אגודה ישראלית למדעי המרעה
תוכן עניינים של חוברות המאמרים והתקצירים לשנותיהם2017 – 1992 :
הכין :יוג'ין דוד אונגר
הכנס הראשון –  21בינואר 1992
כותרת

מחבר

עמוד

לקחים מ 40-שנות מחקר במרעה בישראל

נועם זליגמן

1

מאמר מ"השדה" :מרעה טבעי בעולם הגדול בכלל
ובצרפת בפרט

נעם זליגמן ,אבי פרבולוצקי ,מריו
גוטמן

3

השפעת דישון זרחני על יבול מרעה בצפון הארץ

זלמן הנקין

6

מאמר מ"השדה" :השפעה רב-שנתית של דישון זרחני
בשטחי מרעה טבעי בגליל

זלמן הנקין ,עמנואל נוי-מאיר ,עוזי
כפכפי ,מריו גוטמן

7

השפעת ביקטור בחידקי  Azospirillumעל יבול מרעה
באזורים אקולוגיים שונים בארץ

אלי צעדי ,יעקב אוקון ,אבי
פרבולוצקי ,רפי יונתן

12

מאמר מ"השדה" :שינוי ביבול המרעית העשבונית
בהשפעת ביקטור בחידקי אזוספירילום ודישון זרחני
בצפון הנגב ובדרום הכרמל

אלי צעדי ,יעקב אוקון ,אבי
פרבולוצקי ,רפי יונתן

13

השהיית הרעיה – תיאוריה ומציאות

מריו גוטמן ,נועם זליגמן ,עמנואל
נוי-מאיר

17

אופטימיזציה של ייצור חלב וגבינה בעיזים הרועות
בחורש

יעקב פחט ,יאן לנדאו ,אבי
פרבולוצקי

18

מאמר מ"הנוקד" :השפעת משטר הזנה של עזי חלב
במרעה שיחים על התנהגות הרעיה תנובת החלב
והרכבו

פחט ,ק ,.לנדאו ,י ,.פרבולוצקי ,א,.
זלצר ש ,.אליאסוף לינדה ,צורף
ציפורה

19

עונת ההמלטה בעדר הבקר לבשר במרעה

צבי הולצר ,מריו גוטמן ,נועם זליגמן

28

מאמר מ"השדה" :השפעת עונת ההמלטה על
התשומה ועל התפוקה בעדר בקר לבשר

צבי הולצר ,מריו גוטמן ,דליה הראל,
נעם זליגמן ,יעקב קלי ,רמי לרר,
יעקב קרייצר ,ניר דורסיני ,דוד לוי

29

התנהגות הרעיה של עיזים שחורות בחורש – הנחות
ומציאות

אבי פרבולוצקי ,יגאל חיימוב

34

מאמר מ"השדה" :רהביליטציה של העז השחורה או
האם מעז ייצא מתוק?

אבי פרבולוצקי

35

1

הכנס השני –  14באפריל 1993
כותרת

מחבר

עמוד

דברי פתיחה

מרדכי ויץ

8

הגדלת היעילות והיקף הייצור של עדר הבקר לבשר
במושב אמציה

ישראל רוזיליו

9

מאמר מ"הנוקד" :טנינים בצמחי החורש – השפעתם
השלילית וניטרולם

נסים סילניקוב ,נ .גלבוע ,צ .ניצן ,א.
פרבולוצקי

14

הכפלת כושר הנשיאה של המרעה הטבעי

ניר דורסיני

18

גישות לממשק אופטימלי במערכות ייצור פלחה-מרעה

יוג'ין דוד אונגר

20

התגובה של שתי חברות צומח סמיארידיות להגנה
מפני רעיה

עמנואל נוי-מאיר

27

לקחים מ 5-שנות מחקר על דישון וניצול מרעה בנגב
הצפוני

אבי פרבולוצקי ,רפי יונתן

33

נספח א :תקצירי  5מאמרים בעברית בנושא מערכות
פלחה-מרעה
מ"השדה" :השפעת רעיית כבשים על יבול גרגרים
וחומר יבש של חיטה באיזור שחון

ר .בנימין ,ע .איל ,ע .נוי-מאיר ,נ.
זליגמן

40

מ"השדה" :השפעת השהית הרעייה בתחילת העונה
על צמיחת המרעה ,על צריכת מרעית של כבשים ,ועל
תוספת משקל של טלאים

ר .בנימין ,ע .נוי-מאיר ,נ .זליגמן

40

מ"השדה" :מערכות פלחה-מרעה אינטנסיביות בחות-
הנסיונות מגדה בצפון הנגב

ר .בנימין ,ע .איל ,ע .נוי מאיר ,נ.
זליגמן

41

מ"השדה" :מבחן כלכלי של גידול צאן וחיטה במערכות
פלחה-מרעה בצפון הנגב  .1השפעת גודל שטח
המרעה ביחס לגודל שטח החיטה

נ .זליגמן ,י .ספרים ,דליה הראל ,ע.
איל ,ר .בנימין ,י .בנימין

41

מ"השדה" :מבחן כלכלי של גידול צאן וחיטה במערכות
פלחה-מרעה בצפון הנגב  .2מרעה קטניות במחזור
תלת שנתי ,והגברת הניצול של חומרי מיחזור לפיטום
טלאים

נ .זליגמן ,י .ספרים ,ע .איל ,ר.
בנימין ,דליה הראל ,י .עופר

42

נספח ב :תקציר מאמר בעברית בנושא דישון מרעה
מ"השדה" :השפעת דישון על מרעה טבעי בצפון הנגב
– ניתוח אקולוגי

