינוי בשטחים חקלאיים

 .נטיעה וצמיחה לאורך השנים, רואים ייעור

 רואים התאוששות אחרי שריפות

 (.קרקע יבשה<-מים)המשקפת את התייבשות ים המלח   NDVI-רואים עליה ב

אלי צעדי מוסיף שזה בשל התייבשות )רואים ירידה בצומח באזור ניצנה עקב מיעוט משקעים

 (.ציאנובקטריה

נקודות השינויים מובהקים עקב השפעות  3רק . מעל רבע עיור, בשל חקלאות חצי מהשינויים בארץ

 .נמצאים בספר המדבר. אקלימיות

 

אורטופוטו . עלות גבוהה אם מנסים לכסות שטחים רבים. רחפן מוגבל בשטח שיכול לכסות ליחידת זמן

נותן סדרות זמן בעלות ו, בתדירות גבוהה מאוד, לווין מכסה את כל הארץ. מייצרים לכל הארץ פעם בשנה

 (.ולעיתים בחינם)נמוכה 

 

 

 הייער-צומח עשבוני בשטחים פתוחים ובתת -'קיימבריג/ דוד הלמן

NDVI   לקביעת שינויי ביומסה עשבונית( מדד לרמת ביומסה פוטוסינטטית)עוקב יפה אחרי אידוי דיות. 

EVI  תואם ל 

 .מתמשכת, יך סדרת נתונים איכותיתמצר(, גידול ביומסה)תרגום המידע מלווינים לייצרנות 

רזולוציה בזמן טובה יותר . הלוויינים עדיין עובדים, שנים של נתונים 15-17כיום יש , MODIS עובד עם

 (?ר"מ 250)  MODISאיך אפשר לעבוד עם רזולוציה מרחבית נמוכה של . LANDSATלעומת 

 

 שיטה חצי אמפירית

MODIS BRDF-  חישבו ערכיNDVI  ווית השמש לעומת זווית הראיה של הלווין את השטחאל מול ז .

(. VZA)אל בין צילום מהצד (, Nadir)מעלות ממש מעל הקרקע  90-בודקים הבדלים בין ערכים לצילום מ

 .שיחים/ מתחת לעצים, כך אפשר להסיק על צמחיה עשבונית בתת הקרקע

 

 שיטה פיסיקלית

אם )יש תוצאות טובות , ביצעו גם לגבי ישראל(. מוצל אזור מואר ואזור)היער העשבוני -החזריות של תת

 (.כי בישראל יש רק נקודת ולידציה אחת בשטח ביער יתיר

 

 שיטה פנולוגית
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וכן את קו הבסיס של הצומח , מקבלים את הצימוח העשבוני -מחסירים את השונות העונתית מהנתונים

 .יש תוספת מלאכותית למעוצה עקב השימוש בשיטה זו. המעוצה

 

min/max- יש תוצאות ליתיר ולכרמל. שיפרו את התוצאות -פנולוגי. 

 

Dye 2016 אפשר לחשב שינוי בכיסוי לאורך גרדיאנט . תוצאות באריזונה, שיפרו עוד יותר את השיטה

 .גובה

 

 .חורש/ בגבהים שונים ביער, ניתן להציב חיישנים בשטח למעקב לאורך זמן

 

 .בתת היערמודיס קולט את השינוי  -ביער נשיר

 

 

 (המארג)מיפוי תכסית קרקע במסגרת התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע  -המארג/ רוני דרורי

ופחות בעיות מחקריות או של , עיקר הבעיות איתן התמודדנו הן בעיות תקציב, בתור ארגון אופרטיבי

 .התמודדות עם שיטות חדשות

 

 :מטרות הניטור באמצעות חישה מרחוק

 .ביער הנטוע ובבתה השיחנית, בחורש( הסגרות/ הפתחות)מיקה של צומח מעוצה מעקב אחרי דינ

 .מיפוי תכסית צומח עבור הניתוח והניטור הקרקעי

 

, האתגר הקשה הוא לתווך בין מה שרואים מהלוויינים. חסכון ניכר בכוח אדם ובתקציב, כיסוי טוב של שטח

 .לבין מה שקורה בשטח

 

עדיף להם )לא בעונה המתאימה להם דווקא , צילומים פעם בשנה -אורטופוטוהתחילו בניתוח כיסוי צומח מ

