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מה בין מערכת חקלאית למערכת 
 ?טבעית

 .שתי מערכות הנשענות על בסיס משאבים אחד•

 

 

 משאבי טבע
 (אקלים, מים, קרקע)

 מערכת טבעית מערכת חקלאית

 .התפתחות אבולוציונית•
גורם מגביל   –משאבים •

 .להתפתחות

תגובה לשינויים טבעיים  •

 .ואנתרופוגניים

 .שנים אחרונות 10,000•

שימוש מוגבר במשאבי טבע •
 .צורך קיומי –להגדלת פרודוקטיביות 

,  מאביקים)שימוש בשרותי מערכת •

 (.טורפי מזיקים
 .שינוי איזון –מונוקולטורה •

 רקע



 :מערכת חקלאית לעומת טבעית
 דיכוטומית( עבר)התייחסות 

מניעת מזיקים  , הדברה: מוטה פעילות אדם –חקלאות •

 .  לא נכללת במערכת שיקולים –מערכת טבעית . ועוד

 

 רקע

נ  ֲהֵיְלכּו  ְ ו, ִיםש  ְחּדָּ ְלּתִ , י  דוּ -םאִ , יּבִ  ?(3' עמוס ג) נֹועָּ

חור  )"חקלאות לא נכללת כבסיס קיום  –מערכת טבעית •

 "(.שחור

 (הושעיה. צ)בקעת טורען 



   טבעקיום משותף של חקלאות ו

כאשר  , חיוני לקיום מערכת אקולוגית מתפקדת –מגוון ביולוגי •

 Tscharntke)לחקלאות יכולת לתרום לשימור מערכת מגוונת 
et al. 2005). 

 

בקרה  , האבקה" )שירותי מערכת"אספקת  מערכת מגוונת •

 (.ביולוגית ועוד

 

 רקע

שימור מערכות אקולוגיות ומגוון  •

מערכת בין ובתוך מינים 
אמור להיות חלק   –חקלאית 

מתפיסה רחבה של השפעת  

 .שימושי קרקע על רווחת האדם



 :חקלאות וטבע
 מורכבות מבנית

 (וההיפך)תומך במגוון ביולוגי גדול  –מורכב יותר /נוף חקלאי הטרוגני•

 רקע

,  מיעוט מחקרים אמפיריים העוסקים בתפקוד שטח חקלאי כמסדרון•

 .או בהשפעת שינוי ממשק על מגוון מינים

 metapopulations –מאפשר קיום אוכלוסיות על •

 

 שפלת יהודה



 :חקלאות וטבע
 מסדרונות אקולוגיים

מחייבת קישור בין  –מערכת אקולוגית •

 .יחידותיה

 

מפת מסדרונות אקולוגיים בישראל  •
מתבססת על   –( 2000שקדים ושדות )

 .  ושטחים מוגנים סטטוטורית, שמורות

 

לא ברור עד  " -התייחסות לשטח חקלאי •

כמה חשובים השטחים שאינם טבעיים  

ולא ברור מהי , לשמירת הטבע בארץ

 ".יעילותם כמסדרונות אקולוגיים

 רקע

 !נראה כי חסר יידע? האם כל ענפי החקלאות מקשה אחת? האומנם כך



 :מערכת חקלאית
 מבט מהשדה הבודד                     

 הכנת השטח•

 תהליך הגידול•

 התמודדות עם איומים•

 יצרנות כיעד•

 

 

 

 

 רקע

 עמק החולה



 :מערכת טבעית
 האורגניזם הבודד" עיני"מבט מ                   

 זמינות מזון לקיומו•

 מסתור/משכן/אתרי צימוח•

 שינויים בממשק חקלאי•

 קיום לאורך זמן –תנאי רבייה •

 

 

 

 