2

א .פרבולוצקי ,ר .יונתן ,נ .זליגמן,
ש .טלקר

43

הכנס השלישי –  4באפריל 1994
כותרת

מחבר

עמוד

עשור במחקר במרעה 1984 – 1994

מרדכי ויץ

5

השפעת שילוב של רעייה ודילול עצים על גידול העצים
וערכי הנוף ביער אודם

דידי קפלן

7

השפעת שריפה ורעייה על הצומח העשבוני

עמנואל נוי-מאיר

9

גמילה מוקדמת כאמצעי להגדלת האיכלוס במרעה

צבי הולצר ,מריו גוטמן ,יואב
אהרוני ,אריה ברוש

10

שינויים במרעה הגולן לפי סקרי צומח  1969ו1993-

נעמי איש-שלום

16

מרעה ויער בצפון – שילוב או תחרות

עמוס הרפז

19

מה פירוש :שימוש רב-תכליתי של שטחי מרעה?

נועם זליגמן

20

3

הכנס הרביעי –  20במרס 1995
כותרת

מחבר

עמוד

דברי פתיחה

מרדכי ויץ

4

הפוטנציאל המזוני של צומח מעוצה

דורית כבביה

5

השימוש במחשב ככלי לניהול עדרי בקר במרעה

יוג'ין דוד אונגר

11

זיקה וקונפליקט בין שמירת טבע וגידול בע"ח במרעה

אליעזר פרנקנברג

15

מאמר מ"הנוקד" :ממשק ,ייצור ורווחיות בגידול כבשים
אצל בדואים בנגב הצפוני

מיכאל גינגולד

17

השימוש בשטחי פלחה שהתפנו לגידול בעלי חיים

מאורי רוזן ,מוכה וייץ ,ד .שדה-חן,
מאיר כפיר ,יואב אהרוני ,צבי
הולצר ,י .שטינברג ,רמי זיידנברג

25

עתיד השטחים הפתוחים בארץ לאור תכניות המתאר
לשנות ה2000-

מרדכי קפלן

37

4

הכנס החמישי –  17באפריל 1996
כותרת

מחבר

עמוד

דברי פתיחה

מרדכי ויץ

4

דברים לזכרו של יעקב עורב (בודה)

נעם זליגמן

5

הודעה על הקדשת פרס ע"ש יעקב עורב

משפחת עורב

7

מבט כולל על מערכות מרעה ים-תיכוניות

נעם זליגמן

8

השפעת רעייה חזקה ודילול שיחים על מבנה ,הרכב
ומגוון של חברת צומח עשבונית ים-תיכונית באזורי חיץ

ליאת הדר

11

האם ניתן להכפיל את גודל עדר הבקר לבשר בארץ?

עדי נעלי

15

פרויקט החולה – היבטים של יער ומרעה בשטחי
הספארי העתידי

זלמן הנקין

21

ההשפעה השלילית של טנינים ומניעתה בחיות משק

נתי גלבוע

26

חידושים וניסיון במאבק נגד שיחים בשטחי מרעה:
השפעת טיפולים שונים על קצב התפתחות אלת
המסטיק וצומח עשבוני בשטחי חורש ים תיכוני
בשפלת יהודה

ישראל רוזוליו

43

שיקולים כלכליים בגמילה מוקדמת במרעה

צבי הולצר ,מריו גוטמן ,ניר דורסיני,
דורון שדה חן

50

מאמר מ"הנוקד" :היבטים כלכליים של גידול צאן בארץ

יאן לנדאו ,חיים ליבוביץ

55

שיטות שונות בהדברת שיחים ובני שיח והשפעתם על
היבול של המרעה הטבעי

בצלאל יצחק ,רפי יונתן ,מריו גוטמן,
אבי פרבולוצקי

57

5

הכנס השישי – 1997
כותרת

מחבר

עמוד

איכלוס שטחי המרעה בישובי הגליל והגולן

מרדכי ויץ

3

דינמיקת צומח ביער צעיר נטוע לאחר ניכוש והדברה
בקוטל עשבים

מרסלו שטרנברג ,אבינועם דנין,
עמנואל נוי-מאיר

5

מדידת הרכב מזון נאכל בעזרת אלקאנים

סטיבן רוטמן ,אריה ברוש ,זלמן
הנקין

8

השפעת לחץ רעייה בעונת המרעה הירוק ובעונת
הקמל על צריכת החומר היבש ומדדי זרימת המעכל
של פרות ברעייה חופשית

י .אהרוני ,ע .נעלי ,א .פרבולוצקי ,א.
ברוש ,צ .הולצר ,י .ברוקנטל ,מ.
גוטמן

12

מחקר בסיסי בהתנהגות רעיה של בקר

ניר ראביד

14

השפעת רעיה אינטנסיבית על הרכב הצומח

מריו גוטמן ,אבי פרבולוצקי ,יוג'ין
דוד אונגר

26

בחינה ניסויית של מנגנוני סוקצסיה במערכת של חורש
ים תיכוני

יעקב שהרבני ,רונן קדמון

36

השפעת כמות המזון המוסף על רמת הפעילות
המושקעת באיסופו של הקמל ע"י פרות בשר בעדר
הישראלי

מאורי רוזן ,מריו גוטמן ,צבי הולצר

38

ניתוח השפעות של רעיה על דינמיקה של צומח ים
תיכוני באמצעות עיבוד ממוחשב של צילום אויר

יוחאי כרמל ,רונן קדמון

45

6

הכנס השביעי –  30במרס 1998
כותרת

מחבר

עמוד

יעדי ענף המרעה לשנת 1999

מרדכי ויץ

4

הענקת פרס 'בודה' לרוג'ר

נ .זליגמן ,מ .ויץ ונציגי משפ' עורב

5

Productivity of Atriplex nummularia, Atriplex
canescens and Cassia sturtii planted at different
densities

