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הערכה לאומית, בתמיכה והנחייה  –מסמך זה הוכן במסגרת פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם  :גילוי נאות

הנתונים וניתוחם של צוות ניהול הפרויקט. עם זאת, האחריות לתוכן המסמך היא של המחברים המובילים בלבד. 

 .2118בפרק זה עדכניים נכון לשנת 

 

  המלא.הפרק  – הרעיוניתמסגרת ה (.2118) )עורכים(.ויצחקי, ע' ' ד, אורנשטיין ציטוט מומלץ:
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 הקדמה .1

הגלעין מוצג  ,'תהערכה לאומי–של פרויקט 'מערכות אקולוגיות ורווחת האדם המלא הדו"ח , הפרק השני של פרק זהב

ומהווה מפת דרכים דו"ח תכני הסוקר את  ,הגדרות למושגי יסודמספק פרק  ה. עליו מבוסס הפרויקט כולוהרעיוני 

מאז פרסום "הערכת המילניום שבוצעו ודווחו הערכות ל בדומהשמשרתת את הקוראים והמשתמשים של דו"ח זה. 

המסגרת הרעיונית של שהנגיש את , Reid et al., 2005), )להלן "הערכת המילניום" של מערכות אקולוגיות"

ובעיקר  ,ייםעדכנחות "דוכמו כן על ו ערכת המילניוםמתבסס על ה הדו"ח הנוכחיגם  יקטי הערכה לראשונה,יפרו

 ;להלן "הערכת הממלכה המאוחדת") 'של הממלכה המאוחדתאקולוגיות ה יהלאומית של מערכותההערכה ה'דו"ח 

UK-NEA, 2011 .) עבודה, ה תהליךגים, שהגדרת המו לגביבפרויקט  המעורביםשל הפרק משקף תוצאות דיונים

( 1המונחון )טבלה  עומד הפרק בבסיס של ישראל.אקולוגיות המערכות השל הערכה ה ות הנדרשות לביצועהתאמהו

 .קריאת הדו"ח כולולהבנת רכיביה, ול(, 1בניית המסגרת הרעיונית )איור את מושגי היסוד הנחוצים להמגדיר 

 מונחון. 2

המגוון הביולוגי של תהליך ההערכה של אספקת שרותיהן ווהפורמט של  אקולוגיותהמערכות המדע שירותי 

מתעדכנות עם  פרוייקטי ההערכה, וכך גם הגדרות המושגים שבשימוש במהירות שבבסיסם צעירים אך מתפתחים

במסמך זה אומצו  .(de Groot et al., 2010; UK-NEA, 2011; Haines-Young & Potschin, 2013)הזמן 

אך , אחרים מקורותוב ובזה של 'הערכת הממלכה המאוחדת'׳הערכת המילניום׳ דו"ח ברבות מההגדרות שנכללו 

' בדו"ח הערכת good)למשל, 'המקובל תרגום שמם האנגלי של מספר מונחים לעברית שונה מתרגומם המילולי 

 ועלת'(.תהממלכה המאוחדת שהוא 'טובין' בעברית תורגם במונחון ל'
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הערכה לאומית )עיבוד וסינתזה של מונחים  –המינוח העברי בשימוש פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם : 1טבלה 

 ,.Convention on Biological Diversity, 1992; de Groot, 1992; de Groot et al ממקורות שונים כולל

2002; Raven & Berg, 2004; Reid et al., 2005; UK-NEA, 2011; Haines-Young & Potschin, 2013; 

TEEB, 2013.) 

, גוניות של היצורים החיים )בעלי חיים, צמחים-רבה Biodiversity מגוון ביולוגי

ויצורים מיקרוסקופיים( במערכת אקולוגית או  פטריות

בשימושו הרחב מכליל המונח את  באתר מוגדר כלשהו.

כולל המגוון הגנטי, עושר החיים על פני כדור הארץ, 

 .האקולוגיותהמערכות ומגוון הנופים ומגוון המינים 

( ביולוגימגוון אזור שיש בו מגוון של יצורים חיים ) Ecosystem מערכת אקולוגית

המקיימים תהליכים אקולוגיים בינם לבין עצמם ועם 

סביבתם הפיזית והכימית. התהליך האקולוגי של הייצור 

הראשוני הוא הבסיס לתפקודו של האזור כמערכת 

 אקולוגית.

תהליכים 

 אקולוגיים

Ecosystem processes  המגוון יחסי הגומלין שבין יצורים חיים )רכיבים של

ינם לבין תשתיות פיזיות וגורמי אקלים (, ובהביולוגי

 במערכות האקולוגיות.

-אי חמצני-דו פחמןהייצור של תרכובות אורגניות מתוך  Primary production ייצור ראשוני

אורגני שמקורו באטמוספרה או בים, בעיקר על ידי 

על ידי  אור שמשהקיבוע של הפוטוסינתזה )ניצול  תהליך

 צמחים(.

שירותי המערכת 

 האקולוגית

Ecosystem services  במערכות האקולוגיות שמופקת מהם ורכיבים תהליכים

 תועלת לקיום האדם ולרווחתו.

שירותי המערכת 

 האקולוגית

 הפוטנציאליים

Potential ecosystem 

services 

במערכת האקולוגית שאין בהם שימוש ורכיבים תהליכים 

עכשווי, אך הם עשויים לתפקד כשירותים בפועל כתוצאה 

 משינויים סביבתיים וחברתיים.

תהליכים 

אקולוגיים 

תומכים/שירותי 

 תמיכה

Supporting ecosystem 

processes/Supporting 

services 

המאפשרים למערכת  סיסייםבתהליכים )או שירותים( 

האקולוגית להתקיים וכך תומכים באספקתם של כלל 

יצרנות ראשונית,  נכללים בהםבין היתר, השירותים. 

 .ִמחזור חומרי הזנה ומחזור המים בטבע

תהליכים במערכות האקולוגיות התורמים ליצירת תנאי  Regulating services שירותי ויסות

יותר עבור האדם, כמו ויסות נוחים  סביבה שהכרחיים או

כמות המים ואיכותם, מיתון תנאי אקלים קיצוניים 

 ושיטפונות, האבקה של גידולים

 .חקלאיים והקטנה בסחיפת הקרקע

תהליכים ורכיבים במערכת האקולוגית המספקים מוצרים  Provisioning services שירותי אספקה

וחלק מהם הכרחיים לקיומו. מוצרים  ,שהאדם צורך

המתקבלים משירותי האספקה כוללים מזון, מי שתייה 

 .וחומרי גלם טבעיים

 האקולוגיות ורכיבים במערכות תהליכים של תרומתם Cultural services שירותי תרבות

 הכוללת מגוון ביולוגי ונוף( להעשרת –)בהגדרה רחבה 

י התרבות יכולות התועלות משירות אדם. של בני חייהם

וספורט;  להיות פיזיות, כמו נופש, תיירות

אינטלקטואליות, כמו חינוך ומחקר מדעי; או סמליות, כמו 

 .אומנות ודת

 .ראו תהליכים אקולוגיים תומכים/שירותי תמיכה Supporting services שירותי תמיכה

http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%99
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%A9&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%A9&action=edit&redlink=1
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ששירותי המערכת חומריים -האופנים החומריים והלא Benefits, Goods תועלות

 האקולוגית תורמים בהם לקיום האדם ולרווחתו.

מידת התועלת המסופקת לבני האדם על ידי המערכות  Value ערך

-האקולוגיות, שמבוטאת במונחים כספיים, פיזיים

 .סובייקטיביים-בריאותיים  או איכותיים

גורמים מחוללי 

 שינוי

Drivers of change  אדם שמביאים לשינוי -ידיגורמים טבעיים או מעשה

במערכת אקולוגית )בתשתיות הפיזיות או במגוון הביולוגי( 

גורמי מדיניות, חברה וכלכלה  .ולכן גם באספקת שירותיה

הם גורמים מחוללי שינוי עקיפים שפועלים ומשפיעים על 

פיזיים( המביאים את -גורמים מחוללי שינוי ישירים )ביו

 השינויים.

זמינות המרכיבים והתפקודים הנדרשים לסיפוק צרכים  Human Well-being רווחת האדם

אנושיים שונים והיכולת לפעול להגשמת מטרות אישיות, 

לשגשג ולחוש סיפוק מחוויות החיים. דוגמאות 

מזון, מחסה וביגוד, פרנסה, גישה בטוחה  :למרכיבים

 למשאבים טבעיים, בריאות פיזית ונפשית. 

מתייחסים להיבטים הכלכליים, במסגרת הפרויקט אנחנו 

 .הבריאותיים והחברתיים של רווחת האדם

 

 

 המסגרת הרעיונית מודל . 3

המגוון על מעורבות תועלות האדם מהטבע ו הקיים עלאת הידע  מציגה הערכת המערכות האקולוגיות של ישראל

למודעות חשיבותו של הטבע לאדם , ובכך להביא הפקת תועלות אלהבשל ישראל הביולוגי של המערכות האקולוגיות 

עבודת הפרויקט הישראלי  פרויקטים דומים ברחבי העולם, הונחתהבכמו  בישראל ומכאן להבנת הצורך בשמירתו.

מערכות הנמצאות  מודל זהבסיסו של ב (.1על ידי מסגרת רעיונית מובנית, המוצגת באמצעות מודל גרפי )איור 

מכלול של יצורים חיים שעליה או בתוכה מתקיימים  (שטחי קרקע או גופי מיםהכוללות תשתית פיזית ), אקולוגיותה

 . מגוון זה של יצורים חיים ממינים שונים(1)המלבן הירוק בתחתית איור של מערכות אלה  הביולוגיהמגוון  שהם

. סביבתםופיזיות התשתיות הוביניהם לבין  עצמם בין היצורים השונים נמצא בדינמיקה מתמדת של יחסי גומלין

(. 1)מלבן כהה מקונן במלבן הירוק בתחתית איור  תהליכים אקולוגיים קרוייםדינמיקה זו מתבטאת בתהליכים ה

או בקיצור ) שירותי המערכת האקולוגיתרבים מתהליכים אלה מייצרים תועלות לאדם ולכן קרויים שירותים, 

 תהליכים אקולוגיים אלה ישנה קבוצה של תהליכים בין(. 1מלבן בהיר מקונן במלבן הכהה, איור   ,""שרותי מערכת

)לעיתים נקראים  תהליכים אקולוגיים תומכים התומכים בכל התהליכים האקולוגיים האחרים, ולכן קרוייםבסיסיים 

 "שרותי תמיכה"(. 

אנרגיית   ניצול(, primary production) ייצור ראשוני( 1: )בין היתר התהליכים האקולוגים התומכים כוללים

חמצני, מים( לתרכובות אורגניות המרכיבות את רקמות -אורגניים )פחמן דו-של חומרי גלם אילהמרה השמש 

 nutrient) (נוטריינטיםחומרי הזנה )מיחזור ( 2; )במעלה מארג המזון הצמחים, ואת אלו של הניזונים מהצמחים

cyclingמרים אורגניים, נפלטים וחים מהסביבה ומותמרים לח(, התהליך באמצעותו חומרי הגלם נלכדים על ידי הצמ

(, אחד משלבי decomposition) פירוק( 3) ;אחר מותם, ולאחר מכן נלכדים מחדשלמהיצורים החיים במהלך חייהם ו

מפורק לרכיביו  ,בו החומר האורגני שמקורו בגופות יצורים מתים, כולל נשורת הצמחייה חומרי ההזנהתהליך מיחזור 

 (. 1)מינרליזציה( בדמות חומרי הזנה, וכל זאת באמצעות חיידקים ופטריות )תיבה  הבסיסיים
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התהליכים ( וזאת באמצעות אותם 1)המלבן הכחול באיור לאדם מתוך המערכת האקולוגית זורמות לפיכך תועלות 

שונים, ובעיקר תורמות משמעותית לקיומו ורווחתו של האדם בהיבטים  תועלותה. שירותיםקרויים ההאקולוגיים 

הערכת התהליכים התומכים, סיווגה קבוצת מלבד (. 1 כלכליים, בריאותיים וחברתיים )המלבן הכתום באיור

, שירותי אספקה – של שרותי המערכת האקולוגיתקבוצות לשלוש שירותים האת המכלול המגוון של המילניום 

היחסים על המצביעים עם חצים  1איור בצד שמאל של  אלה מיוצגותקבוצות ארבע . שירותי תרבותו שירותי וויסות

  .ביניהם

 

הערכה לאומית: תרומת המערכות  –המסגרת הרעיונית של פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם : 1 איור

 האקולוגיות לקיום האדם ורווחתו. )בדוח ממצאי המפתח ובסינתזה מופיע איור מצומצם יותר(.

