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פרויקט "תחזית קיימות לישראל  "0202החל באוקטובר  0202כמיזם משותף של
המשרד להגנת הסביבה והמרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל ,וצפוי
להסתיים במאי-יוני  .0200תחזית קיימות לישראל  0202שמה לה למטרה להציג חזון
קיימות לשנת  0202שאליו ישראל צריכה לשאוף .זאת על מנת לאפשר למקבלי
ההחלטות בישראל להבין את המגמות הקיימות ,לאתר את הפערים להגשמת החזון,
ולהצביע על הנתיבים בהם עליהם לצעוד על מנת להגשימו.

פרויקט תחזית קיימות לישראל 0202
בסיס ידע מומחים
חוות דעת בנושא  :המערכות האקולוגיות ושירותיהן
עורך :פרופ' אוריאל ספריאל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
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הדברים הנאמרים הם על דעת המחבר בלבד.
בשלב העכשווי של הידע הגלובלי בכלל והישראלי בפרט על שירותי המערכות האקולוגיות של
ישראל ,מצבם ,מגמותיהם וגורמיהם -המידע והנתונים המוצגים בפרק השני והשלישי במסמך
זה ("המערכות האקולוגיות של ישראל ושירותיהן" ו"שינויים באספקת שירותים – מגמות
וגורמיהן") הם בבחינת השערה סובייקטיבית של המחבר בלבד .הערכת המערכות האקולוגיות
של ישראל באספקת שירותים – תרומתה היחסית של כל מערכת באספקתו הארצית של שירות
מסוים ,ומימדי החשיבות היחסית של שירות כל שהוא מתוך כלל השירותים שמערכת מסוימת
מספקת – ממתינה לביצוע .רק תהליך הערכה כזה עשוי לייצר תמונה אמינה על מה שידוע בנדון
ומוסכם ,מה בחילוקי דעות ,ומה לא ידוע ולכן דורש מחקר ממוקד נוסף .שני הפרקים הנ"ל
מציגים לפיכך מידע השערתי בלבד ,והם בבחינת מסגרת מוצעת לביצוע של פרויקט הערכת
המערכות של ישראל ,אם וכאשר יתבצע ויושלם (פרופ' אוריאל ספריאל).

תמצית
"מערכת אקולוגית" היא יחידת שטח בה מתבצעים לפחות שני תהליכים ע"י יצורים חיים –
ייצור חומר אורגני "חי" מחומרים מינרליים ע"י צמחים ("יצרנים ראשוניים") ומיחזור החומר
האורגני ה"מת" בחזרה למינרלים ע"י יצורים זעירים ("מפרקים") ,מה שמאפשר גידול ורביה
של הצמחים והיצורים הזעירים כאחד .שני תהליכים אלה הם התפקודים הבסיסיים של כל
המערכות האקולוגיות ,המאפשרים את קיומם של מינים נוספים במערכת ,מינים שאינם יצרנים
ראשוניים או מפרקים ,כולל האדם .מערכות אקולוגיות מוגדרות אפוא באמצעות תהליכים או
תפקודים יותר מאשר באמצעות עצמים ,גבולותיהן ומימדיהן תלויים בצרכי המתבונן או
המשתמש ,והן מכסות את כל שטחה של ישראל ,כמו של כדור הארץ כולו .לאמור ,לא רק שטחים
"טבעיים" ,אלא גם שטחים חקלאיים הם בבחינת מערכות אקולוגיות לכל דבר ,ואף שטחים
עירוניים נכללים בתחומיהן.
האדם מפיק תועלות מתפקודיהן של המערכות החקלאיות ,אך גם מתפקודיהן של המערכות
שאינן חקלאיות מפיק האדם תועלות ,שלעיתים אף עולות בחשיבותן לקיומו ולרווחתו על אלה
המופקות מהמערכות החקלאיות .התועלות שמפיק האדם מהמערכות האקולוגיות נקראות
שירותים  -שירותי המערכות האקולוגיות ,שירותי מערכת ,או שירותים אקולוגיים .ניתן למיינם
לשירותי אספקה (אספקת תוצרת חקלאית למשל) ,שירותי תרבות (הפקת הנאה מנוף וטבע),
שירותי בקרה (בקרת מים ,אקלים ,ועוד) ושירותי תמיכה – אלה התומכים בכל השירותים
האחרים ,כמו הייצור הראשוני ,אך גם התמיכה במגוון הביולוגי.
המגוון הביולוגי הוא חלק אינטגראלי של כל מערכת אקולוגית וטיפוסי לכל אחת מהן .אין מינים
שלא מעורבים במישרין או בעקיפין באספקת השירותים ע"י כל אחת מהמערכות ,ואין שירות
שרכיבים מסוימים של המגוון הביולוגי לא מעורבים בהפקתו .השוני בתכונות שבין המינים
השונים חבור על פי רוב לשוני שבין השירותים שמינים אלה מעורבים בהפקתם .השירותים שונים
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זה מזה במספר המינים ובזהות המינים הדרושים להפקתם ,וניתן למיין את מיני המגוון הביולוגי
גם לפי תפקודיהם באספקת שירותים ולא רק לפי מפתח טקסונומי.
בקונטקסט של המערכות האקולוגיות ,פיתוח פיזי שצורך קרקע מבטל את קיומן של המערכות
כאשר הקרקע שתפסו אינה מכילה יותר מגוון ביולוגי מתפקד ,או שהוא מתמיר מערכות
אקולוגיות טבעיות למערכות מנוהלות ע"י אדם – מערכות חקלאיות ,מערכות מרעה ,ומערכות
יער נטוע .התמרת המערכות משמעה גרימת שינויים במגוון הביולוגי של אותן מערכות ,מה
שגורר שינויים באספקת שירותים .התמרת המערכות חבורה תמיד להמרת שירותים – התמרת
מערכת חורש טבעי למערכת חקלאית משנה את המגוון הביולוגי ממגוון חורש למגוון אגרוביולוגי,
ומתמירה את שירות מניעת סחף ושירות נופש בחיק הטבע ,בשירות אספקת מוצרים חקלאיים,
ובאופן כולל – מטרת רוב ההתמרות היא הגברת שירותי אספקה ,מה שבא תמיד במחיר פגיעה
בשירותי בקרה ותרבות.
גם המערכת החקלאית זקוקה לשירותי בקרה כמו בקרת מים והאבקה .התמרת שטח גדול של
מערכות חורש שתועלתן הרלבנטית היא החדרת מים לאקוויפר עלולה להביא לפגיעה באספקת
המים למערכות החקלאיות ולאספקת המוצרים החקלאיים בגינה נעשתה ההתמרה .מימדי
פיתוח חקלאי אלה אינם מאפשרים לפתוח להתקיים לאורך זמן ,היינו החקלאות הזו אינה
חקלאות ברת-קיימא .יתר על כן ,ההתמרה פגעה בשירותים נוספים ,שיש בהם תועלת לאוכלוסיה
כולה ,כולל זו המתקיימת מחקלאות" .השפעות חיצוניות" אלה של ההתמרה ממערכות טבעיות
לחקלאיות עושה את הפיתוח הזה לפיתוח שאינו בר-קיימא ,גם אם החקלאות מסוגלת לקיים את
עצמה לאורך זמן ובכך לשמור על קיימותה שלה ,במחיר של הפרת הקיימות בקנה מידה מרחבי
גדול יותר.
מוצרים ביולוגיים רבים אינם מסופקים ע"י המערכות האקולוגיות הישראליות אלא מיובאים
ממערכות שמחוץ לישראל .פגיעה נוספת בשירותי אספקת מוצרים ביולוגיים ע"י מערכות ישראל
יכולה להתקזז ע"י הגברת יבוא שירותים ממערכות חיצוניות .אך גם אלה יעמדו בפני אותם
סיכונים להן נחשפות וייחשפו המערכות הישראליות.
הערכת המערכות האקולוגיות של ישראל באספקת שירותים – תרומתה היחסית של כל מערכת
באספקת הארצית של שירות מסוים ,ומימדי החשיבות היחסית של שירות כל שהוא מתוך כלל
השירותים שמערכת מסוימת מספקת – ממתינה לביצוע .בינתיים ניתן רק להציב ערכים
איכותניים משוערים ,ברזולוציה מערכתית גסה של  03שירותים המסופקים יחד ע"י שמונה
מקבצי מערכות – חורשים ,בתות ,חופיות ומדבריות ,חקלאיות ועירוניות ,ומערכות מים מתוקים
ומערכות ימיות.
כל המערכות מייצרות שירותי אספקה ,אך המערכות החקלאיות ,החורש והבתות ,והמים
המתוקים הן הספקיות העיקריות .מתוך  00המוצרים המסופקים ע"י שירותי האספקה7 ,
מיוצרים ע"י המערכות החקלאיות ,אך כדי להפיק את צרכיה במוצרים אלה מייבאת ישראל חלק
נכבד מהם המופק משירותי אספקה של מערכות חקלאיות מחוץ לישראל .מנגד  -ישראל מייצאת
חלק מהמוצרים המופקים ע"י המערכות החקלאיות שלה .מוצר שאינו תוצר של ייצור ראשוני –
מים מתוקים ,מסופק בחלקו לא ע"י מערכות המים המתוקים אלא באמצעים טכנולוגיים-
תעשייתיים (התפלת מי ים).
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אספקת מים מתוקים ,כמוצר שירות אספקת המים של מערכות המים המתוקים ,תלויה באופן
הדוק בשירות בקרת המים .באמצעות שירות בקרה זה מוקצים מים הכרחיים לאספקת שירותי
התמיכה האוניברסאליים  -ייצור ראשוני ומיחזור חומרים .תכסית הצומח של כל המערכות
האקולוגיות היבשתיות של ישראל היא רכיב של המגוון הביולוגי המהווה חולית מפתח בשלשלת
החוליות של מחזור המים ולכן בעלת חשיבות מרכזית באספקת שירות בקרת המים .ממדי
התכסית יחד עם תכונות התשתית מסדירים את חלוקת מי הגשם ל"תאים" של התאדות מפני
הקרקע ,התאדות מהצמחים ("מים ירוקים") ,חומר גלם לייצור הראשוני ,נגר עילי ,מי התהום,
אגירה במערכות המים המתוקים ,והשבה לים ("מים כחולים")" .תא" ההתאדות מייצר שירות
של בקרה אקלימית מקומית ,והמגוון הביולוגי של "תא" מאגרי המים (מערכות המים המתוקים)
מעורב בשירות בקרת איכות המים וטיהורם.
אספקת מוצרי המערכות החקלאיות עלולה להיפגע בין אם אלה מסופקים ע"י מערכות
ישראליות או מערכות מחוץ לישראל .תהליכים דמוגרפיים (גידול אוכלוסייה) וחברתיים-
כלכליים (גידול צריכה לנפש) מהווים גורמים עקיפים לפגיעה זו ,בהשפיעם על הגורמים
הישירים  -התמרות גדלות והולכות של מערכות יבשתיות טבעיות למערכות חקלאיות .שינוי זה
טומן בחובו פגיעה בקיימות לא רק בגין אובדן שירותי מערכות טבעיות אלא משום שכלכליותן של
מערכות חקלאיות יובשניות (כל המערכות של ישראל) מובטחת רק באמצעות סובסידיות מים
ודשנים שמקורם ברובו או בחלקו מחצבי ,מה שמוביל ,בטווח הזמן הרחוק ,לאי-קיימות של
החקלאות עצמה .הקטנת שטחי המערכות הטבעיות עקב התמרתן לחקלאיות מהווה פגיעה
ישירה בשירותי האבקה ועקיפה באספקת מים ,שני שירותים המעורבים בהקניית קיימות
לחקלאות.
תהליכים המביאים לפגיעה בכסוי הצמחי מסכנים את שירותי בקרת מים ושירותי בקרת
האקלים ,המקומי והגלובלי .ככל שהכסוי הצמחי צפוף יותר ועבה יותר כך הפגיעה בו,
ובשירותי בקרת המים תהייה חמורה יותר .אלא שאספקת מים לכשעצמה אינה מעידה על
קיימות .ייתכן שבישראל קורה ההפך מכך – ככל שהמערכות היבשתיות הטבעיות מספקות
שירותי בקרת מים ואלה מייעלים את שירותי אספקת המים של מערכות המים המתוקים,
מביאה אספקת מים זו לא רק לתחזוקת המערכות החקלאיות והעירוניות ,אלא להגדלת שטחן על
חשבון המערכות הטבעיות ותפקודן באספקת מים .היינו ,ככל שהמערכות הטבעיות מוצלחות
יותר בבקרה ואספקת מים ,כך הפיתוח אותו הן מזינות הולך ומאבד את קיימותו .כיווץ
המערכות האקולוגיות הטבעיות למימדים שלא יאפשרו אספקת מים מתוקים במידה הדרושה
לאבטחת רווחת אוכלוסיית האדם ,מהווה חציית הקו האדום של הקיימות .חצייה זו תגרור
העצמה בייצור מים טכנולוגיים (התפלת מי ים) ,וההשפעות החיצוניות הכרוכות בכך.
שינויי האקלים הגלובליים הם גורם מחולל שינוי שפגיעתו תלך ותגדל .תחזית העצמת הפלישה
של מזיקי חקלאות בגין שינויי האקלים תחזק אי-קיימות זו בגין הצורך הגובר בקוטלי מזיקים
המבוססים גם הם על מחצבים .הגדלת השימוש בקוטלי מזיקים עלולה להגביר את הפגיעה
הקיימת במאביקים שמקורה כנראה בפגיעה במערכות הבתה .נזקי הפגיעה בשירות ההאבקה כבר
ניכרים בארצות רבות וכנראה גם בישראל .הפגיעה במערכות המים המתוקים הביאה לפגיעה
באספקת דגה ממקור זה .שינויי האקלים אמורים להחריפה ,ולפגוע גם באספת דגה ימית ,בעיקר
משום העצמתה את פלישת המינים המתחרים והטורפים המגיעים מהים האדום דרך תעלת
סואץ.
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סבסוד המים הניע פיתוח חקלאי ששימושי הקרקע שלו גרעו שטחי מערכות אקולוגיות שמבנן
כלל כסוי צמחי פעיל באספקת שירותי המים .לפיכך ביטול הסובסידיות עשוי לעודד שיקום
ספונטאני של המערכות הטבעיות ,או שיהיה צורך בסבסוד השיקום .לחילופין ,ביטול סבסוד
המים עשוי לעודד חקלאים להשקיע רק במוצרים ביולוגיים שיכסו את המחיר האמיתי של המים.
כל המערכות של ישראל מספקות שירותי תרבות כמוצר ציבורי .אך לא כולן באותה מידה.
השירות המוערך ביותר הוא נופש בחיק הטבע ותיירות ,המסופק ע"י כל המערכות ,אך בעיקר
ע"י מערכות היערות והמים המתוקים .מגוון הצומח ,בעיקר זה של עצים במשך כל השנה ,ושל
צמחים בעלי פריחה בולטת בעיקר באביב ,מעורב ישירות באספקת השירות .גם למערכות
המדבריות של ישראל אופי נופי מיוחד ,שרכיבי מגוון ביולוגי שונים מוסיפים לו נופך בגין
ההבדלים בצמחיה בין ערוצים ומדרונות ,בין חולות למלחות ,ובגין הגיוון בדגמי המפזר המרחבי
של הצומח המדברי .גם מערכות חקלאיות וגם המערכות הגנניות בערים ,מספקות שירותי נופש
ותיירות.
כל שירותי הנופש והתיירות בחיק הטבע מסופקים הן באמצעות הבקרה האקלימית (אספקת
צל) והן בגין ההנאה האסתטית המסופקת ע"י מכלולים של מגוון ביולוגי המייצרים מגוון נופי,
או רכיבים בודדים המושכים את העין במיוחד (פריחה) .האחרונים מסופקים בעיקר ע"י מערכות
הבתות .המראה החיצוני של מערכות אקולוגיות עשוי ליצור תחושות – הענקת השראה ,מילוי
צרכים דתיים ,או יצירה וחיזוק קשר נפשי למקום .כל זאת לא רק בעת פעילות נופש ,אלא גם
במהלך פעילויות אחרות ,ומימדים שונים של קירבה פיזית למערכות הנדונות ע"י אותם פלחי
אוכלוסיה הצורכים שירותים אלה.
כל המערכות האקולוגיות של ישראל משרתות את מערכת החינוך הישראלית על כל רמותיה
ומגזריה .בנוסף ובעיקר ,המערכות הימיות ,המים המתוקים ,המדבריות והחקלאיות משרתות
את המדע הישראלי ומקדמות אותו .מיקומה של ישראל בהיבט הגיאוגראפי והאקלימי הביא את
המחקר הישראלי של המערכות הללו להישגים מוערכים כבעלי חשיבות אוניברסאלית .התמרת
מערכות אקולוגיות למערכות חקלאיות ,התמרת שטחן של מערכות טבעיות וקיטוען ע"י בינוי
ותשתיות ,מביאים לפגיעה באספקת כל שירותי התרבות ,גם אם פגיעות אלה אינן נקודתיות.
החשיפה של המערכות למינים פולשים .המתגברת בגין תהליכי גלובליזציה ושינויי אקלים פוגעת
בעיקר בשירות התרבות של תחושת מקום ,גם אם צרכני שירות זה מעטים .גם אם ישראל מבצעת
יצוא וירטואלי של שירותי תיירות ושירותי מדע ,לא ניתן לייבא לישראל שירותי תרבות ,וכך גם
אין להם כל תחליף טכנולוגי .בעיניהם של רוב המשתמשים שירותי התרבות של ישראל אופייניים
לה בלבד.
כל המערכות הישראליות מעורבות בשירות בקרת האקלים הגלובלי ,שירות הנתמך ע"י שירות
תמיכה -הייצור הראשוני ,באמצעותו מקובע גז החממה פחמן דו-חמצני בגופות הצמחים ,וחלק
מפחמן מקובע זה מוזרק לקרקע ונאגר בה כפחמן אורגני .באופן זה אצור פחמן אורגני במאסה
של הצומח ובחומר האורגני בקרקע ,ופליטתו לאטמוספרה כפחמן גזי המתפקד כגז חממה –
נמנעת .השירות אינו מסופק ע" י כל המערכות באופן דומה אלא תלוי במימדי אותם רכיבים של
מגוון ביולוגי שמסייעים לאספקת השירות .שמירה על מכלול תפקודיהן של מערכות אקולוגיות,
הקטנת קצב ההתמרות שלהן ,ושיקום מערכות שהותמרו הם אמצעים לשמירה והעצמה של
שירות בקרה זה .השירות מסופק בעיקר ע"י מערכות החורשים והיערות ,פחות ע"י מערכות
הבתות ,ומעט מאד ע"י המערכות המדבריות.
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שירות בקרת המים מניע שירותי בקרה אחרים הקשורים במים – בקרת סחף קרקע הקשורה
בבקרת השיטפונות ,ומכאן גם בקרת שמירת הקרקע ,מתבצעים בעיקר ע"י מערכות החורשים
והיערות ,מערכות הבתות ,ואף ע"י המערכות המדבריות ,החקלאיות והעירוניות .בקרת איכות
מים ובקרת טיפול בפסולת מתבצעות בשלב ראשוני ע"י מערכות חורש ,יער ובתה המשהים
זרימות וחושפים את המזהמים לפעילות בקטריאלית מטהרת ,ולאחר מכן – ע"י המגוון הביולוגי
המימי של מערכות המים המתוקים.
ההאבקה מתויגת עפ"ר כשירות בקרה ,המשרת בעיקר מערכות חקלאיות אך גם עירוניות שיש
בהן מיני תרבות הזקוקים להאבקה .אך ההאבקה מהווה גם שירות תמיכה ,בעיקר תמיכה
בשירותים התרבותיים המופקים ע"י צמחי פריחת האביב ,שההאבקה מסייעת ברבייתם .גם
הפצת זרעים מהווה בקרה המעצבת את תפוצת רכיבי המגוון הביולוגי הצמחי אשר תפוצתם
המרחבית דורשת הפצת זרעים למרחק ,ובאופן זה הפצת זרעים ע"י בע"ח מתפקדת גם כשירות
תמיכה .שירותי ההאבקה והפצת זרעים מסופקים בעיקר ע"י מערכות חורשים ויערות ,אך גם
בתות וחופיות ,ומערכות אחרות.
שירות בקרת המחלות הטפיליות מתבצע ע"י רכיב של המגוון הביולוגי שבין מיניו מתחרים
וטורפים של רכיב אחר של המגוון הביולוגי – מינים מחוללי מחלות באדם ובמקנה (פתוגנים),
מינים המתפקדים כנשאיהם ,ואחרים המתפקדים כפונדקאי משנה או פונדקאי מאגר של
מחוללי המחלה .הטורפים והמתחרים של הנשאים והפונדקאים מבצעים בקרה של המחלה,
בהחזיקם את אחת מהחוליות שבין המין הפתוגן למין הפונדקאי במימדי גודל ,מרחב וזמן מהם
נגזרים מימדי הפגיעות של המחלה .לאמור ,שווי המשקל האוכלוסייתי הדינמי אך היציב של
מגוון מחוללי המחלה ומגוון מיני הבקרה שלהם ,מגלם את שירות בקרת המחלות .התפרצות
מחלות טפיליות מתרחשת כאשר שווי משקל זה מתערער.
מחלות טפיליות רבות מרוכזות במערכות מימיות ,בהן גם מופק שירות הבקרה .בקרת מזיקי
חקלאות מתבצעת ע"י רכיבי מגוון ביולוגי של המערכות האקולוגיות הטבעיות בטרם הותמרו
למערכות חקלאיות ,בעיקר אלה שמגוונן הביולוגי עשיר ,כמו בתות וחורשים ,שבין מיניהם
הרבים עשויים להיות גם כאלה שיהיו מעורבים בבקרת מזיקים "חדשים"  -מינים זרים פולשים.
שירות בקרת האקלים הגלובלי באמצעות אצירת פחמן במערכות האקולוגיות של ישראל מהווה
בהגדרה שירות ייצוא .אך באותה מטבע המערכות האקולוגיות של ישראל ואוכלוסיית האדם
שלה מפיקה תועלת מאספקת שירות זה ע"י מכלול המערכות הגלובליות שמחוץ לישראל .כך גם
בקרת מים ,האבקה ,הפצת זרעים ,בקרת מזיקי חקלאות ובקרת מחלות טפיליות הם שירותים
חוצי גבולות ,בעיקר עבור מדינה קטנה בשטחה כישראל .לפיכך ,פוטנציאלית ,ישראל מייצאת
לשכניה ומייבאת מהם שירותים אלה.
קיימים תחליפים טכנולוגיים לרוב שירותי הבקרה ,אך כולם לא מחליפים את שירותי המערכות
הטבעיות אלא מסייעים להם או מגבירים אותם – מתקני טיהור מים ,מערכות ניקוז ,וטרסות
למניעת סחף מסייעים לשירותי שמירת איכות מים ,בקרת מים ושמירת קרקע ,בהתאמה .מנגד,
התחליפים הכימיים והביולוגיים לבקרת מזיקי חקלאות עשויים להיות יעילים מקומית ובטווח
הזמן הקצר ,אך השפעותיהם החיצוניות על מכלול שירותי המערכת עלולות להתממש בקני מידה
נרחבים בזמן ובמרחב .מכאן שתחליפים טכנולוגיים לשירותים שיידרדרו או יאבדו ,אינם
פתרונות ארוכי טווח ולכן גם מסכנים את קיימות הפיתוח שהם אמורים להניע .זאת בגין התכלות
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המשאב עליהם הם מבוססים ,או עקב השפעותיהם החיצוניות על שאר השירותים של המערכות
האקולוגיות ,מה שיפגע במישרין או בעקיפין ברווחת האדם – פגיעה שהיא ביטוי לאי-קיימות
הפיתוח המבוסס על תחליפים טכנולוגיים לשירותי המערכת.

כל שירותי התמיכה קשורים הדדית – שירות הייצור הראשוני מסופק ע"י הרכיב הפוטוסינתטי
של המגוון הביולוגי; שירות מיחזור החומרים מונע ע"י "פס ייצור" של יצורים קטנים וזעירים
במהלכו מותמר חומר אורגני "מת" שמקורו הייצור הראשוני ,במולקולות אנאורגאניות
(מינרלים); בשירות יצירת קרקע מעורבים הרכיב הפוטוסינתטי ורכיב יצורי הקרקע הקטנים ולכן
הוא קשור בשירותי הייצור הראשוני ומיחזור החמרים; ושירות ייצור החמצן האטמוספרי חבור
גם הוא לשירותי התמיכה האחרים .שירותי תמיכה אלה משתקפים בשירותי הבקרה ,האספקה
והתרבות הנתמכים על ידם ,ולכן הערכת שירותי התמיכה מגולמת בהערכת שאר השירותים.
שירות תמיכה ייחודי הוא זה של שירות תחזוקת המגוון הביולוגי ,שמתפקד אך ורק במערכות
האקולוגיות ,ובכך מעורב בהפקת מכלול שירותי מערכות אלה .כל אחת מהמערכות האקולוגיות
של ישראל מקיימת מגוון ביולוגי שתכונותיו חופפות בחלקן עם אלה של מגוון המערכות האחרות
וחלקן ייחודיות לאותה מערכת .רק מספר קטן יחסית של כלל המינים המרכיבים את המגוון
הביולוגי של ישראל מוחזק אך ורק על ידי המערכות של ישראל .אך רבים מהצרופים של המינים,
האופייניים לכל אחת מהמערכות ,קיימים רק בישראל ובסביבתה הקרובה .זאת משום מיקומה
של ישראל באזור מעבר אקלימי חד ,ולכן גם במפגש של מספר "ממלכות" ביוגיאוגרפיות שונות
שישראל מצויה בשוליהן .הקטנת שטחי המערכות האקולוגיות הטבעיות וקיטוען ,ההתחממות
הגלובלית ,ופלישת מינים זרים הם בין הגורמים העיקריים לפגיעה בשירות תחזוקת המגוון
הביולוגי.
ביטוי קיצוני לפגיעה בשירות תחזוקת המגוון הביולוגי הוא הכחדה של מין ישראלי ,שהוא גם
אנדמי לאזורנו ,ובכך ההכחדה היא ברמה הגלובלית .לבד מהנזק באספקת השירות שמין זה
מעורב בו ,הכחדה גלובלית היא פגיעה בשירות תרבות אוניברסאלי – ששמירת המינים בגין עצם
קיומם היא חובה מוסרית של האנושות .הכחדה של חברה ביולוגית ,היינו מאסף מינים טיפוסי
למערכת כל שהיא ,עלולה לסכן מספר רב של שירותים ,ויש לה גם השלכות תרבותיות גלובליות
כאשר חברת מינים ביולוגיים זו ,גם אם לא כל מיניה ,ייחודית לישראל .היות ולמין ייחודי
לישראל שנכחד אין תחליף וחברה ייחודית קשה לשקם ראוי לשמור על כל המינים המרכיבים את
מכלול המגוון הביולוגי של ישראל באמצעות הגנה על שירות תחזוקת המגוון הביולוגי של
המערכות הישראליות.
ניתוח מסכם של  03השירותים שנדונו במסמך זה ,העלה השערה כי מרב השירותים מסופקים
ע"י מערכות החורשים והבתות ומיעוטם ע"י המערכות הימיות של ישראל .בהתייחס למימדי
אספקתם ע"י כל אחת משמונה המערכות ,ניתן לשער שאספקת כ 35%-מהם לא הראתה מגמת
שינוי במהלך שני העשורים האחרונים 03% ,הראו מגמת שיפור (בעיקר שירותי אספקה של
מערכות חקלאיות ומערכות מים מתוקים ,אך גם שירותי תרבות) וזאת כנראה במחיר של כ05% -
מהשירותים שאספקתם במגמת דרדור – בעיקר שירותי בקרה.
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בהתייחס למערכות 77% ,ו 02%-מהשירותים המסופקים ע"י המערכות הימיות ומערכות המים
המתוקים נמצאו במגמה שלילית משוערת ,בהתאמה .הבתות עשויות להיות היציבות ביותר
באספקת שירותים ,וא ספקת שירותים הטובה ביותר עשויה להיות דווקא במערכות העירוניות ש-
 70%משירותיהן נמצאו במגמה חיובית .המגמות הישראליות המשוערות נמצאו תואמות למגמות
הגלובליות שזוהו בסוף המאה העשרים ,אך זאת בהתייחס לשירותי הבקרה בלבד.