6 Roger W. Benjamin, Meir Forti,
& Yakov Lavie, Yehuda Hefetz
Daniel Barkai

רעייה בשמורת טבע – הדוגמא של הר עמשא

ליאת הדר ,דפנה לביא ,מרגרטה
וולאצ'ק

28

בחינת ממשק הרעיה בשטחי קק"ל דרום :תוצאות
ראשונות ()1996-1997

יאן לנדאו ,יוסף הראל ,דני ברקאי,
רפי יונתן

39

שימוש בחומרים דוחי אכילה להקניית הרגלי סלידה
מצמחים רעילים בכבשים

ענת אגבר ,יאן לנדאו ,אבי
פרבולוצקי ,אלן שלוסברג ,מישל
בלאיש

49

הערך התזונתי של עלוות שיטים לכבשים ועזים

מיכאל קם ,אלן דגן ,רוג'ר בנימין

54

תרומה אפשרית של מרעה עבור יענים בנגב

ר .ניצן ,ד .ברקאי ,י .לנדאו

59

השפעת רעיית כבשים על שפע והרכב מאגר הזרעים
והצומח החד-שנתי בנגב הצפוני

יגיל אסם ,מרסלו שטרנברג ,אבי
פרבולוצקי ,חיים קיגל

65

תצפית שדה :הערך המזוני של שלפי פלחה עבור
כבשים

י .רוזיליו ,ד .ברקאי ,ר .יונתן ,ב.
אדירי ,י .לנדאו

67

יצור ראשוני של המרעה הטבעי בגבעות הנגב הצפוני
– גורמים משפיעים והשלכות ממשקיות

יוג'ין דוד אונגר ,אבי פרבולוצקי ,רפי
יונתן ,דני ברקאי ,יהודה חפץ ,חגית
ברעם

72

7

הכנס השמיני –  6בספטמבר 1999
מחבר

כותרת

הענקת הפרס הראשון של האגודה

עמוד

iii

מרחבי המרעה הטבעי בראשית המילניום הבא

נעם זליגמן

1

מה היא בצורת במרעה

מרדכי ויץ

11

נזקי בצורת במרעה בשנת 1999

חיים דיין

21

ייצור מרעה עשבוני בשנים שחונות

מריו גוטמן ,מיכאל לוריא

23

שימושי  GISבניתוח שטחי המרעה

גיל עדה

29

ניטור בעלי חיים במרעה :הוצאת האנרגיה של פרות
במרעה במהלך העונות ,הריתמוס היומי והרמה
הכללית

אריה ברוש ,אייל שרגל ,יואב
אהרוני ,בני שריר ,יצחק צושניאק,
מריו גוטמן

31

השפעת תוספת פא"ג על ביצועי הפרות והתנהגותן
במרעה

זלמן הנקין ,אבי פרבולוצקי ,ניסים
סלניקוב ,חוה דה-קונינק ,צדוק כהן

43

השפעת ממשק מרעה על הדינמיקה של הצומח ושל
מאגר הזרעים בקרקע באחו ים-תיכוני

מרסלו שטרנברג ,מריו גוטמן ,אבי
פרבולוצקי ,חיים קיגל

52

המשך פיתוח תוכנה "בוקר טוב" לניהול עדר בקר
לבשר במרעה

יוג'ין דוד אונגר ,ניר דורסיני

59

8

הכנס התשיעי –  27בנובמבר 2000
מחבר

כותרת

חתן פרס האגודה הישראלית למרעה 2000

עמוד

iii

מרעה ים תיכוני בר קיימא

מרדכי ויץ

1

מגמות בשוק הבשר הישראלי

חיים דיין

6

השפעת עונת הרעייה על התפתחות יער מעורב של
אלון תבור ואורן ברוטיה

דידי קפלן ,מריו גוטמן ,רואי גוטמן,
מיכאל וינברגר

7

התחדשות החורש הים-תיכוני לאחר שריפות

נתי גלבוע

16

ממשק אינטנסיבי בבקר לבשר ושילובו עם ממשק
רעייה באזורי חיץ למניעת שריפות

יעקב קרייצר ,יעקב קלי ,יחיעם
אלטשולר ,רמי לרר

20

השפעת השימוש בצינורות מגן מפלסטיק על
ההישרדות וההתפתחות של מיני חורש ארץ ישראלי

עמרי בונה ,זוהר ליטמנוביץ' ,ריטה
טרחוב

26

התנהגות רעיה וניצול צומח החורש על-ידי עזים
במרעה

י .לנדאו

33

השפעת הרחקת שיחים ושזרוע על יבול המרעית
העשבונית

יצחק בצלאל ,רפי יונתן ,אבי
פרבולוצקי ,מרדכי וייץ

42

ההיסטוריה של השפעת האדם על היער והחורש
באזור השומרון :הבט כמותי

שמחה לב-ידון

55

9

הכנס העשירי –  5במרס 2002
כותרת

מחבר

עמוד

ממשק עדרי בקר לבשר במרעה וניהול השטחים
הפתוחים

נ .גלבוע

1

הצעת סיכום למודל תמיכות בבקר לבשר במרעה

ח .דיין ,ל .תמיר ,א .צוק-בר

7

ניתוח מערכתי של רעיה בשלפים וממשק החיטה
באזור קו הבצורת .I :מנקודת במבט של היוגב

י .לנדאו ,ד .ברקאי ,ח .ברעם ,ל.
דבש ,ד .בונפיל

13

ניתוח מערכתי של רעיה בשלפים וממשק החיטה
באזור קו הבצורת .II :מנקודת המבט של הרועה