 

, מדיניותשינויים ב שהמקור הבסיסי העיקרי של רובם הוא יםשינוי יםעוברואספקת שרותיהן המערכות האקולוגיות 

במשילות, בכלכלה ובחברה, שבעקבותיהם מחוללים בני האדם שינויים בתשתיות ובמגוון הביולוגי של מערכות 

 ת אקולוגית טבעית למערכת חקלאית במטרהאקולוגיות. שינויים אלה נעשים לעיתים במודע, כמו התמרה של מערכ

. בדוגמא זו מתקיימת מצום אספקתם של שירותים אחריםמסוימים, מה שמביא לצלהגביר את אספקתם של שירותים 

בעיקר המרה של שרותי וויסות המתבצעים על ידי המערכת הטבעית, בשרותי אספקה המופקים מהמערכת החקלאית 

יש ששינויים כאלה נעשים שלא במתכוון, וגם אלה מביאים להתמרת  .(9פרק שהחליפה את המערכת הטבעית )

(. גורמים כגון 1)הרבוע הסגול באיור  גורמים מחוללי שינוימערכות ולהמרת שירותים. פעילויות אלה קרויות 

י באופן ישיר יתר משפיעים על התשתיות ועל המגוון הביולוג-או רעיית יתר-דיג כימי, , זיהוםהאקלים הגלובלישינוי 

. לעומתם, גורמים כלכליים, חברתיים, גורמי משילות וגורמים מדיניים מפעילים את גורמים ישיריםולכן מכונים 

נתונות גם לשינויים סביבתיים  המערכות האקולוגיותבנוסף,  .גורמים עקיפיםהגורמים הישירים, ולכן קרויים 

׳אל -ה ת)למשל, תופעשינויים לא סדירים מחזורי והן אקלימי השינוי במערך השאינם מעשה ידי אדם, הן  חיצוניים

, התורמים אף הם לדינמיות במצבן של המערכות האקולוגיות על המגוון הביולוגי ניניו׳, שיטפונות ושרפות יער(

 שלהן והתהליכים האקולוגיים המתרחשים בהן. 
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 גם להם תרומה לרווחת האדם, כמו למשל תרומתחשוב לציין, כי מלבד המערכות האקולוגיות ישנם גורמים נוספים ש

-בלתי מחצביםו נפט כגון ,תהליכים אקולוגיים עכשוויים באמצעותמסופקים  ושאינם אינם מתחדשיםשטבע  משאבי

 מאזורים מופקים הם אם גם זה פרויקטנכללים במסגרת  אינם אחרים. משאבים בלתי מתחדשים אלהמתחדשים 

 .אקולוגיות כמערכות המתפקדים

 

המערכות האקולוגיות ומערכות האדם מודל המסגרת הרעיונית הוא מודל דינמי המתאר מערכת משוב הדדי של 

(Collins et al., 2011; UK-NEA, 2011; Maes et al., 2012)מבוססת על יחסי הגומלין  . מערכת משוב זו

מגיב לאותות המתקבלים מהמערכות האקולוגיות גורם לשינויים במערכות האקולוגיות וגם האדם  -שבין האדם לטבע 

משפיעות על  האדם לשינויים אלה ותתגוב יהם לאדם.מתבטאים בשינוי בממדי אספקת השירותים ותועלותהם כפי ש

)מערכת החיצים  על השירותים שהן מספקות, וחוזר חלילההמבנה ולכן גם על התפקוד של המערכות האקולוגיות 

 (.1של איור 

אספקת  שלשאינו מופיע בציור, והוא ממד קנה המידה  נוסף ממדגם  צמוד 1המסגרת הרעיונית המתואר באיור  למודל

להתקבל בפיגור של זמן  יכולהידי המערכת בזמן נתון  עלרות המסופק ישל ש תועלותיו – ובמרחב בזמןרותים יש

 כלומר, .לאדם הנמצא באתר אחר תועלתלהביא  עשוירות המופק במערכת שבאתר מסוים, י)קנה מידה בזמן(, וש

  .ומרחב זמן שלהמידה  בקני, גבולות לחצות עשויה רותיהש אספקת

 

 (נוטרינטיםחומרי הזנה )אקולוגים תומכים: מחזור לתהליכים  הדוגמ - 1תיבה 

צמחים )נוטריינטים( מהסביבה -הוא התהליך בו עוברים חומרים מזיני  (nutrient cycling)מחזור חומרי הזנה

הפיסית לאורגניזמים חיים ושוב מוחזרים לסביבה הפיסית. לדוגמה, המאגר הגלובלי העיקרי של הפחמן שהוא 

חמצני( באטמוספרה וכגז מומס במי -רכזי בכל מולקולה בגופו של כל יצור נמצא כגז )פחמן דוהרכיב המ

האוקינוסים. באמצעות תהליך הפוטוסינתזה נלכד הפחמן הגזי על ידי הצמחים ההופכים אותו לפחמן אורגני 

עובר הפחמן מיצור  בגופם. הצמחים נאכלים על ידי יצורים שבעצמם עשויים להיטרף על ידי יצורים אחרים. כך

אחד למשנהו. כל היצורים הללו "שורפים" את הפחמן האורגני המשמש כדלק לפעילותם, נושמים ופולטים פחמן 

חמצני בחזרה כגז לאטמוספרה. כמו כן, כל חומר אורגני מת )מן החי והצומח( מפורק על ידי חיידקים ופטריות -דו

חמצני כתוצאה משרפת דלקים בתחנות -רם לפליטה של פחמן דוחמצני כגז. גם האדם תו-שפולטים את הפחמן הדו

כח לייצור חשמל, בתעשייה ובתחבורה. תנועה מעגלית זו של פחמן או כל חומר מזין אחר )כגון חנקן וזרחן( 

 חיונית לתפקודה התקין של כל מערכת אקולוגית ביבשה ובמים. 

 

 
 

 ר הפחמן. סכימה של מחזו

 אתר האינטרנט של מכון דוידסוןמקור: 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9C%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9C%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F
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 וקיימות יציבות, אקולוגייםתהליכים  - אקולוגיותה מערכותה. 4

 ,ובכך ממחזרים ,המפרקים (בעיקר זעירים) ויצורים אחרים כלשהם חיים ומתקיימים צמחיםבו שכל שטח או אזור 

בין אם מדובר  ,מערכת אקולוגית(, מתפקד כנוטריינטים) ההחומר האורגני שבחלקי הצמח שנשרו לחומרי הזנ את

הצמחים מיני בין  ,)למשלהללו  יצוריםהשבין גומלין היחסי  מים כאגם או כים. במקווהבשטח קרקע טבעי, חקלאי, או 

של המערכת האקולוגית  תהפיזיהתשתית  ביןל כל אלהובין שבקרקע(,  היצורים הזעיריםשעל פני הקרקע ובין 

לבין  ניהםביוגם ובמערכות המימיות גם גוף המים עצמו(,  ,במערכות יבשתיתומסלע המתחזקת אותם )קרקע 

האקולוגי הבסיסי של כל המערכות תהליך להנעת האנרגית השמש  מאפשרים את רתימתהאטמוספרה שמעליהם, 

מקור  הוא אפואתהליך אקולוגי זה . ראשוניההייצור  ייצור גופו של הצמח ותחזוקתו, תהליך המכונה - האקולוגיות

רותי המערכת. המערכות ימעורבותם באספקת שומאפשר את  ,עלי אדמות כל שאר היצוריםהמקיים את המזון 

זאת בנוסף לתועלות  .תועלותיהםמגוון כהון הטבעי ממנו מופקים השירותים על למעשה האקולוגיות מתפקדות 

 ומו, התורמים כולם לרווחת האדם וקיפיננסיה, ו(manufacturedיוצר )המהחברתי,  ,מההון האנושי המופקות

(Porritt, 2007). 

 

ּיֹוְסֵפָרהמכלול המערכות האקולוגיות, המכסה את כל שטחו של כדור הארץ מהווה את    , כינוי למעטה כדור הארץהבִּ

כדור הארץ. חלקים ב החייםהמאוכלס על ידי מכלול היצורים  – האטמוספרה שלוחלק מו היבשות, האוקיינוסים –

)למשל, נופת יערות  biome או ,נֹוָפהשונים מכדור הארץ נמצאים תחת משטרי אקלים שונים, וכל חלק כזה מכונה 

מאסף  . לכל נופה(ברובה תחת משטר האקלים הסובטרופישיות נופת המדבראו , תחת משטר האקלים הטרופי הגשם

של ולמבנה התשתיתי מותאמים למשטר האקלימי יצורים אלה  .biotaהמכונה ְיצּוָרה, או שונה של יצורים חיים 

משטרי אקלים שונים, בה שלמרות ממדיה הזעירים יחסית קיימים  ,ישראלפרויקט זה הנערך ב. הנופה בה הם חיים

 תיכוני-על אקולוגיות )כמו המערכות המדבריות, או המערכות של החבל הים-מערכותל מתבסס על חלוקת ישראל

ביולוגי המגוון ה שהוא ,מכלול המינים של כל מערכת אקולוגיתל(. הפרויקט מתייחס שבתחומי מדינת ישראל

(,biological diversity ובקיצורbiodiversity )  .המינים שבין  שונותזאת על מנת להדגיש את השל המערכת

תהליכים האקולוגיים עיצוב הב המינים,בין המינים, ולאו דווקא מספר  השונותשל  החשיבותוהאקולוגית  שבמערכת

 המערכת ותועלותיהן לאדם. שתוצאתם היא אספקת שרותי והמתרחשים בה, השונים 

 

כמו כל מערכת כך גם המערכת האקולוגית היא רבת רכיבים תפקודיים ולכן מאופיינת בדינמיקה מתמדת. המערכת 

חשים בה ולעבור ממצב אחד למשנהו כאשר לכל עשויה להימצא במצבים שונים של רכיביה ושל התהליכים המתר

חלק ניכר מדינמיקה זו הוא תוצר של המבנה הספציפי רותים ואיכותם. יאחד ממצבים אלה יש ביטוי בקצב אספקת הש

נובעים  ,ממצב למצב, המתבטאים גם בשינויים באספקת השירותים מעבריםשל כל מערכת ומערכת, אך רוב ה

גורמים מחוללי שינוי ישירים המונעים על ידי הגורמים  –מפעילותם והשפעתם של גורמים חיצוניים למערכת 

כל  "בריאה"מכונה " או מתפקדת כהלכה"המערכת האקולוגית  תו של האדםמבחינ(. 1האנושיים העקיפים )איור 

.  מיטבית ויציבה של מגוון שרותיה הבאספק ןלאורך זמאשר תומכים האקולוגיים  התהליכיםקיימים בתוכה מתעוד 

יותר מכך, מערכות אקולוגיות שהן  (.Müller, 2005מאפיין זה נכלל גם תחת ההגדרה של "שלמות אקולוגית" )

זו של הדור הנוכחי אלא גם  ורווחתו של האדם, לא רק ז (sustainability)״בריאות״ לאורך זמן, תורמות לקיימות 

 (. Abson et al., 2014הבאים )דורות האדם בשל 
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מערכות  למשל, התמרת – השינוי בשימושי קרקעהוא המחולל שינוי באספקת השירותים  המרכזי הגורם הישיר

 ההתמרוגם הכנסת מקנה למערכת(, למערכות יער נטוע, למערכות חקלאיות,  באמצעותלמערכות מרעה ) טבעיות

אותה קרקע של תפקוד ה חדלחלקים ניכרים מהקרקע ובכך טמים שבהן נאלמערכות מבונות  של מערכות חקלאיות

. תשתיות תחבורה גם הן אוטמות את הקרקע שמתחתן ומקטינות את השטח הכולל של המערכות כמערכת אקולוגית

 המרחבית של המערכות קישוריותלו להמשכיותשהן גורמות קיטוע האקולוגיות, אך עיקר השפעתן הוא ב

  . האקולוגיות

באופן חלקי  וטבעיותמערכות אקולוגיות טבעיות להמקנים ים מאפיינהזה שנים שמדעני האקולוגיה מנסים לזהות את 

זיהומים כימיים, שינוי בשימושי קרקע, כמו ישירים, גורמים מחוללי השינוי בפני עמידות  (מערכות מרעה)למשל, 

למדוד את איתנותה של גם לזהות ואף המדענים ופלישת מינים זרים. באותה מידה מנסים  הגלובלייםשינויי האקלים 

שהשפעת הגורם מחולל השינוי חדלה.  יכולתה לחזור למצבה המקורי לאחר המתבטאת בשימורהמערכת האקולוגית 

ת השינוי באספקת האם עוצמ –מנסים המדענים לזהות את מאפייני ההשפעה של הגורמים מחוללי השינוי  יתר על כן,

 אלא קיימת נקודת מפנה השירותים משתנה בהתאמה לעוצמת הגורם מחולל השינוי, או שתגובת המערכת אינה קווית

(tipping point בעוצמת הגורם מחולל השינוי ) מסוגלת המערכת אינה  ,ה זוגבוהים מנקודהשינוי ממדי כך שכאשר

בממדי העבר. המערכות האקולוגיות של ישראל על המגוון לספק שירותים  הכושרול למצבה התפקודיר חזולעוד 

שינויים מהווה את קיימותו, שכן הוא עשוי בפני כהון הטבעי של המדינֿה, הון אשר עמידותו  ותהביולוגי שלהן, מסווג

קעות, בגופי רותי מערכת. מכאן, פחיתה בממדי ההון הטבעי, בעיקר עקב שינויים בקרילקיים אספקה יציבה של ש

 רותים.יפחיתה באיכות ובממדים של אספקת השמים, וברכיבי המגוון הביולוגי שלהם, משמעה 

 

 ותועלותיהם שירותי המערכת האקולוגית. 5

רותי מערכת ימכלול שאת לראשונה  הציגה 2115בשנת  שבוצעה בקנה המידה הגלובלי ופורסמההערכת המילניום 

פרויקט זה מסתמך על חלוקה זו עם שינויים קלים בהגדרות לצורך התאמתן . ארבע קבוצותכשהם ממוינים ל

 במערכת ורכיבים תהליכים – שירותי אספקה( 1: )להתפתחויות בתחום, לשפה העברית ולמציאות הישראלית

 האספקה משירותי המתקבלים מוצרים. לקיומו הכרחיים מהם וחלק ,צורך שהאדם מוצרים המספקים האקולוגית

( 2; )טיים בעלי יישומים ביוטכנולוגייםמשאבים גנולהבערת אש, תרופות ו , עצים לבנייהשתייה מי, מזון כוללים

 עבור יותר נוחים או שהכרחיים סביבה תנאי ליצירת התורמים האקולוגיות במערכות תהליכים – שירותי ויסות

 של האבקהשיפור באיכות האוויר, , ושיטפונות קיצוניים אקלים תנאי מיתון, ואיכותם המים כמות ויסות כמו, האדם

ורכיבים  תהליכים של תרומתם – שירותי תרבות( 3; )עהקרק בסחיפת והקטנה , בקרה של מזיקיםחקלאיים גידולים

התועלות  אדם. של בני חייהם הכוללת מגוון ביולוגי ונוף( להעשרת –)בהגדרה רחבה  האקולוגיות במערכות

וספורט; אינטלקטואליות, כמו חינוך ומחקר מדעי; או  משירותי התרבות יכולות להיות פיזיות, כמו נופש, תיירות

)בהערכת המילניום נקראים  תהליכים אקולוגיים תומכים( 4; )ודת , זהות, חוויה רוחניתסמליות, כמו אומנות

וכך תומכים באספקתם המערכת האקולוגית בכללותה  בקיומה שלים התומכ תהליכים בסיסיים – (שירותי תמיכה

, יצירת קרקע, נכללים יצרנות ראשונית, ִמחזור חומרי הזנהבין התהליכים הללו כמוזכר לעיל, של כלל השירותים. 