מבין שבעת הגורמים מחוללי השינוי באספקת השירותים בגין פגיעתם במגוון הביולוגי ,ניצול
היתר של משאבים (מרעית במערכות מרעה ,פוריות מערכות חקלאיות ,עץ-בעירה) ,מינים
"מתפרצים" והפגיעה בבתי גידול (הקטנת שטחם וקיטועם בעקבות התמרת מערכות טבעיות
לחקלאיות ועירוניות) הם בעלי חשיבות לגבי מחצית משמונת המערכות האקולוגיות של ישראל.
כמו כן עולה כי במהלך שני העשורים האחרונים מתגברים הנזקים למגוון הביולוגי של מרב
המערכות האקולוגיות (למעלה ממחציתן) מהביטויים המקומיים של שינויי האקלים הגלובליים -
הגידול בשיעורי פלישת המינים הזרים ,התעצמות ההתפרצות של מינים ,והמשך ההשפעה
השלילית של זיהומים ביתיים ,תעשייתיים ואגרו-טכניים כולל העשרת-יתר בתרכובות חנקניות.
בהתייחס להשפעה המשוערת של גורמי השינוי על השירותים הספציפיים של כל אחת מהמערכות,
יש מקום נכבד לשריפות המשפיעות על שירותים רבים במערכות רבות והשפעת גורם זה במגמת
התגברות חזקה .עד כה נראה כי רק מספר קטן מאד של שירותים ובמערכות מעטות הושפע
משינוי האקלים הגלובלי .אלא שהשפעה זו נמצאת כנראה במגמת התגברות משוערת גבוהה
ביותר; שירותים שלא הושפעו עד כה כנראה יושפעו בעתיד .לבסוף ,היות והמערכות נבדלות זו
מזו במספר השירותים שכל אחת מספקת ,סביר שפגיעה קשה במגוון הביולוגי של מערכת
אקולוגית אחת לא בהכרח מהווה פגיעה קשה בקשת רחבה של שירותים.
מסמך זה לא ביצע תסריט של מצב המערכות האקולוגיות של ישראל ב .0202 -תסריט ברמה
הגלובלית המתייחס למצב המערכות בשנת  0222ומספק עתידים אפשריים שלהן בשנת 0232
העלה כי ההתנהגות הרגיונאלית והראקטיבית לבעיות סביבתיות תוביל להרעה באספקת מרב
השירותים ,בעיקר שירותי הבקרה והתרבות ,בעוד התנהלות גלובלית המובילה להגברת
הגלובליזציה ולהתייחסות פרו-אקטיבית לסביבה ,מעניקה את ההבטחה הגדולה למערכות
האקולוגיות .אך גם בתסריט זה מספר שירותי בקרה ותרבות נותרים במגמת הרעה בקנה המידה
הגלובלי.
מבט לעתיד המערכות האקולוגיות של ישראל מעלה כי עקב שטחה הקטן של המדינה וצורכי
המגוון הביולוגי ולכן גם אספקת השירותים בשטח ,היצע השירותים יקטן וילך ואילו הביקוש
להם יגדל ולכן לא יוכלו המערכות האקולוגיות של ישראל לשרת את אוכלוסייתה באופן מלא.
לפיכך יבוא של מוצרי שירותי אספקה ממערכות חקלאיות ואחרות יגדל וילך ,ואספקת המים
מהמערכות הטבעיות של ישראל תקטן כל עוד ישראל תמשיך באספקת מוצרים חקלאיים
מקומית ,שלא רק צורכת אלא גם מייצאת מים (וירטואליים) עם ייצוא מוצרי אספקה של
מערכות חקלאיות ,מוצרים שלחלקם דרישה גבוהה מחוץ לישראל.
המערכות האקולוגיות של ישראל מייצאות שירותי תרבות (צריכת התיירות לישראל) ,ובו בזמן
הישראלים צורכים שירותי תרבות של מערכות זרות ,כתיירים בחו"ל ,והמאזן לטובת ישראל
8
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עשוי לגדול .המערכות הישראליות מייצאות שירותי מדע – ידע מדעי שנרכש תוך שימוש במגוון
הביולוגי של ישראל ונעשה לנחלת הקהילייה המדעית העולמית .ישראל תתקשה בייבוא שירותי
בקרה ,וגם תחליפים טכנולוגיים לא ייתרו את הצורך לשמור על אספקת שירותי הבקרה של
המערכות הישראליות.
קשה לחזות את עתידם של שירותי תרבות אחרים ,שכן כל אחד מהם מוגדר באמצעות צרכניו,
והשינוי במגוון הביולוגי המספק שירותי מערכת אסתטיים עשוי להיחשב כפגיעה רק ע"י מגזרי
אוכלוסייה מסוימים ואף משתנים .ישראל תהנה משירות אצירת הפחמן ע"י המערכות
האקולוגיות שמחוץ לישראל ,אך תידרש ע"י הקהילה הבינלאומית לתרום לשירות בקרת
האקלים הגלובלי .עקב העלייה החזויה ביבוא שירותי אספקה ,זו עשויה להיפגע עם התממשות
תחזיות הגברת אירועי הקיצון בקנה המידה הגלובלי .קשיי יבוא שירותים עשויים להביא
להשקעות בשיקום המערכות הטבעיות ושירותיהן ,מה שיקטין אך לא ימזער את תלות המדינה
ביבוא שירותי מערכות זרות.
שיקום המערכות האקולוגיות של ישראל עשוי להתבצע ע"י מזעור התמרת מערכות ,קיטוען
וזיהומן; התמרה "הפוכה" ,ממערכות חקלאיות ומערכות יער נטוע ,חזרה למערכות טבעיות;
טיפוח המגוון הביולוגי במערכות חקלאיות ועירוניות כך ששתיהן תספקנה עוד ויותר שירותים
מאשר הן מספקות כיום; ופעילויות ממוקדות כמו הקמת ותחזוקת אזורי חיץ אקולוגי לממשק
שריפות ,וקידום השמירה על אזורי מעבר אקלימי חד בישראל ,בהם עשוי להתקיים מגוון גנטי
עשיר ,שחשיבותו רבה לצורך התאמת המערכות לשינויי האקלים.
הרתמות מוגברת של המערכות האקולוגיות של ישראל לייצור מוצרים חקלאיים תלויה במגמות
של המערכות האקולוגיות הגלובליות .חקלאות יצוא עלולה לגרום יותר נזקים מתועלות
כלכליות ,מה שיתברר כאשר עלות שירותי הבקרה והתמיכה הנצרכים לאספקה זו יחד עם
הנזקים הגלובליים בגין ההסעה ,יגולמו בהוצאות הייצור .הקטנת הוצאות אלה תדרוש ייעול
השימוש במשאבי קרקע ומים ,כולל במערכות המדבריות שלכאורה אינן מוגבלות בקרקע ,אך
משאבי המים עבורן בעייתיים .התלות בהשקיה של המערכות החקלאיות הישראליות יביא
לאינטנסיפיקציה ,יותר מאשר ע"י אקסטנסיפיקציה ולכן גם לשמירת המערכות הטבעיות
הנותרות ושירותיהן ,ואולי אף להגדלת שטחן בגין ה"החזרה לטבע" של מערכות חקלאיות.
הפרטה מלאה של משק המים תדרוש מימון ממשלתי לאספקת מים למערכות האקולוגיות
הטבעיות על מנת שתתאפשר אספקה מיטבית של שירותיהן.
המערכות המדבריות והחופיות של ישראל הן בבחינת המשך של אלה שבמצרים ,המדבריות –
של ירדן ,היערות  -של לבנון ,והבתות – של סוריה .משום תלות המינים במימדי שטח המערכת
בה הוא חי ,התמרה של מערכות טבעיות בארץ שכנה מגדילה את סיכויי ההכחדה של מינים
שתחום תפוצתם הרציפה חוצה את הגבולות המדיניים .התמרת מערכות בכל צד של הגבול עלולה
לפגוע במגוון הביולוגי ובשירותים בצד השני .גם שירותי אספקת ובקרת מים וכל שירותי
המערכות הימיות הם חוצי גבולות .עד עתה נפגעו המערכות הימיות של ישראל עקב פעילות אדם
במערכות היבשתיות בארצות השכנות (פחיתת הדגה בים התיכון וחדירת מינים פולשים דרך
תעלת סואץ).
אין לצפות לפיתוחים טכנולוגיים אשר יחליפו באופן משמעותי ,זול ויעיל את שירותי המערכות
האקולוגיות של ישראל .אמנם ניתן לפתח תחליפי "טכנולוגיות ירוקות" (אנרגית שמש ועוד)
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המקטינים זיהומים ומימדי התמרת מערכות טבעיות ,אך מחירם גבוה וכולל גם פגיעה בשירותי
מערכת אחרים ,אותם ניתן למזער ,מה שעלול להאמיר עוד יותר את מחירם .יבוא של שירותי
בקרה לא מעשי ברוב המקרים ,וכך גם לגבי רוב שירותי התרבות .לסיכום – המבט לעתיד אינו
מייתר את הצורך לשמור עתה על מירב השירותים ,שכן המשכה והעצמתה של הפגיעה בהם
תחשוף את ישראל לסיכונים משמעותיים.

 .1מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – המסגרת המושגית
מהי מערכת אקולוגית?
"מערכת אקולוגית" (אקוסיסטמה) מוגדרת כאתר בו מתבצע ייצור ראשוני .תהליך זה מתרחש
אך ורק ביצורים חיים שמבצעים בגופם סינתזה של מולקולות אורגניות מחומרי גלם הנקלטים
מהסביבה – פחמן דו-חמצני שמקורו בדרך כלל אטמוספרי ,ומינרלים שמקורם בתמיסות קרקע
או גופי מים .יצורים אלה הם צמחים למיניהם וגם בקטריות מסוימות .סינתזה זו צורכת אנרגיה,
שמקורה האוניברסאלי בתחום ספציפי של קרינת השמש (ומכאן שם התהליך " -פוטוסינתזה" ,
והיצורים המבצעים אותו הם "פוטוסינתטיים"; קיימים גם מיקרואורגניזמים שמקור האנרגיה
לסינתזה הוא כימי – יצורים כמוסינתטיים) .הייצור של רקמה אורגנית חיה שמבצעים יצורים
אלה נקרא "ראשוני" ,שכן הוא תלוי באופן מוחלט בסביבה הלא-חיה ,המספקת הן את האנרגיה
והן את חומרי הגלם .שאר יצורי תבל הם צרכנים של תוצרי הפוטו -או הכמו-סינתזות .אלה
קרויים "צרכנים" ,המבצעים "ייצור שניוני" אם הם ניזונים ישירות מהיצרנים הראשוניים (היינו,
הרביבורים) ,או "ייצור שלישוני" אם הם ניזונים מהיצרנים השניוניים (היינו – טורפים).
מכאן שאתר שבו רק בעלי חיים אינו "מערכת אקולוגית" .אולם ,גם אתר שיש בו אך ורק יצרנים
ראשוניים אינו מערכת אקולוגית .זאת משום שהמינרלים בקרקע של האתר (או במים ,אם זה
אתר מימי) הנצרכים ע"י היצרנים הראשוניים ,מתכלים והולכים עקב צריכתם .לפיכך דרוש
מנגנון המפרק את תוצרי הייצור הראשוני ,היינו החומרים האורגניים ,חזרה למינרלים .מנגנון זה
מתבצע באמצעות יצורים הנקראים "מפרקים" ,בעיקר מיקרואורגניזמים ,שהם צרכנים של
החומר האורגני ה"מת" עם מות היצרן הראשוני או חלקיו (עלי שלכת למשל) .גם תהליך מחזור
החומרים צורך אנרגיה ,שמקורה הוא אותו חומר אורגני הנוצר בתהליך הפוטוסינתזה .זו נעשית
זמינה בתהליך "שריפת" החומר האורגני המת ,ע"י המפרקים (נשימה) .אנרגיה זמינה זו מניעה
אפוא את מחזור החומרים.
לסיכום ,כל אתר ובו יצרן ראשוני ומפרק ,ודרכו שוטפת אנרגיה המניעה את תהליך הפוטוסינתזה
ומחזור החומרים ,הוא בבחינת "מערכת אקולוגית" .מקביעה זו נובע ש"מערכת אקולוגית"
מוגדרת באמצעות תהליכים יותר מאשר באמצעות עצמים ,ומכאן שגבולותיה ולכן גם מימדיה
תלויים בצרכי המתבונן .לדוגמה ,לשטח המבונה של יישוב קהילתי חדש בדרום הנגב יש גבולות
ברורים ולכן גם שטח מדיד .אך הוא אינו מערכת אקולוגית ,שכן אין בו יצרנים ראשוניים ,אלא
רק צרכנים .אך אם תושביו מקבלים את מירב מזונם מחווה חקלאית בצפון הנגב ,שגידוליה הם
היצרנים הראשוניים ובקרקעיתה מתפקדים המפרקים ,ניתן להכליל את היישוב שבדרום ואת
11

www.kayamut2030.org

החווה שבצפון בתוך מערכת אקולוגית אחת ,אשר הייצור הראשוני שבצפון המערכת מקיים
יצרנים שניוניים (האדם) בדרום המערכת .זוהי הכללה ראויה עוד יותר ,במידה והשפכים של אותו
יישוב בדרום עוברים טיפול בו הפסולת האורגנית עוברת מינרליזציה והם מוזרמים לחווה שבצפון
לצורך דישון ,ופיצוי על "קציר" של חומר אורגני שעבר מהשדה ליישוב ,בצורה של תוצרי
חקלאות.
יחד עם זאת ובאותה מידה ,ניתן להציב את גבולות המערכת האקולוגית סביב שטחה של החווה
החקלאית בלבד .זוהי מערכת אקולוגית שמייצרת מזון ,ומזון זה יוצא אל מחוץ לגבולות
המערכת ,מזון שנצרך ע"י "יצרנים שניוניים" ,תושבי היישוב הדרומי .בשרטוט כזה של גבולות
המערכת ,רק החווה שבצפון היא מערכת אקולוגית ,שכן מתקיים בה ייצור ראשוני ומחזור
חומרים ,ואילו היישוב שבדרום אינו מערכת אקולוגית שכן אין בו ייצור ראשוני .אוכלוסייתו
מתקיימת אפוא מייצור ראשוני המיובא לה ממערכת אקולוגית מרוחקת .מערכת זו אינה מערכת
אקולוגית טבעית ,אלא מערכת אקולוגית חקלאית .כל המערכות החקלאיות בעולם הם מערכות
אקולוגיות טבעיות שעברו טרנספורמציה ע"י האדם למערכות אקולוגיות חקלאיות,
טרנספורמציה שתכליתה הגברת אספקת מזון (או סיבים ועוד) לאדם ,וזאת מעבר ליכולותיה
הטבעיות של המערכת .לא רק מערכות אקולוגיות חקלאיות מספקות מזון לאדם בזכות
התפקודים המערכתיים של ייצור ראשוני ומחזור חומרים .אלא גם מערכות טבעיות כמו ימים,
אגמים ונהרות מספקות דגה בזכות אותם תפקודים .ולבסוף ,מערכות אקולוגיות טבעיות שאינן
מספקות מזון לאדם ,מספקות לו תועלות אחרות ,שגם אלה תלויות בראש ובראשונה באותם
תפקודים.
מה הם "שירותי המערכת האקולוגית"?
פרויקט "הערכת המערכות של המילניום" ( (Millennium Ecosystem Assessment, MAכינה
את כל תפקודי המערכות האקולוגיות שמביאים תועלות לאדם "שירותי המערכת" ,ולנוחיות
המשתמשים בהם (כולנו!) מיין אותן לארבע קבוצות (איור  .)0שירותי האספקה שכבר הוזכרו,
כוללים לא רק אספקת מזון (כולל דגה) ,אלא גם עץ לבנין והסקה ,חומרי רפואה ,ומים (מקור
המים בגשם ,אך המערכות האקולוגיות הן אלה שמתווכות בין הגשם הנופל עליהן ובין אותו חלק
ממנו שמהווה את המים שאנו צורכים) .חשובים לא פחות הם שירותי הבקרה .אלה כוללים קודם
כל את שירות ההאבקה ,ושירות בקרת המזיקים בהם תלוי חלק משירותי האספקה ,וכן גם את
שירות בקרת המחלות הטפיליות (לא מניעה ,אלא בקרה) .בנוסף ,שירותי הבקרה כוללים בקרת
שיטפונות ,בקרת איכות המים ואיכות האוויר ,ובקרת האקלים המקומי והאקלים הגלובלי.

תרבות

אסתטיקה ,אתיקה,
תיירות ,נופש ,השראה,
חינוך ,תחושת מקום

אספקה

מזון ,סיבים ,עצה,
דלק ,חמרי רפואה,
מים מתוקים

בקרה

אקלים ,מים ,שיטפונות ,מזיקים ,מחלות

תמיכה
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איור  – 0שירותי המערכת האקולוגית :מימדי האספקה של שירותי התרבות ,שירותי האספקה
(מוצרים) ושירותי התמיכה מבוקרים ע"י שירותי הבקרה; כל אלה נתמכים ע"י שירותי התמיכה

בעוד חלק גדול משירותי האספקה נסחרים בשוק ,דווקא שירותי הבקרה ,שערכם בסדרי גודל
גבוה מערך שירותי האספקה ,אינם נסחרים בשוק ,אלא הם מוצר ציבורי חינמי .כך גם רוב
השירותים בקבוצה השלישית ,שירותי התרבות .אלה הן תכונות ותפקודי מערכות אקולוגיות
שמספקים לאדם השראה ,או שהוא רואה בהם ערך רוחני ,או דתי או אסתטי .נכלל בהם גם
השימוש במערכות אקולוגיות לחינוך ,מחקר מדעי ,נופש בטבע וסוגי תיירות מסוימים .כל שירותי
האספקה ,הבקרה והתרבות נתמכים ע"י שירותי התמיכה ,ששניים מהם ,ייצור ראשוני ומחזור
חומרים נזכרו לעיל .אחד משירותי התמיכה הנוספים והחשובים הוא שירות תחזוקת המגוון
הביולוגי.

מהו מגוון ביולוגי?
מהות ה"מגוון ביולוגי" במשפט הסביבתי הבינלאומי מתמצה בהגדרתו שבטקסט אמנת המגוון
הביולוגי (שנכנסה לתוקף בסוף :)0990
"Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources
including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the
ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species,
between species and of ecosystems.
לכאורה הפסוק בהגדרה לעיל –
Living organisms from all sources including, Inter alia, terrestrial, marine and other
”aquatic ecosystems
זהה למונח הוותיק והמקובל "ביוטה" שמבטא את אותו הדבר – מכלול היצורים החיים ,מכל
צורה שהיא .אלא שההבדל הקריטי בין "ביוטה" לבין "מגוון ביולוגי" הוא במילים "מגוון"
(במונח עצמו) ו"ווריאביליות" (בהגדרה) .היינו ,הדגש הוא לא על מספר המינים או השפע של כל
מין ומין ,אלא על השוני בין המינים השונים ,כולל השוני שבין גדלי אוכלוסיותיהם (נפוצים כנגד
נדירים ,למשל) .ערך מוסף למונח "מגוון ביולוגי" הוא ההכללה שבו של השונות הגנטית שבתוך
כל מין (המגוון שבתוך המינים ,שבא בהגדרה בנשימה אחת עם המוכר והידוע יותר ,המגוון שבין
המינים) .הכללה זו היא אולי בנפשו של ההסכם הבינלאומי הזה ,שכן תכליתו (שלעיתים
מתעלמים ממנה) היא הסדרת זכויות הקניין של אוכלוסיות מקומיות על זנים וטיפוסים גנטיים
ספציפיים של מינים בעלי ערך כלכלי.
מדוע חשובה כל כך ההכרה בשוני שבין המינים ,שהביאה לטביעת מונח חדש ולהסכם סביבתי בין
לאומי ששורשיו בועידת האו"מ לפיתוח וסביבה ,היא פסגת כדור הארץ או ועידת ריו? זאת משום
שאף אחד משירותי המערכת האקולוגית לא היה מסופק לאדם ללא מעורבות רכיבים של המגוון
12
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הביולוגי ,שהשוני ביניהם ובתוכם הוא זה שמבטיח את רוחב הספקטרום של השירותים השונים,
את השוני שבין השירותים ,ואת מימדי האספקה והיציבות באספקה של כל אחד מהם .וכך,
המגוון הביולוגי כולל לא רק את השוני שבין המינים בצורתם ,זו שבגינה יצור אחד משויך למין
מסוים ,ויצור אחר – למין שני .אלא ,הוא כולל גם ובעיקר את השוני בתפקודיהם .למשל ,שני מיני
צמחים ששונים לגמרי במראם עשויים להיות דומים במבנה של מערכת השורשים שלהם שמקנה
לקרקע עמידות מצוינת כנגד סחף בשיטפונות ,וכך הם מהווים רכיב של המגוון הביולוגי המספק
שירות שמירת קרקע .אלא שהאחד עושה זאת במדבר והשני – באזור הים-תיכוני של הארץ.
באותה מידה מינים שונים לחלוטין במראם והתנהגותם משתפים פעולה באספקת שירות
התמיכה של מחזור חומרים – האחד הוא חיפושית הניזונה מנשורת עלים מתים ,הזנה שהיא
השלב הפיזיקאלי והכימי הראשון בתהליך המחזור ,כאשר את השלבים הסופיים של הפקת
המ ינרל מהמולקולה האורגנית של צואת החיפושית מבצעים יצורי קרקע זעירים המשתייכים
למספר מינים .המחזור מתבצע אפוא רק כאשר כל רכיבי המכלול הזה של המגוון הביולוגי
מצויים יחדיו.
למגוון הביולוגי יש אפוא רכיבים שונים ,בהתאם לתפקוד של כל אחד מהם באספקת שירות או
קבוצת שירותים זו או אחרת (איור  .)0וכך ,ההנאה האסתטית מהטבע גדלה ככל שהמערכת
מגוונת יותר ,היינו יש בה מספר גדול של מינים שונים זה מזה ,ורובם מצויים כך שכל אחד מהם
תורם לגיוון החזותי .זהו רכיב "מגוון המינים" של המגוון הביולוגי .לעומת זאת ,רוב שירותי
התמיכה מסופקים ע"י "הרכיב התפקודי" של המגוון הביולוגי – מחזור חומרים מתבצע לא
משום שהחיפושיות נמצאות במערכת ומעניין ללמוד את אורחות חייהן (אספקת שירותי חינוך
ומדע) ,אלא משום שתפקודן באכילה של נשורת עלים הוא השלב הראשון בתהליך האספקה של
שירות מחזור החמרים" .רכיב מבני" של המגוון הביולוגי מסופק ע"י מיני צמחים שבגין מבנה
צמרתם הם יעילים במיתון עוצמת הנפילה של טיפות הגשם ,ובכך מעורבים בשירות בקרת המים.
שירותי בקרת מזיקי חקלאות ובקרת מחלות טפיליות של האדם מסופקים ע"י מינים המקיימים
יחסי גומלין עם הטפילים מחוללי המחלות או עם נשאיהם ,ומגיבים במהירות על הגידול במימדי
אוכלוסיותיהם – "הרכיב התגובתי" של המגוון הביולוגי.
רווחת האדם

חופש הבחירה
יחסים חברתיים ,בריאות ,צרכים חומריים ,בטחון

בקרה

אקלים ,מים,שיטפונות ,מזיקים ,מחלות

תמיכה

מיחזור חמרים ,ייצור ראשוני ,האבקה
אספקת בית-גידול
מגוון
המינים

מגוון
מגוון
תפקודי הנופים

יחסי
גומלין

הביולוגי
המגוון
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מגוון
תגובתי

שרותי מערכת אקולוגית

תרבות

אסתטיקה ,אתיקה,
תיירות ,נופש ,חינוך,
השראה ,תחושת מקום

אספקה

מזון ,סיבים ,עצה,
מים מתוקים ,דלק,
גנים ,חמרי רפואה
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איור  – 0יחסי הגומלין בין שירותי המערכת ורכיבי המגוון הביולוגי ,והשפעת שירותי המערכת על רכיבי
רווחת האדם

בעוד הידע על הביוטה של ישראל (כמו של כדור הארץ כולו) ,היינו – הידע הטקסונומי המגולם
במספר המינים ,והקשרים המשפחתיים-אבולוציוניים ביניהם ,רב ביותר (גם אם לא תמיד
מספיק) ,הרי שהידע על המגוון הביולוגי ,היינו תפקודם של המינים באספקת שירותי המערכת,
עודנו בחיתוליו .מה שידוע בוודאות הוא כי מעט מאד מינים ,יחסית ,מעורבים באספקת שירותי
האספקה ,ועוד פחות באספקת שירותי התרבות ,ואילו הרבה יותר מעורבים כנראה באספקת
שאר השירותים ,אלא שבדרך כלל לא ידוע מי עושה מה בדיוק .מול ספקות בחיוניותם של כל
המינים החיים עמנו כיום לאספקת מכלול השירותים ,מתגברת התובנה כי מרבית המינים
מעורבים בחוליות השונות של פס הייצור של שירותי האספקה .רבים אחרים מקנים לאספקה את
יציבותה ועמידותה כנגד השפעות חיצוניות ,ואחרים מהווים בטוחה כאשר מינים אחרים ניזוקים.
משום כך ,ועם אימוץ עקרון הזהירות המקדימה לנוכח פערי הידע ,ראוי שלא להקל ראש בפגיעה
ברכיבים של המגוון הביולוגי ,כזו שלאו דווקא מאיימת בהכחדה של מינים מסוימים ,אלא כזו
שמקטינה אוכלוסיות של מינים נפוצים ,שבעיקר הם ,בגין גודל אוכלוסיותיהם ,בעלי חשיבות
באספקת שירות זה או אחר.
לסיכום ,מערכת אקולוגית בנויה קודם כל מרכיב חי ,ביוטי ,הכולל לפחות שתי קבוצות מינים
שכל אחת מהן שונה ביותר מהשנייה ,צמחים כנגד בקטריות מפרקות ,שני רכיבים שונים זו מזה
בתכונותיהם ולכן גם בתפקודיהם/שירותיהם– ייצור ראשוני ומחזור חומרים ,בהתאמה .רכיב זה
הוא אפוא .המגוון הביולוגי ,הכולל לפחות יצרן ראשוני ומפרקים .בנוסף כוללת כל מערכת
אקולוגית מכלול רכיבים לא חיים (אביוטיים) כמו קרקע וקרינת השמש ועוד .הקרקע משמשת
תשתית למערכת ,ואילו אנרגית השמש שוטפת דרך המערכת בהניעה את תהליכי הייצור הראשוני
ומחזור החמרים ,המתבצעים באמצעות רכיבי המגוון הביולוגי .תפקודים אלה ואחרים של
המערכת האקולוגית חיוניים לאדם .כל אחד מהם תורם לרווחת האדם על רכיביה השונים (איור
 ,)0ואף תומך בפעילויות הפיתוח שלו.