י .לנדאו ,ד .ברקאי ,ל .דבש ,א.
ברוש

20

הערכת יבול עשבוני בבתי גידול הטרוגניים מתוך נתוני
לוויין הראדאר ERS-2

ט .סבוראי ,מ .שושני ,א .פרבולוצקי

26

הקשר בין רעיה ,משתנים סביבתיים ועצמת הנביטה
של כר המרעה הנמצא תחת רעיה של עדר בדואי
מסורתי

ד .אונגר ,א .פרבולוצקי ,ר .יונתן ,ד.
ברקאי ,ח .ברעם ,ע .בן-משה ,ש.
ברנר

33

השפעות גומלין של רעייה וכושר הייצור הראשוני,
המשתנה בזמן ובמרחב ,על מבנה חברת צומח חד-
שנתי בצפון הנגב

י .אסם ,א .פרבולוצקי ,ח .קיגל

50

מרעה זרוע של שעורה אפילה וחריע בנגב

ש .פרידמן ,ס .מבג'יש ,ל .דבש ,ח.
ברעם ,ד .ברקאי ,י .לנדאו

54

השפעת מרעה על מרכיבי טעם בחלב ותוצריו

צ .גלסר

59

מאזן אנרגיה של פרות במכלאה ובמרעה

א .ברוש ,י .אהרוני ,א .שרגל ,ב.
שריר ,י .צושניאק ,מ .גוטמן

61

10

הכנס האחד עשר –  7באפריל ( 2003כפר בלום)
כותרת

מחבר

עמוד

דברי פתיחה

מריו גוטמן

i

שימוש ב  GPSובקצב לב ללימוד התנהגות רעייה
והוצאת האנרגיה של פרות במרעה בשלוש עונות

אריה ברוש ,זלמן הנקין ,יוג'ין אונגר,
מריו גוטמן ,עמית דולב ,יואב אהרוני

1

לימוד התנהגות בקר במרעה על ידי  GPSומד פעילות

זלמן הנקין ,יוג'ין אונגר ,מריו גוטמן,
עמית דולב ,אריה ברוש

8

איתור הפרה המצטיינת במרעה

מאורי רוזן ,מריו גוטמן

21

השפע של רעיית בקר על תכונות החיים של שרעול
שעיר ( )Bituminaria bituminosaבאחו ים תיכוני

מרסלו שטרנברג ,נטע גשרי ,סמיר
מבג'יש

27

מה נשאר לחקור בנושאי בקר ומרעה בכרי דשא? (כרי
דשא כחוות מחקר :הישגים אתגרים לעתיד)

נעם זליגמן

32

תגובות מאגר הזרעים בקרקע לממשק רעייה

חיים קיגל ,סבינה אבולינג ,מרסלו
שטרנברג ,מריו גוטמן ,אבי
פרבולוצקי

38

מפעולות רשות המרעה בשנת 2002

נתי גלבוע

45

גידול בקר ושימור זאבים :קווים לדמותו של קונפליקט

אבי פרבולוצקי

47

האתגרים המורכבים בהם אנו עומדים בפיתוח הגליל
והנגב

יצחק בריק

48

אפיון הפרה הממוצעת בעדר בקר לבשר במרעה
באזור רמת הגולן :סיכום ראשוני של  25שנה

יוג'ין דוד אונגר ,יעקב קרליבך ,מריו
גוטמן ,יהודה יהודה

54

11

הכנס השנים עשר –  19באפריל ( 2004מינהל המחקר החקלאי)
כותרת

מחבר

עמוד

קביעה כמותית ואיכותית של מנת עזים במרעה חורש
בעזרת ספקטרוסקופית NIR

צח גלסר ,יאן לנדאו ,לבנה דבש,
אבי פרבולוצקי

2

משק מחקר לאקלום ובחינת ביצועיהם של עזים בוריות זלמן הנקין ,חוה אהרון ,דורית
כבביה ,יאן לנדאו ,אלישע גוטויין,
במרעה של חורש טבעי בגליל
יוג'ין אונגר

9

ממשק עדרים במרעה בהתחשב בהיבטי סביבה,
שימור ונופש

נעם זליגמן

18

תהליכי ההתפשטות של אורן ירושלים מיערות נטועים
לתוך צומח טבעי

אילה לביא ,עמנואל נוי-מאיר ,חיים
קיגל ,אבי פרבולוצקי

19

גידול צאן במגזר בדווי פזורות הנגב בראשית המאה
ה21-

אילן סתוי

24

הפצת עשבים רעים בחיטה בנגב הצפוני ע"י רעיית
צאן בשלפים

איריס שינבאום ,חיים קיגל ,יאן
לנדאו ,דני ברקאי

32

Integrating forest fire management and Bedouin
pastoralism in Israel's afforested drylands: a cost
benefit analysis

12

39 Henri Rueff, Gideon Kressel,
Moshe Schwartz

הכנס השלושה עשר –  2במאי ( 2005מושב מולדת)
כותרת

מחבר

עמוד

חקלאות בת קיימא – כיצד להביא למימוש ערכים
חיצוניים של החקלאות כחלק מהכנסות החקלאי
באזורי הארץ השונים

חיים צבן

1

הרכב בוטאני ומאזן אנרגיה של פרות במרעה חורש

אריה ברוש ,זלמן הנקין ,אלה
אורלוב ,יואב אהרוני

5

השפעת רעייה על ייצור ביומאסה והרכב הצומח בכרי
דשא :סיכום של  11שנות ניסוי

מרסלו שטרנברג ,זלמן הנקין ,אבי
פרבולוצקי ,מריו גוטמן ,יוג'ין דוד
אונגר

12

יעילות היצור של עדר הבקר לבשר בחוות כרי דשא:
סיכום ראשוני של  15שנה

יוג'ין דוד אונגר ,מריו גוטמן ,צדוק
כהן ,חגית ברעם ,חווה אהרון ,ניר
דורסיני ,חיים שלוש ,נעם זליגמן

