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  	"דברי פתיחה ליו� העיו	 הרביעי של נקודת ח

אבי פרבולוצקי' פרופ  

  

שזיהו שהנושאי� שבה� , תיקי� מהפקולטה לחקלאות� היא יוזמה של כמה אנשי סגל ו"נקודת ח

המציאות החקלאית . עוסקי� בהוראה ובמחקר של החקלאות הולכי� ומשתני� מול העיניי�

ועקב כ� משתנה ג� המעמד הכלכלי והפוליטי של , מעמד החקלאות בעיני הציבור משתנה, משתנה

כ� צמחה קר� . פ� אינטנסיבי בנושא זהוהציעו לנסות לטפל באו" יד הנדיב"היוזמי� פנו ל. החקלאות

 –מדעית הוקמה כדי להגדיר את תחו� פעולתה של הקר�   ועדה מקצועית). חקלאות נופית (	"נקודת ח

. כלכליי� במהות�  מדובר באות� היבטי� של חקלאות שאינ� יצרניי�. תחו� שאינו פשוט להגדרה

,  בי� העשייה החקלאית לתכנו� האזוריבקשר; עניינה של הקר� במפגש בי� החקלאות לסביבה ולטבע

אי� זה תחו� פשוט . מדובר בכל ערכי החקלאות שיש לה� היבט ציבורי, למעשה. ובינה ובי� הנו#

הקהל שיושב פה מגיע מתחומי� שוני� , כפועל יוצא. ולא פשוט לנהל קר� שאלה יעדיה, להגדרה

כי יש כא� ציבור , והתקשיתי להגדיר, אחד המרצי� שאל אותי לפני מי הוא עתיד לדבר, ואכ�. מאוד

יש מי שעוסקי� בניהול שטחי� , )כולל האג# הקיצוני(המתעניי� בהיבטי� השוני� של שמירת טבע 

. וג� אנשי אקדמיה, אנשי תכנו�, וישנ� כא� אנשי משרד החקלאות, פתוחי� ירוקי� קצת פחות

  . �" קוראי� נקודת חיש כא� נציגות להיבטי� שוני� של מה שאנחנו, במילי� אחרות

מוגשות הצעות לפרויקטי� , יש קול קורא מדי שנה. הקר� אינה קר� מחקרי� במוב� הרגיל  

ובסופו של דבר מאושרי� כמה פרויקטי� קצרי טווח של , )א� לא בהכרח, שיכולי� להיות מחקריי�(

תו נושא רחב שלתפיסת הגורמי� המנהלי� יתרמו את התרומה הטובה ביותר לאו, כשנה או שנתיי�

  .כפי שהגדרנו אותו, ועמוק

רוב ההרצאות שתשמעו כא� היו� . יו� העיו� הזה נועד בעיקרו לש� דיווח על פרויקטי� שהושלמו  

השני�  אנו מנסי� לחרוג מעט מהמסגרת של , ולמעשה מדי שנה, השנה.  דיווחי� מהסוג הזה�ה

ולא , השנה לא הצלחנו. בו את הידע שלנול שהרחי"בשני� האחרונות הבאנו ג� מרצי� מחו. הקודמות

ליחסי , כפי שאת� יודעי�, יו� העיו� הזה מוקדש: אבל כ� הצלחנו לבנות נושא מרכזי, בגלל המלחמה

ר "ויסיי� אותו ד, המדע� הראשי של משרד החקלאות, ד� לבנו�' ולכ� יפתח אותו פרופ, טבע וחקלאות
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של  הטי� שנוגעי� בצורה זו או אחרת לתחו� פעולתבאמצע יהיו דיווחי� על פרויק. סיימו� נמצוב

  .הקר�

 שאלו� מכ�כל אחד מצא סא י על הכ:האחד. אולי שלושה, אני רוצה לומרנוספי� שני דברי�   

אנא מלאו אותו והחזירו לשלי או לכל .  לשפרמאוד מעונייני� ו אנש,  לאתר האינטרנט שלנוותשנוגע

חזירו לנו אותו דר� וה קחו אותו הביתה, א� לא תצליחו למלא אותו במהל� היו� .אחד מהמארגני�

 האד� האחראי על :נקודה שנייה. רות טוב יותר לציבורילנו לתת שכ� תעזרו . האתר של הקר�

ועוברת לתפקיד  שמסיימת את התפקיד ,רות אסטרי�' � ביד הנדיב הייתה גב" של נקודת חילותהפע

אור�  :נושא אחרו�. עדרה נצליח לעשות הרבהיזו הזדמנות טובה להודות לה ולקוות שג� בה .אחר

נשתדל לעמוד . לשאלותיינתנו ועשר דקות , עצמהעשרי� דקות ההרצאה  – ההרצאות הוא חצי שעה

  .בלוח הזמני�
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  ניתוח אקולוגי אנושי של תעלות הניקוז בעמק החולה: אר� תעלות המי�

  מר דידי קפל	

  

אלא ,  כמו כלובי הדגי� משהו פרובוקטיביידי לעורר את תשומת הלב לא על אנסה. בוקר טוב

אנחנו , ובכ�.  נשמור על ערנות�וכ, ושוב אני,  יעלה ירו� שיושב פהיאחרי.  חילופי מרצי�באמצעות

והסתכלנו על אות� , למעשה אותה אר& שד� לבנו� סיי� בה את דבריו, מדברי� על אר& תעלות המי�

כדי שינקז את  מו אלא לקיירהי� ברמשהו שולי באזור החקלאי שאמדובר ב, לכאורה. תעלות ניקוז

  .  האיכויות האקולוגיות של התעלות האלהעלללמוד ג�  אפשרא� , המי�

  – והאחר קשור לטכניו�, נקודת ח� נתמאחד ממהאת  .חברנו פה למעשה לשני מחקרי� שוני�  

רבות נקודות השקה  לנו ואבל הי, ניסוי שלה�לא אכנס ל. ניסוי שנעשה ביצירת שיטפונות מלאכותיי�

בעצ� חיברנו את שני המחקרי� משו� כ� ו, קשורות בלימוד המערכת האקולוגית של התעלותה

  . ל מה שקורה במערכת התעלותעיותר של נתוני� ושל הבנות  הקומעתמונה והצלחנו לקבל 

הייתה ללמוד את ) ממנו שאבנו חלק מהאינפורמציהש, נימחקר השבולא ( במחקר זה מטרת העל  

. האיכויות האקולוגיות כמוב�ה� מבחינת  מבחינת נו# ונופש וה� ,יהאיכויות ל ע,תעלות המי�מערכת 

מסד הזה כולל ו, הרי רצינו ליצור מסד נתוני� של מערכת התעלות, א� נפרק מטרה זו למטרות משנה

, חיי�הבעלי ו ומחהצעסקנו בסקר .  שלה�הביולוגיי�ו את הנתוני� הפיזיי� כ�ו, התעלותפריסת את 

קשורי� ה, ללמוד אי� הנתוני� הפיזיי� האלהביקשנו לנסות . �ציפורי� ויונקי, בכלל� חסרי חוליות

  . לפתח כלי לסווג את אות� תעלותו ,משפיעי� ג� על האיכות האקולוגית, ג� בתחזוקה של התעלות

של במיוחד , ל"ופה אני צרי� לציי� את אדיבותה של הקק( כפי שאת� רואי� פה ,מערכת התעלות  

 ת פה בצהובמסומנ, )שסיפקו לנו את התשתית של מיפוי התעלות,  אברי קדמו�GIS מנהל מערכת ה

איפה היא ,  בדיוק תעלהי כי השאלה היא ג� מה, תעלות700 אינ�אלו .  קטעי תעלה700   כהמציגו

,  קטעי��135 סקרנו המ,  קטעי תעלות700אבל מבחינת המיפוי יש . מתחילה ואיפה היא נגמרת

 בשטחי� כלומר, ג� בתעלה עצמה וג� בגדות, כונות הפיזיות והביולוגיותהתפי  עלואפיינו אות� 

אפיינו אות� ועשינו סקר של , GIS � של התעלות ביצרנו את מסד הנתוני. החקלאיי� הסמוכי�
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 הסקר. יותרמקי# בה� נעשה סקר ו , קטעי� מייצגי�8 בחרנו כל התעלות האלהמ. הפלורה והפאונה

  .  יותרמפורטתאבל בצורה , כלל את אות� מרכיבי� ביולוגיי� שציינתי

ג� תעלה ,  ג� תעלות רחבות:עמק החולהל י�ופייניאמסוגי� ה ה� תעלות שמונה התחנות האלה  

מאפייני� אפשר להתרש� משמונה התעלות ומה. תעלות רחבותג� ו – הירד� היש� – טבעית אחת

 ותעלות ע� ,קני� צפופי�תעלות צרות ע� , אקליפטוסי� וצומח עשבוניתעלות רחבות ע�  :�שלה

  . כמו גומא ונופר,  מי�ימחצ

חמשת .  על מה שאפשר למצוא בהפעהכי יש לזה בהחלט הש, את הטיפול בתעלהג� אפיי� לניסינו   

דהיינו , ול  תדירות הטיפ: הטיפול שנעשה בה�שמצאנו היו אופייניי� ג� לסוגתעלות הטיפוסי� 

  . כ�לאור גדותהכיסוח תדירות 

אנחנו . תעלה צרה ע� תדירות טיפול גבוהה – 'תעלה מטיפוס א,  למשל.נראה כמה דוגמאות  

כמו התעלה המערבית של , תעלה רחבה.  מאודצפו#יכולי� לראות שג� הצומח בתעלות צרות כאלה 

ע� קני� , שיחניחלקו עשבוני וחלקו , ע� צומח גדות, עמוקה בדר� כלללה היא תע, הירד�

בדר� כלל בצד , ג� היא בטיפול תכו#,  מעט יותררחבהתעלה ', טיפוס ג, טיפוס אחר. אקליפטוסי�ו

בה� ג� ש, ותיש טיפוס של תעלות רחב. מה� רואי� פני מי� חופשיי�שע� פתחי� בסב� , אחד

  .ו נתייחס בהמש�יואל , כמו נופר ומיני� של נהרונית, מתפתח צומח צ#

זה הקטע מכפר .  הקטע היחיד שנותר בעמק החולה ללא שינוי– היא הירד� המקוריאחת התעלות   

  ענפי� גדולי�סלק ל בעיקר:ובו יש מעט מאד טיפול, המכונה הירד� היש�, בלו� עד נאות מרדכי

  . וכעת ירו� ימשי� את הסקר הלימנולוגי, זה היה המבוא.  כדי לאפשר זרימהעצי� שנפלוו

  

כפי שהוצג בשקפי� , ביולוגי או ההידרו, לימנולוגי אציג את החלק האקולוגי: ירו� הרשקובי&

 התעלה :מנו חמש תעלותדג.  אביטל גזית ואנוכיידי ל ע2003 באמצע מאי הסקר בוצע. הקודמי�

תעלת נוטרה ואפיק הירד� , תעלת נאות, התעלה המרכזית,  שתי תחנותדיי ל שיוצגה ע,המערבית

אפיו� פיזי כלל . יקליזפי בכל אחת מהתחנות בצענו אפיו� פיזי וכימי. שלוש תחנותידי  שיוצג על ,היש�

 המידה והערכת הערכת הזרימה, שתיתאפיו� הת,  של הגדות� ושיפוע�רוחב, מדידה של מידות התעלה

המוליכות ,  כלל מדידה של טמפרטורת המי�ייקלזפי האפיו� הכימי. כיסוי הצומח בתו� האפיקשל 

ריכוז  – ריכוז החמצ� המומס ואחוז הרוויה, במי�מדד לריכוז היוני� שיש ה שהיא ,החשמלית

כמו כ� . אורגניזמי� נושמי חמצ�ו יי�� של בעלי חמהחמצ� במי� הוא אחד מהמדדי� החשובי� לקיו
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מה שנקרא , )BOD ה ( וריכוז החומר האורגני הזמי�החומציות של המי�, PH ה, ער� ההגבהנמדדו 

יכול להתפרק ש, מדד לכמות החומר האורגני שנמצא במי�השהיא ,  צריכת חמצ� ביולוגית–ב "צח

  . �הב �שוכניהולהשפיע על בעלי החיי� 

מה שאנחנו ,  התבססנו על אפיו� של חברת חסרי החוליות.כזי הוא האפיו� הביולוגיהאפיו� המר  

ככה זה בביולוגיה של , "י�גדול" מיקרו� אנחנו קוראי� 400 לגדולי� מ( י� חסרי חוליות גדולי�מכנ

 :אפשר לראות דיגו� מתו� מצעי� שנמצאי� בתו� המי�ו, בעלי החיי� האלה נדגמו. )מי� מתוקי�

 הוצאת� ידי להגדרנו אות� הגדרה ראשונית בשטח ע. אבני� והקרקעית עצמה, צמחיית מי� וגדות

  .מיינו והגדרנו את המיני�,  ספרנובמעבדה. להגדרה ושימור באלכוהו, התבוננות, מהמי� לקערה

תעלות הנקראות , תעלות מטיפוס רחב:  אפשר לחלק את התעלות לשני טיפוסי�: ממצאי�ה  

שבה� נכללות , ותעלות צרות, בה� נכללות התעלה המערבית והירד� היש� על שלוש תחנותיוו, רחבות

הוא רוחב , כפי שמשתמע משמ�, אפיי� את התעלות הרחבותממה ש. התעלה המרכזית ותעלת נאות

מה קלה עד התקיימה בה� זרי,  היו עמוקי� מחצי מטר�המי� בה, י� מטר12 5רוחב� . האפיק

לעתי� מעט יותר ו, היה דליל יחסית, וזו נקודה חשובה, כיסוי הצומח. א� הורגשה זרימה, בינונית

ריכוז החמצ� היה גבוה . בתו� המי�, אפיק עצמולאנו מתכווני�  "כיסוי הצומח"במונח . מבינוני

לכמה  אפסות החשמלית יכולה לנוע בי� המוליכ. המי� היו עשירי� בחמצ�, כלומר, י� אחוזשמוני�מ

המוליכות , השוואהש� ל.  מעלות25 סימנס ב מיקרו500 300 ההמוליכות החשמלית היית, אלפי�

כמחצית עד שליש ממי המוליכות היא , כלומר.  מיקרוסימנס1000 כנרת היא יהחשמלית של הכ

וריכוז ,  המי� היו מעט בסיסיי�.ממי� ניטרליי�מעט גבוה היה , החומציות, ההגבהער� . נרתיכה

 לא נמדדו ריכוזי� גבוהי� של חומר אורגני כלומר, 1.5   קט� מ,ב" או הצח, הזמי�החומר האורגני

  . בתעלות

 � המי� בה.היבצמחימאוד צפופות ,  כמו התעלה המרכזית ותעלת נאות, התעלות הצרות, לעומת�  

 י� אחוזחמישי�קט� מ, או אחוז הרוויה, ריכוז החמצ�. לא הורגשה זרימהכמעט ו, רדודי� יחסית

המוליכות החשמלית . המי� עניי� בחמצ� מומס, כלומר. י� אחוזעשר חמישהריכוזי� של א# נמדדו ו

. ערכי� גבוהי�מדובר ב.  מיקרוסימנס2500 ונמדדבאחת התעלות א#  ו,סימנס  מאל# מיקרוגבוהה

 המי� כלומר, 7עד הגיעה  ו7.6 ההגבה היתה קטנה מ. המי� מלוחי� יותרו גבוהריכוז היוני� במי� 

כא� ,  מיליגר� לליטר1.5  היה קט� מא� בתעלות הרחבות , ריכוז החומר האורגני .מעט יותרחומציי� 

  .את ההבדלי� בי� שני הטיפוסי� אפשר לראות כלומר, 1.4 הוא גבוה מ
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 שלושהכ, שאפשר לראות שהיא צרהא#  , רחבות וצרותתעלותלתעלת נוטרה הוצאה מהסיווג   

אבל ריכוז החמצ� ,  וכיסוי הצומח היה צפו#קלההייתה בה הזרימה , המי� רדודי�.  רוחבהי�מטר

של המאפייני� הפיזיי� ישנ�  במקרה הזה, כלומר.  והמוליכות החשמלית נמוכהגבוההמומס היה 

  . � של איכות המי� דמו לאלו של התעלות הרחבותיאבל המשתני� הלימנולוגי, תעלה צרה

, ובה בעינינווזאת הנקודה החש, או אחוז הרוויה, אבל ריכוז החמצ�, כיסוי הצומח אמנ� צפו#  

זו שטפה בלי הר# את .  בגלל הזרימהככל הנראה? מה הסיבה. י� אחוז91 – היה גבוה יחסית

  .  וגרמה לחילו# של מי�נרקבי� באפיקהחומרי� ה

כשבעי� (רוב� ,  טקסוני� של חסרי חוליות53יחד נמצאו התעלות בכל , סקר הביולוגיאשר ל  

שפיר סוג חלזונות מ, סרט� נחלי�אפשר לראות בתעלות עצמ� , והשאר חלזונות, חרקי� )אחוזי�

, בנחלי הצפו�אפשר לראות את השפיריות הבוגרות .  מאודיפהשפירית  –  ושפרירית זוהרתהנחלי�

בשתי , מצאנו אותו בחלק הדרומי.  פשפש מי�אהו  מאודמעניי�עוד ממצא . מתכתי בוהק ירוק �צבע

הוא .  ביצי�ה� וגבוהעיגולי� על , יחסיתגדול הוא  פשפש המי�. 5  ו4התעלות בירד� היש� בתחנות 

עולה , וא מסתובב ע� הביצי� האלהוה,  עליואת הביצי�הנקבה מטילה .  בייבי סיטר בתפקידזכר

 יפהשפירית , סוג גומפוסמ, לשפיריתנוספת  הדוגמיש כא� . מאוורר אות� כשצרי�ו קרוב לפני המי�

כל נקודה בגר# מייצגת אסופה של חסרי . עשינו מבח� דמיו� לאסופות. בירד�א# היא נמצאה  שמאוד

 ה� דומות מבחינת כלומר,  לראות שהתעלות הרחבות קובצו יחדיואפשר. חוליות מהתעלות השונות

שהיא א# , 5תעלה באילו ו, קובצו יחד בשל הדמיו� ביניה�התעלות הצרות ג� . ההרכב הביולוגי שלה�

  .בו החלזונות ח וקשור לעושרמפורט בדוההסבר לכ� . שונהביולוגי הרכב  היה ,תעלה רחבה

ג� כא� . פי מדדי� של חברה את עושר הטקסוני� אפשר לראות על: פי משתני החברה החלוקה על  

  .תה שונה יחסיתיהיואילו תעלת נוטרה , צרותולתעלות  היה אפשר לחלק את התעלות לתעלות רחבות

 ,רוחב� גדול מחמישה מטרי� – תעלות רחבות: יפוסי�לחלק את התעלות לשני טאפשר , לסיכו�

ורמת הכיסוי דלילה עד , צמחיית הגדות עשירה, קלה עד בינוניתבה� זרימת המי� , עמוקות יחסיתה� 

הממצאי� . טית ביותרתה איהיבה� רדודות יחסית וזרימת המי� ה�  – צרותתעלות . בינונית

חוליות החברת חסרי הייתה רחבות התעלות ב :וגיי� ג� ה� תומכי� בחלוקה לשני הטיפוסי�הביול

אות� מצאנו רק  .רגישי� לתנאי הסביבההיו בה� מיני� חלק� היו ייחודיי� ו, עשירה יחסית במיני�

, ה יחסית במיני�התעלות הצרות אופיינו בחברת חסרי חוליות עניי, לעומת זאת. בתעלות הרחבות

  . כמו ריכוז חמצ� נמו�, היו עמידי� יחסית לתנאי סביבה קיצוני�אלה ו
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א� , שעסקנו בה�, עופות ויונקי�, צמחי�, קבוצות הטקסוני� האחרותלבנוגע לא ארחיב   :דידי קפל�

  .  מאודדומי� האפיוני� מבחינת הקבוצות האחרות

אחרי שלמדנו את המרכיבי� הביולוגיי� .  הוא אפיו� והערכה אקולוגית של התעלות האחרו�הפרק

א� , לשכלל אותואפשר בוודאי  שאנו מציגי� כלי. לאפיי� את התעלותהייתה כוונה לנסות , השוני�

  . התעלות תאיכולקבוע את הוא מסוגל 

מרבית כי זאת התקופה שבה , בדקנו את נוכחות המי� באוגוסט. מי�ה   רורמדד הראשו� היה בה  

את בדקנו .  וג� במפהGIS כל החומר הזה מגובה ב. ומיפינו את כל התעלות, ותהתעלות מתייבש

א� , התעלות ואפיינו אות� לפי ארבע קבוצות עיקריותמק ועבדקנו את , יבש ומוצ#, מי� באוגוסטה

ג� שיפוע הדפנות נמדד באותו .  בעומקההצבע את העלייכהות אפשר לראות לפי . וני� רציפי�בנת

אחד כל . הדבר מורכב מעט יותר, צומחלאשר . הצבע הול� ונעשה כהה, וככל שהשיפוע עולה, האופ�

את הצומח בגדות , � את הצומח בשולי השדהמאפייניואלה , במפה מורכב מחמישה קווי�מהקווי� 

וכ�  , מגובות ברשימה, חמש רצועות כאלהידי לאפיינו את התעלה ע. ואת הצומח בקרקעית התעלה

. ע� צומח טבול, בגדות הנחל, בקרקעית הנחל, המיני� בשדות עצמ� :המיני� האופייניי�פי  על

 135מיפינו . יו� בהרבה מקומותהשלא מוצאי� מיני� , ל לחי�נמצאו מיני� חשובי� של בתי גידו

המאפייני� בתי , טבול חשוב לראות את הצומח של הגדות וצומח לח. �תעלות ואת האפיוני� שלה

 צומח שנובע מבתי גידול –  וסגטליייש לא מעט צומח רודראלש יש לזכור.  כביכולטבעיי�גידול 

  . ותמופרעי� של השד

יתה יככל שה.  המבטא את הערכיות של הצומחמדד איכותי, 5 עד 1  מ,צומחלאיכות נתנו ג� מדד 

 רבה זיקהלו יתה יוככל שה,  יותרגבוהההערכיות שלו נחשבה כ� , לצומח לחרבה יותר זיקה לצומח 

 של המי�, שקללנו את כל הערכי� השוני� של השיפוע. ערכוירד כ� , סגטלי ליאלצומח רודריותר 

ומיפינו את איכות , שהוא ער� ממוצע, ער� של איכות התעלהכדי ל, חמש הדרגותבשל הצומח ו

  .  יותרגבוההאיכות התעלה , ככל שהצבע כהה יותר, במפה. התעלות

חסרי החוליות וג� לבנוגע אנו יכולי� לראות ג� מהעבודה המפורטת שראינו ? מתקשרל ואי� הכ

שככל , מהעבודה הכללית שניסינו לאפיי� מתו� המרכיבי� של הטקסוני� השוני� את התעלות

ככל . כ� מקבלי� עושר גדול יותר, שהמורכבות המבנית של פני השטח ושל המצע גדולי� יותר

  . יותרקט�עושר ה – וככל שהתעלה צרה וצפופה,  יותרדול מקבלי� עושר ג,שהתעלה רחבה יותר
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וג� , הצרות והרחבות, להתייחסות  אל התעלות השונות, באנו ע� כמה המלצות לטיפול בתעלות

  . ובעזרתו לתת איכויות שונות לתעלות, נתנו כא� בסיס ידע וכלי שאפשר לשכללו

 � שלהרב ה האקולוגי�ע� הער,  שנותרו בשולי השדותhedgerows  במתעסקי� בלי סו# באנגליה

 רשת של תעלות שאצלנו  :אותו הדבריש לנו כא� בדיוק .  ' כמקלט למיני� וכו,כמסדרונות אקולוגיי�

אנחנו צריכי� לתת לדבר הזה . מתייחסי� אליה� כאל רע הכרחי שמונח ש� רק כדי לנקז את המי�

 נהאמנ� יש. נותרו בתי הגידול הלחי� בהרבה מאד אזורי�, לצערנו, כי ש�, חשיבותותר הרבה י

�אבל לא מעט תעלות בשדות ה� בעלות ער',  האגמו� ויש עוד נחלי� ושיקו� נחלי� וכונוהחולה ויש 

 ידי ל ע,פר אות�א�  ג� נסתכל וג� נלמד אי� אפשר לש. לא מסתכלי� עליה�אנו לפעמי� ו, רב

המקומית ה� ברמה  , שלה� מהבחינה האקולוגית�אפשר להעלות את הער,  מאודפשוטי�ממשקי� 

  .  כמסדרונות אקולוגיי� בעלי חשיבות ארציתה�ו

  

שהיו , אני רוצה להוסי# להרצאה האחרונה את ההיבט של הניקוז ורשויות הניקוז: פרבולצקי. א

, רק בשני� האחרונות נוצר דיאלוג. בטבעמאוד מוגבלת ע� התחשבות , ד בשטחואחראי מאאלמנט 

,  כדי שהדיאלוג הזה יהיה טוב לשני הצדדי� נותנת בסיס ידעועבודה מהסוג הזה שירו� ודידי הציגו

  . ג� לניקוז וג� לטבע
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  ": ? מה זה–נו� כפרי פתוח "

  הכפרי באזור המרכזתפיסות השטחי� במרחב 

  ער	 פייטלסו	' פרופ, *ר לריסה פליישמ	"ד

  

 ידי לשמומ� ע" תפיסות השטחי� במרחב הכפרי באזור המרכז?  מה זה  נו# כפרי פתוח "המחקר 

     . 2006 2005נעשה במסגרת המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בשני� , �"נקודת ח

  רקע

 שינוי המדיניות הקרקעית עקב. ז האר& ה� שטחי� חקלאיי�רוב השטחי� הפתוחי� במרכ

 בגלל.  שטחי� חקלאיי�ריכבדי� בתו� המגזר החקלאי להפש � נוצרו לחצי90  בתחילת שנות ה

וכתגובה לחשש , יעודהינמוכה של הקביעה הסטטוטורית של קרקע חקלאית בפני שינוי העמידות ה

ש� כניות מתאר רציונלי� חדשי� לקודמו בת, רה על קרקע חקלאיתהתערערות מנגנוני השמיפני מ

בעדכו� תכנית המתאר למחוז המרכז ". נו# כפרי פתוח "–שמירה על הקרקע החקלאית כפתוחה 

כאשר ייעודו כולל שימוש , אזור בעל איכות חזותית ואופי כפרי"כח זה נומהוגדר ) 21/3מ /מ/ת(

מתקני� ומוסדות הקשורי� להתיישבות הכפרית , תקני תיירות ונופשמ, שובי� כפריי�יי, חקלאי

   ".פתוח/ומתקני� אחרי� המשתלבי� בשטח כפרי

 הוא אמנ� תנאי "שטחי� פתוחי�"קביעת ייעודה של הקרקע החקלאית בתכניות המתאר כ

כדי שהשטחי� במרחב הכפרי יתפקדו כשטחי� . א� אינו תנאי מספק, הכרחי לשמירת� ככאלה

נעשה ניהול המקרקעי� , כל עוד השימוש החקלאי היה אינטנסיבי. יש צור� לנהל� ככאלה, י�פתוח

אול� ). שטחי� חקלאיי�(לש� מטרה התואמת את ייעוד� , ידי החקלאי� והפיקוח עליה� בפועל על

 ,הסיבה לכ� היא שבעוד אינטנסיביות השימוש החקלאי פוחתת בחלק מהשטח. כעת המצב אינו כזה

  .  בתור נו# כפרי פתוח–האופרטיבית של הייעוד החדש  מה מהותו התכנוניתלא ברור 

תפס בעי� נהנו# הוא מה ש, כלומר. קשור בחוויה וויזואלית" נו#"חשוב להדגיש כי המושג , כ� נוס# על

יש לאפיינו ביחס לנצפה ולנתפס , אי לכ� ברור שכאשר באי� להגדיר מהו נו# כפרי פתוח. הרואה

מה נתפס , לרבות תושבי אזור המרכז, א� עד היו� לא נשאלו המתבונני� בנו#. ני� בובעיני המתבונ

  .  אצל� כנו# כפרי פתוח
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, תיירותבחקלאיות באר& קשור בהארחה ו ראוי ג� לציי� שכיו� חלק בלתי מבוטל מהתעסוקות הלא

 היא)  חוקיתינהא ג� ברובהש(חקלאית   באזור המרכז התעסוקה הלאמנ�א. ארצית ברובה פני�

קצב הפיתוח המהיר של ענ# התיירות הכפרית א� מביאי� בחשבו� את א� , אחסו� ומסחרבעיקר 

 עד כה לא אול�. כיוו� של צמיחה" משדרת"אי� ספק כי ג� באזור המרכז התיירות הכפרית , באר&

ואילו דפוסי פיתוח באזור , המרכזמחפשי� אנשי� באזור ש התיירות הכפרית "מוצר"ברור מהו 

  .הכפרי נוגדי� אותו

   ?השאלה העקרונית היא מה� אות� איכויות הראויות לשימור במרחב הכפרי, א� כ�

עיקריי� האמורי� להגדיר את התוכ� " שחקני�" להבחי� בשלושה אפשר, אמור לעילאור הל

משלו " משקפיי�" על עיצוב המרחב הכפרי דר� תכלמסכל אחד מה� ו, האופרטיבי של נו# כפרי פתוח

  ). 1.1איור (

  גורמי עיצוב המרחב הכפרי: 1איור 

  

מתכננים

מתבוננים בנוף

ומשתמשים במרחב 

הכפרי חקלאים

תוכן תכנוני
 חוויה חזותית-

 מרחב אפשרויות -

 הפנאי והנופש

מרחב הזדמנויות 

עסקיות/תעסוקתיות

עיצוב המרחב הכפרי

עקרונות עקרונות 

תכנונייםתכנוניים
ערכים

חזותיים

צרכי פנאי צרכי פנאי 

ונופשונופש

צרכי צרכי 

פרנסהפרנסה

  

    

הבאי� להגדיר את התוכ� התכנוני של המרחב הפתוח ) מתכנני�ה(מקצוע ההגור� הראשו� הוא אנשי 

ה� , הגור� השני הוא המתבונני� בנו# הכפרי והמשתמשי� במרחב הכפרי. תכנוניי�עקרונות פי  על
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וה� המשתמשי� )  א� לא עסקו ולא עוסקי� בחקלאותמתגוררי� במרחב הכפרימי ש(כמרחב הצריכה 

הלו�  חוויה חזותית אשר צריכה לוא המרחב הכפרי ה,מתבונני� בנו#הבעיני . נופש ופנאי מטרותו לב