 ומחזור המים בטבע. האבקה של צמחי בר

הערכות בקנה מידה מפורט הערכת המילניום בוצעה ברמה הגלובלית, אך בשלביה המתקדמים התנסתה גם במספר 

גלובליות שלו, היווה זרז לביצוע -(. פרויקט הערכת המילניום, על ההערכות התת״גלובלית-יותר )"הערכה תת

פרויקט ההערכה הלאומית בין הראשונות להן הוא  במספר גדל והולך של ארצות. הערכות ברמה הארצית/לאומית
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 המסגרת הרעיונית של הערכת המילניוםשאימץ את ( UK-NEA) של המערכות האקולוגיות של הממלכה המאוחדת

במהלך הביצוע  שימשה כמודל התייחסות במספר נקודות. הערכה זו של הממלכה המאוחדת האות שינה ועידכןאך גם 

 הרעיונית של הערכת המילניום. מסגרת מה שינוייםי נשגם , ממנה אימץ הישראליפרויקט השל 

 על ידי, שלא בוצעה בתוכנית העבודה של הפרויקט המערכתשירותי של נובע מהכללת הערכה כלכלית  אחד שינוי

העלה את החשש  כלכליתביצוע ההערכה ה .בהערכת הממלכה המאוחדתחשוב רכיב  היתההערכת המילניום, אך 

חומרי ההזנה, ולערכו מיחזור רות ישל שהכספי לערכו  , למשל,לחשבונאות כפולה כאשר מתבצעים חישובים נפרדים

הפחמן לא היה מתבצע ללא קיומו  לכידתרות יהפחמן, שכן האחרון מגלם את קודמו, כי ש לכידתרות יהכספי של ש

המסגרת הרעיונית של פרויקט הממלכה המאוחדת את התהליכים  הוציאהמרי ההזנה. היות וכך ורות מיחזור חישל ש

מה שמייתר את הצורך להעריך כספית תהליכים אלה, כאשר נעשית  האקולוגיים התומכים מהמסגרת של "שירותים",

אולם, פרויקטי הערכת מערכות לא מבצעים . ותקבוצות הנותרהשת ומשל תכל אחהשירותים השונים מההערכה של 

לזהות את רכיבי המגוון הביולוגי המעורבים באספקת כל  יםרותים, אלא גם ובעיקר מנסירק הערכות כספיות של הש

 רות, ואף יותר מכך, את הגורמים המחוללים שינוי במגוון הביולוגי ולכן גם באספקת השירותים. בתחומים אלהיש

שת קבוצות השירותים.  משום כך, גם פרויקט ומשל תהתייחסות ההערכה לתהליכים התומכים זהה לזו של כל אח

בה במסגרת הרעיונית ומטפלים זו ה קבוצ הטמיעו המדווח כאןממלכה המאוחדת וגם הפרויקט ב ה שהתבצעהערכה

 של הפרויקט הישראלי בפרקי המערכות השוניםגם  בנוסף על כך,. (3)פרק  "מגוון ביולוגי ותהליכים תומכיםבפרק "

 .  עניין והמידע שנמצאלפי השאר השירותים, הערכת בדומה לקיימת התייחסות לתהליכים התומכים , (9 – 4)פרקים 

)אשר הוגדרו על ידי הערכת  רותיםישהאבחנה בין הערכת המילניום היא הרעיונית של המסגרת לעומת שני  שינוי

הרכיבים רותים" הם יהנובעות מהשירותים. וכך "ש התועלותהמילניום כ"תועלות לאדם ממערכות אקולוגיות"( ובין 

מייצרים את התועלות לאדם הנהנה מהם, באשר ואלה התהליכים האקולוגיים המתרחשים במערכת האקולוגית, או 

, כולל השירותים המסופקים מהמערכות האקולוגיות של ישראל שנסקרו במסגרת הפרויקטמפורטים  2באיור הוא. 

רות וויסות ילדוגמא, ש. וסימון יחסי הגומלין בין קבוצות השירותים דוגמאות לתועלות הנובעות משירותים אלה

הצמרות הוא תהליך בו מערכת החורשים והבתות של החבל הים תיכוני של ישראל די המופק על ימחזור המים 

ה של העצים ממתנים את עוצמת המכה של טיפות הגשם בהגיען לקרקע. לתהליך זה, שהוא המנגנון של ווהעלו

עילי ומיתון נגר  )מאגר מי תהום( אקווהקרקע, החדרת מים להחדרת מים ל –רות, ישנן תועלות אחדות יהש

 ושיטפונות, כאשר ניתן לכמת את ערכה של כל אחת מהתועלות הללו לכל אחד מהרכיבים השונים של רווחת האדם.

שירותי תהליכים אקולוגיים נתמכים = < = : תהליכים אקולוגיים תומכיםולתחום אותם בין המושגים קשרלכך ניתן 

   .(Fisher et al., 2009)  תועלות לרווחת האדםהמעידים על תרומת ה ערכים< =תועלות < =המערכת האקולוגית 

 

  שרותי מערכת פוטנציאליים. 6

של תהליכים אקולוגיים שמייצרים תועלות לאדם כ"שירותים" מחייבת זיהוי רכיבים והמסגרת הרעיונית המגדירה 

תועלת ממנו, בישראל , תהליך אקולוגי שאין לאיש כלומרהמשתמשים בשירותים.  –הנהנים מתועלות אלה, היינו 

רות מערכת יש לאתר את הצרכן ימכאן שעל מנת לזהות תהליך אקולוגי כש שרות מערכת.ראוי להיחשב כאינו 

אך המציאות היא ששינויים במערכות האקולוגיות ו/או שינויים . (Bastian et al., 2012) האנושי של התהליך

במקרים אלה ניתן לכנות  רות מערכת.יבמערכות האנושיות עשויים להשפיע על יכולת הזיהוי של תהליך אקולוגי כש

בעבר  צרכנים שהיו להםבתהליכים  ,למשל ,כשירותים פוטנציאליים. מדוברמסוימים תהליכים אקולוגיים רכיבים ו
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לא נעשה בהם שימוש )או שהשימוש בהם כיום ו, אך השירותים הללו נזנחו רותי מערכת לכל דבריולכן תיפקדו כש

פיתוח ושימוש )א(  שונים:אפשריים גורמים מ . שינוי זה בשימוש או בביקוש לשירות יכול לנבוענעשה מזערי(

אספקת שיכולה להחליף את שירות , התפלת מי ים למשל,שעשויות לשמש כתחליף לשירות כלשהו. , בטכנולוגיות

שעשויה לייתר את על מדרונות תלולים בניית טרסות חקלאיות אימוץ , או של מערכת אקולוגית מימיתשפירים מים 

האספקה של לשרות  הקטנת הביקוש כמו ים/תרבותייםכלכלי יםשינוי )ב( ;קעשרות המערכת של וויסות סחיפת קר

בתרופות של האוכלוסיה תלות בלעדית התקדמות הרפואה המודרנית וכתוצאה מכך יצירת בעקבות וזאת צמחי רפואה 

, כמו למשל מקרה הכחדת הלוטרות בחופי קליפורניה על פקוד המערכת האקולוגיתישינויים בת )ג( ;התעשייתיות

שימשו ש, אצות אצותהניזונים מ ת מזונה של הלוטרה, קיפודי היםיאוכלוסיבגידול חל בעקבותיה שידי צייד יתר, 

אספקת דגי מאכל רות יהצטמצם ההיצע של שכך ב .מה שהביא לדלדול אוכלוסיותיהםכבית גידול לדגים מסחריים, 

  (.Jackson et al., 2001))החוף הימי של קליפורניה האקולוגית של רכת מעהעל ידי 

בעבר אך בהשתנות הנסיבות על ידי האדם ביקוש  היה להםתהליכים אקולוגיים שלא כאשר גם התרחיש ההפוך,  וישנ

 טיפוח יםמאפשר והטכנולוגיה שהתפתחה בעקבותיו מדעיהמחקר ה )א( :דוגמאות מספר, ולכך בהווהנוצר ביקוש 

. כל אלה , או להפקת חומרי רפואהמזיקי גידוליםלצמחי תרבות, ופיתוח מינים מהבר ללוחמה ביולוגית בצמחי בר 

גנטיים,  פעילויות מו"פ שמאפשרות להגדיר מערכות אקולוגיות טבעיות כספקיות שירותי אספקה של משאבים הן

 תרבותית-החברתיתמגמה ה)ב(  ;(Wilson, 1988)מה שלא ניתן היה לעשות טרם בוצעה פעילות מחקר מדעי זו 

לתהליך  צמחי הרפואהל אספקת בית גידול״“תהליך האקולוגי של עושה את המן הטבע  "מזון בריאותב"של שימוש 

( ג) ;מה שלא היה טרם השינוי התרבותי – אספקת צמחי רפואה – של המערכת האקולוגיתרות יבש התומך חשוב

למערכות אקולוגיות בעלות פוטנציאל גבוה לאספקת שירותי תרבות, בעיקר שירותי נופש בחיק  עלייה בנגישות

פוטנציאל שלא היה ממומש , זמן הפנויה התארכות משךפריצת דרכים, עלייה ברמת החיים, ורותי נוף, עקב יהטבע וש

 שתי הפסקאות האחרונות מכילות .(de Groot et al., 2010; Orenstein et al., 2012) לפיתוח התשתיותקודם 

אך אינם בשימוש כיום, ביקוש על ידי האדם, היה להם שר כארותים פוטנציאליים שהתממשו בעבר ידוגמאות לש

 התממש לאחרונה. אך הפוטנציאל שלהם  היה להם ביקוש בעבררותים פוטנציאליים שלא ישדוגמאות לו

, היינו תהליכים אקולוגיים שהוגדרו מימושםבהקשר זה יש לאבחן גם שירותים פוטנציאליים שלא הייתה מודעות ל

. למערכות האקולוגיות בכדור הארץ על מגוון רות לכידת הפחמןישינויים סביבתיים, כמו שכשירותים בעקבות 

-. קיבוע הפחמן עליצוריהן השפעה על האקלים העולמי דרך וויסות הריכוזים של גזי החממה השונים באטמוספירה

כאשר אולם . הראשוני ידי הצמחים הינו אחד התהליכים הללו והוא למעשה מרכיב בתוך התהליך התומך של הייצור

חמצני עולה בקצב הולך וגדל ובאופן שכיסוי הצומח אינו מצליח לאזן, בגלל התעצמות -התברר שריכוז הפחמן הדו

פליטות גז זה עם הגידול בשריפה של דלקים מאובנים, הוגדרו התהליכים של קיבוע הפחמן האטמוספרי לפחמן 

שירות זה קיבל רות לכידת הפחמן. יבגופי הצמחים ובקרקע, כש אורגני במערכת האקולוגית והשמירה של פחמן זה

לממדי אספקתו מקום נכבד בעיצוב עתידו של אקלים ש מקום מרכזי תחת השירות של וויסות האקלים העולמי היות

לכאורה בתודעתו  'רדוםשהיה 'רות יאפוא דוגמא של ש הוארות לכידת הפחמן יש מכך. כל המשתמעעל כדור הארץ 

יערות מערכת רות ויסות הגנת החופים של יש הוא, וחוסר מודעות לקיומ דוגמא נוספת לשירות שהיה .של האדם

 .וצונאמי ןהוריקסופות קיצון כמו -רועיימפני א, שם הם מגינים םהאוקיאנוסיהמנגרובים בחופים הטרופיים של 

)בין השאר, כדי להקים  במקומות שהוסרו יערות אלה כי רהתברכאשר רק הושגה  זהרות ישהמודעות לקיומו של 

 נשמרו המנגרוביםיערות  היו גדולים משמעותית בהשוואה למקומות בהםהצונמי נזקי , בריכות לגידול חסילונים(

(Barbier et al., 2010) . רות וויסות לאחר שינוי מכוון במערכת אך ידוגמה דומה ל"גילוי" שבישראל, ניתן למצוא
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, פרויקט המוכר כ'ייבוש ם החולהגשל מערכת המים של ביצת וא בשינוירות במערכת, ישלא מדעת על קיומו של הש

 (. 2תיבה ) החולה'

 

ביקוש על ידי תהליכים המזוהים כשירותים שיש להם רכיבים וללסיכום, פרויקט זה מתייחס בראש ובראשונה ל

שירותים  זיהוי שלמאפשר , מה שגם במצבי עבר של המערכות האקולוגיותהפרויקט מטפל אך  .משתמשים כיוםה

על הצורך לשמר גם צביע מ. הפרויקט לתוצריהם ביקושב עליהעם  פוטנציאליים, שחלקם עשויים להתממש בעתיד

רותים עכשוויים או פוטנציאליים, אך עשויים ירכיבים של המגוון הביולוגי אשר לכאורה אינם מעורבים באספקת ש

 .(Bastian et al., 2012)להיות נדרשים לצורך אספקת שירותים עתידיים  

 

 

 

 ייבוש החולה –שימושי קרקע גורם לשינוי באספקה של שרותי מערכת האקולוגית : שינוי 2 תיבה

ההיסטוריה של אגם החולה מהווה דוגמה מצויינת למערכת אקולוגית שסיפקה שירותי מערכת שהובנו רק לאחר 

התיחסו השלטונות והתושבים לאגם החולה כמקור  1951שהמערכת עברה שינויים קיצוניים על ידי האדם. עד 

ו כן התושבים ומקבלי ההחלטות למחלת המלריה המועברת על ידי יתושי האנופלס ולכן ראו בו איום סביבתי. כמ

. למרות התנגדות מסויימת של (Hambright & Zohary, 1998)ביקשו להפוך את שטחו לאדמה חקלאית 

תי חובבי הטבע נערך פרוקיט הנדסי רחב היקף שניקז את מי אגם החולה לכינרת. תהליכים דומים של ייבוש ב

(. התוצאה היא אובדן Reid et al., 2005ובעולם כולו ) (Levin et al. 2009)גידול לחים נפוצים בישראל 

 של מינים רבים ושירותי מערכת בישראל ובעולם כולו.

ייבוש החולה ופעולות השיקום שנערכו כעבור עשרות שנים גרמו להגברה והפחתה של שירותי מערכת שונים 

(Cohen-Shacham et al. 2011) מצד אחד, ייצור מזון )שרות אספקה( עלה בעקבות ייבוש האגם בו בזמן .