מערכות אקולוגיות וקיימות הפיתוח
תפקודי המערכות האקולוגיות בטרם היות האדם לא היו שונים מאלה של היום ,אלא שבאין
אדם ,לא היו תפקודים אלה "תועלות" ולכן גם לא "שירותי מערכת" .סביר להניח שכך גם היה
בעידנים בהם האדם היה רכיב אינטגראלי של הביוטה של המערכות האקולוגיות בהן הוא חי.
ייחודו של האדם אולי בכך שבשלב מסוים בהיסטוריה הרצנטית (בקנה המידה הגיאולוגי) שלו,
התערבויותיו במבנה ובתפקוד של המערכות האקולוגיות בהן הוא חי היו בקנה מידה גדול מזה
של כל מין אחר עלי אדמות .גם אם תוצאות חלק מההתערבויות היו שלא במכוון ,הרי שרובן היו
מכוונות ,ותכליתן לעודד תפקודים מערכתיים מסוימים ,כך שיפיקו תועלות ספציפיות בשיעור
גבוה מזה שהן מפיקות באופן טבעי .תועלות אלה הביאו להבחנה נוספת בין האדם למינים
אחרים ,כאשר האדם הוא כנראה המין היחיד שגודל אוכלוסייתו הגלובלית נמצא בגידול מתמיד
במשך כמה אלפי שנה ,ועדיין לא התייצב.
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שינויים

תגובות

רווחת האדם

אספקה

גורמים מניעים
עקיפים
דמוגרפיה ,כלכלה
מדיניות ,משפטיים
תחיקה ואכיפה
 טכנולוגיה
תרבות ,דת

שינויים

שירותים

שינויים

גורמים מניעים
ישירים
שימושי קרקע
זיהום
ניצול משאבים
אקלים
פלישות מינים זרים

תהליכים מערכתיים
שינויים

מגוון ביולוגי
מערכות אקולוגיות

איור  - 0המסגרת המושגית :לולאת הגורמים העקיפים (חברתיים) והישירים (ביו-פיזיקליים)
המניעים שינויים במגוון הביולוגי ,ובעקבותיהם המרת שירותים המביאה לשינויים ברווחת האדם,
שינויים שתוצאותיהם אמורות לעצור או לשוב ולהניע את לולאת המשוב

מצבה של רווחת האדם מהווה גורם מניע עקיף לשינויים בתפקודן של המערכות האקולוגיות
(איור  .)0תהליכים דמוגרפיים ,חברתיים ,כלכליים ומדיניים ,כמו גם התפתחויות טכנולוגיות
מניעים התערבויות במבנה ובתפקוד של מערכות אקולוגיות ,תחת הכותרת של "פיתוח" ,שיעדיו
שיפור ברווחת האדם .לכל המערכות שלא עברו תהליך פיתוח ניתן לקרוא "טבעיות" ,ולפיכך
אפשר להגדיר פיתוח כשינוי בשימושי קרקע ,שינוי המניע ישירות התמרה של אתר מערכת
אקולוגית טבעית לאתר שאינו מערכת אקולוגית כלל (אתר בנייה ,למשל) .כך גם לגבי אתר
שממשיך לתפקד כמערכת אקולוגית אלא שזו אינה טבעית ,החל מהתמרה למערכות מרעה,
מערכות ייעור ,מערכות חקלאיות ,מערכות מים מלאכותיות (מאגרים ,מאגרי טיפול בשפכים
ועוד) וכלה במערכות עירוניות שהן פסיפס שטחים מבונים ושטחים לא-מבונים אחרים.
מה שמבטא את המעבר ממערכת אחת למשניה הם שינויים במגוון הביולוגי הנגרמים ע"י השינוי
בשימושי קרקע ,כמו גם שינויים אחרים המניעים שינויים במגוון הביולוגי ,כגון זיהומים ,ניצול
משאבי מים ,החדרת מינים פולשים ,ועוד (איור  .)0התמרת מערכת יער ,למשל למערכת חקלאית
פוגעת בחלק גדול של המגוון הביולוגי האופייני למערכות יער ,ומייבאת למערכת את הרכיב
החקלאי של המגוון הביולוגי – מגוון אגרו-ביולוגי .המניע להתמרה כזו הוא הצורך בהגברת
שירות אספקת מזון לאדם של האתר ה"מפותח" .היער שימש אולי לאספקת מרעית למקנה,
לאספקת צמחי מרפא ,או לאספקת מזון מן הטבע (פטריות) או צמחי תבלין .אך בעקבות
ההתמרה שירותים אלה אבדו בתמורה להגברת שירות אספקת המזון באמצעות מיני צמחים
מבויתים .אולם ,למרות שהותמרה ,שומרת המערכת החקלאית את שירותי התמיכה המקוריים
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של מערכת היער ,שהם שירות הייצור הראשוני ובעיקר מחזור החומרים שממשיך להתבצע ע"י
רכיב המגוון הביולוגי שלא נפגע או נפגע מעט ,הרכיב של מיני הקרקע.
הגברת שירות האספקה בעקבות ההתמרה למערכת חקלאית ,לדוגמא ,נעשית על חשבון אבדן או
פחיתה באספקת שירותים אחרים שאינם שירותי אספקת מזון מהטבע ,וזאת עקב הפגיעה
באותם רכיבי המגוון הביולוגי שהיו מעורבים באספקת אותם שירותים .למשל ,אם היער המדובר
סיפק שירותי תרבות כמו נופש בחיק הטבע וזאת בגין רכיב המגוון הביולוגי של העצים ופרחי
הבר ,או גם שירותי בקרת אקלים מקומית ושירותי טיהור אויר גם כן בגין הרכיב המגוון הביולוגי
של צמחי היער ,הרי שעקב הפגיעה באותם רכיבים של המגוון הביולוגי ,אספקת השירותים הללו
נפגעה .וכך ,פעולות פיתוח מהוות התמרת מערכות בגין השינויים במגוון הביולוגי ,ובעקבותיהם –
המרת שירותי מערכת .במקרה היער לעיל ,שירותי תרבות ובקרה הומרו בשירות אספקה שהוגבר
על חשבונם.
מכאן שכמעט כל פיתוח גורר פגיעה ברכיבים כל שהם של המגוון הביולוגי ,שהוא רכיב מרכזי בכל
מערכת אקולוגית ,ולכן גם לשינויים באספקת שירותי מערכת .שירותי המערכת מוגדרים ,כאמור,
כתועלות המופקות ע"י האדם ממערכות אקולוגיות ,והוא זקוק להם לעצם קיומו ואף לתחזוק
רווחתו .אבל האדם מתערב במערכות האקולוגיות לא רק על מנת להגביר תועלותיו מהן אלא הוא
נזקק גם לתועלות שאינן מופקות ע"י מערכות אקולוגיות ,אך הפקתן דורשת שטח קרקע שתפוס
ע"י מערכות אקולוגיות .ולפיכך מערכות אלה אינן מותמרות אלא מתבטלות כאשר האתרים
שלהן נתפסים ע"י פיתוח שאינו חקלאי (תעשיות ,תשתיות ,בינוי ועוד) ומסיר את כל המגוון
הביולוגי ,ובכך מחסל את המערכת האקולוגית ועמה את שירותיה.
עד עתה הוגדרו מערכות אקולוגיות ,מגוון ביולוגי ,שירותי מערכת ,רווחת האדם ,והגורמים
המניעים שינויים בכל אחד מהם .כמו כן הוגדר הפיתוח כמניע התמרת מערכות ,שינויים במגוון
הביולוגי והמרת שירותי מערכת .הגדרות אלה מסייעות להגדיר את הקיימות .לאמור  -מתי
הפיתוח בר-קיימא ומתי אינו כזה .במובן המילולי קיימות היא שהייה של מצב רצוי .במובן
היישומי הזיהוי של קיימות משתנה בקני המידה של זמן ושל מרחב .המפתח יכול להגדיר את
אופק הזמן לקיימות – למשל ,להסתפק בכך שהתועלת הצפויה מהפיתוח תופק במשך פרק זמן
מוגדר מראש ,ואם כך אומנם יקרה ,יוגדר אותו פיתוח כבר-קיימא .קנה המידה המרחבי של
הקיימות מורכב יותר .להמחשה ,נידרש שוב לדוגמת ההתמרה של מערכת יער טבעי למערכת
חקלאית .כסות הצומח העצי של היער מקטינה את עוצמת הנפילה של טיפות הגשם על הקרקע,
וכך לא נוצר קרום קרקע בלתי חדיר למים .כאשר הסרת כיסוי זה מותירה קרקע חשופה למלוא
עוצמת טיפות הגשם ,היא נעשית לבלתי חדירה .המגוון הביולוגי ממנו מורכבת כסות הצומח
מעורב אפוא במספר שירותים :מילוי חוזר של מי תהום ,בקרת שיטפונות ,ושמירת קרקע.
ההתמרה למערכת חקלאית המירה שירותים אלה בהגברת שירות אספקת המזון .התוצאה יכולה
להיות הקטנת כמות המים להשקיה ,נזקי סחף קרקע ובעקבותיו סתימת מאגרים מלאכותיים,
ונזקי שיטפונות .אלא שנזקים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי במרחק רב מאותה חווה חקלאית
שהתמירה את היער .וכך ,בקנה המידה המרחבי של החווה ,שמי ההשקיה שלה לא נובעים
מהאקוויפר עליו היא יושבת וגם לא ממאגרים שנסתמו ,הפיתוח החקלאי באתר היער המקורי
הוא בר-קיימא .אך בקנה המידה של האזור כולו ,הנזקים הללו שנגרמו בעקבות אותו הפיתוח,
עלולים להיות גדולים מתועלתו המקומית .לפיכך ,בקנה המידה המרחבי של האזור כולו ,אותו
פיתוח אינו בר-קיימא.
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קיימים מצבים שגם בקנה המידה המקומי הפיתוח ,החקלאי למשל ,לא יהיה בר-קיימא.
חקלאות הזקוקה לשירותי האבקה ,ובעיקר חקלאות אורגנית הזקוקה לשירותי בקרת מזיקים,
או חקלאות שמי ההשקיה שלה באים ממקורות מקומיים התלויים במילוי טבעי חוזר של
אקוויפרים ,מקבלת את כל השירותים הללו ממערכות אקולוגיות טבעיות או טבעיות למחצה,
שנמצאים מסביבה ,עד למרחקים משמעותיים ממנה .כאשר הפיתוח האזורי נמשך ,ויותר
מערכות טבעיות מותמרות לחקלאיות למשל ,בנקודה מסוימת בתהליך פיתוח זה ,לא יוותרו
מספיק מערכות טבעיות שיוכלו לספק את צרכי כל המערכות שהותמרו לחקלאות  -צורכי מי
ההשקיה ,האבקה ,או בקרת המזיקים ,או כולם יחד .נקודה זו בזמן וקו זה במרחב אותו חצה
הפיתוח ,מהווים את ערך הסף בו עובר פיתוח בר-הקיימא ,שקיימתו מוקנית מכוח השירות
שהמערכות האקולוגיות הנותרות מספקות לו ומספיקות לקיימו ,אל מצב של פיתוח שאינו בר-
קיימא (איור  .)7קיימותו של הפיתוח שהגיע למצב זה ,היינו המשך אספקת שירותיה של המערכת
האקולוגית החקלאית ,מתאפשר רק ע"י סבסוד ממערכות אחרות או ע"י השקעת תשומות
מתמדת ,במימדים שיעשו חקלאות זו לבלתי כלכלית .גם אם כתוצאה מכך תינטש מערכת
חקלאית זו ,פגיעתה במערכות שהיו יכולות לשמר את קיימותה עלולה להיות אנושה במידה
ששחזור אספקת תועלותיהם עשוי להיות יקר ביותר.

מערכות
אקולוגיות טבעיות

פיתוח

פחות

שירותים

אינו בר-קיימא

ב

שירותים
מערכות
חקלאיות
,
מרעה
,
עירוניות
,
תשתיות

פיתוח

ר-
קיי
מא

מערכות
אקולוגיות טבעיות

התמרת מערכות
טבעיות

הקטנת שטח

התמרת מערכות
טבעיות
יותר צרכים

היצע השירותים של
שטח המערכות
הטבעיות שנותר אינו
מספק את צריכת
הפיתוח המורחב

איור  – 7מערכות אקולוגיות,ושירותיהן ותרומתן לקיימות הפיתוח .בסכימה מימין התמרת המערכות
הטבעיות לאחרות (פיתוח) הותירה שטח של מערכות טבעיות ומגוונן הביולוגי שהוא מספיק לאספקת
שירותים לפיתוח .בסכימה משמאל הגדלת שטח הפיתוח הגדילה צריכת השירותים ,אך בו בזמן
הקטינה את מימדי המערכות הטבעיות לכאלה שלא אפשרו אספקת השירותים הנדרשת לקיים את
הפיתוח הנוסף לאורך זמן .המעגל האדום בסכמה משמאל מסמן את ערך הסף של שטח המערכות
הטבעיות ביחס לשטח הנתפס ע"י הפיתוח ,אשר מעבר לו הפיתוח אינו בר-קיימא

לסיכום ,פיתוח המבוסס על התמרת מערכות אקולוגיות טבעיות ,או התמרה של מערכות
אקולוגיות לא טבעיות מאחת לשנייה ,יהיה בר-קיימא כל עוד יוותרו מערכות אקולוגיות אחרות
המשרתות אותו .בהיבט זה "קיימות" מקומית ,אזורית ,ארצית ואף גלובלית ,משמעה מינון נכון
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של פיתוח  -כזה המותיר מערכות אקולוגיות בלתי מותמרות או מושפעות במימדים כאלה שהן
מסוגלות לספק לאותו פיתוח את השירותים הדרושים להשגת המטרות שלשמן נוצר.

 .0המערכות האקולוגיות של ישראל ושירותיהן
מכלול המערכות האקולוגיות של ישראל מספק את כל ספקטרום השירותים שמספק המכלול
הגלובלי של המערכות האקולוגיות ,אלא שמערכות אקולוגיות שונות זו מזו במימדי השירותים
השונים המסופקים ע"י כל אחת .על מנת לבחון את מגמות אספקת השירותים של המערכות
האקולוגיות של ישראל ,יש צורך למיין את המערכות בהקשר לאספקת השירותים שלהן ,ולמקם
אותן בשטח (טבלה  .)0למטרה זו אפשר להסתפק ברזולוציה נמוכה ,היינו מיון שטחה של ישראל
לשמונה מערכות ,כאשר כל אחת מתאפיינת במימדי אספקה ספציפיים של כל אחד משירותים.
המערכות ומיקומן
כל אחת משמונה המערכות מהווה מקבץ של מספר מערכות שונות זו מזו ,אך לכולן מכנה משותף
מסוים המייחד אותן מהמקבצים האחרים .המקבצים שונים זה מזה במימדי הכסוי הצמחי של
הקרקע ,המוכתב בעיקר ע"י האקלים ,ואף ע"י שוני בתכונות הקרקע ,שוני שגם הוא במידה רבה
תוצר המפל האקלימי של ישראל ומעמדה בשולי המדבר מצד אחד ,ונתונה ברובה תחת אקלים
ים-תיכוני מצד שני (טבלה  .)0בהיבט המרחבי המערכות אינן אקסקלוסיביות .היינו ,מערכות מים
מתוקים,חקלאיות ועירוניות מוטבעות בשטחן של כל אחת מהמערכות הטבעיות היבשתיות,
ומערכות בתות ומערכות חופיות יכולות להיות מוטבעות במערכות חורש ,ולהפך.
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טבלה  – 1מקבצי המערכות האקולוגיות של ישראל (עבור מסמך זה)
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שירותי המערכות
בפרק זה נעשה ניסיון להעריך את התרומה היחסית של כל אחת משמונה המערכות לאספקת כל
אחד מ 03-שירותים ,מאורגנים בארבע הקבוצות (אספקה ,תרבות ,בקרה ותמיכה ,איור  )0כאשר
לכל קבוצה מוקדש תת-פרק ,שבפתחו מוצגות שתי טבלאות ובהן ערכי חשיבות משוערים של כל
מערכת לאספקת כל שירות .בכל הטבלאות העמודות מציגות שירותים והשורות – מערכות.
הטבלה הראשונה מתמקדת בשירותים ,ומדרגת את המערכות לפי חלקה של כל אחת מהן
באספקה הארצית הכוללת של השירות (למשל ,כשמדובר בשירותי אספקה ,שירות אספקת מזון
צמחי לאדם מופק בעיקר ע"י המערכות החקלאיות ,ופחות מכך ע"י מערכות המים המתוקים).
הטבלה השנייה מתמקדת במערכות ומדרגת את השירותים המסופקים ע"י כל מערכת (למשל,
בהתייחס לשירותי אספקה ,חשיבות מערכות החורשים והיערות באספקת מרעית גדולה
מחשיבותם לאדם באספקת עצה) .בשני טיפוסי הטבלאות הדרוג ,או החשיבות ,מבוססים על
מידע כללי ביותר על גודלו של המגזר או האוכלוסייה הצורכים את השירות ,ו/או על החשיבות
שמייחס הצרכן לשירות (למשל ,מימדי המגזר הצורך את שירות התרבות של מחקר מדעי
המסופק ע"י מערכות המים המתוקים קטן ,אך עבור אותו מגזר מערכות המים המתוקים
חשובות להפקת תועלות מחקריות יותר מאשר מערכות החורשים והיערות) .בשלב זה של הידע
הגלובלי בכלל והישראלי בפרט ,נתוני הטבלאות הם בבחינת השערה סובייקטיבית של המחבר.
בנוסף ,לא השירותים ולכן גם לא המערכות מדורגים לפי הערך הכספי של תועלותיהם.
בנוסף ,לגבי חלק מהשירותים חוברו טבלאות הבוחנות (א) את המימדים של השירות המסופקים
לתושבי ישראל ע"י המערכות האקולוגיות של ישראל ,מול המימדים של שירותים אלה
המסופקים ע"י מערכות שמחוץ לישראל; ו(-ב) את אספקת איזה שירותי מערכת ניתן להחליף
בשירותים טכנולוגיים .כל הדרוגים הללו גם כן הם בגדר השערה סובייקטיבית ,שערכה יוכל
להבחן רק באמצעות מאמץ בחינה והערכה של המידע הקיים על שירותי המערכת של ישראל,
משימה שהיא מעבר למטלה של הפרויקט הנוכחי .מטרת התרגיל הזה היא אפוא לעורר את
ההכרה בצורך בהערכה מסודרת של שירותי המערכות של ישראל ,ובהתוויית הדרך לפרויקט כזה,
יותר מאשר לקבוע מסמרות על החשיבות היחסית של המערכות הישראליות ושירותיהן.
שירותי אספקה
שירותי האספקה מספקים מוצרים משתי קבוצות ,מספר מוצרים שמקורם בתפקוד המערכתי של
ייצור ראשוני ,היינו מוצרים ביולוגיים ,ומוצר אחד שמקורו אטמוספרי אך אספקתו נעשית דרך
ובאמצעות המערכות האקולוגיות – מים .בטבלאות של פרק זה מדורגים כל שירותי האספקה,
כולל שירות אספקת המים כמוצר ,לפי חשיבותם היחסית ,כמוסבר לעיל .פרק זה ,לעומת זאת,
עוסק באספקת המוצרים הביולוגיים בלבד .הפרק שלאחריו דן במים לא רק כמוצר שירותי
האספקה של מערכות אקולוגיות ,אלא גם ובעיקר בשירותים שאספקת המים כמוצר נדרשת
להם ,בעיקר שירותי הבקרה ומהם במיוחד שירות בקרת המים.
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מצב שירותי האספקה והמערכות המספקות אותם
רוב המוצרים הביולוגיים (טבלאות 0א ו0-ב) מיוצרים ע"י המערכות החקלאיות (גידולים)
ומערכות המרעה (בשר) ,כאשר מוצרי החלב מתבססים על מערכות חקלאיות שהמוצר שלהן הוא
מספוא או קש.
שרותי אספקה
כימות לפי חשיבות יחסית של כל אחת מהמערכות באספקת השרות (חלקה של כל אחת מהמערכות
באספקת השרות)
מים
מתוקים

מוצרים ביולוגיים

גידולי מזון
צמחי לאדם

סיבים

נוי

מזון מהבר

מספוא

מרעית
ושלפים

מוצרי מקנה

מוצרי
חקלאות
מימית

עירוניות
מים מתוקים
חופיות
ימיות

עצה (ריהוט
ובנין)

חקלאיות

+

אגמים,
מאגרים,
נחלים
משאבים
גנטיים
חומרי רפואה
ותעשיה
דלק (עץ
ופחם עץ,
לבעירה)

חורשים ויערות
בתות (שיחניות
ועשבוניות)
מדבריות

++

++

+++++
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+
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+

+

+

+

+

+++++ ++++
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+++++
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+++++
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+++++
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טבלה 0א  -חלוקת האספקה הכוללת של שירות האספקה בין המערכות השונות ,קריאה אנכית
 - +++++מערכת אחת מספקת את כל השירות הארצי;
 - +המערכת מספקת חלק קטן מאד של השירות הארצי

המוצרים הביולוגיים כוללים גם עצה (עץ בעירה ,ריהוט ובנין) שמקורם במערכות חורשים ,יערות
ובתות שיחים .הטבלה מראה שחמשה מ 00-שירותי האספקה (כולם מוצרים) מסופקים כל אחד
ע"י מערכת אחת בלבד (מוצרים חקלאיים ומים) ,ואילו מזון מהבר מסופק ע"י חמש מערכות.
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שרותי אספקה

מים
מתוקים

מוצרים ביולוגיים

גידולי מזון צמחי
לאדם

סיבים

נוי

מזון מהבר

מספוא

מרעית ושלפים

מוצרי מקנה

עצה (ריהוט
ובנין)
מוצרי חקלאות
מימית

דלק (עץ ופחם
הסקה ובישול)

חומרי רפואה
ותעשיה

מדבריות
חקלאיות
עירוניות
מים מתוקים
חופיות
ימיות

+++

+

++

++

משאבים גנטיים

בתות (שיחניות
ועשבוניות)

+

+++

+++

+

+

+

++

++

+

+

+

+

אגמים,
מאגרים ,נחלים

חורשים ויערות

+

++

++

+

+

+

+++++

+
+

+++++
+

+

++

+
+

+++++

+
+

טבלה 0ב – התרומה היחסית של המערכת לכל אחד משירותי האספקה ,קריאה אופקית
 - +++++השירות מופק מכלל השטח הארצי של המערכת;
 - +השירות מופק רק בחלק קטן משטחה הארצי של המערכת

ניכר שבעוד החורשים ויערות וגם המדבריות מספקים הרבה (ששה וחמשה ,בהתאמה) שירותי
אספקה ,כולם מסופקים באותה מידה של חשיבות ,מה שאין כך ביחס למערכות החקלאיות,
שחשיבותן באספקת מוצרי מזון ,בין אם המערכות האלה יבשתיות או מימיות.

תלותה של ישראל בייבוא מוצרים ביולוגיים ממערכות אקולוגיות שמחוץ לישראל
למעט מוצרי חלב שנתמכים ע"י המערכות החקלאיות של מספוא ושלפים ,ולמעט מרב הירקות
והפירות המסופקים ע"י מערכות ישראליות ,אספקת דגניים ,בשר עופות (שמתבסס על מערכות
חקלאיות של דגניים) ,ובשר בקר מבוצעת ע"י מערכות חקלאיות ומערכות מרעה מחוץ לישראל.
לגבי מוצרים ביולוגיים שמקורם מימי ,היינו דגה ,רק חלק קטן מקורו במערכות האקולוגיות
המימיות הטבעיות של ישראל (אגם ומערכות הימים של ישראל) ,והרוב בא מחקלאות מים,
כאשר חלק גדול ממנה נתמך ע"י מערכות אקולוגיות ימיות שמחוץ לישראל (קמח דגים שמהווה
חלק ניכר ממזון המדגה בישראל) .כך גם רוב העצה והסיבים של ישראל מיוצרים ע"י מערכות
אקולוגיות מחוץ לישראל (טבלה 0ג).
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שרותי אספקה
דרוג לפי חשיבות יחסית של אספקה מקומית ,יבוא (תלות במערכות חיצוניות) ,ויצוא (תרומה למערכות חיצוניות)
מוצרים ביולוגיים
מים
גידולי מזון
צמחי לאדם

סיבים

מערכות ישראליות

+++

+

יבוא ממערכות חיצוניות

++

++++

+

+

תרומה למערכות חיצוניות

נוי

מזון
מהבר

מרעית
מספוא
ושלפים

מוצרי
מקנה

+++++ +++++ +++++ +++++

מוצרי
חקלאות
מימית

עצה
(ריהוט
ובנין)

+++++

+

+++
+++

++++

דלק (עץ ופחם
עץ ,לבעירה)

חומרי
רפואה
ותעשיה

+++++

אגמים,
משאבים
גנטיים מאגרים ,נחלים

+

+

++++

++++

++++

+

+

טבלה 0ג – יבוא ויצוא של שירותי אספקה

למעט עצה ,חלק ניכר מהמערכות שמחוץ לישראל המייצרות מזון עבור ישראל הן מערכות של
אזורים יובשניים (אך לא האזורים היובשניים המדבריים) .גם כל שטחה של ישראל שאינו מדברי
הוא מבחינה אקלימית אזור יובשני לא מדברי ,ולכן כל המערכות האקולוגיות ,הטבעיות כמו גם
החקלאיות ,מערכות המרעה ומערכות המים המתוקים ,הן מערכות יובשניות .בישראל ,כמו
בשאר העולם ,מערכות אלה במגמה של חשיפה ללחצים ופגיעה באספקת שירותיהן ,שתגבר ותלך
במהלך העשורים הבאים.

גורמים מניעי שינויים במערכות המספקות מוצרים ביולוגיים
הגורם הראשון הוא גידול האוכלוסייה וצריכת המזון לפרט ,שמביא להגדלת שטחי המערכות
החקלאיות היבשתיות .שטח המערכות הטבעיות ומערכות המרעה הטבעי שתנאי האקלים,
הקרקע והטופוגרפיה שלהן מאפשרים התמרה למערכות חקלאיות שפוטנציאל ייצור המזון
והסיבים שלהן גבוה ,פוחת והולך במהירות .לפיכך יגדל הלחץ על מערכות טבעיות ומערכות מרעה
שהייצור הראשוני הטבעי שלהן נמוך – מערכות האזורים היובשניים שאינם מדבריים (צחיחים
למחצה וצחיחים תת-לחים) .כפי שהוכח במדינות תעשייתיות שחלק גדול משטחן תפוס ע"י
מערכות אקולוגיות יובשניות כאלה (ארה"ב וישראל ,למשל) ,התמרת מערכות יובשניות אלה
למערכות חקלאיות עשויה להגביר את שירות הייצור הראשוני הרבה מעל קצב אספקתו הטבעית,
האופייני למערכות אקולוגיות יובשניות .אלא שכלכליות חקלאות זו מותנית בסובסידיות מים
שמקורם במערכות לא-יובשניות ,בתמרוץ של שירות מ חזור החמרים ע"י דישון שמקורו מחצבים,
ובהמרת שירות המערכת של בקרת מזיקי חקלאות בקוטלי מזיקים מוצרי התעשייה הכימית,
המבוססים אף הם על מחצבים במידה מרובה .מכאן שקיימות ההתמרה של מערכות יובשניות
למערכות חקלאיות מוטלת בספק ,שכן מרב אספקת המוצרים ברמה כלכלית סבירה תלויה
בכריית משאבים ולא בשימוש בר-קיימא במשאבים מתחדשים – כריית מים (ניצול במימדים
שהם מעבר למימדי התחדשות הטבעית) ,וחומרי גלם לדשנים וקוטלי מזיקים ,כולל האנרגיה לכל
הפעילויות הללו שכולה בלתי מתחדשת .גם בישראל וגם מחוצה לה יגבר אפוא הלחץ על מערכות
המותאמות פחות ופחות להתמרה למערכות חקלאיות ברות-קיימא.
הגורם השני להגברת הפגיעה במערכות היבשתיות המספקות מוצרים ביולוגיים הוא ההתחממות
הגלובלית ,שאמורה להשפיע שלילית (וייתכן שכבר משפיעה כך) על מערכות אלה דווקא ,וזאת
בגין ההשפעה השלילית על שירות האספקה של מוצר שאינו ביולוגי – אספקת המים (ראה להלן,
פרק שירותי המים) ,השפעה שתגביר את הפגיעה באספקת כל שירותי האספקה הביולוגיים,
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ובהקטנת ההיצע של מוצריהם ,בין אם מיוצרים ע"י המערכות הישראליות ובין ע"י מערכות
חקלאיות יובשניות מחוץ לישראל.
להתחממות הגלובלית תהייה גם השפעה שלילית על אספקת המוצרים הביולוגיים של המערכות
החקלאיות ,וזאת בגין הגידול במספר המינים הפולשים של מזיקי חקלאות ,שכבר נצפה בישראל
ומקורו לא רק בגלובליזציה של אמצעי ההובלה אלא גם עקב הרחבת התפוצה של מינים טרופיים
עקב ההתחממות הגלובלית .תהליך זה יביא להגדלת השימוש בקוטלי מזיקים ,שלבד מהשפעותיו
החיצוניות ,יפגע בכלכליות ובקיימות של החקלאות.
פגיעה נוספת בשירותי האספקה של מוצרים ביולוגיים היא הפגיעה בשירות ההאבקה .שירות זה
נמצא בנסיגה במקומות רבים בעולם ,כולל בישראל ,וסיבותיו אינן ברורות .סיבות אפשריות הן
מחלות טפיליות (שייתכן והתפשטותן מעודדת ע"י ההתחממות הגלובלית) ,והגברת השימוש
בקוטלי מזיקים שפוגעים גם במאביקים .גורם נוסף שאין עליו מספיק מידע עלול להיות הקטנת
שטחן של מערכות יערות וחורשים ,ושל בתות שיחים ודגניים בעקבות ההתמרות למערכות
חקלאיות ,התמרות שעלולות להמשך עם התעצמות הדרישה הגלובלית למזון .הקטנת שטח
המערכות הטבעיות ואחרות עלולה להקטין גדלי אוכלוסיות של מינים מאביקים ,ואף להביא
להכחדות מקומיות שלהם .גם אם ישנם גידולים חקלאיים רבים שאינם מואבקים ע"י בע"ח ,הרי
שעלית הדרישה למוצרים ביולוגיים בעולם ובישראל מעצימה אפוא את דרדור הקיימות של
המערכות החקלאיות היבשתיות.
אספקת המוצרים הביולוגיים של החקלאות המימית תיפגע אף היא בגין תלותה בדיג האוקיאני
הגלובלי .שירות האספקה של דגה אוקיאנית הוא אחד משירותי המערכת שהתמוטטותם
בעשורים האחרונים היא מהדרמטיות ביותר .גם דרדור שירות אספקת המים עלול להשפיע לרעה
על זמינות מים לחקלאות המימית .אשר לדגה שמקורה אינו חקלאות ,אלא שהיא מוצר של
שירות אספקה של מערכות אקולוגיות מימיות ,הרי שהגברת שירות אספקת המים של הכנרת,
שאינה מערכת אקולוגית שהיא טבעית במלוא מובן המילה ,אלא מערכת אקולוגית מימית
מנוהלת ע"י אדם ,כבר הביאה נזקים לשירות אספקת דגה של אגם זה ,בעיקר עקב נסיגת מי
החופים שהם אתרי הטלה לדגים.
השפעת ההתחממות הגלובלית על מי הים של האגן המזרחי של הים התיכון עלולה אף היא לפגוע
בשירות אספקת דגה ,שכן ההתחממות מעודדת את הנדידה הלספסיאנית (מים סוף לים התיכון
דרך תעלת סואץ) ,שכבר הביאה מתחרים למיני דגה מסחריים ,ועלולה להגדיל את תחום התפוצה
של מינים טרופיים מים סוף שלא רק יחדרו באמצעות זרמי התעלה אלא אף ימצאו תנאי סביבה
מתאימים להתנחלותם ולהתבססותם .בין מינים אלה יהיו לא רק מתחרים אלא גם טורפים,
שעלולים להביא לשינויים באספקת שירותים בגין הירידה בגדלי אוכלוסיות מקומיות או אף
הכחדתם של המינים המקומיים.

תחליפים טכנולוגיים ואחרים לשירותי אספקה
גם אם אין תחליפים טכנולוגיים לשירות אספקת המזון ,יש תחליפים טכנולוגיים לסיבים ,עצה
ודלקים – מוצרי הנפט למיניהם (בדים סינתטיים ,ריהוט פלסטיק ,ודלקים) .מדובר אפוא
בתחליפים המבוססים על משאב מתכלה ,ולפיכך פיתוח בנוי על משאבים אלה כתחליף לשירותי
האספקה של המערכות האקולוגיות ,אינו בר-קיימא ,לפחות בהגדרה .אספקת צמחי נוי (היינו
גינון) ,לעומת זאת ,לא חייבת להתבסס על שירותי המערכות הישראליות ,וניתן לטפח מינים וזנים
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המסופקים ע"י מערכות שמחוץ לישראל .תעשיית צמחי הפלסטיק היא תחליף טכנולוגי ,המבוסס
אף הוא על משאב מתכלה.

