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רקע

מקי הנחלים ידועים כאזורים פוריים שמתקיימת ע
בהם פעילות של חקלאות אינטנסיבית, לרוב 
עד לגדת הנחל ממש. הם נחשבים לפוריים במיוחד 
כיוון שהקרקע )מצע הגידול( שם עמוקה ודקת גרגיר, 
ערכי הלחות בה גבוהים, והיא עשירה בחומרי הזנה. 
מבחינה הידרולוגית, גיאומורפולוגית ואקולוגית – 
האזורים המעובדים הללו הם פשטי ההצפה של 
אפיקי הנחלים הזורמים סמוך אליהם. בעת אירועי 
שיטפון, כאשר כושר ההולכה של אפיק הנחל קטן 
מנפח מי גל הגאות העוברים בחתך רוחב האפיק, המים 
גולשים אל מעבר לגדות הנחל ומציפים את האזורים 
הסמוכים, ששיפועיהם לרוב נמוכים )איור 1(. כיום 
על פי הנחיות תוכנית המתאר הארצית לנחלים וניקוז 
)תמ"א 34/ב/3(, רשת הניקוז הטבעית אמורה להיות 
מוסדרת להעביר ספיקות שיא בהסתברות השגה של 
10% באזורים חקלאיים, כלומר, לרכז את הזרימה 
באפיק. פשטי ההצפה תפקידם לקלוט את נפח המים 
הגולש אל מעבר לממדי האפיק ולהקטין את מהירות 
זרימת המים על ידי הגדלת שטח החתך המורטב. עם 
זאת, לפשטי ההצפה כפי שהם מוגדרים כיום כחלק 
מתמ"א 34/ב/3, שטח מצומצם, ורוחבם הממוצע אינו 
מאפשר איגום משמעותי של מי שיטפונות. למעשה, 
פשטי הצפה טבעיים על פי מאפיינים הידרולוגיים, 

גיאומורפולוגיים ואקולוגיים כלל לא קיימים. 

עיבוד חקלאי של פשט ההצפה עד קצה גדת הנחל ללא 
אזורי חיץ של צמחיית גדות מפותחת יחד עם הוראות 
תמ”א 34/ב/3 יוצרים מציאות סביבתית קשה באגני 
היקוות חקלאיים: סחף קרקע, חומרי הדברה ומזון 

)נוטריינטים( זולגים לבתי גידול לחים ויוצרים בנחלי 
 ;)Topaz et al., 2018( ארצנו סביבה רעילה ומדורדרת
מתקיים נתק הידרולוגי, גיאומורפולוגי ואקולוגי בין 
אפיק הנחל לפשט ההצפה שלו, וויסות השיטפונות 
על ידי פשט ההצפה מתקיים רק עבור אירועי שיטפון 
גדולים שתדירותם נמוכה. בעקבות זאת, נדבכי הוויסות 
בתוך אפיק הנחל )מורפולוגיית האפיק( אינם מסוגלים 
להתמודד עם השינוי במשטר הזרימה ועם ספיקות 
המים הזורמות באפיק, ולכן כמויות אדירות של סחף 
ולים.  נחלי מוסעות למוצא הנחלים  וסחף  קרקע 
המציאות כפי שתוארה לעיל איננה בת-קיימא, לא 
עבור החקלאות ולא עבור הסביבה, ועל כן יש לפעול 
לשינוי המציאות לטובה, וליצירת מצב של רווח לכול 
)win-win( לכל בעלי העניין באגן ההיקוות ובראש 
ובראשונה לחקלאים, באמצעות מנופים כלכליים. 
בישראל קיימים פערי ידע ניכרים בנושא, והוא כלל 

לא נבחן ברמה הרעיונית והביצועית. 

התמיכות שמציע כיום משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
מתמקדות בנושא שימור הקרקע בשטחים המעובדים, 
ומעודדות חקלאים לאמץ עיבוד משמר קרקע ומים, כגון 
 Eshel מינימום פליחה ושימוש בחיפוי קרקע )למשל
et al., 2015(, אך לא קיימים תמריצים כלכליים אחרים 
שיעודדו חקלאים המעבדים שטחים בתחום פשטי 
ההצפה לאפשר: )א( הצפות של השטחים החקלאיים 
הסמוכים לנחל בשכיחות גבוהה; )ב( הרחקה של שולי 
השטח המעובד כך שצמחיית גדות טבעית מקומית 
תוכל לחזור ולהתבסס וליצור אזורי חיץ בין השטח 
המעובד לאפיק הנחל. לרשות רשויות ניקוז ונחלים 
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עומדת האפשרות להפקיע שטחים הכרחיים למניעת 
נזקי הצפות, אך שימוש בכלי זה מתייחס לשטחים 
מצומצמים בהיקפם, ולרוב גורר התדיינות משפטית 
ארוכת שנים בבתי המשפט עד להכרעה סופית. יתר 
על כן, מרבית השטח הפתוח של פשטי הצפה הוסב 
2(, ועקב כך  לפעילות חקלאית אינטנסיבית )איור 
הושמדו המערכות האקולוגיות, ועימן התועלת שסיפקו 
לאדם לפני שהצטמצמו לאספקת מזון. הרצון לשקם 
את המערכות האקולוגיות של פשטי ההצפה יוצר 
קונפליקט בין הרווחים הצפויים מהפעילות החקלאית 
לרווחים מיתר שירותי המערכת האקולוגית )כגון: 
טיהור מים, קיבוע פחמן, ויסות שיטפונות ועוד(. שירות 
מערכת של ויסות שיטפונות קיבל תשומת לב מחודשת 
לנוכח שינוי האקלים ולחצי הפיתוח האינטנסיביים 
בעולם ובארץ, וחיזק את השימוש בכלים כלכליים 
לריסון שיטפונות ולהפחתת נזקי שיטפונות באמצעות 
שיפור התפקוד האקולוגי של פשטי ההצפה )למשל 
 Collentine and Futter, 2018; Eekhout et al., 2018;

.)Hartmann et al., 2018

במקומות שונים בעולם נפוץ השימוש במנגנון כלכלי 
של תשלומים לחקלאי )ובעלי זכויות אחרים( כדי 
לשמור על פשטי ההצפה כשטחים פתוחים, וכדי 
להעצים את שירותי המערכת האקולוגית שהם יכולים 
לספק. בכלל זה, אנו מוצאים מאז תחילת המאה ה-21 
שימוש הולך ומתרחב בוויתור על פעילות בעלת ערך 

כלכלי סחיר בתמורה לאספקה של שירותי מערכת 
אקולוגית שאינם סחירים, מה שידוע כ-PES, כלומר 
Payment for Ecosys tem Services. רעיון זה מבוסס 
על השתתפות מרצון של הצדדים, על קיומו של צד נהנה 
מקיומם של שירותי המערכת האקולוגית ושמוכן לשלם 
עבור השירות באופן רציף, על מצב שיש בו ערך מוסף 
מאספקת שירותי המערכת בהשוואה לייצור הכנסה 
באופן חלופי )לדוגמה, עיבוד חקלאי(, וששיתוף הפעולה 
לא פוגע באספקה של שירותי מערכת אחרים. מנגנון 
כלכלי זה נשען על תשלום שמקורו בגוף ציבורי, בגוף 
פרטי, או בשילוב של גופים פרטיים וציבוריים. בפועל, 
 PES ניתן לראות שחלק ניכר מהתקציבים במערכות
שיושמו בעולם מגיעים ממקורות ציבוריים. בארה”ב 
לדוגמה, התשלומים נעשים בעיקר מתוך תוכנית הקרן 
 ,)Conservation Reserve Program( לשימור סביבתי
שמאגדת 400,000 עסקים; באיחוד האירופי, הקרן 
 European Agricultural Fund for( לפיתוח חקלאי כפרי
Rural Development - EAFRD( היא הקרן שמופקדת 
על תקבול השווה לכ-20% מתקציבי המגזר החקלאי 
הכולל באיחוד האירופי ושמעבירה את התקבולים 
הללו לתשלומי PES. השימוש במנגנון התשלומים נפוץ 
לא רק בארה”ב ובאירופה, אלא גם בסין, והדוגמאות 
 Grain רבות. לדוגמה, בסין, מאז 1999 מופעלת התוכנית
for Green, שכל ייעודה לשכנע חקלאים להפסיק 
כנגד  לתשלום  בתמורה  חקלאיים  שטחים  לעבד 
אספקת שירותי מערכת אקולוגית בהיקף רחב יותר, 

איור 1 | פשט ההצפה של נחל תנינים סמוך לכביש בנימינה–פרדס חנה. השטח המוצף הוא שטח מעובד של תבואות, 
וברקע שטחי כרמים )מקור: גיל אשל(.
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בשטחים שהם מעבדים. בבריטניה קיים מיזם בשם 
Montgomeryshire at Wales שבו התשלומים ניתנים 
 )MWT( Montgomeryshire Wildlife Trus t על ידי
במטרה לתת תמריץ לבעלי קרקע לספק שירותי מערכת 
אקולוגית של קיבוע פחמן, תיירות, הפחתת סיכון 
מהצפות ושיפור איכות המים. את השירותים מספקים 
מספר ספקים, ובכללם בעלי קרקע פרטית באזור, 
חקלאים ויערנים )Talberth et al., 2012(. דוגמה נוספת 
 Wessex-היא ההחלה של תשלומים במיזם שקודם ב
 ,Water’s catchment management programme
מיזם South Wes t England, שבו התשלומים לחקלאים 
המעבדים שטחים בסמיכות למקורות המים ולאפיקי 
 .Wessex Water הזרימה מבוצעים על ידי חברת המים
התשלומים נועדו לספק תמריץ לחקלאים להפחית את 
היקף המזהמים הנשטפים למים. שיתוף פעולה פורה 
זה נמשך למעלה משבע שנים, ויוצר תועלת הן לחברת 
המים הן לחקלאים בסביבה. במיזם בדרום-מערב אנגליה 
 )South Wes t England( Ups tream thinking שמכונה
ניהלה חברה לאספקת מים מו”מ עם חקלאים באזור 
להסכם ארוך טווח )25 שנה( שבו החקלאים מתחייבים 
לאמץ שיטות עיבוד חקלאי שמשמרות את איכות המים 
המוזרמת לנחל )Gray and Talberth, 2012(; במיזם 
 Woodland Carbon Code – WarCop Training Area
pilot חברות פרטיות יחד עם המשרד לשימור יערות 
 )Woodland Trus t and Fores try Commission(
משלמות לבעלי חלקות ביער תשלומים למניעת כריתה 
של היער ולהרחבת קיבוע הפחמן באזורים שבשליטתן. 
 The על ידי PES בארה”ב, בצפון קרולינה, אומץ מנגנון
WRI( World Resources Ins titute( בשני אזורים 
נרחבים לאורך אגן נהר Neuse. גם במקרה זה משתפי 
הפעולה הם בעלי שטח חקלאי שהסכימו להתאים את 
תנאי הגידול והעיבוד החקלאי בכלל כדי לספק סביבה 
בריאה יותר ואיכות מים גבוהה יותר. גם הרשויות בעיר 
ניו יורק שבארה”ב אימצו מנגנון תשלומים PES שייצור 
תמריץ בקרב בעלי קרקע וחקלאים להפחית את היקף 
החנקית )ניטריטים(, הזרחות )פוספטים( והכימיקלים 
המשמשים בעיבוד חקלאי ומשפיעים ישירות על גוף 
 Catskills-המים המרכזי שמספק מים לעיר ניו יורק, ה

.)Appleton, 2002( watershed

מנגנון שני שאומץ באופן רחב למדי הוא מנגנון של 
סובסידיה דרך הקלה במס רכוש. הרעיון של הקלה 
במס הוא כלי שמיושם מראש על שטח חקלאי, אך 
מותנה בביצוע פעולות תחזוקה של חיץ בין הנחל 

והשדה. הרעיון מיושם במספר מדינות זה מכבר, ובכלל 
זה בארה”ב. במדינת דקוטה מוחלת הנחה של 40% 
במס רכוש על שטחי רצועות חיץ של נחלים ברוחב 
15–36 מ’. גם באיחוד האירופי משתמשים בכלי זה 
מאז 2017. לדוגמה, בדנמרק מוחלת ההקלה על טווח 
של 2 מ’ לפחות מהנחל, ביוון מרווח של 1–6 מ’, תלוי 
בשיפועי הקרקע, בספרד 2–10 מ’, בצרפת 5 מ’, בהולנד 
25–90 מ’ בהתאם לגידול ולתנאים טכניים נוספים, 

ובסלובקיה מוחלת התקנה על 10 מ’ מהנחל. 

בפועל, ההבדל המהותי בין שתי הגישות הללו הוא 
שבגישת התשלומים לחקלאי )PES( על המדינה להקים 
קרן שתאפשר מימון או סבסוד של שירותי המערכת 
האקולוגית שמספקים פשטי ההצפה. בגישה השנייה 
)הקלות מס( המדינה מוותרת על הכנסות, איננה יוצרת 
קופה עסקית, ולא מאפשרת לנייד תקציבים ליצירת 
מערך משלים להימנעות החקלאי מעיבוד הקרקע. 
במסגרת מחקר זה נבחנה ראשית כול גישת הקרן 
והתשלומים )PES( להעצמה של שירותי המערכת 
האקולוגית בפשטי נחלים בישראל, ובוצעה הערכה 
כלכלית ביחס להיקף קרן השקעות הנדרש כדי לתמוך 
באספקה של שירותי המערכת האקולוגית, לצד שירותי 

האספקה הקלאסיים שמספק החקלאי. 

המנגנון השלישי שרלוונטי לענייננו ושהשימוש בו 
הולך ומתרחב בעיקר בארה”ב, הוא תמיכה ישירה 
בחקלאים שמאמצים ממשקי גידול משמרי בריאות 
קרקע, כך שמתקיים מצב של אספקת שירותי מערכת 
אקולוגית מרביים בהינתן הגידול החקלאי. עד שנת 
2015 הגיע היקף השטח החקלאי המעובד באמצעות 
ממשקי גידול משמרי קרקע, כמו אי-פליחה וגידול 
 Bowman and( כיסוי, לכדי 30 מיליון הקטר בארה”ב
Lynch, 2019(. היקף התמיכות בפעילות חקלאית זו 
הגיע לכ-18.8 מיליון דולר בשנה בתוכנית במרילנד 
 Maryland Department of Agriculture, Agriculture(
Water Quality Cos t-Share Program( במדינת איווה 
 Iowa( התמיכות הן בהיקף של כ-5 מיליון דולר בשנה
 ;)Department of Agriculture and Land S tewardship
 Virginia( בווירג’יניה היקף התמיכות הוא 5 מיליון דולר
 ;)Department of Conservation and Recreation
3.8 מיליון דולר בשנה  במיזורי התמיכות הן בסך 
 ;)Missouri Department of Natural Resources(
)לא  פרטיות  מקרנות  תמיכות  התקבלו  בדלוור 

ממשלתיות( שמגיעות לכ-4.27 מיליון דולר בשנה. 
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שיטות המחקר 

מחקר כלל חמישה שלבים: )1( הגדרה של פשטי ה
הצפה בנחלי החוף של הים התיכון של ישראל, 
)2( מיפוי ואפיון הידרולוגי, פדולוגי וגיאומורפולוגי 
של שלושה נחלים מייצגים, הנחלים ציפורי, תנינים 
וחדרה )נחל חדרה מיוצג על ידי אחד מיובליו - נחל 
יצחק(; )3( אפיון של שירותי המערכת האקולוגית 
בנחלים הממופים; )4( הערכה כלכלית של שירותי 
המערכת האקולוגית בנחלים הממופים; )5( התאמת 
כלים כלכליים להעצמת שירותי המערכת אקולוגית 
בנחלים הממופים. להלן נרחיב על שיטות המחקר בכל 

אחד מהשלבים.

השלב הראשון מציג מקבץ של הגדרות גנריות שונות 
של פשטי הצפה על סמך סקירת ספרות מתחומי ידע 
שונים: הידרולוגיה, גיאומורפולוגיה, פדולוגיה, אקולוגיה 
והשפעות האדם )הוראות ארציות לתכנון מרחבי( 
בהקשרן לישראל. המסקנה האופרטיבית מהשלב 
הראשון היא שלא ניתן לדבוק אך ורק בהגדרה אחת 
של פשט הצפה כדי לאמוד את הערכיות הכלכלית של 
שירותי המערכת האקולוגית בשטח של פשט ההצפה. 
 )Integrative method( לכן, פיתחנו שיטה אינטגרטיבית

למיפוי פשטי ההצפה. 

השלב השני במחקר, מטרתו להדגים את שיטת 
העבודה האינטגרטיבית למיפוי פשטי ההצפה בשלושה 
חקרי מקרה: הנחלים ציפורי, תנינים ויצחק. שלב זה 
בוצע באמצעות שימוש במערכות מידע גיאוגרפיות – 
תוכנת מדף )ArcGIS( מבית חברת © ESRI, והתבסס על 
נתונים ממספר מקורות בהתאם לתחומי הידע השונים, 

לדוגמה, שכבת פשטי ההצפה של תמ”א 34/ב/3; שכבת 
שטח ההצפה עבור אירוע שיטפון שלו ספיקת שיא 
1%; שכבת חברות הקרקע  בהסתברות השגה של 
בקנ”מ של 1:250,000; שכבת סקר קרקע בקנ”מ של 
1:20,000 והטופוגרפיה של אגני ההיקוות על סמך מודל 
 )Digital Elevation Model, DTM( שריג גבהים ספרתי
ברזולוציה של 4*4 מ’ גודל פיקסל ורזולוציה אנכית של 
1 מ’. התוצר של השלב השני הוא מפה של פשט הצפה 
אינטגרטיבי. חיתוך שביצענו בין שכבת שטחי הפשט 
האינטגרטיבי עם שכבת הגידולים החקלאיים הגדירה 

את אופי הפעילות החקלאית. 

השלב השלישי עסק בשירותים שמעניקה המערכת 
האקולוגית בשטחים שמופו בשלב הקודם, על סמך 
סקירת ספרות נוספת שהתייחסה בעיקר לשירותים 
שייחודיים לפשטי הצפה. בחנו את שני מקרי הקצה 
שהם: האחד, כל פשט ההצפה משמש לעיבוד חקלאי 
עד לגדות האפיק שמשני צדדיו, והשני, כל פשט ההצפה 
נעדר פעילות חקלאית ומספק שירותי מערכת אקולוגית 
שונים ומגוונים שאינם אספקת מזון. התועלת לאדם 
מקיומן של מערכות אקולוגיות בפשטי ההצפה היא 
לרוב, ובעיקר, פונקציה של גודל השטח ומשטר ההצפות 
)גודל אירוע השיטפון והתדירות שלו וקצב ההתנקזות 
של מי הנגר מפשט ההצפה חזרה לנחל(. לדוגמה, ככל 
שהרוחב הממוצע של פשט ההצפה גדול יותר, הוא יוכל 
לקלוט נפחי מים גדולים יותר ולרסן את אירועי הגאות 
או לחילופין ככל שחלק גדול יותר משטח פשט ההצפה 
המרבי מעובד, ניתן לספק יותר תוצרת חקלאית. אי לכך, 
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הגדרנו את יחידת השטח בדונמים, כיוון שזו היחידה 
המקובלת בכימות שטחי עיבוד חקלאי, והממדים של 
דונם פשט הצפה הם 5*200 מ’ לצד האפיק על בסיס 
ההגדרות בתמ”א 1 – פרק הנחלים. קביעה זו שימשה 
אותנו בהמשך לניתוח הכלכלי של התועלת המופקת 
מיחידות שטח של פשט בהשוואה לשטח פשט ההצפה 

האינטגרטיבי. 

השלב הרביעי כלל הערכה כלכלית של שירותי 
המערכת האקולוגית כאשר פשט ההצפה משמש 
הן לפעילות חקלאית הן לאספקת שירותי מערכת 
אקולוגית, וכן הערכה כלכלית של פשט ההצפה כאשר 
לא מתקיימת במקום פעילות חקלאית ומתאפשרת 
העצמה של שירותי המערכת האקולוגית בפשט 
ההצפה. ההערכה הכלכלית נעשתה ביחס לפשטי 
ו-100 מ’ לכל אחד  30 מ’  5 מ’,  הצפה ברוחב של 

מהנחלים ציפורי, תנינים ויצחק. 

נקבע  מזון  שירותי  אספקת  של  הכלכלי  הערך 
בהתאם לתחשיב הכלכלי לחקלאי מהגידול החקלאי. 
התחשיב הכלכלי לגידול )לדונם( כולל התייחסות 
לפדיון, להוצאות שוטפות כולל הכנת השטח ומיכון, 
עלות דשנים, שתילים, הדברה, מים, עבודה, ולעלות 
הון )ריבית( להשקעה. הערך הכלכלי נלקח על פי 
התרומה הכוללת )תרומה ג(, שכוללת עבודה עצמית 
והחזר הון. ערך כלכלי לאספקת שירותי מערכת 

אקולוגית משטחים מעובדים מבוסס על מחקרם של 
בקר וגרינפלד )2017( וכולל הערכה כלכלית משירותי 
מערכת אקולוגית בשטחים חקלאיים בעמק המעיינות. 
שירותי המערכת האקולוגית שהובאו בחשבון במחקר 
זה, בהתאמה למיפוי שירותי המערכת האקולוגית )פרק 
2(, הם: מניעת סחף, חלחול מי גשמים, שמירה על מגוון 
מינים, ספיחת פחמן דו-חמצני, קליטת פסולת וקליטת 
קולחים. הערך הכלכלי של כל אחד מהשירותים הללו 
תלוי בכיסוי החקלאי שעל פני הקרקע, כלומר אנו 
מבחינים בין גידולי שדה, מטעים, פרחים וצמחי נוי, 
יער משקי ושטח רעייה פתוח. הערך הכלכלי לדונם 
)ב-₪ לשנה, ערך 2017( התבסס על התאמת הערכים 
שנעשתה על ידי בקר וגרינפלד )2017( באמצעות 
שיטות הערכה שונות.1 הערך הכלכלי מאספקת שירותי 
מערכת אקולוגית באזור פשט ההצפה בשטחים שאינם 
מעובדים מגיע לכמעט פי שלושה מהערך הכלכלי 
בשטח מעובד, ערך שתלוי בהיקף האספקה של 
שירותים אקולוגיים בשטח בהשוואה לשטח לא מעובד. 
אספקת השירותים תלויה באופן העיבוד החקלאי 
ובמאפיינים נוספים של הקרקע, שמשפיעים על ספיחת 
הפחמן, על חדירות המים, על תמיכה במגוון ביולוגי, על 
 Cos tanza et al., 1998; de Groot,( היקף ההצפות ועוד
Auerswald et al., 2019 ;2002(. היות שהערכה ישירה 
של שירותי המערכת האקולוגית לא נעשתה במסגרת 

מחקר זה, בחרנו להתייחס לנתון כללי. 

1 | שירותים לא סחירים של המערכת האקולוגית מוערכים כלכלית בשיטות שונות, ובכלל זה שיטת התמחור ההדוני, הערכות 
שנשענות על העדפות מוצהרות )contingent valuation methods( או כאלה שנשענות על העדפות נגלות )כמו שיטת עלות 

הנסיעה(. במחקר זה לא נעשתה הערכה כלכלית ישירה של שירותי המערכת האקולוגית. הסתמכנו על מחקר קיים בארץ ובחו"ל 
ביחס להערכה של שירותי המערכת האקולוגית בשטחים חקלאיים ובשטחים פתוחים הסמוכים לגדות נחלים.