משתמשי� במרחב הכפרי למטרות פנאי ונופש מרחב זה נתפס ואילו בעיני ה, � החזותיי�ערכיהאת 

או הוא תושבי המרחב הכפרי שעסקו , ואולי העיקרי, הגור� השלישי. כמרחב אפשרויות הפנאי

 אפשרמה� שעסקיות ו תעסוקתיותמרחב הזדמנויות הוא  עבור� המרחב הכפרי .עוסקי� בחקלאות

  .  להתפרנס

הוא מקבלי החלטות ברמות , 1שלא צוי� באיור , גור� נוס# בתהלי� העיצוב של המרחב הכפרי

, מרחב הכפריהגור� זה אינו ייחודי לנושא ש# א. מקומיות ועד הרמה הארציתהרשויות המ, שונותה

יה י וביטומדיניות קרקעיתמי במדינת ישראל הוא פונקציה של עיצובו של כל המרחב הלאו

  . האופרטיביי� בכל הרמות המרחביות

.  מערכת הציפיות והדרישות של כל הגורמי�המרחב הכפרי אמור לתת מענה ל, דברבסופו של 

גורמי�  שני פתוח מבחינת� שלהכפרי הנו# ה לבדוק את דימויו של היאהמחקר זה מטרת בשלב 

. מטרות פנאי ונופשלמתבונני� ומשתמשי� במרחב הפתוח ) 2 מתכנני�) 1: עיצוב המרחב הפתוחב

תיבדק מהותו של הייעוד החקלאי ) העבודה הנוכחית ולא במסגרת(של המחקר מתקד� יותר בשלב 

� לשמור על  לעודד חקלאיתמריצי� העשויי�ויזוהו , מבט של תושבי מרחב הכפריהמנקודת 

  .   החקלאות הנופית

 היא לזהות ולאפיי� את התוכ� ואת המהות האופרטיבית של נו# כפרי פתוח מטרת המחקר העיקרית

לזהות ביקושי� לפעילויות פנאי ונופש היא  המטרה השנייהו, לדעת קבוצות אוכלוסיה שונות

  . באזורי� הכפריי� באזור המרכז

     כלי המחקרשיטת המחקר ו

תושבי (מכלל אוכלוסיית המחקר נבחרו לבדיקה , )1איור ( גורמי העיצוב של המרחב הכפרי פי  על

פי שמדגמי� אלו אינ� מייצגי� את כלל אוכלוסיית   על א#. מדגמי� כמה, )מתכנני�הלרבות , ישראל

בעלי רקע ) 1: כגו�, יה שוני�יתפיסותיה� של פלחי אוכלוס אתבאמצעות� אפשר לאמוד , המחקר

ללא ) 2, פקולטה לחקלאותהמחלקה לגיאוגרפיה ומה סטודנטי� מהאוניברסיטה העברית מ מקצועי 

אנשי ) 3 אקדמי באוניברסיטה העברית  סטודנטי� ממחלקות שונות וחברי הסגל הלא רקע מקצועי 

  . חברי איגוד המתכנני� מקצוע 
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מהות� של השאלות מכיוו� שנושא המחקר וש הוא יו� העומד מאחורי בחירת המדגמי�היגה

ובעלת רמת , מחד גיסאאפשר ה מגוונת ככל היהוחלט לפנות לאוכלוסי, טריוויאליי� אינ� בשאלוני�

ניברסיטה הנחנו שהצוות האדמיניסטרטיבי של האו.  מאיד� גיסאהשכלה ומעורבות גבוהות יחסית

 לענוס# .  האוכלוסיות התואמות את הקריטריוני� הנדרשי�� השונותהמחלקות הוהסטודנטי� מ

�. תחשובה ג� מנקודת המבט המקצועי" נו# כפרי פתוח"המושג התכנוני החדש של  ובחינת מהות, כ

היו חברי המדגמי� השוני�  .אחד המדגמי� למחקר) חברי איגוד המתכנני�(אנשי המקצוע  היו על כ�

  .צפויי� לשק# שוני מסוי� בתפיסותיה�

המייצגות )  במספר11( תמונות דהיינו,  הוא כלי ויזואליבו השתמשנו לצור� המחקרשהכלי המרכזי 

,  מהנופי� המצולמי�יויזואלרוש� התמונות אפשרו לנשאלי� לקבל .  נו# כפרי� שוני� של סוגי

. הנופי� למרכיביה�" פירוק"ובכ� להעריכ� ללא , מרחבי כוללהקשר ילוב האלמנטי� השוני� ובבש

לשאלו� שלוש גרסאות שונות . מדגמי� שנבחרובבה� נעשה שימוש שהשאלוני� מוקד ה� תמונות אלו 

  .רוסוגי הסקהנשאלי� פי  על ,במקצת

עמדות מות וסככלי המחקר היא להתרש� מתפיה� מטרת השימוש בש  חשוב לציי� לתמונות אלונוגעב

. מקומות ספציפיי� במרחבלבנוגע ולא , אלמנטי� המעצבי� את הנופי�לנופי� ול אשראנשי� של 

אשר לדמותו של הנו# הכפרי  ,ה� בקרב המתכנני� וה� בקרב מקבלי החלטות, עיקר חלוקי הדעות

ולא לסוגי הגידולי� החקלאיי� , מרק� הכפרי ולייעוד�ה לסוגי המבני� המעצבי� את י�מתייחס

הדגש העיקרי בתמונות הוש� על הבהרת תפקיד� של מרכיבי נו# כפרי , בהתא� לכ�. היקפ�לו

הטכניקה של שברור . ותיה שוניקבוצות אוכלוסבקרב בנויי� בעיצוב תדמית הנו# הכפרי הפתוח 

משפיעה על תפיסת ', התמונה וכד" מסגור", אור וצל, זווית ראייה, כגו� פרספקטיבה, צילומי�

תפיסות נבדקו בשאלו� ג� באופ� מילולי , לפחות באופ� חלקי, להתמודד ע� סוגיות אלוכדי . התמונה

  .    למנטי� שצולמולרבות אות� הא, האלמנטי� השוני� המעצבי� את הנו# הכפרי

  תיאור התמונות

בתמונות אחרות ,  או כמה אלמנטי� מרכזיי�חלק מהתמונות נמצא אלמנט אחדבמוקד 

אחת התמונות ב, לדוגמה. שובה יותר תפיסת המראה הכוללוח,  פחותרלוונטיי�האלמנטי� הבודדי� 

דר� עפר ובתי מגורי� ביישוב הכפרי  תבקרב) בתי רשת (ותכזי הוא חממות עונתיהאלמנט המר

של שדות חקלאיי� הקשר א� ב, אלמנט מרכזי בתמונה אחרתה� חממות מסוג דומה . ברקעש
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, באחת התמונות האלמנט המרכזי הוא מסעדה כפרית על רקע שדות חקלאיי�. והמרחב הפתוח

תמונה נוספת . פתוחרקע יישובי� כפריי� ומרחב על  ,א מוקד התמונהיאחרת רפת הואילו בתמונה 

 אפשרואילו בתמונה אחרת , מציגה את החזות האופיינית של הרחבות הבנייה למגורי� באזור הכפרי

באוס# , כמו כ�.  מטעי� ושדות חקלאיי�ה שללהתרש� מהמראה הקלאסי של היישוב הכפרי בסביב

מתו� אוס# .  של אלמנטי� נוספי�"הפרעה"שדה הגידולי� החקלאיי� ללא כלל נו# נהתמונות 

: שתי תמונות מציגות נופי� של שימושי� לא חקלאיי� במרחב הכפרי, התמונות שהוצעו להערכה

טע קמשולב ע� , על המרכז המסחרי הממוק� במרחב הכפרי" זועק"בתמונה אחת השילוט ההמוני ה

" מרחב כפרי"תמונה אחרת לא משאירה ספק שתיאור המקו� כואילו , של שטח חקלאי מעובד לפניו

  . משמש הגדרה רשמית בלבד

  עיקר הממצאי�

זאת בעזרת ו ,להערי� את הנופי� מבחינת התאמת� לדימוי של נו# כפרי פתוח נתבקשו הנשאלי�

משה ס# שאפשר את י ש3הדרגה   .)תוא� בהחלט (5עד ) כלל לא תוא� (1 מ, סול� ב� חמש דרגות

נופי�  הוגדרו 3כאשר הנופי� שקיבלו ציו� ממוצע מעל , ברמת המאקרו) 1: הניתוח בשתי רמות

, ברמת המיקרו) 2; נופי� לא כפריי� והוגדרו 3 לעומת אלו שקיבלו ציו� ממוצע מתחת ל, כפריי�

בי� (כפריות של הנופי� לפי מיקומ� בטווחי� הרלוונטיי�  איהכפריות או ה מידת התכאשר זוה

  ). בהתאמה, 3  ל1בי� הדרגות ש לעומת הטווח 5  ל3הדרגות 

 של רוב י� ואופי� מהותעל קבוצות נשאלי� שונות בי� הסכמה עקרונית שישר רתבמ, ברמת המאקרו

 להוערכו ע, הבנייה למגורי�" הרחבות"י� מסחריי� וכ� מבני� המשמשי� מרכז, דהיינו. התמונות

בתי (רפתות וחממות עונתיות , מבני� המשמשי� בתי קפה, לעומת זאת.  הנשאלי� כנו# לא כפריידי

  . כל הנשאלי�  לדעתתואמי� את הדימוי של נו# כפרי פתוח, )רשת

מידת " בנוגע לותת המדגמי� השונ ישנ� הבדלי� מסוימי� בתפיסותיה� של אוכלוסיוברמת המיקרו

היו ) חברי איגוד המתכנני�(אנשי מקצוע .  של הנופי� השוני�"כפריות אי"ה או "הכפריות

 התברר כמו כ�. אוכלוסיות של שני המדגמי� האחרי�ההנופי� מ ביקורתיי� יותר בהערכת

בו שהמרחבי הקשר אלא ג� ה, לי� של הנו#בהערכת הנו# הכפרי חשובי� לא רק האלמנטי� הנבדש

בה האלמנט ש של התמונה "כפריות"המידת , לדוגמה. ה� ממוקמי� והנופי� הסובבי� אות�

 של תמונה הכפריותמידת גבוהה יותר מ, מרחב כפרי פתוחרקע על המרכזי הוא חממות עונתיות 
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.  משולב ע� דר� עפר ומבני מגורי� של יישוב כפרי ברקע) חממות עונתיות(בה אותו האלמנט ש ,אחרת

 הנשאלי� כנו# ידי לתמונה של מרכז מסחרי ע� פיסת קרקע מעובדת לפניו נתפסה ע: דוגמה אחרת

בה מגרש חנייה גדול צמוד למבני ש בדומה לתמונה אחרת ,)3   ציו� הממוצע פחות מה(לא כפרי 

משל נמו� יותר ממוצע של התמונה השנייה הציו� ה, האלהת תמונוה בי� שתי אול�. המרכז המסחרי

 אלמנט המצביע על מהותו שו� לא מופיע שבו של הנו# כפריות איהמידת , כלומר, תמונה הראשונהה

  . גבוהה יותר, הכפרית

סוימי� לדימוי הנו# להתאמת� של נופי� מנוגע תפיסותיה� של הנשאלי� לא רק בנבדקו במחקר 

 ,כלומר.  השוני� של הנו# ביחס ליישוב הכפריואלא ג� בנוגע למיקומ� של מרכיבי, הכפרי הפתוח

 מידת התאמת� של האלמנטי� הבסיסיי� המעצבי� את לע את דעותיה� הביעלהתבקשו הנשאלי� 

 ומבני� לא �חממות למיניה, )לולי�, רפתות(משק חי לכגו� מבני� חקלאיי� המשמשי� , הנו# הכפרי

כאלה  לעומת ,הממוקמי� בצמוד ליישוב הכפרי, )'מוסכי� וכד, כהאבתי מל, מחסני�(חקלאיי� 

ישנה , מקצועיהרקע הסטודנטי� בעלי ה כי לדעת� של רתברמ, גיה זוובנוגע לס. מפוזרי� בשטחה

הערכתו של קהל ל. חקלאיי� בצמוד ליישוב הכפרימיקומ� של המבני� הל, קלושהא� כי , עדיפות

 מבני� חקלאיי� למיניה� המפוזרי� בשטח חקלאי תואמי� את הדימוי ,המדג� ללא רקע מקצועי

דעת� המקצועית של . צמודי� ליישובכאלה המאשר , של נו# כפרי פתוח א# במידה רבה יותר

י� את דימויו של נו# אמ החקלאיי� תוהמבני�: ברורה ולא מוטלת בספק, לעומת זאת, המתכנני�

  . כפרי פתוח בתנאי שה� ממוקמי� בצמוד ליישובי� הכפריי�

 התבקשו הנשאלי� להערי� את מספר האלמנטי� המצויי� במרחב הכפרי לא רק כ� לענוס# 

אלא ג� מבחינת תמיכת� של אות� האלמנטי� , פתוחהכפרי הנו# המבחינת התאמת� לדימויו של 

נו# תואמי� את פעילות  כי שני מרכיבי מבדיקה זו עלה). 2איור (ת פנאי ונופש במרחב הכפרי בפעילויו

בתי קפה ומבני� הקשורי� : הפנאי והנופש במרחב הכפרי יותר מאשר את הדימוי של הנו# הכפרי

� יאמשאר מרכיבי הנו# לא בהכרח תו). 'בתי בד וכד, מחלבה,  יקבכגו�(לעיבוד מוצרי� חקלאיי� 

תוצאות , כלומר. �לרבות מבני� המשמשי� חממות למיניה, פעילות פנאי ונופש במרחב הכפרי

אינו זהה לתבנית ") הנו#"במוב� (המתבונני� בו בעיני הבדיקה מעידות כי דימוי המרחב הכפרי 

 תתכנוני חשיבותממצא זה ל). במוב� של מרחב אפשרויות הנופש(המרחב הכפרי למשתמשי� בו 

  . מבחינת עיצוב המרחב הכפרי



 17 

השוואה בי	 מידת ההתאמה של מרכיבי נו� שוני� לדמותו של נו� כפרי פתוח לעומת : 2איור 

  התאמת� לנופש באזור הכפרי 

  

  

  

עיסוק (טיבי ה� הביקוש האפק – )3איור (נופש באזור הכפרי לאשר לבדיקת מבנה הביקוש לפנאי ו

  : התברר כי – )רצו� לצרו� את פעילויות הנופש(וה� הביקוש הסמוי , )בפעילויות פנאי ונופש בפועל

לרבות , יחסית בפעילויות פנאי ונופש באזור הכפריעניי� רב הנשאלי� מכל הקבוצות גילו  �

פעילות סביב שדות , חיכגו� פעילות סביב משק , בפעילויות הקשורות במשק חקלאי עצמו

 ;מפעל לעיבוד מוצרי� חקלאיי�באו הירק וסיורי� ביקב 

 ;תבנית של נו# כפרי פתוח כמרחב לאפשרויות הנופשללמדי דומה מבנה הביקוש הסמוי  �

 במרחב הכפרי לבי� קיי� פער ניכר בי� רצונ� של הנשאלי� לעסוק בפעילויות פנאי ונופש �

 ; רמת מימושו

הפער בי� רמת , יתרה מכ�. אוכלוסיית המדגמי� אינה מוצאת עניי� רב בקניות במגזר הכפרי �

 ;בהשוואה ליתר פעילויות הנופשזעיר  המימוש של פעילות זו לבי� העניי� בה
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יפי� וטיולי רכב במרחב 'ג, המשיבי� גילו עניי� בטיולי טרקטורוני�מ� שיעור גבוה יחסית  �

 שמורות כגו�(אלו אות� פעילויות נופש שמימוש� במסגרת שטחי� פתוחי� איכותיי� . הכפרי

 . עקב נזקי� אפשריי� למערכות האקולוגיותר� כללבעייתי בד) חופי�ו יערות, טבע

  ונופש פער בי	 הביקוש האפקטיבי לביקוש הסמוי לפעילויות פנאי : 3איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

 מסקנות

  :מסקנות ברמה הקונספטואלית

 ;"נו# כפרי פתוח"התכנוני החדש הבהרת המושג המחקר תר� ל �

 ; מרכיבי� מוסכמי� המעצבי� את המרחב הכפרימ� שלקיוממצאי המחקר מעידי� על  �

  של המרחב הכפרי לא זהה לחלוטי� לדימוי המרחב הכפרי בעיניהתכנוניהתוכ� , ע� זאת �

 ;נני�המתבו

 ;רכי פנאי ונופשופתוח לבי� דימויו לצהכפרי הנו# החזותי של הדימוי ה קיימי� פערי� בי�  �

 ;כפריבאזור הבנופש עניי� רב בינוני יש הלמעמד  �

פתוח בעל צביו� מרחב כ וה� כבעל ייעוד חקלאיה� , יש עניי� בהמש� קיומו של המרחב הכפרי �

  .כפרי
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  :יביתמסקנות ברמה האופרט

ממצאי המחקר   ,התאמת הנופי� ומרכיביה� לנו# כפרי פתוחלבנוגע לאור ההסכמה הכללית   ��

  ;מהווי� בסיס לקביעת עקרונות העיצוב של המרחב הכפרי

יש צור� בשיתו# הציבור , לאור הפערי� בדימוי הנו# הכפרי בי� אנשי מקצוע לכלל הציבור �

 ;בתכנו� המרחב הכפרי

עוד ועוד עסקי  לפתח כדאישאי� זה חקלאיי� היישובי� ה� לתושבי  ממצאי המחקר רומזי �

להשקיע בארגו� המשק החקלאי על מגוו� פעילויותיו כמוצר אלא , מסחר בתו� הישובי�

 ;תיירותי שיווקי

לבי� ) דגש על נראות(מרחב הכפרי בי� אזורי� שמטרת� נו# הכלי עזר לחלוקת המחקר נות�   �

   .)דגש על שימוש תיירותי(ש אזורי� שמטרת� נופ
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שימור המגוו	 הביולוגי בשטחי� : אזורי� חקלאיי� בשירות הפרפרי�

  פתוחי� לאור, הגרדיאנט האקלימי בישראל

  ומר דובי בנימיני*ר סלעית קרק"ד, ר גיא פאר"ד

 

על כ� ו , ומ� השטחי� הפתוחי� בישראלשטחי� חקלאיי� מכסי� חלקי� נרחבי� מכדור האר&

של ערכ� תה לאמוד את ימטרת המחקר הי. השפעת� הפוטנציאלית על המגוו� הביולוגי גדולה

 של מגוו� המיני� במער� ת�הכללאת כדי לאפשר ג� , שטחי� חקלאיי� בהקשר של מגוו� המיני�

  . החלטות בישראלהקבלת 

. מחקר וכלי מחקר מגווני� ומתקדמי�מבוסס על גישות הוא יו� ו  המחקר התמקד בפרפרי

שטחי� מיני הפרפרי� והתנהגות� במעבר משטחי� טבעיי� לשל מגוו� ההמחקר בח� את השתנות 

מטעי זיתי� לאור� בבחרנו לעבוד בשדות חיטה ו.  סמוכי� לה� לאור� גרדיאנט אקולוגיי�חקלאי

ביצענו מעקב קצר אחר התנהגות במהל� הדיגו� ). מ גש�" מ800 100(גרדיאנט המשקעי� בישראל 

כ� קשרנו בי� מגוו� המיני� לבי� התנהגות ).  פרטי�2000  כ(המעו# של מרבית הפרפרי� שנצפו 

אזור (גבול השדה ל, )גודל, ממשק(מאפייני השדה לבניתוח הנתוני� התייחסנו ג� . המיני� השוני�

 ימי דיגו� 40  דגמנו במהל� כ2006ב באבי). ל"בתה או יער קק(שטח שמחו& לשדה לו) השוליי�

 פרפרי� 1868 נאספו מסלולי התנועה של �המ.  מיני� שוני�42  פרפרי� מ2268 בשדות השוני�

המאפשר לבחו� דגמי� של מגוו� המיני� , מאגר נתוני� יוצא דופ� בגודלו המחקר  היווהבכ�. שוני�

מגוו� המיני�  :שפעה ברורה של האקלי� על מגוו� המיני�במחקר נמצאה ה. יחד ע� דגמי התנהגות

אשר  מרב יותרמגוו� המיני� במטעי זיתי� . אזורי� שחוני�מאשר בגבוה יותר באזורי� גשומי� 

מגוו� , בשדות חיטה. ל"במיוחד א� שדות החיטה נמצאו מול יער אורני� צפו# של הקק, בשדות חיטה

ואילו השדות עצמ� היו , בינוני בשטח הטבעיהמגוו� היה ,  ביותר היה באזור השוליי�רבהמיני� ה

במטעי ). כאלה שלא נראו מחו& לשדה" (ייחודיי�"עניי� מאוד בפרפרי� ולא נמצאו בה� מיני� 

חד א� כל א,  ונמו� יותר בתו� המטע, באזור השוליי� ובשטח הטבעירבמגוו� המיני� היה  הזיתי�

מיני� ". ייחודיי�"תר� מיני� ) אזור השוליי� והמטע עצמו, השטח הטבעי(משלושת האזורי� 

א� לא בשוליי� , טבע נמצאו בשטחי� טבעיי� וכ� בתו� המטעי�הנדירי� או בעלי חשיבות לשמירת 

בזכות , מגוו� המיני� השתנה בהדרגה בי� השטח הטבעי לבי� אזור השוליי�. או בתו� שדות חיטה
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ע� .  ובעיקר מיני� המאפייני� את אזור השוליי�, בהתנהגות המעו# של מרבית המיני�הדרגתיינוי ש

מרבית הפרפרי� נמנעו : די מגוו� המיני� והתנהגות� באופ� חד ומיו השתנהכניסה לשדות חיטה

לעומת ). דולדג� תנועה המאפיי� הפצה בי� בתי גי(לגמרי מלהיכנס אל השדה או נטו לעו# מהר וישר 

התנהגות הפרפרי� ומגוו� המיני� השתנו באופ� הדרגתי לאור� גרדיאנט המרחק לתו� מטעי , זאת

 א� אחרי� נעו בדגמי� המאפייני� תנועה ,"הפצה"חלק מהפרפרי� עברו בהדרגה למצב  :הזיתי�

,  מסורתיבמיוחד תחת ממשק, המחקר מצביע על הפוטנציאל של מטעי זיתי�. בתו� בית גידול�

 שדות חיטה נמצאו עויני� ,לעומת זאת. להוות בתי גידול מתאימי� לשימור מגוו� המיני� בישראל

ה� שולי השדות עולה כי המחקר מ. למעט שדות בעיבוד אקסטנסיבי בדרו� האר&, למרבית המיני�

ל "יערות קק. ו� המיני�ה לשימור מגורבבעל חשיבות הוא  ועל כ� ,אזור התור� מיני� ייחודיי�ה

למעט כאשר העצי� פזורי� וקיימת צמחייה , נמצאו עניי� במיני� ובעלי חשיבות נמוכה לשמירת טבע

 . על שימור המגוו� הביולוגייש אפוא השפעה רבה לאופי החקלאות . רבה ביניה�

  

  

  מבוא

 בעיה סביבתית מהקשות ביותר בעול� בכלל ובמדינת הואאובד� המגוו� הביולוגי עקב פעילות האד� 

הכחדת ידי מביאי� ל, יחד ע� העלמות שטחי� פתוחי�, הרס בתי גידול וקיטוע�. ישראל בפרט

 נפגע התפקוד של עקב כ�. הכחדת מיני�ידי היעלמות גני� ייחודיי� וא# לידי ל, אוכלוסיות מקומיות

, לכ�. תי� הכלכליי� והערכיי� שמערכות אלו מספקות לאד�השירוונפגעי�  מערכות אקולוגיות

בשני� האחרונות גוברת . טבעיות וה	 לאד�השמירה על המגוו	 הביולוגי הכרחית ה	 למערכות 

מכיוו� שמרבית . הקמת שמורות טבע בלבדבאמצעות אפשרי ההכרה כי שימור המגוו� הביולוגי אינו 

חשוב לא פחות לנהל את השטחי� הפתוחי� ,  האד�ידי ללי� או מושפעי� עהשטחי� בעול� מנוה

ה� בתו� השטחי� הטבעיי� , האד� כ� שאלו יאפשרו את קיומ� של מיני� רבי� ככל האפשר  מושפעי

� חלק עיקרי מ� החקלאיי� השטחי� ה, באזורי� רבי� אחרי� בעול� כמו ,בישראל. וה� מחוצה לה�

 ולשטחי� החקלאיי�לשטחי� הפתוחי� ככלל , לפיכ�. אד�ה ידי ל המנוהלי� עהשטחי� הפתוחי�

  .בפרט יש חשיבות מכרעת בשימור מגוו	 המיני� בישראל

  



 22 

בי� השאר , חקלאיי� בהקשר של מגוו� המיני�השטחי� ה של ערכ�תה לאמוד את ימטרת המחקר הי

 המחקר התמקד בפרפרי. החלטות בישראל של מגוו� המיני� במער� קבלת ת�הכללאת כדי לאפשר 

  .יו� ומבוסס על גישות מחקר וכלי מחקר מגווני� ומתקדמי�

  : מטרות המחקר היו, באופ� ספציפי

  ; של שטחי� חקלאיי� שוני� לקיי� את המגוו� הביולוגייתהפוטנציאליכולת� לבחו� את ) 1(

איי� וה� בשטחי� טבעיי� הסמוכי� ה� בשטחי� חקל, לבחו� כיצד מושפע מגוו� מיני הפרפרי�) 2(

המבנה המרחבי של שדות וריחוק� , אופי הממשק, סוג הגידול (בסקאלה המקומיתמגורמי� , לה�

  ; )הגרדיאנט האקלימי (ובסקאלה האזורית) מאזורי� טבעיי�

כדי  ,)דגמי עושר ומגוו� (רמת החברהלתהליכי� ב) התנהגות (רמת הפרטלקשור בי� תהליכי� ב) 3(

 גיע להבנה טובה של הגורמי� המרחביי� הקובעי� את מבנה חברת הפרפרי� בבתי גידול לאלה

  ; טבעיי�

שמירה בובמיוחד , טבעהלהעלות את מודעות הציבור לחשיבות השטחי� החקלאיי� בשמירת ) 4(

 .על פרפרי� נדירי� בישראל

תו, התמקדות בשני ,  הוקדשה לאיתור שדות חקלאיי� ובחירת נקודות דיגו�2005שנת המחקר 

בו נבחנו שיטות הדיגו� וכ� שיטות ו , בוצע מחקר מקדי�כמו כ�. חיטה וזיתי�: גידולי� עיקריי�

  :שכלל,  בוצע עיקר המחקר2006בשנת המחקר . לניתוח הנתוני� ולסיכומ�

  .בחירת נקודות הדיגו� המדויקות וסימונ�, השלמת איתור שדות חקלאיי� .1

 . המחקראיסו# נתוני� בכל אתרי  .2

 .GISתיאור מאפייני השדות השוני� באמצעות כלי  .3

 .ניתוח נתוני� .4

 

  .תוצאות המחקרהנה סיכו� של עיקרי 
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  שיטות

  

 איתור שדות חקלאיי� .1

) אורטופוטו(תצלומי אוויר מפורטי� בי� ויתו� שימוש במפות לוו, באמצעות סקרי שדה נרחבי�

 שדות חיטה הנושקי� עשר ארבעהבחרנו , )מ" ס80ברזולוציה של (ל "קקשהתקבלו באדיבות ה

 חמישה, ל"בקשת הקקבקשת הקר� ופי  על, וכ�, מטעי זיתי� הנושקי� לבתהושמונה  לשטחי בתה

בחירת השדות ונקודות הדיגו� בה� ). 1איור (ל "שדות חיטה הנושקי� לחורשות אורני� של הקק

תה להקטי� ככל האפשר את מספר הגורמי� המשפיעי� י פרוטוקול מדויק שמטרתו היפי לבוצעה ע

  : ה� אלההגורמי� המאפייני� את השדות שנבחרו. על התנהגות הפרפרי�

 50כדי לאפשר חת� תצפית שעומקו ,  לפחותטרי� מ100) ל"או יער הקק(עומק השטח הטבעי  .1

  . לתו� השטח הטבעיטרי�מ

במקרה .  לתו� השדהטרי� מ100כדי לאפשר חת� שעומקו ,  לפחותי�טר מ200עומק השדה  .2

 של השדה כדי אחר הודאל צחת� הדיגו� הואר� , טרי� מ200  שעומק השדה היה קט� מ

 . השדהידלבחו� את השפעת השוליי� משני צ

 טבעיי� ואינו מנותק משטחי�, שיחי� בלבדבעשבוניי� או  בתתהשטח הטבעי מאופיי�  .3

 .אחרי�

כ� שהפרפרי� הנכנסי� אל השדה אינ� ,  תחילתו של אזור חקלאי נרחבאוהשטח החקלאי ה .4

 .יכולי� לראות שטח טבעי מעבר לקצה השדה

מאתיי� אור� הגבול . גבולות ללא דר� עפרוהועדפו , חד וברורהגבול בי� השדה לשטח הטבעי  .5

חמישי� חתכי� שהמרחק ביניה� שלושה כדי לאפשר ביצוע , לפחות� יוחמישי� מטר

 .חמישי� מטרי�לפחות  והמרחק מה� לקצה השדה והשטח הטבעי מטרי�

 ש� נמצאו –  למעט באזור הנגב,)מונוקולטורה(המחקר בוצע בשדות חיטה ממוכני� בלבד  .6

 זיתי� נבחרו רק מטעי� במטעילמחקר . בעיקר גידולי שדה אקסטנסיביי� של הבדואי�

  .לא קיימי� גידולי� נוספי�, בי� הזיתי�, בוגרי� שבה�
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אחד כדי לאפשר חזרה על חת� דיגו� זהה בכל , במהל� סקרי השדה סומנו כל חתכי הדיגו�

ע� סימו�  ,'א2 למטע זיתי� העונה לכל הדרישות הללו מובאת באיור הדוגמ.  באתרי�י�ביקורמה

  . צע בומסלול הדיגו� שבו

  

  שיטות דיגו� .2

של מרבית הבוגרי�כ� שכללה את עונת פעילות , 2006 לסו# מאי סעונת הדיגו� נמשכה בי� תחילת מר

, )2005אפריל (שיטת הדיגו� התבססה על עונת מחקר מקדימה ). קי& אביב(מיני הפרפרי� בישראל 

סת על שני תצפיתני� המבצעי� יחד שיטה זו מבוס. בה נקבע אופ� איסו# הנתוני� האופטימליו

בתו� השטח הטבעי וכלה בעומק חמישי� מטרי� החל מ, שלושה חתכי דיגו� אנכיי� לקו שולי השדה

, חת� האנכי בוצעו שלושה חתכי� אופקיי� הלענוס# ). א2איור (בתו� שטח השדה מאה מטרי� של 

� קו הגבול בי� השדה לשטח הטבעיאחד בשטח הטבעי ואחד לאור, האחד בעומק השדה .  