שרותי אספקה
מול תחליפים טכנולוגיים
מים
מתוקים

מוצרים ביולוגיים
גידולי מזון
צמחי לאדם
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טבלה 0ד – שירותי אספקה ותחליפים טכנולוגיים

תלות פיתוח תרופות וחו מרים תעשייתיים שונים באספקה של מינים ממערכות אקולוגיות
טבעיות קטנה יחסית ,ולכן לשירותים של אספקת חומרי רפואה ותעשייה יש תחליף טכנולוגי.
אולם ,גם אם תלות האוכלוסייה בישראל בתרופות שמקורן צמחי מערכות טבעיות קטנה ביותר
בהשוואה לכמה מדינות אחרות (סין למשל) ,ההתעניינות בשירות זה גוברת ,והתפתחות הרפואה
האלטרנטיבית והדרישה לתרופות "אורגניות" עשויים להעלות את ערכן של המערכות
האקולוגיות של ישראל באספקת שירות זה .זאת גם משום שמספר מיני הצמחים המסומנים
כצמחי מרפא במסורות הרפואה העממית ולעיתים אף גם ע"י הרפואה הקונבנציונלית ,הוא גדול
ומהווה רכיב מגוון ביולוגי חשוב בכמה מהמערכות האקולוגיות של ישראל .כך גם לגבי המשאבים
הגנטיים ,אותו רכיב מגוון ביולוגי של מינים שהם אבות או קרובי בר של צמחי תרבות של העולם
הישן ומתוחזקים במערכות אקולוגיות טבעיות בישראל .רכיב זה קיים גם במערכות טבעיות
בארצות שכנות שבאגן המזרחי של הים התיכון ,ולכן מערכות אקולוגיות אלה מהוות תחליף
למערכות הישראליות המתחזקות את אותו הרכיב .אולם ,גם בארצות השכנות הללו המערכות
האקולוגיות המתחזקות רכיב זה חשופות ללחצים דומים לאלה שבישראל ,ואף יותר מכך.
לגבי שירות אספקת המים ,אין צורך להרחיב .בעוד שיבוא מים מארצות שכנות נידון ונפל
מסיבות פוליטיות ,טכנולוגיות וכלכליות ,ייצור מים באמצעות התפלה של מקורות מים שאינם
מים מתוקים ,מהווה תחליף טכנולוגי בר-שימוש .לייצור זה ישנן השפעות חיצוניות ,הכוללות
פליטות גזי חממה ופגיעה במגוון הביולוגי של המערכות הימיות ("הטמנה" של התמלחת במי
הים ,ושאיבת רכיבים של המגוון הביולוגי של מי החופים אל תוך המתקנים) והחופיות ,בגין
הנגיסה בשטחיהן לטובת מבני מתקני ההתפלה.

סיכום  -שירותי האספקה וצפי הקיימות
אספקת המזון בישראל ,ובמידה רבה גם אספקת שאר המוצרים הביולוגיים ,כולל סיבים ועצה,
עלולה להיפגע בין אם אלה מסופקים ע"י מערכות ישראליות או מערכות מחוץ לישראל .הכוחות
המניעים העקיפים לעליה בצריכה הם דמוגרפיים (גידול אוכלוסייה) וחברתיים-כלכליים (גידול
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צריכה לנפש) ,וכן ההתחממות הגלובלית .הכוחות המניעים הדמוגרפיים-חברתיים-כלכליים
מניעים את הכוחות המניעים הישירים – הקטנת שטחי מערכות אקולוגיות טבעיות עקב התמרתן
לחקלאיות ולכן פגיעה בשירותי האבקה ושירותי בקרת מים (ראה להלן) .ההתחממות הגלובלית
מניעה את הכוחות המניעים הישירים – פגיעה בשירותי אספקת מים (ראה להלן) ,ועליה בפלישות
מזיקי חקלאות יבשתית ,ומתחרים וטורפים של הדגה הימית.
בהנחה (סבירות גבוהה) שההתחממות הגלובלית נגרמת ע"י פעילות אנושית ,הרי שהפגיעה
בשירותי אספקה של מוצרים ביולוגיים היא כולה מעשה ידי אדם .לכאורה ניתן להתמודד עם
פגיעה זו .כבר בעבר ואף עתה מוצרים ביולוגיים רבים אינם מסופקים ע"י המערכות האקולוגיות
הישראליות אלא מיובאים ממערכות שמחוץ לישראל ,מה שמלמד כי פגיעה נוספת בשירותי
אספקת מוצרים ביולוגיים ע"י מערכות ישראל יכולה להתקזז ע"י הגברת ייבוא שירותים
ממערכות חיצוניות .כמו כן ,לגבי מוצרים ביולוגיים אחדים וגם לגבי המים כמוצר ,קיימים
תחליפים טכנולוגיים לשירותים שיידרדרו או יאבדו .אולם ,כל אלה אינם פתרונות ארוכי טווח
ולכן גם מעמידים את הפיתוח שהם עשויים להניע בסכנה של אבדן הקיימות .לגבי יבוא מוצרי
מזון של מערכות חיצוניות ,הרי שגם אלה עומדות ויעמדו בפני אותם סיכונים להן נחשפות
וייחשפו המערכות הישראליות .באשר לתחליפים הטכנולוגיים ,גם אלה לא יקדמו קיימות ,בין
עקב התכלות המשאב עליהם הם מבוססים ,ובין עקב השפעותיהם החיצוניות על שאר השירותים
של המערכות האקולוגיות ,מה שיפגע במישרין או בעקיפין ברווחת האדם ,ויסכן את קיימות
הפיתוח.
מים – שירות אספקה מונע ע"י שירותי בקרה ומעורב בשירותי תמיכה
תועלת המים לאדם היא ישירה ועקיפה .התועלת הישירה נעוצה בכושר ההמסה של מוצקים
וכושר ההסעה של מומסים ,עליהם מבוססת פיזיולוגית האדם ,כמו זו של שאר היצורים .התועלת
העקיפה היא מעורבות המים בייצור מזונו של האדם ,המבוסס על שירות תמיכה  -הייצור
הראשוני .אותם כשרים של המים בהמסה והסעה מאפשרים לצמחים לבצע את תהליך
הפוטוסינתזה ,כאשר בנוסף המים משמשים גם כחומר גלם בתהליך זה .כמו כן מאפשרים המים
את פעילות החיידקים המפרקים – היינו את שירות התמיכה השני בחשיבותו  -מחזור החומרים.
מקור המים הזמינים לאדם הם המשקעים ,ובישראל – הגשם .אלא שלא כל כמות הגשם זמינה
לאדם ,אלא בעיקר זו ה"מעובדת" ע"י המערכות האקולוגיות .מרגע ייצור טיפת המים
באטמוספרה מהווה הגשם חלק מהרכיב האביוטי במבנה של המערכת האקולוגית היבשתית,
הבא ביחסי גומלין עם רכיבים אחרים של המערכת ,כולל הרכיב הביוטי .לפיכך המים הם בבחינת
"שירות מערכת אקולוגית" ,לאמור – מוצר המסופק ע"י שירותי האספקה של מערכות
אקולוגיות .אלא שבעיצוב החלק של הגשם ההופך למוצר מעורבים תפקודי מערכת אקולוגית,
שבגין תועלותיהם מהווים שירותים – בעיקר שירותי בקרה ותמיכה.

מעורבות המערכות האקולוגיות במחזור המים
הבסיס לאספקת שירותי הבקרה והתמיכה ובגינם – שירותי אספקה של מים ,הוא מחזור המים
האוניברסאלי (איור  3א) ,התאדות מי ים לאטמוספרה ,הסעה האדים ליבשה ,התעבות מים
אטמוספריים ויצירת משקעים ,הגעת הגשם לקרקע ,התאדות מפני הקרקע,
והסעת המים הנותרים בגרביטציה חזרה לים ,באמצעות נחלים ,נהרות ואגמים ,מעל ומתחת
לפני הקרקע ,בקצבים שונים ,למעט ההתאדות מפני הקרקע ואגירה לזמנים שונים בתווך הרווי
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("מי תהום") .בישראל מובילה הגרביטציה את מי הגשמים מערבה לים התיכון ומזרחה לבקעות
הירדן והערבה ,ומהן לאגם ללא מוצא (ים המלח) ולמפרץ אילת ,בהתאמה.

איור 3א – מחזור המים

בתוך מחזור פיזיקאלי זה מוטבעות מערכות אקולוגיות .באיור 3ב מוטבעות מערכת יער ומערכת
אגמית .בסכמה שבאיור העצים מסמלים את הכסוי הצמחי של הקרקע במערכת היער ומצוינים
תפקודים מערכתיים .הכסוי הצמחי מעצב את הקצאת מי הגשם העוברים דרכו ל"תאים" שונים.
הראשון בהם הוא תא לחות הקרקע ,או מי הגשם החודרים לתווך הבלתי רווי של התשתית
הקרקעית .למימדי תא זה חשיבות תפקודית מרכזית במערכת היער ,שכן הצמחים יונקים
באמצעות שורשיהם את מי התווך הזה בהם מומסים חומרי ההזנה המינראליים (נוטריינטים)
הדרושים לתהליך הייצור הראשוני שלהם .משהגיעו מים אלה לעלה ,רובם מתאדים דרך
הפיוניות ,שנפתחו על מנת לאפשר קליטת פחמן דו-חמצני מהאטמוספרה ,אף הוא חומר גלם
בתהליך הייצור הראשוני.
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איור 3ב – הטבעת המערכת האקולוגית במחזור המים

שטף אידוי זה הוא תא הטרנספירציה – שטף אדי המים לאטמוספרה שמימדיו מהווים מדד
למימדי הייצור הראשוני .תא שטף אידוי נוסף הוא האידוי מהקרקע עצמה (אבפורציה) ,היינו לא
דרך כסות הצומח .ככל שהכיסוי מלא יותר ושעור הקרקע החשופה קטן ,כך יקטן תא
האבפורציה .תא שלישי הוא תא הנגר העילי .גורל טיפת הגשם לחדור לקרקע או לשטוף על פני
הקרקע נקבע ע"י התשתית הפיזית והארכיטקטורה של כסות הצומח .תשתית סלעית למשל,
תייצר נגר עילי בכל מבנה של כסות הצומח.
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איור 3ג – שירותי המים של המערכות האקולוגיות.
אך כאשר התשתית היא קרקע ועליה תכסית צמחית ,תכסית זו מאיטה את תנועת הטיפה ובכך
את עוצמת נפילתה ,מה שמסייע לחלחולה אל תוך קרקע לא רוויה ומונע את תנועתה על פני
השטח ויצירת נגר עילי .כסות צומח מלאה ועבה תגדיל לפיכך את תא לחות הקרקע ותקטין את
תא הנגר העילי .מבנה התשתית הקרקעית ישפיע על מימדיו של תא התווך הרווי ,מי התהום ,זאת
כאשר הגשם הרווה קודם לכך את הקרקע ,והנגר העילי הגיע לאזורים של תשתית מתאימה
לקליטת מי תהום .במידה ולא הגיע לתא מי התהום ,הנגר העילי עשוי להזין נחלים ,נהרות,
ואגמים .תכונות מערכות אקולוגיות אלה על כל רכיביהן יקבעו את מימדי שארית מי הגשם
שתגיע לים התיכון או לבקע הירדן/ערבה בין בזרימת בסיס ,או בזרימות שטפוניות ,בעיקר בנחלי
אכזב.
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איור 3ג מתרגם תפקודים לשירותים .שירות הבקרה של מערכת היער מעורב במימדי ההקצאה
של מי הגשם למערכות האקולוגיות האגמיות .המים מהווים את התשתית הפיזית של מערכות
אלה ,אך זוהי תשתית שעשויה להוות מוצר ,מים לשימושים ישירים של האדם ,או מים
לשימושים עקיפים ,כמו מים התומכים במערכות אקולוגיות אחרות ,המספקות אף הן שירותים
לאדם .למשל ,לבד משירות בקרת המים של מערכת היער ,שירות בקרה נוסף הוא בקרת
האקלים .אותו היער שמבצע הקצאה של מי הגשמים לתאים השונים ,מבצע גם בקרה אקלימית,
שמשליכה על מחזור המים ,שכן הגשם הוא חלק ממערכת האקלים .לטרנספירציה (התאדות
מהצמחים) ולאבפורציה (התאדות מפני הקרקע) יש השפעת קירור מקומית ,ובקנה מידה מרחבי
גדול יותר היא עשויה להגביר רכיבים של משטר הגשמים .בנתיב שונה יש למערכת היער גם
השפעה על האקלים הגלובלי .תפקוד הייצור הראשוני ,שמותנה בין השאר בתא לחות הקרקע,
מקבע פחמן גזי אטמוספרי לפחמן אורגני מוצק בביומאסה ,שחלקו מוזרק למאגר הפחמן
האורגני הקרקעי .הגידול במימדי רזרבות הפחמן האורגני העל-אדמתי ובעיקר זה של כל פרופיל
הקרקע ,ממתן את מימדי ההתחממות הגלובלית המיוחסת לפליטות פחמן דו-חמצני
לאטמוספרה ,משריפת דלקים ופגיעות אדם במערכות אקולוגיות טבעיות.
שתי המערכות ,מערכת היער ומערכת האגם מעורבות בשירות בקרה  -בקרת השיטפונות .מערכת
היער ,באמצעות ההקצאה של מי הגשם לנגר עילי שהופך שטפוני .המערכת האגמית – במיתון
עוצמות הזרימה .מיתון זה מותנה לא רק בתכונות הפיזיות של האגם ,אלא גם ולעיתים בעיקר
בהשפעת המגוון הביולוגי של המערכת ,הן זה של היצורים החיים בגוף המים והן זה של צמחיית
החופים ,על עומקו ומשרעתו המרחבית של האגם ,בהתאמה.
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באופן דומה מספקת מערכת האגם גם שירות בקרה נוסף ,בקרת איכות המים ,תכונה החבורה
לשירות טיהור המים .ככל שהנגר העילי עובר דרך ארוכה יותר עד הגיעו לאגם ,כך נעשה הרכב
המים שונה מהרכב מי הגשם .עם הגיע הנגר העילי למערכת האגם מתחילים לפעול תהליכים שעם
הזמן עושים את הרכב הנגר שנוסף לאגם שונה מזה שהיה עת נכנס לאגם .המונחים "איכות"
ו"טיהור" הם ערכיים ,ומתייחסים לתועלות לאדם כמובן .בהתאם לתכונות הכימיות של הנגר עם
הגיעו לאגם ובהתאם למבנה ולתפקוד של המגוון הביולוגי במערכת האגם ,יכולה איכות המים
להיות תואמת את צורכי האדם במידות שונות ,וכך גם לגבי הטיהור .שירותי מערכות האגם
המדוברים הם שירותי בקרה של איכות ,ואינם מבטיחים עמידה בתקינה כזו או אחרת ,אך ברוב
המקרים הם מביאים את המים כמוצר של שירותי האספקה ,למצב שהוא מועיל יותר לאדם
מאשר המצב של מי הנגר עם הגיעם לאגם.
איור 3ד מציג דוגמה לפיתוח ,וזאת מבלי להתייחס לקיימותו .מערכת היער הותמרה למערכת
חקלאית.
ההתמרה שינתה את המגוון הביולוגי ,בעיקר את כסות הצומח שהוסרה והוחלפה במגוון אגרו-
ביולוגי ,בהתאם לסוג הגידול .השינוי במגוון הביולוגי הביא לשינוי באספקת השירותים .עוצמת
שירותי בקרת המים (וגם בקרת האקלים) של רוב המערכות החקלאיות נמוכה בדרך כלל מאלה
של מערכות חורש ויער .שירותי הבקרה של המערכת הטבעית הוחלפו אפוא בשירותי אספקה
מוגברים של מוצרים ביולוגיים .יתר על כן ,שלא כמערכת היער ,שתלותה במערכות מים מתוקים
קטנה יחסית ,חלק גדול מהמערכות החקלאיות בישראל צורכות אספקת המים גבוהה מזו
הנקבעת ע"י המשקעים והאידוי המקומיים .המערכת האגמית הגדולה בישראל ,הכנרת ,היא
ספק מי השקיה של המערכות החקלאיות של ישראל ,ולכך מצטרפת גם אספקת התא של מי
התהום.
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שירותי המים – מערכות מספקות ומערכות מקבלות
מכלול הקשרים שבין המערכות האקולוגיות היבשתיות הטבעיות ,מערכות המים המתוקים,
והמערכות המעוצבות בידי אדם (החקלאיות והעירוניות) ,המתבצעים באמצעות אספקת
שירותיהן ,מוצגים באיורים 0א0 ,ב ,ו0 -ג ,בהתאמה .בצד ימין של איורים אלה מתוארת סכמת
קבוצות שירותי המערכת (אספקה ,תרבות ,בקרה ותמיכה) תוך הדגשת שירותי המים בכל אחת
מהקבוצות ,והקשרים ביניהם ,ומצד שמאל של האיורים מוצגות המערכות .איור 0א מציג את
שירותי המערכות היבשתיות הטבעיות .שירותי הבקרה שהן מספקות כוללות את שירות בקרת
האקלים המשפיע על מימדי המשקעים המספקים מים למערכות הטבעיות .אך שירות המים
החשוב ביותר שמספקות המערכות הטבעיות הוא שירות בקרת מי המשקעים ,מרגע שאלה

מערכות

שירותים
תרבות

אסתטיקה
,
אתיקה
,
תיירות
,
נופש
,
השראה
,
חינוך ,מדע

אספקה
סיבים
,
מזון,
דלק
עצה, ,

מים

חמרי רפואה

חרשים ויערות ,בתות ,חופיות

משקעים

בקרה

אקלים
מים
איכות מים
שיטפונות

תמיכה

יבשתיות ( טבעיות)
בקרת מים
לחות קרקע
נגר עילי
טרנספירציה
שיטפונות
אבפורציה מי תהום

ייצור ראשוני,
מיחזור חמרים
האבקה,
אספקת בית גידול

איור 0א – מים והמערכות האקולוגיות .מצד ימין מערך שירותי המערכות האקולוגיות (שירותי מים
באות אדומה) .משמאל – המערכות היבשתיות הטבעיות .החיצים מצביעים על השירותים הקשורים
במים אשר מערכות אלה מספקות

מגיעים מהאטמוספרה למערכת האקולוגית .הבקרה כוללת חלוקה והקצאה של המשקעים לנגר
עילי ,לשיטפונות ,למי תהום ,ללחות קרקע ,ולטרנספירציה ואבפורציה .תא הטרנספירציה הוא
גם ביטוי של שירות בקרת השיטפונות – תא זה הוא ביטוי של ייצור ראשוני גבוה ,ולכן ככל שתא
זה גדול יותר קטנה סכנתם ,הן משום הפניית מים חזרה לאטמוספרה והן משום העצמת הכיסוי
הצמחי המספק את שירות בקרת השיטפונות .התא של לחות הקרקע ,תוצר שירות בקרת המים,
יחד עם תא הטרנספירציה ,מספקים שירותי תמיכה מרכזיים – מחזור החמרים שצורך לחות
קרקע ,והייצור הראשוני שאינו מתקיים ללא שירות מחזור החומרים .מימדי תא הטרנספירציה
מהווים ביטוי למימדי הייצור הראשוני ,הייצור.של חומר אורגני .בנוסף ,גם שירות התמיכה של
31

www.kayamut2030.org

תחזוקת המגוון הביולוגי ע"י אספקת בתי גידול עבור המינים השונים ,צורך את שירות בקרת
המים של המערכות היבשתיות .זאת משום שעיצוב בתי גידול לבעלי חיים ולצמחים נעשה ברובו
ע"י מכלול היצרנים הראשוניים.
באיור 0ב מתווספות למערכות היבשתיות מערכות המים המתוקים .אלה לא היו מתקיימות ללא
שירות בקרת המים המקצה מי גשמים לתא הנגר העילי (ואף לתא השיטפונות) .קיומן של מערכות
אלה מאפשר אספקת שירותיהן :בקרת שיטפונות ובקרת איכות המים (כולל טיהור המים) ,כפי
שהוצג באיור  .3איור 0ג מבליט את שירותי האספקה של מערכות המים המתוקים  -אספקת מים,
המועברים ממערכות המים המתוקים למערכות החקלאיות ולמערכות העירוניות .שירות בקרת
המים של המערכות היבשתיות הטבעיות מקצה חלק ממי הגשמים לצבירה בקרקע ,ולחות קרקע
זו מופנית לביצוע ייצור ראשוני ע"י הצמחים ,שבמהלכו מרבית מים אלה חוזרים לאטמוספרה
באמצעות הטרנספירציה .המים המוקצים לתפקודים אלה מכונים "מים ירוקים" .רכיב מי
הגשמים הנותר לאחר הקצאת "מים ירוקים" מהווה את הזרם המזין את מערכות המים
המתוקים ואת השארית השוטפת לים  -רכיב "מים כחולים" .הטכנולוגיה של הסעת מים
מעבירה בישראל מים כחולים למעמד של מים ירוקים ,כאשר מערכות מים מתוקים ומי תהום
מספקות מים להשקיית חלק נכבד מהמערכות החקלאיות ובכך מומרץ שירות הייצור הראשוני
שלהן .שירות בקרת המים מחדיר מים ירוקים לתווך הלא רווי ולתווך הרווי (מי
תהום=אקוויפרים) ומעביר מים כחולים למערכות המים המתוקים ,שחלקם הופך לירוקים (מי
השקיה) וחלקם הנותר מוסע למערכות העירוניות.
כל פגיעה בכסוי הצמחי בישראל עלולה לפגוע בשירותי בקרת מים אלה כמו גם בשירותי בקרת
האקלים ,הן המקומי והן הגלובלי .ככל שהכסוי הצמחי צפוף יותר ועבה יותר כך הפגיעה בו תהיי
חמורה יותר .אלא שאספקת מים לכשעצמה אינה מעידה על קיימות .ייתכן שבישראל קורה ההפך
– ככל שהמערכות היבשתיות הטבעיות ומערכות המים המתוקים בגינן יותר יעילות באספקת
מים ,אספקת מים זו מביאה לא רק לתחזוקת המערכות החקלאיות והעירוניות ,אלא להגדלת
שטחן על חשבון המערכות הטבעיות ותפקודן באספקת מים .מילים אחרות ,ככל שהמערכות
הטבעיות מוצלחות יותר כך הפיתוח אותו הן מזינות הולך ומאבד את קיימותו .באיזה שהוא רגע
בזמן ומיקום במרחב ,יעבור הפיתוח את הקו האדום של הקיימות שכן המערכות האקולוגיות
יתכווצו למימדים שלא יאפשרו אספקת מים מתוקים "טבעיים" במידה הדרושה לתחזוקת
אוכלוסיית האדם.
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מערכות

שירותים
תרבות
אסתטיקה
,
אתיקה
,
תיירות
,
נופש
,
השראה
,
חינוך ,מדע

מים מתוקים

אספקה

אגמים ,מעיינות ,מאגרים
שלוליות חורף ,נחלים

סיבים
,
מזון,
דלק
עצה, ,

מים

יבשתיות (טבעיות)

חמרי רפואה

חרשים ויערות ,בתות ,חופיות

משקעים

בקרה

בקרת מים

אקלים
מים
איכות מים
שיטפונות

לחות קרקע
טרנספירציה
אבפורציה

תמיכה

נגר עילי
שיטפונות
מי תהום

ייצור ראשוני,
מיחזור חמרים
האבקה,
אספקת בית גידול

איור 0ב  -מים והמערכות האקולוגיות .מצד ימין מערך שירותי המערכות האקולוגיות (שירותי מים באות
אדומה) .משמאל – הקשרים בין המערכות היבשתיות הטבעיות למערכות המים המתוקים

לסיום ,פרק זה העלה השערות על תפקודם של שירותי בקרת ואספקת המים ע"י המערכות
האקולוגיות של ישראל ,שאינן מבוססות על מידע כמותי מוצק ,מעוות שעשוי לתקון במהלך
פרויקט ייעודי של הערכת המערכות האקולוגיות של ישראל .יחד עם זאת ברור שהתפלת מי ים
או מים פוסיליים יכולה ,באופן תיאורטי ,לשחרר את החקלאות ואת האוכלוסייה מתלות
בשירותי המים של המערכות האקולוגיות ,וזאת גם לנוכח צפי ההתייבשות והשינויים בתפקודן
של המערכות האקולוגיות הן הטבעיות והן החקלאיות כתגובה לביטויים המקומיים של שינויי
האקלים הגלובליים .אולם ,לאספקת מים באמצעות התפלה יש השפעות חיצוניות ,שספק אם
שארית המערכות האקולוגיות של ישראל יוכלו להן .אלה כוללות פגיעות במערכות החופיות
והימיות ,והגדלת שיעורי הפליטות של ישראל בגין צריכת אנרגית ההתפלה .אספקת מים
טכנולוגיים אלה תביא גם לפגיעה בשירותים שאינם שירותי מים ,עקב המשך הנגיסה בשטחי
מערכות טבעיות ע"י תשתיות ובינוי  -נגיסה המונעת ע"י אספקת מים מותפלים .אספקת מים
אלה גם תגדיל מימדי ההתמרה של מערכות טבעיות לחקלאיות ,שתושפע על אף שאולי תתרחב
בעקבות עלייה גלובלית בצריכת מזון ובמחיריו.
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מערכות
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,
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דלק
,
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יבשתיות (טבעיות)
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חרשים ויערות ,בתות ,חופיות

משקעים

בקרה

בקרת מים

אקלים
מים
איכות מים
שיטפונות

מים ירוקים מים כחולים
לחות קרקע
נגר עילי
טרנספירציה
שיטפונות
אבפורציה מי תהום

תמיכה

ייצור ראשוני,
מיחזור חמרים

חקלאיות

האבקה,
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עירוניות

גידולי שדה ,מטעים

איור 0ג  -מים והמערכות האקולוגיות .מצד ימין מערך שירותי המערכות האקולוגיות (שירותי מים באות
אדומה) .משמאל – השירותים המסופקים ע"י מערכות המים המתוקים ,וההבחנה הנעשית ע"י בקרת
המים של המערכות היבשתיות בין מים ירוקים ומים כחולים

סבסוד המים והשפעתו על הקיימות
היה ויבוטל סבסוד המים והמים ייהפכו למוצר שוק תחרותי ,כיצד תשפיע תמורה זו על המערכות
האקולוגיות בישראל? כמו כל סובסידיה "מדומה" ,כך גם ביטול הסובסידיה למים עשוי לסייע
לשירותי המים של המערכות האקולוגיות .בהנחה שסבסוד המים הניע פיתוח חקלאי ששימושי
הקרקע שלו גרעו שטחי מערכות אקולוגיות שמבנן כלל כסוי צמחי פעיל באספקת שירותי המים,
הרי שביטולו עשוי "להחזיר" שטחי קרקע "לטבע" .זאת במידה ושיקומן של המערכות המספקות
שירותי מים (ושירותים אחרים) יהיה ספונטני (היינו ללא עלות) .אך היות ורוב השירותים
המשוקמים הם שירותים ללא שוק ,הרי שבמידה והשיקום לא יהיה ספונטני ,יהיה צורך לסבסדו.
סובסידיה זו לא תהיה "מדומה" שכן היא לא תהייה מתמדת אלא תתבטל כאשר המערכות
תגענה למצב תפקוד מלא .ניתן גם לחזות מצב בו ביטול סבסוד המים יביא חקלאים להשקיע רק
במוצרים ביולוגיים שההכנסה בגינם תכסה את המחיר האמיתי של המים .קשה לחזות תוצאה
של מציאות זו ,שכן היא תלויה בטיבו של המוצר ,ובמימדי צריכת שטחי הקרקע של ייצורו .טיבו
של המוצר יהיה תלוי לא רק בשווקים המקומיים אלא גם וכנראה בעיקר ,בשווקים הגלובליים.
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שירותי תרבות
מסמך זה מתייחס לחמש קבוצות של שירותי תרבות – נופש בחיק הטבע ותיירות ,הנאה
אסתטית ,תחושת מקום והזדהות תרבותית ,שירותים רוחניים ,דתיים ומעוררי השראה ,ושירותי
מדע ,מערכות ידע וחינוך (טבלאות 0א ו0-ב) .המידע על אספקת שירותים אלה מצומצם ,ודרוש
פיתוח שיטות לכימות איכותני של אספקת שירותים אלה על ידי המערכות השונות.
שרותי תרבות
כימות לפי חשיבות יחסית משוערת של כל אחת
מהמערכות באספקת השרות
נופש
בחיק
אסתטיים
הטבע,
תיירות

חורשים ויערות
בתות
(שיחניות
ועשבוניות)
מדבריות
חקלאיות
עירוניות
מים מתוקים
חופיות
ימיות

תחושת
מקום,
הזדהות
תרבותית

רוחניים,
דתיים,
השראה

מדע,
מערכות
ידע,
חנוך
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טבלה 0א  -חלוקת האספקה הכוללת של שירות התרבות בין המערכות השונות ,קריאה אנכית
 - +++++מערכת אחת מספקת את כל השירות הארצי;
 - +השירות מופק רק בחלק קטן משטחה הארצי של המערכת