9

השלב החמישי כלל התאמה של הכלים הכלכליים, 
ובפרט קרן תקציבית לתמיכה בשינוי שימושי הקרקע 
להעצמת שירותי המערכת האקולוגית בכל אחד 
מהנחלים. נאמדו היקף התמיכות בהתאם להערכה 

הכלכלית של כל מ”ר בשטח פשטי ההצפה. 

מאפייני הנחלים במחקר: המחקר יתייחס לשלושה 
נחלים: ציפורי, תנינים ויצחק )יובל של נחל חדרה( 
הנבדלים במאפיינים שיוצרים חקרי מקרה לנחלים בעלי 
מאפיינים הידרו-גיאומורפולוגיים שונים, וגם בעיבוד 

החקלאי ובזכויות )בעלות( על הקרקע. 

נחל ציפורי – אחד היובלים הראשיים של נחל קישון. 
ראשיתו מהרי נצרת ולאורכו מספר מעיינות המקיימים 
זרימת בסיס לאורך כל השנה במספר מקטעים. פשט 
ההצפה בסמיכות לאפיק מעובד לרוב בחקלאות כפרית, 

המאופיינת בחלקות קטנות של גידולי ירקות במחזור 
גידולים עונתי בבעלות פרטית מהמגזר הלא יהודי; 

נחל תנינים – אחד מנחלי החוף השמורים )באופן 
יחסי(. מוצאי יובליו הראשיים ברמות מנשה. בעבר קיים 
זרימת בסיס לאורך כל השנה. לאורכו מספר מעיינות, 
אך שאיבת יתר ותפיסת מי השיטפונות הפכו אותו 
לנחל אכזב למעֵט קטעים מצומצמים. בנחל חקלאות 
בבעלות פרטית של  אינטנסיבית בפשט ההצפה 

חקלאים מהמגזר היהודי. 

נחל יצחק – אחד מיובליו של נחל חדרה. מוצאו סמוך 
למושב אחיטוב שבעמק חפר. אפיקו אינו טבעי, והוא 
תוצר של הסדרת ניקוז ומפעל ייבוש ביצות חדרה 
)זיתא(. מקיים זרימת בסיס של מי נקז חקלאיים. פשטי 
ההצפה בעיקר מעובדים אינטנסיבית על ידי הקיבוצים. 

תוצאות

 הגדרה של פשטי ההצפה 
בנחלי החוף של ישראל

שטחם של פשטי ההצפה ביחס לשטח אגן ההיקוות 
כולו מצומצם מאוד, ולרוב פחות מ-2% משטח האגן 
)איור 3(. בבדיקה שערכנו לגבי פשטי הצפה במספר 
נחלי חוף של הים התיכון נמצא שרוחב פשט הצפה 

ממוצע נע בין 65 לבין 300 מ’ עבור ערוצים מסדר 5 
)תנינים, דליה, אבטח(, מסדר 6 )פולג, אלכסנדר, חדרה, 
שקמה(, מסדר 7 )קישון( ומסדר 8 )הירקון( )איור 4(. 
ערכים אלה תואמים לרוחב פשט הצפה ממוצע שדווח 
בספרות עבור נחלים בסדרי ערוצים אלה בצפון אמריקה 

 .)Leopold et al., 1964(
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איור 3 | שטח פשט ההצפה ביחס לשטח אגן ההיקוות 
באגני היקוות נבחרים של נחלי חוף של הים התיכון. 

שטח פשטי ההצפה הופק משכבת המידע הגיאוגרפית 
של תמ"א 34/ב/3. שכבת המידע הופקה על בסיס 

אירועי ההצפה, אך קיימת אי-ודאות לגבי ספיקת השיא 
של אירועי ההצפה ולגבי הזמן שעבר מספיקת השיא. 

איור 4 | רוחב ממוצע של פשטי הצפה של נחלי חוף של 
הים התיכון. טווח הערכים נע בין 64 מ' )תנינים( לבין 238 מ' 
)הירקון(. ניתן להבחין שבאגני נחלים צרים ומאורכים רוחב 

פשטי ההצפה מצומצם יותר. החישוב מבוסס של שכבת 
פשט הצפה של תמ"א 34/ב/3, אולם קיימת אי-ודאות לגבי 

הנתונים של שכבה זו, ולכן ייתכן שערכי הרוחב הממוצע 
של פשט ההצפה גדולים מהערכים שחושבו. 

מיפוי פשטי הצפה בהדגמה על נחל ציפורי )אגן 
היקוות נחל קישון(, נחל תנינים )אגן היקוות נחל 

תנינים( ונחל יצחק )אגן היקוות נחל חדרה( 

המיפוי נעשה כאמור על בסיס סקרי קרקע ומיפוי 
מרחבי של חבורות קרקע וצומח. למעשה, נקטנו בגישה 
האינטגרטיבית לאפיון פשטי הצפה, בדומה לגישתם של 
 ,)2012( Camarasa-Belmonte and Soriano-Garcia
הכוללת את המאפיינים ההידרולוגיים, הגיאומורפולוגיים 
והפדולוגיים2 . פשט ההצפה האינטגרטיבי הוא אזור רחב 
ורצוף הסמוך לאפיק הנחל. פשט הצפה אינטגרטיבי כולל 
תמיד את מפת ההצפה לספיקה בהסתברות 1% – תוצר 
הדמיה של הילוך גאות באמצעות מודל הידראולי של 
אירוע שיטפון. כמו כן, הוא כולל את הפוליגונים של 
פשטי ההצפה לפי תמ”א 34/ב/3 ועדכון הפוליגון של 
פשט ההצפה האינטגרטיבי על בסיס שכבת מידע ארצית 
של חברות הקרקע. הדגש כאן הוא על מספר מצומצם 

של חבורות קרקע של פשטי הצפה, למשל, גרומוסול 
כהה, גלי, קרקע חמרית אלובית. כיוון ששכבת חבורות 
הקרקע אינה מדויקת דיה – נדייק ונרחיב את גבולות 
פשט ההצפה האינטגרטיבי על סמך קווי גובה שהופקו 
משכבת ה-DTM ברזולוציה של 1 מ’. הדיוק מתבסס על 
ההנחה שנפח המים שעבורו שורטטה המפה בשלב 1 
יכול להשתנות עבור אותה ספיקת שיא כתלות בצורת 
ההידרוגרף של הילוך הגאות והמורפולוגיה, ולכן גבולות 
הפוליגון הורחבו כל עוד האזור המוצף נמצא באותה 
חבורת קרקע אבל לא חורג מקו שווה גובה מנחה )זהו 
קו הגובה החוצה את הערוץ במעלה של פשט ההצפה 
ומצוי משני צידי האפיק(. הפוליגון הסופי עבר דיגיטציה 
ועריכה בממ”ג והפעלה של אלגוריתם החלקה לקבלת 
5 מתאר את פשטי ההצפה  גבולות הפוליגון. איור 
האינטגרטיביים בכל אחד משלושת חקרי המקרה, נחל 

יצחק, נחל תנינים ונחל ציפורי. 

2 | במרבית אפיקי הנחלים באזורים חקלאיים הוסדר ערוצי הנחלים לכושר הולכה של שיטפון גדול משיטפון של ספיקת גדות 
מלאה, ולכן המיפוי של פשטי ההצפה על בסיס השיטה ההידרולוגית יתבצע על סמך השטח המוצף באירוע שיטפון של 1% כדי לתת 
ביטוי מרחבי מרבי לפשט ההצפה. ארבע מגבלות לשיטה: )1( התבססותה על רישום היסטורי של ספיקות השיא, שלרוב קטן מטווח 

החיזוי במקרה של ספיקות חריגות, כגון ספיקה שהסתברות השגתה 1%; )2( רישום הספיקות מושפע משינויים דינמיים בשימושי 
הקרקע, כגון גידול בפיתוח ובבינוי של יישובים עירוניים בתחום שטח ההיקוות, שעשוי להגדיל את ספיקת השיא; )3( במחקר זה לא 
השתמשנו במודלים אלא נעזרנו בתוצרים קיימים, קרי – שכבת פשטי הצפה של תמ"א 34/ב/3 ומפות הצפה לספיקת שיא של 1%, 
אולם אין לנו יכולת לאמוד את טיב החיזוי. )4( שטח ההצפה עבור ספיקה שהסתברות השגתה היא 1% מושפע מעצם הסדרת הנחל 

לספיקה של 10%, ולכן שטח ההצפה הטבעי צפוי להיות גדול יותר.
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איור 5 | פשט הצפה אינטגרטיבי בשלושת חקרי המקרה: תנינים, יצחק וציפורי )מימין לשמאל(

 זיהוי שירותי המערכת האקולוגית 
של פשטי ההצפה 

התמקדות בתהליכים האקולוגיים הנגזרים מקיומם של 
בתי גידול לחים והמגוון הביולוגי המאפיין אותם היא 
ראייה מצומצמת של פשטי ההצפה, ויש להרחיבה גם 
להיבטים חברתיים כדי לנהלם בצורה מושכלת ובת-

קיימא )Dunham et al., 2018(. גישת שירותי המערכת 
האקולוגית מבטאת רעיון זה, וכפי שנראה, להגדרות 
ולמאפיינים של פשטי הצפה, שנסקרו מעלה, השפעה 
ישירה על שירותי המערכת האקולוגית שהם מספקים. 

פשטי הצפה מספקים למעלה מ-25% מהשירותים 
פי  על  אף  האקולוגית,  המערכת  של  היבשתיים 
 Tockner( שחלקם בשטח היבשתי הוא 1.4% בלבד
and S tanford, 2002(. טבלה 2 מציגה את התפלגות 
שימושי הקרקע בפשטי ההצפה האינטגרטיביים בכל 
אחד מחקרי המקרה. ניתן לראות שבכל אחד מהמקרים 
שימוש הקרקע החקלאי מתבצע ב-75% ומעלה משטח 
פשט ההצפה, ומכאן שהפוטנציאל הטמון בהעצמת 
שירותי המערכת האקולוגית המסופקים בשטחים 

מעובדים אלה הוא רב. 

טבלה 1 | שירותי המערכת האקולוגית של פשטי הצפה לפי סוג

שירותי 
מערכת 

אקולוגית 

מוצרהגדרה

תרומה ישירה של חומר ואנרגיה מהמערכת אספקה
מי שתייה, מי השקיה, הפקת חשמל, מזון ודגה האקולוגית לקיומו הפיזי של האדם

ויסות
תרומות שמקורן במבנים ובתפקודים של 

אורגניזמים שונים שפועלים, משנים מערכות 
אקולוגיות, ומווסתים את תנאי הסביבה 

ויסות שיטפונות, טיהור מים, מילוי חוזר של מי 
תהום, קיבוע פחמן

תמיכה בקיומם של שירותי מערכת אקולוגית תמיכה
אחרים

יצירת קרקע, מחזור חומרי מזון, בתי גידול 
ומגוון ביולוגי לעופות, לדו-חיים, לדגים ולצומח 

תרומות לא חומריות הקשורות לאיכות חייו של תרבות
פנאי ונופש, אסתטיקה, רוחניות, חינוך ומורשתהאדם
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טבלה 2 | שימושי הקרקע בפשט ההצפה האינטגרטיבי בדונמים ובאחוזים בנחלים יצחק, תנינים וציפורי

סך כל שטח שם הנחל 
פשט ההצפה 

האינטגרטיבי )דונם(

סך כל השטח 
המבונה )דונם; % 

מסך השטח הכולל(

סך כל השטח 
המעובד )דונם; % 

מסך השטח הכולל(

סך כל השטח הפתוח 
הלא מעובד )דונם; % 

מסך השטח הכולל(

4,510.71.8יצחק  ;81.775.5  ;3,403.122.7  ;1,023.5

4.7 10,017.3תנינים  ;468.783.8  ;8,391.111.5  ;1,152.0

13,684.08.6ציפורי  ;1,179.6083.9  ;11,4807.5  ;1,026.3

תוצאות ההערכה כלכלית של פשטי ההצפה
הערך הכלכלי של פשט ההצפה בנחל יצחק. בטבלה 
3 מופיע הערך הכלכלי שנגזר משימושי קרקע שונים 
בנחל יצחק, ושמפורטים באיור 6. בתחשיבים המצורפים 
להלן, העמודה הראשונה בטבלה מפרטת את גודל 
שטח פשט ההצפה, העמודה השנייה מפרטת את 
סך ערך השוק, שנגזר מפעילות חקלאית, והעמודה 
השלישית מפרטת את הערך החיצוני הכולל, שנגזר 
משירותי מערכת אחרים, מלבד שירות אספקת מזון. 
בנחל יצחק היקף השטחים המעובדים מגיע לכ-3,325 
דונם, שהם כ-75% משטח פשט ההצפה האינטגרטיבי. 
עיקר הגידולים בשטח זה הם גד”ש, חיטה לגרעינים 
ולתחמיץ ומטעי זיתים. הערך הכלכלי נגזר בעיקרו מערך 
השוק של גידולים אלה, ובפרט מגידולי השדה, אך גם 
מגידולי ירקות שונים )פלפלים, מלפפונים, עגבניות 
שרי( ופרחים. ניתן לראות שבטווח של 5 מ’ רוחב פשט 

הצפה, שטח שאמור להיות לחלוטין נקי מחקלאות על 
פי ההנחיות, היקף החקלאות מגיע ל-7.38 דונם. בפשט 
ההצפה עד רוחב 5 מ’ הערך הכלכלי לחקלאי מאספקת 
מזון הוא 457,570 ₪. שטחים אלה גם מפיקים ערך 
חיצוני של 27,000 ₪. הערך הכלכלי מגידולים חקלאיים 
בפשט ההצפה האינטגרטיבי מגיע לסכום של 2.908 
מיליון ₪. מדיניות מרחיבה של 30 מ’ פשט הצפה כרוכה 
בפער הכנסות לחקלאי בהיקף של 138,680 ₪ בנחל 
יצחק. אימוץ פשט הצפה אינטגרטיבי כרוך בפער 
הכנסות לחקלאי בהיקף של 4.270 מיליון ₪. הערך 
הכלכלי משירותי המערכת האקולוגית בפשט ההצפה, 
ובכלל זה שירותי ויסות ותמיכה בהיקף פשט הצפה 
של 30 מ’ מגיע לכ-99,000 ₪, בפשט הצפה ברוחב 100 
מ’ הוא מגיע לכ-451,000 ₪, ובפשט הצפה אגרגטיבי 

)סוכם( הוא מגיע לכ-2.908 מיליון ₪. 

 טבלה 3 | נחל יצחק.
השוואה בין ערכים כלכליים משירותי אספקה ומשירותים חיצוניים ואחרים בהינתן רוחב פשט הצפה

 ערך שוק כולל  פשט הצפה
)₪ לשנה(

ערך חיצוני )₪ לשנה( שטח )דונם(

4,728,5543,325.462,908,674אינטגרטיבי

5457,5707.3827,192 מ' 

30596,250213.9899,523 מ' 

1002,585,561952.75451,532 מ' 
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איור 6 | פשט הצפה אינטגרטיבי, נחל יצחק. ערך כלכלי מפעילות חקלאית ומשירותי מערכת אקולוגית
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 ערך חיצוני כולל
 ערך שוק כולל

הערך הכלכלי של פשט ההצפה בנחל תנינים. 
השוואת הערך הכלכלי של פשטי הצפה בנחל תנינים 
מופיע בטבלה 4 להלן. שטחו האינטגרטיבי של נחל 
תנינים הוא כ-7,527 דונם והוא מניב ערכים כלכליים 
גבוהים הן ביצרנות חקלאית הן בשירותי המערכת 
האקולוגית. בנחל תנינים היקף השטח המעובד מגיע 
לכ-7,527 דונם, שהם כ-38% מסך השטח של פשט 
ההצפה האינטגרטיבי. בפועל, במקומות שרוחב פשט 
הצפה אינו עולה על 5 מ’, אנו מוצאים גידולים חקלאיים 
בשטח בהיקף של 38 דונם. עיקר הגידולים החקלאיים 
בפשט ההצפה האינטגרטיבי הם גד”ש, ענבי יין, מטעי 
רימון, אפרסק ונשירים אחרים, חיטה, בננה, פקאן, בקיה 
ותלתן לזרעים. ההכנסה לחקלאי מעיבוד שטחים בפשט 

הצפה עד 5 דונם מגיעה לכ-12,224 ₪ בשנה, בעוד הערך 
הכלכלי מייצור חקלאי בפשט ההצפה האינטגרטיבי 
מגיע לכ-8 מיליון ₪. הרחבת פשט ההצפה לרוחב של 30 
מ’ כרוכה בפער הכנסות לחקלאי בהיקף של כ-590,000 
₪, בעוד פער ההכנסות של פשט הצפה אינטגרטיבי 
כרוך בפער הכנסות לחקלאי בהיקף של 8.525 מיליון 
₪. הערך הכלכלי משירותי מערכת חיצוניים, ובכלל 
זה שירותי התמיכה והוויסות של פשט ההצפה, צפוי 
להגיע לכ-285,000 ₪ בהינתן פשט הצפה של 30 מ’, 
ל-1.24 מיליון ₪ בהינתן פשט הצפה של 100 מ’ רוחב, 
ול-3.081 מיליון ₪ בהינתן פשט הצפה אינטגרטיבי. 
ערכים אלה צפויים להיות לפחות פי שלושה בגודלם 

בשטח שאיננו מעובד, לעומת שטח מעובד. 

טבלה 4 | הערך הכלכלי של נחל תנינים, על פי גודל שטח פשט ההצפה

ערך שוק כולל  פשט הצפה
)₪ לשנה(

ערך חיצוני כולל שטח )דונם(
)₪ לשנה(

8,537,9497,5273,049,456אינטגרטיבי

1002,655,3483,2201,240,506 מ' 

30603,003773285,503 מ' 

512,2243811,009 מ'
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איור 7 | נחל תנינים. ערך כלכלי של פשט הצפה אינטגרטיבי 
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 ערך חיצוני כולל
 ערך שוק כולל

הערך הכלכלי של פשט ההצפה בנחל ציפורי. השוואת 
הערך הכלכלי של כל פשט הצפה בנחל ציפורי מוצגת 
בטבלה 5 להלן. בנחל ציפורי השטח המעובד בפשט 
הנחל האינטגרטיבי מגיע לכ-11,480 דונם, שהם כ-84% 
מהשטח. עיקר הגידולים בפשט ההצפה האינטגרטיבי 
הם גידולי שדה, חיטה לגרעינים, אבוקדו, בצל, כותנה, 
אבטיח ומטעים שונים. ההכנסה לחקלאי מעיבוד פשט 
הצפה בהיקף של 5 מ’ רוחב מגיעה לכ-465,000 ₪. 
ההכנסות מפשט הצפה אינטגרטיבי מגיעות לכ-5.488 

מיליון ₪, וההכנסות מפשט הצפה של עד 30 מ’ מגיעות 
לכ-1.778 מיליון ₪. משמע, פער ההכנסות לחקלאי 
מהחלה של פשט הצפה אינטגרטיבי הוא כ-5 מיליון 
₪, והפער בהכנסות לחקלאי מהחלה של פשט הצפה 
עד 30 מ’ רוחב עומד על כ-1.3 מיליון ₪. הערך החיצוני 
שכולל שירותי מערכת אקולוגית של ויסות ותמיכה 
מגיע לכ-305,000 ₪ בפשט הצפה של עד 30 מ’, ולכ-

1.435 מיליון ₪ בפשט הצפה אינטגרטיבי. 

טבלה 5 | נחל ציפורי. השוואה של הערך הכלכלי בהינתן גודל פשט הצפה ברוחב 5 מ’, 30 מ’, 100 מ’ רוחב בהתאמה

 ערך שוק כולל  פשט הצפה
)₪ לשנה(

 שטח 
)דונם(

 ערך חיצוני כולל 
)₪ לשנה(

5,488,99410,2571,435,740אינטגרטיבי

1004,901,7474,1321,307,573 מ' 

301,778,2091,266305,767 מ' 

5465,934427105,903 מ'

דיון 

תוצאות ההערכה הכלכלית עולה, שאכיפה מ
5 מ’ כרוכה  מוחלטת של פשט הצפה ברוחב 
₪ )נחל   12,000 בהפסדים מגידול חקלאי של בין 

תנינים( ועד 465,000 ₪ )נחל ציפורי(. הכנסות אלה של 
החקלאים נעשות למעשה בשטח המוגדר כשטח של 
פשט הצפה 5 מ’, ואין מקום לפיצוי חקלאי בגין הצפה 
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או פגיעה בגידול חקלאי בשטח זה. הרצון להרחיב 
30 מ’ כרוך למעשה  את פשט ההצפה לרוחב של 
באובדן הכנסה לחקלאי מייצור חקלאי בהיקף שנע 
בין 138,000 ₪ )נחל תנינים( ובין 1.778 מיליון ₪ )נחל 
ציפורי(. הרחבה של פשט ההצפה כרוכה באובדן של 
הכנסה משירותי אספקה, אך טמונה בה הכנסה חלופית 
משירותים משמעותיים של המערכת האקולוגית. הערך 
של שירותי המערכת האקולוגית בפשט ההצפה עד 30 
מ’ מעובדים נאמד בכ-1.435 מיליון ₪ בנחל ציפורי, 
ואנו סבורים שערך חיצוני זה יהיה לפחות פי שלושה 

בהיעדר עיבוד חקלאי. 

הגישה הננקטת לפיתוח כלים כלכליים נשענת על 
הרעיון שהפרט במערכת הכלכלית רציונלי. בהתאם 
לכך, החקלאי מפיק את מרב התועלת מהשירותים 
שהוא מקבל באופן ישיר, ואינו מתייחס לשירותים 
עקיפים שאינם משפיעים באופן ישיר על תועלתו. 
למרות השפעתם העקיפה בטווח הזמן רחוק, החקלאי 
נוטה להתעלם מההשפעות העקיפות בטווח הזמן הקצר, 
ועל כן קבלת ההחלטות מוטה לשירותים המתקבלים 
בהווה. לדוגמה, אנו עדים לעיבוד חקלאי של שטחים 
5 מ’ בכל אחד משלושת  בטווח פשט ההצפה של 
הנחלים, בעוד ההכנסה לחקלאי מעיבוד זה נמוכה 
יחסית לשירותי המערכת האקולוגית הצפויים מהיעדר 
עיבוד חקלאי באזור זה. היות שהחקלאי לא רואה באופן 
ישיר את התועלת האקולוגית אלא רק את ההכנסות 

מגידול חקלאי, הוא עושה כל שביכולתו לעבד כל 
דונם אפשרי. במקרה כזה, המערכת הציבורית לא רק 
מפסידה את שירותי המערכת האקולוגית שעולים על 
הערך החקלאי, אלא גם מקדישה קרן לפיצוי חקלאים 
בגין הצפות בשטח זה. כדי להביא לייעול כלכלי 
ואקולוגי בניהול פשט ההצפה ניתן להגיע לפשרה בין 
הרשויות והחקלאי גם ביחס לשימוש בקרקע )חקלאי או 
חלופי( וגם ביחס לאופן העיבוד של הקרקע החקלאית, 
כך שהחקלאי יפנים את ההשפעה החיצונית החיובית 
של ממשקי גידול מסוימים, לעומת אחרים, שיוצרים 
השפעות חיצוניות שליליות ומקטינים את היקף שירותי 

המערכת האקולוגית.