15

רעיית בקר ועזים בחורש כגורם בעיצוב חזותי ומרחבי
של הנוף

זלמן הנקין ,ליאת הדר ,עמנואל נוי-
מאיר

27

שיטת חישוף להדברה מכאנית של שיחים ובני שיחים

יצחק בצלאל ,אבי פרבולוצקי ,רפי
יונתן

36

רעייה ביער – תועלת הדדית

צביקה אבני

42

צבעי הגנה בצמחים

שמחה לב-ידון

45

13

הכנס הארבעה עשר –  24באפריל 2006
כותרת

מחבר

עמוד

השוואת התנהגות רעיה של עיזים מגזעים שונים

צח גלסר ,יאן לנדאו ,דוד אונגר ,אבי
פרבולוצקי ,חוסיין מוקלדה ,לבנה
דבש ,דורית כבביה

1

עלות אנרגטית של פעילויות פרה במרעה :השפעת
העונה וגודל החלקה

אריה ברוש ,זלמן הנקין ,עמית
דולב ,יוג'ן אונגר ,אלה אורלוב,
יהודה יהודה ,יואב אהרוני

7

חיזוי תנאי יצרנות של צומח עשבוני באזור חצי-צחיח:
מחקר המשלב לוגיקה עמומה וממ"ג

רקפת שפרן-נתן ,טל סבוראי ,אבי
פרבולוצקי

14

תגובת הצומח להפסקת הרעייה :מרמת המין לרמת
החברה

קרלי גולודיאץ ,חיים קיגל ,מרסלו
שטרנברג

22

תופעת העטרה – האם עשבוניים בצפון הנגב צפופים
יותר סביב שיחים ומדוע

אמיר ארנון ,משה שחק ,טל סבוראי28 ,
יוג'ין אונגר ,אבי פרבולוצקי

ניטור צריכת מזון ואיכותו בבקר במרעה ע"י ניתוח
ספקטרות  NIRSשל הצואה

י .לנדאו ,מ .רודמן ,ד .ברקאי ,ר.
יונתן ,ש .ברנר ,א .ברוש ,א.
אורלוב ,י .יהודה ,ז .הנקין ,צ .כהן,
ל .דבש

34

רעייה בשמורות טבע :מטרות וממשק

דידי קפלן

40

שטחי מרעה – סוגיות משפטיות

מריו גוטמן

41

14

הכנס החמשה עשר –  30לאפריל ( 2007קיבוץ מלכיה ,גליל עליון)
כותרת

מחבר

עמוד

מה נעשה ברשות המרעה

שמוליק פרידמן

4

חידוש יערות שרופים ומרעה טבעי :מבט של פיתוח
בר קיימא

פול גינסברג

5

מדידת עלות אנרגטית של פעילות הרעייה של פרות

יואב אהרוני ,אריה ברוש ,אבירם
עזרא ,זלמן הנקין ,יוג'ין אונגר ,עמית
דולב ,עמיחי אריאלי

7

בעיית גנבות בעלי חיים והדרכים למיגור התופעה

מריו גוטמן

14

התנהגות פרות בקר לבשר ביחס למקורות מים וצל
בשטחי מרעה באגן ההקוות של הכנרת

זלמן הנקין ,עידו סמילנסקי ,עמית
דולב ,הלל גלזמן ,פנחס גרין

17

התנהגות בקר במרעה חורש טבעי

איריס שינבאום ,זלמן הנקין ,אריה
ברוש ,חיים קיגל ,יוג'ין אונגר ,עמית
דולב ,יהודה יהודה ,לבנה דבש

25

רבייה והתפשטות עשבים קוצניים במרעה טבעי

כרמית סופר-ארד ,חיים קיגל ,זלמן
הנקין ,משה קול

30

15

הכנס הששה עשר –  18בפברואר ( 2008מינהל המחקר החקלאי)
כותרת

מחבר

עמוד

ההיסטוריה של הנוודות והמרעה באזור הנגב

סטיב רוזן

1

מה בין רעייה ,כתמי שיח וצומח חד שנתי בספר
המדבר?

יגיל אסם ,אבי פרבולוצקי ,חיים
קיגל ,אמיר ארנון ,יוג'ין דוד אונגר

2

היבטים ישירים ומבניים של רעית צאן במערכות
טבעיות בצפון הנגב ()in English

ברטרנד בוקן

3

רעייה זמנית ביערות קק"ל – החשיבות ,היתרונות
והבעיות

צביקה אבני

5

השפעת רעיה על מגוון מיני צומח בחורש ים-תיכוני

עפרי גבאי ,משה שחק ,אבי
פרבולוצקי

7

חלבוני רוק קושרי טנינים – האם זהו המנגנון המסייע
לעיזים לצרוך צמחי חורש עתירי טנינים
(?)tannins

מיכל חנוביץ ציוני ,יוג'ין אונגר ,חוסיין 8
מוקלדה ,שמעון ברנר ,צח גלסר,
נתן גולופ ,יאן לנדאו

השפעות שיחים והפרעות האדם על צמחיית
העשבוניים בצפון הנגב

מורן סגולי ,יוג'ין דוד אונגר ,משה
שחק

9

ניטור ואפיון של דפוסי רעייה של עדרי צאן באמצעות
 GPSוGIS -

אמיר ארנון ,יוג'ין דוד אונגר ,אבי
פרבולוצקי ,טל סבוראי

11

קרומי קרקע ביולוגיים; הקשר עם קרקע ,מים ,צומח
ובע"ח במערכת דלות גשמים ויישומים אפשריים

אלי צעדי

13

השפעת גליס על ייצור ראשוני בעמקים ,הנגב המרכזי

אילן סתוי ,אבי פרבולוצקי ,יואב
אבני

15

16

הכנס השבעה עשר –  30במרץ ( 2009רמת הנדיב)
כותרת

מחבר

עמוד

דברים לזכרו של רוג'ר בנימין ז"ל :התחלות הזויות
(מפי רוג'ר בנימין)

נעם זליגמן

3

התפרצויות נברנים בשטחי מרעה בגולן " -שנת נברן"
או אירועים מקומיים?