נופש בחיק הטבע ותיירות
מכל שירותי התרבות שמספקות המערכות האקולוגיות של ישראל (טבלה 0א) ,הנצרך ביותר הוא
אפשור שימושי פנאי ,לאמור  ,outdoor recreationאו "נופש בחיק הטבע" .מונח זה מוצמד
לטווח רחב של "פעילויות חוץ" בהן נעשה שימוש בלתי מודע בשירות זה של המערכות
האקולוגיות ,כמו בילוי שעות הפנאי בגנים ופארקים בתוך יישובים ,בשולי היישובים ,או רחוק
מהבית ,לאמור – תיירות פנים .כאשר פעילויות כאלה נקראות בילוי ב"טבע עירוני" ,ביקור
בשמורות טבע ,צפרות ,ו"תיירות אקולוגית" ,סביר שהמבצעים אותן מזהים את המערכות
האקולוגיות כישויות המאפשירות פעילויות כאלה .עבור רוב הישראלים הנהנים משירות זה ,בין
במודע ובין שלא במודע ,מהווה השירות מוצר ציבורי המסופק בחינם ,למעט אותם גנים ושמורות
שהשימוש בהם מותנה בדמי כניסה המוטלים ע"י הרשויות .מן הסתם אלה מכסים את ההוצאות
על שירותים נוספים על שירותי המערכת ,שהרשויות מספקות למשתמשים בשירותי התרבות ,כך
שלמעשה גם באתרים אלה שירותי התרבות של המערכות הם בבחינת מוצר ציבורי .יחד עם זאת,
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תיירות הפנים ובעיקר תיירות החוץ ,מהווים ענף כלכלי משמעותי המקיים מגזר עסקי ספציפי.
גם אם המידע על מימדי התיירות וההכנסות ממנה ידועים ,הרי שחלקם של שירותי המערכת
האקולוגית במניעי התיירות ולכן גם בהכנסות של מגזר עסקי זה כנראה אינו ידוע .היות ותיירות
החוץ המגיעה לישראל צורכת וגם משלמת (כחלק מהתשלום הכולל עבור שירותי התיירות) גם
עבור שירות תרבות זה המסופק ע"י המערכות האקולוגיות של ישראל  ,ניתן לאמור שישראל
מייצאת שירות מערכת זה .באותו מטבע ,רבים מתושבי ישראל צורכים את שירות התרבות הזה
כשהוא מסופק ע"י מערכות אקולוגיות מחוץ לישראל ,משמע שהאספקה המקומית של השירות
אינה עונה על הביקוש.
בראש סדר החשיבות באספקת שירות זה נמצאות מערכות החורשים והיערות ומערכות המים
המתוקים ,אך במימדים משתנים בהתאם לטיפוסים השונים של כל אחת מקבוצות מערכות אלה.
היערות מספקים שירות נב"ט לאוכלוסייה גדולה ,כאשר העצים נותני הצל מהווים את רכיב
המגוון הביולוגי התורם את התרומה העיקרית לאספקת השירות .אוכלוסייה קטנה יותר נהנית
משירות החורשים דווקא ,כאשר השירות מנוצל באמצעות תיירות טבע ,תיירות אקולוגית
ומסלולי הליכה .מערכות המים המתוקים מספקות כנראה שירות תרבות זה לאוכלוסייה קטנה
יותר מזו שאותה מספקות מערכות החורשים והיערות ,אך בהתייחס ליחידת שטח החופים
והגדות של מערכות אלה ,מספר המשתמשים בשירותי הנב"ט של המערכות המימיות גבוה ביותר.
עיקר השירות של מערכות אלה מסופק למעשה ע"י מוצר ,שהוא המים ,שאספקתם מתבצעת
באמצעות שירותי הבקרה (ראה לעיל) .המגוון הביולוגי המימי המאכלס את גופי המים המתוקים
עצמם תורם מעט אם בכלל לשירות הזה ,ויותר ממנו תורמים מגוון צומח הגדות על החי שלהם,
והרכיב ה"אמפיבי" של המגוון הביולוגי ,כמו עופות ויונקי מים .דווקא רכיב זה של המגוון
הביולוגי מספק ביעילות את שירות התיירות האקולוגית ,ובעיקר את מגזר הצפרות שלו.
המערכות החופיות ,בעיקר חופי הים עצמם מספקים שירות נופש ,שאינו בהכרח "בחיק הטבע".
למעורבות התפקודים של מערכת החוף ,כולל מערכת אזור הכרית יש כנראה השפעה קטנה מאד
על מימדי השימוש הזה ,למעט עבור אוכלוסיית הצוללנים וה"משנרקלים" ,בעיקר בחופי מפרץ
אילת .רכיב המגוון הביולוגי המעורב באספקת השירות עבור אוכלוסייה זו הוא המגוון המבני
(שוניות האלמוגים במפרץ אילת וטבלאות התולענים  -חלזונות ישיבים דמויי תולעת  -בחופים
הסלעיים של הים התיכון) ,ומגוון המינים הכולל שמערכות חופיות ספציפיות אלה מתחזקות.
המערכות הימיות של ישראל כמעט שאינן מעורבות באספקת השירות ,שכן דיג ספורט ימי אינו
נפוץ בישראל ,אם בכלל (דיג חכות ניתן לשייך למערכת החופית ,וגם הוא לא נפוץ יחסית ,ודיג
צלילה חופי אינו חוקי).
המערכות המדבריות מדורגות ברמה השנייה של אספקת שירותי הנב"ט לאחר החורשים
והיערות ,ומערכות המים המתוקים .תרומת המגוון הביולוגי לעיצוב נופן של מערכות אלה קטנה
מזו של מגוון מערכות החורשים והיערות ,אך דווקא הניגוד באופי התכסית הביולוגית של שתי
קבוצות המערכות הללו תורם לייחודיותה של המערכת המדברית .קיים גם גיוון נופי חזק בתוך
המערכות המדבריות ,בו בולטים הניגודים ברכיבים של המגוון הביולוגי של ערוצי נחלים ,כנגד
אלה של מדרונות ,מדבריות אבנים ,חולות ומלחות ,שכולם יחד מקנים ייחוד נופי למערכות
המדבריות .שירות הנב"ט של המערכות המדבריות ,המתבטא בין השאר בטיולי גיפים ורכבי
שטח ,מנוצל ע"י פלח קטן יותר של אוכלוסיית ישראל ,ומתוכו התיירות האקולוגית ,ישראלית
וזרה ,תופסת מקום נכבד .גם המערכות החקלאיות והעירוניות נוטלות חלק באספקת שירות
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התרבות של נופש .פארקים עירוניים בעיקר בסמיכות למים ,וכאלה שהמגוון הביולוגי שלהם הוא
גנני (פארק הירקון) ,או מעוצב (פארק נחל באר שבע ,אגם ירוחם) מספקים שירותי נופש בעיקר
לחלקים מהאוכלוסייה העירונית .המערכות החקלאיות מספקות שירותי נופש באמצעות הנוף
שלהן ,הנתרם ע"י המגוון האגרו ביולוגי .לפסיפס המרחבי והעיתי של הגידולים השונים יש
משיכה תיירותית ,או לפחות פוטנציאל למשיכה כזו ,פוטנציאל שיבוא לידי ביטוי עם פיתוח
התיירות החקלאית.

אסתטיקה ,תחושת מקום והזדהות תרבותית ,השראה ושירותים רוחניים ודתיים
לאחר שירותי הנופש והתיירות ,שאר שירותי התרבות הם בעלי חשיבות משנית ,הן מבחינת גודל
האוכלוסייה הצורכת אותם ,והן מבחינת החשיבות שמייחס להם כל אחד מהצרכנים .שירות
ההנאה האסתטית המוענקת מהתבוננות במערכות אקולוגיות חבור לשירות הנב"ט והתיירות –
צריכת שירות נופש המוענק ע"י יער נובעת לא רק מאספקת הצל ובקרת האקלים המקומית ,אלא
גם מההנאה האסתטית שהיער מעניק .כך גם לגבי המערכות המדבריות שמספקות שירותי נב"ט,
במידה רבה בגין השירות האסתטי של הנוף המדברי .אלא שהנאה אסתטית המסופקת ע"י
מערכות אקולוגיות נצרכת לא רק בזמן הפנאי או בעת שהיה "בחיק הטבע" ,אלא גם בהתבוננות
בנופה של המערכת האקולוגית מתוך הבית ,מקום העבודה או כלי הרכב ,וזאת לא רק באופן בלתי
אמצעי אלא גם דרך אמצעי המחשה כסרטים ,צילומים ואיורים שנושאם – הנוף ,המבנה
והתפקוד של המערכות השונות .בהקשרים אלה מערכות הבתות השיחניות והעשבוניות של
ישראל מעניקות שירותי אסתטיקה ערכיים יותר מאלה המוענקים ע"י החורשים והיערות ,וזאת
משום רכיב ספציפי של המגוון הביולוגי המעניק שירותים אלה – הצמחים החד-שנתיים יחד עם
אלה מהמינים הרב-שנתיים שאינם פעילים בחורף ("גיאופיטים") ,ואחרים שפריחתם באביב.
שירות עונתי זה המסופק בעיקר ע"י מערכות הבתות נצרך ע"י פלח אוכלוסייה גדול ,הן תוך כדי
פעילות נב"ט והן בחיי היום יום.
שירות תחושת המקום וההזדהות התרבותית ,ייתכן ונצרך בחיי היום יום יותר מאשר תוך כדי
שימוש בשירותי הנב"ט והתיירות .הוא מסופק ע"י כל אחת מהמערכות ,כולל המערכות
החקלאיות והעירוניות ,בהתאם לאזור אליו פיתח הצרכן הרגשת שייכות ,הן בהתאם למיקומו
הפיזי ,והן בהתאם לתרבותו .קשה לזהות מדדים לחשיבות שירות זה ,ולכן גם להעריך את מימדי
פלח האוכלוסייה שצורך אותו .כך גם לגבי שירותי ההשראה והשירותים הרוחניים ,שביטוי
מוחשי לצריכתם הם מוצרי הספרות ,השירה והאומנויות השונות המשתמשים ב"טבע" כפי
שמתבטא במבנן ובתפקודן של המערכות האקולוגיות השונות ,מתבססים עליו ,או ניזונים ממנו.
המערכות האקולוגיות של ישראל שימשו ומשמשות גם את הדת ,עקרונותיה ,סמליה ,ספרותה
ומילוי מצוותיה ,מה שעושה את המערכות האקולוגיות למספקות שירותי תרבות גם בתחום זה.
הכימות והחשיבות היחסית של המערכות השונות בשירותי תרבות אלה ניתנים לבדיקה ,שהיא
מעבר לתחום של מסמך זה .זאת משום ששירותים אלה מסופקים לא רק על ידי עצים בודדים,
חורשות מסוימות וגופי מים ,הידועים כמקודשים ,אלא הם מסופקים בקנה מידה מרחבי החורג
בהרבה מאותם פריטים ממוקדים.
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שרותי תרבות
כימות לפי חשיבות יחסית של של כל אחד מהשרותים
מכלל השרותים שהמערכת מספקת
נופש בחיק
הטבע,
תיירות

אסתטיים

תחושת
מקום,
הזדהות
תרבותית

חורשים ויערות

+++++

++

+

בתות (שיחניות
ועשבוניות)

+

+++

+

מדע,
רוחניים,
מערכות
דתיים,
ידע,
השראה
חנוך
++

++

+

+++++

מדבריות
חקלאיות
++
+
+++++
++
+
עירוניות
+++
++
++
+++
+++++
מים מתוקים
++
+
+
++++
+++++
חופיות
ימיות
+++++
+
+
++
+++
טבלה 0ב – התרומה היחסית של המערכת לכל אחד משירותי התרבות ,קריאה אופקית
++

+++++

++

+++++

+++

++

++

+++++

++

+++

 - +++++מכלל שירותי התרבות ,חשיבות המערכת באספקת השירות – מרבית;

 - +מכלל שירותי התרבות ,חשיבות המערכת באספקת השירות  -מזערית

שירותי מדע ,מערכות ידע וחינוך
קבוצת שירותי תרבות חשובה ביותר אם כי אוכלוסיית הצורכים אותה ישירות אינה גדולה ,היא
זו של מערכות הידע ,המדע והחינוך .משחר התרבות האנושית פיתחו קהיליות האדם השונות
מערכות ידע המבוססות על צריכת מכלול שירותים שסופקו להן ע"י המערכות האקולוגיות
שבתוכן או לידן חיו .בשנים האחרונות התחדש העניין בידע מסורתי ובידע מקומי שנרכש תוך
התבוננות במערכות אקולוגיות ושימוש בשירותיהן .כל המערכות האקולוגיות של ישראל שימשו
את האדם בפיתוח ידע זה ,אך חלק ניכר ממערכות הידע המקומי והמסורתי נמצא בסכנת
הכחדה ,וזאת ללא קשר ישיר לשינויים שחלו במערכות הללו .מנגד ,שימוש רב נעשה במערכות
האקולוגיות השונות וברכיבי המגוון הביולוגי שלהן בעיקר במהלך המאה הקודמת ועד עתה ,ע"י
המחקר המדעי הישראלי ,שימוש שתרם לקידום המדע האוניברסאלי .שירות זה של קידום
המדע ,בעיקר מדעי החיים ,אך גם מכלול מדעי הסביבה ,מדעי כדור הארץ ,החקלאות והרפואה,
סופק ומסופק ע"י כל המערכות .חלק הארי של שירות זה מיוצר דווקא ע"י המערכות המימיות,
הן מערכות המים המתוקים שקידמו בעיקר את מדעי המים ,ולאחריהן – המערכות החקלאיות
שמחקרן תרם רבות לקידום החקלאות באזורים יובשניים ,ברמה הגלובלית .חקר המערכות
המדבריות של ישראל תרם תרומה משמעותית בעיקר למדע האקולוגיה ,ולאחריו  -מחקר
מערכות הבתה תרם גם הוא למדע האקולוגיה והיבטיו היישומיים בתחום ניהול המרעה הטבעי.
בשנים האחרונות משמשות המערכות האקולוגיות של ישראל גם למחקרים הבוחנים השפעות
מקומיות של שינויי האקלים הגלובליים ,וגם למחקרים התורמים לפיתוח שיטות לשמירה על
המגוון הביולוגי.
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המערכות האקולוגיות של ישראל מהוות גם אבן שואבת לקהילייה המדעית הזרה ,הן בגין
המיקום הביוגיאוגרפי של ישראל ,והן בזכות תשתיות מחקר סבירות שמקלות על חוקרים זרים
לבצע מחקרים בתוך ועל המערכות האקולוגיות של ישראל .לאור כל אלה ראוי לבחון באיזו מידה
תרמו המערכות האקולוגיות של ישראל למדע הבינלאומי ,ובאופן זה להעריך את יצוא שירותי
המדע של המערכות האקולוגיות הישראליות אל מחוץ לגבולות ישראל .לבסוף ,כל המערכות
האקולוגיות של ישראל משמשות ציבור גדול המטופל ע"י מערכת החינוך ,החל בגיל הרך וכלה
במוסדות ההשכלה הגבוהה ,באספקת שירותי חינוך ,הנצרכים ע"י סיורים לימודיים בתחום מדעי
הטבע והסביבה .רשת בתי ספר שדה של ישראל היא דוגמא טובה למסגרת המתעלת בהצלחה את
אספקת שירותי החינוך של המערכות האקולוגיות לנוער הישראלי ,בין השאר בכך שהיא מכסה
את כל טיפוסי המערכות האקולוגיות של ישראל.

ערכן ההשוואתי של מערכות ישראל באספקת שירותי תרבות
עיון בטבלה  0א מעלה שאף אחת מהמערכות הישראליות אינה מעניקה את כל שירותי התרבות
במידה שווה .כל השירותים מסופקים במידה דומה רק ע"י מערכות המדבריות ומערכות המים
המתוקים .לעומתן – מערכות החורשים והיערות "טובות" בעיקר באספקת שירותי נב"ט
ותיירות ,ואילו מערכות הבתות מספקות שירותים אסתטיים (פריחת אביב) ושירותי חינוך ומדע
(נגישות גבוהה) במידה רבה ,יחסית לשירותי התרבות האחרים .כל זאת שלא על סמך נתונים
כמותיים כל שהם.

גורמים מניעי שינוי באספקת שירותי התרבות
הגורמים המשפיעים על אספקת שירותי התרבות של המערכות האקולוגיות של ישראל דומים
לאלה המשפיעים על שירותי האספקה ומכלול שירותי המים – גידול האוכלוסייה והצריכה .גם
אם המערכות החקלאיות והמערכות העירוניות מספקות אף הן שירותי תרבות ,הפיתוח העירוני
והפיתוח החקלאי מקטינים את אספקת שירותי התרבות ,בעיקר בגין נגיסתם בשטחי המערכות
הטבעיות ,אך גם עקב השפעותיהם החיצוניות .בנוסף ,פיתוח חקלאי ועירוני אך בעיקר פיתוח
תשתיות מביאים לקיטוע מרחבי של מערכות אקולוגיות ,ולכן לא רק לפגיעה נופית שמקטינה את
אספקת שירותי האסתטיקה וההשראה ,בעיקר בגין הירידה במימדי ה"( wilderness-ארץ
בראשית") .מכון דש"א כימת לאחרונה את הירידה התלולה בתכונה על-מערכתית זו בגין
הקיטוע ,שפגיעתה לא רק בקיטוע אוכלוסיות על משמעותו הגנטית וסכנת הכחדת מינים החבורה
לו ,אלא גם בפגיעתה בשירות ההשראה ,המשליך גם על מכלול שירותי התרבות האחרים.
גם הביטוי האקלימי המקומי של ההתחממות הגלובלית יפגע בשירותי התרבות .תגובת המינים
השונים לא תהיה אחידה ,וכל עוד זו אינה ידועה קשה לחזות כיצד שינויים אלה ישפיעו על הנוף
שמספקת כל מערכת ומערכת ,ועמו – שירותי התרבות השונים .בנוסף ,ההתחממות הגלובלית
כבר משפיעה והשפעתה על קצב החדירה למערכות הישראליות של מינים זרים פולשים תגדל.
ההשפעה על שירות תחושת המקום ודאי שתהיה שלילית – עץ השיטה המכחילה וציפור הדררה,
שניהם מינים פולשים כבר הפכו לחלק מנוף אזורים רבים בארץ ,ובכך מעיבים על מינים מקומיים
בולטים וייחודיים לאזורנו ,שסיפקו בעבר תחושת מקום לדרי הארץ .לסיכום ,הפיתוח יחד עם
שינויי האקלים הגלובליים עלולים לפגוע באספקת שירותי התרבות ,אם כי הידע הקיים יחד עם
קשיים מתודולוגיים ספציפיים לשירותי תרבות ,לא מאפשרים להצביע על שירותי התרבות
שייפגעו ומימדי הפגיעה באספקתם.
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תחליפים,ייבוא ,יויצוא של שירותי תרבות
הגינון העירוני איפשר גם למערכות העירוניות לספק שירותי נופש ופנאי ,ולכן באופן תיאורטי ניתן
לשחזר באמצעות גינון וייעור שירותי תרבות של נופש שאספקתם נפגעה .ההתנגדות שהצעות
כאלה משכו כאשר הועלו בהקשר לנזקי שרפות יער מרמזת שחלופה זו אולי אינה מעשית .כך גם
לא מעשי לשלוח את תושבי ישראל לחו"ל על מנת לקבל שם שירותי נב"ט ותיירות אקולוגית
(הצעה שעלתה בעבר ע"י שר בממשלת ישראל) .היות וברור שלא ניתן לייבא שירותים של תחושת
מקום ,מורשת ,שירותי השראה ושירותי מדע וחינוך מעצם טיבם ,הרי שלא ניתן לתקן נזק
לשירות תרבות כלשהוא ע"י פתרון טכנולוגי חליפי ,או ע"י יבוא שירותים מבחוץ .כאן ניתן לאזכר
(ראה לעיל) את ה"יצוא" של שירותי תיירות ושירותי מדע ,תוצרי המערכות האקולוגיות של
ישראל.
שירותי בקרה
ככלל ,שירותי הבקרה מקנים יציבות יחסית לכל תפקודי המערכת האקולוגית ולכן גם לאספקת
שירותיהן .למשל ,בקרת האקלים ובקרת איכות האוויר הן תועלות לאדם בפני עצמן ,אך מלבד
זאת הן מבטיחות יציבות יחסית לאספקת שירותי האספקה ושירותי התרבות ,שכן קצבי
האספקה של שירותים אלה מושפעים ע"י האקלים ותנודותיו ,וניזוקים ממזהמים הנישאים
באוויר .דרוג משוער של תרומת כל מערכת לאספקת כל שירות בקרה ספציפי מוצג בטבלה 7א',
והדרוג המשוער של תרומת כל מערכת לכל אחד ממכלול השירותים מוצג בטבלה 7ב.

שירותי בקרה אטמוספרית מקומית
שירותי בקרה אטמוספרית הם בקרת האקלים ,מקומית וגלובלית ,בקרת איכות האוויר ,והגנה
מרוחות ,הקשורים הדדית במידה זו או אחרת .בקרת אקלים מקומית נעה מהצללה באתרי נב"ט
והגנה מרוחות המסופקים ע"י מערכות יערות ,וכלה בעליה ברכיבים מסוימים של כמויות
הגשמים על פני שטח נרחב יחסית ,המסופקת ע"י מערכות חקלאיות .גם המערכות הטבעיות
עתירות כסוי צמחי וגם המערכות החקלאיות עשויות להיות מעורבות בשירות בקרת האקלים
המקומית ,אך בקנה מידה אזורי ,בגין השינויים בהחזר קרינת השמש מהקרקע ,התלויה בצבעה
(הכהה או הבהיר) של התכסית .לשירות בקרת איכות האוויר עשויה להיות השפעה אזורית בתוך
תחומי ישראל ,שירות זה כולל הזרקת חמצן לאוויר בתהליך הפוטוסינתזה המתבצע ע"י כל
הצמחים בכל המערכות ,כולל הזעירים שבהם במערכות המימיות (מים מתוקים וימיות) ,ואמור
לאזן את שאיבת החמצן האווירי ע"י כל הצרכנים (בע"ח ובקטריות אווירניות ,אך גם הצמחים
עצמם) בתהליך הנשימה .שירות בקרת איכות האוויר כולל גם בקרה של מזהמים כימיים
הנפלטים לאטמוספרה בעקבות פעילות אנושית .יש צורך לבדוק את הספרות העוסקת בשירות
זה.
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שרותי בקרה
כימות לפי חשיבות יחסית משוערת של כל אחת מהמערכות באספקת השרות
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+++++
+

+

+++
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טבלה 7א  -חלוקת האספקה הכוללת של שירות הבקרה בין המערכות השונות ,קריאה אנכית
 - +++++מכלל שירותי התרבות ,חשיבות המערכת באספקת השירות – מרבית;
 - +מכלל שירותי התרבות ,חשיבות המערכת באספקת השירות  -מזערית

שירות בקרת האקלים הגלובלית – אצירת פחמן
בקרת האקלים הגלובלי מתמצית בקליטת פחמן דו-חמצני אטמוספרי ע"י מכלול הצמחים של כל
המערכות האקולוגיות של ישראל בתהליך הפוטוסינתזה ,וקיבועו במולקולות האורגניות מהן בנוי
גופם .הקשר של תהליך זה לאקלים הגלובלי הוא בכך שהפחמן הדו-חמצני האטמוספרי מתפקד
כגז חממה ,היינו ,חוסם חלק ניכר מקרינת החום המוחזרת מפני השטח של המערכות
האקולוגיות ,מונע פליטתה לחלל ובכך מביא להתחממות האטמוספרה העוטה את הביוספרה.
היות ומרב המולקולות האורגניות הנוצרות בתהליך הפוטוסינתזה חוזרות ומתפרקות ,במוקדם
או במאוחר ,לפחמן דו-חמצני הנפלט לאטמוספרה בתהליך הנשימה של הצמחים וכל הצרכנים
הניזונים מהם (תהליך הצורך חמצן אווירי ,ראה לעיל) ,הרי שריכוזו הממוצע של הפחמן הדו-
חמצני באטמוספרה אמור להיות קבוע ,ובעקבותיו גם הטמפרטורה הממוצעת של האטמוספרה
ואף מערכת האקלים הגלובלית המעוצבת בין השאר גם ע"י טמפרטורת האטמוספרה.
לטמפרטורה זו ולמערכת האקלימית שבעיצובה היא מעורבת ,הותאמו החיים עלי אדמות כפי
שהם מוכרים לנו היום– המגוון הביולוגי ,האדם ,ומערכותיהם – האקולוגיות והאנושיות.
מכאן שמכלול המגוון הביולוגי של מערכות כדור הארץ מעורב באספקת שירות בקרת האקלים
הגלובלי ובכך מאפשר חיים .בקרה זו מושגת ע"י איזון צריכת החמצן (המשמשת את כל היצורים
מכל המינים האווירניים להפקת אנרגיה מפרוק המולקולות האורגניות) ,באמצעות קליטת פחמן
דו-חמצני אטמוספרי (לייצור מולקולות אורגניות ,ע"י מרבית הצמחים ויצורים פוטוסינתטיים
אחרים).
הפרת הבקרה מביאה להתקררות גלובלית ,כאשר ריכוז הפחמן הדו-חמצני האטמוספרי יורד ,או
להתחממות גלובלית כאשר הוא עולה .החל מהמהפכה התעשייתית עולה ריכוז הפחמן הדו-חמצני
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באטמוספרה בקצב גדל והולך ,בעיקר בעקבות שריפת דלקים פוסיליים שהצטברו במהלך
התקופות הגיאולוגיות השונות ,אך גם עקב התמרת מערכות אקולוגיות עתירות מסה צמחית
למערכות עניות במסה צמחית ("כריתת יערות") ,ואף ע"י תהליך של סחיפת קרקעות (אחד
מביטויי ה"מדבור") .יסוד הפחמן נמצא במולקולת הפחמן הדו-חמצני כגז באטמוספרה (וכגז
מומס במים מתוקים וימיים) ,במכלול החומרים האורגניים המרכיבים את המאסה של כל החי
שעל פני כדור הארץ (רובה מסה של צמחים) ,ובחומרים האורגניים המוזרקים לקרקע בתהליכי
הפרוק של צמחים ובע"ח לאחר מותם .היחס בין כמות הפחמן האנאורגאני (פחמן דו-חמצני) ובין
כמות הפחמן האורגני ,הוא זה המעצב את הטמפרטורה והאקלים הגלובליים ,אך החומר האורגני
שבצומח הנכרת ובקרקע הנסחפת מתפרק לפחמן דו-חמצני המסיט את האיזון לכוון העשרת
האטמוספרה בפחמן דו-חמצני ,ולהתחממותה הנוספת .לפיכך ,כל תהליך המחזיר לקדמותן
מערכות שאיבדו חלק ניכר מהצומח שלהם בעקבות התמרתן ,לא רק שמגדיל את כמות הפחמן
האורגני בגופי הצמחים החיים על חשבון גזי חממה באטמוספרה ,אלא גם את כמות הפחמן
האורגני שבקרקע ,המצטבר עם קמילתם של צמחים חד שנתיים ,נשירת עלים של עצים ,ומותם
של צמחים רב-שנתיים בבוא עיתם .אמנם ,גם הפחמן הקרקעי מתמחזר בסופו של דבר לפחמן דו-
חמצני אטמוספרי ,אך כל עוד המגוון הביולוגי של צומח המערכת האקולוגית מתקיים ,מתקיימת
ההזרקה הקבועה של פחמן אורגני מהצומח אל הקרקע ,והתחזוקה של פחמן אורגני "חי" בגין
התחלופה הבין דורית של צמחים.
לסיכום ,כל מערכת אקולוגית מקיימת שירות של בקרת האקלים הגלובלי ,שירות שחשיבותו
התבררה רק בשנים האחרונות ,עם ההבחנה בהתעצמותו ונזקיו של תהליך ההתחממות הגלובלי
הנגרם ע"י פעילות האדם ,ועם ההכרה בצורך בנקיטת אמצעים למיתונו של תהליך זה .שמירה על
מכלול תפקודיהן של מערכות אקולוגיות ,הקטנת קצב ההתמרות שלהן ,ושיקום מערכות
שהותמרו הם אפוא אמצעים לשמירה והעצמה של שירות בקרה זה .אלא ששירות זה אינו מסופק
ע"י כל המערכות באופן דומה  -הוא תלוי במימדי אותם רכיבים של מגוון ביולוגי שמסייעים
לאספקת השירות .בישראל ,כמו במקומות אחרים בעולם ,בקרת האקלים הגלובלית (הנקראת גם
"אצירת פחמן" –  )carbon sequestrationנעשית בעיקר ע"י מערכות החורשים והיערות ,פחות
ע"י מערכות הבתות ,ומעט מאד ע"י המערכות המדבריות והחקלאיות (טבלה 4א).

מספר מאמצים לכימות מעורבות המערכות השונות באספקת שירות זה נעשו בשנים האחרונות
בישראל ,בעיקר בהקשר למחויבויות המדינה לאמנת המסגרת של האו"מ בדבר שינויי אקליםׁ
) (UNFCCCבדיווח על פליטות ומאגרים (של פחמן מקובע) ,ובהקשר להזדמנויות כלכליות
ש"מסחר הפחמן" עשוי להביא.