 רקע

 עמק החולה חתול ביצות



  -ענפי גידול •

 (שלחין, בעל)ש "גד–

 מטעים–

 מדגה–

 מרעה–

 רפתות, דירים, לולים, בתי רשת, חממות –מבונה –

 .סוגי גידולים בכל ענף•

 .קיץ, חורף, רב שנתי –עונתיות •

 .אקסטנסיבי, אינטנסיבי –עוצמת שימוש •

 

 

 

 

 :מערכת חקלאית
 מרחב חקלאי                     

 רקע

 (הנקרה.מנהריה לר)מישור חוף צפוני 



   -אוכלוסייה•

 קיום–

 dispersal -תנועה והפצה –

 שיחלוף גנטי–

 קבוצות טקסונומיות/מגוון מינים•

 (הדברה ועוד, תוספי מזון, גידור/קיטוע)? השפעה –ממשק חקלאי •

 

 

 

 

 :מערכת טבעית
 משמעות המרחב החקלאי                     

 רקע

 יחמור פרסי



 :מטרות

דירוג ערכיות של ענפי חקלאות למערכת 1.

 .אקולוגית ולמגוון מינים

בחינת כיווני פעולה כבסיס לתכנון מערכת 2.

 .חקלאית לצד מערכת טבעית



 :שיטות

 :הסתכלות בגדול –דרישה 

 :גורמים נבדקים

  מערכת חקלאית ענף  שדה  –חקלאות •

קבוצה   אוכלוסיה  אורגניזם  –טבע •

 .קבוצות/מגוון מינים טקסונומית 

 

 ידע קולקטיבי   -חיפוש שיטה שתיתן •

 

 

 שיטות



 :סקר דלפי
 

 

 

תחזיות האוראקל בעיר  –היסטוריה •
 .דלפי ביוון העתיקה

 

י  "טיפול בבעיות מורכבות ע -מודרני •
תובנה   –סינתזה של חוות דעת מומחים 
 .קולקטיבית טובה מתובנת יחיד

 

מתאימה לטיפול בבעיות החסרות  •
ושמקור המידע ניתן  , במידע אמפירי

 .לשיפוט

 

שאלון משולב מפגש אישי   –ביצוע •
(Hess &King 2002, Barazani et al. 

המאפשר הכוונה לשאלות  , (2008
 .פ"וקבלת תובנות בע, דומות

 

 שיטות

 לו'מיכאלאנג –האורקל מדלפי 



 :דירוג ענפי חקלאות

 

 

 

אקולוגים בעלי ידע על   –מומחים . א

 :אורגניזמים במערכות חקלאיות

 עופות•

 (קטנים, גדולים)יונקים •

 זוחלים ודוחיים•

 מעופפים/פרוקי רגליים קרקעיים•

 מרעה, צומח•

 

 שיטות

 עגורים בעמק החולה

 חסידה לבנה



 :דירוג ענפי חקלאות

אקולוגים בעלי ידע על   –מומחים . א

 :אורגניזמים במערכות חקלאיות

 עופות•

 (קטנים, גדולים)יונקים •

 זוחלים ודו חיים•

 מעופפים/פרוקי רגליים קרקעיים•

 מרעה, צומח•

 

 שיטות

 נברן שדות

 צבי ישראלי



 :דירוג ענפי חקלאות

 

 

 

אקולוגים בעלי ידע על   –מומחים . א

 :אורגניזמים במערכות חקלאיות

 עופות•

 (קטנים, גדולים)יונקים •

 זוחלים ודו חיים•

 מעופפים/פרוקי רגליים קרקעיים•

 מרעה, צומח•

 

 שיטות

 לטאה זריזה זעמן מטבעות

 אילנית מצויה



 :דירוג ענפי חקלאות

 

 

 

אקולוגים בעלי ידע על   –מומחים . א

 :אורגניזמים במערכות חקלאיות

 עופות•

 (קטנים, גדולים)יונקים •

 זוחלים ודוחיים•

 מעופפים/פרוקי רגליים קרקעיים•

 מרעה, צומח•

 