ש "קמעשרה מנמוכה ת רביכאשר מהירות הרוח המ, פרפרי� בוצעו בימי� בהירי�הדיגומי 

איסו# נתוני� בוצע א� ורק . 15:00  ל9:00בי� השעות , º33   ונמוכה מº18  גבוהה מרטורהוהטמפ

במש� הדיגו� נרשמו לא רק . ש" קמשבעהמוכה מתחת קרינת שמש ישירה וכאשר מהירות הרוח נ

 focal(אלא ג� מסלול התנועה של מרבית הפרטי� , הזהות והמיקו� של כל פרפר שנצפה

observations .( במקרה , חמישי� מטרי� שניות או עד מרחק של 20כל תצפית התנהגותית נמשכה עד

 לענוס# . טרי� מ5 1ברמת דיוק של , GPS ידי למסלול התנועה נשמר ע. שהפרפר ביצע מעו# מהיר

לאפיי� לא רק את עושר אפשר היה כ� .  נרשמה התנהגות הפרפר ומהירות המעו#מסלול התנועה

�. אלא ג� את השינוי בהתנהגות� ע� גרדיאנט המרחק לתו� השדה, המיני� בכל נקודה לאור� החת

  לראות את נקודות אפשר  ש� ,'ב2מובאת באיור  לתוצאה של איסו# הנתוני� באופ� זה הדוגמ

  .ע� מסלולי התנועה של כל הפרפרי� באותו שדה,  שנאספו בשדה נתו�GPS   ה
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  תוצאות

  

 נאספו מסלולי �המ.  מיני� שוני�42  פרפרי� מ2268 נצפו  ימי דיגו� בשדות השוני�40 במהל� כ

המאפשר לבחו� , מאגר נתוני� יוצא דופ� בגודלובכ� המחקר סיפק . ני� פרפרי� שו1868התנועה של 

  .דגמי התנהגותלצד דגמי� של מגוו� המיני� 

  

ניתוח ראשוני של התוצאות בהתייחס לנתוני האקלי� בכל אתר מראה כי מגוו� המיני� הכולל שנצפה 

 לראות אפשר, ע� זאת). 3איור (ר  עולה באופ� מובהק ע� כמות המשקעי� באזוי�אתראחד מהבכל 

 ואילו רוב נקודות המידע ,רוב נקודות המידע המתארות מטעי זיתי� נמצאות מעל קו הרגרסיהש

 להסיק אפשרמכא� . קו הרגרסיהנמצאות מתחת ) בעיקר מול יערות אורני�(המתארות שדות חיטה 

י� בשדות חיטה נמו� ממגוו� המיני� באזורי מגוו� המינ, שמעבר להשפעת האקלי� על מגוו� המיני�

 . מטעי זיתי�

  

 בשוליי� ובשטח השדה, השוואת מגוו	 המיני� בשטח הטבעי

, בשוליי� או בתו� השדה, )ל"מטע הקקבאו (א� המיני� שנצפו הופיעו בשטח הטבעי כדי לבחו� 

 אפשר 4באיור .  אתרהצבנו את עושר המיני� בכל אחד מהאזורי� מול כלל עושר המיני� שנצפה בכל

תרומת , יתה הגדולה ביותריתרומת השוליי� לעושר המיני� ה, בשדות חיטה מול בתהשלראות 

בשטחי , לעומת זאת. מיני�מאוד בהיו דלי�  החיטה ישטחואילו , מעטביתה קטנה יהשטח הטבעי ה

וכ� נמצאה תרומה גדולה יותר של , ולשטח הטבעימטעי הזיתי� נמצאה תרומה שווה לשטח השוליי� 

רב המיני� שטחי השוליי� תרמו את מ, ל"בשטחי חיטה מול יערות קק. מיני� משטח המטע עצמו

 שבו עיקר המיני� ,דאחזאת למעט אתר . תה נמוכה מאודיואילו התרומה של שטח היער עצמו הי

כתמי ביניה� יש  העצי� ביער פזורי� ו,)חנתו�יער ליד (חשוב לציי� שבאתר זה . נצפו בשטח הנטוע

  . כל שטחי היער האחרי� העצי� היו צפופי� למדיבואילו , עשבוניי�

או " ייחודי "וא הא� המיני� שנצפו בכל אחד מהשטחי� האאחת השאלות החשובות בהקשר זה הי

 ספרנו את מספר המיני� שהופיעו י לבחו� שאלה זוכד. ל שלושת סוגי בתי הגידולכ למוצאו באפשרש

 לראות אפשר). שוליי� בלבד או שטח טבעי בלבד, שדה בלבד(א� ורק באחד משלושת בתי הגידול 

מטעי זיתי� תרמו מגוו� גדול יחסית של , לעומת זאת. תה קטנה מאודיהישדות החיטה תרומת ש
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זאת בזכות העובדה שמיני חורש ויער שלא הופיעו בשטח . משקעי� רי� עתיריבמיוחד באזו, מיני�

� ההשפעה האקלימית מוסברת בכ� שמטעי הזיתי� בצפו� האר& ה. הבתה נצפו בתו� שטח המטע

לעומת מטעי זיתי� בדרו� , ברוב� מטעי� מסורתיי� ללא ריסוס ובממשק אקסטנסיבי יחסית

יתה גבוהה יחסית יומת השוליי� מבחינת מיני� אופייניי� התר. שנמצאו תחת ממשק ממוכ� יותר

 שוליי� באזורי� עתיריוה, ג� כא� נמצאה השפעה קטנה של הגור� האקלימי. בשדות החיטה

במיוחד נראה כי תרומת שטח השוליי� עולה ככל שרוחב . משקעי� תרמו יותר מיני� בשדות חיטה

  ).נמש�עדיי� , ד בהקשר של ממשק השדהבמיוח, ניתוח נתוני� אלה(השוליי� עולה 

היא ו, חוקיות ברורה בהקשר האקלימילא הייתה ל "השטחי� הטבעיי� ויערות הקק תתרומב

מגוו� הצומח , כיסוי הצומח(נמצאה קשורה במיוחד למאפייני בית הגידול בכל אחד מהאתרי� 

  ). ו� מיני הפונדקאי� לפרפרי�וובמיוחד מג

אפשר לציי�  ,מיני� המאפייני� שטחי� טבעיי� או מיני� בעלי חשיבות לשמירת טבעלשר א

נימפית , כחליל מנומרלמשל (באתרי שדות החיטה נמצאו מיני� כאלה א� ורק בשטח הטבעי ש

נמצאו מיני� בעלי חשיבות ה� בשטחי� הטבעיי� וה� במטעי , לעומת זאת, במטעי הזיתי�). המדבר

נמצאו , כחליל אנטיוכיה ונימפית צפונית, שני המיני� הנדירי� ביותר).  צבעוני קשוטלמשל (הזיתי�

 בשטחי רבעל א# מגוו� המיני� ה. שאופ� עיבודו מסורתי, בבקעת בית הכר�, בלבדד אחבמטע זיתי� 

: לאזור השוליי� כללו �מיני� אופייניי. מי� נדיר או ייחודי בשטחי� אלה שו�לא נמצא , השוליי�

  .הספרית הנשר�, נמפית הדרדר, לבני� התלת�, כחליל השברק

   גרדיאנט המרחקובי	ניתוח הקשר בי	 מגוו	 המיני� וההתנהגות 

 הצגת מספר המיני� שהצטברו עד באמצעותמגוו� המיני� ו לבחו� את השתנות חברת הפרפרי� אפשר

� לראות שהצטברות אפשר. פ�שטח הטבעי לתו� השדה או להבהחל , למרחק נתו� לאור� החת

א� הגר# מתייצב בהגיעו , חיטה מתרחשת בשטח הטבעי ובעיקר באזור השוליי�ההמיני� באזורי 

 מחישהמ, הגר# ההפו� לו). קו אדו�', א6איור (מיני� חדשי� של אי� הצטברות כלומר  ,לשטח החיטה

טית של מיני� בתו� שטח מראה הצטברות א,  אל השטח הטבעימיני� מהחיטהה הצטברות את

). קו שחור', א6איור ( והמש� עלייה באזור השטח הטבעי ,עליה תלולה במיוחד באזור השוליי�, השדה

 על חשיבות� של אזור השוליי� והשטח הטבעי באזורי שדות ההסימטריה בי� שני הגרפי� מצביע אי

במטעי , לעומת זאת). 'ג6איור (ל " בשדות החיטה שמול יערות קקתמונה דומה מסתמנת. החיטה

עובדה ,  לראות שגר# הצטברות המיני� סימטרי בי� השדה לבי� השטח הטבעיאפשרזיתי� ה
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 תור� מיני� –השוליי� והשטח הטבעי ,  המטע– על כ� שכל אחד משלושת האזורי� המצביעה

  ). ב6איור (ייחודיי� ושוני� למערכת כולה 

  

מדד ראשו� להבדלי� בהתנהגות הפרפרי� בי� שדות חיטה למטעי זיתי� מתקבל ע� הצבת צפיפות 

 לראות בבירור אפשרכא� .  השדהמ� השטח הטבעי שלהפרטי� שנצפו וצפיפות המיני� מול המרחק 

פרי�  ואילו בשטח הטבעי נצפו פחות פר, מרבית הפרפרי� נראו באזור השוליי�,שבשדות החיטה

 לראות שמספר אפשרעוד ). ל" לחיטה מול יער קק'ג7  ו, לחיטה מול בתה'א7איור (ופחות מיני� 

במטעי הזיתי� נמצא כי , לעומת זאת. הפרפרי� ומספר המיני� יורד מיד ע� הכניסה אל שטח החיטה

ר כ� שמספר הפרטי� ומספ, מבנה חברת הפרפרי� משתנה באופ� הדרגתי ע� גרדיאנט המרחק

 משולי מטע הזיתי� ההדרגולאחר מכ� יורד ב,  מ� השטח הטבעי אל שולי המטעההדרגהמיני� עולה ב

  .אל תוכו

, כדי לאפיי� את הקשר שבי� התנהגות מיני הפרפרי� השוני� לבי� שפעת� בשטחי� השוני�

זמ� (רות התעופה מהי: בי� המדדי�.  מדדי� להתנהגות התעופה של הפרפרי�כמההשתמשנו ב

נקודות (פנייה המרחק בי� נקודות ה, )מרחק הכולל שהפרפר עברב מחולק ,מתחילת התצפית לסיומה

כמרחק המרחק נקבע במקרה של מעו# ישר . פנייהביצע מנוחה או היה בו כאשר הפרפר סומנ GPS ה

והיחס בי� המרחק בי� נקודת ,  השוני� הפנייה בי� כיווני המעו#תזווי, )בי� תחילת התצפית לסיומה

במהל� התצפית הפרפר שעבר מרחק הלבי� כלל ) מרחק נטו(סיו� התצפית לנקודת ההתחלה שלה 

 א� פרפר ע# וחוזר לאותו 0מקבל ער� , Net/Total distanceהמכונה , היחס הזה). מרחק תעופה(

א� הפרפר ע# ניה� או כל ער� בי,  א� הפרפר ע# ישר1, )או א� הפרפר נח במהל� כל התצפית(מקו� 

, בכ� שהוא מאפשר הפרדה פשוטה בי� התנהגות לבי� אופ� המעו#יתרו� המדד האחרו� . באופ� אקראי

. או טריטוריאלית מתבטאת בערכי� נמוכי� של המדד) home-range" (ביתית"כאשר התנהגות 

 בשטח התנהגותשל  לראות כי מיני� שוני� מראי� דפוסי� ברורי� אפשר �ואחריבאמצעות מדד זה 

  . מטעי הזיתי�והטבעי לעומת שדות החיטה 

המאפיינת , )Melanargia titea (ישתמשוה סטיריתה לראות את התנהגותה של אפשר, הלדוגמ

הפרפרי� ) 0>מרחק (בשטח הטבעי ). 'א8איור (בשדות החיטה , ותאזורי בתות ובמיוחד בתות עשבוני

  תו� עלייה מסוימת בשפיעה ונטייה גבוהה לנוח ולמצו& צו# , מראי� את כל ההתנהגויות השונות
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)Net/Total=0 ( באזור גבול השדה) 0<מרחק (מיד לאחר כניסת� אל השדה ). 'א8איור , 0 =מרחק (

 �עולה ומרבית הפרפרי� נוטי� לעו# בקווימהירות התעופה , שפיעת הפרפרי� יורדת באופ� משמעותי

 לא נראי� עוד פרפרי� בשטח חמישי� מטרי�לאחר כ). 1   קרוב לNet/Total(ישרי� או כמעט ישרי� 

א� ע� כניסת� אל תו� , )'ב8איור (בשטחי� טבעיי� שמול מטעי הזיתי� התנהגות� זהה . החיטה

אי� ,  לראות שעל א# הירידה בשפעת הפרפרי�ראפשכא� . המטע מתקבל דג� התנהגותי שונה

 �היעלמות מוחלטת של הפרפר אלא המש� ירידה בשפעה תו� עלייה הדרגתית בנטייה לעו# בקווי

נמצא ,  ע� המרחקהדרגהשבו מהירות התעופה והנטייה למעו# ישר עולה ב, דג� דומה לזה. ישרי�

  .לבני� הכרובלמשל אצל 

 עשבוניי� �פרפר המאפיי� אזורי� מוצלי� או אזורי, )Maniola telmessia (סטירית פקוחה

שימו ( לאות� מיני� שבית גידול� העיקרי הוא דווקא מטעי הזיתי� ה דוגמהוא, בקרבת חורש ויער

ש� ,  לראות שעיקר הפרפרי� נמצאי� במטעי הזיתי�אפשרבמקרה זה ). לב שלא נדגמו שטחי חורש

הפרפר שמאחר ). ד8איור , Net/Total = 0( כולל מנוחה תחת העצי� ,הגויות השונותנראות כל ההתנ

א� השפעתו ,  למוצאו ג� בשטח הטבעי שמול מטע הזיתי�אפשר , עשבוניי��אינו נמנע מלעו# בשטחי

בשדות החיטה . אופ� המעו#אשר לללא דג� ברור ) >0מרחק (יורדת בהדרגה ע� המעבר לשטח הטבעי 

 פרפרי� 2,  פרפרי� נראו בקרבת השוליי�8 מתו� 5 :שפעת הפרפרי� הכוללת נמוכה ביותר) 'ג8איור (

 קרוב Net/Total(הפרפרי� שנצפו עפו באופ� ישר למדי . בשטח הטבעי ורק פרפר אחד בשדה החיטה

 נמצאת הנקודה היחידה המציינת התנהגות מעו# אקראית. דפוס המצביע על התנהגות הפצה, )1  ל

  .בשוליי�

 לראות אפשר.  לפרפרי� המאפייני� את אזור השוליי�ה דוגמואה) Colias croceus (לבני� התלת�

תו� ירידת ערכי ,  מ� השטח הטבעי אל שולי שדות החיטהההדרגהתנהגות הפרפרי� משתנה בש

Net/Total distance –  י או טריטוריאלי וכ� למנוחה המציינת נטייה גוברת למעו# אקראירידה

ע# האחד :  נצפו בתו� שדה החיטהלבני� תלת�רק שני פרטי� של ). 'ה8איור ! בשטח השוליי� בלבד(

 מצביע על Net/Total=1   כאשר המדד,והשני נצפה בעומק השדה, בסמו� לשדה ויצא ממנו מיד

מעו# אקראי גוברת כבר בתו� ייה לנטשה לראות אפשר) 'ו8איור (במטעי הזיתי� . התנהגות הפצה

 השוליי� ברור מיקו�או לפחות , כ� ששטח השוליי� גדול יותר מאשר בשדות החיטה, השטח הטבעי

 הדג� אינו ,משוישתהאול� בדומה לסטירית , ע� הכניסה למטעי הזיתי� נראית ירידה בשפעה. פחות
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ה יותר ויותר ככל שהשטח מרוחק יותר  ותעופת� ישר,פרפרי� נצפי� ג� בתו� השדה. ברור ומיידי

כחליל מקושט , כחליל האשחר, דג� דומה לזה נמצא אצל מיני� כמו כחליל השברק. מהשוליי�

  .והספריות שונות

התגובה ההתנהגותית התבטאה בשינויי ו, מעו# אקראית בלבדשל דג� נוס# שנצפה הוא התנהגות 

, מעופ# במטעי הזיתי�נראה נכנס אל שדות החיטה א�  לא כתו� כנ# המצילתיי�, למשל. שפעה בלבד

  . נצפו א� ורק בשטחי� הטבעיי�רחליל מנומכונימפית המדבר ואילו  

התנהגות הפרפרי� מאפשר לבחו� את ממשק השדות ש� תיאור השימוש במדדי� כמותיי� ל

 �י� שדות חיטה הומוגניי�  לראות למשל את ההבדל באפשר �כ. של הפרפרי�" עיניה�"השוני� דר

) לבני� הצנו�, למשל(מרבית הפרפרי� הנכנסי� אל השדה , בשדות הומוגניי�. לשדות הטרוגניי�

פרפרי� ). א9איור ( דבר המתבטא במעו# ישר המבטא הפצה –אזור מעבר בתור משתמשי� בו א� ורק 

דבר המתבטא בכל סוגי , בית גידולר בתוג� שדה הטרוגני עושי� זאת כדי להשתמש בו להנכנסי� 

. דג� ההתנהגות של אותו מי� במטעי הזיתי� דומה מאוד לזה שבשדות החיטה). ב9איור (המעו# 

 אנו מקבלי� בכ�. מכא� אפשר ללמוד שמטעי הזיתי� נתפסי� בעיני הפרפר כבית גידול הטרוגני

פקי� מגוו� רחב יחסית של בתי בכ� שה� מסאימות של ההשערה כי חשיבות� של מטעי הזיתי� 

ה� מספקי�  . הטרוגניי�תמידמטעי הזיתי� אינ� , שדות החיטהשלעומת יש לזכור , ע� זאת. גידול

 ,הבדל זה מסביר את קיומ� של מיני� ייחודיי�. בי� הזיתי�גדלי� רק בתי גידול מוצלי� שחלק� 

כולל (יעדר� של מיני� ייחודיי� או נדירי� בתו� שדות החיטה הלעומת , הזית  עציי� ב,לעתי� נדירי�

  !).שדות הטרוגניי�
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  סיכו� ומסקנות

  חיטה

למעט מספר מצומצ� של מיני� , � בית גידול עוי� לרוב מיני הפרפרי�ההמחקר מראה כי שדות חיטה 

ש� עיקר שדות , ע� זאת יש לציי� שבדרו� האר&". אנושיי�"פרעי� או מאפייני� בתי גידול מוה

 החיטה ותמגוו� הפרפרי� שנצפה בשד, )ללא ריסוס או דישו�, חריש רדוד(החיטה ה� אקסטנסיביי� 

. ונראה שהשפעת השדות על סביבת� יכולה להיות אפילו השפעה חיובית, דמה לזה שבשטח הסמו� לו

מספר הפרפרי� שנצפו באזורי� היה , המשקעי� השנה היו נמוכות במיוחדכמויות שמאחר , לצערנו

בחינת בשיש  המחקר מצביע על החשיבות על כ�. קט� מכדי לבצע ניתוח נתוני� שיטתי בכיוו� זהאלה 

  . במיוחד בדרו� האר&, עבור שימור המגוו� הביולוגיבהומוגניי� שדות שדות הטרוגניי� מול 

  זיתי�

מטעי הזיתי� שברור ,  מזה שמחוצה לה�מצומצ�גוו� הפרפרי� בתו� מטעי הזיתי� היה א# שמ

ללא (מטעי� שעובדו באופ� מסורתי . סיפקו בית גידול ייחודי שבו מתקיימי� מיני פרפרי� רבי�

ושר חלק מהסיבות לע. כולל מיני� שיש חשיבות לשימור�, הראו עושר מיני� גדול במיוחד) ריסוס

אול� עושר , )עקב תלילות השטח או אבניותו(המיני� היו קיומ� של כתמי שטח טבעי בתו� המטעי� 

 אלא נראה שנובע מעצ� טיב� של המטעי� כבית גידול ,הפרפרי� לא נבע רק מקיומ� של אלו

# על א, עבור הפרפרי�" נווה מדבר "המטעי� שנבחנו בדרו� האר& לא היושחשוב לציי� . הטרוגני

הסיבה לכ� היא משטר הריסוסי� הנרחב של מטעי� . העובדה שמטעי� אלה נמצאי� תחת השקיה

 ביותר נמצא רבעוד נציי� כי נראה שמגוו� המיני� ה. קיומ� של פרפרי� רבי�את שאינו מאפשר , אלה

לעומת מקומות שבה� לא מבוצע כל חריש או , במקומות שבה� מבוצע חריש אחת לשנה או יותר

שמטעי זיתי� עשויי� ראה המחקר מ, אי לכ�.  עישוב וחריש באופ� תדירי�ומות שבה� מבוצעמק

הלי ממשק ואול� יש צור� לקבוע נ, ות אזור בעל חשיבות מכרעת בשמירה על המגוו� הביולוגיילה

קלאות לעודד ח. א:  אנו ממליצי�בשלב זה. שיאפשרו את קיומ� של מגוו� מיני� רחב ככל האפשר

כדי לאפשר לא רק את פעילות� של חרקי� (להימנע מריסוסי� בי� ינואר ליוני . ב; זיתי� מסורתית

  . להותיר כתמי� ללא חריש לפחות בחלק מ� השטח. ג ;)אלא ג� את התפתחות�

. אופ� ניהול השטח החקלאי שברשות�בנוגע ל ביצענו סקרי� בי� החקלאי� במהל� עבודתנו בשדה

.  אנו מבצעי� בימי� אלה ניתוח מעמיק יותר של השפעת הממשק על מגוו� המיני�סקרי� אלהפי  על

  .וסיומבמסקנות ניתוח זה יועברו לידי הקר� 
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  אזורי המעבר

מור י חשיבות מכרעת בשי בעלי�� אזור היחקלאלשטח האזורי המעבר בי� השטח הטבעי שאי� ספק 

 עבור מיני� stepping-stone  הפוטנציאלית של שטחי שוליי� כ�חשיבות לענוס# . יני�מגוו� המ

 רק מקו� מפגש בי� �מחקר זה מראה כי אזורי השוליי� אינ, שוני� בעובר� בי� בתי גידול טבעיי�

כי מגוו� נציי� . וברק א� וזהו בית גידול ייחודי וחשוב שחלק מהפרפרי� נצפה : חקלאילהשטח הטבעי 

רוחב אזור השוליי� השפיע ו,  במיוחד כאשר השוליי� היו רחבי�רחבהפרפרי� שנצפה בשוליי� היה 

קו החריש ועד לשטח בהחל ( או יותר טרי� מ15רוחב שוליי� של : ג� על אופ� התעופה של הפרפרי�

שטח " בתו�"מעופפי�  יצר דג� התנהגות שבו הפרפרי� ,) מעבר לגדרכלל �כבד, ללא כל הפרעה

שבה� יוכל ,  שוליי� רחבי� בי� שטחי שדותריהשאלאנו ממליצי� על לפיכ� ". לאורכו"השוליי� ולא 

ברור שאי� תחלי# לשימור� של אזורי� טבעיי� , ע� זאת. להתקיי� מגוו� מיני� רחב בצד האד�

או " (טבעיי�"י� בתי גידול שכ� ברור שקיימי� מיני� המאפיינ, שטחי השוליי� לענוס# רחבי� 

, כחליל מנומר: למשל במחקר זה(ושאינ� נצפי� כלל בשולי השדות או בתוכ� )  יחסיתמופרעי� בלתי

  ).   כחליל האזוב,נימפית המדבר

  ל"יערות קק

יחסית רב יער האור� היחיד שבו נמצא עושר מיני� . יערות אור� צפופי� נמצאו עניי� ביותר במיני�

 כתמי� כמה ונמצאו ,גדולעצי� ה המרחק בי�  היהש�. ה סמו� ליישוב חנתו� שבגליל התחתו�הי

באזורי מרבית הפרפרי�  נמצאו בשאר האתרי�. בלתי מיוערי� שבה� מגוו� הצמחי� היה רחב

 של שדות החיטה וה�  העוני ה�בשל, כלומר. רוחבו של אזור זהפי  לועושר המיני� נקבע ע, השוליי�

הוא כ� אלא א� , שממנו יכלו פרפרי� להגיע אל אזור השוליי�" מקור"לרוב לא היה , של מטעי האור�

אנו ממליצי� על , מגוו� המיני� הרחב בשטחי� פתוחי�בגלל ו, מצב זהבשל . עצמו היה רחב מספיק

ה� בשולי היער וה� , י� ככל האפשרנטיעה דלילה של עצי� תו� השארת כתמי� בלתי מיוערי� רחב

ל לבי� " לפחות בי� שטח הממשק של הקקטרי� מ15 מרחב של ריהשאל אנו ממליצי� במיוחד. בתוכו

  .המיני� המאפייני� שטחי� פתוחי� ושטחי שוליי� בלבד תריכאמצעי לשמ, תחילת השטח המיוער

  חשיבות המרכיב ההתנהגותי

.  אמצעי ללמוד על השתנות מגוו� המיני� בי� שטחי� שוני�יאה השוני� התנהגות התנועה של המיני�

 בי� מטעי זיתי� לבי� ההדרגנו מצביעי� על כ� שחברת הפרפרי� משתנה בינתוני ההתנהגות שביד

וו�  בבואנו לנבא מה יהיה מגקריטיעניי� הוא מכא� שגודל המטע . וא# לתו� מטעי הזיתי�, סביבת�
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חברת הפרפרי� בשטחי שדות חיטה , לעומת זאת. המיני� במטע נתו� ומה תהיה השפעתו על סביבתו

בלי להתייחס  לנבא את מגוו� המיני� בתו� שטח השדה פשראו, אינה משתנה לאור� גרדיאנט המרחק

  . לגודל השטח

 של תיהאמאמוד את הער� פשר לנו לבכ� שהוא מאהמרכיב ההתנהגותי באיסו# מידע על יתרו� 

פי  על, למשל). הא� אתר נתו� הוא בית גידול או אזור מעבר בלבד, בעיקר(עבור מיני� שוני� בהשטח 

ות בית גידול ייחודי שהפרפרי� ילהדיו  לבחו� מתי שטח השוליי� רחב  אפשרעל המידע ההתנהגותי

 חמישהניתוח המידע כפי שבוצע עד עתה מצביע על רוחב של כ.  לנוע בתוכו ולא רק לאורכויכולי�

  .גוו� רחב יחסית של מיני�מבאול� בכוונתנו להרחיב את הניתוח ולבצעו , טרי� מעשר

המדדי� הכמותיי� להתנהגות המיני� השוני� מאפשרי� לאפיי� את המיני� השוני� שנצפו לא 

, ההתנהגות ילאחר שנסיי� את ניתוח. פי התנהגות� לע אלא ג� , דרישות בית הגידול שלה�רק על פי

 בכ�.  לסביבה באופ� דומהותהמגיב") גילדות"או , חברות תת(יהיה בידנו כלי להגדרת קבוצות מיני� 

, באופ� כמותי, שבה ההתנהגות מאפשרת לנבא,  לצורה חדשה של עבודהותמחקר זה מניח את היסוד

, שיטת איסו# הנתוני� מאפשרת). או לשינויי� סביבתיי�(את התגובה של מיני� לסביבות שונות 

פי  על, מבית גידול� ולבצע הפצה של מיני� רבי� לצאת ת�נטייאת גלות ל, ראשונה בעול�הבפע� 

את יכולתנו לנבא את מגוו� המיני� מאוד לשפר אפשר  יהיה כ�. המאפייני� של גבול בית הגידול

  . במגוו� רחב של סביבות

  סיכו� והמלצות להמש,

בצורות ממשק שונות ובארגו� , אזורי� וגידולי�רחב של כולל בתוכו מגוו� " שדות חקלאיי�"המושג 

שדות מושקי� ;  או סטנדרטיתתחת חקלאות אורגנית, מטעי� ושטחי מרעה,  שדות–מרחבי מורכב 

; לעומת שטחי חקלאות קיבוצית) למשל במושבי�(שדות קטני� בבעלות משפחתית ; ובלתי מושקי�

 להכליל על אפשר אימחקר זה מדגיש את העובדה ש. ודמודרנית ועחקלאות חקלאות מסורתית מול 

לאופי הממשק ולרקע , רעת לסוג הגידולחשיבות מכ שישמאחר , "מגוו� ביולוגי באזורי� חקלאיי�"

ובמיוחד , גידולי חיטהשהממצאי� במחקר זה מראי� . האקלימי שבו נמצאי� השדות השוני�

הדבר  ו,אינ� מותירי� מקו� לקיומ� של מרבית מיני הפרפרי�, של ממשק ממוכ�" מונוקולטורה"

מטעי , לעומת�). ימנעות מוחלטתה( ג� בתגובה התנהגותית חזקה של מרבית מיני הפרפרי� מתבטא

מספקי� בית גידול הטרוגני שבו מתקיי� מגו� רחב של מיני , ובמיוחד מטעי� מסורתיי�, זיתי�

אנו ממליצי� על שימור החקלאות , אי לכ�. טבעהשמירת לכולל מיני� בעלי חשיבות , פרפרי�
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מעבר תר� תרומה משמעותית אזור השנמצא ג� . ובמיוחד על חקלאות הזיתי�, המסורתית בישראל

ויש למעט , שמירת שטחי שוליי� רחבי� ככל האפשרב חשיבות מיוחדת ועל כ� יש, למגוו� המיני�

  .בריסוס באזורי� אלה

  

מחקרי� שיטתיי� שיאפיינו את מגוו� המיני� ויש להמשיכו ב, מחקר ראשו� וחשובהוא מחקר זה 

גידולי� לג�  צור� להרחיב את המחקר שישברור . ת חקלאיי� שוני� ותחת ממשקי� שוני�בשדו

שלגודל עלה באזור בית גוברי� שנה המחקר מקדי� שבוצע , כ� לענוס# . צורות ממשק שונותלשוני� ו

 למפגש שבי� שני בתי  השפעה מכרעת על התנהגות הפרפרי� בהגיע�גודל השטח הטבעי ישלהשדה ו

 בכוונתנו לבחו� כבר ישו נושא מרכזי שיגודל השדות וארגונ� המרחבי יה, על כ�. הגידול השוני�

בכוונתנו לייש� את שיטות המחקר שהוצגו כא� ג� במערכות אקולוגיות , כמו כ�. בעתיד הקרוב

  .אחרות ובאזורי� אחרי� בעול�

   עוסק בשמירת טבע וזכה לתגובות נלהבות בקרב הקהלהמחקר הוצג בכנס בינלאומי מרכזי ה

)The 1
st
 European Conference of Conservation Biology ECCB, Eger, Hungary, 22-

 כדי הקהל בישראל ובעול�ע� בכוונתנו להמשי� לדו� בשיטות המחקר ובתוצאותיו ). 26/8/2006

לא בלא תיתכ� שמירת טבע שמאחר , כמו כ�. י� בפרטלקד� את שמירת הטבע בכלל ואת הגנת הפרפר

אנו מתכווני� להרחיב את השימוש בשאלוני� בקרב החקלאי� ולבסס את הקשר , שיתו# הציבור

  .שבי� אופי הממשק לבי� מגוו� המיני�

אנו רואי� מחקר זה .  מוגני�כערכי טבעבישראל  מיני פרפרי� 14שבקרוב יוכרזו אנו מקווי�   

קיימא של שדות חקלאיי�  ביסוס ממשק ברלדר� , ואחרי� כאמצעי לתרו� להגנת� של מיני� אלה

  .המאפשר את קיומ� של המיני� הנדירי� בצד האד�

  תודות

כמו כ� סייעו . שעזרה רבות בעבודת השדה בשתי שנות המחקר, אנו מודי� מקרב לב לקתרי� וא� מאנ�

נע� , נו�  עדי ב�. עודד לבנוני ור� גלוזמ�,  ישראל פאר, עוז ריטנר, אפרת קר�, אלי איל�: עבודת השדהב

� "תודתנו לקר� נקודת ח. GISלוי� ורועי פדרמ� סייעו במיפוי השדות ובניתוח הנתוני� באמצעות כלי 

  קיו� כפוסטני� בולאג סיפקה מלגת'קר� ריימונד וג. יד הנדיב על שאפשרה את ביצוע המחקר

תצלומי אוויר  . ר סלעית קרק"ר גיא פאר במעבדה לחקר המגוו� הביולוגי בראשות ד"דוקטורט עבור ד
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 וכ� על ,אנו מודי� לחקלאי� על שהסכימו שנעבוד בשדות. ל"התקבלו באדיבות הקק) אורטופוטו(

  .מילוי השאלוני� שבאמצעות� ביססנו את הידע על ממשק השדות השוני�
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מטעי  –סגול ; שדות חיטה –צהוב : מפת משקעי� של אזור המחקר ואתרי הדיגו� שנבחרו: 1איור 

  .ל" יערות אור� של הקק–ירוק ; זיתי�

  

 מפגש חיטה ובתה

ובתהמפגש זיתים   

 מפגש חיטה ויער אורן
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  ).ליד היישוב שעב שבגליל( לחת� דיגו� כפי שנקבע במטע זיתי� בצפו� האר& ה דוגמ – 'א2איור 

פי מיקומ�   צבועות עלGPS נקודות ה: הדיגו� בשדה חיטה בקרבת רמת מנשה לתוצאת ה דוגמ– 'ב

 הסגולי� �הקווי, ) שטח טבעי–ירוק ;  אזור השוליי�–כתו� ;  בתו� השדה– צהוב(ביחס לשדה 

הקו , הקו הצהוב מציי� את גבול השדה. מצייני� את מסלולי התעופה של כל הפרפרי� באותו שדה

  . השטח הטבעיהירוק מציי� את תחילת

  

  

' מ50  
 לתוך בתה

'  מ100  
 לתוך שדה

בין חתכים'  מ50  

 ב

 א

' מ50  

' מ50  
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משולשי� (מול כמות המשקעי� השנתית בשדות חיטה מול בתה ) H, מדד שנו�(מגוו� המיני� : 3איור 

  ). עיגולי� שחורי�(ל "וחיטה מול יערות קק) מרובעי� כחולי�(זיתי� מול בתה , )אדומי�

מגוון המינים מול כמות משקעים
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R2 = 0.7921

R2 = 0.7906

R2 = 0.4535

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 0.005 0.01 0.015 0.02

R
ic

h
n

e
s

s
/m

 i
n

 z
o

n
e

 (
n

/f
/e

)

Wheat

Edge

Nature

R2 = 0.1328

R2 = 0.2128

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

Overall Richness/m

R
ic

h
n

e
s

s
/m

 i
n

 z
o

n
e

 (
n

/e
/f

)

Wheat

Edge

KKL area

R2 = 0.7334

R2 = 0.8825

R2 = 0.7434

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 0.01 0.02 0.03 0.04

R
ic

h
n

e
s
s
 i
n

 z
o

n
e
 (

n
/f

/e
)

Olives

Edge

Nature

מחולק במרחק הדיגו� (שוליי� או שטח טבעי , שדה –עושר המיני� בכל אחד מהאזורי� : 4איור 

 –ב ;  בשטחי חיטה מול בתה–א . מול כלל עושר המיני� שנצפו באתר, )שבוצע בכל אחד מהשטחי�

מספר נקודות המידע גדול ממספר  (ל" בשטחי חיטה מול יערות קק–ג ; במטעי זיתי� מול בתה

  .) ביקורי� בכל שדה3 2השדות בשל ביצוע 
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 ב
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או ) ב(שטח השוליי� , )א) (או המטע( השדה –מספר המיני� שנמצאו באזור אחד בלבד :  5איור 

 מול כמות המשקעי� השנתית –ולא נמצאו בשני האזורי� האחרי� ) ג) (ל"או יער הקק(השטח הטבעי 

  .באזור
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 הטבעי אל תו� השדה ממוצע המיני� שהצטברו עד למרחק נתו� בחת� המתחיל מהשטח: 6 איור 

זיתי� , )א(בשטחי חיטה מול בתה , )SE±) (בשחור(או מתו� שטח השדה אל השטח הטבעי ) באדו�(

ערכי� חיוביי� , ערכי� שליליי� מצייני� שטח טבעי). ג(ל "וחיטה מול יערות קק) ב(מול בתה 

עליו� של הגבול את ההער� המצוי� מסמ� .  מגבול השדהגדלמצייני� את שטח השדה במרחק הול� ו

  )120המספר  ידי למצוי� ע'  מ120 עד 100, למשל('  מ20תחו� ערכי� ב� 
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) SE±(ומספר המיני� הממוצע ) תכלת(מספר הפרטי� הממוצע שנצפה בשדות השוני� : 7איור 

בשטחי , ל אל השדה"יער הקקמלאור� גרדיאנט המרחק מהשטח הטבעי או ) שחור(בשדות השוני� 

ערכי� שליליי� מצייני� שטח ). ג(ל "וחיטה מול יערות קק) ב(זיתי� מול בתה , )א(ל בתה חיטה מו

הער� המצוי� מסמ� .  מגבול השדהגדלערכי� חיוביי� מצייני� את שטח השדה במרחק הול� ו, טבעי

  )120 ידי המספר עלמצוי� '  מ120 עד 100, למשל('  מ20עליו� של תחו� ערכי� ב� הגבול את ה
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אל שטח השדה ) ערכי� שליליי�(התנהגות התעופה לאור� גרדיאנט המרחק מהשטח הטבעי : 8איור  

היחס בי� המרחק מנקודת ההתחלה באמצעות כפי שמבוטאת , )ערכי� חיוביי�(מטע הזיתי� אל או 

יטה סטירית משוישת בח: מובאי� שלושה מיני�. לסיו� המעו# מול כלל מרחק התעופה שעבר הפרפר

כל ). ו(ובזיתי� ) ה(ולבני� התלת� בחיטה ) ד(ובזיתי� ) ג(סטירית פקוחה בחיטה , )ב(ובזיתי� ) א(

ערכי� גבוהי� מסמני� התנהגות הפצה . מדד לשפיעההוא כ� שמספר הנקודות , נקודה מציינת פרפר

  . יתמציצת צו# או התנהגות טריטוריאל, ערכי� נמוכי� מצייני� מנוחה). מעו# ישר(
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ערכי� (התנהגות התעופה של הפרפר לבני� הצנו� לאור� גרדיאנט המרחק מהשטח הטבעי : 9איור 

 היחס בי� באמצעותכפי שמבוטאת , )ערכי� חיוביי�(מטע הזיתי� אל אל שטח השדה או ) שליליי�

 תשעה התנהגות ב–א . המרחק מנקודת ההתחלה לסיו� המעו# מול כלל מרחק התעופה שעבר הפרפר

או , שבתוכ� נמצאו כתמי שטח טבעי( שדות הטרוגניי� ארבעה התנהגות ב–ב . שדות חיטה הומוגניי�

  .כל נקודה מציינת פרפר.  התנהגות במטעי זיתי�–ג ). עיבוד� אקסטנסיבי
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 על גבולות ומאפייני� של מסדרונות ירוקי�  	מגמות בהתפתחות נו� והשפעת

 בשוליי� הדרומיי� של המטרופולי	

 ר יפית כה	" ד

  

 , על גבולות ומאפייני� של מסדרונות ירוקי��מגמות בהתפתחות נו# והשפעת:  מעטארו�המחקר ש� 

ועזר לנו ,  זה מחקר משות# של עירית ושלי. השוליי� הדרומיי� של מטרופולי� המרכזו מדברי� עלואנ

 החלקובאזור שלו יתמקד ,  תמונה משטח נחל שורקהיאהתמונה שאת� רואי� פה . ד אביהו כה�ומא

שלושי� קרה בשמה את , אני רק אראה את זה בצורה חזותית, כול� מדברי� על זה. השני של המצגת

 .זו מסגרת הזמ� שאני מדברת עליה . השני� האחרונות בשוליי� הדרומיי� של מטרופולי� המרכזוחמש

, החורש בירוק כהה נויש, ו מסתכלי� קצת על אזור המחקר מבחינת שימושי קרקע כלליי� ביותרא� אנ

נ� ויש, חי� הירוקי� באזור הזה בירוק בהירהשטח החקלאי שבעצ� מהווה את כל התוו� שבי� השט

): 'א1איור (היא נראית כ� , בשנות השבעי�אי� נראתה התפרוסת א� נסתכל . השטח המפותחהחולות ו

רואי� , )'ב1איור ( האלפיי� א� מסתכלי� על שנות. מאשר בדרו�יותר בנוי גדול בצפו� חלק יש לנו עדיי� 

וא� אני מסתכלת על מסדרונות ירוקי� ,  מאודנרחבי�חלקי�  מכסה ,השטח המבונה ,פה את האדו�

�רואי� כא� הבדל די גדול בי� אזור הצפו� , בכל מקרה. ברור אי� זה משפיע עליה�, שאמורי� לעבור בתוו

לעומת זאת , למעבר של מסדרונות היו� נו כמעט לא רואי� אפשרות באזור הצפו� אנח:לאזור הדרו�

  . לפחות מבחינה חזותית, באזור הדרו� יש קצת יותר אפשרויות

אפשר ובתכלת , 70 מער� הכבישי� של שנות ה אפשר לראות את סגול  בבורדו, אשר למער� הכבישי�  

 רוב התוספות אמנ� באזורי� :מתקבלת אותה  מגמה. 2000 הכבישי� עד שנות התוספת לראות את 

  . רוב� באזור הצפו�, אבל יש ג� תוספות של כבישי� מעבר לשטח המבונה, מבוני�
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  בשוליי� הדרומיי� של מטרופולי	 המרכז�70 שימושי קרקע בשנות ה: א1איור 

  בשוליי� הדרומיי� של מטרופולי	 המרכז�70 ושי קרקע בשנות השימ: ב1איור 

  

פיתוח על חשבו� שטחי� פתוחי� היא מגמה של  לסיכו� נאמר כי המגמה הכללית שמצטיירת  

הפיתוח וקצב  :הבדל בי� שתי היחידותא� כי יש , דרו�הצפו� וה ,וחקלאיי� בשתי יחידות המחקר

קט� השהשטח הבנוי הוא החלק א#  .קרובה יותר למטרופולי�ה , יותר ביחידה הצפוניתי�הפיתוח גדול

עדיי� חלקו של השטח הזה הול� וגדל בשני� , חו& מהתקופה האחרונה, ביותר כמעט בכל התקופות

על ובדרו� ,  מהשטחי� אחוז40על כיו� בצפו� אנחנו מדברי�  . והוכפל בשתי יחידות המחקר,האחרונות

 חורש

 חולות

 שטח חקלאי

 שטח מפותח



 46 

גידול עקב בעיקר , שינויי� רבי�עובר הנו#  עשרי� השני� האחרונותב, א� כ�.  מהשטחי� אחוז20 כ

עלמות השטחי� י בה,ושינויי� אלה מתבטאי� בפיתוח מוא&,  ולח& גובר על הקרקעההאוכלוסיי

  . בזה מתמקד המחקר הזה .�וברציפות שלההפתוחי� ובפגיעה במערכות אקולוגיות 

בעזרתה שהדר� היעילה . ג� סלעית הזכירה אות�,  כבר הזכירואת הדברי� שאני אומרת עכשיו

. מסמ� שהוציאו יהושע שקדי ואלי שדותבכ� נכתב . שמורות טבע לשמור על המגוו� הביולוגי היא אפשר

 לשמור כדי, ולכ�. לשמור על המגוו� הביולוגיא� אי� בה� די , שמורות טבע 300 במדינת ישראל למעלה מ

 של אוכלוסיות גדולות �קיומאת עלינו לשמור על שטחי� גדולי� ורצופי� שיאפשרו , על המגוו� הביולוגי

דרכו יכולי� ש י רצ# קרקעהוא  מה שאנחנו רוצי� ליצור,בעצ� .�מעבר של חומר גנטי ביניהאת הו, יחסית

  . מסדרו� אקולוגינהוג לכנות זאת  .בעלי חיי� לעבור בי� אזורי� שמורי�

והדיו� , פי איכויותיה� האקולוגיות ה� הוגדרו בעיקר על, כשדיברו על מסדרונות ירוקי�, בתחילה

ת מתרחב הדיו� ג� בשני� האחרונו. באיכות שלה� ואיכויותיה� החברתיות והתרבותיות היה מועט

 דברהו, סמוכי� למרחבי� עירוניי�הבעיקר ביחס לשטחי� , לאיכויותיה� החברתיות והתרבותיות

  כבר מכיוו� ש, מתחייב

ניסיונות לחפו# בי� .  בלבדדי� אקולוגיי�יתפקמסדרו� שיהיו לו לדבר באזורי� מאוכלסי� על אפשר  אי

  . אורטית בלבדנעשו ברמה ת, מכלולי מורשתופש ופנאי ושטחי נבי� המסדרונות האקולוגיי� ו

יציבות� של המסדרונות המיועדי� לבחו� את היא , קוד�מה שאמרתי  לענוס# , מטרת המחקר  

ידי בעתיד לג�     אנחנו חושבות  –אשר הביאו בעבר ויביאו , מאפייני� מובחני� שלה�וכ� לאתר  לשימור

אלא לדבר על המגמות שאפיינו ,  לא רק לאתר איפה עוברי� המסדרונות כיו�כלומר. אור� זמ�יציבות ל

מה מאפיי� מסדרו� .  מה� שמרו על היציבות שלה�לוואי,  שינויי� ה� עברולואי, אות� במהל� השני�

, קווי� מנחי� ג� בעתידאולי לאפשר לנו להגדיר אפיו� של זה יוכל  ? השני� אחרונות35 שנשאר יציב ב

  . לו מסדרונות לבחור לשמרישאלה אבחליט כלומר לה

 ,איתרנו מסדרונות ירוקי� ואפיינו את האיכות שלה�ראשית : השלבי� הבאי�פי  היעד הושג על

 �35 לאור� יציבות בחנו את ר כ� אח.נכו� לומר ברמה של שימושי הקרקעיותר . בעיקר ברמה הנופית

החברתיי� והתרבותיי� ,  אפיינו את הגורמי� הסביבתיי�ר כ�אח. בארבע נקודות זמ�, השני� האחרונות

ווי� מנחי� ק במידת האפשר נווהגדר, חקר היסטורימשזה בעצ� , ליציבות� לאור� השני�תרמו אשר 

  . אשר יבטיחו את יציבות� ג� לדורות הבאי�, לאיתור מסדרונות ירוקי�

  



 47 

 

  . אזור המחקר

 את תכוללו, לבחינת המאפייני� נבחרה יחידה נופית המשתרעת בשוליי� הדרומיי� של מטרופולי� המרכז

 לאור� הזמ�בחינת השינויי� . יציב ביותר באזורכל דבר שנמצא בסופו שמסדרו� ה – רצועת נחל שורק

בסביבת מערכות מידע ,  טכניקת נתיב העלות הנמוכההיאהאחת . נעשתה באמצעות שתי שיטות מחקר

ונמדדה יציבותו ,  בשיטה זו הושווה מסדרו� שורק למסדרונות אחרי� בשוליי� הדרומיי�.גיאוגרפיות

את חקר שיטה זו נועדה בעצ� לבסס . לזה התלווה מחקר איכותי היסטורי .במהל� ארבעה עשורי�

  . הסיבות ליציבותו של מסדרו� שורק

המחקר האיכותי ו, יותר להראות מה קרה ש�היא מטרת�  עתי  והניתוח המרחביGIS ה תטכניק  

ומה , היו ממזרח וממערב לוש, ורי הליבה בשטח המחקרבעצ� אפיינו את אז. את מה שקרההוא להסביר 

  .   זה איפה עוברי� אות� מסדרונות שעשויי� לחבר בי� הליבות האלהשניסינו לבדוק

מכיוו� שרוב השטח הפתוח מתרכז לאור� הגבולות המזרחיי� המערביי� , לפני כ�כפי שאמרתי ג�   

ולכ� זה בעצ� , בתוו�הרבה יותר גדול  ונה והחקלאיהשטח היחסי של השטח המב, של אזור המחקר

  . מצמצ� את האפשרויות שלנו להעביר מסדרונות באזור הזה

, לא ארחיב על זה .ג"שיטת הטכניקה של נתיב העלות הנמוכה באמצעות ממאסביר ממש בקצרה על 

באזורי� , רשתות אקולוגיות בשיטה הזאתשל צור כשאנחנו מדברי� על תכנו� ויי. אבל בכל זאת

 סקר שקשור במגוו� לא עשינו. שימושי קרקעשל רכיה  על הירזאתאנחנו בעצ� מבססי� , מאוכלסי�

 כדי  שימושי קרקעשלרכיה בעצ� הגדרנו הירולכ� , אנחנו מדברי� פה שוב על אזור מאוכלס, ביולוגי

 צריכה להיקבע מתו� התייחסות לתנאי� הסביבתיי� הנדרשי� ורכיה זהיר. ר את אות� מסדרונותלהעבי

רמה מינימלית של הפרעה מצד אולי יותר נכו� לומר מערכות נופיות ו, על מערכות אקולוגיותלשמירה 

  . האד�

ברי� על ארבע אנחנו מד, מקורות המידע ליצירת בסיס הנתוני� הזה של שימושי הקרקעבעניי� 

מבחינת כלל .  או קצת לפני ההווה,שנות התשעי� וההווה, שנות השמוני�, שנות השבעי� :נקודות זמ�

השתמשנו בארבע מפות ו, בשנות השבעי� ובשנות השמוני� אי� לנו שכבות דיגיטליות, שימושי הקרקע

ג הלאומי שבה� "שכבות של הממ היו לנו בשנות התשעי� והאלפיי�.  טופוגרפיות שכוללות את כל האזור

בשנות התשעי� היו לנו . שכבת הכבישי� ושכבת השטחי� הבנויי�, בשכבת שימושי הקרקע, השתמשנו

קיבלנו שכבות מידע , כל מה שקשור בצומח הטבעיב. ג� צילומי לוויי� שמה� הפקנו מפת שימושי קרקע
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לכבישי� לא לקחנו רק .  השתמשנו�ובעצ� בה, י�ל וג� מרשות שמורות הטבע והגני� הלאומי"ג� מקק

בנינו את בסיס בעצ� מזה . &"אלא ג� את שכבת הכבישי� ממע, ג הלאומי"כבישי� מהממהאת שכבת 

  . הנתוני� שלנו לכל תקופת זמ�

,  כלשהועלותמשטח היינו צריכי� לבנות , לאפשר את השימוש בטכניקה של נתיב העלות הנמוכהכדי 

מעט גבוהות רמות , מוב� שהיו לנו רמות נמוכות של הפרעה בשטחי� הפתוחי�. לפי רמת ההפרעה שלו

שכבת הכבישי� ושכבת יותר הוא נרחבת אבל הדבר שעבדנו עליו בצורה , בשטחי� החקלאיי�יותר 

 סביבו) אזורי חי& ("באפרי�"אלא ג� , ההפרעההמקו�  הלא רק הכביש עצמו הי. השטחי� הבנויי�

יצרנו , בכל מקרה. את הכבישי� חילקנו לפי כבישי� ראשיי� וכבישי� משניי�. סביב השטחי� הבנויי�ו

  .  הגדרנו עלות כזהבאפר ולכל , ג� סביב הכבישי�"באפר"

 שכבת הכבישי� והשטחי� :ארבע השכבות שלנוהיררכיה משולבת של כל  יצרנו בסופו של דבר

 .לקביעת ערכי העלות המשולבתהשתמשנו שני מודלי� ב. השטח הטבעי והשטחי� החקלאיי�, הבנויי�

מאפשר אציג רוב התוצאות שמתבססות המודל החזקתי שעליו , אבל באופ� כללי, רחיב על כ�לא א

יהיה ו, המודל הליניארי פחות מאפשר את זהואילו  ,להעביר דרכ� מסדרונות אקולוגיי� או סביבתיי�

  . לראות את זה בתוצאותאפשר 

יש העדפה פחותה ,  יותרגבוההכל שהעלות כו,  לוקחת את העלותטכניקת נתיב העלות הנמוכה

איור (תוצאות בא� נסתכל . הנתיב יעבור דרכה,  יותרנמוכה ככל שהעלות .להעביר את הנתיב באזור שלו

 ככל שזה ירוק :מדרג של צבעי�נתנו לה ו, זו בעצ� התוצאה של טכניקת עלות הנתיב הנמוכה, )ד  א2

אפשר  פירוש הדבר שאי, וכשזה לב�, הרבה פחות טובהנתיב ,  חו�ואהככל ש,  יותראיכותיהנתיב , יותר

 שברובו הוא חורש טבעי ,זה האזור המזרחי. הליבות מסומנות בצבע סגול. להעביר ש� מסדרו�כלל 

 ,חו& מהאזורי� הבנויי�,  כמעט כל האזוראפשר לראות שבשנות השבעי�. והליבות במערב של החולות

לעומת  .חו& מהשטחי� הבנויי�, ל פה בעצ� ירוקווכמעט הכ, הוא אזור שאפשר להעביר בו מסדרו� ירוק

אבל . להעביר בו מסדרונותאפשר  איש, באזור הצפו�מאוד גדול בשנות השמוני� כבר יש אזור , זאת

 . הוא עדיי� האזור שנחשב הטוב ביותר, נפגעשא# , למשל, נחל שורקאזור אפשר לראות ש
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2000-שנות ה 90-שנות ה   

70-שנות ה 80-שנות ה   

  לפי הקידוד החזקתיבימינו  ו90, 80, �70משטחי המסדרונות משנות ה

  . האזור אינו ראוי להתוויית מסדרונותיורבי שמעלמהס# ה שטח מעל ער� ואשטח השקו# הה;  שער� המשטח גבוה יותר איכותו יורדתככל

  

אזור כ לא הגדרנו את הנחלי�שא# שלהמחיש רק כדי , נחלי�ה תשכבעל גבי זה שמתי את , דר� אגב

זו התוצאה של שנות . המסדרונות עוקבי� אחרי הנתיב שלה�רואי� ש� הכול בס, פוטנציאלי למסדרונות

 זה להעביר כא� נתיב של מסדרו�.  גדולהכבר) ביחידה הצפונית(הפגיעה פה אפשר לראות שו, התשעי�

נחל שורק ממשי� .  להעביר בה� מסדרונותאפשרבאזור הדרו� עדיי� יש אזורי� ש. ממש בלתי אפשרי

 אזור שאפשר להעביר בועוד לא נשאר שבאזור הצפו� אנחנו רואי� בדיוק , ובהווה, ולשמור על עצמ
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הוא והאזור של נחל אלה , מסדרו� מרכזי נחל שורק כ עלבאזור הדרו� אנחנו מדברי� שוב .מסדרו�

  . מסדרו� נוס#

מסדרונות סביבתיי� או זה בעצ� מה שקרה ל, א� נשווה את שנות השבעי� לשנות האלפיי�

אפשר לראות ,  שדיברתי עליוליניאריהמודל הפי    עלא� נשווה.  באזור המחקראקולוגיי� או ירוקי�

אי� אזור שאפשר להעביר כמעט , מקו� שבו יכולי� לעבור המסדרונותאינ� השטחי� החקלאיי� ר שאשכ

דיו�  לסלהיכנרוצה ני ינא. בשנות השבעי� עוד אפשר לראות בהחלט אזורי� די טובי�. בו מסדרונות

מה , לפי המודל הליניארי, בכל מקרה. כי אני רוצה להגיע לחלק הבא, גדולי� בי� הצפו� לדרו�ההבדלי� ב

לשטחי� המפותחי� מאשר לשטחי� הרבה יותר קרובה שהעלות של השטחי� החקלאיי� , ה ש�שקר

בלי  באזור המרכז י�נשאר, מסדרו�מהאפשרות להעביר דרכ�  אות� י�מורידברגע ש ,ולכ�. הפתוחי�

  . כי אי� כמעט שטחי� פתוחי� טבעיי� בתוו� הזה, שו� דבר

ל יש קווי דמיו� בי� מצב וקוד� כ. שנקרא לה� יותר מתקדמות, לקצת יותר מסקנותכעת אגיע 

, למשל. הדרומי בשנות האלפיי�האזור של שטחי� ל, השטחי� הבנויי� בחלק הצפוני בשנות השבעי�

שנות ב והוא דומה למצב 91עכשיו הוא כבר , 50 או כמעט 40השטח הבנוי בשנות השבעי� בדרו� היה 

, כלומר. רומילעומת זאת הוא עולה באזור הדו, קצב הפיתוח ירד באזור הצפוני. השבעי� באזור הצפוני

  . למה שקורה היו� בדרו�ו, צפו�במה שקרה בשנות השבעי� אלו קווי� מאפייני� ל

 מה שנקרא ,מידת הפיזור של שימושי הקרקע במרחבבעניי�  הוא עוד דבר שנבע מהניתוח המרחבי

,  דווקא האזור העירוניואהיותר גבוהה האזור שמידת הקומפקטיות שלו  ,בעצ�. מדד הקומפקטיות

מיד ו, קצת יותר מתוכנ�אזור זה הסיבה לכ� היא מ. ולא האזור החקלאי או המפותח, דווקא האזור הבנוי

 מידת הקומפקטיות ג� של האזור .נעשה רעו מצבאבל בהווה . מבחינה מרחביתהדבר משמעות אראה את 

  . וצרי� לשי� לב לנקודה הזאת,  הולכת ויורדתהבנוי

 כלומר, אפשר לראות שכל השטחי� הבנויי� הולכי� ומתרחבי�, א� נסתכל אי� זה מתבטא במרחב

השטחי� החקלאיי� ה� גורמי� לפרגמנטציה של ואז , של תכנו� בהקשר שלה�כלשהי מידה יש 

השטחי� ששת הגושי� הגדולי� היו  שא� בשנות השבעי� הוא דבר נוס# שראינו בהקשר הזה .והפתוחי�

 ה� תוו� הזהוכל שלושת השטחי� הגדולי� ב,  יש רק אחד שהוא חקלאיבשנות אלפיי�הרי , החקלאיי�

מצטיירת ההמגמה . השטח הבנוי מעוד כמה היבטי�השתלטות רואי� את ,  כלומר.שטחי� בנויי�וקא דו

את מספר המסדרונות הירוקי� האיכותיי� עד למינימו� של מאוד יש פיתוח מוא& שמפחית . ברורה

א� עדיי� , החלק הדרומי נמצא א# הוא תחת לחצי פיתוח. דרומיל הצפוני מסדרו� יחיד בתפר שבי� החלק
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למסדרונות ע� התמורות בשטח הבנוי נוגע התוצאות בשילוב . נמצא במצב טוב בהרבה מהחלק הצפוני

כי , למסדרונות ירוקי� באזור הדרומינוגע ב, אני נזהרתו, עשוי להצביע על תחזית פסימית, בקצב הפיתוח

 קצב :הצפוני בשנות השבעי�רואי� שהשטח הבנוי בחלק הדרומי בהווה דומה לשטח הבנוי בחלק 

  . גדלוהאיו� על השטחי� הפתוחי� והחקלאיי� הול� ו, הפיתוח נמצא במגמת עליה

יאפיינו את העתיד הקרוב , צפוני השני� האחרונות בחלק ה35המגמות שאפיינו את ש לשער אפשר

מסדרונות ירוקי� ופארקי� מטרופוליניי� כמו  ל)היו�(בחלק הדרומי ויפגעו באזורי� הפוטנציאליי� 

יציבות ושומר על מגלה נחל שורק , אזור המחקרבאבל בניגוד לרוב המסדרונות . אזור נחל שורק ונחל אלה

  . יא מה הייחוד שלוהשאלה ה .יוגבולות

נחש# מיד לו אתרי� ההיסטוריי� הסמוכי� לגדות ול, אפיקל, שורקנחל היחס המיוחד ל, ראשית

ני היו באר& ישראל שטחי חורש אמ בשלהי תקופת השלטו� העות.לאחר סיו� מלחמת העול� הראשונה

והתרכזו בעיקר באזורי , ו מעטי� ואילו שטחי היער הנטוע הי,בעיקר באזורי� ההרריי�, טבעי רבי�

 ב. אזור השורק בפרטאת ו, הבריטי� בחרו להרחיב את אזורי היער הנטוע בכלל. ההתיישבות היהודית

ובעקבותיה הוכרזו אחדי� מאזורי היער והחורש ,  התפרסמה פקודת היערות והחורש הראשונה1920

 והמתח� כלל את קבר , דונ� בשטח השורק400בהכרזה זאת נכללו  . יערות מוגני�ר& ישראלהטבעי בא

שטחי החורש המוכרזי� בנטיעה של ועקב כ� הוגדלו , פקודת היערותרחבה וה 1926  ב. נבי רובי�

ההחלטה . 1952 ל הרחיבה אות� ב"קקו,  נטעו הבריטי� אל# דונ� בשטח השורק1930 ב. אקליפטוסי�

ועל צמחייתו נזכרת לראשונה בניסיונות הבריטיי� לקבע את החולות הבריטית לשמור על נחל שורק 

 כשמורה 1930הוכרזה בשנת ,  או השורק,שמורת יער נחל רובי�. 1921 הנודדי� בסמו� לשטח השורק ב

לא התאמצה לשמר את  1948ההתיישבות היהודית לאחר    .סגורה שמטרתה לייצב את החולות הנודדי�

 עדיי� זורמי� מי� באזור ואבל בתקופה ז, מער� הנחלי� באר& וג� את שמורות היער והחורש לאורכ�

מורת טבע את השורק כאזור של ש) ...לא אריק שרו�(אריה שרו� ציי�  1951 ב. השורק ללא הפרעה

בת י� וראשו� , חולו�, יפו, אביב  ל תהערי� ,האזור המתפתח מצפו� – שתפקידו לחצו& בי� אזורי� בנויי�

תפקיד .  וזה כמוב� כבר לא עתיד,הערי� אשדוד ואשקלו� –בנות מדרו� לו יוהאזור שעתיד לה, לציו�

  . עדרו עלולה העיר להמשי� ולהתפשט ללא ק&יבהו ,הנחל לשמש חגורת ירק ואזור שיקי# כל ריכוז עירוני

,  אל# דונ�96נחל שורק היה צרי� להיות חלק מפארק נחל השורק שישתרע על , כניתו של שרו�לפי ת

רחב כל הנחל או חלק שזה כבר , הרי ירושלי�לאזור , עד למזרח תעוברהשפ� ועניי� את עוזבת ופה אני 

ג� ש� דובר על הצור� ו ,31א "למצוא בתמ אפשר ביטוי לגישה של שרו�. של הנחל ממזרח למערביותר 
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 הוא מוזכר כנחל המקשר בי� 22א "ג� בתמ. נחל שורק מוזכר ג� ש� .בהפרדה בי� המרכזי� האורבניי�

 מתחילי� לראות פה .ור� צירו נכסי תרבות ומורשת רבי�ולא,  ושמורות טבעפארקי�, שטחי� פתוחי�

ההתייחסות לשורק ולסביבתו מעתה . לא רק לערכי� סביבתיי�ו ,את ההתייחסות ג� לערכי� נוספי�

אנחנו מדברי� פה על נו# שמייצג את , ג� א� ההגדרה לא נאמרה במפורשו, ואיל� היא של נו# תרבות

  .אד�להמפגש בי� טבע 

חוזרי� המתכנני� ומדגישי� את חשיבות� של , כנית המתאר הארצית המשולבתת, 35א "בתמ

כנית מציינת הת.  נחל שורק נכלל בחי& הזה .הפתוחי� בי� ריכוזי האוכלוסיי חי& ירוקי�אזורי הנחלי� כ

 ,� לעניי� של נחלי ישראלאנחנו נכנסי. למטרות פנאי ונופששל הנחל שיקומו ופיתוחו , את חשיבות שימורו

מה . נחל שורקעניי� וג� כא� אנחנו מדברי� , שעכשיו מתחילי� למצוא איזושהי עדנה בהקשר שלה�

לשלב ג� את העניי� של  –ד פרויקטי� ו כמו שמדברי� פה בהרבה מא–העניי� של להפו�  הוא כא�נוס# ש

,  בכל מקרה.בתו� האזורי� שיש לה� ערכי� סביבתיי�, פשערכי� חברתיי� של אזורי� של פנאי ונו

את יציבותו של נחל שורק במהל� השני� יש להסביר לא רק בקצב שהסקירה ההיסטורית הזאת מראה 

  . אלא ג� במעמדו ההיסטורי, הפיתוח והתמורות המתרחשות בסביבתו

 אנחנו .ו� לציו� מכיוו� גבול ראש,צפו�מי� קיש הוא איו� כלשהו דבר אחד שמעיב על העניי� הזה

 אפשר לראות פה קצת את ההתפתחות של .בגבול העיר יבנה –ומדרו� , בשפ�, מדברי� בעיקר במערב

אפשר לראות שהמסדרו� פה מסתיי� , וא� נתמקד באזור השפ�, שהולכת מערבה על החולות, ראשו�

יצטר� המסדרו� לעבור בצורה ,  האזור הזה יהפו� להיות מתח� עירוני אחדא� .בצורה לא כל כ� רצויה

  . איו� שצרי� לשי� לב אליועל אבל בכל זאת אנחנו מדברי� , יש אלטרנטיבה, כלומר .קצת אחרת

, י� יציבי�לדבר על קווי� מנחי� לאיתור מסדרונות ירוק, למדיכללי באופ� , אנסה בכל זאתא� 

 ולאו דווקא ,ג"לאתר גבולות של מסדרונות ירוקי� בסביבות ממ הוא ראשו� שצרי� לעשותהדבר ה

תי ע ניתוח מרחבידרושי� . למימושלמדי פשוטה שהיא טכניקה א# , באמצעות טכניקת העלות הנמוכה

ומחקר איכותי היסטורי , ור� זמ�ג לבחינת היציבות של המסדרונות באזור הנחקר לא"סביבת הממ לש

  . חברתיי� ותרבותיי�, להסדיר את היציבות בהיבטי� מדיניי�כדי 
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  מרחבית ופרישה הגדרות : נופי תרבות חקלאית בישראל

  אלי שטר	'  פרופ

 

אעבור לנושא הקרוב יותר לתחו� ,  לאחר ששמענו הבוקר בעיקר הרצאות בנושאי טבע וחקלאות

 את פרישת� אנסה להגדיר� ולהציגו, אדבר על נופי התרבות החקלאית בישראל. מדעי הרוח והחברה

  . המרחבית

שמירת השטחי� הפתוחי� " פרסמתי ע� עמיתי� מסמ� מדיניות ארצי בנושא לפני שנתיי�

של השטחי� הפתוחי� ,  הגדול יחסית,במסגרת המצאי. " המדיניות והכלי� לשמירת�:בישראל

ד ו ישנ� הרבה מאבתו� השטחי� החקלאיי�. חלק נכבד כמוב� ה� שטחי� חקלאיי�, בישראל

, עסק  רבות בנושא,  שהיה כא� הבוקר,מוטי קפל�. להגדיר� כבעלי נו# חקלאי ייחודיאפשר חי� ששט

 היו אלא שהמחקרי� האלה.   כבר לפני חמש שני��"כ� שהנושא עלה דר� המחקרי� של נקודת ח

חינה בעיקר מב,  יהיו דווקא ברמת הפרטנותואילו הנושאי� שאני אדבר עליה�, ברמת הכללה

נגדיר אות� בהמש� כנופי� של תרבות השטחי� החקלאיי� ה� שטחי� שכ� שחלק מ, מרחבית

  . חקלאית

המהווי� מורשת לפעילות האד� בתחו� החקלאי בעבר וג� , נופי� אלה של תרבות חקלאית

 וה� ,לא מופו בצורה שיטתית, לא סווגו בצורה שיטתית, מעול� לא אותרו בצורה שיטתית, בהווה

 nationalמה שמכונה ג� אינוונטר לאומי או , מרש� מורשת ארציות חלק מיבהחלט עשויי� לה

register .את� . חלקו בהחלט יכול להיות קשור למה שמכונה היו� המורשת העולמית של אונסקו

ל אתרי מורשת  מכלולי� שחמישה� השאתרי� עשר  אחד בישראלישנ� כבר בוודאי יודעי� שהיו� 

יתכ� שחלק מאתרי המורשת החקלאית יכולי� להיכלל יובהחלט , ידי אונסקו  עולמית מוכרזי� על

אתרי מורשת המוכרזי� כמעט שמונה מאות מתו� , רק כדי לסבר את האוז�. מצאי העתידי הזהב

ומתו� הרשימות , ה� אתרי מורשת שענייני� חקלאות י�אחוזחמישה , בעול� כאתרי מורשת עולמית

 י� אחוזשישה – שימות שכל מדינה החברה באונסקו מגישהר – הטנטטיביות שהוגשו לאונסקו

הוא , וודאי כבר הצלחת� לראותבכפי ש,  כ� שמטרת המחקר הנוכחי.עניינ� חקלאותאתרי� מה

להערי� , לאתר ולסווג את נכסי התרבות החקלאית, ל להגדיר את נושא התרבות החקלאיתוכראשית 
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וא  הGIS שההיו� כמה פעמי� הוזכר כבר .  ממוחשבתGISאת חשיבות� לשימור ולמפות� במערכת 

  .  מאודטריוויאלי נעשהכלי עבודה ש

 הגדרות וסיווגי� של נופי כמהאציג ,  ושיטותיוהמחקרעל מהל� אדבר  במעט הזמ� העומד לרשותי

ואגדיר את המבנה המרחבי , אציג שיטות לתיעוד הנו# החקלאי והמרכיבי� אותו , תרבות חקלאית

ח המלא ממילא מצוי כיוו� שהדומ, אעשה זאת על קצה המזלג. החקלאית בישראלשל נופי התרבות 

אסביר , נכסי התרבות החקלאיתשל  אדבר מעט על איתור ותיעוד  על כ�נוס#. �"באתר של נקודת ח

 nationalשבהחלט יכול להיהפ� לחלק מאותו , מהו המאגר הממוחשב שבנינוו, מה בעצ� אנחנו עשינו

register – הכוונה ג� לאתרי ,  שאני מדבר על אתרי מורשתכ. אותו מרש� לאומי של אתרי מורשת

 ,את מדרג החשיבות לשימורו לבסו# אציג את הסיווג והפרישה המרחבית. טבע וג� לאתרי תרבות

  .ואקנח בכמה מסקנות שיביאו אותנו לראש השנה

הוא .  הוא אחד החשובי� שבה�החלק הראשו�. המחקר עצמו מורכב מארבעה חלקי� מרכזיי�

האחד  :והוא כולל שני סקרי�, החלק שבעקבותיו אנו רוצי� להגדיר את המרכיבי� של הנו# החקלאי

,  סקירה של מסמכי אונסקו בנושאהוא אחר וה, ספרות הכללית בנושא התרבות החקלאיתהסקר הוא 

המטרה . יבט החקלאי במסגרת אתרי המורשת העולמיי�בעיקר בשל החשיבות ההולכת וגדלה של הה

 רצינו לאתר מצאי פוטנציאלי של נופי כמו כ�. "נופי תרבות חקלאית"הייתה למצוא הגדרות למושג 

 סקרנו  על כ�נוס#. השתמשנו ג� במקורות כתובי�ש� כ� ול, מורשת תרבותית במדינת ישראל

וערכנו סקר מומחי� שעליו , תצלומי אוויר משלימי�ו 35א " תמכניות מתאר רלוונטיות כדוגמתת

� ,פי ערכ� לשימור על, או את נופי התרבות החקלאית, כל זה כדי לערו� את האתרי�. אעמוד בהמש

  . ולבסו# למפות�

א�  ,אני מתאר לעצמי שרובכ� יודעי� מה� נופי תרבות. הנופי� החקלאיי� ה� חלק מנופי תרבות

 ,נופי התרבות מורכבי� מרבדי� שוני�. ה על בסיס זההכדי שכולנו נהי, את ההגדרהל זאת אציג בכ

הנופי� . נופי התרבות יכולי� לכלול נופי� כלכליי�, הלדוגמ.  לסדר במדרגאפשרואת הרבדי� עצמ� 

 בשק# המוצג. 'יירותיי� וכונופי� ת, י�ינופי� חקלא ,הכלכליי� יכולי� לכלול נופי� תעשייתיי�

בניסיו� להגדיר את מה שנקרא נו# , מבנה מתודולוגי לדר� שבה אנו עוסקי� בהגדרותאפשר לראות 

הגדרה ,  לא העולמית ולא באר&,לא מצאנו בספרות,  לפחות,אקדי� ואומר שאנחנו. תרבות חקלאית

  אבל,נופי תרבות ככללמנגזר המרכיב  בתור קלאיי�ישנ� הגדרות לנופי� ח. לנו# התרבות החקלאית

יכולי� להתקיי� , כפי שכבר אמרתי, כ� שנופי התרבות, אי� הגדרה ספציפית לנו# התרבות החקלאית
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, הנושאי� שאנחנו עוסקי� בה�, תרבות דתית, כגו� נופי� של תרבות צבאית, בסוגי� שוני� של נופי�

  .'וכו' ות התיישבותית וכונופי תרב, תרבות תעשייתית

 למצוא אפשרהגדרות כלליות ש: ההגדרות הכלליות לנופי תרבות באות משני מקורות עיקריי�

 ידי  לשהוצעה עת המצויות במערכת ההגדרות והגדרוכ� , אצל חוקרי� שוני� העובדי� בתחו�

בסופו יאפשרו לנו אנו משתמשי� בהגדרות ש. חלק מקווי הפעולה של הוועדה לנכסי תרבות – אונסקו

  . כלשהיטיפולוגיה מרחבית לסיווג וללהגיע של דבר 

ובתו� הנו# , מרבדי� של נו# חקלאיבעצ� מורכב נו# התרבות החקלאית , כפי שאת� רואי�

. הנופי� החקלאיי�ו# התרבות החקלאית הוא חלק מנ, כלומר.  מצוי נו# התרבות החקלאיתהחקלאי

הראשונה לנו#  ההגדרהאת . אציג  שתי הגדרות, כיוו� שאני מניח שרבי� יודעי� מהו נו# תרבות מ

על בעיקר מדברי� אנחנו . אוגר# באוניברסיטת ברקלי בקליפורניהג – קארל סאואר' פרופ טבעתרבות 

ואומצה , 2003ההגדרה שנטבעה בשנת  .נופי� שה� תוצאה של פעילות משותפת של האד� והטבע

 בכמה סוגי� � ומבחימפרט אונסקו: אולי קצת יותר מפרטתו,  למדידומה,  אונסקוידי ללאחרונה ע

, הלדוגמ.  האד�ידי לזהו נו# שתוכנ� והוק� ביודעי� עו, נו# אחד נקרא נו# מתוכנ�. של נופי תרבות

זהו נו# שנוצר .  שכולל את מרבית נופי התרבות,נו# אחר הוא נו# ורנקולרי. הגני� הבהאיי� בחיפה

. ראסות האורז בדרו� מזרח אסיהה� טהדוגמא הקלאסית . שימוש של בני אד� במשאבי הטבעמ

לאמנות ולעתי� הוא נו# , לדעות, קשור לאמונות נו# ש – הסוג השלישי הוא הנו# האסוציאטיבי

שהנופי� החקלאיי� א#  ,ורנקולריי�ואנחנו נעסוק בעיקר בנופי� ה. שנמצא אצל האד� בראש

או הנו# האורגני כפי שנהוג , ומתו� הנו# הפרטיקולרי, געת בכול�יכולי� לונושאי התרבות החקלאית 

 היו� בבקעת בית הזהו נו# חקלאי המשתק# לדוגמ. על נו# מתמש�ג� אנחנו יכולי� לדבר , לקרוא לו

ד יסודות של פעילות והרבה מא, אחורלא� מישהו יתחיל לנבור , יש בו חקלאות אבל יש בו. נטופה

ואנו , זה נו# שהתהליכי� שיצרו אותו הסתיימו, אנו עוסקי� בנו# משארי. דורות קודמי�המחקלאית 

או א� נסתכל פה על , תחנות קמח בו יש עמק שא� אנחנו מדברי� על . מדברי� על איזשהו נו# מאוב�

על , ראסות שלועל הט, זהו בעצ� נו# חקלאי מאוב�, ועליו הכפר של צובה, הגבעה שנמצאת על ידינו

ומי שמכיר ג� את הנקבות שמצויות מתחת , על השרידי� של המבני� החקלאיי�, המטעי� שלו

  .  לנו# מאוב�הזו דוגמ.  לקרקע

הבעיה . והנו# החקלאי הוא בעצ� יחידת נו# רציפה, הנו# החקלאיחלק מהנו# המאוב� הוא 

אני לא .  של הנו#תמיובעיקר בגלל הדינ, ימור כמקשה אחת שיחידה זו איננה ניתנת לשהמרכזית היא
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אלא ג� על ,  פעולות פיתוח כאלה ואחרותידי למדבר על כ� שחלקו כורס� או יכורס� בעתיד ע

.  וקשה לשמור על מערכת אחת', עיבוד היתר וכו, ההזנחה לפעמי�,  של סוגי העיבודתמיוהדינ

 לדר� שבה היפני� מגדירי� את ההשק# המוצג  הוא דוגמ. להלא אכנס לכל ההגדרות הא ברשותכ�

המורכב מנכסי , נמצא נו# התרבות החקלאית, הרבדי� שלו או כאחד ,ומתוכו, יחידות הנו# החקלאי

והיא חקלאית , של פעילות, ג� בנויה וג� אסוציאטיבית, אלה נכסי� של מורשת. תרבות חקלאיי�

היא שהמקבצי� של , אימצנו בעבודה הנוכחיתאו ש, י� לאמ&וההגדרה שאנחנו רוצ, בעבר ובהווה

כשאנחנו , דהיינו. מהווי� את נופי התרבות החקלאיתהה� , נכסי התרבות החקלאית בהרכבי� שוני�

 ולנסות אנחנו יכולי� להתחיל מהנכס הבודד. אנחנו מתחילי� מנכסי�, מרכיבי� את מכלולי התרבות

א� אנחנו ,  משו� שבעיקרו�,שלא תמיד הוא מכסה את כל הנו# החקלאיא# , ל�ולהרכיב ממנו נו# ש

הרי שחלק גדול , מהשטחי� במדינת ישראל ה� שטחי� פתוחי�יותר מתשעי� אחוזי� אומרי� ש

כפי , אנחנו בעצ� יכולי� לחלק.  שאינ� מעובדי�בי� שה� מעובדי� ובי� , מה� ה� שטחי� חקלאיי�

אלא שבעצ� ה� . את כל מדינת ישראל ליחידות נו# ולקרוא לה� יחידות נו# חקלאיות, וטי עשהשמ

כ� שאנחנו פשוט מתחילי� מהרכיבי� הבדידי� , יחידות גאומורפיות ולא בהכרח יחידות אחרות

  .והפרטי� הבדידי� שמרכיבי� את הנו#

 היכולי� לכלול  נכסי�–נו# אנו מתחילי� מפריטי , כפי שאמרתי. מכא� אנחנו מגיעי� לסיווג

 ,בדרכי� ,בטראסותהמש� דר� גתות ובתי בד ו, כות דיג ומתקני� עתיקי� לצידבר, שדות ומטעי�

 חקלאיי� שיש ער� פרס שקתות ושומרות ואפילו בתי, במערכות השקיה ובמתקני כליאה לבעלי חיי�

  . לכדוגמת מקווה ישרא, לשמר אות�

. אי� סיווג שיטתי אחיד. ח המחקר מוצגת סקירה של דרכי הסיווג במדינות שונות בעול�בדו

אני סבור . גי�וו הסיווג של הנורואה, וסליחה על העממיות שבדברי�, "עושה קצת שכל"הסיווג ה

אי� לו הסיווג שאנחנו קור. התרבות החקלאיתשל נו# ההצלחנו לקב& בחמש קבוצות את כל פרטי ש

בכל ,  השנייה,קבוצה אחת קשורה בעיבוד או בפעילות חקלאית.  קבוצות כמה כולל"סיווג תפקודי"

ובכל מה שקשור , רות ועזר לחקלאותיבמתקני ש, בתשתיות לחקלאות, מה שקשור בתעשייה חקלאית

ו� כיומ, אנו צריכי� לזכור שמרבית הדברי� קשורי� בחקלאות. במגורי� כפריי� חקלאיי�

ד והמגורי� בכפר קשורי� מא, לפיכ�. שבשטחי� החקלאיי� התרחשה בעבר עיקר הפעילות האנושית

  . בכל המקומות בחקלאות
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  –הוא יכול להיות משאר , כלומר, רשימה המוצגת יכול להיות היסטוריב י�נכסאחד מהכל 

בי� , אבל עדיי� יש בו פעילות, למשהו אחר בעבריכול להיות שהוא שימש . הפעילות בו הפסיקהש

הוא יכול להיות ליניארי כמו שדרה של , חנת קמחטהנכס יכול להיות נקודתי כמו . ובי� שלאחקלאית 

  . דומהמטע וכ,  בוסת�:של שטחנכס והוא יכול להיות ,ברושי� או מג� רוח או סכר או אמת מי� 

אראה לכ� (דר�  , פריט הנופי הבודדבהחל , לפריטי� אלה אנו יכולי� לתת ג� סיווג מרחבי

� אתשאנו מנסי� להבי� מהי החלוקה הזכ. מתח� נופי ואזור נופי, מקב& נופי, אג� נופי) דוגמאות לכ

 פריט נו# אנחנו יכולי� לדבר על. הנקודתי, על פריט הנו# הבודדאנחנו מדברי� , מבחינה מרחבית

 ואנחנו יכולי� לדבר ג� על מה שאנו קוראי� אתר יאנחנו יכולי� לדבר על פריט נו# כורופלט, ליניארי

האתרי� הנופיי� והפריטי� הבודדי� יכולי� להתקב& יחד . שלא בהכרח יש לו נכס ספציפי,  נופי

ושל בתי , חנת קמחטשל הוא מקב& של גתות ו, כא� בצובא, הכפר שנמצא לידינו, הלדוגמ. למקב& נופי

 קשר תפקודיאנו מדברי� על מקב& שיש בי� מרכיביו . 'ושל טראסות וכו, ושל נקבת מי�, מגורי�

  . והיסטורי כלשהו

והופכת ששומרת על רוח המקו� כלשהי רצועה נופית , כלומר, מקב& הנו# הזה יש ג� אג� נופיא� ב

האג� גבולות . האג� הנופי הוא בעצ� שטח, כלומר. אנו יכולי� לדבר על מתח� נו#, ו למכלולאות

 שיכול לכלול  את כל אנחנו יכולי� לדבר על אג� נופי, ומעבר לזה, הנופי ה� הגבולות של מתח� הנו#

אזור שיש בו א בדר� כלל  הומה שמייחד את האג� הנופיו, לפני כ�התצורות המרחביות שדיברנו עליה� 

שבתוכה אנחנו מוצאי� מרכיב של� של , אקלימית או אזור שיש בו הומוגניות טופו, חקלאות מיוחדת

  בהמש�שאראה לכ�כ. האג� הנופי הזה  יכול להיות עדיי� רק חלק מאזור של נו# חקלאי. הפסיפס

  . �ינויי� בממדי� המרחביתוכלו לראות את השי,  ו בוני� את מפת הנו# הכוללתכיצד אנ

מר שאני מודה וברצוני להקדי� ול? אי� אנו אוספי� את כל הנכסי� האלה במדינת ישראל, כעת

 הוא לא כזה �"נקודת חהעניקה הכספי שסיוע אבל יחד ע� זאת ה, על התמיכה הכספית בעבודה זו

שישמש בעתיד כלשהו מאגר ניסינו לבנות  לכ�. תהמאפשר לבנות אינוונטר ארצי מלא של נכסי התרבו

  . יכלול את כל הנכסי� החשובי� ביותראבל ', את האינוונטר הלאומי וכו, את המאגרי� האחרי�

ת או קריטריו� אחד של שרידות או נרא5: מיו� הנכסי� למאגר התבסס על שלושה קריטריוני�

הקריטריו� השני . נו רוצי� להתבסס על אתרי� שרואי� אות�כיוו� שאנחמ, תת או ויזואלי5חזותי5

,  יותרחשובההחשיבות הסובייקטיבית היא ה. ג� מוחשית וג� ערכית, הוא  של חשיבות סובייקטיבית

אול� אי� לו כל ער� מבחינה ,  מאודשובח יש לנו אתר ו� שיכול להיות שמבחינה מדעיתוכימ
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אה באתר נתו� רישהציבור  – א חשיבות� לציבורו� של שימור האתרי� הוחלק מהעניי, סובייקטיבית

שלט של רשות העתיקות או יוצב גדר וסביבו אפילו א� תהיה , שא� לא כ�. משהו שחשוב לשמר אותו

 הקריטריו� של ואההקריטריו� השלישי . ג� אז ספק א� הוא יישמר, של כל חוק אחר במדינת ישראל

  . או ההיסטורית המדעית החשיבות

מקורות אלה יכולי� . כמוצג בשק# שלפניכ�,  השתמשנו במספר רב של מקורותלצור� העניי�

ראשית סרקנו את מדרי� .  או קשרי� חלקיי� בלבד,להציג לנו קשר ישיר לאחד מהקריטריוני�

הוספנו כמוב� . תכל נכס תרבות חקלאית הנזכר במדרי� ישראל נכנס לרשימה הראשוני. ישראל החדש

כחלק מהחשיבות המדעית . כחלק מהנראות, סקר ספרות משלי� שכלל עשרות ספרי� בידיעת האר&

 750אלה ה� . 750   הנקרא קוב& ה,רשות העתיקות לא מזמ� מהרסעשינו שימוש בקוב& הממוחשב שפ

א� לדיו� בלי להיכנס  . רשות העתיקותייד לאולוגיי� החשובי� ביותר כפי שהוכרזו עהאתרי� הארכ

זה מספר שבהחלט יכול לכלול את ,  החשובי� ביותר או לאשבע מאות וחמישי� האתרי�אכ� אלה 

, רה מזוית. � נכסי� חקלאיי�ומתוכ� בררנו את כל שכבות המידע שעניינ, החשובי�האתרי� מרבית 

� הרשומי� "לכל חברי נקודת ח )ייתכ� שחלקכ� קיבלו( רנו שאלוני�העבו ביצענו סקר מומחי�

 בעלי תפקידי� ברשות הטבע כמהלחברי איגוד המתכנני� ול, אוגרפיתלחברי האגודה הג, במאגר

אנשי� הנמצאי� מפי לצור� השלמות של ידע בעיקר אלה שימשו אותנו  .והגני� ובחברה להגנת הטבע

תצלומי , מקורות משלימי� כמו מפות סימו� שבילי�מו, שלא תמיד אנחנו מגיעי� אליה�, בשטח

. כל הנתוני� הללו שימשו כדי לבנות את המערכת המוצגת בתרשי� שלפניכ�. 'אוויר רלוונטיי� וכו

אות� על  רבמידע אבל יש לנו כא� .  אחרת נשב כא� זמ� רבכי, המרכיבי�כל את לא אפרט , ברשותכ�

  . ל באותה מערכת ממוחשבתו וכמוב� הכ,נכסי�

. אוגרפיי� אזורי� ג11 שחולקה ל,  נכסי� המכסי� את כל מדינת ישראל548בנינו מאגר הכולל 

אבל גבולותיה� , עיקראוגרפיי� הנראי� בשק# שלפניכ� ה� לצרכי� השוואתיי� בהאזורי� הג

מוטי קפל� ,  קודמינו למחקרידי עלהוגדרו כבר כפי ש, חופפי� את הגבולות של אזורי הנו# החקלאי

 קבעאזורי� שהשלושי� ושמונה בהחלט מקבצי� את אבל , ה� לא חוצי� את הגבולות אלה. וחבריו

אפשר לראות בשק# .  בעיקר לצרכי� השוואתיי�זה, כאמורו,  בלבדאזורי�עשר  אחד מוטי �חות

מכלל עשרי� ואחד אחוזי� שהיווכח ול, אוגרפיי�פי אות� אזורי� ג את התפלגות הנכסי� עללדוגמה 

אחד . בותדרו� הנגב יש שיעור יחסית גבוה של אתרי תרבג� בהר וו הנכסי� מרוכזי� באזור החו#

, טבעית פתוחה, הנכס יכול להיות בסביבה פתוחה. א הסביבה שבה נתו� הנכסומהסיווגי� הנוספי� ה
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ובהחלט ישנ� ג� אתרי� או , סביבה כפרית בנויה וסביבה עירונית בנויה, סביבה חקלאית פתוחה

  . קטנה יותר י חשיבותבעלמקצת� , בעלי חשיבות גדולהמקצת�  ,נכסי� הנמצאי� בתו� ערי�

א� כי המיפוי הבסיסי שלנו , ההתפלגות התפקודית הנראית בשק# ממופה בכוונה ברזולוציה נמוכה

המפות שהפקנו ה� .  כ� שבמערכת אפשר להיכנס לרזולוציה גבוהה יותר,1:50,000הוא ברזולוציה של 

 אפשרבמצגת שלפניכ� . שותנוהמשאבי� הכספיי� שהועמדו לרכיוו� שאלה מ 1:250,000מפות של 

מהנכסי� ה� כמעט ארבעי� אחוזי�  לראות שאפשר. להתרש� מהתפלגות הנכסי� לפי תפקוד�

 לקטגוריה של ותנכנס, ה לדוגמ,חנות קמחטגתות או , אגבדר�  .נכסי� המסווגי� כתעשייה חקלאית

  . תעשייה

, לש� המחשהורק , יכ�הנמצא מה להפיק מפות המראות אפשר  ותבתו� הקטגוריות של ההתמח

ההבחנה ברמת בהתמחות נעשתה .  אזורי� של התמחות בתעשייה חקלאיתעשר אחדהמראה זו מפה 

, יה חקלאית באזורישנכסי� שענייני� תעה הנות� לנו  את השיעור היחסי של ,LQ מדד הנקרא פי על

 ."מנת מיקו�"או " מקד� התמחות" – LQלמדד קוראי� . כחלק מאותו השיעור בכלל מדינת ישראל

 לראות את האזורי� באר& אפשר, בהתא�. מתמחה האזור נחשב ,1  היחס הזה גדול מא� 

  . שהתמחות� במתקני� תעשייתיי� חקלאיי�

 בשקפי� ,הלדוגמ. תרגיל על כל אחד מהנכסי� שאנו רוצי�הולי� לעשות את אותו אנו יכ

אלה , אזורי� המתמחי� בבתי בדהאלה ,  האזורי� המתמחי� בגתותאלה , גתותישנ�  שלפניכ�

משו� , בתעשייההמתמחה אתר שו� שבערבה אי� משל שימו לב ל. חנות קמחטהאזורי� המתמחי� ב

, ההבדל בי� הצבע הכהה לצבע הבהיר מתבטא בכ� שהצבע הכהה הוא מתמחה. שהוא ריק לחלוטי�

האזורי� הריקי� לגמרי ה� אזורי� . אבל יש בו נכסי� מהסוג הזה, מתמחהאינו והצבע הבהיר 