שירותי בקרה הקשורים במים
השירות הספציפי של בקרת מים טופל בהרחבה בפרק "מים – שירות אספקה מונע ע"י שירותי
בקרה ומעורב בשירותי תמיכה" .לפי סדר חשיבות אספקת שירות זה מערכות החורשים והיערות
בראש ולאחריהם מערכות הבתות ,וברווח גדול יותר – המדבריות ולבסוף החקלאיות והעירוניות.
שירות זה של בקרת המים מניע גם שירותי בקרה אחרים הקשורים במים – בקרת סחף הקרקע
חבורה לבקרת השיטפונות ,שכן שיטפונות מהווים כלי לסחיפה והסעה של הקרקע העליונה ,גם
אם נגר עילי שמימדיו אינם מגיעים לכלל שיטפון ,תורם רבות לבקרת סחף קרקע .המגוון
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הביולוגי המעורב בשירות בקרת הסחף הוא אותו רכיב שמעורב בשירות שמירת הקרקע ,ההפיך
של סחף הקרקע .בנוסף ,השיטפונות חבורים בדרך כלל לסערות ושניהם יחד מהווים אירועי
קיצון .הרכיב הצמחי המעוצה של המגוון הביולוגי מתפקד גם בשירות שמירת הקרקע (מערכת
השורשים ומיתון עוצמת טיפות הגשם ע"י העלווה) ,וגם בשירות ההגנה מרוחות ולכן מיתון
השפעת הסערות (ע"י גובה ומבנה הצמרות של אותו רכיב מגוון ביולוגי).
שירות בקרת איכות המים משיק לשירות טיהור המים וכך אף הטיפול בפסולות המגיעות
למערכות מים מתוקים ומי-ים .עודפי חנקן מדשנים ,זרחות ,קוטלי מזיקים ,מתכות כבדות
ופסולת אורגנית ביתית וחקלאית מוסעים למערכות המים באופן פסיבי (נגר עילי) ואקטיבי (צנרת
ותעלות שפכים) ,ואלה מטופלות בין השאר ע"י רכיבים של המגוון הביולוגי של אותן מערכות
אקולוגיות .התכונות הפיזיות של רכיב הצומח מביאות להשהיית הזרימה ולכן לחשיפה ממושכת
יותר של פעילות הפרוק הביולוגי של רכיב המגוון של המפרקים המימיים .ברוב המקרים שירות
הטיפול בפסולת ושירות טיהור המים חד הם ,ואיכות הבקרה הזו תלויה במימדי הזיהום.
איכויות וכמויות המזהמים קובעים את מימדיו ויעילותו של השירות .מעבר לערכי סף ספציפיים
המזהמים פוגעים ברכיבי המגוון הביולוגי המעורבים באספקת שירות בקרה זה ,מה שמביא
לדרדור השירות .בנסיבות אחרות המגוון הביולוגי מסוגל להביא את הטיהור לדרגה ראשונית,
והתערבות אדם (אגני טיהור) עשויה להעצים שירות זה ולהביא את הטיהור לרמות של תקנים
מקובלים .למעט בקרת איכות המים שכולה מתבצעת ע"י המערכות המימיות (מים מתוקים,
ימיות וחופים) ,שאר שירותי הבקרה הקשורים במים מסופקים בכמות הגבוהה ביותר באמצעות
שירותי היערות והחרשים ,לאחר מכן – בתות ,ומעט מאד ע"י שאר המערכות (טבלה 7א).

שירותי האבקה והפצת זרעים
שירות ההאבקה טופל בפרק על שירותי האספקה של מוצרים ביולוגיים ,בגין חשיבות שירות זה
לשירותי האספקה של המערכות החקלאיות – לא כולן ,אלא אלה שגידוליהן מואבקים ע"י בעלי
חיים (בעיקר חרקים אך גם ציפורים ועטלפים) .כל גידולי הדגניים ,התופסים שטח גדול ,גם אם
לתקופה קצרה יחסית ,אינם נזקקים לשירות זה .שירות ההאבקה הנצרך ע"י המערכות
החקלאיות (וגם העירוניות המספקות שירותי נוי) מתבצע כנראה בעיקרו ע"י מערכות הבתה
ולאחר מכן – ע"י מערכות החורש והמערכות החופיות ,אך גם במידה פחותה אך משמעותית – ע"י
המערכות המדבריות .שירות זה מסופק במידה מסוימת גם ע"י המערכות החקלאיות עצמן ,שכן
המאביקים את המערכות הללו גובים תשלום ממוצרי מערכות אלה – צוף ואבקה .שירות
ההאבקה נצרך (וגם מסופק) לא רק ע"י המערכות החקלאיות אלא גם ע"י מערכות היערות
והחורשים ,הבתות והחופיות ,שתועלתם הישירה לאדם היא כאשר אלה משמשות כמערכות
מרעה טבעי.
כל שירותי ההאבקה הם בבחינת שירותי בקרה שכן הם נצרכים לא רק ע"י המערכות המספקות
שירותי אספקה ,אלא גם אלה המספקות שירותי תרבות .כל אותם רכיבים של המגוון הביולוגי
המעורבים באספקת שירותים אסתטיים ,כמו הרכיב המעורב בפריחת האביב בישראל ,זקוקים
למאביקים ,כדי להבטיח פריחה גם באביב הבא .לבסוף יצוין ששירות ההאבקה מתוגבר ע"י מין
מבוית ,והוא דבורת הדבש .הכוורנים מציבים את הכוורות בסמיכות למערכות חקלאיות
ספציפיות ,מה שעושה את המערכות הללו למערכות המספקות מוצר נוסף – דבש ומוצרי בריאות
ואחרים החבורים לו .אולם הדבורים הללו משחרות לאבקה גם במערכות אקולוגיות יבשתיות
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אחרות ,ובכך האדם מגביר שירות זה באמצעות רכיב מיוחד זה של המגוון האגרו ביולוגי – דבורת
הדבש.
כמו אבקה כך גם זרעים רבים מופצים ע"י רוח ,ולכן במידה מסוימת שירות בקרת האקלים
מעורב גם בבקרה של האבקת רוח ,הנצרך ע"י אותם מינים מואבקי רוח המייצרים מוצרים
ביולוגיים .אך זרעי מינים רבים מופצים ע"י בע"ח ,וקיימת ספרות ענפה על המינים המעורבים
בהפצה זו – הזקוקים לשירות והמבצעים את השירות .הפצת זרעים נעשית ע"י ציפורים ויונקים
הניזונים מפירות .רובם של אלה מעכל את ציפת הפרי אך לא את הזרעים ,ויתר על כן –מעבר
הזרעים במערכת העיכול של מפיציהם מסייע לנביטתם ,ובמקרים אחדים מעבר זה הכרחי
לנביטה .יש גם כאלה המטמינים פירות לא עסיסיים ובכך מסייעים להפצתם (למשל עורבני
ובלוטי אלונים) .זרעים מופצים גם ע"י הצמדות לפרוות יונקים או לרגלי ציפורי חוף ומים .מדובר
אפוא בשירות בקרה המעורב בעיצוב המבנה והתפקוד של כל המערכות האקולוגיות היבשתיות,
שכן בכולן רכיבי מבנה שהם רכיבים של המגוון הביולוגי הצמחי אשר תפוצתם המרחבית תלויה
בשירות הפצת הזרעים .לבסוף יצוין שגם מינים פולשים ולא רצויים לאדם נהנים משירות זה של
הפצת זרעים למערכות חקלאיות ועירוניות .מינים אלה הם אפוא בבחינת מזיקים ,ובקרת
מזיקים אלה יכולה להיעשות באמצעות בקרת מפיציהם .לסיכום ,שני שירותים אלה של האבקה
והפצת זרעים מסופקים בעיקר ע"י מערכות חורשים ויערות ,פחות מכך – בתות וחופיות ,ומעט
ע"י המערכות החקלאיות והעירוניות (טבלה 7א).

שירותי בקרת מזיקים ומחלות טפיליות
"מזיקים" הם מינים הניזונים ממוצרים ביולוגיים של מערכות חקלאיות – ציפורים ,יונקים
ובעיקר חרקים ניזונים מאברים שונים של גידולים חקלאיים ושאר מוצרים ביולוגיים ,ויונקים
טורפים ניזונים מחיות מקנה ,לכן גם הם בין "מזיקי החקלאות" .מזיקי גידולים חקלאיים
מתויגים כמזיקים הרביבורים ,טורפים ,טפילים ,פרזיטואידים ,ואף מחוללי מחלות צמחים –
בעיקר פטריות ווירוסים .ספרות ענפה עוסקת בהדברת מזיקים ,ופחות מכך – בבקרה ,ועוד פחות
בבקרה כשירות של מערכות אקולוגיות .כך גם לגבי מחלות טפיליות של האדם ,שהמערכות
האקולוגיות אינן מונעות אותן ,אלא מבצעות בקרה של תפוצתן .רכיב המגוון הביולוגי המעורב
בשירות הבקרה של מחלה טפילית כל שהיא עשוי להיות מגוון ביותר .לרכיב זה שתי קבוצות
תפקודיות שונות ,שיחסי הגומלין התוך -והבין-קבוצתיים מהווים את השירות (איור 7א) .הבנת
תפקוד המערכות האקולוגיות בבקרת מחלות טפיליות ,בעיקר של האדם אך גם של המקנה,
ובעקבותיה פיתוח ממשק של מערכות אקולוגיות ,עשויים לייתר את ההדברה.
הקבוצה האחת של המגוון הביולוגי היא זו של סוכני המחלה – הפתוגן ,המין הטפיל מחולל
המחלה בגופו של האדם (או חית המקנה) ,הנשא ,המין המביא את הפתוגן אל החולה
הפוטנציאלי ,הפונדקאי ,בלעדיו אין הדבקה ברוב המחלות הטפיליות ,ובמקרים רבים סוכן נוסף
– פונדקאי המשנה ,המאכסן את הטפיל עד שהנשא מביאו אל היעד הסופי .הקבוצה השנייה היא
של מגוון ביולוגי שמיניו השונים חיים באותה מערכת עם מיני הקבוצה הראשונה ,אך אין הם
מחוללי מחלות או נשאים ,אלא – טורפים או מתחרים של הנשאים והפונדקאים המשניים ,ובגין
תפקודיהם אלה הם מבצעים בקרה של המחלה ,בהחזיקם את אחת מהחוליות שבקבוצה
הראשונה במימדי גודל ,מרחב וזמן מהם נגזרים מימדי הפגיעות של המחלה .מילים אחרות,
שירות בקרת המחלות מותנה בשווי משקל אוכלוסייתי דינמי אך יציב של מיני שתי קבוצות
המגוון הביולוגי המוצגות באיור 7א.
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שינויים במערכות האקולוגיות המתחזקות את שתי הקבוצות הללו של המגוון הביולוגי ,ובעיקר
התמרותיהן בידי אדם ,מביאים במקרים רבים להמרת שירות בקרת המחלות בשירותי אספקה –
אספקת מזון ממערכות יבשתיות ,ואספקת מים ממערכות מים מתוקים .פגיעה זו בשירותי בקרת
המחלות מביאה בדרך כלל להתפרצות ,הופעה ,או הופעה מחודשת של מחלות טפיליות (איור 7ב).
במקומות רבים בעולם ,כולל ישראל ,רבות מהמחלות הטפיליות נגרמות ע"י נשאים או פונדקאי
משנה שהם מיני מערכות מים מתוקים ,והן חבורות לפיתוח משאבי מים ,שנפוץ בעיקר באזורים
יובשניים ,כולל בישראל .פיתוח זה מתבטא בחדירת יישובי אדם למערכות שהנשאים הם חלק
מהמגוון הביולוגי שלהם.

Biodiversity
Biodiversity components
interacting with disease
agents’ biodiversity

Disease agents’ biodiversity
Pathogen
parasite

Competing species
Predator species

Long residence
Not affecting

Food species
Competing species

Predator species
Competing species

)Reservoir host(s
Short
residence
Not
affecting

Short
residence
Not
affecting

Vector
Parasite
)(secondary host

Competing species
Affecting

Predator species
Alternative
(primary) hosts

Affecting

Affecting

Human
(primary) host

Abiotic variables
איור 7א  -רכיבי המערכת האקולוגית והמגוון הביולוגי המעורבים באספקת שירות בקרת מחלות .חיצים
מקווקווים – נתיב היצור מחולל המחלות (פתוגן) לאדם הפונדקאי; חיצים רציפים – יחסי גומלין; טקסט
באדום מתייחס למינים מחוללי המחלות .בזמן ובמרחב.
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Ecosystem change
• Contraction
• Fragmentation
• Pollution

Impact on biodiversity
• Change in species population sizes
• Change in species composition
De-stabilizing community dynamic equilibrium



Services trade off
)• Promoted water provision (by freshwater ecosystems
)• Promoted food provision (by terrestrial ecosystems
Impaired disease regulation



Human infectious diseases
• Eruption
• Re-emergence
• Emergence

איור 7ב – שינויים במערכות האקולוגיות ,ערעור שווי המשקל הדינמי המהווה את שירות בקרת המחלות
הטפיליות ,והתפרצות המחלות

פיתוח זה מביא להתפרצות מחלות טפיליות לא רק משום שהנשאים נטפלים לאדם ,אלא גם
ועפ"ר בעיקר עקב ערעור שווי המשקל הדינמי בין הרכיבים השונים של המגוון הביולוגי ,שווי
משקל המגלם את שירות בקרת המחלות (איור 7ג).
המידע על שירות בקרת המחלות הטפיליות בישראל ראוי לבדיקה .מחלות טפיליות רבות הודברו,
ביניהן "מסורתיות" כמו מלריה ובילהרציה .המלריה – הודברה בפעילות מכוונת שעיקרה קוטל
יתושים בעל השפעות חיצוניות קשות ,והתפרצותה המחודשת נמנעת באמצעי קרנטינה וטיפול
רפואי ממוקד בנדבקים .כמו כן רכיב של המגוון המיקרוביולוגי של המערכות של ישראל,
בקטריית ה BTI-הוא קוטל ספציפי של זחלי יתושים ,ומשמש לממשק מניעת מפגעי יתושים
במערכות מים מתוקים .הבילהרציה הודברה שלא במתכוון ,ע"י הזיהום הכימי של נחלי ישראל
שפגע בנשא .יחד עם זאת ,תפקיד ממשק המערכות האקולוגיות של ישראל במניעת הופעתן של
מחלות מקנה ואדם ראוי לבחינה .לגבי מחלות שנשאיהן ופונדקאיהן במערכות המים המתוקים,
סביר שבקרתן אף היא נעשית ע"י מערכות אלה (טבלה 7א) .אשר לשירות בקרת מזיקי חקלאות,
גם אלה עשויים להיות מבוקרים ע"י רכיבי מגוון ביולוגי של המערכות האקולוגיות הטבעיות
בטרם הותמרו למערכות חקלאיות .חלק גדול ממזיקי החקלאות בישראל הם מינים זרים ,מהם
פולשים .כשם שהמזיקים הישראליים השתחררו מהבקרה כאשר החקלאות חדרה אל תוך
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מערכותיהם הטבעיות ,כך גם סביר שמינים ישראלים של מערכות טבעיות יחרגו מהן אל
המערכות החקלאיות ויבצעו שם בקרה של המינים הזרים שנעשו מזיקי חקלאות בישראל ,משום
שהשתחררו מהבקרה ששררה בארצות מוצאם .סביר לפיכך שבקרת מזיקי חקלאות ,בכוח או
בפועל ,נעשית בעיקר ע"י המערכות הטבעיות של ישראל שמגוונן הביולוגי עשיר ,בעיקר בתות וגם
חורשים ,שבין מיניהם הרבים עשויים להיות גם כאלה שיוכלו לייצר שירות של בקרת מיני
המזיקים הזרים דווקא.
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איור 7ג – פיתוח משאבי מים במדינות יובשניות והשפעתו על שירות בקרת מחלות טפיליות

לסיכום ,שירותי בקרת המזיקים ובקרת המחלות של המערכות האקולוגיות של ישראל ראוי
לבדיקה מעמיקה ומקיפה ,קודם כל של הידע הקיים.

התרומה היחסית של המערכות לכל אחד משירותי הבקרה
אין אף מערכת אקולוגית בישראל שמספקת את כל שירותי הבקרה (טבלה 7ב) .דרוג יורד של
המערכות לפי מספר שירותי הבקרה שהן מספקות הוא חורשים ויערות ,בתות ,עירוניות ,חופיות,
מדבריות ,חקלאיות וימיות .המערכות העירוניות והחופיות מספקות ששה שירותי בקרה ,אך
חשיבות המערכות העירוניות באספקת כל אחד מהם קטנה ,בעוד שלמערכות החופיות חשיבות
גדולה באספקת כל אחד מהשירותים שהן מספקות .מערכות המים המתוקים מספקות רק שלשה
שירותי בקרה ,אך הן מספקות את רובו של כל אחד מהשירותים הללו.
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שרותי בקרה
כימות לפי חשיבות יחסית של של כל אחד מהשרותים מכלל השרותים (מוצרים) שהמערכת מספקת (לפי גודל
השטח שתופסת המערכת המספקת את השרות/מוצר ,ביחס לשטח המדינה )

חורשים ויערות
בתות (שיחניות
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טבלה 4ב – התרומה היחסית של המערכת לכל אחד משירותי הבקרה ,קריאה אופקית
 - +++++מבין כל שירותי הבקרה המערכת מספקת בעיקר את השירות
 - +מבין כל שירותי הבקרה המערכת מספקת מעט מאד מהשירות

ייבוא וייצוא של שירותי בקרה
הייצוא הוודאי היחיד של שירות בקרה של המערכות הישראליות הוא זה של בקרת האקלים
הגלובלי ,וזאת באמצעות אצירת הפחמן במסה הצמחית ובקרקע .השפעת שירות זה על האקלים
המקומי ,כמו גם מימדי היצוא קטנים ביותר ולמעשה זניחים (טבלה 7ג) .לעומת זאת ,שירות
אצירת הפחמן של כל המערכות האקולוגיות של כדור הארץ משמעו יבוא של בקרת האקלים ,שכן
ההתחממות הגלובלית ,כמו גם מיתונה ,בעלי השפעה מוחשית על ישראל .בקרת מים ,כמו גם כל
ארבעת שירותי הבקרה הביולוגיים – האבקה ,הפצת זרעים ,בקרת מזיקי חקלאות ובקרת מחלות
טפיליות הם חוצי גבולות באופן מובהק ,ולפיכך ייתכן שהמערכות האקולוגיות של ישראל
מייצאות משהו משירותיהן אלה לארצות השכנות ,ובאותה מידה (או במידה אחרת) ,מייבאת מהן
שירותים אלה.
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שרותי בקרה
כימות לפי חשיבות יחסית של של כל אחד מהשרותים מכלל השרותים שהמערכת מספקת (לפי אחוז מהשטח
הארצי של המערכת המספק את השרות )

חורשים ויערות
בתות (שיחניות
ועשבוניות)
מדבריות
חקלאיות
עירוניות
מים מתוקים
חופיות
ימיות

בקרת אקלים
מקומית

בקרת
אקלים
גלובלית

+++++

+++

+++++

+++++

+++++

טיהור
מים,
טיפול
בפסולת

בקרת
מים

בקרת ארועי
קיצון -
סערות,
שטפונות

בקרת
סחף
קרקע

+++++

בקרת
איכות
אויר

הגנה
מרוחות

+++++

+++

+++++

+++

++
+++

++

++

+

+

+

+

האבקה

הפצת זרעים

בקרת
מזיקי
חקלאות

++++

++

++

+

+++++

+++

++

++

++++

++

++

++

+

++

+

+

+++++

+++

+++++

+++

+++
++

++

++

+++++

טבלה 4ג – ייצוא וייבוא של שירותי מערכת בישראל ,קריאה אנכית
 - +++++רוב השירות מקומי בלבד ,רובו ליצוא או רובו מיובא
 - +חלק קטן מהשירות מופנה ליצוא ,חלק קטן מהשירות מיובא

תחליפים טכנולוגיים לשירותי בקרה
לטיהור מים וטיפול בפסולת קיימים ומופעלים תחליפים טכנולוגיים .ראוי לפיכך לבדוק מה
חלקם של שירותי המערכות הישראליות באספקת שירות זה ,ומה תהיה העלות של פגיעה בו עקב
פגיעה במערכות האקולוגיות המספקות את עיקרו של שירות זה .לבקרת שיטפונות יש תחליפים
טכנולוגיים תשתיתיים (פרויקט נתיבי איילון כדוגמא) ומערכות ניקוז .רשויות נחל ורשויות ניקוז
לא מציעות תחליפים של ממש אלא מגבירות את אספקת השירותים הללו ע"י ממשק ייעודי של
מערכות הנחלים .כך גם ישנם פתרונות ממשקיים לבקרת סחף הקרקע ,כמו בניית טרסות
ואמצעים נוספים המוכרים מקדמת דנא ואף שופרו ע"י התחנה לחקר הסחף של משרד החקלאות
ומיושמים ע"י הקק"ל .גם אלה אינן אלא פעילויות להגברת שירות הבקרה של שמירת הקרקע.
בדומה ,גם לבקרת מזיקי חקלאות ישנם תחליפים טכנולוגיים של התעשייה הכימית ,ותחליפים
ביולוגיים על ידי החדרת "אויבים טבעיים" למערכות החקלאיות של ישראל .לשני התחליפים
הטכנולוגיים הללו ישנן השפעת חיצוניות שליליות .יעילות חומרי ההדברה פוחתת בהדרגה עם
העלייה בעמידות שהם משרים ,ואילו תוצאת החדרת מינים זרים לצורך לוחמה ביולוגית
במזיקים קשה לחיזוי .החדרות אלה נושאות בחובן סיכון רב למגוון רחב של שירותי מערכת ,בגין
פגיעת מינים אלה למכלול המגוון הביולוגי של ישראל.
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שרותי בקרה
דרוג לפי שעור האספקה (והשימוש) של שירות מערכת כנגד האספקה (והשימוש) של תחליף טכנולוגי
בקרת
טיהור
בקרת בקרת
בקרת
ארועי
בקרת
בקרת בקרת
הפצת
מים ,בקרת
הגנה
מזיקי מחלות
סחף האבקה
קיצון -
איכות
אקלים אקלים
זרעים
מים
מרוחות טיפול
חקלאות טפיליות
סערות ,קרקע
אויר
מקומית גלובלית
בפסולת
שטפונות
שרות מערכת
תחליף טכנולוגי

+++++

+++++

+++++

+++++

+
++++

+++++

+++

+++

++

++

+++++

+++++

++

+

+++

++++

טבלה 4ד– תחליפים טכנולוגיים לשירותי מערכת ישראלים ,קריאה אנכית
 - +++++לרוב השירות אין תחליפים טכנולוגיים ,ניתן להחליף את רוב השירות;
 - +רק חלק קטן מהשירות יכול להיות מסופק ע"י תחליפים טכנולוגיים

שירותי תמיכה
טבלה  3מציגה את שירותי התמיכה של המערכות הישראליות ואת דרוג חשיבות המערכות
השונות באספקת כל אחד מהם.שירותי תמיכה מובהקים הם ייצור ראשוני ,מחזור חומרים,
ויצירת הקרקע .הייצור הראשוני הוא תהליך אוניברסאלי המבוצע ע"י הצמחים ושאר היצורים
הפוטוסינתטיים ,ומחזור החומרים מבוצע ע"י מספר נתיבים שכולם פותחים במולקולות
אורגניות ומסיימים במינרלים .שירות יצירת קרקע לעומת זאת מתרחש רק במערכות יבשתיות,
אך גם בו מעורבים רכיבים של המגוון הביולוגי (שורשי צמחים ,פעילות בעלי חיים) והוא קשור
קשר הדוק עם שירות מחזור החומרים .הזרקת חמצן לאטמוספרה (ראה פרק שירותי המים)
חבורה לייצור הראשוני ,כי החמצן הוא תוצר הלוואי של תהליך הפוטוסינתזה .את אספקת
שירותי התמיכה של הייצור הראשוני ומחזור החומרים ניתן לזהות ולכמת באמצעות זיהוי
וכימות האספקה של השירותים בהם הם תומכים .למשל ,ניתן לזהות ולכמת אספקה של שירות
הייצור הראשוני באמצעות כימות אספקת שירותים המספקים מוצרים ביולוגיים .אותם מוצרים
עצמם מהווים גם מדד ,אם כי פחות ישיר ,לאספקת שירות מחזור החמרים .את אספקת שירות
יצירת הקרקע ניתן לכמת באופן ישיר ,אם כי זהו שירות איטי ביותר ,אך ניתן לזהות את רכיבי
המגוון הביולוגי המעורבים באספקתו .יש הרואים גם במחזור המים שירות תמיכה ,ואחרים
מטמיעים אותו בשירות בקרת המים ,ויש המתייגים את שירות ההאבקה כשירות תמיכה.
המשותף לכל שירותי התמיכה – שבלעדיהם רוב אם לא כל השירותים האחרים לא היו
מתבצעים .מכאן שהערכת שירותי התמיכה מגולמת בהערכת שאר השירותים ,וזאת כדי למנוע
התחשבנות כפולה .שירות תמיכה נוסף ,שונה משאר שירותי התמיכה אך ייחודי ,הוא שירות
תחזוקת המגוון הביולוגי ,המטופל בפרק הבא.
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שרותי תמיכה
כימות לפי חשיבות יחסית של כל אחת מהמערכות
באספקת השרות (איזה אחוז מהשרות הישראלי מסופק ע"י
המערכת)
תמיכה
במגוון
ייצור
יצירת
ייצור מיחזור מחזור
הביולוגי,
חמצן
קרקע
המים
ראשוני חמרים
אטמוספרי תחזוקת
בתי גידול
חורשים ויערות
בתות (שיחניות
ועשבוניות)
מדבריות
חקלאיות
עירוניות
מים מתוקים
חופיות
ימיות
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++++
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+++

++

++

++
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+

+
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+

+

+

+
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+

+
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+
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טבלה  – 3אספקת שירותי תמיכה ע"י המערכות האקולוגיות .חלוקת האספקה הכוללת של שירות
התמיכה בין המערכות השונות ,קריאה אנכית
 - +++++מערכת אחת מספקת את כל השירות הארצי;
 - +מכלל שירותי התמיכה ,חשיבות המערכת באספקת השירות  -מזערית

המגוון הביולוגי – תחזוקתו ותפקודיו
שירות תחזוקת המגוון הביולוגי
שירות תחזוקת המגוון הביולוגי ייחודי בגין ההדדיות – ללא מגוון ביולוגי השטח אינו מתפקד
כמערכת אקולוגית ,וללא מערכת אקולוגית אין קיום למגוון הביולוגי .תכונותיהן הפיזיות
והכימיות של המערכות האקולוגיות מהוות תשתיות ל"בתי הגידול" של מיני המגוון הביולוגי ,אך
אותם מינים מקיימים יחסי גומלין עם התשתיות הללו ומעצבים אותן כ"בתי גידול" .בנוסף ,חלק
מהמינים מהווה רכיב "בית גידול" של מינים אחרים (עצי האלה למשל ,מהווים רכיב בית גידול
של מיני החרקים מייצרי העפצים של מין עץ זה) .ניתן להעריך את מימדי ההפקה של שירות
תחזוקת המגוון הביולוגי באמצעות כימות רכיביו השונים של המגוון הביולוגי – עושר המינים,
מגוון המינים ,הרכב המינים ,ורכיביו האחרים של המגוון בהתאם לתפקודים השונים .עצם
קיומם במערכת אקולוגית מעיד על טיבו ואיכותו של שירות זה .גם אם שירות זה הוא השירות
התומך בכל השירותים האחרים כולם ,שכן באספקת כולם מעורבים תפקודים של כל רכיבי
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המגוון הביולוגי ,זהו השירות היחידי המתחזק הון טבעי ,זה המאפשר אספקת כל השירותים
כולם – המגוון הביולוגי.
כל אחת משמונה הקבוצות של המערכות האקולוגיות של ישראל מחזיקות מגוון ביולוגי שחלקו
חופף בתכונותיו עם זה של מערכות אחרות וחלקו ייחודי רק להן .מדובר לא רק במינים ,אלא גם
בצירופי מינים ,היינו בחברות מינים שונות ,המאפיינות כל אחת מערכת אקולוגית אחרת .מספר
קטן מאד של כלל המינים המרכיבים את המגוון הביולוגי של ישראל נמצא אך ורק בישראל או
באזור הביוגיאוגרפי בו ממוקמת ישראל (מזרח אגן הים התיכון ושולי המדבר הסהרו-ערבי) ,אך
לא כך צירופי המינים ,היינו החברות הביולוגיות השונות .יש בישראל חברות ייחודיות לישראל
ולאזורים הסמוכים לה ,וזאת בגין מיקומה של ישראל באזור מעבר אקלימי חד ,ולכן גם במפגש
של מספר "ממלכות" ביוגיאוגרפיות שונות.

תפקוד המערכות השונות בתחזוקת המגוון הביולוגי
הידע ע ל תפקוד הרכיבים השונים של המגוון הביולוגי באספקת שירותים ,כולל אספקת שירות
תחזוקת בתי הגידול ,מצומצם ברמה הגלובלית ובעיקר ברמה המקומית .לפיכך קשה להעריך את
חשיבותו היחסית של שירות תחזוקת המגוון הביולוגי ואת ערכן של כל אחת מקבוצות המערכות
בתחזוקת המגוון הביולוגי .בעוד שסביר להניח כי הקטנת שטחי המערכות הטבעיות והגידול
במימדי קיטוען מביאים לשינויים במגוון הביולוגי ,שינויים המסכנים את תחזוקתו במערכות,
ידוע רק מעט ,כיצד ישפיעו שינויי האקלים הגלובליים על תחזוקת המגוון הביולוגי ,גם אם
המחקר בנושא הולך ומתעצם .גם פלישת מינים זרים לישראל בעקבות תהליך הגלובליזציה
ובסיוע השינוי האקלימי הולכת ומשנה את הרכב המגוון הביולוגי ,ולכן גם את תפקודיו בכל אחת
מהמערכות ,מה שמשפיע על אספקת שירותיה של המערכת .ייתכן שהתהליכים הללו בעיצומם,
אך הידע עליהם מועט ולכן גם חיזויים קשה.