עמית דולב ,יהודה יהודה וזלמן
הנקין

7

ריפוי עצמי של בעלי חיים במרעה

יאן לנדאו

14

התנחלות אורן ירושלים בגריגה ים-תיכונית :השפעות
רעייה ושריפה

יגיל אסם ,איילה לביא ,ואריק
רוזנפלד

19

ניטור אקוסטי של תהליך הרעיה במרעה

יוג'ין דוד אונגר ,יהושע בלנקמן
ועמוס מזרח

20

השפעת שינוי האקלים על המרעה בישראל

רקפת שפרן -נתן ,טל סבוראי ואבי
פרבולוצקי

30

התנהגות ועלות אנרגטית של פעילות פרות בקר
לבשר בחלקות שונות בגודל

אריה ברוש ,זלמן הנקין ,עמית
דולב ,יוג'ין דוד אונגר ,יהודה יהודה,
אריאל שבתאי ,אלה אורלוב ויואב
אהרוני

38

ביצועי רעייה וביצועים משקיים של שני גזעי עיזים
ברמת הנדיב

צח גלסר ודורית כבביה

44

17

הכנס השמונה עשר –  26באפריל ( 2010רמת הנדיב)
מחבר

כותרת

עמוד

תוכנית יום העיון של הכנס

2

מוסדות האגודה ורשימת החברים

3

דו"ח כספי

4

דברים לזכרו של פרופ' עמנואל נוי-מאיר ז"ל

חיים צבן

5

עמנואל נוי-מאיר ותורת המרעה

נעם זליגמן

6

פיתוח ויישום מודל דינמי לניהול רב-תועלתי של נופי
ההר הים-תיכוני

גילי קוניאק ,אבי פרבולוצקי ,עמנואל
נוי מאיר

9

דינאמיקה של צומח עשבוני ושיחי לאחר טיפולי
שריפה ,דישון בזרחן וריסוס :סיכום  20שנות מעקב

זלמן הנקין ,נעם זליגמן ,עמנואל נוי
מאיר

18

סקירה על פעילות רשות המרעה

שמוליק פרידמן

26

אכילת שיחי חורש ותולעי מעיים בעיזים

יאן לנדאו ,חסן עזאיזה ,חוסיין
מוקלדה ,צח גלסר ,יוג'ין דוד אונגר,
חגית ברעם ,ניג'מה עבאס ,אלכס
מרקוביץ

27

האתגר בשימוש ברעיית בקר ככלי ממשקי לניהול
פארק טבע

שגיא שגיב

34

מהו המיקום המועדף של שקתות ואבוסים במרעה?

עמית דולב ,יוחאי כרמל ,יהודה
יהודה ,זלמן הנקין

35

התבססות והתפתחות אורן ירושלים במערכות צומח
ים-תיכוניות תחת משטרי רעייה שונים

אפרת שפר ,חיים קיגל ,אבי
פרבולוצקי ,צ'רלס ד .קנהאם

42

רועים ומרעה בארץ ישראל

מוקי צור

53

תוכנית הסיור המקצועי

יאן לנדאו ,חוסיין מוקלדה ,יגיל אסם

58

18

הכנס התשעה עשר –  14במרס ( 2011מינהל המחקר החקלאי)
מחבר

כותרת

עמוד

תוכנית יום העיון של הכנס

2

מוסדות האגודה ורשימת החברים

3

דו"ח כספי

4

מבט חברתי-כלכלי על הרעייה העונתית של עדרי
הבדואים ביערות קק"ל

יאן לנדאו ,עארף אבו-רביעה ,דוד
אבלגון ,סאלם אבו-סיאם

5

המחקר הראשון במרעה טבעי בארץ :צעד קטן,
תובנות מרחיקות לכת

נעם זליגמן

16

שיטת חישוף להדברה מכנית של שיחים ובני שיחים
ושיזרוע השטח והשפעתם על יבול במרעה טבעי

יצחק בצלאל ,אבי פרבולוצקי ,רפי
יונתן

21

ניהול משולב של שטחים פתוחים :הערכה של
השפעות רעיית בקר על פוטנציאל המרעה לדבורי
דבש בשטחי מרעה טבעיים

אלברט קמינר ,חיים קיגל ,ארנון דג,
זלמן הנקין

25

תגובת צומח ים-תיכוני עשבוני חד-שנתי לשינויים
בתנאי רעיית בקר

קרלי גולודיאץ ,חיים קיגל ,מרסלו
שטרנברג

33

האם קיימת עמידות סביבתית לקדחת קרציות?