 '.יש רזולוציה טובה של חצי מ(, בעונה היבשה כדי שלא להתבלבל בין צומח עשבוני למעוצה

 .י לוקחים קבלנים שונים בכל שנה ובין אזורים שונים בשנה ספציפית"כי מפ, יש שונות בין השנים

כאשר איכות , כאשר התצלום נעשה בעונה היבשה, צומח מעוצה מאורטופוטו פיתחו שיטה טובה לזהות

לא מתאימה , מתאימה לחישוב אחוז כיסוי(.  ולא מעובדות)התמונות טובה וכאשר התמונות גולמיות 

 (.כי הרזולוציה לא מספיק גבוהה)למגמות שינוי כיסוי בזמן 

 

 מיפוי מנתוני לוויין

, למשקעים בארץ  NDVI-חייבים לנרמל את ה. כל הירוק הוא מעוצה ,בישראל יש תמונת התחלה בסתיו
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או לביומסה ", ירוק"יש לנו ערך סף דינמי ל, א"ז. בחורש" ירוק"במדבר ומהו " ירוק"כדי לקבוע מהו 

 .מעוצה

 .לעומת הלנדסט, החדש 2יש שיפור רזולוציה בסנטינל 

אבל הצליחו לזהות את העננים בתמונה . בשליש מהתאריכים יש עננים, בלנדסט יש בעיה של עננות

 .ולחלץ הרבה מידע מתמונות מעוננות, את העננים מהתמונות" לנקות"ו

 

 (.האמפליטודה נמוכה)אבל בשונות נמוכה , סיגנל של מעוצים ירוקי עד משתנה בעונות

 .קשה להבדיל -שיחניים ועשבוניים

 .עומת שיחנייםאבל נמוך יותר בקיץ ל, אביב-עשבוניים גבוהה יותר בחורף

 .מצליחים להבחין בין עשבוניים ושיחניים באופן טוב יחסית

 

כדי לבדוק התפשטות , ל"מעבר ליערות האורנים של קק, בדקו אפשרות לזהות אורנים בשטחים טבעיים

הצליחו . עלה/בשל צורת המחט, אדום שונה מלרחבי עלים-לאורנים החזר אינפרה. עצמית של אורנים

 .רעות לקבל תוצאות לא

 

 .יש פיילוט של רחפנים

 

 

 

כדי להאחיד את המידע בין , ארגוני הסביבה כתבו מדריך להגדרת כיסוי צומח וסוגי צומח -מכון דשא

 .בכל ההרצאות היום רואים שימוש במושגים שונים. המחקרים והפרויקטים בארץ

 

 

 

 ג"ניטור ומיפוי צומח בחישה מרחוק ברט -ג"רט/ גלעד וייל

 .נשמעו למיפוי להגדרת הצומח, יפוי עם לנדסט לאזור הים תיכוני בארץביצעו גם מ

 ...   רכשו נתונים מלוויין . כיום עמלים לבצע מיפוי לאזור המדברי

 EVIנתוני 

ג עמלים "רט(. ל"קק, ג"רט, מחקרים)י גורמים פרטניים "נעשה כיום ע. אין מיפוי טוב של השריפות בארץ

 .סוגו בארץעל בסיס נתונים גדול יחיד מ

 

 .עם משקלים הולכים ויורדים, כיום יש יותר ויותר חברות עם חיישנים טובים -טיסנים/ רחפנים

 .מאפשרים רזולוציה גבוהה באתרים נבחרים



 

35 
 

 .אתרים בארץ 20-30 -צילמו בכ

 (.פחות טוב מליידר)אשר נותנים מידע יחסית טוב על גבהים , יש חיישנים היפרספקטראליים

 

 -וי מיני צומחאתגרים בזיה

מהמינים  94-100%בעולם יש שימוש במטוסים ובחיישנים היפרספקטראליים אשר משיגים זיהוי של 

 .בשטח

, כי יש פער בין מחקרים אשר בוחנים אתרים קטנים -בארץ אנו לא מצליחים להגיע לרמות כאלו עדיין

/ שימוש יישומי באזורים נרחבים לבין; עם עלויות בדיקה גבוהות, עם שונות נמוכה של מינים, ספציפיים