שאספקת חומרי גלם כגון סיבים ודברי קישוט ירדה. פרויקט הייבוש גרם לאובדן שירותי וויסות כגון וויסות 

איכות המים וטיהור המים מכיוון שבאגם שקעו חנקות ומינרלים ולכן לא זרמו אל הכינרת. כתוצאה מכך ירדה 

. (Hambring & Zohary 1988)בכינרת יחד עם עליה בכמות הסדימנטים, החנקות והזרחות שזרמו אליה 

ההצפה של אגמון החולה שיקמה במידה מסויימת את שירותי הוויסות הללו וסייעה להופעה של מינים שנעלמו 

(Gophen 2015)צטמצמו עקב הייבוש שוקמו במידה . בדומה, שירותי תרבות כגון פעילויות פנאי וחינוך שה

 רבה בעקבות פעולות ההצפה של אגמון החולה.  

חיים ודגים -ייבוש החולה נחשב כאחד מהגורמים המרכזיים לאובדן מינים במאה שעברה, בעיקר מינים של דו

(Dolev & Perevolotsky 2004) ההצפה הובילה להתאוששות חלק מהמינים, בעיקר מיני צמחים .(Kaplan 

et al. 1998)  כולל מינים שנחשבו למינים שהוכחדו. כמו כן האגמון הפך לתחנת מעבר ולאתר חריפה של עופות

 ממינים שונים. 
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הערכה  –שירותי המערכות האקולוגיות של ישראל שזוהו במסגרת פרויקט 'מערכות אקולוגיות ורווחת האדם : 2 איור

 מצויינות דוגמאות לתועלות מכל שירות(.לאומית' )בסוגריים 

 

 

 אקולוגיותהמערכות השירותי  באספקת ומעורבותו ביולוגיהמגוון ה. 7

 ?מהו המגוון הביולוגי 7.1

ובגרסתו  המוקדמות של המאה העשרים 81-נכנס לשימוש בשנות ה biological diversityהאנגלי המונח 

המונחים כתחליף לצמד עודו משמש שימש אז ומונח זה  .אותו עשורה של יבמחצית השני,  biodiversity,המקוצרת

המצרף את אקולוגי מדד ) "מגוון המינים", ו(מספר המינים באתר או במערכת אקולוגית )שאינו אלא "עושר המינים"

. בשיח הציבורי ואף המקצועי בישראל המונח (מספר המינים והשפע היחסי של כל אחד מהם באותו שטח או מערכת

כאשר זאת גם . שעל פי רוב מיוחס לעושר המינים ,לא דחק את השימוש הרווח ב"מגוון המינים""מגוון ביולוגי" 

העשורים הראשונים של עוד במהלך מגזר הארגונים ה"ירוקים" של  "המגוון הביולוגי" מופיע בעיקר במדיום הכתוב

ה״אגף לשטחים פתוחים״ ב״אגף שטחים פתוחים המיר את שם המשרד להגנת הסביבה גם לאחר ש .המאה הנוכחית

ידי רוב -המושג עדיין לא מוכר על "תכנית לאומית למגוון הביולוגי"מסמך בשם  2111-בפרסם , וגם "ומגוון ביולוגי

 . הציבור בישראל

 

גוניות של היצורים החיים במערכת -רבה"-הוגדר המגוון הביולוגי כשל ישראל מערכות הלצורך פרויקט הערכת 

בשימושו הרחב מכליל המונח כי "גם מונחון(  וראההגדרה ) בנוסף, מציינת". אקולוגית או באתר מוגדר כל שהוא

הסיפא  ."את עושר החיים על פני כדור הארץ, על מגוון המינים, המערכות והנופים בהם הם מתקיימים ומתפקדים

, על ידי ארגונים 91-בעיקר החל בשנות האך  81-עוד בשנות הושמקורםבמונח על שימושים מצביע של ההגדרה 

ּנּות כ המגדירה את המגוון הביולוגי םבינלאומיים ובעיקר על ידי "אמנת המגוון הביולוגי" של האו" ִמְשתַּ
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(variability)  מינית )השוני שבין הטיפוסים הגנטיים, האוכלוסיות והזנים השונים של כל אחד מהמינים(, זו -התוך

-המאפיינת את הרבאת גישת ההיררכיה הביולוגית משקפת  שבין המערכות האקולוגיות. הגדרה זושבין המינים וזו 

מגוון המולקולרי, עבור למגוון הגנטי, , החל בהביולוגיות , על רמותיההחיים על פני כדור הארץעושר את גוניות ו

ברמת הנופים וכלה מערכות האקולוגיות למגוון המינים )שלא במשמעות המדד האקולוגי הנושא שם זה(, למגוון ה

 . (יחידות נוף םהמערכות ביוצר)מכלולי 

רותים, ישל כל אחת ממערכותיה האקולוגיות של ישראל בהפקת ש מעורבות המיניםהיות והפרויקט אמור להעריך את 

במגוון  הוא עוסק גםהמגוון שבין המינים, ורק במקרים מיוחדים היינו המרכזית,  ההיררכיתברמה הפרויקט מתמקד 

בוחן  הואמגוון שבין המערכות האקולוגיות, גם אם הפרויקט אינו מתייחס ל .ש"בתוך" המינים, שהוא המגוון הגנטי

 ומאפיין כל אחת מהמערכותבאספקתם מגוון הביולוגי המעורב ובירותים אספקת השמערכתית ב-השונות הביןאת 

של הכרחי ( מציג את המגוון הביולוגי כרכיב 1סגרת הרעיונית )איור המהגרפי של מודל הלפיכך,  .אספקה זובממדי 

כל שהוא שאין בו מגוון ביולוגי אינו שכן שטח , הון הטבעי של המדינה(של המשמעותי  רכיבהמערכת האקולוגית )וכ

של ולפיכך גם אינו מספק שירותי מערכת אקולוגית )אך לא כל אתר שיש בו רכיבים  כמערכת אקולוגית מתפקד

את חשיבותן  ציגנועד לה ת המערכות האקולוגיותפרויקט הערכלסיכום, . המגוון הביולוגי מתפקד כמערכת אקולוגית(

אך משום שאלה תלויים במגוון הביולוגי המאכלס אותן, . באספקת תועלות, ביניהן קיומיותשל המערכות הללו 

רכיבי המגוון הביולוגי של המערכת בהפקת לזהות את אופני וממדי המעורבות של משימתו של הפרויקט היא 

כך , המגוון הביולוגיעל שמירה  הטבע, שעיקרה בשמירתבצורך והממשל הציבור  את הבנתלהעמיק  ךשירותיה, ובכ

  . אספקת השירותים המשךאת שיבטיח 

 ?כיצד מתפקד המגוון הביולוגי באספקת שרותי המערכת 7.2

האקולוגיים המוגדרים תהליכים ב להיות מעורב, במישרין או בעקיפיןכל יצור החי במערכת האקולוגית  עשוי 

עושר . רותירות לשיומש במידה ניכרת ממין למין המשתנלהפקת השירותים המינים גודל תרומתם של  .כשירותים

פי ל , וזאתכל אחת מהקבוצות הטקסונומיותב בשמות המינים ומספריהםהמינים או מגוון המינים מבוטאים על פי רוב 

 -מידת הרזולוציה הטקסונומית )מספר מיני הצמחים, מספר מיני הדגניים על סוגיהם, וכד'( או לפי אורחות חייהם )חד

זיהוי תפקידו של המגוון הביולוגי באספקת השירותים מצריך מיון של  אולם, .שנתיים, עשבוניים או מעוצים(-או רב

בהתייחס  זיהוי זה חשוב באופן מיוחד. לרכיבים תפקודייםמיון המינים בהתאם לתפקודיהם המערכתיים, היינו 

והידע  נמוכהלקיומם  הציבור אשר מודעותכשירותי הוויסות, מהם התורמים החשובים ביותר לקיומו של האדם, ל

מעורבות מספר דוגמאות של להלן בחסר.  הלוק במגנונים אלהמעורבות המגוון הביולוגי על על מנגנוני הפקתם ו

  וון הביולוגי בכל אחת מארבע קבוצות השירותים. רכיבי המג

שבין תועלותיו ויסות החדרת מים לקרקע ולמי  ,וויסות מחזור המיםרות ישחלק משמעותי מ שירותי הוויסות:

ות על ידי רכיב המגוון הביולוגי הקרוי "תכסית הצומח". עם נופלן, טיפ סופקמ ,התהום, ומיתון ממדי הנגר העילי

מבוסס על הארכיטקטורה הפיזית של מיני שתפקודה באספקת השרות , הצומח לראשונה בתכסיתהגשם נתקלות 

לארכיטקטורה הפיזית מתבטאת  מין של צמחתרומת כל  .מגוון הטקסונומי שלהםהלא על עושר מיני התכסית והצומח ו

דרדרות מעלה לעלה יבגובהה )או עובייה( של התכסית, ובצפיפות מכלול העלווה והענפים. עד שטיפות הגשם מ

בקרקע, מה שמאפשר לטיפה לחדור לקרקע ולא  ןפגיעתומענף לענף ומגיעות לפני הקרקע קטנה והולכת עוצמת 

מעורבת גם בהאטת הנגר העילי הנוצר בעוצמות משקעים גבוהות, בחלחול תכסית הצומח בנוסף, . ליצר נגר עילי

המגוון הביולוגי הקרוי וכך תכונותיו הארכיטקטוניות של רכיב המים לעומק הקרקע ובאידויים חזרה לאטמוספירה. 
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עורם שימלא את ילאקווה לעומת שממנה עור מי הגשמים שיחדרו לקרקע ויש מעורבות בקביעת הצמחית״ התכסית״

 כנרת( והמלאכותיים. כהמאגרים הטבעיים )

פרוקי ויסות  –מעורב רכיב מגוון ביולוגי המתאפיין במיקומו במארג המזון  וויסות מזיקי חקלאות מנגנון של שירותב

 כולל האקולוגיתרכיב זה במערכת  .יםשל פרוקי הרגלי םטורפיהחקלאות מתבצע באמצעות רכיב ב םמזיקיה רגליים

מו טורפים ובעלי אופי הזנה שונה, כוחרקים,  עכבישים ,כמו ציפורים ,מקבוצות טקסונומיות שונותרבים מינים 

מינים של חקלאות מתבצע על ידי רכיב ב םמזיקיהוויסות מכרסמים  . לעומת זאתמתמחים וכוללניים או אוכלי כל

 (. 3)תיבה  עופות דורסיםטורפים המתמחים בטרף מסוג זה, בעיקר 

 

 

  

  של מזיקי חקלאות ויסות שרות: 3תיבה 

לבנות מינים רבים של חיות בר נוטלים תפקיד חשוב בויסות  של מיני מזיקים לחקלאות. מעריכים כי תנשמות 

(Barn owls ניזונות מאלפי מכרסמים מדי שנה. לכן התנשמת מיצגת רכיב במגוון הביולוגי המעורב ישירות )

י של  מקומות הקינון, בעיקר צמצום בשירותי וויסות.  האדם חולל שינויים רבים שהשפיעו על המגוון הביולוג

מספר העצים המתאימים לקינון. לפיכך הגורם המגביל לגודל אוכלוסיית התנשמות בעקבות השינויים שחולל 

תיבות קינון לתנשמות בשטחים  3,111, הוצבו 2112ועד  2118האדם הוא זמינות מקומות קינון.  לכן בין השנים 

דלה משמעותית של אוכלוסיית התנשמות. כתוצאה מכך התחזק מאוד אפקט חקלאיים ברחבי המדינה שאיפשרו הג

הוויסות של התנשמות מה שהביא להפחתה משמעותית במספר המכרסמים שגרמו לנזקים בשטחים אלו ולסיוע 

. למשל, לחץ הטריפה של התנשמות (Meyrom et al., 2009) להימנעות מהשימוש בחומרי הדברה כימיים

(. זו דוגמה לכך 2113)מוטרו וחובריו,  3.6%-אספסת לאחר הצבת תיבות הקינון הגדיל את היבול בבשדות 

לכן ניהול ראוי המגביר את שירות הוויסות של התנשמות.   נוי )באמצעות הצבת תיבות קינון(שאדם מחולל שי

ילים אחרות, יכול לרתום את של אוכלוסיות חיות הבר יכול לקדם שליטה ביולוגית של מזיקים חקלאיים, או, במ

  המגוון הביולוגי לטובת אספקה של שירותי ויסות.רכיב זה של הפוטנציאל של 

 

 
 

 תנשמת עם נברן במקורה

 צילום: אמיר עזר
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 (,נוטריינטיםחומרי ההזנה )של מיחזור  התהליך התומך :(רותי התמיכהישתומכים )אקולוגיים תהליכים 

מתבצע  ,של הנשורת )בעיקר צמחים מתים וחלקיהם, עלים וענפים( (decomposition) שאחת מחוליותיו היא הפרוק

קרקע  תוחיפושימספר מינים של למקטעים קטנים על ידי  הוענפינשורת בפירוק פיזי של עלי הכפס ייצור הפותח 

על ידי חיידקי  ,ת של עלי וענפי הנשורת והתמרתןיים בפרוק הכימי של המולקולות האורגניותמסוהניזונים מהנשורת, 

הפקתו של תהליך תומך חשוב זה חומרי הזנה לצמחים. כלמולקולות מינרליות המשמשות  ופטריות זעירות, קרקע

בכל אחת מהחוליות מתפקדים מספר מינים,  :תלויה לא במספר המינים המבצע את המיחזור, אלא במגוון תפקודיהם

ה לפעילותו של התהליך גם אל מול גורמים מחוללי שינוי, כך כבטוח משמשהאחד , כאשר זהים יםמהם בעלי תפקוד

 שלמינים שייפגעו יהיו תמיד ממלאי מקום.

יחסי יחסי הגומלין המתרחשים במערכת האקולוגית שבכולם מעורבים כל מיני ורכיבי המגוון הביולוגי, מכלול תוך ב

ים קאליפיזי-ימייםתשתית הפיזית )קרקע או מים( ולגורמים הכבין היהם לבינש ואלה שבין המינים השוניםגומלין 

אוסף של להתקיים במערכת. עצמם ים למינים המאפשרתהליכים גם ישנם  האחרים המשפיעים על המערכת כולה,

תהליכים כאלה מספק, מתחזק ומקיים את בתי הגידול של רכיבי המגוון הביולוגי, של מינים שונים, וכך מאפשר את 

או habitat refugium (Costanza et al., 2006 )רות תמיכה זה קרוי ישקיומו של המגוון הביולוגי במערכת. 