כא� , לאותא� אנו מדברי� על תשתיות לחק. שבה� חסרי� לגמרי הנכסי� בקטגוריה הנידונה

לפנינו שוב . 'יג וכונמל ד, אמות מי�, תלוליות, פוגרה, מאגורה, מוצגי� הנכסי� השוני� כסכר

, התשתיות לתחבורה והובלה, התשתיות לעיבודמוצגות  מהלדוג. תמחות בתשתיות לחקלאותה

כמוצג . פעילות החקלאיתמער� דומה יש ל. לנתח את המאגר אפשרובצורה זו ', תשתיות המי� וכו

לגבי כ� ג� ו, שלה�התמחות מיפוי ה, ההתפלגויות שלה�, שוב נראית רשימת הנכסי�, בשקפי�

מכלולי� , וותח : נכסי�96בס� הכול ישנ� ;  ומתקני מגורי� חקלאיי�מתקני שרות לחקלאות

אנחנו כמוב� לא כללנו , יש עוד תחנות ניסיונות. ת אחת חקלאיי� ותחנת ניסיונופרס בתי, יישוביי�

  . �את כול
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פי  לפנינו ההתפלגות על. הכרונולוגי, תי אנו יכולי� להציג את ההיבט הע,בדומה למוצג עד כה

המיפוי כמוב� ו, ארצי מוצג כא� המיפוי הכלל. עור הנכסי�ימספר הנכסי� וש, תקופות היסטוריות

אנחנו בה המערכת הממוחשבת מאפשרת לנו לערו� כל הצלבה וכל סוג של שאילתא ש. פי תקופותל

אי� הופכי� את אותה . אי� עושי� מזה נו# תרבות –יותר מעניי� ו מגיעי� לצד הכא� אנ. מעונייני�

 מהפריט הבודד ובודקי� אתשוב מתחילי� נו א. 'לאג� ולמתח� וכולכ� הקבצה שראינו קוד� 

 הוא יכול להיות מסווג כפריט נו# ,דית פריטי� נוספי�א� אי� בקרבתו המי. המערכת שמסביבו

 אנו לאחר בדיקת המהות שלו, א� יש סביבו פריטי� נוספי�. או כורופלטי או ליניארי, נקודתי

. 'ווכ, הוא יכול להיות פריט נו# או מקב& נו#,  בהתא�,ואז, בוחני� א� יש לו קריטריוני� להקבצה

 א� כל הקופסאות האחרות שבאיור המוצג, אני סבור שאי� טע� לעבור על כל הצד המתודולוגי

 �  . לסווג את המערכות הקיימותשבה אפשר מראות לנו את הדר

הגבולות העשויי� להיות רלוונטיי� לפריטי הנו# . עתה נעבור לקביעת הגבולות לצור� מיפוי

ה� , קו בניי� קיי� או משוחזר, א� מדובר בפריט בודד, � להיות קו בניי�ה� יכולי.  מוצגי� בשק#

,  א� יש כזה,הגבול הסטטוטורי, הגבול המובח� של שימושי הקרקע, יכולי� להיות הגבול הקנייני

שאנו עולי� או יורדי� ברזולוציה ועולי� בהקבצה המרחבית כ. גבול גיאומורפי או גבול של אג� נופי

וכא� אנו מוצאי� כבר מכלול עירוני וכפרי , גבול קנייני, יש לנו גבול סטטוטורי, ב& נו#ומדברי� על מק

 יש ובצורה כזאת, כניות הסטטוטוריות יכולות לשרת אותנוג� הת, כלומר. 35א "פי תמ על, רלוונטי

  . הפירוט של כל שאר הגבולותלנו 

  רברוצישבק, בצד הטיפולוגיה המרחבית מוצגת כא� לצור� הדגמה? אי� אנו ממפי�, וכעת

להדגמה מוצג קטע בקנה מידה . אנחנו מתחילי� מהנכסי�, וכפי שאמרתי,  לכ�רטתי אותה קוד�יפ

ל מוצגי� נכסי התרבות וכראשית . 1:50,000 לעלות ג� לרזולוציה שלאפשרא� כי ,  1:250,000של 

  . נכס שנמצא אצלנו במאגרכל נקודה מייצגת . החקלאית

 ואותו תרשי� זרימה שרק התחלתי פי אותה מתודולוגיה  עללאחר מכ� ממופי� המקבצי�

 א� מישהו חד, ושוב, אנו עוברי� לאגני נו#, בשלב הבא, לאחר מכ�. להסביר אותו ודילגתי על המשכו

שיוצר , לבי� מהל� המיפוי בפועלאורטית עי� הוא יוכל לראות שיש התאמה מלאה בי� הטיפולוגיה הת

חלק  . ובסופו של דבר אזורי נו#,לאחר מכ� ממופי� מתחמי נו#. עכשיו אגני נו# סביב אות� אתרי�

בחלק� ה� מרחיבי� אות� ובחלק� . 35א "ממתחמי הנו# חופפי� את הגבולות של מכלולי הנו# בתמ

 וישנ� ,כרח מתייחסי� לנופי� של תרבות חקלאיתכיוו� שמכלולי הנו# לא בהמ,  אות�צמצמי�ה� מ
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יש לנו . 35א " על המכלולי� של תמתתרבות חקלאישל מקומות שבה� אנו מוסיפי� מכלולי נו# 

המפה הנוכחית לבי� בי� הבדל ה.  ומסווגת את כל הנכסי�בעצ� מפה הכוללת את כל מדינת ישראל

רכי ו לסווג אות� לצאפשרהוא ש, הנופי�מוצגי� כא� שבזו המוצגת , המפה של הנופי� החקלאיי�

  . אזורי� בסטטוס  לשימורעל להכריז עליה� כאפשר שימור ו

 202,  פריטי הנו320# שמתו� האת� יכולי� לראות לדוגמ, א� אנו רוצי� לאתר את הטיפולוגיה

.  ה� חלק מאזור נופי103 תח� נופי ו ה� חלק ממ105,  ה� חלק מאג� נופי32, ה� חלק ממקב& נופי�

מהפריט הבודד עד לפריט  –רכיה כיוו� שיש לנו הירמ,  מטריצה המראה את הסיווג של כל אחדזו

? אי� אנחנו מסווגי� אות� לשימור.   אזורי נו# תרבות חקלאית בכל מדינת ישראל26של  –הגדול 

הוא שמי שעומד בה� , העל של אונסקו יטריוני קר,ראשית. יש לנו שתי מערכות של קריטריוני�, שוב

 יש רק אחד ברשימת הטנטטיבית של אתרי ,נדמה ליכ�  ,כאלה .מועמד לאתר למורשת עולמית

אבל , שלא יהיו אתרי מורשת עולמיתרבי� תרי� א ישנ� מעבר לה�.  נהלל–המורשת במדינת ישראל 

הגדרנו שלושה ולפיכ� , ורשת אזורית ומורשת מקומיתיכולי� להיות אתרי מורשת ארצית ומ

ורמת , רמת ההשתמרות של הנכס, נדירות  הנכס: קריטריוני� נוספי� למדרג החשיבות של השימור

ונותנת , שלושת� יחד מאפשרי� לנו לבנות את המטריצה הפשוטה המוצגת. ההגנה הנוכחית על הנכס

לא או מוג� (, ואת מצב ההגנה שלו, ) שמור חלקית ושמור,הרוס(את מצב ההשתמרות , את הנדירות

חוק לא בהכרח כל אתר שחל עליו , כלומר, מה זה בעצ� מוג�שאלה יש כא� ג� התייחסות ל). מוג�

ישנ� ג� , מצד שני. הוא מוג� לא כל אתר שנמצא בתו� שמורת טבעו, הוא מוג�, למשל, העתיקות

,  הבתו� גני� ציבוריי� לדוגמ, וה� נמצאי� בתו� שטחי� שמורי�נו חל עליה� איחוק האתרי� ש

יש גת בג� לסי� בתל , הלדוגמ.  חל חוק העתיקותעליה� אתרי� ש מהרבה יותרמוגני� ולעתי� ה� 

יותר רבה מוגנות הוהגתות האלה , בתו� שטח עירוני, ישנה גת בתו� ג� ציבורי בכפר סבאו,  אביב

יכולנו  כא� בהתא� למטריצה הפשוטה המוצגת. ד גתות הנמצאות בשטחי� הפתוחי�ורבה מאהמ

 , המחקרהמש� . נכסי� בעלי חשיבות גבוהה לשימור159ישנ� ו ,למפות ולסווג את הנכסי� לשימור

  . דבר על מדיניות ואמצעי�ליהיה , כמוב�

שלבית לשימור נופי  � מרכיב הכרחי וראשו� במערכת תלתה המחקר הנוכחיאנו סבורי� שתוצרי 

המחקר הנוכחי . כנית פעולההמלצות ות, ג� מדיניותבהמש� לקבוע שאמורה , התרבות החקלאית

 של אתרי התרבות �מעמדאת ע ילהטמכדי  �להתקדשממנו אפשר  מהווי� בסיס כסי�ומאגר הנ

אולי נמצא , וכפי שהזכרתי קוד�,  במער� הסטטוטורי הלאומי נכסי התרבות החקלאיתוהחקלאית 
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, עד כא�. לאומי שג� ה� עשויי� להיות ראויי� למאגר הבי�, פה וש� ג� משהו מעבר לדגניה ולנהלל

  . ה רבה ושנה טובהתוד

  

  . או שתיי�אחת שאלה שיב על נ,  מוקד�באלי צרי� לעזושהיות . תודה רבה לאלי: פרבולוצקי. א

, דורש תשומותשוזהו תהלי� ממוש� , כפי שאמרת, לא כיסית� את כל האתרי�שמאחר   :יואב שגיא

   ?א� יש למישהו מידע על אתרי� נוספי�וה ,� את המידע באופ� שוט#אפשר לעדכהא� 

בחפ& נכניס אותו פנימה , ברגע שהוא ייבנה כמאגר לאומי. כרגע המאגר נמצא רק אצלנו  :אלי שטר�

לנו יש , אני עומד בראש פורו� אונסקו של אוניברסיטאות במורשת ישראלו,  ישנ� מגעי� היו�.לב

נשלב סטודנטי� שעוסקי� בשימור בו ו, אוניברסיטאי מהל� שאנחנו רוצי� לקד� שיהיה מהל� בי�

יכינו את ו', אי� פועלי� לרישו� אתרי� וכווילמדו ה� יעברו סדנה . או במקצועות הקרובי� לשימור

המתכונת שלו ,  הממוחשבת שלו שבעצ� המערכת,חומר הגל� והכניסה לתו� האינוונטר הלאומי

,  בהחלט יוכל להיכנס פנימההמאגר שראינו פה. אבל אי� מי שימלא אותה תוכ�.  כבר מוכנה,בשטח

אני , אלינו להעביר רוצהנוספי� שהוא נכסי� כ� שא� יש למישהו , הוא ראשוני, התחלתיאבל הוא 

השאלה . לנו כרגע האמצעי� לבוא ולהתעסק ע� זה סופיתאבל אני לא חושב שיהיו , אומר תודה רבה

  . א� יהיה עוד מימו� לצור� העניי�היא ה

  .  כדאי אולי להזמי� את מי שיש לו מידע באיזשהו מקו� כדי שייכנס למאגר,בכל אופ�  :יואב שגיא

,  המפותע�ח עצמו הדוכל הכתובת ו ,שלנול "כתובת הדוא הנבתו� האתר יש, אדרבא  :אלי שטר�

  . ואנחנו נשמח
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  חיי� בסכנת הכחדה� סמוכי חקלאות כבתי גידול חלופיי� לדומקווי מי�

  אביטל גזית' פרופ, *מר שי לוי

. �" קר� נקודת חידי לאשר נתמכה ע, פניכ� חלק מעבודת המסטר שלילאני אציג ו ,אני שי, צהרי� טובי�

עבודה  ה.חיי� בישראל בתי גידול חלופיי� לדובתור ,  עוסק בגופי מי� זמניי� בשטחי חקלאותהמחקר

  . אביטל גזית' פרופבהנחייתו של ו ,רשות שמורות הטבע והגני�מנעשתה בשיתו# ע� ראוב� אורטל 

לשלושה גופי� חקלאיי� , מנה את המחקרי� שמ"תודה ראשונה כמוב� לקר� ח .להתחיל בתודותהייתי רוצה   

קיבו& ג� שמואל והחווה , ס החקלאי הכפר הירוק"ביה: רכי המחקרושנתנו לנו להשתמש בשטחי� שלה� לצ

ייקטנט וכל שאר גיל ויז� פרו, ר שרי גפני"ד, קולגה למעבדה, כמו כ� תודה לאלדד אלרו�. האקולוגית במודיעי�

  . הסטודנטי� שעזרו במעבדה ובשטח

בעלי הזנב וחסרי , חסרי הזנב: חיי� כוללת שלוש סדרות  מחלקת הדו. ליישור קו, אתחיל ברקע כללי  

מה המוצגת בסכ. נוי צורה ומעבר לחיי� ביבשהיש,  כולל רבייה במקווי מי�מחזור החיי� שלה�. הרגליי�

מספיגי� ) של המיני� חסרי הזנב(הראשני� .  מגיחי� הראשני��מהש ,רו� ביצי�אנחנו רואי� הטלה של ש

. חיי� עוזבי� את גו# המי� לחיי� ביבשה  נוי הצורה חלק ממיני הדוילאחר ש. את הזנב ועוברי� מטמורפוזה

  . להתרבותרק כדיה� חוזרי� למקווי המי� 

העדויות . בכנס הראשו� להרפטולוגי� 1989לראשונה בעול� בשנת חיי� זוהתה  דוהדעיכת אוכלוסיית 

לאחר הכינוס . חיי� באזורי� שוני� בעול� שנאספו הצביעו על דעיכה דרמתית באוכלוסיות של מיני דו

  .  חיי� בעול� דוהלדעיכת אוכלוסיות במספר המאמרי� אשר דני� בגורמי� חדה נרשמה עלייה 

 500בכינוס השתתפו . חיי� דוהכנית לשימור לגיבוש ת, רו� עולמי בוושינגטו�י כינוס ח נער�2005 ב    

ווח י דSCIENCE  ב2005 מאמר שפורס� ב.  אלדד אלרו�– כולל נציג מישראל,  מדינות בעול�60    ממדעני�

 23  ו מהעופותי� אחוז12רק  :חיי� היא המחלקה המאוימת ביותר מבי� כלל החולייתני�  כי מחלקת הדו

חיי� נמצאי� בסכנה   א� יותר משליש מהדו, נמצאי� ברמות שונות של סכנת הכחדה מהיונקי� י�אחוז

  .כזאת

נוכחות של מיני� , מחלות, הרס בתי גידול:  כוללי�חיי� בעול� דוההגורמי� העיקריי� לדעיכת 

 אני מקווה להוסי# עוד בסו# ההרצאה הזאתו, מדובר בפאזל לא גמור. פהיזיהו� וטר, שינויי אקלי�, פולשי�

, בעבר היו לנו שבעה מיני�, חיי� בישראל מבחינת מצב הדו. שהוא פועל יוצא של המחקר הזהכלשהו חלק 

 �כל . ייבוש החולהבגלל נכחד במהל� שנות הארבעי�  – מי� שהיה אנדמי לאזור –המי� עגולשו� שחור גחו� א
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ראוי לציי� במיוחד את המיני� חפרית . שאר המיני� שנותרו כיו� נמצאי� ברמות שונות של סכנת הכחדה

  . המצויי� בסכנת הכחדה חמורה,מצויה וטריטו� הפסי�

מקווי מי� זמניי� המתמלאי� בעונת הגשמי�  – כות חור#חיי� הוא בר בית הגידול העיקרי של דו

  .  להבדיל ממקווי מי� קבועי� דוגמת ביצות או אגמי�,צמחי� ובעלי חיי�ייחודי של ומאכלסי� מגוו� 

 את� Y  הצירב.  לראות באיור הבאאפשר כפי ש,�עגו האחרונותהשני� שלושי� כות החור# במצב בר  

 מארבעי�יותר הבולט ביותר הוא שהממצא  .מצבי� שוני� X בציר הו, יכולי� לראות את השכיחות היחסית

 בעצ� סוג ואה,  מבחינת בעלי החיי� שחיי� בה,כהשינוי בר. אחרות שונוו, כות נהרסו לחלוטי�מהברי� אחוז 

  . של גזר די� מוות

 והכפילה את עצמה עד , האד� באזור מישור החו# הלכה וגדלה מאז שנות החמישי�צפיפות אוכלוסיית

השטחי� הפתוחי� , ראינושכבר כמו . יי�נפי שבער�  ,עוד עד שנת אלפיי� ועשרי� היא צפויה לגדול .17פי 

  . הולכי� ומצטמצמי�

כות הגדרה ראשונה היא בר:  שתי הגדרות עיקריותפי לרכי המחקר עולצהגדרנו את גופי המי� הזמניי� 

ו כא� אנ .עוד נוס#י אבל אי� לה� שו� י,מדובר בעצ� בגופי מי� זמניי� שמתפקדי� כבית גידול ייחודיו, חור#

או ,  שיושבת על שטחי� חקלאיי�,כת ניצני� בדרו� בשטחי� חקלאיי� דוגמת בר�יכולי� למצוא אות

 הרשויות ידי ל עמוגנותכות אלו חשוב לציי� שבר. מגדל צדק בראש העי�כת דוגמת בר ,י� עירוניי�באזור

  . בצורה כזאת או אחרת

אלה ה� גופי מי� שנוצרו לשימוש האד� . ההגדרה השנייה מתייחסת לגופי מי� זמניי� בלתי ייעודיי�

, די כבישי�מראה נפו& בצ, תעלות ניקוז  –  עירוני:בשני אזורי�אפשר למצוא  אות� ג� .פעילות אד�עקב או 

  אנחנו רואי� פה שדות מעובדי� מוצפי�– חקלאיי�אזורי�  וכמוב� ,חפירות בקרקעעקב שטחי� מוצפי� 

  . י� לעשרות דונמי�גודל השטחי� המוצפי� יכול לנוע בי� מטרי� ספור. ותעלות ניקוז

 החקלאות גורמת לדעיכה של – השפעה שלילית.  חיי�  אציג כמה דוגמאות להשפעת החקלאות על הדו

ש� ,  באוסטרליהכתב המובאת כא� היא ממאמר שנההדוגמ. ריסוסבעיקר בשל נוכחות חומרי , חיי� הדו

היא יכולה לתמו� שבה חקלאות יש זווית נוספת אבל ל. החקלאות גרמה להכחדה של מי� צפרדע מקומית

השני� מה� , חיי�  דו�משמריאזורי� הרוב המאמרי� שעוסקי� באזורי� חקלאיי� כ .חיי�  בקיו� דו

 וקיו� אוכלוסיית ,בירור הפוטנציאל של שטחי חקלאות: � אלהמטרות המחקר שנקבעו ה.  ממשהאחרונות

בו המטרה הייתה לבחו� את ניצול גופי המי� ו , שלב המי�– נחלקת לשניי�מטרה זו . חיי� בישראל הדו

ניצול שטחי את בח�  אשר , ושלב היבשה,חיי� והצלחת הרבייה בה�  ו דידי  לבשטחי� החקלאיי� ע
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קיו� של  דול ממשק אפשרי תוצאות קבענופי ה על .חיי� בעונת היובש   דודיי למושקי� עהחקלאות ה

  .חיי�  חקלאות ודו

  סקר עונתי בעונת הרבייה של הדו: המחקר נער� במישור החו# המרכזי והדרומי ובוצע בשתי רמות סקר

מעקב מתמש� באתרי� קבועי� אשר נבדקו ו ,עד אזור אשקלו�,  פחות או יותר,חיי� בוצע מאזור בנימינה

  .בי� חדרה לחולו�, ועיי�שב בתדירות של פע� שבוע

הצלחת  .חיי� הוא הצלחת רבייה   הקריטריו� להתאמתו של בית גידול אקווטי לדו.נתחיל משלב המי�

התרשי� הבא מתאר שני מצבי� אפשריי� . רבייה מתבטאת במספר הפרטי� שהצליחו להשלי� גלגול

ול שמאפשר גיוס עוד# של פרטי� במידה  בית גיד מקור(, מקור: לתפקודו של מקווה מי� זמניי� כבית גידול

 היא האופציה השנייה והפחות טובה. או לפחות תישאר יציבה, בו האוכלוסייה תגדל)  שמפצה על אובדני�

 מדובר בבית גידול המגייס פרטי� באופ� מוגבל שלא מפצה על ,מקורלניגוד ב (שגו# המי� יתפקד כמבלע

  .  גידול כזה תקט� ועלולה בסופו של דבר להיכחדהאוכלוסייה בבית, )אובדני�

מי� האיכות ובדיקת ) חמצ�, מוליכות חשמלית, pH(נולוגי שיטות העבודה באופ� כללי כללו אפיו� לימ

   וכמו כ� נבדק מש� קיו� המי� ,נבדקה  נוכחות של חסרי חוליות גדולי�). אמוניה, פוספטי�, ניטרט(

)hydroperiod .(אני , אבל א� יש למישהו שאלות,  לתוצאות הלימנולוגיות מפאת קוצר הזמ�לא אתייחס

�בתמונה  (מצאות הטלותיחיי� התבסס על ה  דוידי לניצול גופי מי� לרבייה ע. אשמח לענות עליה� בהמש

  .  כא� את� רואי� משלי� גלגול.ראשני� ומשלימי גלגול, )אנחנו רואי� שרו� הטלה של קרפדה ירוקה

האיור הראשו� נות� לנו תמונה כוללת של : חיי� בשטחי חקלאות  דוידי לאכלוס גופי מי� זמניי� ע

את� . הוא מתאר את השכיחות היחסית של גופי המי� הזמניי� בשטח בשתי שנות המחקר. המצב בשטח

� וה� יה� בשטחי� חקלאי") man made"(אד� הפעילות משנוצרו יכולי� לראות ששכיחות גופי המי� 

הבדל זה משמעותי במיוחד . כות החור# בשטח הנבדקברשכיחות יותר מלאי� שיעור בוהה ג, עירוניי�בשטחי� 

בר מדו, גופי המי� מעשה ידי אד�ואשר ל, כות החור# הידועות באזור המחקרלדעתי דגמנו את כל ברמשו� ש

ות בית גידול ידר� לא סלולה או מחפורת בקרקע יכולי� לה, שבילכל , כל כביש :בעצ� רק בקצה הקרחו�

  . פוטנציאלי

 ללא יעודיי� עאכלוס גופי מי� היא בי� אכלוס גופי מי� זמניי� ייעודיי� ל) 1איור (ההשוואה הראשונה 

הוא  טבולדבר הה . את המניעי� השוני�X ציר ה, תאר לנו את שכיחות האכלוס מY  ציר ה.חיי�  הדוידי

, שכוללת את הקרפדה הירוקה והאילניתהקבוצה הראשונה  – שקיבלנו בעצ� שתי קבוצות של רמות אכלוס



 66 

55
67

7 3

79

67

89

44

28

100

0

20

40

60

80

100

B H P T Amphibia
Species

O
cc

u
p

a
n

cy
 (

%
)

Man made WBs Assiggned rain pools

 ואת הטריטו� ע� רמת  ובקבוצה השנייה אנחנו רואי� את החפרית,י� אחוזחמישי�ע� רמת אכלוס גבוהה מ

בסכנת הכחדה , אמרתיכבר כמו ש,  שני מיני� ה�החפרית והטריטו�. י� אחוזחמישי�אכלוס נמוכה מ

גופי המי� מעשה ידי ב מאשר כות החור# הייעודיותבכל המקרי� ראינו אחוז אכלוס גבוה יותר בבר. חמורה

מעשה גופי מי�  102 לעומת כות חור#  בר18 – ספר גופי המי�חייבי� לשי� לב לפרופורציות של מ, שובו, אד�

הבדל מובהק באכלוס בי� טיפוסי גופי המי� התקבל עבור החפרית . בהערכה שמרניתוזאת  ,ידי אד�

  .והטריטו�

  

  

  

  

  

  

  

מי� מעשה ידי אד� ומקווי ) כחול(כות חור� ייעודיות חיי� בבר� השכיחות היחסית של מיני הדו: 1איור                   

  )ירוק(

  

  . התקבלו תוצאות דומות אשר מחזקות את המגמה, הבשנת המחקר השניי

 אחוז אכלוס גופי המי� מהטיפוסי� השוני� בשטחי חקלאות של אתמשווה ) 2איור (התרשי� הבא 

 האכלוס של הקרפדה הירוקה שיעורשהתגלה באופ� מפתיע . האילנית המצויהלעומת הקרפדה הירוקה 

 י�אחוזשישי� לעומת אכלוס של למעלה מ, י� בלבד אחוזחמישי�כות החור# הוא בבר) מסומנת בירוק(

 רוב הקרפדות מצויות בשטחי� ,בפועלשגלה בבחינה של הנתוני� במספרי� מוחלטי� מת. באשדות המוצפי�

ל את כל ו מאכלסת קוד� כ, לעומת זאת,אילניתה.  או בתעלות ניקוזחקלאיי� בשדות מעובדי� מוצפי�

בשנת המחקר השנייה התקבלו תוצאות . ג� את גופי המי� האחרי�על כ� נוס#  ו,)100%(כות החור# בר

  .דומות
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במקווי מי� זמניי� בשטחי ) H(מצויה האילנית ה ו)B(ירוקה הקרפדה ההשכיחות היחסית של : 2 איור             

  ).n=28(ושדות מוצפי� ) n=17(תעלות ניקוז , )n=8(כות חור� ייעודיות בר. חקלאות

  

יותר הרבה ראינו שהשכיחות היחסית של גופי מי� לא ייעודיי� בשטחי� חקלאי� גבוהה , לסיכו� ביניי�

 שני המיני� ידי לי� לא ייעודיי� בשטחי חקלאות מאוכלסי� בעיקר עראינו שגופי מ, חור#הכות ברמשכיחות 

ראינו שבאזורי� חקלאיי� הקרפדה הירוקה מעדיפה שטחי� כ� ו, הקרפדה והאילנית המצויה, �ינרליסטי'הג

  . כות חור# ייעודיותמוצפי� על פני בר

לאחר שראינו , חיי� ית גדול לדוהשלב הבא בבחינת יכולת� של מקווי מי� סמוכי חקלאות לשמש כב

  .  רבייההגיוס הפרטי� כמדד להצלחת של  ההצלחהשיעור בדיקת הוא , שה� מנוצלי� לרבייה

 �לא (שלו� יכ :והגדרנו אמות מידה, Babks & Beebee(1995)יצרנו אינדקס על בסיס מאמר של לש� כ

, �מצב זה שווה ער� בפועל לכישלו – לא יותר ממאה משלימי גלגול(הצלחה חלקית , )י גלגול כללנמצאו משלימ

 ומצב של הצלחה מלאה ,)בחשבו� שבהטלה של קרפדה ירוקה יש קרוב לעשרת אלפי� ביצי�מביאי� א� 

  ).100 אחרי אנחנו עצרנו את הספירה, בפועל בשטח קיימי� אלפי� . פרטי�100  נמצאו למעלה מ(

עור ההצלחה של הקרפדה והאילנית בגופי מי� זמניי� יעודיי� י היא בי� ש3ההשוואה המתוארת באיור 

כות החור# היא ששיעור ההצלחה של הקרפדה והאילנית בברבדיקה התוצאה העיקרית מהו, ולא ייעודיי�

  . יי� מאשר בגופי המי� החקלאיי� מעשה ידי אד�נפי שגבוה 

ששיעור ההצלחה גלה מת, פי הטיפוסי� השוני� של גופי המי� כאשר מנתחי� את התוצאות שראינו על

צליחה הכות חור# הקרפדה רק בשתי ברכלומר , י� בלבד אחוזחמישי�כות החור# הוא של הקרפדה בבר

  . להתרבות בצורה אופטימלית

א� , הגבוה ביותרהוא  האכלוס שיעורש� ראינו ש, קרפדה נמצא בשדות המוצפי�אכילס של העקב 

לא אתעכב א� , אנחנו מקבלי� תוצאות דומות, אילניתאשר ל.  נמוכה מעשרי� אחוזי�� ההצלחת הרבייה ב

הגור� הוא הסקנו שמש� קיו� המי� , טי�מבי� הגורמי� האפשריי� לכישלו� בגיוס הפר. מפאת קוצר הזמ�
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, לפיכ�. ולהתייבשות גו# המי�  עד ו שלמש� קיו� המי� מוגדר כמש� הזמ� מרגע התמלאות. הבעייתי ביותר

 תוצאות השטח מראות שגופי מי� לא ייעודיי�. הספירה מתחילה מחדש, א� באמצע יש לנו התייבשויות

  .  פעמי� בעונהכמה ובמקרי� רבי� גו# המי� מתמלא ומתייבש ,רוב מהתייבשות מוקדמתסובלי� ל

, שבועותכמה עד ו,  ממשמי� ספורי�י, ימי�כמה מש� קיו� המי� ברוב גופי המי� הזמניי� נע בי� 

 הוא שני�הגלגול השלמת  ל, למשל, הדרוש לקרפדהזמ� ההבעיה היא שמש� . לעתי� רחוקות ג� חודשי�

 היא אובד� של מרבית זאתהחפיפה ה איהתוצאה של . עשר שבועות לאילנית דרושי� ארבעה .שבועותעשר 

נה אנחנו בתמו. האת� לכ� דוגמ. הכחדה של המי�הביא לידי  לעלולהדבר בטווח הארו� ו, תוצרי הרבייה

פחות ו, חודש תועד שרו� הטלה של קרפדה ירוקהב 14   ב.רואי� תעלת מי� בשטח חקלאי באזור גלילות

הראשני� הצעירי� נלכדו בכיסי מי�  .עצירת הגשמי�בגלל על ס# התייבשות התעלה הייתה  כ�אחר משבוע 

תי� לע.  לראות תמותה של כל אוכלוסיית הראשני�אפשרי� ולחלוטהתעלה  יבשה ופחות משבוע לאחר מכ�

   .)מ" ס10 5(הטלה בגו# מי� רדוד ביותר כלומר  ,"no win situation"קרובות הקרפדות מטילות במצבי� של 

גופי מי� מעשה ידי עשרה כל כת חור# אחת לשקיי� יחס של בר נראה ,בשטחא� נסכ� ונתאר את המצב 

גופי מי� שלא בבמרבית המקרי� היא תבחר , אקראי את גופי המי� לרבייהבהנחה שהקרפדה בוחרת ב. אד�

 ecological( גופי מי� אלו מתפקדי� כמלכודות רבייה ,בפועל. מאפשרי� התפתחות ראשני� והשלמת גלגול

traps .(רע ומר בה שכיחות גבוהה של מלכודות אקולוגיותשבסביבה ה שנמצאת יהגורל הצפוי לאוכלוסי – 