העיקרון לבחירת כלי מדיניות ואופן החלתו תלוי 
בשלושה מרכיבים מרכזיים:

הזכויות על הקרקע. . 1
מצב שבו התועלת משירותי המערכת האקולוגית . 2

עולה על התועלת מאספקת שירותי אספקה )תוצרת 
חקלאית(.

עלות ההמרה: משמע, עלות השינוי בייעוד הקרקע . 3
)למשל ממטעים לשטח פתוח(. 

הנחלים  של  ההידרולוגיים  המאפיינים  בהינתן 
והמאפיינים הכלכליים-חברתיים בסביבתם, אנו סבורים 
שיש מקום לשקול שלושה כלים פיננסיים ישימים 
למערכת הישראלית: )1( יצירת קרן פיתוח אגני ניקוז, 

איור 8 | נחל ציפורי. ערך כלכלי בפשט הצפה אינטגרטיבי
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ובכלל זה ייעוד תקציבים לניהול בר-קיימא של פשטי 
הצפה; )2( הקלה במיסוי כמתן תמריץ לאספקת שירותי 
מערכת אקולוגית; )3( תמיכות לחקלאי לאימוץ שיטות 
גידול משמרות קרקע ומים. להלן נפרט את הרעיון 
בבסיס כל אחד מהמנגנונים ואת אופן היישום מבחינה 

אגרונומית וכלכלית. 

מנגנון PES של תשלומים באמצעות קרן להשקעה א. 
באספקת שירותי מערכת אקולוגית. היישום של 
מנגנון זה ודאי רלוונטי לאימוץ בפשט הצפה בתחום 
של עד 30 מ’ רוחב, ועל פי התחשיבים לעיל – העלות 
ביחס לתועלת משירותי מערכת אקולוגית, ובכלל 
זה מניעת נזקים משיטפונות שלא נאמדו במסגרת 
מחקר זה – מצביעה על כדאיות באימוץ המנגנון. 
היקף התשלומים במקרה זה ינוע בין המינימום של 
שירותי מערכת אקולוגית שכבר מסופקים על ידי 
החקלאי ועד למרב התועלת שנגזרת לחקלאי בגין 
פעילות חקלאית בשטח פשט ההצפה של עד 30 מ’ 
רוחב. באופן ספציפי, היקף ההשקעה מהקרן בכל 

אחד מהנחלים )השקעה לשנה ב₪( יהיה:

נחל יצחק: בין 99,523 ₪ לבין 596,250 ₪ לשנה. 

נחל תנינים: בין 285,503 ₪ לבין 603,003 ₪ לשנה.

נחל ציפורי: בין 305,757 ₪ לבין 1,778,209 ₪ לשנה.

הקלה במיסוי כתמריץ לאספקת שירותי מערכת ב. 
אקולוגית. מנגנון שני שאומץ באופן רחב למדי 
הוא מנגנון של סובסידיה דרך הקלה במס רכוש. 
להחלת הסובסידיה דרך הקלה במס יש ערך מוסף 
ממספר היבטים כלכליים: המדינה איננה מפרידה 
והסובסידיות למקבל; קבלת  בין ההתחייבויות 
הסובסידיה מותנית בביצוע פעולות משלימות שיש 
בהן כדי לספק שירותי מערכת אקולוגית בפשט 
ההצפה; קביעת גובה הסובסידיה פרופורציונית 
לוויתור של החקלאי על התועלת משירותי יצרנות 
שמוחלים על השטח הצמוד; אין צורך בהערכה 
מדויקת של שירותי המערכת האקולוגית החלופיים 
שמספק פשט ההצפה; הפתרון מקיים תנאי ליבה 
ליעילות כלכלית, כלומר: מביא למרב התועלת 
הכלכלית משימוש בפשט ההצפה כמרחב לאספקת 
שירותי מערכת נוספים )מעבר ליצרנות חקלאית(, 
וקבוצתית  רציונליות אישית  הוא מקיים תנאי 
מבחינה כלכלית. אין באפשרותנו לתת הערכה 

מדויקת ביחס להיקף ההפחתה במיסוי, אך אנו 
סבורים שהאימוץ של גישה זו רלוונטי לניהול של 
פשט ההצפה בתחום שבין 30 מ’ רוחב לבין שאר 
שטחי פשט ההצפה האינטגרטיבי )עד 100 מ’ רוחב 
פשט הצפה ואף יותר(. היתרון בגישה זו הוא, כאמור, 
שאין הוצאה ישירה של הרשות לאספקת שירותי 
מערכת אקולוגית, אלא קישור ישיר בין ההכנסות 
וההוצאות של הרשות למטרה של ניהול פשט הצפה 

אינטגרטיבי באופן יעיל.

תמיכות לאימוץ מנגנוני עיבוד חקלאי משמרי ג. 
קרקע ומים. בדומה לתשלומים עבור אספקת 
שירותי מערכת אקולוגית, גם מנגנון זה כולל ייעוד 
קרן ציבורית )או פרטית( לתשלומים עבור אספקת 
שירותי מערכת אקולוגית, אבל הם מסופקים 
על השטח החקלאי המעובד. אספקת שירותים 
יותר מאלה שמספקת החקלאות  רחב  בהיקף 
הקונבנציונלית מתקבלת באופן עקיף, על ידי אימוץ 
של ממשקי גידול ששומרים על בריאות הקרקע, 
כמו אי-פליחה, הכנסה של גידול כיסוי ועוד. היקף 
התמיכות במסגרת מנגנון זה ייקבע בהתאם להיקף 
האימוץ על ידי החקלאי של הממשק המשמר. כדי 
לקבל שיתוף פעולה מצד החקלאי במסגרת מנגנון 
זה התשלומים לחקלאי צפויים להיות בהתאמה 
להיקף העלות הנוספת שהוא סופג לשם אימוץ 
הממשק )הוצאות חקלאיות( כסכום מינימום, ועד 
לערך שירותי המערכת האקולוגית המסופקים על 
ידי החקלאי בשטח נתון )כערך מרבי(. כלי זה ישים 
באופן פשוט יחסית, היות שהוא יכול להישען על 
מערכת תמיכות ישירה שקיימת במשרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, באמצעות האגף לשימור קרקע וניקוז 
ובמימון חלקי של מיכון והוצאות עיבוד הנדרשים 
באימוץ וביישום של ממשקי שימור קרקע. אנו 
ממליצים להקים אפיק תמיכה ישירה מלאה בממשק 
גידול שירות )service crop( שכל מטרתו שיקום 
אקולוגי של בתי גידול של פשט הצפה והעצמה 
של שירותי המערכת האקולוגית, בדגש על ויסות 
שיטפונות, טיהור מים, מניעת סחף קרקע והעשרת 
המגוון הביולוגי שיחליף ממשק של גידול חקלאי 
כלכלי כלשהו )cash crop(. גישה זו נשענת על 
 Garcia et al., תחומי הידע באגרואקולוגיה )ראו

2019; 2018( ולדעתנו מתאימה ליישום כאן.
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סיכום

חקר זה תורם להתמודדות עם אחד האתגרים מ
החשובים העומדים לפתחנו, והוא ייעול תפקוד 
נחלי  של  ההצפה  בפשטי  האקולוגית  המערכת 
ישראל. פשטי הצפה הם בראש ובראשונה יחידות 
נוף טבעיות שנוצרות כחלק מפעילות הנחלים. בתור 
יחידות טבעיות ביו-פיזיקליות הם מספקים שירותי 
מערכת שתועלתם רבה ביחס לשטחם המצומצם, אולם 
השפעות אנתרופוגניות רבות בפשטי ההצפה גרמו 
לחוסר יעילות בתפקוד המערכת ובאספקת שירותי 
המערכת האקולוגית. כדי להעצים את שירותי המערכת 
בגישה כלכלית של מתן  נוקטים  אנו  האקולוגית 
תמריצים או מערכת אסדרה כלכלית שתביא לקיומה 
של פעילות אנתרופוגנית יעילה, בד בבד עם העצמה 
של שירותי המערכת האקולוגית בפשטי ההצפה. כדי 
ליישם גישה כלכלית זו אנו אומדים בשלב ראשון את 
היקף שירותי המערכת האקולוגית בכל דונם נתון ואת 
הערך הכלכלי שנגזר לחברה או לחקלאי מהשירותים 
האקולוגיים של אותו תא שטח. זיהוי שירותי המערכת 
נעשה באמצעות מיפוי המאפיינים ההידרולוגיים, 
הגיאומורפולוגיים והפדולוגיים. הניתוח של שירותי 
המערכת האקולוגית התייחס לשטח זה ולפשטי הצפה 

שרוחבם 5, 30 ו-100 מ’ כחלופות לשטח פשט ההצפה 
האינטגרטיבי. 

הערך הכלכלי של כל פשטי ההצפה בגדלים שונים 
ובנחלים שונים חושב תוך התייחסות לשלושה מרכיבים 
מרכזיים: שירות של אספקת מזון בשטחים מעובדים, 
שירות של אספקת שירותי תמיכה וויסות בשטחים 
מעובדים, ושירות של אספקת שירותי תמיכה וויסות 
בשטח לא מעובד. שתי ההערכות הראשונות נעשו 
באופן מדוקדק מאוד על בסיס תחשיבי הגידול החקלאי 
בכל תא שטח. ההערכה של היקף השירות האקולוגי 
בהיעדר שימוש חקלאי היא קשה יותר, ודורשת מחקר 
הידרו-גיאומורפולוגי שלא בוצע במסגרת מחקר זה. 
לשם קביעת מדיניות באופן ישיר בכל אחד מהנחלים 
הנלמדים או בפשטי הצפה אחרים, יש צורך לאמוד 
באופן ישיר את מידת האספקה של שירותי המערכת 
האקולוגית בהיעדר גידול חקלאי כדי לתת אומדן 
מדויק. עם זאת, המחקר הנוכחי סיפק אומדן לערך 
הכלכלי האלטרנטיבי, ובהתאמה, להיקף השקעה 
מינימלי שנדרש כדי לקדם שיתוף פעולה בין החקלאים 
והרשויות שיאפשר קידום של מערכת אקולוגית בריאה 

יותר בפשטי ההצפה של ישראל. 
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 בחינת פוטנציאל קידום ממשק 
בר-קיימא של מערכת חקלאית 

באמצעות ניתוח מחזור חיים 
)LCA( של גידול תמרים בערבה 

התיכונה
מידד קיסינגר, שרון רביץ וינגארד, המעבדה לקיימות ומדיניות סביבתית, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח 

סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ייעוץ מקצועי: עודד פרידמן, מדריך מים וקרקע, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מבוא

פעילות חקלאית ולתוצריה מגוון נקודות ממשק ל
ישירות ועקיפות עם הסביבה, הכוללות בין היתר 
מצד אחד צריכת משאבים )קרקע, מים, חומרי גלם, 
אנרגיה( ופליטות תוצרי לוואי שונים לסביבה המקומית 
והעולמית, ומצד שני תרומה להגנה על הסביבה )כגון 
שמירה על שטחים פתוחים, ספיחת מזהמים ופחמן 
דו-חמצני(. צמצום ההשלכות וקידום ממשק חקלאי בר-
קיימא דורש אימוץ גישה מערכתית לניתוח ההשפעות 
השונות לצד בחינת פוטנציאל יישום ההפחתה באמצעות 
שילוב של מגוון צעדים. לצורך כך, מתפתחות גישות 
מחקריות שונות הכוללות בין היתר שימוש גובר בכלים 
 )footprints( וִמְדָרכִים )LCA( כגון ניתוח מחזור חיים
 Notarnicola et al., 2017; Sala et al.,( מחד גיסא
Kissinger et al., 2018 ;2017( ומחקרים המנתחים צעדי 
מדיניות, פיתוחים טכנולוגיים, התארגנויות קהילתיות 
 Hayashi, 2000; Adger et al.,( וכדומה מאידך גיסא

.)2009; Blom and Solmar, 2009; Garnett, 2011

במחקר הנוכחי התמקדנו בגידול תמרים )מזן מג'הול( 
בערבה התיכונה, והוא ניסיון ראשון לשלב בין שתי 
הגישות המחקריות הללו. במחקר נבחנה, ברוח ניתוח 
מחזור החיים, עוצמת הממשקים הסביבתיים של 
שלבים שונים לאורך מחזור החיים, משלב אספקת 
חומרי הגלם, דרך הפעילות במטע, המיון והאריזה ועד 
המשלוח ליעדים מעבר לים וניהול הפסולת. כך נוצרה 
מסגרת להערכת 'הביצועים הסביבתיים' של גידול 

תמרים בערבה. לאחר מכן, בחלק האיכותי של המחקר, 
זוהו הגורמים שיכולים לסייע בקידום צעדים שונים 
ובהתאמתם לאזור, לגידולים ולקהילות הספציפיות. 
בהמשך נבחנה תרומת הצעדים השונים לצמצום 
ההשלכות הסביבתיות. כך, בעבודה ספירלית של זיהוי 
'מוֵֹקדוֹת' )hotspots( ממגוון ממדים ובחינתן במודל 
וחוזר חלילה, ניתן להציע צעדים ממוקדים ויעילים יותר 
ויותר. המודל הנבנה במחקר יכול לשמש כלי יעיל כדי 
לאמוד את פוטנציאל ההפחתה בפועל ולזהות את 
הנקודות המאתגרות שמצריכות יישום צעדים נוספים. 
בשלב זה לא התייחסנו במחקר לתרומה הסביבתית 

הפוטנציאלית של גידול התמרים. 

תקציר זה מציג בקצרה את עיקרי ממצאי המחקר 
תוך התייחסות למספר חלקים מרכזיים. הראשון 
והעיקרי בנקודת זמן זו מתמקד בהערכת מגוון ממשקים 
סביבתיים של גידול תמרים וזיהוי 'מוֵקדות'. שלב זה 
כולל ניתוח ביו-פיזי של שורת תשומות ותוצרי לוואי 
לאורך מחזור החיים של המוצר, משלב המטע ואספקת 
חומרי הגלם למטע, דרך שלבי המיון והאריזה ועד 
ההובלה לנמל באירופה. בשלב השני נאספו הצעות 
ואפשרויות לצעדים פוטנציאליים לצמצום ההשפעות 
שנבחנו. צוות המחקר התחקה אחר הסיבות להתנהלות 
של חקלאים שונים, ונבחנו מידת ההיתכנות והמגבלות 
ליישום צעדים שונים שיצמצמו את ההשפעה. בהמשך 
נבחנה תרומתם הפוטנציאלית של יישום הצעדים הללו 
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להתנהלות הסביבתית של המערכת. בשלב השלישי 
החלה התייחסות לאתגרים ולמכשולים העומדים בפני 
הצעדים שנמצאו כמיטיבים במיוחד עם הסביבה, וניסיון 

להציע דרכי התמודדות עימם. 

עצי התמר הם עצים ירוקי-עד, מאריכי חיים ובעלי 
מאפיינים ייחודיים המאפשרים הישרדות, גדילה ורבייה 
באזורים מדבריים )Chao and Krueger, 2007(. לנוכח 
תהליכי שינוי האקלים והמדבור, עשוי התמר, שהוא 
חלק במערכת המזון המדברית, לתפוס חלק הולך וגדל 
בתמיכה בביטחון התזונתי העתידי. בשל היות התמרים 
Al-( מקור מצוין למגוון רחב של רכיבים תזונתיים חיוניים

 ,)Shahib and Marshall, 2003; Al-Farsi and Lee, 2008
 Yasin, El-Fawal, and( ובעלי סגולות רפואיות נדירות
Mousa, 2015; Jadidi et al., 2016(, שהוכרו הן על ידי 
הרפואה המסורתית הן על ידי הרפואה המודרנית, יש 
 Al-Shahib and Marshall,( 'המחשיבים אותו 'כמזון-על
2003(. היות שכך, מספר המחקרים המתמקדים בתמר 
עולה, ורובם בוחנים שיטות גידול בדגש על הממד 
הכלכלי. רק מעטים התייחסו גם לממד הסביבתי ודנו 
בהשפעות סביבתיות של גידול התמר, בשיטות חליפיות 
Shani, Ben- :ובטיפול בפסולת הנותרת מאחור )למשל

 Gal, and Dudley, 2005; Tripler, Ben-Gal, and Shani,
2007; Ahmed, Muhammed, and Khan, 2017; Al-

.)Mulla and Al-Gheilani, 2018

מחקר זה התמקד באזור הערבה התיכונה, אזור אקלים 
מדברי קיצון. ההון הטבעי הייחודי לאזור )זמינות מי 
תהום מליחים, קרקע, תנאי אקלים( בשילוב הון אנושי 
ברמה גבוהה והשקעה לאומית באזור, עם הון שנוצר 

על ידי בני אדם )טכנולוגיה, שיטות גידול מתקדמות(, 
ִאפשרו את פיתוחו ושגשוגו של האזור כאזור חקלאי 
מתקדם, שהחקלאות היא מקור הפרנסה העיקרי של 
תושביו למרות המגבלות הסביבתיות. הגידולים הנפוצים 
הם גידולי ירקות חד-שנתיים ומטעים. בשנים האחרונות 
בערבה  עלייה חדה במספר מטעי התמרים  חלה 
התיכונה, והזן הבולט הוא זן המג'הול. באזור יש למעלה 
מ-7,500 דונם מטעי תמרים, המניבים למעלה מ-6,000 

טונות פרי המיועד ליצוא מדי שנה )אגרונט, 2017(.

בעוד שיטות הגידול מגוונות ומושפעות מהחלטות 
של כל חקלאי, ניתן להצביע על שורה של מאפיינים 
דומים למגדלים השונים באזור המחקר. עצי התמר, 
הנטועים בגומות במרחק של כתשעה מטרים זה מזה, 
זקוקים לשפע של מים, המסופקים להם בהתזה. מרבית 
העצים מושקים במים מליחים עם תוספת דשן, ומיעוטם 
במים מושבים ללא דישון. מרבית העצים מגיל ארבע 
ואילך מטופלים בהורמון מגמד )מאט צמיחה לגובה(, 
והריסוסים והדברת עשבייה נעשים לרוב בעקבות זיהוי 
בעיות ולא כפעולה מונעת. בתום הגדיד מתחילים בגיזום 
ידות וכפות מהעצים ובקיוץ )הסרת הקוצים מהכפות(. 
לאחר מכן נעשית הפריית הפרחים, ובשלב הדילול 
מסירים ידות ופירות מיותרים. לאחר מכן עוטפים 
את הידות נושאות הפרי בשקים שנקשרים בחוט או 
באזיקונים. בעת הגדיד הפירות הבשלים מונחים בארגזי 
פלסטיק רב-פעמיים ונשלחים למיון בבתי האריזה. 
הליך המיון נעשה במכונה לפי גודל הפרי ואיכותו. 
התמרים נארזים בארגזי קרטון, נעטפים בניילון, נערמים 
על משטחי עץ, ומאוחסנים במקפיא עד להובלתם 
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בהקפאה לנמל אשדוד ומשם לאירופה. פחת הפרי 
מופנה למעשרות, לתעשייה או להטמנה. פסולת לא 

אורגנית מפונה לאתרי מחזור, ומשונעת על ידי קבלנים 
חיצוניים להמשך טיפול. 

שיטות 

מטרות המחקר. )1( ניתוח ההשפעות הסביבתיות של 
גידול תמרים בערבה באמצעות ניתוח מחזור חיים. )2( 
פיתוח מודל וגישה מערכתית לבחינת תרומת צעדים 
שונים לצמצום ההשפעות הללו. )3( זיהוי ובחינה של 
היתכנות, פערים ומגבלות ביישום צעדים לצמצום 

ההשפעה. 

גבולות המערכת והיחידה הפונקציונלית. גבולות 
המערכת הנחקרת כוללים: ייצור חומרי הגלם, הובלתם 
והשימוש בהם, פעילות במטע ובבית האריזה, הובלת 
לנמל  מהעריסה  הפסולת  וניהול  ללקוחות  הפרי 
האירופי. מחזור חיים זה חולק לארבעה שלבים: שלב 
המטע, שלב המיון והאריזה, שלב ההובלות ושלב ניהול 
הפסולת. ייצור חומרי הגלם חושב לכל שלב בנפרד. 
במחקר התמקדנו בשורה של תשומות – קרקע, מים, 
אנרגיה, חומרי גלם ותוצרי לוואי – פסולת מוצקה 
ופליטות גזי חממה. ניתוח מחזור החיים נערך גם 
לעצים מניבים בלבד, אך בתקציר זה אנו מתמקדים 
במטע כולו, המורכב מעצים בגילים שונים )להלן: 
המטע השלם(. ההנחה היא, שהפקת פרי ממטע בר-

קיימא, לאורך שנים, דורשת שכל המרכיבים האלה 
ייכללו בניתוח התשומות והפליטות. תקציר זה מתייחס, 
אם כן, לממצאים העולים מהמטע השלם. היחידה 
הפונקציונלית שנבחרה היא מסה, היינו טונה אחת 

של פרי התמר.

מקור הנתונים ואיכותם. הנתונים כוללים את כל 
המטעים הציבוריים במושבים )שבעה במספר( ואת 
חמשת בתי האריזה המשרתים אותם. כל מטע, יחד 
עם בית האריזה הממיין את תוצרתו ומערכת השינוע 
המשרתת אותו, נחשב למערכת ייצור. מדגם זה כולל 
כ-56% ממטעי התמרים באזור )מועצה אזורית ערבה 
תיכונה, 2017(. מידע נוסף נאסף ממספר מטעים פרטיים, 
לצורכי ביקורת, דיון ובחינת ההצעות לשיפור המצב. 
המידע הראשוני כלל נתונים לגבי החומרים והאנרגיה 
ששימשו בשלבי הייצור השונים במטעים ובבתי האריזה. 

מידע משנִי נלקח מגורמים מקצועיים שונים.

שלבי המחקר. איור 1 מציג את שלושת שלבי המחקר. 
כל שלב מתבסס על השלב שלפניו ומוסיף לו.

איור 1 | שלבי המחקר

 שלב 1:
ניתוח מחזור חיים 

 - )LCA( 
תמונת מצב בהווה

 שלב 2: 
מידול התרומה של יישום 

צעדים שונים לצמצום 
ההשפעה הסביבתית

 שלב 3:
ניתוח מידת ההיתכנות 

והמגבלות ליישום 
צעדים שונים לצמצום 

ההשפעות הסביבות

 נתונים
ביו-פיזיים

ניתוח מחזור 
)LCA( חיים

הערכת 'ביצועים' 
סביבתיים

 ראיונות עם
בעלי עניין

אתגרים למימוש

צעדים לשיפור

פתרונות 
לאתגרים
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שלב ראשון: ניתוח מחזור חיים )LCA( והערכת 
הביצועים הסביבתיים בהווה. במחקר נבחנה זרימת 
החומרים: תשומות חומר ומים, פסולת מוצקה ופליטות 
שווה ערך פחמן דו-חמצני עבור היחידה הפונקציונלית. 
המידע שנאסף מהמקורות הראשוניים כלל את הכמויות 
והחומרים העיקריים  והסוגים של תשומות המים 
)פלסטיק, חומרי הדברה, דישון, עץ וכו'(, ומידע לגבי 
מיקום הספקים. בתי האריזה דיווחו על גודלי האריזות 
העיקריים שהפרי משווק בהן, והאריזות השונות נמדדו 
ונשקלו. נאספו נתונים לגבי צריכת האנרגיה, כמויות 
הפסולת המוצקה מסוגים שונים ודרך הטיפול בהן. 
נמסר מידע על דרכי ההובלה, התפלגות היעדים ומיקום 
הלקוחות העיקריים, ונתונים אלה שימשו לחישוב כמויות 
החומר והפליטות המעורבות בשלבי ההובלה השונים 
)איור 2(. בשלב ניתוח נתוני גידול התמרים העבודה 
נעשתה בשיתוף עם מדריך מים-קרקע המתמחה בגידול 

התמרים כדי לאמת את הנתונים ולעבדם.