רות ישהבאספקת  בפרויקט זה. "ידול למגוון הביולוגיבתי ג קיום רותי, ו"ש(TEEB, 2010) רות בית גידול"י"ש

שחלקם משמעותי  מרבית רכיבי המגוון הביולוגי של המערכות, אך ישנם גם רכיבי מגוון ביולוגי ספציפייםמעורבים 

 במערכת האקולוגית של שונית האלמוגים המגוון הביולוגי של מיני אלמוגי האבן למשל,כאלה הם,  .יותר בשירות זה

המגוון הביולוגי של עצי היערות שהארכיטקטורה שלהם מספקת בתי גידול למגוון ביולוגי עשיר ביותר. כך גם ו

הדורבן  ,למשל – רכיב המגוון הביולוגי של "מהנדסי המערכת האקולוגית"המהווים את  ידועים מינים בודדים

 ,Safrielהתיכון )-חופי הים( במערכת ימי לזוןי)ח הבונה והצינוריר (Jones et al., 1994) ת המדבריתכבמער

רבים המעצבים את תשתיות המערכת כך שהיא מספקת בתי גידול למינים  אקולוגיים מבצעים תהליכים , אשר(1975

  .אחרים

מינים, רוב כמה פעילות משולבת של הודות לשלא כרוב שירותי התמיכה והוויסות המתבצעים  שרותי אספקה:

נסחרים רובם ווצרים ביולוגיים פיזיים, נעשים מ ,עצמם, אשר גופם או חלקי גופם יצוריםהשירותי האספקה הם 

. אלה הם אותם מיני הדגים שתכונותיהם עושים אותם לדגה. היינו המין הוא ו/או נעשה בהם שימוש ישיר בשוק

שרת של תהליכים משאב, ומרגע שנשאב מהמערכת האקולוגית )נדוג( הוא מהווה מוצר העשוי להיסחר בשוק. שר

על ידי אותו דג עצמו, החל  ובוצע מרביתםורות הזה ולתועלות המופקות ממנו יאקולוגיים הביאה לאספקת הש

 ניזון במערכתהוא , ועד הגיע הדג באמצעות המינים שמהם פגיתהמתהליכי הבשלת הביצה, תהליכי הגידול של 

שרותי האספקה של המערכות מ מתקבלים יצוריםשל ם/איברים מוצרים שהם חלקי לממדים של מוצר נשאב.

. ביולוגי-המגוון האגרו מיני התרבות, או המעורב בשרות אספקה זה הוא העיקרי ורכיב המגוון הביולוגי ,החקלאיות

ה עד יהוא המוצר, והתהליך האקולוגי שהביא לייצור המוצר הוא תהליך גידול צמח העגבני היפרי העגבני כך, למשל,

 להבשלה ונעשה למשאב.   הפרי שהגיע

בחייו, מייצר שרות אספקה נוסף וייחודי הוא זה של אספקת מוצרים שאינם חלקי גוף הייצור אלא מוצרים שהוא 

מעורבת בשרות האספקה של אספקת ה והאדם "שואב" אותם ומפיק מהם תועלות. דוגמה לכך היא דבורת הדבש

רכיב המגוון הביולוגי של  –יב ספציפי של המגוון הביולוגי מוצר חקלאי, הדבש, שמקורו בצוף המופק על ידי רכ

אותה  :נוספיםמעורבים באספקה של שירותים רכיבי מגוון ביולוגי שגם דבורת הדבש מייצגת הצמחים הצופניים. 
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רות יגידולים במערכות החקלאיות, ושרות ויסות כאשר המואבקים הם מיני יש – האבקה ירותידבורה מספקת גם ש

 . (2)איור  כאשר היא מאביקה צמחי בר, רכיב המגוון הביולוגי של צמחים מואבקי חרקיםתמיכה 

של  ()שונות גנטית, כלומר, מאגר הגנים המגוון הגנטיהוא מיני -המגוון הביולוגי שהוא רכיב תוך ירכיבאחד מ

כאשר מין בר כלשהו הינו קרוב משפחה )טקסונומית וגנטית( של מין תרבות )למשל,  אוכלוסיות של כל מין ומין.

מספר קטן למשל, רות אספקה. ימהווה שגידול חקלאי( או המקור שממנו הוא בוית, אזי המאגר הגנטי של מין הבר 

, החיטה()אם  מין הקרוי חיטת הבראוכלוסיות של  מתחזקיםשל ישראל רשים והבתות ושל אתרים במערכת הח

מיני של אוכלוסיות אלה בעל ערך חקלאי משום שאוכלוסיות אלה -ונחשב לאבי החיטה התרבותית. המגוון התוך

שונים, כמו תנאי מחסור במים או לחץ של חשופות לברירה הטבעית המעניקה להם עמידות לגורמים סביבתיים 

הגדלת של  תכונות בעיקר בוררתמבויתת ההתרבותית החיטה  שפועלת על. לעומתן, הברירה המלאכותית מזיקים

המתרחשים חדשות  כנגד שינויים סביבתייםעמידות של על חשבון אבדן תכונות עתים ל ,איכותםשיפור ביבולים ו

המסופק על ידי המערכת משאב הם אוכלוסיות צמחי חיטת הבר  ם והגנים שלזרעיה במצב זה .לבקרים בימינו

חיטה הגדלה עשוי להקנות לש , מהתתרבותיהעם החיטה הכלאות ריבוי וצורכי יכול לשמש ל . משאב זההאקולוגית

 .(Nevo et al., 2012) מערכות האקולוגיות החקלאיות עמידות בפני גורמים מחוללי שינוי עכשוויים ועתידייםב

כך גם חלק  או חלקי גופם, עצמם יצוריםהרותי האספקה מספקים מוצרים שהם יכמו שרוב ש שרותי תרבות:

הם מוצרים מוחשיים הנשאבים  אספקהרותי הימוצרי ששאלא שבעוד . עצמם יצוריםהרותי התרבות הם ימש

 קבוצות מיניםשל מינים ספציפיים או  פרטים של הםהללו , מוצרי שירותי התרבות תות האקולוגיומהמערכ

מתנסים כאשר אנשים מהמערכת, שכן ההנאה מהם מופקת ים מוצאאינם אשר וצרים וירטואליים, כמ שמתפקדים

נהנים לחזות בהם  שאנשים בעלי החיים ה"כריזמטיים" כצבי או כנשר, . דוגמא לכך ניתן למצוא בבמפגש עמם

. "מוצרים" אלה יכולים להיות מינים בודדים, או רכיבי מגוון ביולוגי סביבתם הטבעיתהם בתוך שכובאורחות חייהם 

הם צפרים, חובבי פרפרים, וצוללנים, ה בהם ימפיקי התועלות מהצפישכמו ציפורים, פרפרים, ודגים טקסונומיים 

 רות תרבותישל ש תבעוד הצפייה בצבי אחד או ציפור נדירה אחת מהווה תועלבהתאמה, אשר צפייה זו היא תחביבם. 

ואף שילוב של מערכות אקולוגיות שונות, אוסף של מינים רבים ומגוונים על פני שטח נרחב, , המתבססת על מין יחיד

מאפשר את ההנאה מנופים המרוממת נפש בקרב אנשים רבים. נופים רבים הם תוצאה של תהליכי עיצוב אקולוגיים 

רות תרבות חשוב ישמהווה  שם הואבמערכות המדבריות  וגיאולוגיים, שילוב שיוצר מגוון נופי שבא לידי ביטוי בולט

(Termorshuizen & Opdam, 2009.)  ראות ממהתפעמות תועלות של  מצרפי המינים והנופים הללולכל

ו/או  דתיותשל תחושות תועלות ההעצמה ותועלות של נופש ערכי בחיק הטבע,  תחושות מקום,תועלות של , מרהיבים

 (.4)תיבה טבע וההאדם  שביןהקשר המתבססות על אתיות 

אלה שקל לצפות בהם, אלה המעורבים בעיצוב הנוף ואף אלה שאינם נראים  לבסוף, המגוון הביולוגי על כל רכיביו,

 אך קיימת המודעות לקיומם, מעורבים באספקת קבוצה של שירותי תרבות נוספים שתועלתה אתית/מוסרית, ואינה

מופקת בהכרח באמצעות מגע ישיר עם המערכת האקולוגית, אך באמצעות ידע ומודעות למערכות האקולוגיות 

המגוון הביולוגי של ( של הטבע בכלל וintrinsic value) הפנימי-כאן כוללים את ההכרה בערכו הסגולי תפקודן.לו

ואף בערכם הנובע מעצם קיומם (, bequest valueלדורות הבאים ) רכיבי הטבעבפרט, בערך ההורשה של 

(Existence value )(Haines-Young & Potschin, 2013; 2018). 
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רותי המערכות האקולוגיות, רבים הפערים יחשיבות הידע על מעורבות המגוון הביולוגי בהפקת ש, למרות לסיכום

לעמידותה במערכות מחקר ספציפיות של מכלול המגוון הביולוגי  התרומזיהוי יעו מחקרים על בידע זה. עד כה הצגוף ב

 Tilman et al., 1997; Naeem et al., 1999; Loreau) של המערכת האקולוגית מול שינויים סביבתיים קיצוניים

et al., 2001) .ולקיים זרם להמשיך ולייצר תהליכים אקולוגיים  ביכולת המערכת עמידות זאת אמורה להתבטא

מחוללים שינויים בשירותי התמיכה, שכן אלה ישפיעו על הם מאלה ה, בעיקר כאשר השינויים הללו יציבשירותים 

שהמגוון הביולוגי  חיזוק מדעי ניכר, דורשת , גם אםלהעלות את ההשערהאפשר אפוא  .האחרים הפקת כל השירותים

ספציפיים מעורבים כל אחד  מגוון ביולוגי מינים או אף רכיביבאופן האחד  :בשני אופנים באספקת השירותים מתפקד

כולל ) מכלול המגוון הביולוגי כולו, על כל מיניו ורכיביובאופן השני  ;רותים ספציפייםיבאספקת שרות או מכלול ש

את יכולת וגם  את העמידות מול הגורמים מחוללי השינויגם מקנה למערכת  ,(גם את אלה המתפקדים באופן הראשון

 ,.Folke et al של אספקת השירותים בכך מובטחת יציבותהושגורמים אלה חדלים מפעולתם,  ההתאוששות לאחר

 . ועמה התרומה לקיימות רווחת האדם ( (2004

 ערבהשל אזור ה ת הנוףתרומ – : שירותי תרבות4תיבה 

(, כדוגמת אלה של אזור הערבה בדרומה של ישראל, מהוות סביבות Hyper-aridמערכות אקולוגיות צחיחות ביתר )

מאתגרות ליישוב אדם. פרט לאקלים הקיצוני, המרחק הפיזי בין אזור הערבה לבין מרכז המדינה יוצר תחושה של 

בידוד. לפי מחקר אנתרופולוגי וסוציולוגי הנערך לאחרונה, התושבים של אזור הערבה הדרומית אכן מאותגרים על 

ידי תנאי האקלים, על ידי השיעור הנמוך של יצור ראשוני )״העדר צבע ירוק״ בלשונם של התושבים( והמרחק 

. יחד עם זאת, אותם התושבים ממש מתייחסים להרים ולנוף (Sagie et al., 2013)ממרכז האוכלוסייה של המדינה 

תנאים הקשים. הם קשורים קשר המדברי כגורמים התורמים להם תוכן רוחני ותרבותי המסייע להם לפצות על ה

הדוק למרחבים הפתוחים, לצבעי הנוף ולמראות האופייניים לאזור. בנוסף לכך, הצמחייה, למרות שהיא דלילה 

ביותר, מהווה גורם מועדף מאוד על ידם. המרואיינים במחקר זה הדגישו את החשיבות של ה"ירוק" של החקלאות 

נופים )שילוב של המגוון הביולוגי והמגוון הגיאולוגי( של האזור מספקים כגורם המשפר את מצב רוחם. לכן ברור שה

להם שירותי תרבות משמעותיים, אשר, במילותיהם שלהם, ״מעצבים את הזהות התרבותית והרוחנית שלהם״ 

(Sagie et al., 2013). 

  

 
 

 יעל אולק . צילום:הערבה
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 השירותים תועלות. 8

המערכת האקולוגית תורמים לקיום האדם  שירותיחומריים בהם -אופנים החומריים והלאמוגדרות כ "תועלות"

באופנים שונים: שירותים המייצרים  (1)איור  התועלות נגזרות משירותי המערכת האקולוגית. )מונחון( ורווחתו

 ירכיבעצמו. הדבש  תועלת העיקרית ממנו היאדבש שהמרעית לדבורי רות אספקת יכמו ש - תועלת אחתבעיקר 

כמרעית לדבורי  יםאקולוגיות משמשההנמצאים במערכות וצמחים מייצרי אבקה  צופניםהמגוון הביולוגי של צמחים 

מתבטאות רות וויסות סחיפת קרקע שתועלותיו יכמו ש – להם תועלות רבותששירותים לעומת זאת, ישנם . הדבש

מגוון הביולוגי שהקרקע מתחזקת, וביעילות מאגרי המים המלאכותיים קיום מיתון הירידה בפוריות הקרקע, בב

)שמשמעה  עצה של מערכת יער תרות אספקיש וכמו ;ןרות אספקת המים שלהיפוגעת בששסתימתם בקרקע שנסחפה 

ששילוב מספר שירותים יש גם דוגמאות לו .ריהוט ועודלבנייה, לבעירה, לעץ  –רבות  השתועלותי כריתת עצים(

ורק  ,האבקה על ידי יצורים מאביקיםהמספק גידול חקלאי האבקה של רות יתועלת אחת, כמו שרק מייצר ביניהם 

 המוצר החקלאי בעל הערך הכלכלי –מאפשר את יצור התועלת רות האספקה של המערכת החקלאית יעם ש שיתופו

 .(2)איור 

חוויות אסתטיות ורוחניות, הזדמנויות לחינוך  :מוחשיות המופקות מהטבע-מייצרים תועלות בלתי תרבותהשירותי 

אותו היער שהוזכר מעלה וכך, . בהשראת המפגש עם הטבע זהות משותפת ופרטנית של בני האדםגיבוש ולמחקר ו

באמצעות מגוון של התנסויות מספק גם שרותי תרבות המופקים שירות אספקה שלו, מתועלות הרבות כדוגמה ל

 החינוך באמצעות הטבע,בילוי, ה, הפנאיאפשרויות ואינטרקציות אנושיות עם הטבע. התנסויות אלה נשענות על 