 שיטות

 פרוונית

 Psille דבורת דבש



 :דירוג ענפי חקלאות

אקולוגים בעלי ידע על   –מומחים . א

 :אורגניזמים במערכות חקלאיות

 עופות•

 (קטנים, גדולים)יונקים •

 זוחלים ודוחיים•

 מעופפים/פרוקי רגליים קרקעיים•

 מרעה, צומח•

 

 שיטות

 קישוא משולש/מלפפון

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=showfile&fileid=29926&from=action=specie&specie=CUCACI&fileid=29926


 :דירוג ענפי חקלאות

 :קטגוריזציה. ב

 מטעים•

 (שלחין, בעל)ש "גד•

 מדגה•

 חקלאות מבונה•

 מרעה•

 

 

 

 שיטות

 כרם ענבים

 פרדס

 מטע שקדים

 כרם זיתים



 :דירוג ענפי חקלאות

 

 

 

 :קטגוריזציה. ב

 מטעים•

 (שלחין, בעל)ש "גד•

 מדגה•

 חקלאות מבונה•

 מרעה•

 

 

 

 שיטות

 ש בעמק יזרעאל"גד



 :דירוג ענפי חקלאות

 

 

 

 :קטגוריזציה. ב

 מטעים•

 (שלחין, בעל)ש "גד•

 מדגה•

 חקלאות מבונה•

 מרעה•

 

 

 

 שיטות

 מדגה שדה אליהו



 :דירוג ענפי חקלאות

 :קטגוריזציה. ב

 מטעים•

 (שלחין, בעל)ש "גד•

 מדגה•

 חקלאות מבונה•

 מרעה•

 

 

 

 שיטות

 בתי רשת

 לולים

 חממות



 :דירוג ענפי חקלאות

 :קטגוריזציה. ב

 מטעים•

 (שלחין, בעל)ש "גד•

 מדגה•

 חקלאות מבונה•

 מרעה•

 

 

 

 שיטות

 מרעה כפר סאלד



 אזור המחקר וניתוח אזור נבחר

חקלאות  •

בחבל הים 
קו   –תיכוני 

קריית גת  

 .וצפון

 

 –אזור נבחר •
,  עמק יזרעאל

קטגוריזציה 

של ענפי 

 חקלאות

 

 

 

 שיטות



השפעת מורכבות הנוף החקלאי על . א
 מגוון מינים

 :עיקרי תובנות לפי סקר דלפי

 

 

 תוצאות

 (יזרעאל)עמק כסולות 

,  עדיפות לחקלאות גידולי שדה מסורתית ואורגנית, באזורי העמקים•

ייתכן דמיון מבחינה מבנית לכתמי  . עם מעט כתמים של מטעים

 .  צומח מעוצה שהיה בעבר בעמקים

תרומה רבה   -לפסיפס חקלאי המשלב מטעים וגידולי שדה •

  לשמירת מגוון ביולוגי ולויסות מזיקים בעזרת טורפים טבעיים 

 .הפחתת שימוש בחומרי הדברה

   

 

עם צומח טבעי ולא  )חשיבות רבה לשוליים סביב חלקות חקלאיות •

.  מומלץ להמעיט בעיבוד הקרקע בשוליים בין השדות(. אקזוטי
 .  חשוב מאד לשמור על עצי בר במרחב החקלאי

 

 

 



השפעת מורכבות הנוף החקלאי על . א
 מגוון מינים

 :  שני מרכיבים עיקריים

 

חשיבותם של כתמים טבעיים החודרים לתוך החקלאות  1.

בפרט ערוצי  )כולל רכיבי נוף טבעי בשטח . האינטנסיבית

 (.וכתמים לא מעובדים בין חלקות, נחלים

 

שימור שולי חלקות תוך הקטנת ההפרעה בהם והעדפה  2.