הראל איתם ,אריאל שבתאי

43

קיימות והמשכיות ביער פארק אלון התבור :השפעת
שריפה ורעיית בקר

אורנע רייזמן-ברמן ,זלמן הנקין ,דידי 46
קפלן

דינאמיקה של חברת צמחים במכלאות צאן נטושות
וסביבתן :תהליכים וממשק

אריה וינוגרד ,אלי צעדי ,חיים קיגל

48

ההשפעה של תרחישי שינויי אקלים על שטחי מרעה

רקפת שפרן-נתן ,טל סבוראי ,אבי
פרבולוצקי

50

תוכנית הסיור המקצועי

חנוך צורף ,משה צוקרמן

51

דברי הסבר על חוות יערן

בר ואבשלום יערן

53

19

הכנס העשרים –  26במרס ( 2012מינהל המחקר החקלאי)
מחבר

כותרת

עמוד

תוכנית יום העיון של הכנס

2

מוסדות האגודה ורשימת החברים

3

דו"ח כספי

4

השפעת לחץ רעייה ועונות השנה על פיזיולוגיה,
התנהגות וביצועי עדר בחורש טבעי

איריס שינבאום ,זלמן הנקין ,אריה
ברוש ,חיים קיגל ,יוג'ין דוד אונגר,
עמית דולב ,יאן לנדאו ,יהודה
יהודה ,לבנה דבש

5

ריפוי עצמי של עזים מנמטודות באמצעות אלת-מסטיק
()Pistacia lentiscus

מיכל עמית ,אלכסנדר מרקוביץ,
חוסיין מוקלדה ,צח גלסר ,יפעת
כהן ,יאן לנדאו

9

ממשק מרעה הוליסטי – העיקר והטפל

נעם זליגמן

12

השפעת ממשקי רעיה שונים על איכות הצומח במרעה
עשבוני

זלמן הנקין ,יאן לנדאו ,לבנה דבש,
יוג'ין דוד אונגר ,אבי פרבולוצקי ,רפי
יונתן ,יהודה יהודה ,מרסלו
שטרנברג

14

שיחים תחת רעייה ובצורות  -עמידות או התמוטטות?
מגמות ארוכות טווח באזור צחיח למחצה

ניב דה מלאך ,יוג'ין דוד אונגר,
הילרי פוט ,רפי יונתן ,דני ברקאי,
עזרא בן משה ,חגית ברעם ,חיים
קיגל

18

מגמות בייצור ביומסה לאורך מפל הגשם בישראל

קרלי גולודיאץ ,מרסלו שטרנברג,
חיים קיגל ,ברטרנד בוקן ,עמית
דולב ,ליאת הדר ,זלמן הנקין ,אלי
צעדי ,יצחק בצלאל ,אמיר ארנון,
נעם זליגמן ,יוג'ין דוד אונגר

20

ניסיונות ראשונים בהזנת טליות על מרעה אורגני
בגידול שלחין ובעל בחוות מיגדה

דני ברקאי

29

חישה מרחוק של הרס קרקע עקב עיבוד חקלאי לקוי
ובחינת ההתאמה למרעה בצפון הנגב

עמיר מור מוסרי ,איתמר לנסקי,
סטפאן לואי

31

השפעה של מערכות רעייה על תפקוד ושירותי
מערכת :בחינתם על ידי סמנים של איכות קרקע
וייצור ראשוני באזור ממודבר בישראל

טרין פז-כגן ,ארנון קרניאלי ,משה
שחק ,אלי צעדי

33

פיתוח החקלאות והכפר בישראל  – 2012אתגרים
בשמירת הטבע והנוף

איתמר בן-דוד

35
36

תוכנית הסיור המקצועי
רונן קדמון

דברי הסבר על הניסיוניות באתר לכיש

20

37

הכנס העשרים ואחד –  6במאי ( 2013רמת הנדיב)
מחבר

כותרת

עמוד

תוכנית יום העיון של הכנס

2

מוסדות האגודה ורשימת החברים

3

דו"ח כספי

4

האם עלייה בלחץ הרעייה משפיעה על איכות המרעית
ותכונות הקרקע בשטחי מרעה ים תיכוניים?

כנרת שורץ-מנביץ ,מרסלו
שטרנברג ,זלמן הנקין

5

השפעות רעיית בקר ביער מחטני על התחדשות
טבעית ומבנה חברת הצומח בתת-היער

תום פוגל ,יגיל אסם ,חיים קיגל

12

כלכלת ענף בקר לבשר במרעה – קביעת עלות ייצור
ק"ג בשר במרעה טבעי ,במועדי המלטה שונים ובחינת
שיטת התמחור המקובלת

גל פלג ,רחלי גבריאלי

14

ביצועים מקצועיים וכלכליים של עיזי חלב הניזונות
מחורש

יאן לנדאו ,צח גלסר ,חוסיין מוקלדה17 ,
דורית כבביה

השפעת צריכת אלת מסטיק ובר זית בינוני על הדבקה
בתולעי קיבה ומעיים בעיזים

יפעת כהן ,אלכסנדר מרקוביץ' ,צח
גלסר ,חוסין מוקלדה ,יאן לנדאו

26

אפשרויות ומגבלות בהערכת צריכה עבור עזים
הרועות בחורש הים-תיכוני בעזרת משתנים אקוסטיים

שילה נבון ,אהרון בללו ,עזרא בן-
משה ,חוסיין מוקלדה ,צח אהרון
גלסר ,יאן לנדאו ,יוג'ין דוד אונגר

28

דברים לזכרו של חברינו דוד סופר ז"ל

יצחק בצלאל

30

קביעת משטרי הרעייה בהתאם לקצבי הייצור העונתי
והרב שנתי באזורים מדבריים

עמיר מור-מוסרי ,סטאפן לואי

31

השפעת המגזר היהודי על אפשרויות רעיית הצאן של
הבדואים בנגב

עומר בן אשר ,יצחק בננסון ,גיורא
קדרון

37

רעיה ושמירת טבע :האם אפשר להגיע ל?"win win"-

יהושע שקדי

39

הסיור המקצועי

41

תמונות מהסיור המקצועי

43

כתבה של שגיא שגיב אודות כנס האגודה
שהתפרסמה במדור טבע של מגזין המושבות ,גליון
367