 .עם שונות מינים גבוהה/ לא אידיאליים

 

כדי להבין כמה תמונות יש לצלם בשנה , תמונות לאורך השנה 24, איי-רכשו תמונות מרפיד -מחקר גרמני

 .מהמינים 90%במועדים ספציפיים כדי להגיע לזיהוי , צילומים בשנה 5-7צריך . ומתי כדי לזהות מינים

 

 דונם 2000 -בודהיום ע

 

 .מידע ספקטראלי על המינים למשל -חסר מידע ברקע

 

 .כרגע לא יודעים להבדיל בין רחבי עלים שונים

באזורים שבהם חשוב לבחון ויזואלית וחשובה קלסיפיקציה ברמת המין הם בוחרים להשתמש  

 בצילום אויר מרחפן. תוצר לוואי של הרחפן הוא מודל גבהים של צומח.

 

 

ל כבר שנים עם "נעשה בקק. 75-80%ניתן כבר להבחין בין אורנים לרחבי עלים בהצלחה של  -הערה

אין חישה . להכיר את השטח, איש החישה מרחוק חייב להבין מה הוא רואה בתמונה. י"אורטופוטו של מפ

 .מרחוק בלי חישה מקרוב

 

 

 דיון שנערך בסיום יום העיון

 תקציב

 שיטות

 עלויות

 יטותיתרונות וחסרות הש
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 ין'יוג

יעזור עם נוכל להבחין בין , בתוך המעוצה. הכי חשוב לנו, מעוצה של השטח ומידת כיסוי/ סיווג עשבוני

 .אבל פחות קריטי, שיחים לעצים

 .ייתן לנו את המידע הכי חשוב Vmax -בשיא עונת הגידול, רמת ביומסה עשבונית בלא רעיה

 .הלהבנתי אנו יכולים להבחין בין עשבוני למעוצ

 ?האם ניתן לחשב ביומסה במעוצה

. האם אנשי מקצוע שלא מכירים את השטח יכולים לעבוד על השיטות השונות? מהי היישומיות של השיטות

 ?מה ייתן את התוצאה הכי ברורה

 

 .במודיס, בלנדסט, אבחנה בין מעוצה ועשבוני אפשרי -נועם

 

 .גית בין מיניםצריך להבחין פנולו, שיח-אם רוצים להבדיל בין שיח ובן

 .לביומסה   NDVI-אפשר לכמת שינוי ב -דוד

 .מנהל כרי דשא -חיים גורליק

 

 .לבין מדידות ביומסה בשטח, MODISברזולוציה של , חסר ולידציה או קישור בין המודל של דויד -יגיל

-א אינפרה"את זה אפשר לפתור עם תצ. חוץ מלהבדיל בין שיחים גבוהים ונמוכים, הסיווג די פתור -רוני

 כיום יש: הערה. )ר"לקמ ₪ 1000עלות של . אשר מספק מידע על הגובה של השיחים, DCMאדום עם 

 (.ח למיפוי כל שטחי המרעה”מיליון ש 4= ר"קמ 4,000או , מיליון דונם מרעה 4

 

 נותן ממוצע. לבית סבך של סירה קוצנית, יער-בלנדסט לא מצליחים להבדיל בין יער פארק עם עשבוני בתת

 .לשטח

 

. נותן גובה קרקע וגובה צמרת -לפחות פעם בחמש שנים, LIDARצריכה להיות תשתית לאומית של  -נועם

אולי ', מ 1-2לארץ ברזולציה של   LIDARאופק ביצעו . LIDARצריך לאגד רשויות במדינה שידרשו 

 .הארץלכל  ₪מיליון  8עלות  -הערכה. י לבצע זאת"אין רצון במפ. צריך פשוט לקנות מהם

 .חלקים גדולים קיימים ברשויות הניקוז

 

הוא צריך לשקול מה  -מ שישתתף בפרויקט גדול"אבל ע, יכול לבדוק נקודתית נתונים על מקום אחד -דויד

 ...(.מימון, מאמרים שיתפרסמו)הוא יכול להרוויח מזה 

 .צ.לכל נ  NDVI -לסמארטפון  EOMאפליקציית 

 .דונם ביום 2000מאות עד , יוםל ₪כמה אלפי  -טיסן/עלויות רחפן

 