הממצאים תורגמו ליחידות אחידות של ק"ג חומר לייצור 
טונה תמרים בשנה אחת, תוך התחשבות באורך חיי 

חומר הגלם. השתמשנו במידע שמפרסמים יצרני חומרי 
הדישון, ההדברה והקומפוסט באשר לחומרים הפעילים 
בכל אחד מהם. תשומות המים חושבו גם כצריכת מים 
מליחים, מותפלים ומושבים, וגם כצריכת חשמל להפקת 
מים אלה, בעזרת מידע מרשות המים )2009(. כמות 
חשמל זו תורגמה לתשומות חומר, לפי הרכב המרכיבים 
האופייני לייצור חשמל בישראל, הכולל פחם, גז וחומרי 
2016(. כמות החומר  דלק )חברת חשמל לישראל, 
הממוצעת הנדרשת לנסועה יבשתית בישראל חושבה 
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2018(, 
והחומר הנדרש להובלה ימית לנמלי היעד חושב לפי 
 International( נתוני הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה
 Portworld,( לפי מרחק היעדים )Energy Agency, 2017
2016(. חומרים אלה סוכמו לכל מערכת ייצור, והביאו 
להערכה של משקל החומרים שהושקעו בייצור טונה 
תמרים. לאחר מכן, לצורך חישוב הפסולת המוצקה 
)אורגנית ולא-אורגנית(, חושב משקל חומרי הגלם 

והביומסה שנותרו במשך שנה אחת. 

איור 2 | גבולות מערכת המחקר
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חישוב הפליטות לסביבה כלל התייחסות לפסולת 
מוצקה ופליטות גזי חממה. מאמצים רבים הושקעו 
במציאת מקדמי פליטה מקומיים ועדכניים, אך אם לא 
נמצאו כאלה, נלקחו מקדמי הפליטה מהספרות. חישוב 
הפליטות כלל גם את הפליטות הכרוכות בהפקת המים 
המליחים )היינו אנרגיית חשמל(, בייצור חומרי הדברה, 
דישון ואריזה ובשימוש בהם. פליטות ִמשלב ניהול 
 DEFRA,( הפסולת חושבו לפי שיטת הטיפול בפסולת
2018(. פליטות משלב ההובלה )מקוררת ולא-מקוררת( 
חושבו כפונקציה של משקל המטען, מרחק הנסיעה וסוג 
ההובלה, לפי מקדמי DEFRA שצוינו לעיל )2018(. בכל 
שלב הובא בחשבון אורך חיי החומר הנבדק, והשפעת 
החומר חושבה לפי שנה אחת. בתום החישובים חוברו 
התוצאות מארבעת שלבי הייצור, והתקבלה הערכה 
להשפעות השונות לאורך מחזור החיים השלם של 
ייצור הפרי בכל מערכת שנבדקה. ניתוחי המטעים 
הציבוריים הושוו להשפעות הסביבתיות שהוערכו ממטע 
פרטי המנוהל ברוח החקלאות בת-הקיימא )להלן: מטע 
הביקורת(, שדרכו ניתן לקבל מושג על מידת ההשפעה 

המצומצמת האפשרית.

על סמך השלבים, התשומות, האנרגיות והתפוקות 
השונים שנאספו בשלב זה, נבנה מודל המאפשר הערכה 
של הביצועים הסביבתיים של מערכת לייצור תמרים 
באזור, מעין "מחשבון להערכת הביצועים הסביבתיים" 
ובו ניתן להזין נתונים בשלבים השונים, בכמויות ובסוגי 

החומרים והאנרגיה, ולקבל הערכת ביצועים עדכנית.

שלב שני – מידול התרומה של יישום צעדים שונים. 
סדרת ראיונות עומק עם קבוצת מיקוד שהורכבה 
ממגדלים ומבעלי עניין שונים, העלתה שורת צעדים 

אפשריים לצמצום ההשפעות הסביבתיות של ייצור 
התמרים. נעשה ניסיון ראשוני לבחינת תרומת יישום 
הצעדים לצמצום ההשלכות הסביבתיות שזוהו ונאמדו 
בשלב הראשון. הנתונים האופציונליים הוזנו למודל, 
והתקבלה הערכה של מידת השפעתם על ביצועי 
המערכת. בשלב זה המידול כולל מספר מצומצם 
של צעדים ובהם תחום המים, הדשנים והאנרגיות 

המתחדשות.

וזיהוי  ההיתכנות  מידת  ניתוח   – שלב שלישי 
המגבלות ליישום צעדים לצמצום ההשפעה. על 
בסיס הראיונות בחלק השני זוהו האתגרים בדרך 
ליישום הצעדים להפחת ההשפעה, ואף פתרונות 
שיכולים לסייע בקידום וביישום כל אחד מהם. ההצעות 
נותחו ומוקדו בשלבי הייצור השונים. הועלו הצעות 
להתמודדות עם האתגרים והקשיים העומדים בפני 
יישום בצעדים שנמצאו משמעותיים במיוחד, ונבחנו 
תוצאות הטמעת פתרונות אלה בעזרת הזנת הנתונים 
החדשים למודל, בצורה ספירלית כפי שהוצג באיור 1.

לסיכום, ההשפעה הפוטנציאלית של יישום צעדים 
שונים לצמצום ההשפעה הסביבתית הנוכחית נבחנה 
לאחר הערכת הביצועים הסביבתיים הנוכחיים של 
מערכת לייצור תמרים בערבה. צפוי שצעדים מסוימים 
יהיו בעלי פוטנציאל צמצום משמעותי יותר מאחרים, 
וכי היכולת ליישום בפועל של צעדים שונים מוגבלת 
מסיבות כלכליות, חברתיות, פוליטיות ואחרות. לכן, 
המידול החוזר של תרומת היישום תוך חיבור לצד 
החברתי-כלכלי-סביבתי, יאפשר דירוג וקביעת סדר 
עדיפויות של צעדים שונים ויתרום לקבלת החלטות 
בנות-ביצוע שמטרתן לצמצם את ההשפעה ככל הניתן.
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ממצאים עיקריים

וב המטעים מורכבים ממספרים שונים של עצים ר
נקביים בוגרים מניבים במלואם, עצים המניבים 
חלקית ועצים צעירים שאינם מניבים כלל. כמו כן, 
כוללים המטעים עצים זכריים שנחוצים לצורך המשך 
תפקודו של המטע השלם. כל הפרמטרים האלה הובאו 
בחשבון, לפי כמויות המים, הדשנים, היבול, תשומות 
הפלסטיק וכו', הניתנים בצורה דיפרנציאלית לעצים 

השונים.

תחילה מוצגים הממצאים הכלליים מהחלק הראשון 
של המחקר: הערכת ההשפעה הסביבתית של ייצור 
טונה תמרים באזור הערבה התיכונה. לאחר מכן מוצגים 
בקצרה הממצאים לכל שלב לאורך מחזור החיים, היינו 
המטע, המיון והאריזה, ההובלות ושלב ניהול הפסולת. 
בהמשך מוצגים ממצאים ראשוניים שעלו מהראיונות 
עם בעלי העניין, מידול יישום ההצעות לשינוי, ומספר 

כיוונים להתמודדות עם הקשיים ביישום ההצעות.

חלק ראשון – ניתוח מחזור החיים של תמר 
המג'הול בערבה התיכונה

במחקר נמצא כי הליך הפקת טונה תמרים צורך בממוצע 
1,740 ק"ג חומר ו-2,455 מ"ק מים, ומצריך 1,300 מ"ר של 

קרקע. בתהליך הכולל של מחזור החיים המלא מיוצרים 
990 ק"ג של פסולת מוצקה אורגנית ושאינה אורגנית, 
ונפלטים גזי חממה בהיקף של 3,850 ק"ג שווה ערך 
פחמן דו-חמצני. התשומות והפליטות במטעים השונים 
מגוונות, ולעיתים יש הבדלים של עשרות אחוזים ביניהן. 
יש להדגיש, כי התוצאות משקפות את הממוצע בין 
המטעים, המורכבים מעצים מגילים שונים, ובחלק 
מהם מרבית העצים צעירים ואינם מניבים כלל. ברי, 
שההשפעות לטונה פרי המיוצר במטע מעין זה גבוהות 
יחסית למטע המורכב מעצים שרובם מניבים. במחקר 
העתידי תהיה התייחסות למטע המורכב מעצים מניבים 

בלבד, ואין ספק שהתוצאות יהיו משופרות. 

שלב המטע אחראי למרב הממשקים הסביבתיים באופן 
מובהק, בכל הקטגוריות שנבדקו )כ-72% מצריכת 
כ-80% מתפוקות  גזי החממה,  ומפליטות  החומר 
הפסולת המוצקה וכ-93% מהמים(. שלב האריזה 
הוא השני בהשפעתו, עם התרומה השנייה בגודלה 
לכל הקטגוריות שנבדקו, למעט פליטות גזי החממה, 
שלגביהן לשלב ההובלה תרומה גדולה יותר מלשלב 

האריזה )איור 3(. 

איור 3 | קטגוריות השפעה לפי שלבי ייצור
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שלב המטע – נמצאו הבדלים משמעותיים בין המטעים 
בסדרי גודל של 64-78% בין התוצאות המרביות לנמוכות 
ביותר. בממוצע, בשלב המטע גידול טונה תמרים צורך 
1,401 ק"ג תשומות חומר ו-2,364 מ"ק מים, ומייצר 832 
ק"ג פסולת מוצקה ו-3,234 ק"ג גזי חממה. ההשפעה 
הסביבתית העיקרית היא פליטות גזי החממה, ולאחר 
מכן צריכת המים, ודווקא בשתי הקטגוריות האלה 
השונוּת בין המטעים נמוכה יותר מהשונות בקטגורית 

הפסולת המוצקה, למשל.

בכל המטעים נבעו מרבית תשומות החומר והפליטות 
מצריכת החשמל הנדרש להפקת מי ההשקיה המליחים, 
ובמקום השני מייצור חומרי דישון שונים ומשימוש בהם 
)איור 4(. שני גורמים אלה קשורים זה לזה מאחר שרוב 
חומרי הדישון הנמצאים בשימוש )להוציא הקומפוסט( 
ניתנים בהגמעה, כלומר דרך מערכת ההשקיה. ישנם 
הבדלים בכמויות המים והדשנים הניתנות לעצים כתלות 
בגילם. עצים המושקים בקולחים אינם מדושנים. כמו 
כן, נמצאו הבדלים בין המטעים השונים בכמויות יסודות 
ההזנה )N, P, K( הניתנות לעצים ובמסת חומרי הדישון 
)לפי סוג החומרים ותמהיל הדישון(. נמצא כי מטע 
הביקורת מדושן בכמויות מופחתות )כ-23% מהכמות 
הממוצעת במטעים הציבוריים( ומקבל את הדרוש לו 
על פי המלצות הדישון הארציות. בכל המטעים האחרים 
שנבדקו, כמות יסודות ההזנה עולה על המינון הארצי 
המומלץ )להמלצות ראו צפילביץ ואח', 2019(, ומגיעה 
אף עד פי שמונה מהמומלץ. מובן, שכמות הדישון ואופיו 
אמורים להיקבע בעיקר על ידי מאפיינים ייחודיים של 

כל מטע ומטע. 

שלב המיון ואריזת הפירות – שלב זה אחראי לכ-
13-20% מהתשומות ומהפליטות הסביבתיות שנבדקו, 
גזי חממה  והתרומה העיקרית שלו היא לפליטות 
ולצריכת תשומות החומר, בעיקר חומרי האריזה. 
תשומות הנייר והקרטון לאריזת טונה תמרים הן 60–80 
ק"ג, כמות הניילון נעה סביב 70 ק"ג לטונה. נוסף על כך, 
יש צורך בכ-400 ק"ג פלסטיק )ארגזים רב-פעמיים( 
ובכ-14 ק"ג עץ. חומרי האריזה מפלסטיק הם כ-35% 
מתשומות החומר, והם תורמים כמעט מחצית מפליטות 
גזי החממה. אריזות הנייר תורמות כ-55% מהתשומות, 

ומייצרות פחות ממחצית הפליטות בשלב זה. 

שלב ההובלות – כמות החומר )דלק( הכרוכה בקו 
ההובלה היבשתית מבית האריזה לנמל אשדוד נמצאה 
גבוהה )77 ק"ג לטונה פרי( מההובלה הימית )31 ק"ג(, 
וזאת למרות המרחק הימי הגדול לנמל האירופי. 
הפליטות הכרוכות בהובלה היבשתית הן כמעט פי 
שלושה מההובלה הימית )238 ק"ג פחמן דו-חמצני אל 
מול 81 ק"ג(. בשלב זה של המחקר טרם נותחו הובלת 

תשומות חומרי הגלם למטעים ולבתי האריזה.

ניהול הפסולת – הפסולת המוצקה, רובה  שלב 
ככולה, היא פסולת אורגנית )למעלה מ-95%(. כמות 
הפסולת הלא-אורגנית מועטה מאוד וכך גם הפליטות 
ממנה. ייצור טונה תמרים ממטע ציבורי מפיק כמות 
של 560–1,400 ק"ג פסולת מוצקה, לעומת 1,040 ק"ג 

במטע הביקורת. 

איור 4 | התפלגות המקורות לפליטות גזי החממה במטעים השונים )ק"ג פחמן דו-חמצני לטונה תמרים(
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 חלק שני – מידול התרומה של 
יישום צעדים שונים

עיקריים  גורמים  עולים מספר  מניתוח התוצאות 
ייצור  האחראים לרוב ההשפעות הסביבתיות של 
התמרים – מים, דשנים, אנרגיה. צוות המחקר החליט 
להתחיל את שלב המידול בגורמים הללו. מהראיונות 
עם קבוצת המיקוד זוהתה שורה של צעדים אפשריים 
לצמצום ההשפעות הסביבתיות של כל אחד משלושת 
הגורמים הללו, ונערכה הדמיה אחת מכל תחום להדגמת 
התרומה הפוטנציאלית של יישום הצעדים על הביצועים 

הסביבתיים של המערכת.

– היתרונות הכרוכים בהפחתת השימוש  דשנים 
בחומרי הדישון כוללים צמצום הפגיעה בבריאות 
האדם ובסביבה, וחיסכון בכסף, בהובלות ובפסולת 
מוצקה. הפחתת הדישון אף יכולה להוות יתרון שיווקי 
פוטנציאלי. ההצעות שעלו נגעו בעיקר לצמצום כמויות 
הדשנים, למשל על ידי היצמדות להמלצות המדריכים 
וַמעבר לתמהיל דישון הצורך פחות מסת חומר או 
לחומרים ידידותיים יותר לסביבה. הצעה אחרת כללה 
למשל התאמה מראש של השטחים החקלאיים לגידול 
הרצוי. לצורך הדגמה, נבחר למידול צעד בניית תמהיל 
דישון חדש, שיענה על הדרישות לגבי יסודות הדישון 
אך יצמצם את כמות החומר הנצרכת. נבחרו מטע 
אחד מהמדגם ומוצר דשן גואנו )דשן מרוכז מלשלשת 
ציפורי ים המאושר לשימוש בגידולים אורגניים( של 
אחת החברות המובילות. ערכי יסודות ההזנה ב-1 ק"ג 
של גואנו חושבו על פי תווית החומר. על סמך הערכים 
חושבה כמות דשן הגואנו שיש לתת לכל עץ, כדי 
שתתקבל כמות דומה של יסודות ההזנה הניתנת כיום 

לעץ בפועל בצורה אחרת.

נמצא כי שימוש בגואנו בתוספת מעט דשן מקבוצת 
כמות  להפחית את  יכול   )KCL( הכלורי  האשלגן 
החומר הנצרכת )ואת הפליטות מתהליך הייצור( בכ-
17%, וכן לצמצם את כוח האדם הנדרש לדישון, את 
הובלות החומר ואת הפסולת המוצקה הנוצרת מאריזות 
החומרים. יש להדגיש, כי כל החלטה על מדיניות הדישון 
חייבת להיות בליווי ובהמלצה של מדריכים מקצועיים, 
וכי דוגמה זו היא תרגיל לבחינת העיקרון, ואינה המלצה 

למגדלים.

הצעות  כללו  שהועלו  הצעדים   – במים  שימוש 
להפחתת כמויות המים הנצרכות, אם על ידי היצמדות 
להמלצות המדריכים המקצועיים )רוב המגדלים משקים 

בכמויות גדולות מהמומלץ(, ואם בהתאם למחקרים 
מדעיים שמצאו כי ניתן לצמצם ב-30% את מי ההשקיה 
לעצים ללא פגיעה בכמות ובאיכות של היבול או בעץ 
)קרמר, קירט וינאי, 2008(. יתרונות הצעדים הם חיסכון 
במים וחיסכון כספי. הצעות אחרות דנו בשימוש במים 
מותפלים או מושבים לצורכי השקיה, בהנחה כי מים 
מותפלים יאפשרו שימוש בכמות מופחתת של מים, 
ומים מושבים ימנעו בזבוז מים וזיהום הסביבה בקולחים, 

ויעודדו הפסקה של השימוש בדשן. 

נערכה הדמיה במודל לבחינת השפעת הפחתת המים 
בכ-30% )קרמר, קירט וינאי, 2008(, וחושב האפקט 
שיהיה לצעד כזה על הלחצים הסביבתיים שמפעילים 
המטעים המושקים כיום בכמות גדולה מהמומלץ. 
נמצאו ירידות גדולות בשלוש קטגוריות השפעה: ירידה 
של כ-30% בכמות המים הנצרכת, אחריה הפחתה 
בכמות החומרים הנצרכים )כ-20% פחות( ובפליטות 
גז החממה )כ-17% פחות(. החיסכון הכספי טרם חושב, 

אך ההנחה היא שהוא קיים.

הפקת חשמל מאנרגיית שמש – הנחות הבסיס, 
לצורך ההדמיה, הן שכ-20% מהחשמל הנדרש להפקת 
המים יבואו ממתקנים פוטו-וולטאיים, כי יהיה שימוש 
במתקנים שכבר קיימים, וכי שימוש בחשמל זה אינו 
כרוך בפליטות גזי חממה או בתשומות חומר. מסתמן, 
שאימוץ הצעד המוצע יוכל לחסוך 7-15% מפליטות 
גזי החממה, ולהפחית 8-11% מצריכת תשומות החומר 
לייצור טונה תמרים. ניתן להוסיף ולשלב צעדים כגון 
שימוש בחשמל מאנרגיית שמש לתפעול בתי האריזה, 
מערכת טיהור המים המושבים וכד'. שילוב צעד נוסף, 
כגון הקמת פאנלים סולאריים על גבי בריכות הטיהור 

של המים המושבים, יכול לחסוך גם שטח.

חלק שלישי – ניתוח מידת ההיתכנות וזיהוי 
המגבלות ליישום צעדים לצמצום ההשפעה

וכיווני הפעולה האפשריים לצורך  את הפתרונות 
התגברות על המכשולים שנמצאו ניתן לחלק בצורה גסה 
לשלוש קטגוריות: מדיניות ציבורית – למשל אכיפה, 
מענקים, תשתיות ותקנות; ממד חברתי-קהילתי – 
לדוגמה, משקעי עבר ויריבויות אישיות ושימוש בדמויות 
מפתח כמובילות שינוי; ממד אישי – כגון הליכי קבלת 
החלטות ומצב משפחתי. הצוות מעריך בשלב זה, כי 
כדי ליישם בהצלחה את הצעדים לצמצום הלחצים, 
יש להתייחס לשלוש הקטגוריות. אחת הדרכים היא, 
למשל, היערכות מסודרת, מובנה ומושכלת של הרשויות 
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לקראת פרישת דור הוותיקים וכניסת דור ה"צעירים" 
להובלת המשקים החקלאיים, כדי להתוות את עבודת 
החקלאים הצעירים בדרך מקיימת כבר מההתחלה. זאת 
מתוך ההבנה, שקל יותר להנחיל שיטות עבודה נכונה 
מראש, מאשר לשנות שיטות עבודה שהחקלאי עובד 
על פיהן שנים רבות. כלומר, הזמן הנכון לעשות זאת 

הוא בהווה, ויפה שעה אחת קודם. 

הצעדים שהודגמו לעיל הם חלק ממערך גורמים שנבחן 
במחקר. בצורה דומה נותחו צעדים הנוגעים לטיפול 
בפסולת האורגנית ובאריזות הנייר והפלסטיק, להובלות, 
לעבודה משותפת, לשימוש בדלק ובסולר ועוד. מכאן 
עולה מגוון רחב של אפשרויות לצמצום ההשלכות 

הסביבתיות של ייצור תמרים בערבה.

מגבלות המחקר. מחקרי ניתוח מחזור חיים שמטרתם 
ידועים באתגרים המתודולוגיים  להעריך מטעים, 
 Cerutti הכרוכים בהם, והדבר נידון בהרחבה למשל אצל

ואחרים )2014(, וכן צוין בפנינו על ידי חלק מהמגדלים 
שהשתתפו במחקר. האתגרים קשורים בעיקר להיות 
המטע מערכת חיה, המתקדמת לאורך עשרות שנים. כל 
פרט בה עובר במהלך חייו מספר שלבים חד-פעמיים 
וכן שלבים החוזרים על עצמם. נוסף על כך, המטע לרוב 
מורכב מתמהיל ייחודי של עצים בגילים שונים, דבר 
המשפיע על הטיפול בעץ, על כמות היבול המופקת 
ממנו וממילא על ההשפעות הסביבתיות הנובעות 
ממנו. אתגרים אחרים שהועלו בספרות מתייחסים, 
למשל, לקושי להעריך את כמויות החומרים )כגון 
חומרי דישון והדברה( מאחר שההתנהלות דינמית 
 Mohamad et al., 2014; Pergola et( ותלוית-מצב
al., 2017(. צוות המחקר היה מודע לקשיים המובנים 
וניסה להתמודד עימם על ידי אימוץ מספר המלצות 
בנושא, כגון התייחסות למגוון העצים במטע השלם, 
בחינה של עצים על פי קבוצות גיל, שיתוף מומחים 

ומדריכים בנקודות רלוונטיות ועוד.