של ו זהותשל ת וגם לתחושעשויים לתרום  כאשר כל אלה, וההשראה הנובעת מהמערכת האקולוגית המדעי מחקרה

  ת.ורוחני

 goods and) רותים וטובין"ישעוד טרם פרסומה של הערכת המילניום רווח השימוש בצימוד של "ש לבסוף יצוין

service) הערכת המילניום  ם וסחירים.יריכאשר הטובין הם על פי רוב המוצרים של שירותי האספקה, שהם חומ

 goods -בחנה ביניהם. הערכת הממלכה המאוחדת החזירה לשימוש את היהטמיעה את הטובין בתוך השירותים, ולא א

 פרשנותאך בפרשנות מרחיבה, הכוללת מוצרים חומריים ולא חומריים )כמו מוצרים של שירותי תרבות למשל(, 

את האבחנה בין שירותים לבין תועלותיהם. הפרויקט הישראלי אימץ גישה זו )שבין השאר משפרת את  השאיפשר

אך נטש את מונח הטובין והחליפו  ,רותי המערכת, בהתייחס לכל אחת מתועלותיהן(יביצוען של הערכות כלכליות לש

  ת הן מוצרי החלב והבשר(.  רות אספקת מרעית למקנה של מערכת החורשים והבתוי)למשל, תועלות ש בתועלות
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  ורווחתקיום האדם ו. 9

, מה שמתבטא בשם ת תורמות לרווחת האדםוהערכת המילניום הייתה התובנה כי מערכות אקולוגיביצוע המניע ל

להטמיע את התובנה של הערכה זו בכך ניסתה  .Ecosystems and Human Well-Being –פרויקט המילניום 

העוסק רווחתו של האדם. אולם פרק הדו״ח עצם קיומו והאקולוגיות לא רק לרוחו אלא בעיקר לחשיבות המערכות 

שינויים במערכות האקולוגיות,  ,כלומר,  Ecosystem change and human wellbeing –נקרא ברווחת האדם 

, שינויים באספקת שרותי המערכת האקולוגית ולכן לשינויים ברווחת האדם יםשרובם מידי אדם, מביאים לשינוי

תפקידה של המסגרת הרעיונית של  .רווחתולקיום האדם ושבתוקף הנסיבות עשויים לתפקד כפגיעה או כתרומה ל

( הערכת המילניום היה אפוא להמחיש את המנגנון המקשר בין המערכות )או בין הטבע המתפקד כמערכת אקולוגית

הם חלק  ,מסיבות אחרות, מידי אדם וגם , ששינויים בולרווחת האדם, ובכך להביא לשינוי ביחסה של החברה לטבע

. לשם כך הקדישה הערכת המילניום מאמץ לזיהוי האופן בו כל אחד מהרכיבים השונים של רווחת האדם נכבד מטבעו

דם נכללו הנגישות למשאבים, בטחון מפני אסונות מושפע על ידי כל אחד מהשירותים השונים. בין רכיבי רווחת הא

טבע, הבסיס החומרי לחיים טובים כביטחון מזון משביע, אויר ומים נקיים, בריאות, יחסים חברתיים טובים וחופש 

הכלכלי,  –שה רכיבים של רווחת האדם ובשלרק הפרויקט הישראלי תמקד ההבחירה וההזדמנויות. מכל אלה 

בסופו של דבר יוחדו פרקים מלאים להיבט הכלכלי ולהיבט הבריאותי וההיבט החברתי לא הבריאותי, והחברתי. 

 אך היבט זה מוזכר בפרקים השונים של הפרויקט בהתאם למידע שנמצא בנושא. ,הבשיל כדי לעמוד כפרק מובחן

לרווחתו אלא      הפרויקט הישראלי את תרומת המערכות האקולוגיות לאדם, שהן חיוניות לא רק עציםלעומת זאת, ה

 מונח המתורגם לעברית  שבשימוש ההערכות בשפה האנגלית הוא  human wellbeingאף לעצם קיומו. המונח

, אך המונח "רווחה" עשוי להתקשר מלאה במונחון(ההגדרה ה) מצב של הרגשה טובה ובריאות""ל"שלֹומּות", או 

. המערכת האקולוגית מהווים מותרות ומספקים רק נוחותואף לתת לקורא את התחושה כי שירותי ל"שרותי הרווחה" 

 – מזון, ואספקת  המים השפיריםהפקת שביטויו בכשתכולת הגזים באטמוספרה, האקלים, הייצור הראשוני  אלא

 ישראלבנתמכים, מווסתים ומסופקים על ידי המערכות האקולוגית המכסות את פני כדור הארץ, כולל ה כולם תהליכים

כדי להדגיש את חשיבותם  כים ותנאים ההכרחיים לעצם קיומו של האדם ולקיומם של חיים בכלל.הינם תהלי –

 בפרויקט זה "רווחת האדם" ל"קיום האדם ורווחתו". הומרה  הקיומית של שירותי מערכת רבים,

קיומו של כל היבטי את לטבע ולמערכות האקולוגיות פרויקטי הערכת המערכות האקולוגיות אינם מנכסים עם זאת, 

רק על ידי המערכות האקולוגיות. מאז סיומה של תקופת האבן תרמו מחצבי  יםאינם נתמכ , שכן אלההאדם ורווחתו

ממחצבי שהופקה המתכות משמעותית לקיומו ורווחתו של האדם, ומאז המהפכה התעשייתית האנרגיה המאובנת 

של מתכות, דשנים כימיים ודלקים מאובנים  הדלקים המאובנים העצימה את רווחת האדם ללא הכר. מאגרים אלה

מתקיימים במעבה האדמה או במעמקי הים, שמעליהם תכסית המערכות האקולוגיות. מהבחינה הטופוגרפית מחצבים 

שטחים המתפקדים כמערכות אקולוגיות. אך משאבי טבע אלה שאינם מתחדשים, או אף על פני אלה מצויים במעבה 

 de) בהן הם מצויים האקולוגיות המערכות ידי על עכשוויים אקולוגיים הליכיםת באמצעותגם אינם מסופקים 

Groot et al., 2002) שירותי אספקה של מערכת אקולוגית, כי תוצרי  . אלה אפוא משאבי טבע מתכלים שאינם

 הערכהבפרויקט  כלליםנתהליכיה האקולוגיים של המערכת. משום כך אין המחצבים הללו  תאינם נוצרים באמצעו

 חלק הוא בנגב רותם מישור אזור, לדוגמה. אקולוגיות כמערכות המתפקדים מאזורים מופקים הם אם גם זה

 של הפוספטים מחצבי של ותרומתם במצבם עוסק אינו הפרויקט אך ישראל של המדברית האקולוגית מהמערכת

 אך כריה, באמצעות המופקים הפוספטים מרבצי את כולל רותם מישור של (natural capital) הטבעי ההון .האזור

 מהם ,רותם מישור של האקולוגית המערכת של הביולוגי המגוון ואת ומים( התשתיות )קרקע את גם כולל הוא
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 עוד כל בהן להשתמש שניתןמתחדשים שירותים  תועלותיה, עלהאקולוגית המדברית  המערכת שרותי מופקים

 לתפקד.הזו  האקולוגית למערכת האדם מאפשר

 

 תועלות התורמות לרכיב הכלכלי של קיום האדם ורווחתו  .9.1

התרומה לרכיב הכלכלי של קיום האדם ורווחתו מתבטאת בערך הכספי של התועלות שמפיק האדם ממערכות 

אקולוגיות. קיימות שיטות שונות המותאמות לחישוב תועלות כלכליות שונות המופקות משירותי המערכת האקולוגית. 

הכספי של התועלות הנסחרות בשוק הוא מחירן בשוק )למשל, מוצרי המערכות החקלאיות( כאשר השוק  הערך

על ידי נכונות הצרכנים לשלם עבור התועלת ולכן אפוא סבסוד ממשלתי(. מחיר זה נקבע כמו תחרותי ללא עיוותים )

 משקף את ערך התועלת שהם מפיקים ממנה. 

תועלות המופקות משירותי המערכת  ,אצירת פחמןאו סחירות, כמו נופים  עבור חישוב ערכן של תועלות שאינן

-מאיהכספי ההפסד פי חישוב עלות אספקת התועלת על  )א(שיטות עקיפות:  קיימות כמה ,האקולוגית שאין להן שוק

 רות האבקת גידולים על ידי דבורי בר מחשבים את ערך השוק לתוצרתיערך ש לקבלת אומדןהספקתה. לדוגמה, 

הגידולים החקלאיים באמצעות  ה שלרות האבקיחקלאית ממערכת חקלאית הסמוכה למערכת אקולוגית המספקת ש

אומדן   )ב( ;אבקת על ידי דבורי הברודבורי הבר שלה, וזאת בהשוואה לערכי שוק של תוצרת חקלאית שאינה מ

 ,דוגמהל .)חישוב העדפות נגלות(תועלות שרות על ידי שימוש בערכים של שווקים אחרים המבטאים תועלות אלה 

חישוב פער המחירים בין חדר מלון עם מבט  באמצעותנוף המסופק על ידי מערכת יער הררית הרות יחישוב ערך ש

דוגמה  ;משקף את ערך התועלת של המשתמשים בשרות נוף זה )שיטת המחירים ההדוניים(ש מה ,לנוף וחדר ללא נוף

רותי הפנאי והנופש יכנכונות לשלם עבור שמסוימת קור במערכת אקולוגית יבשימוש בעלות הנסיעה לה נוספת היא

הנכונות לשלם המבוססת על של שיטות אומדן  ניתן להעריך את שווי התועלת גם בעזרת .שמספקת אותה מערכת

מוצהרות(. כל אלה מתייחסים ההעדפות שיטת הסמך הצהרות המשתמשים ולא על סמך המעשים שלהם בפועל )

, שיש כלומרלמקרים בהם האדם משתמש באופן ישיר בתועלת )לרבות שימושי צריכה ושימושים שאינם לצריכה(, 

מפיק תועלת מעצם הוא במגע אך איתם ישנם שירותי תרבות שהאדם לא בא  ,לעומת אלהערך שימוש.  תועלתל

ההערכה הלאומית מתייחסת גם לשירותי מערכת  ורם.לשלם לשם שימ ם, ולכן הוא מוכןהידיעה על קיומ

 .להם אין משתמשים בהווה או אף אין מודעות לקיומם ,"פוטנציאלים"

לרווחת האדם: )א( לא כל תועלות  ם של השירותיםחשוב להכיר במגבלות השיטות הכלכליות להערכת תרומתלבסוף 

א כל אלה שניתנות לֵערּוְך במונחים כספיים תורמות לרכיב המערכות האקולוגיות ניתנות לֵערּוְך במונחים כספיים, ול

מבטאות את  שלא תמיד הןההערכות הכלכליות עלולות להיות הערכות חסר משום )ב(  ;הכלכלי של רווחת האדם

להם אם אין בוה ביותר נמוך, ערכם לרווחת האדם גשירותים שערכם הכלכלי  – מלוא תועלותיהן לרווחת האדם

)ג( ערכה הכספי של כל אחת מהמערכות גבוהה מהסכום הכולל של ערכי  ;(טכנולוגירות חליפי או תחליף י)שתחליף 

שרותיה העכשוויים, שכן ערכם של השירותים הפוטנציאליים עפ״ר לא ניתן לחישוב, אך הם חיוניים להערכת תרומת 

צוא בפרק העוסק בהיבט הכלכלי )פרק מפורט ניתן למ מידע נוסףהמערכות האקולוגיות לקיימותה של חברת האדם. 

14.) 
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  ורווחתו האדם קיום של הבריאותי לרכיב התורמות תועלות .9.2

לפיכך לפי הגדרת ארגון הבריאות העולמי בריאות היא מצב של רווחה פיזית, נפשית וחברתית, ולא רק העדר מחלה. 

לא רק שירותי אספקה וויסות עשויים לתרום לרכיב הבריאותי של קיום האדם ורווחתו, אלא גם שירותי תרבות. 

תורמים רבות לבריאות , שירותי התרבות פעילות גופנית בטבע, תיירות ופנאישל  פיזיתהבריאות התרומה ללצד 

השראה אסתטית ואינטראקציות חברתיות, חינוך,  דרך הפעילויות הפיזיות ובאמצעותהנפשית, הרגשית והרוחנית, 

. מחקרים אפידמיולוגיים מראים שמערכות אקולוגיות (Reid et al., 2005)הרגעות ופעילויות רוחניות ודתיות בטבע 

שירותי האספקה  (.UK-NEA, 2011)תורמות לרווחה פיזית ונפשית אצל אוכלוסיות החיות בטבע או בקרבתו 

יולוגי של צמחי הרפואה. התורמים לבריאות האדם הם מים, מזון וחומרי גלם לתרופות המופקות מרכיב המגוון הב

מחלות ה, וההצפות שיטפונותהאקלים, ה ,ירואיכות האושל רותי ויסות ייסות התורמים לבריאות הם שושרותי הו

 באופן. שירות ויסות )כגון טיהור מים( לא רק תורם לבריאות האדם (Reid et al., 2005)איכות המים ומדבקות ה

בריאות  התפשטות חיידקים נושאי מחלות(. ,)למשל נלוויםמי שתייה נקיים(, אלא גם מונע נזקים  ,)למשלישיר 

שוויון בריאותי זה מתעצם על -(. איCSDH, 2008שוויון בבריאות )-הציבור תלויה במידה רבה בצמצום פערים ואי

 Reid et)כלכליים -, שלעיתים מהווה מקור עיקרי לעוני והרחבת פערים חברתייםבאספקת השירותיםידי פגיעה 

al., 2005) . (.15פירוט על כך ומידע נוסף ניתן למצוא בפרק העוסק בהיבט הבריאותי )פרק 

 

 תועלות התורמות לרכיב החברתי של קיום האדם ורווחתו .9.3

אנושיות, -חברתיות מערכותכיצד תהליכים ושירותים של מערכות אקולוגיות יוצרים ומזינים  מבהירהההערכה 

משותפים. ותומכים בערכים חברתיים משפרים את היחסים החברתיים  ,מתפתחים במשותף עם התרבות האנושית

בהתנהגות "הערכה חברתית" בעזרת נתונים המתקבלים מראיונות וסקרים, באמצעות צפייה לשם כך מבוצעת 

האנושית ו/או בעזרת לימוד הקשרים ההיסטוריים בין חברה לבין המערכת האקולוגית בה היא מתקיימת. זהויות 

לאומיות, קבוצות דתיות וקבוצות תרבותיות מוגדרות לעתים קרובות במונחים של יחסי הגומלין בינן לבין הקרקע 

רשמיות עושות שימוש בסביבה הטבעית )נופים,  המגוון -תיסביבתן. תכניות חינוך רשמיות ובלשבביולוגי הוהמגוון 

 ,Ben-David, 1997; Gordon)הביולוגי המקומי( לשם חיזוק תחושת הפטריוטיות וגיבושן של קבוצות זיקה 

2013) . 