דעיכה ביא לידי מה שבסופו של דבר י, העל ירידה באוכלוסייתתהיה אבל בו זמנית , גבוהיהיה אכלוס שיעור ה

  .מתמשכת עד להכחדה

, חיי�  דוידי ל מנוצלי� לרבייה עפעילות אד�עקב זה היא שגופי מי� זמניי� שנוצרי� ממחקר  תנומסקנ

להפו� שאפשר  מאחר ,� זאת לא מדובר בסו# פסוקע .א� במרבית המקרי� מתפקדי� כמלכודות אקולוגיות

 איגוד ידי עלחובר מסמ� ש� . ב"ארהב לפעילות כזאת קיימת הדוגמ. �הולמי גידול יתמלכודות אקולוגיות לב

ה� את  לחקלאי� את האפשרות לנהל שטחי� מוצפי� בצורה שתאפשר י�מציעובו  ,של ארבע אוניברסיטאות

השטח שבעובדה תחילה להכיר יש  ,פי המלצת המסמ� על. טבעהשמירת ה� את חיי� ו דוקיומ� של ה

כפות על בעל לאפשר  ואי ,כל שינוי בה� דורש את הסכמת הבעלי� ,החקלאי הוא שטח פרטי ולא שמורת טבע

 ליצור ,טבעחשיבות שבשמירת בחקלאי שכנע את היש ל. שמירת טבע בניגוד לרצונושל השטח שו� הגבלות 

סוג של רווחי� . קיימא תחקלאות במשויי� לצמוח לו הרווחי� שעבמקביל יש לזהות את ו ,אצלו עניי� בנושא

 , בבדיקה של גללי קרפדה ירוקה נמצא מגוו� רחב של חרקי�:הדברה ביולוגיתמשל אפשריי� יכול להיות ל
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כות  בר:חינו� ופנאישל מד מג� קיי� ). הפשפש הירוק וחידקונית הדשא( חקלאות �מזיקיהבה� מיני� ו

  . חור# שייבנו בשטחי� חקלאיי� יוכלו לשמש ילדי� למחקרי ביוטופ או לטיולי משפחות בימי שבת

 , צומת נחל חדרהבשטח חקלאי מוצ# באזור :סיי� בשתי דוגמאות יישו� שביצענו בשנה האחרונהא

בתיאו� . נמצאו אלפי ראשני� של אילנית מצויה ללא שו� סיכוי להשלי� גלגול, בבעלות ג� שמואלנמצא אשר 

כה הבר. התוצאה הייתה לטובת שני הצדדי�. קיבלנו רשות להעמיק את השטח בשולי השדה ע� רכז הגדה

פקדה ונמצאו משלימי גלגול של כת החור# תני בר ומצד ש,פשרה עיבוד של השטחניקזה את שטח השדה וא

  .אילנית מצויה

תו� באוכלסה היא , כה בשולי שדהש� נחפרה בר.  החקלאי הכפר הירוקס"הפרויקט השני בוצע בביה

).  בסכנת הכחדההמצוי (צפרדע הנחלי� וטריטו�, אילנית, קרפדה: חיי� זמ� קצר ונמצאו ארבעה מיני דו

  . כ� את מבקרי מרכז המבקרי� של הכפרלעבודות ביוטופ וכה זו תשמש את תלמידי בית הספר בר

מצאנו שפרטי� של קרפדה ירוקה . חיי� בשלב יבשתי בעונת היובש דו, על קצה המזלג, ולסיו� בהחלט

חיפוש בשטחי� חקלאיי� לא נמצאו  ב.ואילנית מצויה נוהגי� לנדוד בתו� עונת הרבייה לאזורי� מושקי�

לכ� פנינו לאזורי� . חיי� בשטחי� חקלאיי� מחסור בנתוני בסיס על אוכלוסיית דועקב , עדויות רבות

נטרי קלאב א ואת הקכת החור# הלימודית בחולו�במפה את� רואי� את בר .ש� יש לנו יותר מידע, העירוניי�

�. נטרי קלאבא על משטחי הדשא של הקבלות אותונו שה� מיבחיפוש אחר פרטי� של קרפדה בקי& גיל .הסמו

  . תודה על ההקשבה .נטרי קלאב החקלאי של הקרפדותאבשנה הבאה אביטל יספר לכ� על הק
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  שמירת טבע וחקלאות בישראל 

  ר יהושע שקדי"וד* בר סיימו	 נמצו"ד

  

  על,לאבי ולמארגני יו� העיו�ל אני רוצה להודות וקוד� כ: סיימו� נמצוב

אני סיימו� . שהזמינו אותנו לבוא ולתת את ההרצאה המסכמת של יו� זה

עוסק אני  וכבר עשר שני� ,ני�גמחטיבת המדע ברשות הטבע וה, נמצוב

שהוא , ר יהושע שקדי"ד. בעיקר בחקלאות, אד�לבכל הנושא של מניעת קונפליקטי� בי� הטבע 

  . ל כרגע"נמצא בחו, עכשיו המדע� הראשי של הרשות

    

  קיו� חקלאות וטבע�דו

אבל ג� מכל הנושא הזה של ,  יותר מהמבט של הטבעהטבע והחקלאותנושא את בחו� אנחנו רוצי� ל

לפחות לפי התקצירי� או מה ,  וראינוכניתו עיינו בתאנחנ. להסתכל על שני ההיבטי�, יו� העיו� הזה

אפשר לנהל ו, קיו� טוב  אפשר למצוא דו, חקלאותלטבע ההכל טוב בי� כאילו , כניתשרשו� בת

על בתי , חיי� כמו ששמענו על דו, על פרפרי�, שטחי� חקלאיי� כ� שישמרו טוב יותר על הטבע

 לעואפילו שמענו את ההרצאה , רות וכל מיני דברי� טובי�ואפשר לנצל שטחי� חקלאיי� לתיי, גידול

  . יכולי� לתמו� בשמירת טבעהגדרת נופי תרבות חקלאיי� ש

אבל , התקני� האירופאיי�נושא על , כי ההרצאה לא התקיימה, ביו� העיו�לא כל כ� דיברנו   

לנו ג�  עד כמה התקני� האירופאיי� יעזרו תה אמורה להגיד לנויההרצאה הזאת כנראה היבעצ� 

 שחלק לא קט�  היאשההנחה מכל זה, אבל מה שאפשר להגיד בעצ�. בכיוו� של שמירת טבע בישראל

שטחי� בראות אפשר לשכלומר .  בשטחי� החקלאיי�ר באמת יכול להישמהמגוו� הביולוגי באר&מ

, הנה: סוג מסוי� שאפשר להסתמ� עליו ולהגידשמורה מטבע קטנה או  שמורת מעי�החקלאיי� 

מה באמת המשמעות של , וא� כ�, � זה באמת נכו�אלבחו� מעט אנחנו רוצי� . המגוו� הביולוגי נשמר

  . הטבע בתו� החקלאותנושא 
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  ?כמה שטחי� פתוחי� יש בישראל

אלו נתוני� של ). 1' איור מס(את הנתוני� של שימושי הקרקע בישראל באמת  לראותעניי� אותי 

שטח  מי� אחוז�76 הי� שהשטחי� הפתוחי� בישראל מראוה� , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, כחמישה אחוזי�בנוי הוא השטח גודל ה, השחור הוא שטח פתוח עירוני זניחהחלק  .המדינה

  . י� אחוזעשרי�פחות מה� והשטחי� החקלאי� ) באדו�(והמבני� החקלאיי� 

ליו� ימעשר  שישה, השטח הפתוחאנחנו רואי� ש, נתוני� אלה ההתפלגות לפי אתבוחני� א�   

כל זה ו, דברי� אחרי� ו,ומי לפחותג� את י� המלח הדר, כינרתג� את הבעצ� כוללי� , �מידונה

 א� אנחנו מסתכלי� על זה .בוקר מד�ההשטח החקלאי זה המספר ששמענו גודל . שטח פתוחנחשב 

ת רק חלק סהחקלאות תופ,  שיש המו� שטחי� פתוחי�כלומר,  מאודטובאני רואה שהמצב , בגדול

יש המו� וכמוב� נראה כאילו , חמישה אחוזי� בלבד, י� בנויי�אי� הרבה שטח, אי� הרבה בנייה, קט�

אבל אני מתאר לעצמי שה� לא , 2003 או 2002  כנראה משנתהנתוני� האלה. מקו� לטבע להתקיי�

  .  מאזהרבההשתנו 

  

  

  

76.1%

4.6%

0.7%
18.3%

0.3%

שטח פתוח

שטח פתוח עירוני

שטח חקלאי

מבני� חקלאיי�

שטח בנוי + תשתיות

.לשכה המרכזית לסטטיסטיקהשימושי קרקע בישראל לפי נתונים של ה.  1' איור מס  
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אחוזסה"כשטח בדונם
2,554,06116,896,58376.11יער וחורששטח פתוח

14,342,522שטח פתוח אחר (כולל גופי מים)

67,85367,8530.31שטח פתוח עירוני

819,2314,061,54318.30מטעים, פרדסים ועצי זיתשטח חקלאי

3,242,312שדות מעובדים

159,919159,9190.72מבנים חקלאייםמבנים חקלאיים

617,3641,014,0414.57מגוריםשטח בנוי + תשתיות

303,930תעשייה ותשתיות

27,142חינוך והשכלה

23,483שירותים ציבוריים

18,284תרבות, פנאי, נופש וספורט

12,700מסחר

6,707בריאות ורווחה

4,432תחבורה

22,199,93922,199,939100.00סה"כ

שימוש

.)לשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים של ה(קרקע ההתפלגות שימושי .  1' טבלה מס  
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יימון נמצובס: צילום  

סיימון נמצוב: צילום  

אלה לא נתוני� שלי ,  שובמדגיש  אבל אני ,כ�: יימו� נמצובס? זה כולל את הרמה ואת הנגב  :שאלה

אבל . מאיפה ה� מוצאי� אות�וצרי� לשאול אות� 

� של המדינה מיליו� הדונימעשרי� ושניי� אלו ה� 

א� אנחנו מסתכלי� , בכל מקרה). 1' טבלה מס(שלנו 

לפחות  (י�חוזחמשת האעל , על השטחי� החקלאיי�

חינת המגוו� מה קורה מב, )לפי הנתוני� הה�

בשטחי� עצו� שימוש ר שיש רתבמ? הביולוגי ש�

כמו , א� אתה יוצא בלילה ומסתובב. החקלאיי�

או אני , תחביבשהרבה מאתנו אוהבי� לעשות בתור 

להסתובב ע� , שמקבל שעות עבודה על זה, לפחות

אתה רואה בשטחי� , זרקור ולהסתכל על בעלי החיי�

חתולי , לה את החולייתני�חקלאיי� בעיקר בלי

כל המגוו� של ', צבועי� וכו, תני�, דרבני�, ביצות

א� אתה הול� .  בתו� השטחי�בעלי החיי� נמצא

, חיי�  ש� דו יש . מעופות המי� והברווזי�תאתה יכול לעמוד ש� יו� של� וליהנו, כות הדגי�לבר

. י�יל נמצא בתו� השטחי� החקלאוהכ, יוני�, דוגרי קרקע, ציפורי שיריש במטעי� , כל המגוו�, צבי�

שה�  � פירושה שבעלי החיי� בתו� החלקה החקלאית איעובדהה. וכול� נהני�, זה נראה מצב טוב

או שה� ש� , יתכ� שה� ש� רק בשביל מחסה ובשביל המסדרו�י.  כגו� אכילת פירות,גורמי� נזק

  .בשביל הצל והמי�

 הזאת ההדוגמהיא   שאני אוהב לצטטהדוגמ. חקלאותלטבע  בי� עצ� יש פה הרבה יחסי גומלי�ב

 בשיטה זו לוקחי� את ניזונות ממכרסמי� בשדה אספסתהשל חסידות , שצילמתי בעמק בית שא�

  ובמקו� חומרי הדברה,נוע הקו

, שמי� כמות מי� כזאת

 טובעי� ,הנברני�, מכרסמי�שה

, ילות או רצי� למעלהחבתו� המ

, והנה. זו� מה�היוהחסידות יכולות ל

של הדברה , דוקיו� יפה מא יש פה דו
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. אולי חו& מהמכרסמי�, השדה מקבל את המי� וכול� שמחי�, צמצו� בחומרי הדברה, ביולוגית

מתקיי� אכ� הטבע ר שרתבומ, ביי�יחסי� החיובאז אפשר להסתכל בתמונה הורודה הזאת ו. נכו�

, מי� וכל מיני דברי� טובי� לחיות הבר,  ורואי� שהחקלאות מספקת מזו�,בשטחי� החקלאיי�

אפשר .  כפי ששמענו ג� בהרצאה הקודמת,והשטחי� החקלאיי� ג� כ� מהווי� מסדרונות אקולוגיי�

וכ� שירותי , שראינו בתמונה הקודמתהדברה המו כ, לאותמספק שירותי� לחקהטבע ג� להגיד ש

ורודה של וזו התמונה ה. לחשוב על דברי� אחרי�ו וכל אחד פה יכול באמת להתחיל לדמיי� ,האבקה

 של פגיעהבכשמדובר בבעיות ו, אבל רוב העבודה שלי מתייחסת לצד השני של המטבע, יחסי הגומלי�

  . של הטבע בחקלאותו החקלאות בטבע

    

  ופגיעה של הטבע בחקלאות , פגיעה של החקלאות בטבע

חממות או , רשתות, גדרותלבניית  סהשטח שנתפ – החקלאותצד קוד� כל נסתכל על הפגיעה בטבע מ

או , ר לא יכולה להיכנסציפושו� , שפשוט סוגרי� את השטח ואי� גישה, ההאנגרי� שמדברי� עליה�

זאבי� לא יכולי� להיכנס ולטרו# את אמנ� , הפה לדוגמ

ג� . אבל ה� ג� לא יכולי� להיכנס לחפש ארנבות, הבקר

חלק ניכר , כמו כ�. מבחינת הצבאי� השטח הזה סגור

 ומדובר , מהחקלאותי�מהזיהומי� בסביבה מגיע

ות שהחקלאואפשר להגיד ג� , בחומרי הדברה בגופי מי�

כמעט כל . מבלע של מי� על חשבו� בתי גידול לחי�היא 

, אלה היחסי� השליליי�. לטובת החקלאותמסוג כלשהו המרה  כבר עברו בתי הגידול הלחי� באר&

  . הפגיעה של החקלאות בטבע

� של החולייתני� לחקלאות הנזקי   ובעיקר בתחו� שאני עוסק בו, יש ג� פגיעה של הטבע בחקלאותו

מוב� שיש ג� נזקי� מכל מיני חסרי ו(

י דרבנים"כרסום צינורות טפטוף ע  
 נזק לחמניות מדררות
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של כרסו� , אחת בצד שמאל, שתי דוגמאותיש פה ). כגו� חלזונות וחרקי� ואפילו מיקרובי�, חוליות

 :כספיותהעלויות הלדעתי זה אחד הנזקי� היקרי� ביותר מבחינת  –  דרבני�ידי  לצינורות טפטו# ע

יש .  א� זה צינורות טפטו# וא� זה ניילוני� שמכסי� את השדות, ההפגיעה בכל המערכות האל

, נזק לחמניות מהדררות – כמו בתמונה מימי�, של בעלי חיי� אחרי�מפעילות של ציפורי� וג� נזקי� 

מוב� שזה מעלה בצורה ניכרת את . בעיקר לענ# החמניות, שהפכו בשני� האחרונות למכת מדינה

  .  אחרי�אמצעי� א� זה גידור וא� זה , הדברי� האלהמפני תגונ� לה, העלות של החקלאי

נוספת דר� של ) 2' טבלה מס(הבאתי פה נתוני� , שליליי�הגומלי� היחסי את נושא ג� כדי לבחו� 

רשות , כפי שרובכ� יודעי�.  מספר היונקי� שניצודו בהיתרי�יאהו, בה הטבע סובל מהקונפליקטש

אפילו כשמדובר ( לפגוע בחיות בר , והרבה פעמי� ג� לחקלאי�, נותנת היתרי� לציידי�הטבע והגני�

בעיקר למטרות של ממשק אוכלוסיות של מיני� מתפרצי� או מניעת הגורמי� , )בחיית בר מוגנת

תמונה נקבל , שנהשניצודי� מדי של אלפי התני� ואלפי חזירי הבר  על המספרי� סתכלנא� . לנזקי�

  . לקונפליקט ע� החקלאות שהוא נכנס לתו� שדה חקלאי או נכנסשל המחיר שהטבע משל� על 

  א� , למשל .דברי� מענייני� פהעוד ללמוד מעניי� לציי� שאפשר , א� כבר העליתי את השק# הזה

  

   2004 עד 1993 - באמצעות היתרים מדי שנה מהיונקים שנורו על ידי ציידים מורשים' מס. 2' טבלה מס

  )1996אין נתונים משנת ( 

  

או אפילו רצו�  שבשנות התשעי� כמעט לא היה צור�, על השורה ע� הנתוני� על הזאבי�נסתכל 

א� . בהיתרו ,שנה במדינהמדי זאבי� ער� בחמישי� בשני� האחרונות יורי� בהרי ש, לירות בה�

כבר זה כמה שני� , שבתחילת שנות התשעי� היו צדי� מאות בשנה, הדרבני� נתוני על  למשלסתכלנ

אוכלוסיות הבחינת גודל מהשינויי� דר� להסתכל על זו ג� ו. ברשותדרבני� מוחלט על ציד איסור יש 

  .  ע� החקלאות�י� שלהויחסי הגומל

שאחרי שהשיבו את , שלט שראיתי באינטרנטהנה , חקלאות לטבעהקונפליקטי� בי� אשר ל

  :ובו כתבמישהו ש� שלט ,  בארצות הבריתYellowstoneהזאבי� לטבע באזור 

 מין חיית בר 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

 Canis aureus תן 1,173 2,271 2,545   2,528 1,781 2,107 1,042 2,041 2,105 2,204 2,111

 Canis lupus זאב         2 2 10 14 21 31 53 56

 Vulpes vulpes שועל 15 43 72   227 264 205 47 85 11 78 29

 Procavia capensis שפן 513 563 586   104 623 184 50 110 81 99 12

 Sus scrofa בר-חזיר 4,593 3,594 6,977   3,869 2,820 2,487 1,977 3,235 3,009 3,906 3,997

 Lepus capensis ארנבת 124 90 262   161 74 29 5 44   17 11

 Hystrix indica דרבן 335 374 581   138 38 35 48 2 2 0 0
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Kill all the goddam wolves and the people who put them there! )ל �הרוג את כל הזאבי� צרי

 כי ,הקונפליקט הוא רע לחקלאי. זה היחס של החקלאי� ש�.  )ו אות� לכא�יאבהאנשי� שהאת וג� 

א� החקלאי . וה� מנסי� כל מיני דרכי� למצוא פתרונות, הוא מבזבז כס# על פתרונות לא יעילי�

 הוא ש� .כלל מטפל במזיקי� הוא בדר�בה ו הדר� שכי ז, הוא פשוט יתחיל להרעיל,  מספיקמתוסכל

 וברור שזה ,ואז הוא יכול להסתב� ע� הרשויות, בצורה לא חוקיתאפילו לפעמי� , את הרעל בשטח

לא אוהבי� את , בשי� את החולצה הירוקהלואלו ש ,ואנחנו, לטבעג� לא טוב הקונפליקט . ולא טוב ל

מצד אחד רואי� את זה בתור מסדרו� , בעלי החיי� נמצאי� בתו� השדה החקלאי. ט הזההקונפליק

של וכמוב� התסכול , אנחנו לא מחפשי� תלות של חיות הבר בתוצרת החקלאיתאבל , ושטח פתוח

כלל בחיה  לא פוגעת ,או ברוב המקרי�, מביא להרעלות שהרבה פעמי�,  כפי שאמרתי,החקלאי

מגדלי הבקר ל כמוב� המקרה המפורס� ש היא הדוגמא הטובה ביותר. נזק לחקלאיה אתשגרמה 

לאכול מדבר מספיק טיפש אי� זאב מוב� ש. לפגוע בזאבי�כדי פרה מתה פיזרו רעל על שברמת הגול� 

. רמת הגול� במקרה ההואנשרי� ב, א� אני לא טועהמה� מתו  38 ו, אבל הנשרי� אכלו ממנה, כזה

מביא  שדבר, העשרתוידי  להשטח עשל  ה מגביר את כושר נשיאהגידול האינטנסיבינושא וכמוב� כל 

העבודה  .בעיקר בעבודה של עמית דולב, היטב וזו תופעה שמתועדת ,לריבוי של מיני� מתפרצי�לידי 

בה� שהתני� מתרבי� בעיקר באזורי� ש משמעי  דחאופ� מראה בוהיא  ,להתני� בגלי בנושא העסק

בפסדי� ,  שלא מטפלי� בצורה נכונה ומסודרת בפגרי�משו�, ישובי� ע� לולי�י ב,וש�, יש לולי�

  . נוצר ריבוי של תני� באזור, כמו שקוראי� לה�

הבה . לכל הקונפליקטי�ות פשוטי� לכל הבעיות האלה  שיש פתרונואפשר להגיד בצדק, א� כ�

, חקלאות התעשייתיתליותר בי� הטבע טובה אפשר לעשות הפרדה . סתכל על כמה פתרונות כלליי�נ

 לטובת מיני� אפשר לבקש מהחקלאי לנצל את השטח שלו בצורה חכמה. פשוט להשתמש במסדרונות

� גנ� וכמוב� יש.  אבל אפשר לבקש, לא יודע עד כמה זה ישכנע אותואני . שאינ� פוגעי� בחלקאות

ללמד אותנו אמורה הייתה , תקיימהלא הש, ההרצאה הקודמתו, Ecofreshהתקני� הירוקי� כגו� 

או בחומרי , כמו שאמרנו, בפאות שדה נשתמשא� .   לגדל את התוצרת החקלאית בצורה ירוקהכיצד

 ונצמצ� נשמור על הטבע, מוחלטתלחקלאות אורגנית בצורה נעבור או פשוט , הדברה בצורה נכונה

  . את הנזקי�
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  "פשוטי�"פתרונות 

להסביר ו, קונפליקט בי� החקלאות לטבעל" פתרונות הפשוטי�ה"אני רוצה להסתכל על כל אחד מ

מה שברור , המסדרונות האקולוגי�נושא בוחני� את א� אנחנו . כל כ�פשוטי� למה ה� אינ� מעט 

והבעיה היא , הוא שרשות הטבע והגני� מעודדת קיו� של בעלי חיי� דווקא במסדרונות האקולוגיי�

בצורה מסודרת  �אני לא חושב שמשרד החקלאות בוח� או לפחות בח. � ג� שטחי� חקלאיי�שיש ש

בארצות אחרות יש . היה שדה חקלאי זה או אחרי איפה איפה נמצאי� המסדרונות האלה לפני שקבע

כ� שכל בעל חיי� הנמצא בשטח , תשל שמורות טבע מגודרו,  למשלבדרו� אפריקה,  כזהמצב

 אי� לנו ,wildernessאי� לנו , אבל אצלנו אי� כזה דבר.  ומי שבתו� השמורה מוג�, החקלאי דמו הפקר

שההפרדה הזאת לא כל כ� עובדת , כל כ�קט� הכל פה .  שטחי� פתוחי� ענקיי� שה� רק לטבע

  . במדינה שלנו

אבל . כלומר ממשק נכו� של השטחי� הפתוחי�, ניצול יעיל של השטח הוא השני" פשוט"ההפתרו� 

כדי להבי� איזה ממשק של השטחי� החקלאיי� הוא המתאי� ביותר , זה באמת דורש מאמ& רציני

שמתחילי� , זה מסוג המחקרי� שראינו היו�.  לא יודעי�יי�דוזה דבר שאנחנו ע, לשמירת טבע

ראינו  .שראינו היו�הפרפרי� נושא  יאה  הכי טובה אוליה הדוגמ.הסביר לנו מה בעצ� לטובת הטבעל

, עד שמישהו לא הול� ובודק. ובתו� השדה יש פחות, יש ריבוי מיני�האזור החקלאי  שוליבדווקא ש

כדי להטמיע את  נדרש מאמ& רציני עוד יותר. מה טוב ומה לא טוב לטבע, נוכל לדעת דברי� כאלהלא 

.  הוא על בסיס של נזקי� ואמו�במיוחד כשרוב האינטראקציה בי� החקלאי לבי� הטבע, ההבנות

להשאיר את פאת השדה שלו לטובת , לבוא לחקלאי ולבקש ממנו טובהאפשר  אייו� ה, כלומר

  . לא במצב של היו�.  כאשר מכרסמי� ה� אלה שאוכלי� לו את האספסת, י�המכרסמ

 לחברת .אוצה באר&לצבור תמתחיל היו� , הפעלת התקני� הירוקי�,  השלישי"פשוט"הפתרו� ה

פרש ע� הכללי�  אקוהמותג נו יש, את רוב התוצרת החקלאיתשהיא החברה שמייצאת , אגרקסקו

החקלאי� באר& פתאו� מתחילי� לשאול , י�י שבגלל התקני� האירופ הואעצ� מה שקורהב.  שלו

כדי שאגרקסקו תוכל , כדי לייצא לאירופה. אי� לגדל את התוצרת החקלאית שלה� בצורה ירוקה

ה� חייבי� לעמוד , ל"לייצא את התוצרת שלה� לחו

שאלו� וה� צריכי� לקבל למלא ה� ילע, בסטנדרטי�

ודה או ציו� עובר מרשות הטבע והגני� שאומר שה� תע
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סיימון נמצוב: צילום  

 

 

זה אתגר גדול .  אלא ג� גופי� אחרי�,  כמוב�,ולא רק של רשות הטבע והגני�.  שומרי� על הטבע

קלאי� החתפקיד� של זה בעיקר  .שעדיי� לא עוסקת בזה מספיק, בשביל שמירת הטבע בישראל

באמת נעסוק בזה בצורה שהיא י� עוד מאמצי� כדי שדרושצרי� כוח אד� ויכול להיות ש. עצמ�

  .ביניה� את הדר� לשלב מצאשנ או ,ולא רק לטובת החקלאות, לטובת הטבע

זה תחו� שאני עוסק בו  .הרביעי הוא צמצו� הנזקי� של חיות הבר לחקלאות" הפשוט"הפתרו� 

אי� מונעי� את הנזקי� העניי� הוא בעצ� . נושא הזהואני יכול לתת הרצאה שלמה רק על ה, יקרבע

יש מגוו� רחב , סוגי� של נזקי� באר&לרוב יש לנו הרבה .  את הקונפליקטצמצ�של חיות הבר כדר� ל

זאבי� ברמת הנושא , למשל. אחד מה� דורש מחקרכל  ו,נזקי� לחקלאות� מישל בעלי חיי� שגור

הרשות .  יחדמשרד החקלאות ומגדלי הבקר עוסקי� בזה  ,י� עד כמה הרשותיודע חלק מכ� .הגול�

נהל לבניסיו� ,  מיושמותהתוצאות ו,כמה שני�כבר יש מחקר שר& , אד� ייעודי לנושא הזהמממנת 

   לחיות בדווכלושג� מגדלי הבקר ברמת הגול� וג� באזורי� אחרי� יאופ� הזאבי� ב תוסייאוכלאת  

נשמע יותר על , כשהזאבי� מתחילי� להתפשט לאזורי� חדשי� בגליל, ג� עכשיו. קיו� ע� הזאבי�

  . הדברי� האלה

, שמתנהל בעניי� החזירי�יש עכשיו מחקר  .סיפרתי קצת כבר שועלי�התני� והמחקרי� בעניי� העל 

.  ויש עוד הרבה דוגמאות,עטלפי פירות, דרבני�ברשימה יש ג� . עדיי� אי� תוצאות יישומיותאבל 

      ,נת הטבעיחד ע� הרשות וע� החברה להגל עושה "העבודה שקק ,עגורי� שהוזכרו פה בבוקרבהטיפול 

  

  

  

  

  

  

מה גור� לעגורי� בחו�  התחיל בעיקר במחקר שבא לכולה, ע� החקלאי� וע� המועצה בעמק החולה

ממנה למדנו ו, ד� אלו� עשה את העבודה הבסיסית. ואי� אפשר למנוע את הקונפליקט להיות ש�

ועכשיו , הרבה גופי� נכנסו לזה. למזער את הנזקי�ה האפשרויות בדיוק מה נקודות התורפה או מ

.   והתעניינות של הציבורהרבה הרבה אקוטוריז� באזורשתור� לפיתוח  באמת יש ש� פרויקט טוב

 ישנו ג� .לראות את זה, דצמבר הבא להיות ש� בנובמברמאוד ממלי&  אני לא היה ש� בחור#מי של
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 נעשו ו,ע� בריכות הדגי� )�יג� הגדולי� וג� הגמדי(השקנאי� והקורמורני� עניי� הקונפליקט של 

כדי לנסות ללמוד את ההתנהגות שלה� ואיפה ה� לני� ומה ה� רוצי� ולמה ה� גורמי� מחקרי� 

דרוש , כלומר.  נוע את הנזקי� שלה� בצורה יעילהורק אז אפשר להתחיל להבי� אי� למ, לנזקי�

  .מחקר לכל סוג של נזק

להקדיש לכל הפתרו� האמיתי הוא .  זה לא פתרו� פשוט"בואו נצמצ� את הנזק "סת�להגיד 

צרי� ג� התייחסות והיענות מתמדת , כוח אד�) ובאמת יש עשרות סוגי� באר&(קונפליקט וקונפליקט 

ג� ו צרי� ידע ג� על הבעיה, צרי� מחקר, צרי� לבוא ולהקשיב ולהבי� מה הבעיה, רכי החקלאי�ולצ

ולפעמי� , ג� כאלה שאינ� כרוכי� בהמתה, צרי� אמצעי� יעילי�, על ההתנהגות של בעלי החיי�

� כדי למנוע את הנזקי, ד בצורה מסודרת א� צרי�ולנהל את הצי, דצרי� ג� ממשק מבוקר כמו צי

דרושי� אפוא לכל קונפליקט וקונפליקט . מאוזנת בסביבה בצורה הולשמר את האוכלוסיי

  . כדי לפתור אותורבי� אינפורמציה ומשאבי� 

  העתיד

חפיפה בי� מסדרונות  ד� כול שישאנחנו רואי� קו, חקלאותלהטבע בכל הקשור לעתיד היחסי� בי� 

, השטחי� הפתוחי� באר&ניהול שהיא אבל הבעיה , יש חפיפה ממשיכה, אקולוגיי� ונופי התרבות