דיון וצעדים להמשך

קציר זה מציג את עיקרי הממצאים של מחקר ת
שנבחנה בו האפשרות לשלב בין גישות שונות 
להבנת האתגרים, יישום צעדים לצמצום ההשלכות 
הסביבתיות ויצירת מערכת חקלאית בת-קיימא. גישה 
זו כוללת מחד גיסא ניתוח ביו-פיזי כמותי של המערכת, 
 ,)LCA( באמצעות גישת ניתוח מחזור חיים של מוצר
ומצד שני משלבת את הממצאים מהניתוח עם ניתוח 
איכותי הכולל בחינה של שורת צעדים אפשריים תוך 
התייחסות למידת הישימות והאתגרים לקידומם, כפי 
שעולה מבעלי עניין שונים. מידול הצעדים לשיפור 
הביצועים הסביבתיים מצביע על הצעדים היעילים 
ביותר ועל מידת תרומתם להפחתת הלחצים. שילוב 
בין הגישות לצד בחינה של זיהוי הגורמים שיכולים 
לסייע בקידום צעדים שונים והתאמתם לאזור, לגידולים 
ולקהילות הספציפיות, וכן בחינת התרומה לצמצום 
ההשלכות הסביבתיות, יכולים לאמוד את פוטנציאל 
ההפחתה בפועל ולזהות את הנקודות המאתגרות 
שמצריכות יישום צעדים נוספים. מחקר זה התמקד 
בתמר המג'הול, אחד הזנים המבוקשים ביותר מבין 
התמרים הגדלים בישראל. במחקר התמקדנו באזור 
הערבה התיכונה שחלק ניכר מזן זה של תמרים גדל בו 
כיום. המחקר הוא ניסיון ראשון לשלב בין הגישות — זו 

המנתחת את הממשקים הסביבתיים השונים ובוחנת את 
'המוֵקֵדות' בעלות ההשפעה הסביבתית המשמעותית, 
לצד בחינת היתכנות ומגבלות יישום צעדים לקידום 

צמצום ההשפעה הסביבתית של התמר.

זהו מחקר ראשון מסוגו בכמה היבטים: )א( למרות 
הגידול המשמעותי בשנים האחרונות בגידול תמרים 
בארץ ובעולם כמעט לא נערכו מחקרים שבחנו בצורה 
דומה את מערכת גידול התמר תוך הפנמת הממשקים 
השונים לאורך מחזור החיים. )ב( במחקר פיתחנו מודל 
לבחינה כמותית שאפשר ליישמו במקומות אחרים 
ובעולם כבסיס לקידום ממשק מקיים של  בארץ 
המערכת. פיתחנו גם גישה חדשה המודגמת במחקר 
זה עבור תמרים באזור הערבה התיכונה. גישה מחקרית 
זו מחברת ניתוחים כמותיים בגישת ניתוח מחזור החיים 
עם גישת ניתוח איכותית המתבססת על ראיונות עם 
בעלי עניין. )ג( לתזמון המחקר חשיבות ופוטנציאל 
להשפעה על האזור שהמחקר התמקד בו – אזור 
הערבה התיכונה. בשנים האחרונות מתחיל תהליך 
של שינוי דורי באזור. החקלאים הוותיקים שהקימו 
וביססו את החקלאות באזור יוצאים לגמלאות, ודור 
צעיר של חקלאים משתלב. 'הדור החדש' של החקלאים 
מודע לצורך להפנים את העלויות הסביבתיות בתהליך 
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ולמצוא דרכי התנהלות שונות. לצד התרומה התאורטית 
והמתודולוגית של המחקר, יישום הגישה ושימוש 
בתוצאות המחקר עשויים לתרום ליכולת לקדם ממשק 
בר-קיימא של החקלאות באזור, וזאת תוך אימוץ צעדים 
שזוהו במחקר כבעלי השפעה מובהקת בתור בסיס 
לפיתוח בר-קיימא של ענף זה ואחרים באזור המחקר.

תהליכי השינוי הסביבתיים המקומיים והעולמיים 
מחייבים בחינה מעמיקה של קיימות מערכות המזון 
שאנו תלויים בהן. ככל שתהליכי השינוי הסביבתי, 
ובייחוד שינוי האקלים והליך המדבור, יימשכו, אזורים 
מדבריים כמו האזור שהמחקר נערך בו, עשויים לעמוד 
באתגרים שונים להמשך גידול בר-קיימא. זאת ועוד, 
אזורים אחרים עלולים להיתקל באתגרים שמערכת 

המזון המדברית בערבה מתמודדת עימם כבר כיום. 
לימוד המערכות, כפי שהוצע והודגם במחקר זה, יכול 
לתרום להיערכות המגזר החקלאי באזורים הצפויים 
להיות מושפעים מהשינויים הסביבתיים, ולתרום 
לשגשוג הקהילה החיה בהם ולפיתוח מערכות מזון 

בנות-קיימא.

תודות. צוות המחקר מבקש להודות לקרן יד הנדיב 
באמצעות 'נקודת ח״ן' על מימון המחקר שאפשר את 
הוצאתו לפועל, למגדלים ולמנהלי בתי האריזה לתמרים 
בערבה שתרמו מידע מפורט ותובנות חשובות, ולעודד 
פרידמן, מדריך מים וקרקע, שעזר ותרם רבות במהלך 

העבודה.
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 נזקי חיות בר לחקלאות: 
 הגורמים המכתיבים אותם, 
מניעתם ועמדות החקלאים 

דן מלקינסון, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה ומכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה
אורי שיינס, החוג לביולוגיה וסביבה, אוניברסיטת חיפה — אורנים

מוריה סנדלר, מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה

רקע

ין המערכות האקולוגיות הטבעיות והחקלאיות ב
קיימת מערכת יחסים הדדית של תלות המלווה 
בנזק. למשל, בקנה המידה המצומצם קיימת חשיבות 
רבה לקבוצות חרקים מסוימות בהאבקה, שהכרחית 
לתהליכי התפתחות הפרי, בעוד קבוצות חרקים אחרות 
מסיבות נזקים רבים לגידולים החקלאיים. בקנה המידה 
הנופי, המערכות החקלאיות גורעות מבתי הגידול 
הזמינים וקוטעות את המרחב, דבר הגורם לצמצום 
יכולות ההפצה והתנועה, בעיקר של בעלי חיים. עם 

זאת, הזמינות הגבוהה של נוטריינטים, מזון ומים 
בשטחים החקלאיים לאורך השנה היא מקור משיכה 
לבעלי חיים, דבר הגורר נזקים לגידולי הצומח ולתשתיות 
החקלאיות. מגוון בעלי החיים והנזקים שהם גורמים — 
רב. פגיעה בצנרת המים ובתשתיות ההשקיה, פגיעה 
בעצים ובגידולי שדה וצריכה של תוצרת חקלאית הם 
חלק מסוגי הנזקים שנגרמים. מיני היונקים הגדולים 
שגורמים את מרבית הנזקים לגידולים החקלאיים בארץ 

הם חזירי בר, תנים ודורבנים. 

מטרות

התנאים מ את  לאפיין  הייתה  המחקר  טרת 
הסביבתיים שעשויים להעלות את ההסתברות 
לנזק חקלאי עקב פעילות חזירי בר, תנים ודורבנים, 
תוך בחינת פעילויות הממשק שמתבצעות במטרה 
להפחית את נזקיהם. כמו כן, במסגרת המחקר נבדקו 

הפעולות והאמצעים שהמגדלים החקלאים נוקטים 
למיגון החלקות לשם מזעור הנזקים. כמות הנזקים 
ואופיים נבחנו, וכן עמדות החקלאים באשר לגופים 
הממשלתיים והציבוריים שאמורים להיות אמונים על 

ממשק חיות הבר.

שיטות

מחקר התבצע בחמישה אזורים בצפון הארץ: רמת ה
הגולן, עמק החולה, הגליל העליון )הרי נפתלי(, 
הגליל המערבי ובקעת הנדיב )מפה 1( והתבסס על 
ראיונות עם מגדלי גד"ש ומטעים. אוכלוסיית המחקר 

כללה מדגם של 93 חקלאים המגדלים גד"ש, גידולים 
נשירים או גידולים סוב-טרופיים בחמישה מרחבי גידול: 
בקעת הנדיב, הגליל המערבי, הגליל העליון, עמק החולה 

ורמת הגולן. 
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איור 1 | אזורי המחקר וסוגי הגידולים

איסוף נתונים

שאלונים
לצורך איסוף מידע מהחקלאים באשר לממשק ניהול 
השטח ולנזקים נוסח שאלון בן 20 שאלות )18 סגורות 
ושתיים פתוחות(. השאלון נגע במספר נושאים: נתונים 
טכניים, כמו גודל השטח ואופי הגידור, שאלות על 
אופן מעורבות החקלאים במאמצים למניעת הנזקים 
שגורמות חיות הבר, הערכת עמדתם של החקלאים 
ביחס לגופי ניהול השטחים ומידת מעורבותם של 

הגופים בטיפול בנזקים. 

אפיון נזקים ומיפויים בשטחים החקלאיים
בהתאם להיענות למילוי השאלון התקיימו ראיונות 
עם 93 חקלאים לצורך אפיון נזקי חיות הבר בשטחם. 

בפגישות עם החקלאים מופו חלקות הגידול, והוזנו 
דיווחי החקלאים לגבי מידת נזקים בחלקה לפי סולם של 
ארבע קטגוריות בטווח 0–3, כאשר 0 מתאר חלקה ללא 
נזקים ו-3 מתאר חלקה שסובלת תדיר מנזקים. בשלב 
שני, מתוך דיווחי החקלאים, בוצעה חלוקה משנית של 
כל חלקה לתתי-אזורים בעלי רמות נזקים שונות, אם 
ישנם. בסך הכול מופו 402 תתי-חלקות. בסיס הנתונים 
שהתקבל הוא שכבת מידע גיאוגרפית המתארת את 
חלקות משתתפי המחקר וכוללת נתונים על סוג 
הגידול, אופי הגידור, גודל השטח, מינים מזיקים, 
מיקום הנזקים בחלקה )מרכז/ שוליים/ הכול( ומידת 

הנזק )איור 2(. 
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איור 2 | רמת הנזק בחלקות של משתתפי המחקר

ניתוח נתונים

ניתוח השאלונים
ניתוח תשובות החקלאים לשאלות הפתוחות בשאלונים 
בוצע בשיטה של קטגוריזציה )שקדי, 2003(. שיטה 
זו עושה שימוש בהבחנה ובהפרדה של הטקסט כדי 
להגדיר את התמות המרכזיות מתוך המידע שהתקבל. 
בהמשך לנושאים שרוכזו מתשובות החקלאים נעשתה 

חלוקה לתתי-הקטגוריות הנכללות בתוך כל נושא. 

ניתוח כמותי לשאלות סגורות
Excel כדי לבדוק את  בוצע ניתוח תיאורי בתוכנת 

התפלגות תשובות החקלאים.

ניתוח מרחבי 
שכבת החלקות החקלאיות הומרה לשכבת נקודות 
המיוצגות על ידי נקודה במרכז כל חלקה ותת-חלקה. 
באמצעות חיץ בטווח של 2 ק”מ נאמדו פרופורציות 

שימושי הקרקע השונים סביב כל חלקה )איור 3(.

ניתוח כמותי למשתנים מרחביים
דיווחי החקלאים על הנזקים בארבע הרמות הניבו בסיס 
נתונים המאופיין בהתפלגות מולטינומית- אורידנלית. 
מידת הנזק, שהיוותה את המשתנה התלוי, נבחנה כנגד 
סדרה של משתנים בלתי תלויים המאפיינים תכונות 
שונות של שימושי קרקע סביב האזורים החקלאיים 
3(. נבדק הקשר שבין מידת הנזקים לבין  )טבלה 
המשתנים הסביבתיים. כדי להקטין מגבלות הכרוכות 
בדיווח חוזר על נזקים )pseudoreplication( עקב 
הִקרבה של החלקות זו לזו, נדגמו באקראי 50 מתוך 
402 החלקות שהחקלאים התייחסו אליהן בדיווחים. 
עבור חלקות אלה בוצע ניתוח לוגיסטי-מולטינומי 
)logis tic-multinomial( חד-גורמי. מידת התלות בין 
כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים ומידת הנזק נאמד 

 .AIC-באמצעות מדד ה
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איור 3 | שימושי קרקע מסביב למדגם חלקות המשתתפים במחקר
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תוצאות

התפלגות המשיבים

טבלה 1 | אוכלוסיית המחקר

 סך הכולסוב-טרופיים נשיריםגד"ש

68822רמת הגולן

96621החולה

013114הגליל עליון

321116הגליל מערבי

213520הנדיב

20423193סך הכול

גידור
החקלאים נשאלו על שימוש בגידור כאמצעי להפחתת 
נזקים בגידולים, היות שיש בגדרות שימוש נרחב. 
מהתשובות )N = 93( עולה כי ברמת הגולן ובגליל 
העליון אחוזי גידור השטחים גבוהים יותר בהשוואה 
לשאר אזורי המחקר )איור 4(. בעמק החולה ובבקעת 

הנדיב אחוז השטחים שאינם מגודרים גבוה מאחוז 
השטחים המגודרים. בכל אזורי המחקר שטחי הגד”ש 
מאופיינים באחוזי גידור נמוכים ביחס לשאר הגידולים. 
מ-93 החקלאים שרואיינו, 71 מגדרים את השטחים 

באופן כלשהו, ו-22 הנותרים לא מגדרים כלל.

איור 4 | גידור השטח
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איור 5 | סוגי הנזקים שגורמות חיות בר

100%
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0%
פרי חפירות גדרצנרת והשקיהעציםחיגור

9%
2%

48%

94%

75% 76%

פילוח נוסף שבוצע מציג את מידת הגידור בחלקות 
משתתפי המחקר לפי חלוקה לסוגי בעלות השטח: 
פרטי )N = 28( ושיתופי )N = 65(. כמעט מחצית )43%( 
מהשטחים בבעלות פרטית אינם מגודרים כלל. לעומת 
זאת, חקלאים המעבדים חלקות בבעלות שיתופית 
מדווחים על 15% שטחים בלבד שאינם מגודרים כלל. 
60% מהחקלאים המעבדים חלקות שיתופיות מדווחים 
על גידור השטח כולו או לפחות רובו. חקלאים המעבדים 
אדמות פרטיות מדווחים על כך רק ב40% )לא מוצג(.

סוגי הנזקים
באשר לאופי הנזקים שנגרם לחקלאים )איור 5(, עולה 
כי הנזקים העיקריים שדווחו הם נזקי צנרת והשקיה 
)94%(. כמו כן, החקלאים מדווחים על אחוזי נזקים 
גבוהים לפרי )76%( ועל נזקים לעצים ולגידולים )75%(. 
48% מהחקלאים, כמחצית מהמשיבים, מדווחים על 

נזקים לתשתיות גידור.

עונתיות
שאלה נוספת עסקה בעונה שמרבית הנזקים מחיות הבר 
מתרחשים בה )איור 14(. בשלושת סוגי הגידולים רמת 
הנזקים הגבוהה ביותר מדווחת בקיץ. בחורף מדווחת 
רמת הנזקים הנמוכה ביותר, אך בגד”ש היא הגבוהה 
מבין שלושת הגידולים. בגידולי נשירים וסוב-טרופיים 

מדווח על נזקים רבים יותר באביב מאשר בסתיו, ואילו 
בגד”ש הדיווחים על נזקים רבים יותר בסתיו )לא מוצג(.

דיאלוג עם גופי האסדרה
אחריות 

סוגיה נוספת שנבחנה היא תפיסת החקלאים באשר 
להיבט של אחריות גופי ניהול השטחים וגופי האסדרה 
על נזקי חיות הבר )שאלה 14(. רוב החקלאים )89%( 
רואים ברשות הטבע והגנים )רט”ג( אחראית לניהול 
59% רואים  ממשק הנזקים בשטחים החקלאיים. 
במשרד החקלאות אחראי, ו-14% רואים בקק”ל את גוף 
ניהול האחראי למניעת נזקים ולטיפול בהם. מכך עולה 
כי לדעת חלק מהחקלאים, יש יותר מגוף אחד שנושא 

באחריות כלשהי לאוכלוסיות חיות הבר ולנזקיהן. 

קשר עם גופים 
בהמשך לשאלה זו נשאלו החקלאים אם הם מקיימים 
קשר עם גופי הניהול שאחראים לדעתם לניהול ממשק 
הנזקים )טבלה 2(. מתוך 83 חקלאים הרואים ברט”ג 
אחראית, 58 )70%( נמצאים עימה בקשר. שלושה 
חקלאים )5%( מתוך 55 נמצאים בקשר עם משרד 
החקלאות, ואף חקלאי לא נמצא בקשר עם קק”ל. 
מתוך אוכלוסיית החקלאים הרואים בוועדה חקלאית 
אחראית לניהול הנזקים, 5 )60%( נמצאים עימה בקשר.
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טבלה 2 | קשר עם גופי אסדרה )N = 93(. האחוז מתוך המשיבים בסוגריים

משרד רט"ג
החקלאות

ועדה חקלאית קק"ל
אזורית

הגוף האחראי לדעת החקלאים 
)5%( 5)14%( 13)59%( 55)89%( 83על מניעת הנזקים

כמה מתוכם נמצאים בקשר 
)60%( 3)0%( 0)5%( 3)70%( 58עם הגוף האחראי

איור 6 | תפיסת החקלאים את מידת מעורבות גופי ניהול השטחים בניהול נזקי חיות הבר

0% 10% 20% 30% 40% 50%

5 - מעורב במידה רבה

4

3

2

1 - לא מעורב כלל

 רט״ג
 משרד החקלאות

 קק״ל

מעורבות הגופים
משתתפי הסקר נשאלו לגבי מידת המעורבות שיש 

לגופי הִמנהל לדעתם )N = 89( )איור 6(. 

81% מהחקלאים הרואים במשרד החקלאות אחראי 
לניהול הנזקים דירגו את מידת מעורבותו בערך 1–2, 
המבטא חוסר מעורבות או מעורבות נמוכה. 14% דירגו 
את משרד החקלאות כבעל מעורבות במידה גבוהה. 
75% בקרב אוכלוסיית החקלאים הרואים ברט”ג 
אחראית לנזקים )N = 79( דירגו את מידת מעורבותה 
בערך 1–2, המבטא חוסר מעורבות או מעורבות נמוכה. 
11% דירגו אותה ברמת מעורבות בינונית, ו-14% במידת 

מעורבות גבוהה.

ניתוח מרחבי
 בדיקת קשר בין שימושי קרקע לנזקים — 
שכיחות שימוש קרקע נתון באזור החלקה 

באמצעות הניתוח הלוגיסטי-המולטינומי נבחנו שתי 
תכונות של כל מודל. הראשונה, טיב המודל היחסי, 

הנזק  מידת  מובהקות  והשנייה   ,AIC באמצעות 
בקטגוריות 1–3, בהשוואה לקטגוריית 0, כלומר כאשר 
לא דווח על נזק. כאמור, שתי קבוצות ניתוחים בוצעו, 
אחת הבוחנת את מידת הנזק כתלות בפרופורציית 
שימוש קרקע כלשהו סביב החלקה בחיץ של 2 ק”מ 
)טבלה 3(, והשנייה כתלות במרחק הקרוב ביותר של 
החלקה משימוש קרקע נתון )טבלה 4(. במקרה זה אין 
התייחסות לכלל שימוש הקרקע במרחב, אלא למרחק 
לפוליגון היחיד הקרוב ביותר. ניתוח זה מאפשר לבחון 
את היחס לאלמנטים מרחביים קוויים שפרופורציות 
שטחם משמעותית פחות, כגון כבישים וערוצי נחלים. 

תוצאות הניתוח מצביעות על כך שפרופורציית החורש 
נמצאת במתאם הגבוה ביותר עם הנזק בשטחים 
החקלאיים. כאשר בוחנים את פרופורציית כיסוי השטח 
לפי ערכי המובהקות, עולה כי נוסף על החורש, גם 
לגד”ש מתאם מובהק עם הנזק )טבלה 3(. שאר כיסויי 

השטח לא התקבלו כמובהקים.
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טבלה 3 | פרופורציית שימושי הקרקע סביב השטחים שניזוקו, ומידת מובהקותם כגורמים המכתיבים נזקים

ערכי מובהקות
)p(

AICרמת הנזק יחסית לדירוג 0שימוש קרקע

123

0.00040.00120.0007119.06חורש

0.00010.0001121.48 <0.0001 <גד"ש

0.07950.09460.0890123.22בתות/ שטחי מרעה

0.49810.73920.6170125.45גופי מים

חברות שיחים/ בני 
0.07100.06600.0762125.5שיח

0.04010.61320.19778127.65שטח בנוי

0.68930.1430.9632124.97מטעים

 בדיקת הקשר בין המרחק 
משימוש הקרקע לנזקים

בחינת הקשר בין המרחק הקצר ביותר משימוש קרקע 
מסוים למידת הנזקים מעלה כי קיים קשר בין הימצאות 
נזקים לבין קרבה ליערות נטועים ובתות/ שטחי מרעה. 

המודל עם ההתאמה הטובה ביותר הוא זה שבחן את 
המרחק ליערות נטועים. עם זאת, טיב ההתאמה של 
מודל זה נמוך יותר מטיב ההתאמה של פרופורציית 

החורשים או שטחי הגד”ש )טבלה 4(. 
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טבלה 4 | המרחק מקטגוריית שימושי קרקע סביב השטחים שניזוקו, ומידת מובהקותם כגורמים המכתיבים נזקים

AICרמת הנזקשימוש קרקע

123

0.00430.00760.0002121.93מרחק ליערות נטועים

0.03030.02330.0021122.62מרחק לבתות/ שטחי מרעה

0.51370.73980.6097123.19מרחק לחורש

0.05550.10090.0633123.22מרחק ללולים

0.44300.54110.4580123.62מרחק לערוצים/ נחלים

0.92200.92230.9230123.70מרחק לחברות שיחים

0.69250.68630.6162126.72מרחק לכבישים

דיון

חקר זה עסק בבחינת הקשר בין נזקי חיות הבר מ
המרחביים  למשתנים  החקלאיים  בשטחים 
ובבחינת אופן ניהול ממשק הנזקים מצד החקלאים 
ומצד גופי הִמנהל השונים. במסגרת השאלון מיקדנו 
את החקלאים כך שיתייחסו לשלושת מיני היונקים 
הגדולים שגורמים את מרבית הנזקים: חזירי בר, תנים 
ודורבנים, אך ניתנה להם האפשרות להתייחס למינים 
נוספים גורמי נזק. צוינו גם צבאים, יחמורים, שועלים, 
שפני סלע ואחרים. עם זאת, ההתייחסות למינים האלה 
הייתה שולית, ולכן ההתייחסות בדו”ח זה, ככלל, היא 
לשלושת מיני היונקים שגורמים את מרבית הנזקים. 
מסתמן כי רמת הנזקים שגרמו חזירי בר ותנים גבוהה 
יותר בהשוואה לזו של הדורבנים. במרבית הגידולים 
ובמרבית האזורים שנבחנו, הנזק העיקרי שחקלאים 
ולתשתית ההשקיה.  נזק לצנרת  דיווחו עליו הוא 
יוצאי דופן הם גידולי הגד”ש בגליל המערבי, ככל 
הנראה עקב שימוש בקווי-נוע באזור זה. ככלל, מרבית 
הפגיעה בשטחים מתרחשת בתקופת הקיץ, ומיעוטה 
בחורף. ניתן לייחס זאת למחסור שיש בקיץ בזמינות 
המזון והמים בשטחים הפתוחים והטבעיים, ולהיצע 
הגבוה של פרי ומים באזורי הגידולים בעונה זו. למרות 
הבדלים ניכרים באקלים, דגמי פגיעה דומים ביבולים 
נמצאו במקומות אחרים בעולם. Regina )1970( בפולין 
ו-Dardaillon )1987( בדרום צרפת דיווחו שנזקי חזירי 
הבר מגיעים לשיאם במהלך חודשי הקיץ, ודועכים עם 

בוא החורף, אל תוך האביב. 