ערכו הגלובלי של המגוון הביולוגי של ישראל
קשה להעריך באיזו מידה המגוון הביולוגי המתוחזק ע"י המערכות האקולוגיות של ישראל ,הוא
גם בעל ערך גלובלי ,מעבר לערכו באספקת שירותים הנצרכים בישראל .אין ספק שהכחדת מין
ישראלי שהוא אנדמי (ייחודי) לאזור ,היא לכל צורך ועניין הכחדה גלובלית ,שכן סיכוייו לשרוד
בארצות השכנות קטנים ביותר .הכחדה כזו כמוה כפגיעה ודאית באספקת שירות תרבות -
האתיקה המוסרית של הצורך לשמור כל אחד ממיני כדור הארץ בגין עצם קיומו .תהליך הכחדה
זה מלווה באי ודאות באשר לפגיעה בשירותים בעלי ערך מקומי ואולי גם אזורי וגלובלי.
לעומת זאת הכחדה של צרוף מינים ייחודי ("חברה" ביולוגית) המתוחזק ע"י מערכת אקולוגית כל
שהיא עלולה לסכן מספר רב של שירותים ,ויכולות להיות לה השלכות אזוריות וגלובליות משום
הסיכוי הסביר שחברה ביולוגית זו עשויה להיות ייחודית לישראל או לאזור .כמובן ,למין ייחודי
לישראל שנכחד אין תחליף שישווה לו בדיוק ,וייתכן שכך הדבר גם לגבי חברות מינים ייחודיות
לישראל שהן בסכנת הכחדה .אך גם אם מוסכם שלא ניתן להחזיר או לשקם ,בהתאמה ,מינים
וחברות שנכחדו ,ראוי לבחון אם לאלה אין תחליף כשמדובר באספקת שירותי מערכת .רצוי
אפי לו לבחון אם מינים זרים פולשים שעשויים להכחיד תחרותית מינים ישראליים ,עשויים
להתגלות ככאלה שלקחו את מקום הנכחדים במעורבותם באספקת שירות זה או אחר .מצב הידע
הנוכחי הוא כזה ששאלות כגון אלה נותרות בינתיים ללא מענה .ההנחה רלבנטית היא שמספר
גדול של מינים שונים החיים בישראל הם מינים תחליפיים לאספקת אותם השירותים ,ותובנה זו
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מהווה חלק נכבד מהרציונאל של הצורך לשמור על כל המינים המרכיבים את מכלול המגוון
הביולוגי של ישראל.

 .0שינויים באספקת שירותים – מגמות וגורמיהן
מה הם התהליכים שהביאו לשינויים במערכות האקולוגיות של ישראל בעשרים השנים האחרונות
ומה יהיה מצבן והתהליכים שישפיעו עליהן בעשרים השנים הבאות? כדי לענות על שאלות אלה,
יש לבחון את המגמות המשוערות של אספקת השירותים ,המסתמנות במהלך שני העשורים
האחרונים ,ואת הגורמים למגמות הללו ,חשיבותם ומגמותיהם.
מגמות באספקת שירותים
בטבלאות 0א ו0 -ב מתוארות מגמות משוערות במהלך השנים  0202-0992באספקתם של 03
שירותים ( 00אספקה00 ,בקרה 0 ,תמיכה ו 3-תרבות) ע"י כל אחת משמונה המערכות האקולוגיות
במהלך שני העשורים האחרונים (מגמת שיפור ,מגמת שיפור מתון ,ללא שינוי ,מגמת הרעה
מתונה ,ומגמת הרעה) על רקע של חשיבותה של כל מערכת באספקת כל אחד מהשירותים (גבוהה,
בינונית גבוהה ,בינונית נמוכה ,נמוכה ואפסית) .כל אחת מהמערכות מספקת אפוא מספר רב של
שירותים ,וכל אחד מהשירותים מסופק ע"י מספר מערכות .מבין שמונה המערכות אלה של
החורשים והבתות מספקות את מירב השירותים ( 09מבין  03שירותים שזוהו מסופקים ע"י כל
אחת מהשתים) ואילו המערכת הימית מספקת מספר מזערי (רק  03מתוך מכלול השירותים).
סה"כ זוהו  050צירופי שירות-מערכת ,כאשר  35%מהם לא עבור שינויים בתקופה הנדונה- 03% ,
מגמת שיפור ,ו 05%מגמת דרדור (טבלה  .)7רוב השירותים במגמת דרדור הם שירותי הבקרה
( 07%מצירופי שירות/מערכת) ,מה שמוסבר בדרדור שעור דומה ( )00%של שירותי התמיכה ,וכל
זאת כנראה על חשבון שירותי האספקה ,שרק  9%מהם במצב דרדור .מגמת השיפור הבולטת
ביותר היא בשירותי התרבות דווקא ( 07%מהצירופים ,טבלה .)7
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טבלה 0א – מגמות שינוי באספקת שירותי אספקה ושירותי תרבות של המערכות האקולוגיות של ישראל
במהלך התקופה  ,1992-0212על רקע חשיבות האספקה של כל אחד מהשירותים ע"י כל אחת מהמערכות

Millennium Ecosystem Assessment, Synthesis, 2005, Table 1
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טבלה 0ב – מגמות שינוי באספקת שירותי בקרה ותמיכה של המערכות האקולוגיות של ישראל במהלך
התקופה  ,1992-0212על רקע חשיבות האספקה של כל אחד מהשירותים ע"י כל אחת מהמערכות
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אשר למצב המערכות בהתייחס לאספקת שירותיהן ,הפגועות ביותר הן המערכות המימיות 77% -
ו 02%-מהשירותים המסופקים ע"י המערכות הימיות ומערכות המים המתוקים נמצאו במגמה
שלילית ,בהתאמה ,ולעומתן המערכות במצב אספקת שירותים הטובה ביותר הן המערכות
העירוניות ( 70%מהשירותים במגמה חיובית) .הבתות הן היציבות ביותר באספקת שירותים (ללא
שיפור או הרעה ניכרים ( 55%משירותיהם ללא שינוי ,טבלה .)5
בהשוואה למגמות מצבם של השירותים ברמה הגלובלית במהלך העשורים האחרונים של המאה
העשרים (עמודה שמאלית של טבלאות 0א ו0-ב) ,ישנה התאמה בהתייחס לשירותי הבקרה –
בקרת אירועי קיצון ,סחף קרקע והאבקה נמצאו במגמה שלילית בישראל ובעולם .בהתייחס
לשאר השירותים קשה לזהות התאמה בין מגמות שאר  02השירותים שנסקרו ע"י פרויקט הערכת
המערכות של המילניום ומגמות השירותים הישראלים שתואמים לשירותים שנסקרו ע"י
הפרויקט הגלובלי.

קבוצות שירותים

אחוז ( )%צרופי
שרותים/מערכות מכלל
הצרופים בכל קבוצת צרופים
ללא שינוי

אספקה
תרבות
בקרה
תמיכה
כל השירותים

81
37
58
56
58

מגמה
חיובית
9
37
8
11
15

מגמה
שלילית
9
26
34
33
28

טבלה  – 7סיכום מגמות השירותים בכל הצירופים של  03השירותים ב 8-המערכות (סה"כ  181צירופים)
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המערכות

חורשים ויערות
בתות (שיחניות ועשבוניות)
מדבריות
חקלאיות
עירוניות
מים מתוקים
חופיות
ימיות

אחוז ( )%השרותים מכלל
השרותים המסופקים ע"י כל
מערכת ,בכל מגמה
מגמה
ללא שינוי
חיובית
21
55
0
88
8
67
21
63
41
41
10
30
4
70
27
27

מגמה
שלילית
24
12
25
17
18
60
26
47

טבלה  – 5סיכום מגמות אספקת מכלול השירותים של כל אחת מהמערכות ,באחוזים מכלל השירותים
המסופקים ע"י כל מערכת

גורמי שינוי באספקת שירותים
איתור מגמות אפשריות באספקת שירותים ,היינו ,שינויים באספקה ,מוביל למאמץ חשיפת
הגורמים לשינויים .היות ואספקת השירותים על ידי המערכות מותנית במעורבות המגוון הביולוגי
באספקה זו ,גורמי השינוי לא פועלים ישירות על אספקת השירותים ,אלא באמצעות השפעתם על
המגוון הביולוגי .לדוגמא ,מים לצורכי האדם מוגדרים כשירות אספקה ,ומקורם במשקעים .אך
כמויות המשקעים משתנות משנה לשנה כתוצאה מתנודות האקלים הטבעיות .אלא שבעיצוב
שיעור המים הזמינים לאדם מתוך כלל כמות המשקעים השנתית ,מעורב רכיב של המגוון
הביולוגי ,והוא המגוון המבני של תכסית הצומח ומעורבות זו מהווה את שירות בקרת המים,
לאמור – בשנה שחונה תהייה אספקת המים לאדם נמוכה ,אך אם גם התרחשה פגיעה בתכסית
הצומח (שריפת יער ,כריתת יער ,או רעיית יתר בשטחי מרעה טבעי) – תהייה אספקת המים לאדם
באותה שנה קטנה בהרבה.

זיהוי גורמי השינוי
ניתן לזהות מספר גורמי שינוי שלילי במגוון הביולוגי ,שבעקבותיו פגיעה באספקת שירותים.
התמרת מערכות טבעיות למערכות חקלאיות ועירוניות מהווה פגיעה משום שממימדי אספקת
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השירותים תלויים בגודל האוכלוסיות של המינים המעורבים באספקת השירות .ככל שהשטח
העומד לרשותו של מין ביולוגי גדול יותר ,כך מימדי אספקת השירות יגדלו .יתר על כן ,ככל
שה שטח נעשה קטן יותר כך גוברים סיכוני ההכחדה של אותו מין באותו אזור ,ובכך תתבטל
מעורבותו הייחודית באספקת השירות .גם קיטוע של שטח התפוצה של מינים עלול להביא
להכחדות מקומיות – אספקת שירותי מערכת משטח טבעי של  72דונם עשויה להיות טובה יותר
מאשר אספקה של שני שטחים שכל אחד מהם בן  02דונם כל אחד ,אך מבודדים זה מזה ע"י
מערכת חקלאית או עירונית החוצצת ביניהם.
גם פגיעות פיזיות אחרות בשטחים טבעיים ,כמו הטלת אשפה ,נסיעת רכבי שטח ועוד ,עלולים
לפגוע ברכיבים של המגוון הביולוגי ולכן באספקת שירותים.
פגיעה כימית במערכות הטבעיות היא הזיהומים הביתיים ,התעשייתיים והאגרו-טכניים שמגיעים
למערכות יבשתיות ומערכות מימיות ופוגעים ישירות בבעלי חיים ,צמחים ויצורים זעירים .גם
מינרלים שהם חומרי הזנה לצמחים (נוטריינטים) ,ובעיקר מינרלים חנקניים במינונים מהווים
פגיעה בצמחים ובבעלי חיים.
האדם מנצל את שירותיהן של המערכות ,אך ניצול יתר עלול להביא לפגיעה באספקה זו .לאמור,
אכילת מרעית ע"י מקנה מהווה ניצול שירות מערכת מרעה ,ולמרות שנאכלים מיני צמחים אין זו
פגיעה במגוון הביולוגי ,שכן המרעית מתחדשת .היינו ,שירות אספקה זה לא נפגע .אך כשניצול
המרעית מתגבר ומביא לפגיעה בכושר ההתחדשות שלה ,מוגדר הניצול כניצול יתר של משאב
טבע .המרעית .כך גם ניצול מים ממערכות מים מתוקים המביאים להכחדת מינים באותן
מערכות ,ניצול פוריות הקרקע של מערכות חקלאיות המביא להקטנה ביבולים ,ניצול צומח
לבעירה במימדים שפוגעים בשירות שמירת הקרקע ,כל אלה מהווים ניצול יתר של משאבי טבע.
בנוסף ,רכיבים של המגוון הביולוגי עלולים לפגוע בתפקודם של רכיבים אחרים באספקת
שירותים – מינים זרים שאינם מוכלים באזור מצומצם אלא פולשים לאזורים נרחבים ,ומינים
מקומיים שמרחיבים לא רק את תחום תפוצתם אלא גם את גודלי אוכלוסיותיהם ,ובכך מביאים
להקטנה של אוכלוסיות מינים אחרים ,כתוצאה מתחרות או טריפה ,ובכך נגרם נזק לאספקת
שירותים בה מעורבים המינים שנפגעו.
לבסוף גורם מחולל שינוי באספקת שירותים הוא השינוי האקלימי הגלובלי שאחד מביטוייו
המקומיים הוא עליה בתדירות השריפות – שניהם גורמי שינוי מונעים ע"י האדם .התרומה
היחסית של אוכלוסיית ישראל לאותו גורם מזערית ,אך השפעתו על המגוון הביולוגי כולו עלולה
להיות רחבה ועמוקה.

השפעת גורמי השינוי על המגוון הביולוגי
טבלה  9מציגה את השפעת כל אחד מגורמי השינוי על מכלול המגוון הביולוגי של כל אחת
מהמערכות .כמו שאר הטבלאות במסמך זה ,המידע שהן מציגות אינו מבוסס על נתוני שטח
כמותיים  ,אלא הוא בבחינת השערות בלבד ,ומטרת הצגתו היא להפנות תשומת הלב לצורך
במחקר מפורט ושיטתי שאפשר הרכבת טבלאות אמינות ככלי לממשק ומדיניות .על מנת לזהות
מגמה בגורם השינוי ,יש לצבור ניסיון במהלך תקופה משמעותית ,ולפיכך מציגות הטבלאות
שלהלן מגמות אפשריות שיכולות היו להתרחש במהלך שני העשורים האחרונים ,כאשר נקודת
המוצא למגמה בגורם השינוי היא שנת  0992שיש לראותה כשנת הבסיס להשוואה .סביר שכבר
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באותה שנה אפשר היה ללמוד על החשיבות היחסית המשוערת של כל אחד מהגורמים בהשראת
שינויים במגוון הביולוגי (צבע התא) ומשנה זו ועד סוף העשור הראשון של המאה הנוכחית ניתן
היה לראות התפתחות של מגמה משוערת ,או העדרה (עמדת החץ בכל תא).
טבלה  02מסכמת את הממצאים המשוערים של טבלה  ,9ומימנה ניתן להסיק שמבין שבעת
הגורמים מחוללי השינוי ,ניצול היתר של משאבים ,מינים מתפרצים והפגיעה בבתי גידול (שטחם,
קיטועם ועוד) הם בעלי חשיבות לגבי מחצית משמונת המערכות האקולוגיות של ישראל ,ובמהלך
שני העשורים האחרונים מתגברים הנזקים למגוון הביולוגי של מרב המערכות האקולוגיות
(למעלה ממחציתן) מהופעת השפעה המיוחסת להיבטים המקומיים של שינויי האקלים
הגלובליים ,הגידול בפלישת המינים הזרים ,התעצמות ההתפרצות של מינים ,והמשך ההשפעה
השלילית של זיהומים ביתיים ,תעשייתיים ואגרו-טכניים כולל העשרת-יתר בתרכובות חנקניות.

טבלה  –9גורמי שינוי המשפיעים על המגוון הביולוגי של המערכות
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טבלה  - 02סיכום השפעת גורמי השינוי על המגוון הביולוגי של כל אחת מהמערכות .המספרים בתאים
הם מספרי המערכות המושפעות ע"י כל אחת מרמות ההשפעה (ראה טבלה  .)9התאים המודגשים הם
התאים המייצגים מחצית ומעלה של מספר המערכות המושפעות (מתוך  8המערכות ע"י גורם השינוי)

השפעת גורמי השינוי על אספקת השירותים
השפעת כל אחד מגורמי השינוי על המגוון הביולוגי של כל אחת מהמערכות אמורה להתבטא
בשינוי באספקת כל אחד מהשירותים .בטבלאות  00ו 00-מוצגים חשיבויות (המשוערות לשנת
 )0992ומגמות (המשוערות במהלך שני העשורים החל מ ,)0992 -בהתייחס לאימפקט של כל אחד
מגורמי השינוי על כל אחד מהשירותים.
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טבלה  – 00הגורמים הישירים לשינוי באספקת שירותי האספקה והתרבות – מצב הגורמים ב,1992-
ומגמותיהם החל מ)1992 -

בחינת טבלאות  02ו( 00-באמצעות טבלה  )00מגלה שהשריפות מהוות גורם שינוי בעל החשיבות
הגבוהה ביותר בהתייחס למספר השירותים המושפעים ) 40%מכלל הצרופים של גורם שינוי
ושירות בקטגוריה של חשיבות "גבוהה מאד וגבוהה" ) ,וגורם שינוי זה מראה מגמת התגברות
בשיעור דומה ( 37%מכלל הצירופים) .לעומת זאת שינוי האקלים הגלובלי הוא בעל חשיבות
נמוכה ביותר ( )0%אך במגמת התגברות ב  77%מצירופי שירות/גורם שינוי .בהתייחס למינים
מתפרצים ,גורם שינוי הפוגע במערכות רבות כפי שבא לידי ביטוי בטבלה  ,02מתברר כחסר
חשיבות כלל לגבי  09%מצירופי שירות/גורם שינוי ,אך נמצא במגמת התגברות החופפת את אותם
השירותים בהם חשיבות גורם זה גבוהה מאד ( 00%מהצירופים ,לגבי חשיבות ומגמות) .מכאן
שקיימים הבדלים בין המערכות בהתייחס למספר השירותים שכל אחת מספקת ,ולכן פגיעה קשה
במגוון הביולוגי של מערכת אקולוגית אחת לא בהכרח מהווה פגיעה קשה בקשת רחבה של
שירותים.
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טבלה  – 00הגורמים הישירים לשינוי באספקת שירותי הבקרה והתמיכה – מצב הגורמים ב,1992-
ומגמותיהם החל מ( 1992 -מקרא – ראה טבלה )11
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טבלה  – 00סיכום החשיבות ומגמות כל אחד מ שבעת גורמי השינוי על כל אחד מהשירותים ,בכל
הצירופים של  03השירותים המושפעים ע"י כל אחד מהגורמים ,באחוזים (מ 043 -צירופי חשיבות ,כולל
"חשיבות אפסית" ו -מ 121-צירופי מגמות [לא כולל חשיבות  .)]2ערכים מודגשים  -ערכי השיא בכל
אחת מהעמודות
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 .4מבט לעתיד ()outlook
המבט הגלובלי
הכנת מסמך זה לא כוללת תסריט למערכות האקולוגיות ושירותיהן ל .0202-כתחליף מוצגת
טבלה  07שמביאה את תוצאות התסריטים שפותחו במסגרת הMillennium Ecosystem -
 ,Assessmentהמבוססים על מצבן ומגמותיהן של המערכות האקולוגיות בקנה המידה הגלובלי
בשנת  , 0222וחוזים עתידים אפשריים לשנת  .0232הטבלה מציגה רק את התוצאות עבור
המדינות התעשייתיות .הסיפורים שהולידו תסריטים אלה בנויים על שני צירים – הציר האחד
הוא עולם רגיונאלי ,מפולג ,כאשר כל מדינה מתנהגת כ"עם לבדד ישכון" ,כנגד עולם במגמת
גלובליזציה ,והציר השני – התנהגות גלובלית ראקטיבית ,בה מגיבים לבעיות סביבתיות כאשר הן
מתעוררות וכבר גרמו נזק ,כנגד התנהגות גלובלית סביבתית פרואקטיבית ,בה ננקטים אמצעים
למניעת היווצרות הבעיות מבעוד מועד .התרגיל הראה כי בקנה המידה הגלובלי ובמדינות
התעשייתיות ,ההתנהגות הרגיונאלית -ראקטיבית תוביל להרעה באספקת מרב השירותים ,בעיקר
שירותי הבקרה והתרבות ,והיפוכו של דבר בהתנהגות המובילה להגברת הגלובליזציה
ולהתייחסות פרו-אקטיבית לסביבה ,שהיא מעניקה את ההבטחה הגדולה ביותר אך גם בתסריט
זה מספר שירותי בקרה ותרבות נשארים עדיין במגמת הרעה .ראוי לבחון תסריט דומה עבור
שירותי המערכות של ישראל ,ולהשוות את תוצאותיו לתוצאות התסריט הגלובלי של פרויקט
הערכת המערכות גל המילניום.
עד אז ,ניתן להתייחס למבט לעתיד באמצעות מתן תשובות לשאלות שהוצגו במסגרת פרויקט
תחזית קיימות לישראל  0202המתייחסות למבט לעתיד על המערכות האקולוגיות.
המבט הישראלי

תחזית אבדן שירותי מערכת חיוניים
במהלך שני העשורים הבאים איזה שירותי מערכת חיוניים לישראל ייפגעו או אף יאבדו
אלה מהם -






המסופקים ע"י מערכות אקולוגיות בישראל?
המסופקים לישראל ע"י מערכות אקולוגיות מחוץ לגבולותיה?
מה תהיה תרומת הטבע ומה תרומת האדם לתהליכים הללו?
האם ניתן יהיה להחליף את שירותי המערכת הניזוקים בשירותים מלאכותיים?
האם הטכנולוגיה תוכל למלא את מקומם?

קשה למיין את השירותים באופן בינארי לחיוניים ולכאלה שאינם חיוניים .מילולית" ,חיוני"
משתמע ככזה שהחיים תלויים בו ,ואז ניתן לטעון כי אפשר לחיות בלי שירותי תרבות כלל ולאורך
זמן ,אך אי אפשר לחיות ולו יממה אחת ללא שירותי אספקה; וללא שירותי בקרה אפשר לחיות
זמן מה ,אבל לאורך זמן ללא שירותי בקרה גם כן אי אפשר לחיות .אלא שההיסטוריה מצביעה על
אנשים וחברות שיצאו לקרב לא על תוצרי שירותי האספקה אלא על מוצרים של שירותי תרבות
דווקא.
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ישראל מדינה קטנה והשטח שתופסת כל אחת מהמערכות האקולוגיות קטן ביותר ,ולכן גם
מימדי האספקה של כל אחד מהשירותים ,בעיקר אם רובו מסופק ע"י מערכת אחת בלבד או ע"י
מספר קטן של מערכות ,קטנים (טבלה  .)0כך שהיצע השירותים קטן והביקוש גדל והולך ,עם
גידול האוכלוסייה המלווה בלגידול צריכת שירותים לפרט .מכאן שלא ניתן לצפות שהמערכות
האקולוגיות של ישראל תוכלנה לשרת את אוכלוסיית הארץ הזו באופן מלא .ואמנם ,עם גידול
האוכלוסייה והצריכה לנפש גדלה והולכת אספקת שירותים לאוכלוסיית ישראל ממערכות
אקולוגיות שמחוץ לגבולותיה .וכך ,אף אחד מתריסר שירותי האספקה של מוצרים ביולוגיים
(טבלה 0א) אינו עונה על הביקוש הישראלי .אפילו כשמדובר בנוי ,מיובאים לישראל מינים
אקזוטיים לגינון .עיקר הייבוא הוא ממערכות חקלאיות המייצרות גרעינים (שהם מזון העוף
ה"ישראלי" המפורסם) ,ומערכות מרעה המייצרות בשר בקר .היוצא מהכלל היחידי הוא כנראה
המספוא לעדר החלב ,שכולו מיוצר ע"י המערכות החקלאיות של ישראל.
אספקת המים מורכבת יותר .הפניה להתפלה במימדים מסיביים מעידה על חוסר יכולתן של
המערכות הישראליות לספק את תצרוכת המים של ישראל .אך באותו הזמן ישראל מייצאת מים
וירטואליים המסופקים ע"י המערכות האקולוגיות הטבעיות ואחרות של ישראל למערכות
החקלאיות של ישראל ,ואלה מייצאות חלק גדול ממים אלה אל מחוץ לגבולות ישראל ,בצורת
פרחים ופלפלים ,מה שמפרנס לא רק את המגזר החקלאי של ישראל ,אלא גם חלק מהמגזר
החקלאי של תאילנד .ייתכן שבמימדים קטנים יותר של מערכות חקלאיות בישראל ,תהיינה
המערכות האקולוגיות של ישראל מסוגלות לספק את תצרוכת המים הביתית של אוכלוסיית
ישראל ,ללא צורך בהתפלה ,שתצרוכת האנרגיה שלה והשפעותיה החיצוניות על המערכות
החופיות והימיות אינם מקדמים את הקיימות בקנה המידה של המדינה כולה .גם שירותי
התרבות למיניהם אינם מספקים את הביקוש ,ועל כך מעיד המספר הגדל והולך של ישראלים
המבלים חופשות במערכות אקולוגיות המספקות שירותי תרבות מעולים בחו"ל .ראוי לבדוק אם
השימוש בשירותי התרבות של המערכות האקולוגיות בישראל ע"י התיירות הזרה ,מאזן את
השימוש שעושים הישראלים בשירותי תרבות של מערכות זרות .ראוי לציין שרוב הישראלים
צורכים כנראה שירותי תרבות של מערכות מים ויערות ,המועדפים ביחס לשירותי תרבות של
מדבריות ,וזאת גם ממערכות ישראליות וגם ממערכות בחו"ל .ייתכן שדווקא התיירות הזרה
צורכת בשיעור גבוה יחסית את שירותי התרבות של המערכות המדבריות של ישראל .לסיכום,
ישראל מייצאת שירותי תרבות ,ובו בזמן הישראלים צורכים שירותי תרבות של מערכות זרות,
כתיירים בחו"ל.
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טבלה  – 14תסריטי פרויקט המילניום הגלובלי עבור שירותי המערכות עד  ,0232עבור מדינות
תעשייתיות

נותרו אפוא שירותי הבקרה ,שהפתרונות הטכנולוגיים לבעיות בהם הם מטפלים אינם תחליפיים
במלוא מובן המילה ,ובנוסף – לא ניתן לייבא אותם ממערכות אקולוגיות מעבר לגבול .בקרת
מים ,בקרת שיטפונות ,שמירת קרקע ,בקרת אקלים מקומית ,טיהור מים ופסולת הם שירותים
המסופקים בעיקר ע"י רוב המערכות של ישראל ,בעיקר חורשים ,בתות ,ומערכות מים מתוקים.
לכל אחד משירותים אלה יש תחליפים טכנולוגיים ,אך אלה אמורים להיות יקרים הרבה יותר
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מהשירותים המסופקים ע"י המערכות האקולוגיות – אלה שירותים חיוניים ללא עלות ,שאין
סיבה לוותר עליהם.
השירות המסופק לישראל ע"י המערכות האקולוגיות שמחוץ לישראל ,לבד משירותי התרבות
שהוזכרו לעיל ,הוא שירות בקרת האקלים הגלובלי ,וזאת ע"י אצירת הפחמן ע"י המערכות
האקולוגיות ברחבי תבל .ניתן לומור שיהיו המאמצים של ישראל במיתון ההתחממות הגלובלית
ראויים ככל שיהיו ,מימדי השינוי האקלימי ממנו תושפע ישראל יישארו תלויים ,בין השאר,
בשירות אצירת הפחמן ע"י המערכות האקולוגיות שמחוץ לישראל.
מה יקרה במהלך שני העשורים הבאים? היה והמגמות של שני העשורים האחרונים ,הדמוגרפיים
והחברתיים ,יימשכו ,וכך גם המגמות של פיתוח תשתיות ,מערכות עירוניות וחקלאיות נוגסי שטח
של מערכות חורש ,בתה ומערכות מים מתוקים וחופים ,תהיה ישראל תלויה יותר ויותר בשירותי
תרבות ואספקה מיובאים ,ותהיה חשופה לאירועי קיצון המתרחשים בארצות אחרות ,אך גם
בישראל עצמה .המענה הטכנולוגי לנזקיהם הפוטנציאליים של אירועי קיצון בישראל לא יהיה
מלא ,אך יקר .הביטוי הי שראלי של שינויי האקלים הגלובליים יעצים תהליכים אלה .החדשות
הטובות הן שבאותה נקודה בזמן בה ישראל תתעשת ,ניתן יהיה לשקם חלק מהמערכות
האקולוגיות ולהחזיר חלק גדול מהשירותים .ראשונים לשיקום יהיו מערכות חקלאיות שננטשו
ויותמרו שוב למערכות בתה וחורש .כך גם התפלה במידה עשויה להחזיר חלק מתפקוד מערכות
המים המתוקים .כל אלה יביאו גם לשיקום חלקי של המגוון הביולוגי המעורב באספקת
השירותים .גם אם מספר מינים יכחדו מישראל ,הם יהיו מהנדירים שבהם ,שתפקודם בשירותי
בקרה אינו גדול כנראה .אבדנם יהיה בבחינת אבדן שירות תרבות ,אך רבים משירותי הבקרה
עשויים להשתחזר באמצעות המינים שייוותרו .גם אז ,ישראל תמשיך להזדקק לשירותי מערכות
חוץ לגבולותיה .אלא שגם מערכות אלה נתונות לשינויים בעשורים הבאים .ישראל צריכה לפיכך
לראות עצמה חלק אינטגראלי מהקהילייה הגלובלית ,פעיל אם לא מוביל ,במאמץ לקיימות
גלובלית ,שהיא בסופו של יום גם הקיימות של ישראל.