פעולה אקטיבית על ידי חקלאי בכדי לתרום  . לצומח טבעי

 .לשימור המגוון הביולוגי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוצאות

 רמת סירין



החקלאות השונים והשפעותיהם על ענפי . ב
 מיניםמערכות אקולוגיות ומגוון 

 תוצאות

לענפי  . שימוש במשאבים הטבעיים הוא הכרחי לקיומה של החקלאות

 .חקלאות יש השפעות שונות על קבוצות אורגניזמים שונות

 

 :שטחי חקלאות בישראל

   

 

 

 

דירגו המומחים את הערכיות של כל ענף חקלאי  , במהלך המפגשים

 .  לפעילות כל אחת מקבוצות האורגניזמים שנבחנו

 

 

 

 

 שטחי מרעה שטחים מעובדים

 מיליון דונם   4~  מליון דונם 3~ 

 (מחצית חכירה קבועה)



החקלאות השונים והשפעותיהם על ענפי . ב
 מיניםמערכות אקולוגיות ומגוון 

 תוצאות

(.  SE ,n=11± ממוצע )אפיון קולקטיבי של ענפי החקלאות לקבוצות האורגניזמים השונות 

 .הכפלת דירוג מומחה לקבוצת מומחיותו

 

 שטח בנוי

 שטח טבעי



החקלאות השונים והשפעותיהם על ענפי . ב
 מיניםמערכות אקולוגיות ומגוון 

 תוצאות

 השפעות מאפיינים )%(היקף  ענף

על  72.7 ש"גד דומה לעונתיות   –בַּ

 .טבעית
הוספת בית גידול  –שלחין 

 .לח בעונה היבשה

חרקים , האבקת דבורים

חות ,  המושפעים מלַּ

 .קביעות מזון

פרדסים  , מטעים

 וכרמים

,  גידור, ריסוסים, השקייה 26.6

 .רשתות צל

תחליף . בריכות ומאגרי מים 0.75 חקלאות מדגה  

 .לבתי גידול לחים

סבכי , מוקד מזון ומסתור

ותעלות ניקוז  , צומח

 .נלוות

בתה  , חקלאות אקסטנסיבית חקלאות מרעה

 .חורש ויער

,  רמיסה, לחץ רעייה

 .הפרשות, תחרות צומח

לעיתים עידוד מינים   .ערכיות הדומה לשטח בנוי חקלאות מבונה

 .מתפרצים

 :עיקרי תובנות

 

 

 

 



החקלאות השונים והשפעותיהם על ענפי . ב
 מיניםמערכות אקולוגיות ומגוון 

 תוצאות

 השפעות מאפיינים )%(היקף  ענף

על  72.7 ש"גד דומה לעונתיות   –בַּ

 .טבעית
הוספת בית גידול  –שלחין 

 .לח בעונה היבשה

חרקים , האבקת דבורים

חות ,  המושפעים מלַּ

 .קביעות מזון

פרדסים  , מטעים

 וכרמים

,  גידור, ריסוסים, השקייה 26.6

 .רשתות צל

תחליף . בריכות ומאגרי מים 0.75 חקלאות מדגה  

 .לבתי גידול לחים

סבכי , מוקד מזון ומסתור

ותעלות ניקוז  , צומח

 .נלוות

בתה  , חקלאות אקסטנסיבית חקלאות מרעה

 .חורש ויער

,  רמיסה, לחץ רעייה

 .הפרשות, תחרות צומח

לעיתים עידוד מינים   .ערכיות הדומה לשטח בנוי חקלאות מבונה

 .מתפרצים

 :עיקרי תובנות

 

 

 

 