שני הכלים העיקריים המשמשים את החקלאים 
להפחתת הנזקים הם גידור וציד. כפי שצוין בחלק 
התוצאות, 71 מ-93 החקלאים שהשיבו לשאלונים — 
כ-76%, מגדרים באופן כלשהו את החלקות. הגידור 
הוא אמצעי מיגון חשוב בעיקר בגולן ובגליל המערבי, 
ובעיקר בשטחי גידולי המטעים ופחות בשטחי הגד”ש. 
סוגי הגידור השכיחים הם גדר בניין וגדר אוסטרלית. 
נוסף על כך, נראה כי קיים מתאם כלשהו בין אופי 
הגידור. בשטחים  לבין מידת  הבעלות על השטח 
החקלאיים הנמצאים בבעלות שיתופית שיעור הגידור 
עומד על כ-85%, בעוד שבשטחים שבבעלות פרטית 
57% בלבד. ייתכן  שיעור גידור החלקות עומד על 
שהדבר נובע מעלויות הגידור הגבוהות. עלות גידור 
בגדר בניין )חומרים + עבודה( עשויה להיות גבוהה 
מ-50 ₪ למטר, בהתאם לסוג השטח ולאופן הקמת 
הגדר והטמנתה. גם במאמצים ובהשקעה לתחזוקת גדר 
קיימת ניכרים הבדלים: הם נמצאו אצל 42% מחקלאי 
החלקות השיתופיות בהשוואה ל-4% בלבד מבעלי 
החלקות הפרטיות. מכאן, ייתכן שלפחות באופן חלקי, 
ההחלטה לגידור המרחב נגזרת משיקולים כלכליים, 
היות שלחקלאי הפרטי קושי רב יותר לשאת בעלויות. 

גם ציד הוא כלי ממשקי חשוב. בקרב מגדלי הגד”ש, 
כל הנשאלים ציינו את השימוש בציד ככלי להפחתת 
הנזקים או להרתעת בעלי החיים. בקרב מגדלי הנשירים 
שיעור החקלאים שצדים יורד ל-83%, ובקרב מגדלי 

הגידולים הסוב-טרופיים רק 58% עושים זאת. 
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מספרות המחקר עולה כי מבחינה דמוגרפית במקרים 
רבים לציד השפעה שולית על אוכלוסיות המינים 
המזיקים, בייחוד כשהמינים מאופיינים בקצב רבייה 
 )Massei et al., 2015( גבוה, כדוגמת חזירי בר באירופה
 .)Wagner, 1988( בארה”ב )Coyote( וזאבי ערבות
באירופה, Massei ואחרים )2015( מראים כי למרות 
העלייה בציד חזירי הבר במהלך השנים 1980—2012, 
אוכלוסיותיהם לא הצטמצמו. עם זאת, בארה”ב לציד 
תפקיד חשוב בהקניית תחושה שהרשויות האחראיות 
על ממשק חיות הבר פועלות לסייע לחקלאים. מסקר 
שנערך בצפון אמריקה עולה כי חקלאים רבים רואים 
 Conover,( בפעילות הציד אמצעי להפחתת נזקים

2001(, גם אם בפועל אין הדבר כך.

שימוש באמצעי מיגון נוספים, כגון מלכודות, לא מספק 
את החקלאים, והם אינם מרבים להשתמש בהם. כמו 
כן, הפעלת מלכודות מחייבת היתר וקשר עם פקח לצד 
בקרה יום-יומית שלהן. שקתות, הטמנת צנרת, מיגון 
ראשי השקיה ופתרונות יצירתיים להרתעה יוצרים 
מענה זמני או לא מספק. מרבית השיטות שהחקלאים 
נוקטים להפחתת נזקים מתבססות על מענה בתוך 
השטחים עצמם, כגון: מיגון ההשקיה, הטמנת צינורות, 
ציד והרתעה. בארץ ממעטים להשתמש בהצבת שקתות 
מחוץ לאזורים החקלאיים, וטרם נעשו מחקרים על 
יעילות השימוש בהן. בסקר שנערך בארה”ב ציינו 
למעלה מ-35% מהחקלאים כי הם משאירים או יוצרים 
מקווי מים מלאכותיים מחוץ לשטחים החקלאיים כדי 
שישמשו מקור לשתייה לבעלי החיים, וכך מצטמצמת 
הפגיעה ביבול. באותו סקר נבחנה גם מידת הנזק 
הנסבלת על ידי החקלאים, בטרם נוצרות תחושות 
אנטגוניסטיות כלפי חיות הבר )Conover, 1998(. נקודה 

זו לא נבחנה במסגרת המחקר הנוכחי. 

היבטים מרחביים של הנזקים לחקלאות

ממצאי הניתוח מחזקים את התחושה הרווחת כי לקרבה 
לחורשים טבעיים השפעה ניכרת על הנזקים לחקלאות 
)טבלה 3(. השטחים האלה משמשים בתי גידול טבעיים 
לבעלי החיים, והם משתמשים בהם כמרחב מחיה 
וכאזורי מסתור. נראה כי גם היערות הנטועים מספקים 
תפקיד דומה לזה של החורשים הטבעיים, שכן בניתוח 
המרחקים )טבלה 4( מודל זה יצא המובהק ביותר. 
תמונה דומה נמצאה גם במדינת אינדיאנה שבארה”ב. 
שם נמצא כי שטחים חקלאיים שנמצאים בסמיכות 
לאזורים מיוערים סובלים מנזקים גבוהים יותר מצד 

איילים ודביבונים המשתמשים בבתי הגידול האלה 
למסתור )MacGowan et al., 2006(. במחקר הנוכחי 
נמצא גם קשר מובהק בין מידת הנזק לבין שטחי גד”ש 
והמרחק לבתות עשבוניות. עם זאת, פרופורציית שטחי 
הבתות עשבוניות/ מרעה לא נמצאה בהתאמה לנזקים 
בחקלאות. הנחה מקובלת בקרב החקלאים היא כי בעלי 
החיים מסתתרים בערוצים, שהם גם מקור מים, ומשם 
הם יוצאים לשחר למזון בשטחים החקלאיים. הניתוח 

הסטטיסטי אינו מספק סימוכין להנחה זו. 

יחסי גומלין בין החקלאים לגופי האסדרה

 )89% ( החקלאים  מרבית  כי  מראים  הממצאים 
רואים ברט”ג אחראית לנושא אוכלוסיית חיות הבר 
ולהשלכותיה על האדם, ובתוך כך גם כאחראית לנזקים 
ולגידול האוכלוסייה. עוד גוף שאחראי לדעתם על טיפול 
בנזקים הוא משרד החקלאות. עם זאת, בעיני החקלאים 
לכל אחד מהגופים תפקיד שונה. לדעתם רט”ג צריכה 
להיות עסוקה במניעה, ואילו משרד החקלאות בתמיכה 

ובדאגה לאינטרסים של אוכלוסיית החקלאים.

מתוך השאלות שהתייחסו לגישת הגופים לניהול ממשק 
נזקי חיות בר ולאמון בהם, נראה כי החקלאים מתארים 
תמונת מצב עם פערים רבים בין הרצוי למצוי. בתשובות 
לשאלונים מתארים המגדלים מציאות שמורכבת מאתגרי 
הסביבה לצד האתגר בהתנהלות מול הגופים השונים. 
המגדל חש אחריות מסוימת לנעשה בשטח שלו, אך רואה 
בגופים השונים אחראים לאוכלוסיית חיות הבר ולנזקים 
שהיא גורמת. כאשר המגדל מציין את הצורך בשליטה 
על אוכלוסיית חיות הבר, הוא מתאר שני סוגי פתרונות. 
האחד הוא צמצום הפרטים, והשני ממשק של בתי הגידול 
הטבעיים. מתוך כך, נראה שקיים מתח בין מהות החקלאי 
כאדם שמחובר לאדמה ולטבע, ובין הצורך שלו לנהל 
משק רווחי ומשגשג ללא פגיעה בערכי שמירת טבע. 
בנושא מעורבות הגופים בשטח ניתן לראות שהחקלאים 
מייחלים לנוכחות של אנשי שטח הפועלים מטעם גופי 
האסדרה, שיתאמו פעילויות ציד ויספקו הדרכה. דגש על 
מרכיבים אלה יספק ערוץ תקשורת מפרה והדדי, ועשוי 
לתרום להגברת האמון בין החקלאים לגופים השונים. 
בתמה המתארת את התייחסויות החקלאים לנושא 
חוק וממשל ניכרת אי-שביעות רצון מהתנהלות הגופים. 
ישנה תפיסה בקרב החקלאים שהגופים לא מבינים את 
המציאות בשטח, ושאין להם תוכניות אופרטיביות עם 
נוהלי עבודה מוגדרים וברורים. נראה שהמגדל חש שאינו 
מקבל הכרה, ויתרה מכך, שמדיניות הגופים מערימה עליו 
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קשיים ושהם אינם מעוניינים להקל עליו כחקלאי. בהיבט 
נוסף, בצורך בסיוע כלכלי, בא לידי ביטוי הקושי התקציבי 
שמלווה אחזקת משק חקלאי רווחי. החקלאים מדגישים 
את הקושי להקים ולהחזיק גדרות בשטח מפאת העלויות 

הגבוהות, ורואים בגופים מקור מימון לגיטימי. 

מניתוח התשובות לשאלות הפתוחות עולה הקושי 
במשולש היחסים בין החקלאים, גופי הממשל וחיות 
הבר. האם ערכי שמירת טבע מנוגדים לאינטרס 
החקלאי? האם קיים סיכוי לבניית מערך מפרה ועמיד 
שיאפשר שגשוג מחד גיסא ואיזון מאידך גיסא הן של 

חיות הבר הן של השטחים החקלאיים?

סיכום

הִקרבה לחורשים ת כי  וצאות המחקר מראות 
וליערות משפיעה על כמות הנזקים שגורמות חיות 
הבר. בשאלות שנגעו לציפיות מהגופים ולפעולות ללא 
מגבלת תקציב היו עשרה חקלאים שהציעו השבחה של 
בתי הגידול הטבעיים והצבת נקודות מזון ומים לחיות 

הבר מחוץ לשטחים החקלאיים. 

חלק מהחקלאים מדווחים על החשיבות שבשמירת ערכי 
הטבע. מעטים מעידים על שאיפה לא לפגוע באוכלוסיית 
חיות הבר. עם זאת, חלק מהם מעידים שנוכחות נזקים 
מתקבלת בהבנה לנוכח העובדה שהשטחים הפתוחים 
נמצאים במרחבים בעלי שטחים טבעיים רבים. חיזוק 
נוסף ניתן לראות בתשובה לשאלה על חשיבות החקלאות 
במערכת האקולוגית: רוב החקלאים השיבו כי לחקלאות 

חשיבות גבוהה למערכת האקולוגית. 

תוצאות המחקר מצביעות על הפער הקיים בין החקלאים 

לבין גופי האסדרה בנושא נזקי חיות הבר. מתשובות 
החקלאים עולה תחושה של דיאלוג מצומצם ביותר ואף 
של נתק בין החקלאים לבין גופי האסדרה, בדגש על רט”ג 
ומשרד החקלאות. 34% מהם אינם נמצאים בקשר עם 
גופי אסדרה כלשהם. באזורים מסוימים לרט”ג יש פקחי 
מזיקים, שאמונים על סיוע לחקלאים בצמצום הנזקים. 
חרף זאת, נראה כי באופן שהדברים מתנהלים כיום, מידת 
שיתוף הפעולה עם החקלאים מוגבלת, או לפחות אינה 
יעילה. לסיכום מחקר זה עולה הצורך בהידוק הדיאלוג 
ובקיום פורומים בין החקלאים לגופי האסדרה. לשיתוף 
ציבור החקלאים וליצירת דיאלוג עם בעלי העניין עשויה 
להיות השפעה על העלאת המוכנות של החקלאים לספוג 
נזקים לחקלאות )Messmer, 2009(. שינוי תפיסתי שכזה 
יחד עם סיוע או תמיכה כלכלית בגידור עשויים לצמצם 
בצורה משמעותית את הקונפליקטים ואת תפיסת 

הקונפליקט בקרב החקלאים. 
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בחינת היעילות של שילובים שונים 
של צמחייה לסינון נגר משדות 

חקלאיים, לשימור קרקע ולהגנה 
על איכות מי הנחל

אורה משה, התחנה לחקר הסחף 
טל רטנר, רשות ניקוז קישון 

נתיב דודאי, מרכז מחקר נווה יער

רקע

חף קרקע מתרחש במקרים רבים של חקלאות ס
אינטנסיבית בעת אירועי גשם, במיוחד בשטחים 
 .)Zhang et al,. 2008( חקלאיים במדרונות משופעים
שטחים חקלאיים בכל רחבי העולם סובלים מהתדלדלות 
קרקע בעקבות סחף, שפוגעת בפוריות הקרקע וגורמת 
 EPA 2016; Scorpio( לאובדן יכולת הייצור של הקרקע
et al., 2018(. כימיקלים בשימוש חקלאי, כמו חומרי 
דישון והדברה, מהווים מקור זיהום לא נקודתי ומוסעים 
משדות חקלאיים על ידי נגר עילי במהלך אירועי גשם 
 Pimentel et al., 2006; Zhu et al., 2015; Zhang et(
al., 2016(. כימיקלים אלה, וחלקיקי הקרקע המורחפים 
הנסחפים מהשדות החקלאיים, מהווים מקור זיהום 
באגני ניקוז חקלאיים ופוגעים באיכות מי הנחלים 
גם רחוק ממקור הסחיפה )Carpenter, 1998(. זיהום 
ממקורות חקלאיים הוא המקור העיקרי של זיהום 
בעולם  המנוטרים  ובמי התהום  בנחלים  בנהרות, 

.)Schwarzenbach et al., 2010(

בשנים האחרונות עולה ההכרה בקרב מקבלי החלטות 
כי מערכות אקולוגיות יציבות תורמות לשירותי המערכת 
האקולוגית, למשל בהפחתת נזקי שיטפונות, בשמירה 
על פוריות הקרקע, במזעור שחיקת הקרקע ובהדברת 

.)Eshel et al., 2015( מזיקים

אזורי חיץ צמחיים בתפר שבין הנחל לשטחים חקלאיים 
משמשים אף הם מערכת אקולוגית המספקת שירותי 
מערכת חיוניים. מחקרים רבים על אודות האפקטיביות 
של רצועות צומח הדגימו כי ניתן בעזרתן להפחית סחף 

קרקע ומקורות זיהום לא נקודתיים שמקורם בחקלאות, 
 .)2000 Rein )Moshe(,( וכך להגן על מקורות מים
רצועות חיץ יכולות אף לספק שירותי מערכת נוספים, 
כגון בתי גידול לחיות בר ואזורי שיקום צומח מקומי, 

ולהוות מוקדי תיירות.

יעילות רצועות החיץ לסינון זיהום משדות חקלאיים 
תלויה במספר גורמים, ובהם מבנה הצמחייה, רוחב 
רצועת החיץ, שטח האגן החקלאי, כיסוי צמחי, שיפוע 
וטופוגרפיה, סוג ומבנה הקרקע, רטיבות הקרקע, כמות 
קוטלי העשבים וחומרי ההדברה המפוזרים בשדה, משך 
אירועי הגשם ועוצמתם )Rein et al., 2007(. קיימים 
פערי ידע הנוגעים ליעילות רצועות חיץ בפעילות 
 Lerch et al., 2017; Mtibaa( במדרונות עם נטייה לסחף

.)et al., 2018

קרקעות חשופות רגישות במיוחד לתהליכי סחף קרקע. 
לכן, באקלים ים תיכוני השיעור והקצב של התבססות 
המינים ברצועות החיץ הם מרכיב קריטי בבחירת הרכב 
מיני צמחים לרצועת חיץ. היכולת של מיני הצמחים 
להתבסס וליצור כיסוי קרקע נרחב לפני עונת הגשמים 
חשובה לפעילות הרצויה של רצועת החיץ. בחירת הרכב 
המינים כוללת התייחסות לעומק בית השורשים של 

הצמח, למורפולוגיה של הצמח ולמחזור החיים.

ברבים מנחלי ישראל העיבוד החקלאי משתרע עד גדות 
הנחל, ועל כן קיים מחסור בצמחיית גדות, דבר המוביל 
לירידה באיכות המים בנחלים. בשנים האחרונות עולה 
ההכרה בחשיבות של ניהול גדות הנחלים בישראל, 
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ונעשה מאמץ רב לאפיון ההיקף והעוצמה של השינויים 
שעברו על נחלי ישראל ולאיתור כלים לשיפור מצבם. 
לאחרונה הוחלט למקד את תשומת לב אל מספר נחלים 
שנעשה בהם מאמץ להרחבת מסדרון הנחל ולשיקום 
צמחיית הגדות )משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2018(. 
לאור זאת, יש צורך במידע מדעי שיכול לתמוך בפיתוח 
המדיניות, לתת תובנות ליצירה בפועל של רצועות חיץ 
ולסייע בפיתוח כלים לאימוץ ממשקי רצועות החיץ 
על ידי חקלאים שיקדמו שימור קרקע ומים והגנה על 

נחלים באגני ניקוז המשלבים חקלאות.

במחקר זה בחנו את תפקיד הרכב המינים כמסנן נגר 
חקלאי על ידי השוואה בין יעילות לכידת המשקעים על 

ידי רצועות חיץ המורכבות ממיני צמחים שונים באירועי 
גשם מסוגים שונים. הערכנו את קצב הצימוח ושינויים 
מיקרו-טופוגרפיים לאורך החלק התחתון של המדרון כדי 
לקבוע את תפקוד הרכב המינים בייצוב הקרקעות. בחנו 
את כמות הכיסוי הצמחי בתחילת העונה הגשומה. בחנו 
את היעילות של רצועות החיץ המקבלות נגר חקלאי 
בהתאם למין הצמחים המרכיבים את הרצועה. בחנו 
את היכולת של ֶהרּכבים שונים של צמחייה ברצועות 
החיץ ללכוד את החלקיקים המורחפים ולהפחית את 
הסחף במדרונות תלולים במערכות חקלאיות באקלים 
ים תיכוני בתנאי גשמים טבעיים. נעשתה השוואה בין 
עשבים רב-שנתיים ועשבים שנתיים. זהו המחקר 

הראשון מסוגו בישראל להערכת רצועות חיץ.

שאלות המחקר

בחינת התפקוד של הרכבי מינים שונים בסינון נגר . 1
חקלאי, על ידי בחינה של משקעים וחומרי הזנה 

שנלכדו ברצועות החיץ באירועי גשם.

השוואה בין הרכבי מינים שונים ברצועות החיץ: . 2
בחינת קצב התבססות, כיסוי צומח, שינויים מיקרו-

טופוגרפיים — כדי להעריך את יעילות הרכבי המינים 
בייצוב קרקע, בהגעה לכיסוי קרקע בתחילת עונת 

הגשמים ובשימור קרקע.

שיטות

שטח המחקר
מחקר זה נערך ביחידת המחקר של משרד החקלאות — 
נווה יער, בין מאי 2018 ליוני 2019. נווה יער ממוקם 
באגן הקישון, וכ-56% מהשטחים הפתוחים בו הם 
שטחי חקלאות. סקרנו את הקרקע מעל חלקות הגידול 
עם מדרונות בשיפוע של 9%-1%. 1,680 מ"ר הוצאו 

מפעילות חקלאית בתחתית המדרון עבור מחקר זה.

תכנון המחקר
הקמה של רצועות חיץ צמחיות.

שישה הרכבי מינים שונים נפרסו באתר המחקר במטרה 
להעריך את יכולת רצועות החיץ לסנן משקעים וחומרי 
הזנה חקלאיים. הוקמו 24 חלקות )10 מ' X 7 מ'( לאורך 

הקו הטופוגרפי של תחתית הגבעה )תרשים 1(. לכל 
חלקה הוצמד אחד מתוך ששת הטיפולים באופן אקראי 
וסידורם היה: 1. שעורה )Hordeum vulgare(, 2. חיטה 
4. יבלית  3. שיבולת שועל,   ,)Triticum Aes tivum(
 vetiver -( 5. וטיוור ,)Cynodon dactylon( מכלוא אחד
Chrysopogon zizanioides(, 6. יחידת בקרה של קרקע 
חשופה שקיבלה ריסוס נגד עשבייה פעמיים במהלך 

העונה.
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תרשים 1 | טיפולים של צומח ברצועות חיץ — בעיצוב אקראי

הצמחייה ברצועות החיץ
 )perennial bunchgrass( וטיוור הוא צמח רב-שנתי
ממשפחת Poaceae. מקורו בהודו, והוא בעל מגוון 
תכונות: לכידת חלקיקים מורחפים הודות לביומסה 
צפופה, אחיזת קרקע בזכות מבנה שורשים, טיהור 
מי תהום בזכות בית שורשים המגיע לעומק, וערכים 

.)Truong, 2015( כלכליים כחומר גלם לתעשייה

יבלית מכלוא קרוס אחד ברמודה, בעלת תכונות ייצוב 
קרקעות ושימור מים גבוהות. זן קרוס אחד הוא עקר, 

ואינו יוצר איום התפשטות ופלישה )תרשים 2(. 

שלושה מיני דגניים חד-שנתיים נזרעו בנפרד: שעורה, 
חיטה ושילוב של שיבולת שועל ובקיה.

איסוף נתונים

בחנו את הרכב המינים, אחוז הכיסוי וגובה הצומח . 1
בריבועים אקראיים של 25X25 ס"מ, שלוש פעמים 
לאורך עונת הגידול. בדגימה של חודש אפריל נבדקה 

אף הביומסה מעל הקרקע.

סחף קרקע )קו התחלה מיקרו-טופוגרפי(.. 2
סחף ומשקעי קרקע )deposition( נמדדו בעזרת 
שתי שיטות משלימות: יתדות למדידת סחף וניתוח 
פרופיל. היתדות הורכבו מצינורות פלסטיק שחורים 
בקוטר 6 מ"מ, שהועמדו במרחק 1.5 מ' בחתכים 

אנכיים, עם שתי יתדות בכל חתך וארבעה חתכים 
לחלקה. איסוף המידע כלל מדידה ידנית של גובה 
הקרקע )מקצה היתד ועד פני הקרקע(. היתדות 
בחתכים מוקמו במרחקים של 0 מ', 1 מ', 5 מ', 10 
מ' )תרשים 3(. מדידות ברזולוציה גבוהה באמצעות 
RTK נעשו בין היתדות כדי להעריך את השינויים 

המיקרו-טופוגרפיים.

מטרים

שעורה
בקרה

שיבולת שועל/בקיה
וטיוור
חיטה
יבלית
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תרשים 2 | רצועות יבלית ב-18 בנובמבר 2018 ורצועת וטיוור ברקע

3 .)Sheet Erosion( דגימת סחף משטחי
מרבית המחקרים שהעריכו תפקוד רצועות חיץ 
נעשו בתנאים מבוקרים במדמה גשם בשל היעדר 
כמות משמעותית של נגר באירועי גשם קצרים 
שלא מאפשר ניתוח סטטיסטי משמעותי. במחקר 
זה עיצַבנו מערכת איסוף נגר עילי )להלן מא”ן( 
ייחודית מפלדה מגולוונת. היא עוצבה לאיסוף הנגר 
העילי באירועי גשם )תרשים 3(. מערכת זו מורכבת 
מבקבוק פלסטיק בנפח 450 מ”ל הממוקם במרכזה. 
המערכת מקבלת נגר עילי מזרוע איסוף באורך 15 
ס”מ. הזרוע ממוקמת בגובה פני הקרקע בהטיה לכיוון 
מעלה המדרון כדי להביא לקליטת הנגר הֵמרבית. 
בחלק העליון של המערכת מורכב מכסה המאפשר 
להוציא את בקבוקי הדגימה ללא הפרה )תרשים 4(. 
מעל המערכת מותקן גגון המונע חדירה של גשם 

וכך מונע דילול של הדגימה. בתוך הבקבוק מונח 
כדור פינג פונג שצף כשהבקבוק מתמלא במי נגר. 
כך נאטם הבקבוק כשהוא מתמלא במי נגר, ונמנע 

דילול הדגימה במי נגר מרוכזים פחות.