בוד המגוון הביולוגי כבעל תפקיד מרכזי במסגרת הערכה חברתית מאפשרת דיון באשר לערכים אתיים, לרבות כי

״ טוענים כי ההגנה על המגוון הביולוגי אמורה להיות נטייה Deep ecologistsקיום האדם ורווחתו. הוגי דעות מסוג ״

. הערכה חברתית מאפשרת הכללתן מהטבעליכולת האדם להוכיח את קיומו של שירות  קשרלא ל , וזאתאינטואיטיבית

 שירותי המערכת האקולוגית. תיבסוגילק לגיטימי מהשיח האזרחי כחתוך קבלתן  האתיות שכאל של השקפות
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 גורמים מחוללי שינוי. 11

חשיבותם של הגורמים מחוללי השינוי במערכות האקולוגיות על מגוונן הביולוגי ומכאן באספקת שירותיהן מתבטאת 

כוללים פרויקט פרקים אחרים בורותים לקיום האדם ורווחתו. פרקי המערכות יבשינויים בתרומת השבסופו של דבר 

שונים. בהתבסס על ידע זה פרקים אלה כוללים  רותיםיהמחוללים שינוי באספקת ש הגורמים הישיריםאת הידע על 

וכיצד מתבטאת  ם של המגוון הביולוגימימסוי יםרכיב גם הערכה לאופן שבו משפיעים אותם גורמים ישירים על

אוכלוסייה של מין מסוים נפגעה האם , לדוגמה. השפעה זו בשינוי ממדי השירות שאותו רכיב מעורב באספקתו

שאינו  לשטח מבונההטבעית מזונה או כתוצאה מהתמרת חלק מהמערכת כנגד קוטלי חרקים שימוש בכתוצאה מ

צמצום זה בגודל האוכלוסייה הביא להאטה  כיצדבהמשך לכך נשאלת השאלה  .מתפקד עוד כמערכת אקולוגית

החל שימוש בקוטלי חרקים ומדוע היה צורך בשטח  מדועהאתגר הוא להבין  אבלעורי ההפקה של שרות מסוים. יבש

חברתיים, -האנושיים, הכלכלייםיש צורך לסרוק את הידע הקיים על הגורמים מחוללי השינוי  . לשם כךמבונה נוסף

(. בדוגמה שלעיל ולנסות לזהות מי מהם הניע את הגורמים הישירים )הריסוס והבנייה, פיםהגורמים העקיכלומר את 

הידע את ומנתח מסכם מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון הוא ( 16)פרק העוסק בגורמים מחוללי השינוי הפרק 

 –וח במסגרת זו שנבחרו לניתהגורמים הישירים שנאסף במסגרת הפרקים השונים של הפרויקט על כל אחד מחמשת 

, פולשיםזרים מינים חדירה של של מים אוויר וקרקע,  זיהום, ניצול יתר של משאבים, שינוי בשימושי הקרקע

-דמוגרפיות-מגמות סוציו. החלק השני של הפרק כולל ניתוח של שינוי האקלים העולמיוהביטוי המקומי של 

. ניתוח ותתרבותי ומגמות, מגמות ברגולציה ובמדיניות ותטכנולוגי מגמותגאוגרפיות, מגמות בכלכלה ובצמיחה, 

לבין הגורמים המשפיעים באופן ישיר על השינויים  בינם קשרשל ה כולל הערכה, אלה גורמים עקיפיםהמגמות ב

גורמים העקיפים עשויה של ההערכה זו . , כלומר, הגורמים הישיריםבשירותי מערכות אקולוגיות שונות בישראל

מעצבי המדיניות להבין את הקשרים העקיפים ויחסי הגומלין שבין החלטות )או אי החלטות( להחלטות וסייע למקבלי ל

 . בפרט שירותי המערכתהפקתם של המערכות האקולוגיות בכלל ומצב מצב תכנון, לבין המדיניות  בתחום

 

 לשינויים במערכות האקולוגיות  אפשרויות תגובה. 11

 Responseאו Responses)בפרויקטים מקבילים בעולם נקרא בדרך כלל ( 17)פרק  מדיניות וחברה גובותתפרק 

options )משו ומשמשות כתגובות לשינויים במערכות האקולוגיות, ימזהה ומתאר את פעילויות העבר וההווה אשר ש

גורמים מחוללי שינוי ישירים. תגובות ספציפיות שמטרתם 'לטפל' ב כוללרותיהן, יבמגוון הביולוגי שלהן ובאספקת ש

בעצם זה שמטרתה לגרום  "גורם מחולל שינוי"מקרה פרטי של  מעיןהיא  "תגובה"במסגרת הרעיונית של הפרויקט 

לשינוי במערכת האקולוגית ו/או בשירותים שהיא מספקת לאדם. אולם בעוד מחוללי השינוי גורמים לפגיעה במערכות 

היא  "תגובה"כלומר, . או למזער אותן רת התגובות היא לתקן פגיעות אלהבאספקת השירותים, מט עקב כך גםו

המזוהים אספקת שירותי המערכות האקולוגיות שבאה אל מול שינויים בריאקציה למצב שנתפס כמדאיג, פעילות 

 רווחת בניתרומתם לובכך לתרום להבטחת התגובות אמורות להביא לשיקום אספקת השירותים כשינויים שליליים. 

 אדם.

הכוללים  כלים בעלי אופי משפטיב ,מדיניותבכלי ישנם כמה סוגים של תגובות אפשריות כאשר במקרים רבים מדובר 

גם אמנות בינלאומיות, שהן בעצמן תגובות לפגיעה . תכנוןה כתמערב יםוכן שינויהחלטות ממשלה, חוקים ותקנות, 

, לפעילות )תגובה( מקומית בתחום העיסוק של האמנה במערכות אקולוגיות ובשירותיהן ברמה העולמית, מובילות

לרבות אמנות והסכמים בינלאומיים שישראל חתומה . מחויבויות בינלאומיות של ישראל, כולל תחיקה סביבתית
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 כלים שונים, גורמים להפעלת וארגונים בינלאומיים אחרים OECD-כולל התחייבויותיה במסגרת הועליהן, 

, שבאה לידי ביטוי בפעילויות מחאה ובהקמת החברה האזרחיתגם פעילות של  המדינה.הרשמיות של ת ובמסגר

הפחתה בניצול  , שמשפרים את יעילותם של תהליכים שונים ומאפשריםפיתוחים טכנולוגייםאירגונים וולונטריים, ו

 ים שהן מספקות.הינם חלק משמעותי מסל התגובות האפשריות לפגיעה במערכות אקולוגיות ובשירותמשאבי הטבע, 

לרבות רשויות , זוהו מוסדות ושחקנים מרכזיים, מאפיינים עיקריים של התגובות בישראלבמסגרת פרויקט זה זוהו 

. הערכה של מידת הצלחתן של תגובות שונות וניתוח היתרונות והחסרונות השלטון, החברה האזרחית והמגזר העסקי

שלהן, מידע בעל חשיבות עליונה לשיפור מנגנוני התגובה לפגיעה במערכות אקולוגיות ובשירותיהן, נעשו רק כאשר 

 ם.גם אפשרויות להרחבת סל התגובות, נבחנו אף ה-פער זה, כמומידע על כך היה בידי המחברים של הפרק. 

 

 ישראלשל אקולוגיות המערכות ה. 12

 תיחומן של המערכות האקולוגיותאמות מידה ל .12.1

תהליכים האקולוגיים תומכים ובראשם כל שטח קרקע או נפח מים ובו רכיבים של מגוון ביולוגי אשר מקיימים 

הייצור הראשוני, מתפקד כמערכת אקולוגית. למרות שבעיני רבים המונח "מערכת אקולוגית" מתקשר ל"טבע" 

גם לשטחים חקלאיים  מעניקהו"שמורות טבע", לאמור שמערכות אקולוגיות הן מערכות טבעיות, ההגדרה שבפתיח 

אם שטח טבעי משמעו שאין בו יד האדם, הרי שאין בישראל של מערכות אקולוגיות. מעמד לגנים ציבוריים בערים ו

מערכות אקולוגיות טבעיות כלל, אלא רצף של ממדי מעורבות האדם בתפקודן של המערכות, החל ממעורבות מזערית, 

בעיקר במרכז  ת, וכלה במעורבות מרבי)למעט שטחי האימונים האינטנסיביים( בעיקר באזורים המדבריים של ישראל

 שטחים שחדלו מתפקודם כמערכות אקולוגיות שכן כוסו בבניינים ותשתיות. מצויים בהם  הארץ עם צפיפות יישוביו,  

"טבעיות", אותן הוא מכנה כמערכות קיומו של רצף זה של מעורבות האדם בטבע, פרויקט ההערכה מאבחן בין למרות 

מעורב באופן אינטנסיבי  אדםלעומת מערכות שנוצרו בידי אדם וה כאלה שמעורבות האדם בעיצובן יחסית נמוכה,

של  םאופייפי מסווגות על . המערכות הטבעיות של ערים ויישוביםהמערכות החקלאיות והמערכות  בניהולן, כמו

 והאקלים )גשמים, טמפרטורה( (מסלע, קרקע) תולדת אופיין של התשתיות הפיזיות –ותצורות הנוף הצומח תכסית 

וכך, באזורי האקלים המדברי של ישראל, הנגב ומדבר יהודה, תכסית אזוריה הגיאוגרפיים השונים של ישראל. ב

 השנהשרובם יבשים במהלך כל  ,הצומח דלילה יחסית ומירב רכיבי המגוון הביולוגי מתרכזים בערוצי הנחלים

(Safriel et al., 2005).  של המסלע המעניק לנוף אולוגי יגוון הגאת המשחלקים גדולים של המדרונות חושפים כך

התרבותי על פי רוב קטנה. לעומת זאת,  וערכלאת ייחודו, ואילו תרומתו של המגוון הביולוגי לעיצוב הנוף והמדברי 

 נים בתכסית צומח מלאה ועשירה. יתיכוני ומאופי-שאר אזורי הארץ חשופים לאקלים הים

על ידי המשתמש מוצבים בשטח גם אם הגדרתו של שטח כמערכת אקולוגית קשיחה וברורה, גבולותיה של המערכת 

בהתייחס לצורכי פרויקט ההערכה, גבולותיה של מערכת אקולוגית יוצבו במקום בו אותה  בהתאם לצרכיו.ו במערכת

, השונה במגוון שית למערכת שנייהנע ,על מגוונה הביולוגי והתועלות שהיא מספקת למשתמשים בהם מערכת,

תועלותיה בממדים משמעותיים. תהליך תיחום זה עשוי להתבצע בקלות בהתייחס בהביולוגי שלה וגם בשרותיה ו

גבולות מערכות המים כאלה של הכנרת ומפרץ אילת ותכונותיהם של מערכות אלה מאפשרים אבחנה למערכות מים. 

בין המערכות המפרידים גם הגבולות  .בהן מערכות מים אלה מוטבעות ברורה ביניהם ובין המערכות היבשתיות

, גם אם גבולות אלה מאפשרים יחסי גומלין בין היבשתיות למערכות החקלאיות והעירוניות בעלי נראות גבוהה
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הדדית. למשל,  ותתלקיימת זו מזו שונות מאד המערכות : במקרים רבים גם בין יותר מזהואף  המערכות השכנות

של הן מערכות אגן הניקוז שבמים אלה  (הנוטריינטיםוחומרי ההזנה )של אגם הכנרת מקור מי המערכת האקולוגית 

. יחד עם זאת, רובם מי האגם משמשים להזנה של מערכת הירדןבהמשך,  ., המווסתות את אספקת המים לאגםהכנרת

וגם ממדי המגוון הביולוגי שבהן ל אחת מהמערכות הללו המים( של כ תשל השטחים )והנפחים, כשמדובר במערכו

 .ידי מערכות אלהרותים המסופקים על יובממדים של השבהרכב גם אין הומוגניות ולכן , אינם הומוגניים בטיבם

לפי  בעיקר נקבעהמיון שטחיה של ישראל למערכות אקולוגיות לצורך לפיכך, הרזולוציה שבחר פרויקט ההערכה 

ידי המערכות -על רותים המסופקיםיהרכב המגוון הביולוגי והשוני בהרכב, בממדים ובאיכות של השהשוני בממדי 

 .הללו

 ישראל העל של שש מערכותמיקום . 12.2

 כךשונים זה מזה השני אזורים אקלימיים בחן הפרויקט יאמדרום הארץ לצפונה על פני המפל האקלימי התלול 

בתשתיות ובמגוון  ,באופן ברור אלה מאלה יםשונלהיות  יםהמערכות האקולוגיות של כל אחד מהם צפוי ישמכלול

שונות תהיינה  בשני אזורים אלה הטבעיות שהמערכותלפיכך צפוי  .הביולוגי, בעיקר זה המהווה את תכסית הצומח

ת ומערכ –טבעיות על -שתי מערכותו לכן, לפי החלוקה לאזורי אקלים, נקבע. המסופקים על ידןרותים יבתמהיל הש

מכסות שטחים שאינם מעובדים, הוהנטועות )יערות נטועים( הטבעיות הכוללות את המערכות  תיכוני-חבל היםה

שכוללות  המדבריות תומערכהותיכוני; -באזור האקלים היםבאזורי הצפון והמרכז של המדינה, מים  מקווימבונים או 

, למעט שטחי המערכות של המדינהוהמזרחיים מכסות את שטחיה הדרומיים הוהנטועות הטבעיות את המערכות 

בתשתית גם נבדלות זו מזו על אלה -שתי מערכות. שבאזור האקלים המדבריהחקלאיות, המבונות ומערכות המים 

 יהןמערכותהייצור הראשוני של התומך של תהליך השכן  ,שלהן באופי ובממדים של המגוון הביולוגיגם הקרקע ו