החקלאות השונים והשפעותיהם על ענפי . ב
 מיניםמערכות אקולוגיות ומגוון 

 תוצאות

 השפעות מאפיינים )%(היקף  ענף

על  72.7 ש"גד דומה לעונתיות   –בַּ

 .טבעית
הוספת בית גידול  –שלחין 

 .לח בעונה היבשה

חרקים , האבקת דבורים

חות ,  המושפעים מלַּ

 .קביעות מזון

פרדסים  , מטעים

 וכרמים

,  גידור, ריסוסים, השקייה 26.6

 .רשתות צל

תחליף . בריכות ומאגרי מים 0.75 חקלאות מדגה  

 .לבתי גידול לחים

סבכי , מוקד מזון ומסתור

ותעלות ניקוז  , צומח

 .נלוות

בתה  , חקלאות אקסטנסיבית חקלאות מרעה

 .חורש ויער

,  רמיסה, לחץ רעייה

 .הפרשות, תחרות צומח

לעיתים עידוד מינים   .ערכיות הדומה לשטח בנוי חקלאות מבונה

 .מתפרצים

 :עיקרי תובנות

 

 

 

 



החקלאות השונים והשפעותיהם על ענפי . ב
 מיניםמערכות אקולוגיות ומגוון 

 תוצאות

 השפעות מאפיינים )%(היקף  ענף

על  72.7 ש"גד דומה לעונתיות   –בַּ

 .טבעית
הוספת בית גידול  –שלחין 

 .לח בעונה היבשה

חרקים , האבקת דבורים

חות ,  המושפעים מלַּ

 .קביעות מזון

פרדסים  , מטעים

 וכרמים

,  גידור, ריסוסים, השקייה 26.6

 .רשתות צל

תחליף . בריכות ומאגרי מים 0.75 חקלאות מדגה  

 .לבתי גידול לחים

סבכי , מוקד מזון ומסתור

ותעלות ניקוז  , צומח

 .נלוות

בתה  , חקלאות אקסטנסיבית חקלאות מרעה

 .חורש ויער

,  רמיסה, לחץ רעייה

 .הפרשות, תחרות צומח

לעיתים עידוד מינים   .ערכיות הדומה לשטח בנוי חקלאות מבונה

 .מתפרצים

 :עיקרי תובנות

 

 

 

 



החקלאות השונים והשפעותיהם על ענפי . ב
 מיניםמערכות אקולוגיות ומגוון 

 תוצאות

 השפעות מאפיינים )%(היקף  ענף

על  72.7 ש"גד דומה לעונתיות   –בַּ

 .טבעית
הוספת בית גידול  –שלחין 

 .לח בעונה היבשה

חרקים , האבקת דבורים

חות ,  המושפעים מלַּ

 .קביעות מזון

פרדסים  , מטעים

 וכרמים

,  גידור, ריסוסים, השקייה 26.6

 .רשתות צל

תחליף . בריכות ומאגרי מים 0.75 חקלאות מדגה  

 .לבתי גידול לחים

סבכי , מוקד מזון ומסתור

ותעלות ניקוז  , צומח

 .נלוות

בתה  , חקלאות אקסטנסיבית חקלאות מרעה

 .חורש ויער

,  רמיסה, לחץ רעייה

 .הפרשות, תחרות צומח

לעיתים עידוד מינים   .ערכיות הדומה לשטח בנוי חקלאות מבונה

 .מתפרצים

 :עיקרי תובנות

 

 

 

 



 תוצאות עמק יזרעאל –מקרה מבחן מרחבי . ג

ערכיות  1.

דיפרנציאלית  

של שטח  

חקלאי לפי  

 .סקר דלפי

 

תיעדוף שולי  2.

 .חלקות

 

 נצרת

 יקנעם

 מבונה

 מטעים

 מדגה

 שולי שדות

 נחל

 מרעה
 שמורת טבע

 ש"גד

 עפולה

 טבעון. ק



   -מקרה מבחן מרחבי . ג
 תוצאות

השוואת מרחב  1.

ללא  /חקלאי עם

 .שולי שדות

 

 –קישוריות 2.
  מסדרונות

 .קיום/מעבר

עלות  
מינימאלית של  

 least)נתיב 
coast 

pathway) 

 עפולה

 נצרת

 טבעון. ק

 יקנעם

 מבונה

 מטעים

 מדגה

 שולי שדות

 נחל

 מרעה
 שמורת טבע

 ש"גד



   -מקרה מבחן מרחבי . ג
 תוצאות

העדפה לחקלאות  1.