45

21

הכנס העשרים ושתים –  7באפריל ( 2014משרד החקלאות)
מחבר

כותרת

עמוד

תוכנית יום העיון של הכנס

2

מוסדות האגודה ורשימת החברים

3

השפעת רעיית בקר על מגוון מיני הצומח העשבוני
באקלים ים-תיכוני יובשני

הילה סגרה ,רונן קדמון ,זלמן הנקין

4

הערכת לחץ רעייה באמצעות ניתוח של גללי בקר

יאן לנדאו ,לבנה דבש ,גל פלג,
יהודה יהודה ,יוג'ין דוד אונגר ,חוסיין
מוקלדה

6

מיפוי ערך המרעה כבסיס לניהול הרעייה ביער

אמיר דורון ,דוד אבלגון ,ארקדי
לטמן ,גריגורי בלום ,נעם זליגמן

13

רעיית עיזים ככלי ממשקי להפחתת כיסוי גדילן מצוי
וברקן סורי במכלאות בקר

עדי חביב ,יאן לנדאו ,חיים קיגל

14

אינטראקציות ישירות בין יונקים אוכלי צמחים לחרקים
שוכני צמחים

משה ענבר ,מתן בן ארי ,טלי ברמן,
משה גיש

23

רעייה מסורתית של יקים ברמת צ'ינחי-טיבט בסין

זלמן הנקין

25

הסיור המקצועי

30

תמונות מהסיור המקצועי

31

22

הכנס העשרים ושלושה –  8במרס ( 2016מינהל המחקר החקלאי)
מחבר

כותרת

תוכנית יום העיון של הכנס

עמוד

2

מריו גוטמן ז"ל והמחקר במרעה

נעם זליגמן

3

שימוש בעדרי עיזים למניעת התפתחות שריפות
בפארק הכרמל

אלה סגל ,חוסיין מוקלדה ,יוג'ין דוד
אונגר ,יאן לנדאו ,יוחאי כרמל

5

תכונות בריאות של חלב עזים המיוצר במרעה
בהשוואה להאבסה מלאה בדיר

אורן הדיה ,נורית ארגוב-ארגמן ,צח
גלזר ,חוסיין מוקלדה ,לבנה דבש,
יאן לנדאו

13

סיכום נתוני כרי-דשא מן השנים 2014 - 1994
והתובנות ממחקר רעיית בקר ארוך-טווח זה

זלמן הנקין ,אבי פרבולוצקי ,יאן
לנדאו ,יוג'ין דוד אונגר ,מרסלו
שטרנברג ,יהודה יהודה ,עמית
דולב ,אריה ברוש ,מריו גוטמן ז"ל,
נעם זליגמן

29

שבעים פנים לכושר נשיאה

יוג'ין דוד אונגר

43

השפעת רעיית צאן על מבנה חברת צומח באזור
מדברי – ניתוח תוצאות ראשוניות

גיא רותם ,שלומי אהרון ,ניר רותם,
אודי קולומבוס

67

סיכום פעילות רשות המרעה לשנת 2015/16

אורית גינזברג

78

הסקת התנהגותן של פרות במרעה ים-תיכוני על סמך
נתונים מחיישנים נישאים הסיור המקצועי

ינון נבו ,עמיחי אריאלי ,שילה נבון,
חגית ברעם ,אהרון ביללו ,עזרא בן
משה ,יוג'ין דוד אונגר

81

השפעת תכונות הנוף על תנועת עדרי צאן באזור הנגב
הצפוני

מאיה זהבי ,טל סבוראי ,יוג'ין דוד
אונגר

97

דינאמיקה של נוטריינטים בקרקע מכלאות צאן נטושות
והשפעתן על גדילן מצוי

אריה וינוגרד ,חיים קיגל ,אלי צעדי

104

הסיור המקצועי

109

תמונות מהסיור המקצועי

110

23

הכנס העשרים וארבעה –  8במאי ( 2017רמת הנדיב)
מחבר

כותרת

תוכנית יום העיון של הכנס

עמוד

2

השפעת השקייה ודישון על חברות עשבוניות :מטה-
אנליזה

ניב דה מלאך ,אלי צעדי ,רונן קדמון

3

ועתי של רעיית עזים באזור הרי יהודה
ניטור מרחבי ִ

ראובן הורן ,יוג'ין דוד אונגר ,ז'וזה
גרינצוויג

5

עוצמת רעיה והשפעתה על איכות הקרקע במרעה
עשבוני ים-תיכוני

טרין פז-כגן ,נועה לוי  ,איתי הרמן ,
אלי צעדי ,זלמן הנקין  ,ארנון
קרניאלי

13

דברים לזכרו של נעם זליגמן ז"ל

מוכה וייץ

22

טליה זליגמן
השבחת מרעה טבעי – מנעם ועד היום

זלמן הנקין

27

מבט אישי על הירושה האינטלקטואלית שנעם השאיר

יוג'ין דוד אונגר

34

סיכום פעילות רשות המרעה לשנת 2016/17

יעל ברקוביץ'

39

השפעת רעיית שלפים מתונה על תפקוד גאו-אקולוגי
של שדות חיטה בבעל

אילן סתוי ,אלי צעדי

40

רעיית בקר ביער מחטני :השפעה משולבת של רעייה
ודילול יערני על התנהגות אש

יגיל אסם ,מור אשכנזי

44

הסיור המקצועי

46

תמונות מהסיור המקצועי

47

24