התרומה הגלובלית של המערכות הישראליות
האם יש מבין שירותי המערכות האקולוגיות הישראליות כאלה בעלי חשיבות גלובלית? ו
שהנהנים משירותיהם הם מחוץ לישראל? מילים אחרות – מהי התרומה הגלובלית של המערכות
האקולוגיות של ישראל?
השירות היחיד שמבצעות רוב המערכות האקולוגיות הטבעיות בישראל אשר ממנו נהנים שאר
אזרחי העולם הוא שירות בקרת האקלים הגלובלי באמצעות תהליך אצירת הפחמן ,אלא שמשום
שסה"כ המערכות האקולוגיות הישראליות מספקות רק חלק זניח מהשירות הגלובלי ,אין
לתרומה גלובלית זו של מערכות ישראל ערך מוחשי .לעומת זאת לחלק משירותי התרבות של
המערכות הטבעיות הישראליות יש תרומה גלובלית משמעותית .בהם נכללים שירותי המדע – ידע
מדעי שנרכש תוך שימוש במגוון הביולוגי של ישראל ועל המגוון הביולוגי של ישראל הוא נחלת
הקהילייה המדעית העולמית ,בין אם פותח ע"י ישראלים ,או ע"י מדענים זרים.
גם מערכות אקולוגיות במספר ארצות אחרות היו יכולות לספק ידע דומה ,אך המציאות היא
שדווקא המערכות הישראליות זכו לספק את הידע ,וזאת מסיבות חברתיות ופוליטיות שאינן
קשורות בהכרח למהות הידע המדעי המדובר .שירותי תרבות אחרים המסופקים ע"י המערכות
הישראליות ,שירותים רוחניים ,שירותי השראה ,שירותים דתיים ,נצרכים גם ע"י אנשים
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וקהיליות מחוץ לישראל ,בעיקר אך לא רק בקהילות היהודיות .רכיבים מסוימים של המגוון
הביולוגי של ישראל ,בעיקר מינים ייחודיים לאזור שהם מצויים יותר בישראל עקב ההגנה
היחסית הטובה שהם מקבלים ,גם הם מספקים את השירות התרבותי של הכרה בחשיבות מינים
אלה למין האנושי כולו ,מעצם קיומם .אשר למערכות החקלאיות ,גם אלה מספקות מוצרים של
שירותי אספקה לצרכנים באותן מדינות שישראל מייצאת אליהן מוצרים חקלאיים – היות
וחלקם עשו להם שם ברבות הימים ,כמו ההדרים ,האבוקדו ועוד ,הרי מדובר בשירות מערכת
ישראלי שמביא תועלת מוחשית למדינות אחרות ,שירות אשר המערכות של אותן מדינות אינן
מספקות אותו.

הקניית עמידות למערכות הישראליות
במידה ולא יהיה ניתן להחליף שירותים או למלא מקומם באמצעים טכנולוגיים – האם ניתן לנהל
את המערכות האקולוגיות של ישראל כך שהן תהיינה עמידות לפעולת הכוחות הצפויים לפגוע
באספקת שירותיהן?
שני גורמים צפויים לפגוע באספקת שירותי המערכות הטבעיות הישראליות .הראשון – פעולות
הפיתוח אשר ( -א) מקטינות את שטח המערכות האקולוגיות ולכן את מימדי רכיבים שונים של
המגוון הביולוגי( ,ב) מביאות לקיטוע שטחי המערכות האקולוגיות ובכך מוסיפות פגע על פגע ,ו(ג)
– זיהומים (מינראלי חנקן בעודף ,חומרי הדברה ,עומס חומרים אורגניים) שפוגעים ברכיבים של
המגוון הביולוגי (ולפיכך באספקת שירותים) באותם שטחים שנותרו להם ,הן בגודל סביר והן עם
מינימום קיטוע.
הגורם השני הוא ההתחממות הגלובלית .אין אנו יודעים מספיק מה הם מימדי וכיווני הכוח הזה,
אך ניתן למצותם גם כן בשלוש תופעות; (א) קיים ידע מוצק בעולם וכנראה גם בישראל והוא
שהשינוי האקלימי מעודד גידול משמעותי בפלישה של מינים זרים למערכות האקולוגיות
הישראליות .לעומת ידע מוצק זה ,הידע על כיווני ההשפעה השלילית של תופעה זו ידועים בינתיים
פחות( .ב) יש ידע מקובל בגין סבירותו ,שבכל המערכות האקולוגיות של ישראל יתהוו שינויים
בהרכב חברות המינים ,היינו שינויים במגוון הביולוגי שאינם קשורים דווקא בהכחדה מקומית
של מינים .שינויים אלה עשויים להגיע למימדים בגינם מערכות מטיפוס אחד יותמרו למערכות
מטיפוס אחר .גם משמעותם של שינויים אלה לא ידועה מספיק( .ג) השינויים האקלימיים
אמורים להגביר תדירות ועוצמת השיטפונות (ועמם אבדן מים וסחף קרקע) והשריפות ,ומכאן
צפויה פגיעה באספקת שירותי בקרת מים ,שמירת קרקע ,ותחזוקת מגוון ביולוגי ,ועמם פגיעה
בשאר השירותים הקשורים בשירותים אלה.
הפעילויות להקניית עמידות לשני גורמי השינוי הללו ,פיתוח על שלשת תוצאותיו ,ושינויי אקלים
על שלוש תוצאותיהם ,הן גלובליות ,במובן שכל אחת מהן מקנה עמידות לכל הכוחות מניעי
השינוי יחדיו .כמו כן אין בהן חידוש ,וניתן להציגן לפי סדר יעילותן וחשיבותן( :א) מזעור נגיסת
שטחים ,קיטועם וזיהומם .לשם כך דרושה תפיסה שונה מהמקובלת לגבי משמעות שם הפעולה
"פיתוח" ,ולא כאן המקום לפתח נושא כבד אך חיוני זה; (ב) התמרה "הפוכה" ,ממערכות
חקלאיות ואף ממערכות מסוימות של יער נטוע ,חזרה למערכות טבעיות .מדובר בשיקום
מערכות ,תחום ידע יישומי לא חדש אך מתפתח והולך; (ג) קידום המגוון הביולוגי במערכות
חקלאיות ועירוניות כך ששתיהן תספקנה עוד ויותר שירותים משמספקות היום .חקלאות
אורגנית ו"טבע עירוני" הם תחילת התהליך,שלא בהכרח מביאים לקידום המגוון ואספקת
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השירותים,

אך

תשומת

הלב

לתחומים

אלה

מתגברת;

(ד) פעילויות ממוקדות – אזורי החיץ האקולוגי לממשק שריפות ,וקידום השמירה על אזורי מעבר
אקלימי חד ,שבאוכלוסיות מיניהם אמור להיות מגוון תוך-מיני גבוה ,מה שעשוי להקנות עמידות
לשינויי אקלים ,וגם לקדם שיקום אוכלוסיות שנפגעו מהשינוי.

השפעת החקלאות
במידה וישראל תתרכז ותקדם חקלאות יצוא ברת תחרות בשווקים הגלובליים ,כיצד ישפיע מהלך
זה על מי מהמערכות האקולוגיות של ישראל ועל אספקת איזה משירותיהן?
חקלאות יצוא משמעותה ייצוא של מספר שירותים של המערכות האקולוגיות של ישראל –
שירותי אספקה של מוצרים ביולוגיים ושל מים ("וירטואליים") ,אך גם שירותי בקרה .היינו –
ייצוא גם של שירות בקרת המים ובקרת אותם גורמים סביבתיים שמקנים עמידות ויציבות
יחסית לאספקת המים ,ולא זו בלבד אלא אף זה של שירות התמיכה של תחזוקת המגוון הביולוגי,
היינו אספקת בתי הגידול לרכיבי המגוון הביולוגי המעורבים באספקת כל השירותים הללו .אילו
היו כל השירותים הללו מתומחרים ונסחרים בשוק ייתכן שעלותו הכוללת של ייצור היצוא
החקלאי הייתה גבוהה מההכנסה ממכירתו בחו"ל .במידה והיצוא הזה יהיה מבוסס על מים
שאינם תוצר של שירותי המערכת ,היינו מים מותפלים ,יש לחשב את מחיר ההשפעות החיצוניות
של ההתפלה על תפקודי המערכות של ישראל .לבסוף ,גם להסעת המוצר החקלאי לשווקים בחו"ל
יש השפעות חיצוניות ,אך בקנה המידה הגלובלי – החמרת ההתחממות הגלובלית.
ראוי לבחון גם היבטים נוספים .הראשון  -מה יעשה ייצוא זה לתחרותי בשווקים הגלובליים –
האם ריכוז גבוה של תשומות (דשנים ,חומרי הדברה) שתהיינה להם השפעות חיצוניות גבוהות
מאלה שהיו אילו אותם מוצרים לא היו מוצרי יצוא ,או להפך – אם המוצרים יהיו תחרותיים
בגין מיתוגם כ"אורגניים" או ככאלה שאינם מהונדסים גנטית ,ייצורם דווקא יקטין השפעות
חיצוניות מקומיות? ההיבט השני – האם ההכנסה מיצוא תחרותי זה תושקע בייבוא מוצרי מזון,
ואלה יהיו מוצרים שאינם מסופקים ע"י המערכות האקולוגיות החקלאיות של ישראל משום
שהמערכות של ישראל אינן יעילות באספקת אותם מוצרים ,או משום שאספקה מקומית של
מוצרים אלה הותמרה באספקה ליצוא?
ההשפעה על המערכות הטבעיות תלויה גם היא באופייה של חקלאות היצוא .ככל שתהיה
אינטנסיבית יותר ותלויה פחות במשאבי קרקע (חממות?) היא לא תבוא על חשבון מערכות
חקלאיות אחרות וגם לא על חשבון מערכות טבעיות יבשתיות כל שהן .ככל שתהיה יעילה בשימוש
במים ,פיתוחה לא יהיה על חשבון תפקודן של מערכות טבעיות של מים מתוקים .אם לעומת זאת
פיתוח חקלאות היצוא יתרחש בעיקר במערכות המדבריות (שכן כבר כיום ישנן בישראל מערכות
חקלאיות רבות המספקות מוצרי ייצוא) ,וזאת משום יתרונות שיש דווקא למערכות אלה
באספקת מוצרי ייצוא ,היא תצטרך להתבסס על מים שאינם מסופקים ע"י מערכות אקולוגיות
ישראליות .האופציות הן מים מעבר לגבול שמערכות אקולוגיות של ירדן מנווטות אותם לישראל,
מים פוסיליים של ישראל שמליחותם יחסית גבוהה ,ומי התפלה מובלים מאילת .לכל אחת
מהאופציות הללו בעיית קיימות משלה .אלה משליכות על קיימות פיתוח ייצוא של חקלאות
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מדברית  -חקלאות שלכאורה אינה מוגבלת במשאבי קרקע ולכן פגיעתה במערכות אקולוגיות
יבשתיות מדבריות תהיה קטנה בהרבה מפגיעתה של חקלאות במערכות אחרות ,במידה והפיתוח
החקלאי העתידי יתרכז במערכות הלא-מדבריות של ישראל.
לבסוף ,אי אפשר יהיה לנתק את מגמות הפיתוח החקלאי ליצוא ע"י המערכות החקלאיות של
ישראל ,ממגמות ותחזיות החקלאות הגלובלית – מגמת האמרת מחירי המזון ,תחזיות התכווצות
משאבי הקרקע לחקלאות ,ומגמות ייצור דלקים מביומסה חקלאית .לכל אלה תהייה השפעה כזו
או אחרת על חקלאות הייצוא של ישראל ,ולכן גם על מרב מערכותיה החקלאיות של ישראל ,על
כל שירותיהן.

השפעת מדיניות כלכלית על המערכות האקולוגיות ושירותיהן
היה ויבוטל סבסוד המים והמים ייהפכו למוצר שוק תחרותי ,כיצד תשפיע תמורה זו על המערכות
האקולוגיות בישראל?
ניסיון העבר מראה כי המגזר החקלאי אינו מסוגל להתקיים על הצריכה המקומית של החקלאות,
וגם אינו מתמודד עם תוצרת חקלאית מיובאת .לפיכך עמידותו הכלכלית תלויה בשווקים
הגלובליים של התוצרת החקלאית .על מנת לשלם את המחיר האמיתי של המים ,שילך ויתייקר
ככל שהביקוש הישראלי יגדל ויכוסה ע"י התפלה ,רווחיות המגזר צריכה לגדול.
קרוב לוודאי שזה יתאפשר ע"י אינטנסיפיקציה ,יותר מאשר ע"י אקסטנסיפיקציה של החקלאות.
זה יוביל לשמירה על השטחים הפתוחים הקיימים ,ולכן גם על שירותי המערכת שלהם ,ואולי אף
להגדלתם בגין ה"החזרה לטבע" של מערכות חקלאיות .לכך עשויה גם להיות השפעה חיובית על
משק המים הישראלי בכללו ,במידה והמערכות שישוחזרו "חזקות" בשירותי הבקרה והאספקה
של מים .היה וההפרטה תהייה מלאה ,יהיה צורך להתייחס לצרכן ציבורי" ,הטבע" .הממשלה
תהייה אז צרכנית השוק החופשי של מים ,אלא שיהיה צורך לרכשם בכל מחיר ,שכן אספקת
שירותי מערכת שאינם מופרטים ,יהיו תלויים באספקת מים למערכות האקולוגיות ,שתאפשר
אספקה מיטבית של שירותיהן.

ישראל והאזור
כיצד יושפעו המערכות האקולוגיות של ישראל מתנופת פיתוח בארצות השכנות ,החבורה לנפילת
המחיצות הכלכליות בין ישראל לשכנותיה?
ישראל חולקת את טיפוסי המערכות האקולוגיות שלה לא רק עם שטחי הרשות הפלשתינאית,
אלא גם עם מצרים (מערכות מדבריות וחופיות) ,ירדן (מערכות מדבריות – עמק הערבה ,ומימיות
– גאון הירדן) ,לבנון (יערות וחורשים) ,וסוריה (מערכות בתה בגולן) .גודל האוכלוסייה של כל מין
ממיני המגוון הביולוגי של כל אחת מהמערכות הללו מותנה בגודל השטח המכיל את בתי הגידול
של כל מין ,וכך גם סיכויי ההכחדה שלו קטנים והולכים ככל שאוכלוסייתו קטנה יותר .לפיכך
התמרה של מערכות טבעיות בארץ שכנה מגדילה את סיכויי ההכחדה של מינים שתחום תפוצתם
הרציפה חוצה את הגבולות המדיניים .קרי ,תנופת הפיתוח בארצות שכנות תתרום במקרים
מסוימים לפגיעה עקיפה באספקת שירותי המערכות הישראליות ,וזאת משום שהכחדת מין
מסוים בצד הירדני של עמק הערבה למשל ,תגדיל את סיכויי ההכחדה של המין בצד הישראלי של
העמק ,ובכך עלולה לשבש אספקת שירותים בהם מין זה היה מעורב .באותה מטבע ,מניעת פיתוח
בצד הישראלי של עמק הערבה עשויה להועיל לירדן במידה ותנסה לשקם מערכות פגועות-פיתוח,
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שכן המינים שנכחדו בירדן יוכלו "להשתחזר" מהמגזר הישראלי של אוכלוסיותיהם .אין ספק
שתכנון פיתוח אזורי הרגיש לאספקת שירותי המערכות עשוי לקדם את הקיימות בכל תחומי
האזור.
פרט למינים ,שאינם מכירים בגבולות ,ישנם גם שירותים חוצי גבולות .בנושא המים ,לישראל
אגני היקוות משותפים עם לבנון ,סוריה ירדן ,וכמובן הרש"פ ,והיא נמצאת במורד אגנים אלה.
היינו ,כמות המים שמספקות מערכות המים המתוקים של ישראל מעוצבת לעיתים לא רק,
ובהרבה מקרים בעיקר ,ע"י שירותי בקרת המים של מערכות אקולוגיות בתחומי שלוש הארצות
הללו .יהיו ההסכמים לחלוקת מים בין ישראל לשכנותיה אשר יהיו ,לישראל ולשכנותיה אינטרס
משותף להגן על המערכות המספקות שירותי בקרת מים ,ומצויות בתחומי הארצות השכנות.
דוגמא לצורך במימוש האינטרס המשותף באה דווקא בהקשר של מערכות ימיות .מדובר ברצועת
החוף ומדף היבשת של חופי הים התיכון ,המשותפת לסוריה ,לבנון ,ישראל ומצרים .פרויקט
פיתוח שנועד בין השאר לאפשר התמרת מערכות מדבריות טבעיות למערכות חקלאיות במדבר
המצרי ,סכר אסואן ,פגע בשירות מערכות אקולוגיות של נהרות ,והוא העשרת המערכות הימיות
בחומרי גלם לייצור הראשוני הימי ,היינו מינרלים מומסים (נוטריינטים) .נהר הנילוס הוא הספק
העיקרי של שירות זה לאגן המזרחי של הים התיכון .סכירת הנילוס הקטינה משמעותית אספקה
זו ,והתוצאה – ירידה בנפח שלל הדיג לכל אורך החוף שממזרח לדלתא ,כולל ישראל .לפחת זה
בהסעת חומרים מהנילוס יש גם השפעות נוספות ,שלא נחקרו .השפעת נוספת של פיתוח חוצה
גבולות הוא העמקת תעלת סואץ והקטנת מליחות האגם המר מהווה שבירת מחסום פיזיולוגי
למעבר מינים ימיים מים סוף למזרח הים התיכון ("נדידה לספסיאנית") ,ועליה בקצב ההתנחלות
של מיני ים סוף בחוף הים תיכוני של ישראל .ההשפעה של פלישה זו על שירותי המערכת הימית
לא נחקרה דיה ,אך יש עדויות להשפעה שלילית על אספקת דגה .אם אמנם המדוזות בחופנו
מקורן בים סוף ,הרי שזו השפעה חוצת גבולות נוספת שיש לה משמעויות בתחום הנופש
והתיירות.
גם המערכת הימית של אילת עשויה להיפגע מפיתוח תיירותי במצרים ובירדן .רצועת החוף
הקצרה של אילת .שוניות האלמוגים של אילת הן חלק זעיר משונית מפרץ אילת על שני חופיו.
יחד עם זאת ,מיקומה של השונית בקצה המפרץ ותכונותיו הפיזיות של "קצה" זה הביאו לשונית
של אילת ייחוד המצטיין בעושר מינים ותהליכים ,בהשוואה לחלק המצרי של השונית .כמו לגבי
המערכות היבשתיות המשותפות לישראל ולשכנותיה ,גם המערכת של אילת משותפת ,ולכן
להשפעות על מינים בשאר חלקי המפרץ תהיה השפעה על המינים שבשונית הישראלית .כך גם
ביחס למפגעים כמו תיירות צלילה וזיהומים ביתיים ותעשייתיים .לסיכום ,תנופות הפיתוח
בארצות השכנות עשויות להשפיע על מערכותיהן האקולוגיות השפעות שיהיה להן הד במערכות
האקולוגיות של ישראל.
אשר לנפילת המחיצות הכלכליות בין ישראל לשכנותיה ,היא אמורה להשפיע על המגזר החקלאי
– לקדם את החקלאות הישראלית מצד אחד (ייצוא) ולכרסם בה מצד שני (ייבוא מתחרה) .השורה
התחתונה של המאזן תשליך על המערכות האקולוגיות של ישראל ,באופנים שתוארו בפרקים
לעיל.

השפעת הפיתוח על שירותי תרבות
המשך תנופת הפיתוח עלול לשנות את המערכות האקולוגיות כך ששירותי התרבות שלהן ,בעיקר
אלה הקשורים בנוף ובמורשת ,יאבדו או ישתנו.
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באיזו מידה והיכן צפי השינויים במערכות האקולוגיות הישראליות יביא לשינוי או אף לפגיעה
מהותיים בשירותי התרבות שלהן ,בעיקר אלה הקשורים בנוף ,בנופש בחיק הטבע ,ובמורשת?
שירות מערכת מוגדר כשירות כל עוד יש דרישה לצריכתו .לדוגמא ,אגם שהדיג בו אסור או
שהאוכלוסייה המשתמשת בו מנועה מאכילת דגים מסיבות מסורת או דת (יש מקרים כאלה
בהודו ,למשל) ,אינו מספק שירות אספקה של דגה ,למרות שיש בו דגי מאכל בכמות מסחרית.
לעומת שירותי האספקה ,שניתן לזהותם ,לאפיינם ולהעריך את מימדי צריכתם ,הגדרת שירותי
התרבות קשה משום שלא קל לזהות את צרכניהם ולהעריך את מימדי צריכתם .לדוגמא ,עבור
אדם הנהנה כל בוקר מהסתכלות במדרון מיוער שמול חלונו ,אותה מערכת אקולוגית של המדרון
מספקת שירות תרבות נופי ,שירות שאספקתו לאותו אדם תיפגם באם היער הטבעי יהפוך לגינה
ציבורית .שכנו של אותו אדם אינו מעריך כלל את היער שמולו ,ונהנה יותר מקיומה של גינה
ציבורית ליד ביתו.
האם הפיתוח שהתמיר יער טבעי לגינה ציבורית פגע בשירות התרבות של המדרון? עבור השכן
שלא צרך את השירות ,השירות הזה לא היה קיים כלל ,ולכן גם לא נפגע כשהוקמה הגינה .לפיכך
ניתן להגדיר פגיעה בשירותי תרבות ובעיקר שירותי הנוף והמורשת שלהם באמצעות מימדי
צריכתם.
רק מחקר חברתי רחב משרעת עשוי לספק את המידע שיאפשר הערכת השפעות הפיתוח על
שירותי התרבות .יחד עם זאת ניתן לאמור במידה רבה של וודאות שהביקוש למכלול שירותי
התרבות ,מבלי לפרט איזה מהם ,יגדל וילך ככל שהמערכות המספקות אותם ייפגעו – ע"י הקטנה
בשטחן או ע"י עוצמות שונות של התמרתן למערכות אחרות .כשמדובר בשירותי התרבות שמספק
הנוף ,פגיעה נקודתית במערכת המשתרעת על שטח גדול ,יכולה לגרום לפגיעה משמעותית
באספקת שירות הנוף ,בעוד פגיעתה באספקת שירותים אחרים תהייה מזערית .לדוגמא ,הקמת
מבנה בודד בולט למרחקים בתוך רכס מיוער מהווה פגיעה אנושה בציבור עבורו אותו רכס היה
"נוף הבראשית" של יער "בלתי מופרע" (ראה מגדל אוניברסיטת חיפה למשל).
טכנולוגיה ממירת שירותים

האם ניתן יהיה להחליף את שירותי התרבות הניזוקים בשירותים מלאכותיים? האם הטכנולוגיה
תוכל למלא את מקומם?
כבר הוכח כי טכנולוגיה יכולה להמיר רכיבים של המגוון הביולוגי במערכות אקולוגיות מנוהלות
ניהול גנני – דשאים ופרחים מפלסטיק מספקים שירותים אסתטיים ולגבי רבים – מחליפים
בהצלחה את המינים הביולוגיים של דשאים ופרחים .אם יהיה צורך ,אפשר יהיה גם לייצר יער
סינתטי ,שלא יספק שום שירות מערכת אחר ,אך עבור רבים יעניק שירותי נוף ונופש .אלא
שבמקרה זה ייתכן שיתברר שכשם שהפרה היא המכשיר הזול ביותר לייצור חלב ,כך גם יער של
עצים ביולוגיים זול יותר מיער של עצי פלסטיק .אלא ששירות תרבות כמו שירות אסתטי של נוף
מוגדר לא רק באמצעות מה שהעין רואה ,אלא גם ולפעמים בעיקר – מה שהצופה יודע .לפיכך נוף
שנראה כנוף טבעי אך ידוע שהוא מסופק באמצעים מלאכותיים – עשוי לחדול מלספק את שירות
ההנאה האסתטית .מדיון זה מסתבר שהתחליף היעיל לשירותים תרבותיים של מערכות
אקולוגיות שנפגעו לא יהיה תוצר של המצאות טכנולוגיות אלא תוצר של שינויים תרבותיים.
לאמור ,תרבות המעודדת פיתוח אלים יכולה גם לפתח ולעודד שינויים תפיסתיים לגבי תרבות מה
היא ,וכך גם באשר לאסתטיקה ,השראה ,ותחושת מקום ,שמקורם בטבע.
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ראוי לצטט את מסקנת הMillennium Ecosystem -
כסיכום לנושא התחליפים
 Assessmentבהקשר לתחליפים טכנולוגיים לשירותי מערכות" :ניתן לפתח תחליפים עבור
כמה מהשירותים אך לא עבור כולם .מחיר התחליפים בדרך כלל גבוה ,ועלולים להיות להפעלתם
תוצאות סביבתיות שליליות".

השפעת טכנולוגיות "ירוקות" על מערכות אקולוגיות ושירותיהן
כיצד תנופת הפיתוח של טכנולוגיות חדשניות ואולי אף "ירוקות" כמו אלה להתפלת מים ולפיתוח
אנרגית השמש ,והקצאת הקרקע לפיתוח זה ,ישפיעו על המערכות האקולוגיות של ישראל
ושירותיהן?
לטווח הארוך לטכנולוגיות "ירוקות" עשויה להיות השפעה חיובית על מערכות אקולוגיות
ואספקת שירותיהן .זאת משום שצמחים ובעלי חיים ,ולכן המגוון הביולוגי כולו ,נפגעים
מהזיהומים תוצרי שריפת דלקים פוסילים (אנרגית שמש כפתרון) וממחסור במים (התפלה
כפתרון) .השטחים שמתקנים דורשים יהיו על חשבון מערכות אקולוגיות ,ובאופן מיידי ,אך
השפעתם נקודתית ,בעוד השפעת הזיהום הכימי והמחסור במים היא השפעה בקנה מידה מרחבי
גדול – למעשה כל המערכות של ישראל וכל המגוון הביולוגי שלהן .מכאן שיש לעודד פתרונות
"ירוקים" כמו אלה שהוזכרו וודאי גם

אחרים ,בגין תועלתם הרבה בקנה מידה של מרחב וזמן ,אל מול נזקיהם המיידיים אך בקנה מידה
מרחבי מוגבל .יחד עם זאת יש להתייחס ,לקדם ולהקפיד על הפיתוח והתפעול של אמצעים אלה,
כך שהשפעותיהם החיצוניות ימוזערו .לדוגמא – התקנת מסננים שימנעו שאיבת יצורים חיים
מהים אל תוך מתקני ההתפלה ,מתקני קליטת אנרגית שמש על גגות ,וצרופים של מראות קעורות
ולוחות פוטו ואלטאיים במתקני אנרגית שמש ,מה שעשוי להקטין צריכת השטח שלהם.

יבוא שירותי מערכת  -פתרון?
אלו שירותי מערכת ניתן לייבא מבחוץ ,באיזה מחיר? האם הם יהיו זמינים לישראל (האם יהיה
מי שיסכים למכור לישראל)?
את כל מוצרים הביולוגיים של שירותי האספקה אפשר לייבא (רובם כבר מיובאים) .גם את
המוצר הלא-ביולוגי ,מים ,ניתן לייבא .ייתכן שחלק מהם לא ניתן יהיה לייבא מפאת מחסור
בארצות בהן נמצאות המערכות המייצרות אותם ,או מפאת עליית מחיריהם בשווקים הגלובליים.
מניעים פוליטיים עלולים אף הם להגביל את יכולת ישראל לייבא מוצרים ביולוגיים ומים ואף
להגביל את היצוא של תוצרים ביולוגיים מהמערכות החקלאיות של ישראל ,דווקא בזמן שמחירי
תוצרים אלה בשווקים הזרים יהיו גבוהים .תמורות אפשריות אלה עשויות להניע תכנון מחודש
של החקלאות הישראלית ,לכוון של אספקה לצריכה מקומית ,במגמה להקטין את התלות ביבוא.
אם מגמה זו תניע אקסטנסיפיקציה של החקלאות הישראלית ,היא תביא לפגיעה במערכות
הטבעיות ,בעיקר בגין הנגיסה בשטחן ,וזו תתבטא בפגיעה במכלול שירותי מערכת ,כולל כאלה
שבאופן ישיר או עקיף הם תומכי-חקלאות .מסיבה זו ואולי אף אחרות כוון הפיתוח החקלאי
יהיה זה של אינטנסיפיקציה ,אך צריך לקחת בחשבון שיש גבול לאינטנסיפיקציה ,וייתכן שהוא די
קרוב.
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אפשרי שייבוא מים יישאר לזמן ארוך אופציה אקדמית גרידא ,בעיקר כאשר חלופת ההתפלה
יציבה יותר ,גם אם יש לה השפעות חיצוניות שליליות .מכאן שישראל תישאר תלויה במידה רבה
בשירותי בקרת המים של המערכות האקולוגיות שלה ,מים הדרושים למגזר הביתי והתעשייתי,
ועוד יותר מכך למגזר החקלאי שצריכת המים שלו עשויה לעלות למול תחזית של קשיים ביבוא
מוצרים ביולוגיים .כמובן שלא ניתן לייבא שירותי בקרת מים כמו גם לא שירותי בקרה אחרים
כבקרת אירועי קיצון והאבקה .ישנם פתרונות טכנולוגיים לבקרת אירועי קיצון (ניקוז ,מאגרים),
להאבקה (דבורי בומבוס בחממות) ,לבקרת מזיקים (פרומונים ,מלכודות) ,ואף לבקרת מחלות
( BTIנגד זחלי יתושים) ,אך לא ניתן לייבא את השירותים הללו מבחוץ (ניתן לייבא מינים לבקרת
מזיקים ,אך אלה עלולים להתגלות כגורמי נזקים למגוון הביולוגי המקומי) .לאלה שיתעקשו
לצרוך שירותי תרבות של מערכות אקולוגיות בישראל ,שום יבוא מבחוץ לא ייתן פתרון גם
שירותי התרבות למיניהם לא ניתנים ליבוא – אפשר רק לייצא את הצרכנים אך לא לייבא את
השירותים .סביר לפיכך שהישראלים יעדיפו לצאת החוצה כדי לצרוך שירותי תרבות המסופקים
ע"י מערכות אקולוגיות ,והיבוא שלהם מבחוץ לא יהיה כדאי כלכלית .אשר לשירותי המורשת –
אלה אינם ניתנים ליבוא ,מעצם הגדרתם .לסיכום – יש לשמור על מרב השירותים ,כי המשכה
והעצמתה של הפגיעה בהם תחשוף את ישראל לסיכונים משמעותיים.
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 ביבליוגרפיה.3
 אך אין להם מראי מקומות בגוף,ברשימה שלהלן מופיעים מקורות ששימשו את הכנת מסמך זה
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