בתהליכים ברכיבי המגוון הביולוגי, בין שתי מערכות העל מוגבל מים, מה שמתבטא בהבדלים משמעותיים 

 רותים.יולכן גם באספקת השהאקולוגיים המתרחשים בהן, 

נקבע עפ"י מדד היובשנות  תיכוני-הגבול בין אזורי האקלים, ולכן גם בין המערכות המדבריות למערכות החבל הים

(aridity index של ) UNEPתיכוני משתרעות על פני השטחים בהם היחס בין משקעים -, כאשר מערכות החבל הים

(, והמערכות המדבריות מכסות את השטחים בהם יחס זה נמוך  1.2) 1/5-אידוי שנתי )פוטנציאלי( גבוה מ/שנתיים

 . 1.2-מ

מקווי ת ומערכעל נוספות: -שלוש מערכותת בכתמים ומוטבע ,שני אזורי האקליםבתוך בשטח היבשתי של ישראל, 

לבסוף,  מערכות של ערים ויישובים.ה, שהן בעיקרן מערכות טבעיות; המערכות החקלאיות; וארציים-המים הפנים

את שני גופי הימים של ישראל, הים התיכון וראש מפרץ אילת כוללות ש אף הן, , מערכות טבעיותהמערכות הימיות

 :להלן מפורטות אמות המידה לקביעת גבולות המערכות ולשיוך שטחים לכל אחת מהן (.3)איור 

הנחלים המקיימים זרימת איתן  :את וכוללותשני אזורי האקלים מוטבעות בתוך ארציים -מערכות המים הפנים

ם מים; טבעית או נחלים בהם התקיימה זרימת איתן טבעית בעבר )בעשרות השנים האחרונות( וכיום מוזרמים בה

טבעית )זרימה המתבססת על שפיעה טבעית של מעיינות או אופקי מי תהום  נחלי אכזב המקיימים זרימה עונתית

ביצות; מאגרי מים מעיינות; מלחות; בריכות החורף; הכינרת וים המלח;  –מקווי מים גדולים מקומיים גבוהים(; 

אף שנבנו ומנוהלים באופן אינטנסיבי ע"י האדם, בגלל מאגרים ובריכות דגים נכללים בפרק זה, על . ובריכות דגים

]הפרויקט טבע  מספקות דומים.הן שמאפייניהן דומים למאפייני מערכות מקווי המים הטבעיים, ולכן גם השירותים ש

ארציים" במקום "מערכות מים מתוקים", בהבחנה מהמערכות הימיות, בגין ים המלח -את השם "מערכות מים פנים
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גם אם הוא ידוע בעולם כ"ים המוות", גם בו,  ;הוא מערכת אקולוגית של מים פנימיים שאינם ״מתוקים״שמהווה אף 

 .וכמובן שבחופיו, מתקיים תהליך ייצור ראשוני[

שטחים  וכוללות, הים תיכוני והמדברי, שני אזורי האקליםמוטבעות בתוך המערכות האקולוגיות החקלאיות 

נשירים וירוקי עד, גידולי שדה  שנתיים-גידולים רבשל וכרמים מטעים  –שבהם גדלים גידולים צמחיים  מעובדים

וגידולים המכוסים בבתי רשת , (שלחיןכאלה המקבלים תוספת השקיה )ו )בעל( מתבססים על מי גשמים בלבדה

 ובחממות. 

 ישראל ישוביאת כל יוכוללות , אזורי האקליםי נהן בתוך שאף מוטבעות של ערים ויישובים המערכות האקולוגיות 

מערכות אלה . מטר או פחות לישוב 111תשתיות בקרבת כן ו , בסיסים צבאייםבכל הגדלים, אזורי תעשייה ומסחר

של  שטחים פתוחיםשביניהם  -בנויים )בתים( וסלולים )כבישים ומדרכות(  - שטחים מבוניםהן למעשה פסיפס של 

 גינות פרטיות, קהילתיות וציבוריות, פארקים, שדרות, חורשות, שטחי בור ושטחים טבעיים.

 גם בים תיכון וגם במפרץ אילת גבולות המים הכלכליים של ישראל שגבולותיהן הםמערכות האקולוגיות הימיות ה

את גם  בתוכןמערכות הימיות כוללות ה. (Flanders Marine Institute-, שלmarineregions.org  מקור: האתר)

 של המפה.הרזולוציה , בגין 3המערכת האקולוגית החופית, שאינה מזוהה באיור 

 העל -ממדיהן ותכונותיהן של מערכות .12.3

המערכות תיכוני, -חבל יםמערכות ה) שהן בעיקרן טבעיות שטחן הכולל של המערכות היבשתיות של ישראל

, ושטחן הכולל של המערכות הימיות )שגם הן מוגדרות קמ"ר 15,881ארציים( הוא -מים פניםומערכות  מדבריותה

מערכות מלאכותיות  –אלה של ערים ויישובים חקלאיות והשטחן הכולל של המערכות . קמ"ר 26,113כטבעיות( הוא 

מוגדרים כ"שטחים  מכלול המערכות הטבעיות והמערכות החקלאיות, .מ"רק 5821הוא  –המנוהלות בידי אדם 

ת תופס ות המדבריומערכהשל  ןשטח(. 3)טבלה קמ"ר  21,233לל של כושטח והן מכסות  ,הפתוחים" של ישראל

כמות משקעים שנתית נמוכה יחסית ב( של השטח היבשתי של ישראל. מערכת זו מאופיינת 51.1%את חלקו הארי )

טמפרטורות גבוהות המובילות ב, שנתית גבוהה ביותר-משקעים שנתיים( ובתנודתיות בין״מ של מ 251-מ)פחות 

קרקע עניה בחומר אורגני בהיום והלילה,  תטמפרטורב פערים גדוליםבמאוד,  יםגבוה דיות פוטנציאלי-לאידוי

במערכות רכיב התכסית הצמחית שלו. ב, כשלכל אלה ביטוי בתכונותיו וממדיו של המגוון הביולוגי ובעיקר מינרליםבו

מערכת  ,(UNEPעל פי מדד הצחיחות של  ,hyper-aridקיצון )-הצחיחהמדבר  מערכת נכללות של ישראלהמדבריות 

-המדבר הצחיח ועד למגע עם מערכות החבל היםת כמערנמצא בין המעבר )אזור ומערכת  (arid) המדבר הצחיח

 (.המדבר", אזור הקרוי לעיתים "ספר תיכוני

מערכות לכן היבשות. ארוכות ותקופות קיץ בחורפים גשומים ובישראל מאופיין בתיכוני -יםהאקלים אזור ה

 מדובר. (Naveh & Carmel, 2003) חשופות לשריפות, שמרביתן מעשה ידי אדםהאקולוגיות של החבל הים תיכוני 

מקווי  מערכות. התיכון כורכר וחולות החוף של היםהמערכת במערכת היער הנטוע, ובמערכת החורשים והבתות, ב

ימת מים  –ים המלח  תיכוני ובשטחים המדבריים כוללות אתבשטחי החבל הים  ותהמוטבע, ארציים-פניםהמים ה

נהרות, של מים מתוקים, גופי מים בשטחי ביצת החולה שיובשה )אגמון ושמורת החולה(, –ימת הכינרת את מלוחים, ו

משטח ישראל.  3%-כמכסות יחדיו ו(, 3)טבלה  ובריכות דגים מאגרי מים מלאכותיים, מעינות, נחלים, שלוליות חורף

שבהם השוניות  עלהכרית )גאות ושפל(  ימערכות הימיות כוללות כל אחת )ים תיכון וראש מפרץ אילת( את אזורה

 הים הפתוח והים העמוק.  ואת )טבלאות הגידוד בים התיכון ושונית האלמוגים באילת(, 

http://marineregions.org/
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החבל  שטחי ם בתוךבכתמים המוטבעי , מיוצגותזו של ערים ויישוביםהעל שאינן טבעיות, החקלאית ו-שתי מערכות

של ישראל, כך שכל שטחה של מדינת ישראל מהווה פסיפס של מערכות  המדבריותשטחי בתוך תיכוני ו-הים

החקלאיות . שלא כמערכות הטבעיות המערכות עירוניות-אקולוגיות טבעיות, מערכות חקלאיות ומערכות ישוביות

האדם: החקלאיות על מנת למקסם את אספקת המוצרים על ידי באופן אינטנסיבי מנוהלות  יישוביות-והעירוניות

לרכיב היחסים  יםהביולוגיים בעלי הערך הכלכלי של שרותי האספקה שלהן )אך מספקות גם שרותי תרבות התורמ

מהוות , משטח המדינה( 6.7%-כ )המכסות יישוביות-(, והעירוניותWood et al. 2001החברתיים של רווחת האדם 

ונחלים, המספקים  בריכותגינון פרטי, פארקים, ביצות,  -מערכות אקולוגיות ונים וכתמים של פסיפס של שטחים מב

הערים שרותי ויסות ובעיקר שרותי תרבות. בנוסף, תושבי כולל מגוון שירותי מערכת אקולוגית לסביבה העירונית, 

ות, בעיקר אספקת מזון מוצרי שרותי האספקה של המערכות החקלאי ה שלמתקיימים על שטף אספק והיישובים

 במידה ניכרת גם על ידי מערכות חקלאיות שמחוץ לישראל(. ו)המסופקים על ידי המערכות החקלאיות של ישראל 

מהשטח היבשתי של המדינה וכוללות בתוכן את כל  21.1%אקולוגיות החקלאיות של ישראל מכסות ההמערכות 

אזור (. רוב התוצרת החקלאית הגדלה בישראל מיוצרת בתוך 3)טבלה  הצמחיות ביבשהסוגי הפעילויות החקלאיות 

המדברי. בנוסף, שתי מערכות  האקליםבאזור  הנמצאים משטחי חקלאות הנותר מגיע החלקתיכוני, -הים האקלים

זקוקות ואף מקבלות שרותי ויסות חיוניים מהמערכות ואלה של ערים ויישובים, חקלאיות ה, שהאדם יצר ומתחזקהעל 

תהליכי ניהול וממשק של המערכות החקלאיות והעירוניות , . עם זאת, בעיקר אלה שבקירבתןהטבעיות של ישראל

עשויים להקטין את ממדי , גורמים ההסמוכות אליהןמייצרים גורמים מחוללי שינוי ישירים במערכות הטבעיות 

חקלאיות המערכות האקולוגיות אספקת השירותים של המערכות הטבעיות. לדוגמה, שרותי האספקה של רוב ה

מהמערכות  חומרים אלהמזיקים ודלקים. זליגתם של -בישראל מתוגברים על ידי תשומות של דשנים, קוטלי

רות אספקת ישעל מגוון הביולוגי של מערכות אלה וגם על הגם  משפיעהארציים -ת למערכות המים הפניםוהחקלאי

 . והיישובים של העריםלמערכות  מקווי המיםמים שפירים של 
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הערכה  –האדם העל האקולוגיות כפי שנקבעו עבור פרויקט 'מערכות אקולוגיות ורווחת -פרישתן של מערכות: 2 טבלה

 בשטח )קמ"ר( ובאחוז משטח המדינה.', לאומית

מיקום 

 בישראל

 

 מערכות אקולוגיות

על –מערכות  שטח

 אקולוגיות
מהשטח  %

 היבשתי

 קמ״ר 

 * ות וטבעיות באופן חלקיטבעימערכות 

אזורי המרכז 

 והצפון

חורש ויער טבעי, יער נטוע, בתות 

 חולות מישור החוף ,ושיחניות עשבוניות

ים החבל מערכות ה 3883 17.8

 תיכוני

נגב, ערבה, 

 מדבר יהודה

מדבר צחיח קיצון, מדבר צחיח, מערכת 

 המעבר אזור 

 מדבריותמערכות  11352 52.1

הים התיכון, 

 ים סוף 

 ותימימערכות  26113  הים התיכון, ים סוף

חורף, ות בריכאגם כינרת, ביצת החולה,  כל הארץ

 , בריכות דגיםהמלח, נחלים, מעיינותים 

 ומאגרי מים

-מערכות מים פנים 645 3

 ארציים

 על ידי האדם מערכות שנוצרו ומתוחזקות

גידולים  –של צמחים חקלאות יבשתית  כל הארץ

שנתיים -שנתיים בהשקיה, גידולים חד-חד

שנתיים, גידולים בבתי -בעל, גידולים רב

 רשת וחממות 

 מערכות חקלאיות 4353 21.1

 ותעירונימערכות  1468 6.7 ישובים בכל הגדלים כל הארץ

 
 אנושי אינטנסיבי* למעט מאגרי מים, בריכות דגים וחלק מהיערות הנטועים שתפקודם כולל ממשק 
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' הערכה לאומית –מערכות אקולוגיות ורווחת האדם 'העל האקולוגיות של ישראל במסגרת פרויקט -שש מערכות: 3 איור

 על ראו בפרקי המערכות(.-)לפירוט בתוך כל מערכת
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 תלותה של ישראל במערכות אקולוגיות שמחוץ לגבולותיה. 13

ארציים, -פניםהמים מקווי ה, המערכות הימיותהאספקה של המערכות האקולוגיות של ישראל, הטבעיות )רותי יש

(, והחקלאיות אינן מספקות את מלוא תצרוכת המזון, תיכוני ובמדבריות-במערכות החבל היםמרעה יער ושטחי וכן 

 המיובאים מוצריםה אקולוגיות., וזאת למרות שישראל מייצאת מוצרים של מערכותיה ההסיבים והעצה של ישראל

ברחבי תבל. תושבי מסופקים על ידי מערכות אקולוגיות שונות בארצות רבות המשלימים את ממדי הצריכה בישראל 

ישראל תלויים אפוא בתפקודן של מערכות אקולוגיות מחוץ לגבולותיה, לא רק המערכות החקלאיות )מוצרי מזון 

מספקות מים,  –רצות אלה, אלא גם המערכות הטבעיות המשרתות אותן )מוצרי עצה( של א והיעריותוסיבים( 

מחוץ לישראל, אקולוגיות ש. החיים בעולם הגלובלי מחייבים אפוא מודעות גם למערכות ועוד האבקה, וויסות מזיקים

רותיהן. לפיכך מציג הפרויקט גם את הידע הקיים על התועלות המיוצרות מחוץ לישראל ישאוכלוסייתה צורכת את ש

 ונצרכות בישראל. 
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