ערכות אלה הותקנו בין 26 בנובמבר ל-11 בדצמבר 
2018 בשלושה מוקדים בתוך כל חלקה בנקודות 
המייצגות אזורים שונים ברצועת החיץ: 0 מ’ )נקודת 
כניסה(, 5 מ’ )נקודת אמצע(, 10 מ’ )נקודת השחרור 
לנחל( )תרשים 3(. במערכות אלה נמדדו סך ריכוז 
החלקיקים המורחפים הצפים )TSS( וריכוזי חנקן, 
זרחן ואשלגן על פי פרוטוקולים סטנדרטיים של 

מעבדות קרקע.

דגימות הנגר העילי שנאספו בעזרת המא”ן נותחו 
במעבדות של נווה יער. 

וטיוור

שדה חקלאי

יבלית
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תרשים 3 | עיצוב של מערכת איסוף נגר עילי
תרשים 4 | מערכת איסוף נגר עילי )מא”ן( בשטח הניסוי

תרשים 5 | התחרות ערוצים לפני עונת הגשמים ואחריה

מרץ 2019נובמבר 2018

4 .)Gully Erosion( התחתרות ערוצים
המורפולוגיה של תעלות הניקוז הסמוכות לשטח 
כדי לכמת את אובדן הקרקע  נבחנה  החקלאי 
באירועי גשם. ביצענו הערכת חתך של התעלות 

באמצעות מדידות ברזולוציה גבוהה RTK. דבר זה 
נעשה לפני אירוע גשם באוקטובר 2018 וכן בסוף 

עונת הגשם מרץ 2019 )תרשים 5(.
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שיטות ניתוח סטטיסטי
מחקר זה נעשה בחלקות מפוצלות בבלוקים אקראיים. 
הטיפולים סודרו בסדרות של ארבעה בלוקים. מדידה 
ביתדות למדידת סחף ובמערכות איסוף נגר נעשתה 
לאורך הזמן. נקודות דגימת צומח נבחרו באופן אקראי.

מודל ניתוח הממצאים התייחס לטיפול ומיקום, לטיפול 
וזמן, למיקום וזמן, ולהתייחסות לשלושת המשתנים הללו. 
.)SAS( JMP ניתוח הנתונים נעשה בתוכנה סטטיסטית

תוצאות

דידת הגשם השנתית בשנת המחקר הייתה 864 מ
מ”מ. ערך זה גבוה מהממוצע העונתי, 600 מ”מ. 
10 דקות  הערך באירוע הגשם המרבי במדידה של 
היה 60 מ”מ בשעה. אירוע זה התרחש בתחילת עונת 

הגשמים, לפני שהצומח התבסס.

גובה וכיסוי של הצומח
גובה הצימוח היה שונה באופן מובהק בין הטיפולים 
 .)p<0.0001( ובין תאריכי הדגימה ,)p<0.0001( השונים
בצמח הווטיוור נמצא הצימוח הגבוה ביותר ביחס לצמחים 
האחרים, וביבלית נמצא הצימוח הנמוך ביותר )תרשים 
6(. לא נמצאה שונות בצימוח בין הדגנים החד-שנתיים 
)שיבולת שועל, שעורה וחיטה(, לכן הם סווגו ביחד בגובה 

צימוח בינוני. עם זאת, שיבולת שועל צמחה בקצב הגבוה 
ביותר, שהבדיל אותה משאר הדגנים החד-שנתיים. 

במדידות כיסוי הצומח של המינים הנבחרים והקרקע 
 )p<0.0001( החשופה זיהינו הבדל מובהק סטטיסטית
ושונות גבוהה בין התאריכים )p<0.0001(. בהתבסס 
על מבחן Tukey, היבלית שמרה על כיסוי הצומח 
המשמעותי ביותר. הטיפול המשולב של שיבולת 
שועל ובקיה היה בעל כיסוי הצומח השני בגודלו, וגבוה 
באופן משמעותי מטיפולי השעורה והחיטה. בטיפול של 
שיבולת שועל ובקיה נמצאה פלישת העשבים הנמוכה 
ביותר, ואילו בטיפול החיטה נמצא האחוז הגבוה ביותר 

של פלישת עשבים.

תרשים 6 | אחוז כיסוי צומח )ס”מ( ביחס לטיפול ולתאריך הדגימה. אחוז הכיסוי לפי טיפול אופיין על ידי צמחים 
 ,W=חיטה ,V=וטיוור ,OV=שיבולת שועל/בקיה ,B=נבחרים, אחוז קרקע חשופה, אחוז צמחים אחרים )עשבים(. שעורה

יבלית-Y, בקרה=C. אותיות מעל הטיפול מייצגות שונות מובהקת.

16/12/2018   B

25/02/2019   B

9/4/2019   B

16/12/2018 OV

25/02/2019   OV

9/4/2019   OV

16/12/2018   V

25/02/2019   V

9/4/2019   V

16/12/2018   W

25/02/2019   W

9/4/2019   W

16/12/2018   Y

25/02/2019   Y

9/5/2019   Y

16/12/2018   C

25/02/2019   C

9/5/2019   C

אחוזי כיסוי
1

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

A D BC B

 ממוצע )%עשבים(       ממוצע )%ללא כיסוי(       ממוצע )%כיסוי צמחים נבחרים(
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1 .)Sheet Erosion( סחיפה משטחית
בחנו את ההבדל הממוצע בשיפוע הקרקע לפני 
תחילת עונת הגשמים ועד סוף עונת הגשמים. 
ביתדות למדידת הסחף ובניתוח פרופיל הקרקע 
בין  נצפה שינוי משמעותי  לא  בשטח המחקר 
הטיפולים ובמיקום לאורך המדרון. יצוין עם זאת, 

כי המגמה הכוללת הייתה של תנועת קרקע.

2 .)Gully Erosion( התחתרות ערוצים
נפח התחתרות הערוצים נמדד בשתי שיטות שונות 
כדי להעריך את השפעת הגשמים. בשיטת הניתוח 
הראשונה השתמשנו בכלי ממ”ג )GIS(, ובעזרתו 
הוערכו אובדן קרקע )כמות החומר הפיזי שנסחף 
באירועי גשם( בנפח של 123.6 מ”ק ותנועת קרקע 
של כ-39.3 מ”ק משקע )84.3 מ”ק קרקע אבדו 
מערוץ ספציפי(. בשיטת הניתוח השנייה, באמצעות 
אוטוקאד, יצרנו ראסטר של פני השטח בעזרת 
טריאנגולציה של נקודות מיקום וחישוב פני השטח 
על בסיס המבנה הגיאומטרי. התוצאות היו דומות, 
ונתנו אומדן של אובדן 135 מ”ק קרקע ותנועת קרקע 

של 28.6 מ”ק. 

איסוף נגר עילי במא”ן. 3
ניתחנו את הדגימות ממא”ן כדי למדוד ריכוזים של 
TSS ושל חומרי דשן כדי להשוות את היעילות של 
חברות צומח שונות ברצועות החיץ ואת משך השהייה 
של הנגר לעומק הרצועה )0 מ’: בכניסת נגר לרצועה, 
5 מ’: אמצע הרצועה, 10 מ’: בתוך הרצועה, וגם נקודת 

שחרור לנחל(. נאספו 63 מתוך 72 בקבוקי דגימה 
מלאים )87.5%( באירוע הגשם המשמעותי הראשון 
ב-9 בינואר 2019. בהתבסס על ארבעה מועדי איסוף 
לאורך החורף, ראינו שכל הטיפולים הובילו להפחתה 
 suspended sediment( של ריכוז רחופת המשקעים
concentration( מנקודת הכניסה של הנגר ועד 
למרחק 5 מ’ )תרשים 7(. הדגימות של נקודת 10 מ’ 
מהמדרון הראו ריכוז TSS גבוה יותר מהנגר הנכנס 
)influent(, עקב זיהום הדגימה בגלל הצפה של מי 

הנחל — אי לכך מידע זה הוסר מהניתוח.

מידע על אודות TSS שנאסף ממא"ן נותח באופן פרטני,  
לפי סוג הטיפול. שני טיפולים הצביעו באופן ברור על 
השפעת המדרון: שעורה )p=0.024( ושיבולת שועל / 
 TSS וכן הפחתה משמעותית של ,)p=0.0015( בקיה
מתרחשת בתחום של 5 מ' בתוך רצועת החיץ. טיפול 
היבלית הצביע על הפחתה ב-TSS אחרי 5 מ' אך הבדל 
זה לא היה מובהק סטטיסטית. טיפול הביקורת וטיפול 
 .TSS החיטה לא הצביעו על הבדל ניכר של הפחתת

.NPK לא אותר הבדל משמעותי בהפחתת

מורפולוגיה של הנחל. 4
בעזרת מדידות RTK ביצענו 16 ניתוחי חתך של נחל 

נהלל, כולל חתכים שנסרקו לראשונה ב-2016. 

התוצאות מראות בבירור כיצד קרקעית הנחל זזה 
 )baseline( לאורך זמן. ביססנו תמונת מצב אפס
והערכה עתידית של  לצורך מחקרים עתידיים 

התערבויות שונות.

תרשים 7 | מוצע ריכוז TSS )מ"ג לליטר( לפי מיקום במדרון

7

6.9

6.8

6.7

6.6

10מ׳

מיקום מדידה במדרון )מראש החלקה(

ריכוז TSS )מ״ג לליטר(

0 מ׳5מ׳
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דיון

חירת מיני הצמחים לרצועות החיץ נועדה להיות ב
ישימה בתנאים אמיתיים בשטחים חקלאיים 
ומותאמת למחזור הגידולים של חקלאים. בחנו את 
היכולת של כל טיפול לבנות כיסוי צמחי בשלב מוקדם 
של עונת הגשמים. זהו מרכיב חשוב עבור היכולת 
להגן מפני סחף קרקע בעת התחלת עונת הגשמים 
ועבור יכולת סינון תשטיפים של כימיקלים חקלאיים 
עם הגשמים הראשונים, הידועים כשטיפה ראשונית 
)Zhao et al., 2016; Li et al., 2017(. בחנו את יכולת 
רצועות החיץ להשפיע על איכות הנגר העילי על ידי 
הפחתה של TSS ו-NPK, את איכות הפחתת המזהמים 
ביחס לסוגי צמחייה שונים ולאורך רצועה שונה. צמח 
הווטיוור היה בעל הביומסה הצפופה ביותר, דבר שיכול 
 TSS-ליצור מחסום פיזי ולהגביר את לכידת המשקעים ו
מהנגר העילי. למרות זאת, התוצאות הראו כי ברצועת 
הווטיוור לא הייתה יעילות גבוהה של לכידת משקעים. 
תוצאה זו יכולה לנבוע מצפיפות דלה מדי בזריעת 
הווטיוור ברצועה. צמחי הווטיוור פיתחו גובה וביומסה 
משמעותיים, אך לא התרחבו הרבה מעבר לאזור הזריעה 
שלהם. היות שכך, נשארו מרווחים גדולים בין הצמחים, 
בעוד שבטיפולים האחרים התפתח כיסוי אחיד לאורך 
החלקה. צמח היבלית נשתל בשטח בעזרת שטיחים 
מוכנים מראש, דבר שהוביל לכיסוי הצמחי הגבוה ביותר 
ולאחוז האדמה החשופה הנמוך ביותר בתחילת עונת 
הגשמים. טיפול היבלית הראה את מידת השחיקה 
הנמוכה ביותר על פי מדידת סיכות השחיקה, אך לעומת 

זאת, לא הראה לכידת משקעים גבוהה לפני מדידת 
המא"ן. ייתכן כי שטחי היבלית יצרו מכשול מיקרו-

טופוגרפי שיצר זרימת נגר שעקפה את הטיפול ברצועה 
זו. הבדלים מזעריים במיקרו-טופוגרפיה יכולים ליצור 
 Rein )Moshe(,( מסלולי זרימה הידראוליים מועדפים
2000(. זיהינו לכידת משקעים, אך לא ברמה אפקטיבית.

ושיבולת  )שעורה, חיטה  טיפולי הדגנים  שלושת 
שועל( הראו תוצאות דומות, אך השילוב בין שיבולת 
שועל לבקיה הוביל לכיסוי הצמחי השני בגודלו מבין 
הטיפולים וגבוה משמעותית מהשעורה והחיטה. אדמה 
חשופה אינה רגישה מאוד לסחף בעיתות גשם, לכן 
ההבדלים בין היבלית, שיבולת שועל / בקיה ושאר 

הטיפולים — ראויים לתשומת לב.

הצלחנו להדגים שימוש יעיל במא"ן על ידי איסוף מוצלח 
ב-87% מאתרי הדגימה. מנגנון אטימת מכלי הדגימה 
בעזרת כדור הפינג-פונג הוכיח את עצמו במניעת דילול 

של הדגימות.

במחקר זה מוקמו חלקות הניסוי באופן מכוון בתחתית 
לנחל, כחלק מהניסיון לבחון את  המדרון בסמוך 
האפשרויות להרחבת אפיקי נחלים. האדמה באתר 
המחקר מאופיינת כאדמה כבדה, ובזמן גשם היא נעשית 
רוויה ונוזלית. במהלך שנת המחקר הנוכחית הנחל עלה 
על גדותיו ויצר ערוץ זרימה חדש באזור צמחיית הגדות 
 .)Phragmites aus tralis( של הנחל, בעיקר קנה מצוי
המתווה החדש היה 1–2 מ' ממיקומו המקורי. לאור זאת, 

תרשים TSS | 8 לפי טיפול

טיפל

  שעורה 100% 

  בקרה 100% 

  שיבולת שועל 50% / 50% בקיה

  וטיווה 100% 

  חיטה 100% 

  יבלית 100% 
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המא"ן שהייתה בנקודת השחרור לנחל הייתה בעלת 
אחוז גבוה של TSS ביחס לנקודת הכניסה לתוך הרצועה 
)תרשים 9(. נתון זה מצביע על כך שיחידת מדידה זו 
זוהמה על ידי מי הנחל בעת אירוע הצפה. משום כך, 
נקודת דגימה זאת הוסרה מהניתוח של המחקר, ואין 
במחקר מידע על מכלול הזרימה של הנגר העילי לאורך 
כל הרצועות שנבדקו. הצפות מאירוע גשם התפשטו 

עד שיפועי המדרון של חלקות 3 ו-4.

התוצאות של ניתוח נתוני מא"ן הראו הפחתה של ריכוזי 
TSS בין נקודת כניסת הנגר לרצועה לבין מרחק 5 מ' 
בתוך החלקה. התוצאות מדגימות כי תהליכים ותפקודים 
טבעיים בגדות נחלים יכולים לסייע בהפחתת של יצירת 

משקעים ובשיפור איכות המים.

בתכנון רצועות חיץ צמחיות חשוב לאתר צמחייה 
טבעית שמותאמת לאזור ההצפה, ועמידה באירועי 
הצפה אקראיים. נוסף על כך, יש להביא בחשבון את 
סוג הקרקע הספציפי הסמוך לנחל. בחירת הצמחייה 
ומידת האפקטיביות שלה חייבות להיות מותאמת לאתר 

ספציפי.

ניתוחי נתונים של חומרי ההזנה בוצעו רק בתאריך אחד 
בגלל תנאי השדה. בעיה זו מדגישה את האתגר באיסוף 
נתוני שטח במחקר שכזה. התוצאות של המדידה 
היחידה לא הראו כל הבדל סטטיסטי בין ריכוזי חומרי 
הדשן בכניסה וביציאה, אך כלל כמות חומרי ההזנה 

שנכנסה הייתה נמוכה מאוד.

תרשים 9 | חלקות הניסוי ואירועי ההצפה

 ערוץ זרימה
חדש

 תחתית החלקות
 המצביעות על
אירוע הצפה
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מסקנות

מוטיבציה למחקר זה הייתה יצירת תובנות על ה
אודות רוחב אידיאלי של רצועות חיץ בגדות נחלים. 
ישנה חשיבות פוליטית וכלכלית בהפחתת זיהום לא 
נקודתי משטחים חקלאיים ומרצועות החיץ שהן מרכיב 
חשוב במיתון ההשפעות השליליות. המחקר הדגים 
את היכולת למזער TSS על ידי רצועות של 5 מ' ואת 
ההשפעות השונות של המינים המרכיבים את הרצועות. 
צמחייה שנוחה לשתילה או לזריעה על ידי חקלאים, 

כמו שילוב של שיבולת שועל ובקיה, יכולה להיות שלב 
ראשון בדרך להתבססות של צמחייה מקומית וטבעית 
ברצועות החיץ. אתגרי המחקר שמנעו את יכולת איסוף 
הנתונים המלאה בעקבות אירועי גשם חריגים והצפה 
של חלקות המחקר, מחזקים את התובנה שיש לתכנן 
רצועות חיץ בהסתכלות על מכלול הדינמיקה באתר נחל 

ספציפי ולהתאים את רצועות החיץ לאתר המשוקם.
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 שימוש בירגזי מצוי 
כמדביר ביולוגי של עש התפוח 

במטעי תפוחים בגולן
מוטי צ'רטר, מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה

אורי מרגלית, מכון שמיר למחקר

רקע

מהלך השנים האחרונות מתבהר כי חיות בר, ב
ובייחוד בעלי כנף, יכולות לספק שירותים טבעיים 
שמועילים לאדם ולסביבה )Kremen, 2005(. עובדה 
זו וההבנה המתרחבת כי לשימוש ברעלים רחבי-טווח 
)broad-spectrum pes ticides( השפעה שלילית קשה 
על הציבור והסביבה, הביאו למגמה הולכת וגוברת 
להפחתת השימוש באותם רעלים ולמציאת חלופות 
ידידותיות יותר. חוקרים וחקלאים רבים החלו לחקור 
ולפתח מיזמי הדברה ביולוגית באמצעות אויבים טבעיים 
)Solomon et al., 2000(, וישנם מחקרים המעידים על 
יעילותם של בעלי כנף, דוגמת התנשמות כמדבירות 
 Meyrom et al., 2009; Charter( ביולוגיות של מכרסמים
et al., 2015( וציפורי שיר כמדבירות ביולוגיות של 

 .)Kellermann et al., 2008( חרקים

עש התפוח )Cydia pomonella( הוא אחד המזיקים 
הגדולים במטעי תפוחים בארץ ובעולם. משאבים 
רבים מושקעים בניסיון למגרו, אך נכון להיום הם אינם 

נושאים פרי.

בעבר הועלתה כבר ההשערה כי בעלי כנף אוכלי 
מזיקים במטעי תפוחים  יכולים להפחית  חרקים 
 )Nova Scotia( בנובה סקוטיה )García et al., 2018(
במהלך השנים 1949 עד 1956 נמצא כי שני מיני נקרים 
הצליחו להפחית את כמות זחלי עש התפוח בכ-52% 
)MacLellan, 1958(. מחקר נוסף שנערך בניו זילנד 
במין ציפור שיר הנפוצה שם ובאוסטרליה )כסוף העין, 
Zos terops lateralis( מראה כי באזורים שהייתה בהם 
נוכחות גבוהה יותר של בעלי כנף, נטרפו יותר זחלים של 

עש התפוח )Wearing and McCarthy, 1992( . המחקר 
המבטיח מכולם הראה כי באזורים שאוכלוסיית הירגזים 
המצויים )Parus major( בהם יציבה, 8% מזחלי עש 
התפוח הגיעו לבגרות, לעומת 48% באזורים טבעיים 
שלא התבססה בהם אוכלוסיית אויבים טבעיים כזו או 
 Glen and Milsom, 1978; Mols and Visser,( אחרת
2007(. טריפת זחלי עש התפוח על-ידי הירגזי המצוי 
העלתה את יבול הפרי מ-4.7 ק"ג ל-7.8 ק"ג בממוצע לעץ 
)Mols and Visser, 2007(. יתרה מזאת, נצפה כי 44% 
מהזחלים הבוגרים נכשלו בבניית גלמים וכ-47% נטרפו 
על-ידי הירגזים )Glen and Milsom, 1978(. מחקר נוסף 
שנערך בכלובי מחקר הראה כי הירגזים ניזונו מגולמי 
עש התפוח, וחיפשו בעקביות אחר גלמים נוספים תחת 
קליפות העצים )Solomon and Glen, 1979(. נוסף 
על כך, מחקר שנערך בספרד הראה כי התקנת תיבות 
קינון לירגזים מצויים גרמה לאורך זמן לעלייה של 32% 
 .)Rey Benayas et al., 2017( בטריפת זחלי עש התפוח

הירגזי המצוי אינו האויב הטבעי הבלעדי של עש התפוח, 
אך הוא האויב הטבעי היחיד שמקנן בתיבות קינון, וניתן 
בקלות יחסית לבסס את אוכלוסייתו בהתאם לצורך 
 Charter et al., 2010, 2013, 2016; Goldshtein et(
al., 2018( . משום שהירגזי המצוי ניזון גם מזחלי עש 
התפוח וגם מגולמי עש התפוח, הצענו לחקור אם 
ביסוס של אוכלוסיות ירגזים מצויים במטעי תפוחים 
יכול להפחית את נזקי עש התפוח, להביא להעלאה 
בתפוקת הפרי ובהתאם לכך גם להפחתת השימוש 

בחומרי הדברה.
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שיטות

שנה הראשונה במחקר הקמנו את מערך המחקר ב
ובחנו את היתכנות המחקר. התחלנו את מחקרנו 
בהתקנת 40 תיבות קינון )ראו תמונות 1א ו-1ב שהכנו 
מראש לפי מידות מדויקות, כך שרק ירגזים יקננו בהן. 
הצבת טבעת מתכת בקוטר 28 מ"מ סביב פתח התיבה 
מנעה ממינים אחרים, כדוגמת הנקר הסורי, להרחיב 
את הפתח, ולא אפשרה למיני ציפורים אגרסיביות, כמו 
הדררה והמיינה, להשתלט על הקינים )ראו תמונה 2(. 

עוד במהלך הקמת מערך המחקר הצבנו רשתות סביב 
40 עצים  עצים בסמיכות לתיבת הקינון, וכך ישנם 
שגזעם מכוסה למניעת כניסת ציפורים )תמונה 3(. גודלי 
החורים ברשתות שאנו מציבים הם עד 22 מ"מ כדי 
לא לאפשר לירגזים להיכנס, וכך מתאפשרת ביקורת 
למחקר. מתחילת עונת הקינון התחלנו בביקורים סדירים 

לשם ספירת קינוני הירגזי במטעי התפוח. 