 .ארו� ומסוב�ותהלי� ההסכמה , לא הוגדרוהסמכויות , גורמי� שוני�מתחלק בי� , החוקת מבחינ

המסדרונות , השטחי� הפתוחי�. בעצ� מי אחראי להובילו היא שאולי נשאל כא� בדיו�אחת השאלות 

יש לה� ער� לטבע ויש לה� ג� ער� , האלה שראינו אי� ה� מצטמצמי� בי�  האזורי� הבנויי�

מ�  ואולי הגיע הז?ולמי ה� הכי חשובי�קובע מי  ?ובעצ� מי אחראי לנהל אות�, לדברי� אחרי�

הר  ,יש שמורה ביוספרית אחת באר&, למי שלא מכיר את המושג. לחזור לקידו� שמורות ביוספריות

וחו& משלט שראיתי תלוי באחד החדרי� ,  אונסקו כבר לפני עשר שני�ידי לשאושרה ע, הכרמל

הוא אני לא חושב שיש הרבה אנשי� שבאמת יודעי� שהר הכרמל , "3ועולמו   ע�"בקומה הרביעית ב

וש� מנהלי� , או מה שנקרא היו� המזרח של גרמניה, הייתי במזרח גרמניה. שמורה ביוספרית

חקלאות � עואזורי החי& , הגלעי� שנשמרנו שי, לפי הספר .שמורות ביוספריות בצורה אחרת לגמרי

לטובת , טח גדולובאמת ש� רואי� אי� אפשר להסתדר ע� שימושי קרקע שוני� על ש, ברמות שונות

  . הרבהלא התקדמה התכנית  אבל ,הצעה לשמורה ביוספרית בשפלת יהודהיש עדיי� . כל השימושי�

 ימשי� לדעתי, פרש פרתי על אקויבעצ� מה שס, החקלאות הירוקהנושא  ?אז מה לגבי העתיד

 א� הוא רוצה לייצא את ,חקלאיהכלומר   .ל"מדרישות השוק בחועקב אבל זה בא בעיקר , תפתחלה
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אז הוא , אז א� הוא צרי� ללכת כל בוקר ולתת חיבוק לארנבות, חייב לעמוד בדרישות, התוצרת שלו

כי א� , זה מה שישכנע אותו.  א� זה מה שצרי� כדי שבאירופה יקנו את הגזר שלו, יעשה את זה

לא כל זה ג� , מר לואואפילו א� החוק באר& י, רהרשות דורשת ממנו לחבק את הארנבות זה לא יעזו

  . כ� יעזור

  

  הקונפליקטי� ו	רשיתו� פעולה כדר, יעילה לפת

שיפור שיטות הממשק ש� ל, כמו שהוצג פה היו�, של ידעגדל וניצול בעתיד נראה אני סבור ש

כל פרויקט וכל מחקר של נקודת על ו,  יו� עיו� כזהעל כלבאמת אני מבר� . החקלאי שתומ� בטבע

והעיקר הוא יותר .   והלוואי שהיו יותר ויותר ימי עיו� כאלה ובהשתתפות יותר ויותר אנשי�,�"ח

זה מה שאנחנו רואי� פה , "משותפות"מילה אני מדגיש את הו, כניות משותפות לצמצו� הנזקי�ת

פה באר& . כניותנוע נזקי� לחקלאות צרי� לשת# כמה שיותר בעלי עניי� בתשכדי למ, ל"חובבאר& וג� 

 באמצעות שיתו# פעולה אד�לויש לנו דוגמאות לצמצו� קונפליקטי� בי� חיות הבר , ניסיו�יש לנו 

א לא הו, זה שחקלאי אחד ר& ע� כדורי הנפ& שלו אחרי העגורי�.   רבי�גורמי�בשיתו# ע�  אזורי

הרשויות והארגוני� הלא  ,אבל כשהיה שיתו# פעולה אזורי של הגופי� הממשלתיי�, יצמצ� את הנזק

  . תוצאות טובותניב  מצאו פתרו� שיכול להיחדכול�  ,)NGO ה(ממשלתיי� 

. כנית מוסכמת תויש, פועלסיפרתי שיש היו� צוות היגוי ש .זאבי� ברמת הגול�הנושא נו למשל יש

זה , כוללטבע במבט השמירת א� בוחני� את אבל אני חושב ש,  זאבי� בשנהחמישי�אמנ� יורי� ב

כנית תוזכרת בתור שמ, כנית של העגורי� שהזכרתיתג� כ� . באמת שיפור לעומת המצב הקוד�

 שלא ,צרי� לשקול באמת א� זה לטובת העגורי�אמנ�  .מוצלחת למנוע נזקי� תו� שיתו# פעולה

יש צמצו� . זה בהחלט הישג, אבל מבחינת מניעת הקונפליקט, כול� ממשיכי� את הנדידה לאפריקה

יחד ע� מגדלי , ג� ש� יש צוות היגויו, עמק החולהבדגי� בעמק בית שא� והעופות אוכלי הבנזקי 

ג�  נויש. כניות ומיישמי� אות�שיושבי� ובוני� ת, במקרה הזהג אג# הדי, הדגי� ומשרד החקלאות

א� זה חוגלות וא� זה , עופות דוגרי קרקעשל בעיקר , פרויקט של צמצו� הנזק לתעופה הצבאית

והיו� , יחד ע� החברה להגנת הטבע,  בתו� הבסיסי�וויראל היחד ע� חיאנחנו עובדי�  .סיקסקי�

להבריח כדי   שמפטרלי� ועובדי� באזור המסלולי� בסיסי� ע� כלבי שמירההתחילו לעבוד בחמישה

כדי , שותלי� סוג מסוי� של דשא מסביב למסלולי�כמו כ� . את הציפורי� בלי צור� להרוג אות�
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 – כניות שבאו בעיקר משיתו# פעולהואלה ת, יתה מושכת את הציפורי�ילמנוע את החקלאות שה

  . אלא בשיתו# פעולה, בד לבדשלא גו# אחד עו

המקומית רשות משותפת לכנית תזו  .בעיקר הכלבת, מחלותההתפשטות ישנו כמוב� נושא 

 מהאוויר ומחסני� את כל �מפזרי� פיתיופיה  ועל,  הווטרינריי� של משרד החקלאות�שירותיול

פחות , שלפעמי� מגיעה הכלבת מהשכני� שלנוא# .   בצורה מסודרתהתני� והשועלי� באר& מהאוויר

  . באר&מטופלת היטב או יותר אפשר להגיד שהכלבת 

  לסיכו�

הוא שהחקלאות , חקלאותהטבע וה ממה שאני רואה בנושא ,המסר הכללי והסופי שאני רוצה להדגיש

. וזה לא פשוט, תו� קונפליקט מתמש�, צד זה שניה� ימשיכו לחיות באר& זה בושמירת הטבע

.   תו� הבנה שהקיו� יחדיו דורש שיתו# פעולה וויתורי� הדדיי�,פתרונות יכולי� לבוא מהידברות

שא� צד אחד חושב שהוא יכול לנצח ,  לת היו�יתחבד� לבנו� אמר בזה אני באמת מסכי� ע� מה ש

שיתו# ובמקרי� אחרי� הביאו  ,דנו את הלקח הזה בכמה מקרי�למ. הוא טועה, את הצד השני

 ואני מקווה ,לטובת החקלאותג� לטובת הטבע וג�  ,הפעולה והעבודה המשותפת לתוצאות טובות

אבל אני מקווה לתוצאות ,  זו עבודה באמת סיזיפית,לא נפתור את כל הבעיותלעול� . ד שנמשי�ומא

  . תודה רבה.  יותר טובות בקונפליקטי� העתידיי�
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  דיו	 מסכ�

ואני חושב שזו , בלי לתת לו כותרתהקדשנו כחצי שעה בסו# היו� לדיו� מסכ� : יאבי פרבולוצק

 ולא פרטנית לאחד מהמרצי� שעמדו כא� לאור� להפנות שאלה כללית, או עבורכ�, הזדמנות עבורנו

נסח זאת באופ� וי, ק אתנו תובנות בנושא המרכזי של יחסי טבע וחקלאותוכל מי שרוצה לחל. היו�

וזה , זה קרה לנו לפני שנה בנושאי� אחרי�. שיח אולי יעורר אותנו לאיזשהו דו, מספיק פרובוקטיבי

  .  היה בהחלט פרודוקטיבי

מאוד חסרה לי אבל נקודה ש, טבעללראות את היחסי� בי� החקלאות מאוד מעניי� : אווה חרובינ

לשלב פתרונות ע� , למצוא פתרונות שאינ� רק טכניי�מאוד חשוב . היא מה בדיוק חוקרי�, כל הזמ�

 תרבות מפשרת ולא במוב� של עימות בי� גישות אלא במוב� של,  כולל ג� ערכי� כלכליי�, ערכי�

  . וכחלק מפתרו� כולל ומקובל

 אחת השאלות. אני לא זוכר מי בדיוק דיבר על היחס של הקהל לשטחי� הפתוחי�  :שמעו� צוק

חקלאות כיצד ההיא , ואני חושב שיש מקו� שהחקלאות תשאל את עצמה, שאני חושב שלא נשאלו

התוצרת החקלאית שמיוצרת במקו� אלא ג� מבחינת , נופי�ה תמשרתת את הציבור לא רק מבחינ

ואנחנו קוני� את התוצרת במקומות אחרי� , אני גר באזור של מושב. ובכלל לא משווקת לאותו מקו�

משווקת את שאני חושב שיש מקו� לפתח חקלאות . את התוצרת שקיימת ומיוצרת במקו�ולא 

של יבולי� שבאמת ער� תזונתי  – נופיה� יש לכ� תועלת נוספת מעבר לער. תוצרתה לאזור עצמו

  . ואז האד� ג� רואה מה מגדלי� אצלו בחצר ואי� מגדלי� את התוצרת הזאת, משרתי� את האד�

המילה . בוקרה ד� לבנו� פנילהצגתי ההערה של נאווה מתייחסת בעצ� לשאלה ש: דני מורגנשטר�

כנס יכדי שהיא ת, ואני חוזר על זה בצורה בוטה עכשיו, איסבסוד של החקלאות היא לא מילת גנ

כי אצלנו המילה סבסוד הפכה ,  מדינת ישראל–אנחנו , אנחנו צריכי� ללמוד את זה. לפרוטוקולי�

ועבור כלכלני�  סבסוד היא מילת , אני כלכל�. ולכ� אנחנו נראי� כמו שאנחנו נראי�,להיות מילת גנאי

בעול� .  וזו הבעיה שלנו,ורה ציבורית וזה נכו� לגבי כל שאר שטחי חיינווזה נכו� לגבי תחב,  גנאי

לעובדה  רציתי להפנות את תשומת לבכ� ,שנית . ואצלנו זו מילת גנאי, מוסכמה מקובלתוהגדול ז

להיווכח יכול היה , "האר&"עיתו�  ומי שקרא אתמול את ,שלפני שתי סדרות עסקנו בחקלאות עירונית

 בסט#, במרחק של כקילומטר מפה,  לא רחוקהמודל הראשו� היה.  � ומיישמי� את הצעותינושהולכי

 ות מטפח�שטחי חקלאות קטני� שהוקצו למשפחות מהעיר וה, כלומר, של חקלאות עירונית מודל –

הורחב או לפני שנה וחצי . רכי בית�וירקות ופירות לצ ומגדלי� �המשתמשי� ב, אות� במש� השנה
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, צ"בגבול הזנוח של מערב המרכז של ראשל, העירבמערב . צ" עיריית ראשלידי לעהמודל הזה הועתק 

ויש ש� , ר" ממאהחלקות של מאה  וחולק ל�מי דונ10נבחר שטח של , 4 'קרוב לכביש המהיר מס

ויש ש� כמעט מאה משפחות שמייצרות חקלאות , דרהעסק שווק נה.  מאודמחמירוקפדני תקנו� 

וש� נאמר שזה במסגרת של , באר שבעעיריית  ידי  לאתמול קראנו שהמודל הזה הועתק ג� ע. בעיר

וג� , כתעסוקה לאנשי� שה� חסרי תעסוקה, ג� לשמש מטרה כלכלית, כלומר. חקלאות קהילתית

אני חושב שאנחנו צריכי� . וה� לא מטרות לגנאי, מטרות נוספותאלה . כדי לתת תעסוקה לקשישי�

שהפורו� הזה בעצ� הצליח לעורר את על ל להודות לה� וקוד� כ, "יד הנדיב"לצאת מכא� בקריאה ל

  . ישובי� נוספי�י ולהמשי� ע� זה הלאה להרבה ,הנושא לרמה של מודעות ציבורית ומקצועית

 בתעלות מה השימוש. עלותהאחת למחקר שעסק במי הת. יש לי שתי שאלות קצרצרות

אפשר לשפר , של התעלותכלשהו ממשק  ידי לע,  א� המטרה הייתה למצוא הא�?ובמאפייני� שלה�

זה סת� מחקר , א� לא. אז מה טוב, כינרתאיכות מי האת ו, כינרתאת איכות המי� שיגיעו ל

  . נהדר בשביל הספרותילוגלימנו

היא .  ל"חברי הקק,  שפסלה כל כ� את חברינו שאינ� פה,לעית קרקהשאלה השנייה היא לס

פרפרי� אמיתיי� על ל, ל ה� טובי� לפרפרי�וקוד� כ. ל לא טובי� לפרפרי�"יערות הקק: אמרה

ל שה� יערות נטע "רק היערות של הקקדיברה הא� היא , לפרפרי� שמתעופפי�נוגע אבל ב. שניי�

היערות המודרניי� של סו# שנות דיברה על או הא� היא , בש� מדבריות האור�  מכני�שאנחנו, אד�

 ידי לשתוגבר ע,  או מה ששרד ממנו, חורש י� תיכוני�הש, ל"השמוני� ושנות התשעי� של הקק

  ? עצי� ושיחי� טבעיי� מעטשל אור� ויה יצמח

שיח  היו� היה חד. רוצה להעלות שתי נקודותאני רק , אני לא מתכוו� לתת הרצאה: רפי סלומו�

, לא נציגי משרד החקלאות. אני מבקש, תראו לי חקלאי. חקלאי אחד שדיברלא אי� פה א# ! נהדר

. זו פשוט טעות יסודית בארגו�. שיח זה חד? יח זהש אז איזה דו? לא הזמינו חקלאי�. חקלאי אמיתי

שהיו באי� ומציגי� את , חקלאי� משכילי�, דואימי� מאלמצוא אנשי� מתאפשר היה אני חושב ש

היא  שלדעתי דני הציג שאלה, דבר שני. אני מדבר על המארג�. זו טעות. אתכ� הסליחה. הצד שלה�

יש לנו מעט שטחי� חקלאיי� ירוקי� ולכ� אנחנו לא ש ו,הוא דיבר על מדינה ענייה. חשובה מאוד

 שאנחנו משו�. המצב הוא הפו�. ת השטחי� הירוקי�יכולי� להרשות לעצמנו לסבסד את אחזק

וראינו את העניי� ע� , יש הכרח לשמור עליה�, שיש לנו מעט שטחי� ירוקי�משו� , מדינה ענייה
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אבל מה יהיה לדורות , אני לא דואג לעצמי. מה קורה כשלא שומרי� על השטחי�, הפרוזדורי�

  ?  הבאי�

בקונפליקט ע� , שומרי הטבע,  זה כאילו אנחנו הדיו�מה שעלה כא� לאור�  :נסי� קשת

 הייתה ה האוריינטצי,בהרצאה של סיימו� נמצוב.  הקונפליקט הוא ע� הטבע והחקלאות. החקלאות

. ו� על שיתו# פעולהישהוא נושא מצוי� לד, נושא המי�נו אני רוצה להגיד שיש. לכיוו� בעלי החיי�

ק "ליו� מי מ300 מייצרי� כיו� כ,  חלק מפתרו� המי��הקולחי� המי ברגע שזיהו ש, במדינת ישראל

 ,בנחלי� י�שנעשרה  חמשה� זרמו עד לפני . שבעצ� צריכי� לזרו� בנחלי�, קולחי� להשקיה

לא מוצאי� את השפכי� הגולמיי� היו� אנחנו כמעט . כשפכי� גולמיי� בצורה כזאת או אחרת

הור יבוצה שנוצרת באות� מתקני טלבנוגע  ואותו הדבר ג� ,מוצאי� את מרבית� בחקלאות. בנחלי�

', או א' זה אחד הפתרונות שמצאו עד שיעשו את הבוצה הראויה סוג ב. שפכי� ומיושמת בחקלאות

השפכי� נושא בעצ� . אבל ג� החקלאות היא הקליינט הנכו� לנושא הזה, מתאי� לזהש� אי� לי כרגע 

להשקיה במי קולחי� היו� משתמשי� . חקלאותלפעולה מצוי� בי� איכות סביבה הוא ביטוי לשיתו# 

ק עדיי� זורמי� " אל# מ200  ו,  אל# דונ� במדינת ישראל מושקי� בקולחי�400 , אל# דונ�400של 

צ� הפער הזה יכול להצטמ. הול� ומצטמצ�זה שג� ני מערי� אאבל ,  בגלל מחסור בתשתיתבחור#

  . טבע וחקלאות, בי� סביבהשיתו# פעולה נהדר לולהיות בסיס 

זה השלב . חזרה לנחלי�בשל שחרור מי� טובי� , צרי� להוסי# ג� את השלב הבא: סלעית קרק

  . הבא שעכשיו עובדי� עליו חזק

להחיות את , כנית שהיא החלטת ממשלהבירקו� יש ת. זה כמעט חזו� אחרית הימי�  :נסי� קשת

זה נושא כלכלי . רי� מי� שפירי�להזוותר על הקולחי� ול עלה הרעיו�. רקו� באמצעות קולחי�הי

  .  אבל נציבות המי� מוכנה לבדוק הזרמה של כמות גדולה של מי� שפירי� לירקו�,כמוב�

פעמיי� הזכירו היו� כבר . שבה� נעשה הרבהו,  מאודאי� בה�גישנ� דברי� שאנחנו   :אבנר כה�

בבאר שבע הקציבו למטרות חקלאות ג� ועכשיו , לציו� ובראשו� את השטחי� שהעיריות כא� בסט#

שטחי  :אני רוצה רק להאיר אספקט נוס# של העניי� הזה. והמטרות האלה ה� בהחלט נעלות, עירונית

ת האלה לא  שהמקומומשו�ו, החקלאות העירונית ה� קרקע לכל המזיקי� והמחלות של החקלאות

�זה מקור שממנו מתפתחי� כל המזיקי� ועוברי� לחקלאות , מטופלי� ולא מסודרי� כמו שצרי

  . מסביב
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 שנתנה את ההרצאה המעניינת בנושא המסדרונות ,ר כה�"שאלתי מופנית לד:  סיימו� נמצוב

והיא , שורקבנחל הוא  המסדרו� היחיד שנשאר באזור המרכז, לפי מה שראינו בהרצאה. האקולוגיי�

 שמה שיושב על נחל שורק אבל מה שבעצ� שכחת להזכיר הוא. של האזורנתנה סריקה היסטורית 

,  של חיל האוויר גדול שיש ש� בסיסמשו�.  תל נו#יל האוויר בסיס חואה ושומר על האזור הזה

הוא נשמר כמסדרו� , � לתפוש את המקו� בידיי� הרעבות שלו" את הקרקע ולא נות� לנדלסשתופ

 בסיס ואה הדבר היחיד שנשמרו, אולי המיפוי הזה פשוט עקב אחרי המצב, אני שואל בעצ�. אקולוגי

  .  כלשהיייחודיותלא שיש בנחל הזה , ל האווירחי

, א טובשכ� ללפעמי� ה� ולכ� כשד� לבנו� אמר שאזורי� צבאיי� , זה נכו�, ראשית  :יפית כה�

הבסיס הצבאי . המסדרו� הוא ממזרח למערב, א� שמת� לב, תשני.  אני לא בטוחה שזה כ� תמיד

לכ� אני  .קילומטרי�עשר  שלושהשאורכו  ,שהוא שומר על כל הקטעעד כדי כ� גדול מתוח� והוא לא 

 רק הבסיס הצבאי למעשה אני משוכנעת שלא. לא משוכנעת שבאמת רק הבסיס הצבאי שמר עליו

לא בהחלט הבסיס הצבאי  ,באזור שבי� מרכזו של הנחל לבי� השפ� במערב. שמר עליו כמסדרו� פתוח

בעיקר , צרי� לזכור שיש לנחל חלק נרחב ג� באזור המזרח שפשוט שמור כנו# פתוח. הגנהשו�  סיפק

  .  שטחי� חקלאיי�ידי לע

י הפנו י אל.א היינו בטוחי� א� אנחנו אמורי� לענות על השאלות או לאדידי ואני ל :סלעית קרק

וכא� היה לנו מפגש בי� השטחי� , זה לא היה בהרצאת המחקר שלנו. שאלה לגבי חורשות האורני�

 להסתכל �" נקודת חידי  לל וג� ע" הקקידי לאבל נתבקשנו ג� ע, החקלאיי� לשטחי� הטבעיי�

הסתכלנו על חמש חורשות .  ל" ולא על כלל שטחי הקק,חורשות אורני�באופ� ראשוני על שטחי 

מענייני� אזורי� שג� אלה , לא על השיטה שהתחדשה בשער הגיא, אבל לא על שטחי� שוני�, אורני�

  . ל חדשי�"ד שטחי קקוועוד הרבה מא, שאפשר לחקור ולראות מה קורה בה�מאוד 

ד והיה מא: האדריכלי� פה היו� בארוחת צהרי� אמר ליאחד  ...יתחקרנו מבחינה מדעבאזורי� ש  

יש רק חמש ,  מאודקט�שהמדג� הנבדק אז מבחינה מדעית יש לזכור . ס'אבל מה התכל, מעניי�

 ומספר דל מגוו�אפילו מדג� כזה מאפשר לראות שה, כלומר.  מאודחזקותאבל התוצאות , חורשות

להרחיב את המחקר זה מאוד מעניי� אני חושבת שזה יכול להיות .  נמו� מבחינת הפרפרי�הפרטי�

. כמו ציפורי�, מתכווני� להחיל את זה ג� על קבוצות סיסטמטיות אחרותואנחנו , לאזורי� אחרי�

 אבל אנחנו כמדעני� ,אני לא יודעת מה המסקנה האופרטיבית, ל"מבחינת שטחי הקק, לסיכו�

  . � מידע מדעי שעל בסיסו יש לנהל את השטחי�מספקי
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 בתו� שטח והיתרו� הגדול של תעלות אל. אני רוצה לענות על ההערה לגבי התעלות  :דידי קפל�

. אולי מקלטי� אקולוגיי� למגוו� גדול של אורגניזמי�תעלות ה� הוא שה, חקלאי מבחינה אקולוגית

אולי . חקר הייתה לנסות ללמוד מה� האיכויות האקולוגיות של התעלותהמ תמטר. בזה חשיבות�

 תאיכו  ואולי ג� לבחו� את,תחלי# לבתי הגידול המקוריי� שנעלמו ע� הפיתוחראות בה� אפשר ל

 �פוטנציאל לנופש ולא עסקנו בתרומה שלההלא עסקנו בפירוט .  לנופש�התעלות והפוטנציאל שלה

בנושא מאוד גדולה  בעמק החולה נעשית פעולה ,למעשה.  זו לא הייתה המטרה.כינרתלאיכות מי ה

  . מחזור המי� בתו� העמקתא� את מי� של התעלות יההשימוש במשק ו, הזה

בו  שת ספר אני עובד עכשיו בבי.אותי מעניינת ג� הפרקטיקה. חיי� שאלה בנוגע לדו  :שמעו� צוק

 לייש� אפשר מרחק במישור החו#ב בעומק ו, באיזה שטחהשאלה היא. ממשק אקולוגילעשות אפשר 

  . אשואת הנ

 כל הממשק של ,למעשה. כינרת מההיבט של ההתעלותרציתי להתייחס לנושא : ד� רוזנצוויג

אני לא מתייחס  –  נועדב לפני קרקעהשמירה על איכות המי� בשטח הכבול קרו, תעלות הניקוז

כל התעלות האלה מחוברות . כינרת למנוע ממזהמי� להגיע ל– כי הוא משהו אחר, למחקר שה� עשו

 כל ,כלומר.  והמי� מהאגמו� הולכי� למאגרי�,אחרו�המחסו� ההאגמו� הוא , בסופו של דבר לאגמו�

וזה גר� , התעלות תמטרזו הייתה . כינרת לא מגיעי� ל,כל המי� שעוברי� בתו� הכבול, השטח

  . לעצירת כל המזהמי�

 חשוב העלו כא� את ההיבט הכלכלי וזה היבט .אני רוצה להמשי� את השאלה על הכלכלה  :רוני

, צרי� להבי� שרק שילוב בי� היבטי� כלכליי�. שהרי  הקיו� הבסיסי הוא הדבר הראשו�, מאוד

לדעתי לא צרי� היו� לסבסד את .  בו אנו עוסקי�שיביא לקידו� הנושא , וסביבתיי�חברתיי� 

וה� נותני� כלי� כלכליי� לתמחור  –לפי עבודה של מכו� נאמ� על היבטי� כלכליי� . החקלאי�

 צרי� –  זה שהיא תורמת לאיכות הסביבהידי עלהתועלות הסביבתיות שהחקלאות מספקת לחברה 

 צרי� אולי לתגבר את המחקר הזה ולהמשי� .זה לא בדיוק סבסוד. � לי התנגדותאי. לשל� את זה

 השילוב הזה של החקלאות הוא .זה לא שאתה נות� הקלות לחקלאות, זה לא סובסידיה. לפתח אותו

  . אפשר לקרוא לזה סובסידיה אי.  לא סובסידיהוז, הכרחי

,  יהיה הפ� הכלכליות שהנושא ליו� העיו� בשנה הבאה יכול להי,כמו שהעירו כא�:  אבי פרבולוצקי

והוא נושא שחוזר על עצמו בכל דיו� כזה שאנחנו , �"פרויקטי� של נקודת חמדי פע� יש ג� בו ש
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ולהזכיר , אני רוצה לסכ� את היו� הזה אולי דר� התייחסות לדברי� שאמר רפי סולומו�. פותחי�

  . לעצמנו מי אנחנו כ� ומה אנחנו לא

 משאבי� בפיתוח תחו� שעד השקיע� היא לא יותר מאשר ביטוי לרצו� של קר� פרטית ל"נקודת ח  

, בעצ� יש פה פרויקט של יד הנדיב או קר� רוטשילד. לא דובר בו בישראללפני חמש שני� כמעט 

 בכס# המנסה להשתמש,  של אנשי� שברוב� עסקו במחקר חקלאי בבסיסהוולונטרית עדהבעזרת ו

שיוצא מצד היצר� אל קהל , יצירת ידעבעיקר יש כא� . למימו� פרויקטי� שיקדמו את התחו�

 זה בעצ� מה ששמעת� פה.  יותרמוגדרי�זה אפילו לא קר� מחקרית שבה היעדי� . משתמשי� עלו�

נקודת .  מזה ואי� יותר,שבעזרת תהלי� שיפוטי הפכו לפרויקטי� המניבי� תוצרי�, ביטוי למשאבי�

והיא , לא יושבי� בה מקבלי החלטות, לא מובילה מהלכי� בתחו� הלאומי, � לא מקבלת החלטות"ח

גו# המייצר ידע בתחו� שכמעט לא היה קיי� היא לא יותר מ. סדרי בראשית, אולי לצערנו, לא משנה

, לא להגיעשאו כי ה� בחרו , זה או כי לא הגיעו אליה�, א� לא יושבי� פה חקלאי�. שני�כמה לפני 

,  שיודע על מה שקורה כא�ישוב חקלאייאמנ� אנחנו יושבי� ב. חצי ואני מניח שהתשובה היא חצי

יכול להיות שלא הצלחנו להגיע לחקלאי� כמו . אחד שזה מעניי� אותולא ישוב כנראה א# יאבל אי� ב

אבל לא צרי� . אלה שיושבי� פהאו לאנשי� מעורבי� בתחו� כמו , שהצלחנו להגיע למקבלי החלטות

ג� בגלל הנושא , השנה.  של משרד החקלאותכמעט שו� נציגג�  פה לא ישב  עד לפני שנה.ללכת רחוק

תהלי� שלוקח כנראה יש כא� . ד אנשי�והצלחנו להביא הרבה מא, וג� בגלל חשיפה מסיבית יותר

התיימר להיות הוא  .שיח פגש  זה לא התיימר להיות דומ. לי נדרש עוד שיפור ארגוני מטעמנוו  וא,זמ�

  . ולא יותר מזה, חלק ממערכת שבה מייצרי� ידע חדש ומפיצי� אותו

רב המ.  יותראגרסיביי� ותקשורתיי�, מעשיי�עלתה קריאה מהקהל להיות ,  בדיו� הזה,לפני שנה  

יש דברי� שאנחנו יכולי� לעשות טוב כלומר . האינטרנטהיה שיפור אתר  קריאה זו עקבשהגענו אליו 

אני יכול לומר שהדי הדיו� ההוא עוררו דיוני� פנימיי� . יותר ויש דברי� שאנחנו לא יכולי� לעשות

, מהקהל הזהאנשי� יהיו שיתכ� י?  ומי יוביל את זה, הא� לשנות את אופי התנהלות הקר�:ביד הנדיב

יד הנדיב . על הברכהאלה יבואו . קחו את הנושא למקומות נוספי�שיצטרפו לצד הפעיל וי, או אחרי�

 אבל את מה שיש לנו להציע נמשי� לתת מתו� אמונה שאנו ,לא תוביל מהל� אקטיביסטי שכזה

נשאלתי בהפסקה על .  פגש ביו� העיו� הבאיאני מניח שחלקנו נ.  לקידו� הנושא, בדרכנו, תורמי�

ולא כי מישהו , זה לא כי ה� לא הוזמנו, שוב. רי� באוכלוסיית ישראל שלא משתתפי� פהמגזרי� אח

. ה� לא הצליחו להגיע לנושאשאו , זה נובע מכ� שלא הצלחנו להגיע אליה�, לא רוצה לראות אות�
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הדברי� האלה היו רחוקי� , שמגיעי� מעיסוק כזה או אחר בתחומי הטבע והחקלאות, ג� עבור רובנו

  . תודה לכל מי שהתחבר לנושא ועזר לו להתפתח. זה תהלי� שנמצא בשלבי היווצרות. מזמ�עד לא 

  

  

  . ת� ונשל� יו� העיו�  

 

 

  

 

 