הכוללת שימור  

שולי שדות  
(n=18, paired t 

test, p=0.006.) 

 

.2least coast 
pathways  -  

קצרים בשיעור של  

 ~5%. 
 נהלל

 טבעון. ק

 מערב עמק יזרעאל



 השוואה למפת המסדרונות האקולוגיים  . ד
 תוצאות

  מסדרונות

אקולוגיים לא  

מבוססים ידע 

 .אקולוגי

 ערכיות סקר
מבוסס   –דלפי 

 .ידע אקולוגי

 נהלל

 .דמיון בין מפות1.

 –הבדלים 2.
מחסור במידע 

 אקולוגי



 סיכום ומשמעויות

 .חיזוק התובנות -מכנה משותף בין מומחים לקבוצות טקסונומיות שונות  •

 :והצפה של נושאים עיקריים דוגמת" חשיבה קולקטיבית"כלי –סקר דלפי •

 .דירוג ענפי חקלאות לפי משמעותם למערכת האקולוגית–

 

 

 

 

 

 

 

 .כלי עזר למיקוד אפשרויות ממשק–

 

 

 

 

 

 

 

 (שמשון. צ)בקעת טורען 

 ערכיות נמוכה ערכיות בינונית גבוהה ערכיות

חקלאות  סוג

 אקסטנסיבית

חקלאות אינטנסיבית  

 לא מבונה

 חקלאות מבונה

,  ש בעל ושלחין"גד מרעה ענפי חקלאות

מטעים ללא כיסוי  

 רשת

,  דירים, חממות

בתי , רפתות, לולים

 .רשת

דרגת הפרעה   משמעויות

דמיון לשטח   .נמוכה

 טבעי

.  מרחב חקלאי גדול

מתאפשר  

 .קיום/מעבר

, חוסר נגישות ,קיטוע

 מינים מתפרצים



 תובנות עיקריות

מחייבת   –השפעה של חקלאות על מגוון ביולוגי ועל שירותי מערכת 

 . הסתכלות רחבה

 (זבד. ח)פסגת הר מירון 

 :דוגמאות עיקריות

חשיבות כתמים טבעיים החודרים לחקלאות תורמים למורכבות  1.

 .הגדלת מגוון ביולוגי ופיצוי על ממשק אינטנסיבי מבנית 

,  בנוסף לערוצי נחלים וכתמים טבעיים –שימור שולי חלקות 2.

 .בשכיחות גבוהה IIמאפשר מסדרונות מדרגה 

 :כלים ותוצרים נלווים•

.1GIS – שימוש ככלי לבחינה וניתוח ממשק חקלאי במרחב גדול. 

שילוב מידע אקולוגי בשטחים חקלאיים    –מסדרונות אקולוגיים 2.

 .  לצורך שיפורם



 תובנות עיקריות

 :  תכנון וממשק מערכות חקלאיות•

,  (לשטח חקלאי)מקודם ממשק משמר פרטני , כיום1.

 .ומנגד קיים מחסור בתכנון מרחב חקלאי כולל

 

שירותי מערכת ומסדרונות אקולוגיים  , מורכבות מבנית2.
 .לא  נכללים כיום במערכת השיקולים –

 

נדרש תכנון ורגולציה למרחב חקלאי כבסיס לשימור  3.

 .מגוון ביולוגי ושיפור שירותי מערכת

 
 עמק יזרעאל



 :לאקולוגים שתרמו מזמנם וידיעותיהם

ר אמיר  "ד, ר ליאורה שאלתיאל"ד, לבינגרזאב , ר דידי קפלן"ד 

ר יעל  "ד, יעל לובין' פרופ, דן אלון, ר יואב מוטרו"ד, יהל פורת, פרלברג

 .אבי פרבולוצקי' ופרופר בועז שחם "ד, מנדליק

 

 ן"המחקר בוצע בתמיכת קרן נקודת ח

 

 

 

 :תודות