יחד עם הצבת הקינים הצבנו מלכודות קרטון, המדמות 
סדקים בקליפת עץ, שזחלי עש התפוח נוהגים להתגלם 

בהם, ואספנו את הגלמים. לצערנו לא הצלחנו לגדלם 
במספרים גדולים שיוכלו לשמש אותנו במחקר. לכן, 
במקום הגלמים של עש התפוח בחרנו להשתמש 
 )Tenebrio molitor( בגולמיהן של חיפושיות הקמח
שידמו את גולמי עש התפוח. עשינו זאת כדי לבחון 
את היתכנות המחקר, כלומר לבדוק אם הירגזי משחר 
אחר טרף מוסתר. יצרנו מערך מחקר ובו הזחלים בשלב 
 X 10 התגלמותם מודבקים לפיסות קרטון בגודל של
15 ס"מ, המדמות את חרכי הגזע שזחלי עש התפוח 
מתגלמים בהם באופן נסתר. קצה הזחל היה חשוף 
בכמה מילימטרים מעבר למלכודות הקרטון. ביצענו את 
הפעולות על הזחלים כך שידמו באופן מדויק את שלבי 
 Solomon התפתחות עש התפוח על עצי תפוח )לפי
et al., 1976(. את המלכודות עם הגלמים הצבנו שלוש 
פעמים בלתי תלויות. בדיקת מספר הגלמים שנאכלו 
התבצעה כל פעם כעבור מספר ימים שונה: בדיקה 
אחת כעבור שמונה ימים, שנייה כעבור שישה ימים, 

ושלישית כעבור יומיים.

תוצאות

מהלך עונת הקינון מצאנו בתיבות הקינון רק קינון ב
2.5% קינון ירגזי בתיבות(   – 40 אחד )1 מתוך 
)תמונות 6 ו-7(. עם זאת, בביקורנו הסדירים במטעים 
נראו ירגזים ונמצאו עדויות לפעילות ירגזים. לכן, ראינו 
משמעות לבחינת שיחור המזון בחרכים של גזעי עץ 
התפוח, שכן אם ישנם ירגזים המשחרים אחר מזון, 
אנו נמצא עדויות לחיפוש זה, כפי שנמצא במחקרים 

.)Kellermann et al., 2008( קודמים

התוצאות של המחקר חשפו שאכן יש הבדל משמעותי 
בין המלכודות שהיו תחת הרשת ובמלכודות שהיו 
חשופות )איור 1(. התוצאה חזרה על עצמה בשלוש 
ההצבות שהצבנו במטע, ובאה ליד ביטוי גם בניתוח 
הסטטיסטי של התוצאות, שהראה הבדל סטטיסטי 
מובהק בכל שלוש ההצבות שביצענו. תוצאות אלה 
דומות למחקרי עבר שמדדו לחץ טריפה של ירגזים 

.)MacLellan, 1958(.
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איור 1 | ממוצע גלמים במלכודת. מספר חזרות )n( שווה מספר זוגות העצים שנבדקו ותוצאות בדיקת המובהקות 
הסטטיסטית: 

 )Wilcoxon Signed Ranks Tes t Z= -2.3, P<0.05( n=19 1 הצבה
 )Wilcoxon Signed Ranks Tes t Z = -2.3, P<0.05( n=20 2 הצבה
)Wilcoxon Signed Ranks Tes t Z = -2.2, P<0.05( n=12 3 הצבה

 הצבה 1
)בדיקה לאחר 2 ימים(

 הצבה 2
)בדיקה לאחר 6 ימים(

 הצבה 3
)בדיקה לאחר 8 ימים(

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

 ממוצע גלמים - עץ חשוף
 ממוצע גלמים - מתחת לרשת )ביקורת(

דיון

ומנם הנתון על קינון הירגזים בתיבות שהצבנו א
נמוך משמעותית מציפיותינו, שהתבססו על 
 Charter et al., 2010, 2013, 2016;( נתונים קודמים
Goldshtein et al., 2018(, אך בעונת קינון זו התחברו 
מספר גורמים שככל הנראה הביאו למצב זה; ראשית, 
התיבות נמצאו רק זמן קצר במטעים, וייתכן שהירגזים 
עוד לא התרגלו לכך שמצויות אפשרויות קינון בתיבות 
עבורם. שנית, בשנת 2019 החורף ומזג האוויר הקר 
נמשכו עמוק לתוך עונת הקינון של הירגזים, וייתכן 
שמסיבה זו התעכב קינון הירגזים. כמו כן, יכול להיות 
שהירגזים בחרו לקנן במקומות חמים יותר באופן יחסי 
באזור, והעדיפו למשל את העמק החולה על פני אזור 
צפון הגולן, ששררו בו טמפרטורות נמוכות יחסית עד 
שלהי עונת האביב. עם זאת, כפי שנאמר, כן נצפו 
עדויות לפעילות ירגזים בשיחור מזון שנבדק בעזרת 
הזחלים המוסתרים )תמונה 10(, כמו גם לפעילות של 

מיני ציפורים נוספים )תמונה 11(.

קיום ניסוי עם גולמי חיפושית הקמח ולא עם גולמי 
עש התפוח מאפשר לנו להסיק רק על ההבדל בלחץ 

הטריפה הקיים כנגד זוחלים בחרכים של גזעי עצי 
התפוח. כלומר, מהפער בין המלכודות שהיו חשופות 
לציפורים ואלה שלא, התקבלו ממצאים המעידים על 
לחץ טריפה גבוה יותר במקומות המסתור שהירגזים 
יכלו להגיע אליהם בהשוואה לזה שהופעל על הזחלים 
הנסתרים במלכודות שהציפורים לא יכלו להגיע אליהן. 
 Solomon and( ממצא זה, יחד עם הבסיס המחקרי
Glen, 1979; García et al., 2018(, הוא נתון קריטי 
להמשך המחקר על עש התפוח, ומעיד על היתכנות 
ההשערה שלנו. ראוי להדגיש כי גם במלכודות שלא 
היו נגישות לציפורים, נאכלו גלמים. השערתנו לנוכח 
ממצאים בשטח )מלכודות רבות עם נמלים וחרקים 
נוספים(, היא שגם חרקים למיניהם, ובייחוד נמלים, 

אכלו את הגלמים.

אוסף הממצאים הללו מהשטח הוא סיכום חלק ראשון 
של המחקר המעיד על ההיתכנות הקונקרטית של מחקר 
גם לשנה הבאה ועל המגמה החיובית לאישוש השערת 
המחקר שלנו. בשנה הבאה נחזור על ניסוי לחץ הטריפה 

באופן ספציפי עם עש התפוח.
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תמונה 1 | פריסת תיבות הקינון במטעי התפוחים של אלוני הבשן )°35.777258,33.175073°(. המטעים שהמחקר 
מתבצע בהם קרובים זה לזה, אך אופן ההדברה בהם שונה.

)1א( פריסת תיבות הקינון במטע התפוחים האורגני של 
אלוני הבשן

)1ב( פריסת תיבות הקינון במטע התפוחים הלא-אורגני 
של אלוני הבשן

תמונה 2 | תיבת קינון לירגזים. ממדי התיבה X 15 X 12  25 ס"מ. סביב פתח התיבה הצבנו טבעת מתכת שתמנע את 
הרחבת הפתח. הצבנו 50 תיבות במטעים.
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תמונה 3 | רשת ביקורת העוטפת את הגזע

תמונה 5 | מלכודת עם גלמיםתמונה 4 | הצבת המלכודת על גזע עץ תפוח
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תמונה 7 | חמשת הגוזלים שבקעו בתיבת הקינוןתמונה 6 | האם דוגרת על התטולה בתיבת קינון 

תמונה 8 | ככל הנראה, פעילות ירגזים שניקרו את מקום המסתור של הזחלים במלכודות הקרטון )הקווים שחורים 
מסמנים היכן הוסתרו הגלמים(
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תמונה 9 | ניקור אגרסיבי יותר, ככל הנראה של נקר סורי

תמונה 10 | לאחר פריחת גוזלי הירגזי מתיבות הקינון נמצא בקן גולם של חיפושית הקמח )בעיגול האדום(. זו עדות על 
.)Solomon and Glen, 1979( אכילת גלמים על ידי הירגזים, עדות המתאימה למחקרים קודמים
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Economic Incentives to Promote 
Ecosys tem Services Provision at Rivers' 
Floodplains
Dafna M. DiSegni, Tel Hai College, Israel. Email. Disegni.dafna@gmail.com
Roey Egozy, The Soil Erosion Research S tation, Minis try of Agriculture, Israel.  
Regozy@hotmail.com

The floodplains of rivers are known to be fertile 
valleys where intensive farming activity 

takes place, sometimes up to the riverbanks. 
Floodplains are particularly fertile because of 
their deep, fine-textured soils, characterized by 
high soil mois ture values and an abundance 
of nutrients. In addition, floodplains regulate 
floods, purify water, seques trate organic 
carbon, and hos t rich and diverse fauna and 
flora. The preceding ecosys tem services are a 
set of benefits provided to us by ecosys tems 
which are tightly linked to the physical 
environment. Unfortunately, in Israel, the 
exis tence of agriculture in floodplains of lowland 
Mediterranean rivers has severely degraded 
other ecological services, thus generating an 
un-sus tainable reality.

Intensive agriculture alters the water flow 
regime by concentrating the flow, and also 
increasing the flow capacity of river channels: 
meanders are s traightened, cross sections are 
deepened, and natural riparian vegetation is 
removed or dries up as floodplains are rarely 
flooded. As part of recent efforts to generate 
a more sus tainable interface between riverine 
and farming sys tems, there is an urgent need 
to generate economic incentives to prevent 

continuous degradation in the provision of 
ecosys tem services, and to improve the 
overall functioning of the floodplains currently 
cultivated by farmers. Therefore, we examined 
the extent of farmers' incentives to support 
the provision of ecosys tem services, as well 
as which economic tools would encourage 
the utilization of these incentives, in three 
dis tinct case s tudies at the Zipori, Taninim 
and Itzhak s treams. In the process, we mapped 
their floodplain areas based on an integrative 
approach we have developed which considers 
hydrological, geomorphological, and pedological 
characteris tics.

We subsequently es timated the cos t of 
the provision of ecosys tem services at 
the respective floodplains, as well as their 
corresponding economic value )including 
production services, support services, and 
regulating services(. Finally, we discuss three 
economic mechanisms which can be adopted 
to extend the provision of ecosys tem services, 
including payment for ecosys tem services, 
tax reductions, and national support for the 
inves tment in development and adoption of 
sus tainable agricultural practices. 

mailto:Disegni.dafna%40gmail.com?subject=
mailto:Regozy%40hotmail.com?subject=
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Evaluating the Potential for Advancing a 
Sus tainable Agriculture Sys tem –  
A Life Cycle Assessment )LCA) of Dates  
in Israel's Central Arava Region
Meidad Kissinger, Sharon Ravitz-Wyngaard, Ben-Gurion University of the Negev

The advancement of a sus tainable 
agriculture sys tem requires the utilization 

of a sys temic approach to analyze the various 
environmental interactions along the life cycle 
of a product being s tudied. Such an analysis 
can subsequently be used to determine the 
potential contribution of selected measures 
for environmental mitigation. 

The research focused on )Medjool( dates grown 
in the desert area of Israel's Central Arava 
region. It used a Life Cycle Assessment )LCA( 
framework to document biophysical inputs 
)land, water, energy, materials( and byproducts 
)solid was te and GHG emissions( related to 
the following s tages: cultivation, sorting and 
packaging, shipment to overseas des tinations, 
and was te management. 

The research found that producing 1 ton of dates 
requires, on average, 1,740 kg of material, 2,455 
m3 of water, and 1,300 m2 of land. The process 
generates 990 kg of solid was te and emits 3,850 
kg GHG. The cultivation s tage was found to 
be responsible for mos t of the environmental 
impacts in all the categories tes ted )about 72% 
of materials intake and GHG emissions, 80% of 
the total was te, and 93% of the water(. The main 
sources of impact were shown to be fertilizer 
production and water supply. Brackish water 
production involves a large amount of electricity, 
and the electricity results in high emissions 
)2,120 kg CO2, about 65% of this s tage's 

emissions( and large amounts of material 
)760 kg, about 92% of the materials required 
for this s tage(. The sorting and packaging s tage 
was found to be responsible for about 13-20% 
of the total inputs and related emissions. Our 
findings show that mos t of the impacts are 
related to the production of packaging materials, 
namely paper and cardboard )60-80 kg(, nylon 
)70 kg(, plas tic )400 kg(, and wood )14 kg( for 
1 ton of dates. Despite the long dis tance the 
fruits had to travel to markets abroad )about 
6,200 km to major des tinations(, more than 
60% of the transport-related emissions were 
found to be connected to land transport from 
the region s tudied to the port )200 km(. Finally, 
the vas t majority of the solid was te was found 
to be organic, i.e. comprised of biomass and 
unmarketable fruit. 

Following the findings of the LCA, tes ts were 
conducted to determine the potential contribution 
of implementing various alternative measures 
to minimize impacts. However, since the ability 
to implement these measures is influenced by 
economic, social, political, and other factors, 
a consultation process with s takeholders in 
the region would facilitate the identification of 
measures that are likely to be advanced, and 
enable an assessment of the contribution they 
might make toward minimizing the environmental 
implications along the life cycle of the agricultural 
commodity being s tudied. 



66

Wildlife and Agriculture: Spatial Analysis 
of Factors Dictating the Extent of 
Damage, Prevention, and Farmers' 
Attitudes
Dan Malkinson, Department of Geography and Environmental S tudies of the University of 
Haifa & Shamir Research Ins titute, University of Haifa
Uri Shainess, Department of Geography and Environmental S tudies of the University of 
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The relationship between agricultural and 
natural ecosys tems is characterized by 

co-dependency and damage. In Israel, the 
wildlife species which cause mos t damage 
to agricultural crops include wild boars )Sus 
scrofa(, jackals )Canis aureus(, and porcupines 
)Hys trix indica(.

Within the framework of this s tudy, we 
attempted to identify the environmental 
conditions under which the probability of 
agricultural damage increases. In parallel, we 
assessed the management actions taken to 
reduce wildlife damage. Thus, we characterized 
the extent of the damage and its properties, 
as well as the farmers’ attitudes toward the 
government and public agencies who are 
responsible for overseeing wildlife management.

Interviews were conducted with 93 farmers 
growing fallow crops, and temperate or sub-
tropical fruits, in five regions: Biquat Hanadiv, 
the Wes tern Galilee, the Upper Galilee, the Hula 
Valley, and the Golan. Participants completed 
a ques tionnaire relating to the management of 
agricultural areas and wildlife damage.

The farmers' responses were used to compile 
a spatial database, depicting farmland plots 
according to size, crop type, damaging species, 
damage locations, extent of damage, and 
management practices employed by farmers, 
with particular attention paid to fencing. In 
addition, land use and land cover at a radius of 
2 km. around each farmland plot were assessed 
and correlated with damage to agriculture.
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highly associated with crop damage are maquis 
and planted fores ts. The presence of fallow 
crops is also related to damage to surrounding 
areas. In contras t, vicinity to s treams – a habitat 
commonly assumed to engender crop damage 
– was not found to be related to damage. 
Farmers reported that the species causing 
mos t damage are wild boars and jackals, 
whereas the damage caused by porcupines 
is less significant. With respect to mos t crop 
types, and in mos t areas, the farmers' responses 
reveal that the majority of the damage is caused 
to irrigation pipes and infras tructure, and mos t 
of it occurs during the summer.

The two main practices farmers utilize to 
reduce damage to their crops are fencing and 
hunting, where all respondents highlighted the 
use of hunting as a management tool, and 76% 
cited the use of fences to reduce damage. A 
majority of farmers )89%( deems the Israel 

Nature and Parks Authority responsible for 
management of wildlife populations, and hence 
for any consequent damage. Responses to 
our ques tionnaire indicate the exis tence of 
a communication gap between farmers and 
regulatory agencies with respect to wildlife 
damage and the ensuing conflicts. Farmers 
reported only limited and res tricted dialog or a 
complete absence of communication between 
them and the relevant agencies. 

We therefore sugges t that increased dialog and 
the es tablishment of forums could provide the 
means for communication between farmers and 
regulatory agencies. Participatory engagement 
and the initiation of communication with 
s takeholders may facilitate higher tolerance 
to wildlife damage on the part of the farmers, 
and such an attitude change, combined with 
financial assis tance for fencing, may lead to 
minimization of farmer-wildlife conflicts.
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Project title: Evaluating composition 
and efficacy of vegetation filtration 
treatments to ameliorate adverse impacts 
from agricultural runoff, conserve soil and 
protect s tream water quality. 
Dr. Orah Moshe, Minis try of Agriculture, Department of Soil Conservation, Soil Erosion 
Research S tation
Ms. Tal Ratner, Kishon Basin Drainage Authority
Dr. Nativ Dudai, Agricultural Research Organization, Volcanii Ins titute, Neve Yaar

The susceptibility of soil under intensive 
tillage renders the land prone to erosion 

under natural rainfall events, especially on 
sloped agricultural lands. Globally, high 
rates of soil erosion from agricultural fields 
results in arable land degradation and risk of 
agricultural lands coming out of production. 
Agricultural non- point source chemicals, such 
as fertilizers and pes ticides, are transported 
in surface runoff during rain events. These 
agricultural chemicals and sediment cause 

off-site environment pollution in agricultural 
watersheds and degrade water quality in Israeli 
s treams. Agricultural pollution is the leading 
source of water quality contamination globally 
in surveyed rivers, s treams and ground water. 
The goals of this project targeted advancement 
in a bes t management practice that conserves 
agricultural soils and protects water quality 
in Israeli s treams from the deposition of 
agricultural sediment and chemicals. 
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We compared the role of species composition 
in planted vegetation buffer s trips )VBS( to 
filter agricultural runoff, capture agricultural 
sediments and nutrients, conserve soils and 
protect s tream water quality. We es tablished 
VBS in an agricultural field bordering Nachal 
s tream, which drains into the Kishon River 
in northern Israel. Twenty four plots )10 m ´ 
7 m( were created near the base of a sloped 
agricultural field. Each plot was assigned 
to one of six treatments in a randomized 
complete block design: 1( barley )Hordeum 
vulgare(; 2( wheat )Triticum Aes tivum (; 3( 
oats )Avena sativa( combined with vetch 
)Vicia Atropurpurae(; 4( yablit cross one 
)Cynodon dactylon(; 5( vetiver )Chrysopogon 
zizanioides(; and 6( a bare soil control. We 
measured aboveground plant height, cover and 
biomass. Vetiver had highes t plant height and 
biomass and Yablit had the lowes t, as compared 
to other seeded species. Cereal treatments did 
not significantly differ between barley, wheat and 
oat, however, oat had the highes t growth rate. 
Yablit and oat/vetch treatments maintained the 
highes t cover of the seeded species, was leas t 
invaded with weeds, and had the lowes t amount 
of exposed ground. Wheat the lowes t cover 
with the highes t weed invasion. We measured 
soil loss from the primary gully along the farm 
road, es timating net soil loss at 84-107 m³. We 
designed, cons tructed, ins talled and tes ted 
passive runoff collector units to collect sheet 

runoff samples during rain s torm events. We 
successfully captured surface runoff samples 
during four s torm events and measured total 
suspended sediment and NPK nutrients in 
three slope locations, corresponding to buffer 
widths: plot influent )0m(, mid plot )5m( and plot 
effluent )10m(. We demons trate a reduction in 
TSS concentration of between 11-17% after 5 
m of VBS, showing that even a small VBS )5m( 
may result in environmental benefit on these 
marginally productive lands. The oat/ vetch 
treatment performed bes t in terms of providing 
cover, protecting the soils and efficiently 
capturing sediment and is well suited for VBS 
application on farms. Research optimizing VBS 
placement is needed, in order to maximize 
filtering capacity and other ecosys tem services, 
on a site- specific basis. Additional s tudies 
inves tigating sediment capture efficiency 
based on different buffer lengths in a variety of 
landscape settings, and tes ting native perennial 
plants that may be appropriate for riparian VBS 
res toration would facilitate implementation and 
increased success of this s trategy. This winter 
the s tream demons trated its ability to change 
its primary flow path and utilize the floodplain, 
enabling natural sediment deposition.  S trategic 
placement and optimal species composition of 
VBS will further res tore floodplain function and 
result in flood reduction benefits, in addition to 
water quality improvement.

https://flora.org.il/plants/systematics/cynodon/
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Using the Great Tit )Parus Major) For 
Biological Pes t Control of the Codling Moth 
)Cydia Pomonella) in Apple Orchards in 
Israel's Golan Heights.
Motti Charter, Shamir Research Ins titute, Geography and Environmental S tudies 
Department, University of Haifa. E-mail: mcharter@geo.haifa.ac.il
Ori Margalit, Shamir Research Ins titute. E-mail: orim@gri.org.il

In recent years, research has shown that 
wild animals, especially birds, can provide 

ecosys tem services that benefit humans and 
the environment. Due to the growing awareness 
of the negative effects on the environment of the 
use of broad-spectrum pes ticides, researchers 
and farmers are increasingly using natural 
enemies as biological pes t-control agents. 
Although the use of invertebrates as biological 
pes t control agents is common, the use of 
vertebrates is s till much less common, despite 
the expanding body of knowledge about how 
predators control prey. 

The codling moth )Cydia Pomonella( is a major 
pes t in apple orchards. In the pas t, scientis ts/
biologis ts/researchers have sugges ted that 
the introduction of birds may reduce the harm 
caused to apple trees by the codling moth. 
Research conducted in Nova Scotia in the 
1950s found that woodpeckers reduced the 
codling moth population in a particular area 
by 52%. Research in New Zealand conducted on 
the silvereye bird )Zos terops Lateralis( yielded 
similar results. The mos t promising s tudy, 
which assessed the introduction of great tits 
)Parus Major( into apple orchards, found that 
only 8% of the moth larvae reached maturity 
in areas where there was a presence of great 
tits, as compared with 48% in the control areas. 
Furthermore, apple yield increased from 4.7 kg 
to 7.8 kg per tree.

The great tit is not the sole natural enemy of 
the codling moth, but it is the only species 
which breeds in a nes ting box. We therefore 
attempted to es tablish a breeding population 
of great tits, to determine whether these birds 
could function as biological pes t control agents 
in apple orchards in northeas t Israel. During the 
firs t year of our s tudy, we built and ins talled 40 
nes ting boxes for great tits, with metal bands 
around the entryway to the boxes which s topped 
woodpeckers from widening the entrance hole, 
thereby preventing other, aggressive birds from 
appropriating the boxes. 

To tes t our hypothesis that birds can control 
the moth population, we inserted mealworm 
cocoons into folds which simulated cracks in 
tree bark, created on s trips of cardboard which 
were attached to exposed tree trunks and also 
to those next to the nes ting boxes, which were 
covered by netting )the control group(, i.e. those 
which respectively allowed for, or discouraged, 
predation. Initially, we collected coddling moth 
cocoons, but when we were unable to gather 
a sufficiently large sample size, we used 
mealworms ins tead. 

Unlike in previous cases in Israel, when the 
great tit population was increased rapidly due 
to the addition of several nes ting boxes and 
the inclination of the great tits to use them, in 
the Golan Heights only one nes ting box was 
inhabited by a great tit during the firs t year. 

mailto:mcharter%40geo.haifa.ac.il?subject=
mailto:orim%40gri.org.il?subject=
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Yet even so, significantly fewer cocoons were 
consumed in the control group of trees, and 
there is a high likelihood that other birds, in 
addition to great tits, preyed on the cocoons. 

We were encouraged to learn that birds are adept 
at discovering the cocoons hidden within the 
bark of apple trees, and we hope that the number 

of nes ting great tits will increase during the 
second year of the s tudy, which is to be funded 
by Israel's Science Minis try. In coming years, we 
plan to increase the number of nes ting boxes in 
additional areas, in an effort to boos t the great 
tit population and the project's sample size.
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