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  1נספח 

  סיכום הראיונות עם מומחים ומובילי דרך ישראליים

 נעמה רינגל' אדר, מוטי קפלן, ר אסתר לחמן"ד, ר דלית גסול"ד

  

 16כרקע למהלכי תכנון תכנית האב לאיתור מרחבים ביוספריים בישראל רואינו על ידי צוות התכנון 

עם תכנון ויישום של , ישירה או עקיפה,  אשר להם נגיעהמובילי דרך ומקבלי החלטות, אנשי מפתח

  . או בעלי גישה אסטרטגית לתכנונם בעתיד, בהווה, מרחבים ביוספריים בישראל בעבר

  . הראיונות היו ראיונות אישיים ומובנים וכללו בבסיסם מבנה דומה של שאלות

גוון התפישות והעמדות שעלו אשר מטרתו למפות את מ, הניתוח להלן הינו ניתוח תוכן אינטגרטיבי

  . שכיחים או זניחים, ללא הגדרת רעיונות מובילים, בראיונות

  

  ?מהו מרחב ביוספרי

  :מהראיונות עלו ההיגדים הבאים

מבוסס על , משולב עם אמצעים אחרים, מרחב ביוספרי הינו עוד אמצעי לפיתוח בר קיימא" �

  ".צרכי הקהילה והחזון שלה

תוך הגעה לפתרונות , יפול ביחסי הגומלין שבין האדם והסביבהשיפור השימור באמצעות ט" �

  "המגשרים בין הפיתוח לשמירה על משאבים

  "המרחב הביוספרי הוא שיטת ניהול מוניציפאלית אזורית" �

 "כלי לניהול והשגת חזון משותף תוך שיתוף התושבים במהלכים" �

  "לא קיימת הגדרה מדויקת" �

 "הגנה על שטחים פתוחים" �

 "ומות בהם יש קונפליקט בין שומרי טבע ואחריםאיתור מק" �

 "ולפעולות המעקב והניטור,  הבסיס לקביעת חשיבות האזור–המדע הוא העיקר " �

 " שמירת טבע ושותפות ציבורית: הפועל היוצא–מרחב בו מתרחש תהליך סוציאלי וחברתי " �

 "ושימוש בו בדרך ברת קיימא, הכרה בערכו של המגוון הביולוגי" �

 "שתלבות האדם במערכות האקולוגיות שבהן הוא נמצאקידום ה" �

 "הכרה בערך הכלכלי של השירותים הניתנים על ידי המערכת האקולוגיות" �

 "חינוכי-ציבורי-תהליך חברתי" �

 "על כן קשה להגדרה, אין לנו מודל ישראלי של מרחב ביוספרי" �

יש היום . ע ולא ברורמרתי" ביוספרי"המושג . הקונספט כולו לא נכון. מושג עמום ולא טוב" �

 " יש לעבוד בכיון זה– והתוכניות המרקמיות 35א "יצרה תמש, שינוי מהותי בשפה התכנונית

יש לנצל את תוכנית האב לאיתור מרחבים ביוספרייםבכל מקרה כהזדמנות לשינוי מושגים " �

 ""מרקם ביוספרי"למשל 
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ולוגית לפיה השימור הוא הערך האחת דוגלת בנקודת מבט אק. מההיגדים לעיל ניכרות שתי גישות

הגישה השניה מחדדת את תפקיד התושבים . ומרחבים ביוספריים לפיכך הינם כלי לשימור, המרכזי

  ).הכולל היבטים אקולוגיים(ושילובם בהשגת חזון משותף 

ניתן לסכם . גישתם הכללית כלפי מרחבים ביוספריים וקידומם בישראלהמרואיינים נשאלו גם מהי 

, יחד עם זאת.  המרואיינים הביעו גישה חיובית כלפי יישום מרחבים ביוספריים בישראלכי מרבית

היו גם , מנגד. מהווים חסם לפיתוח" מלמעלה"חלקם הביעו הסתייגות שתהליכים אלו המושתים 

הבסיס לטענת המתנגדים הוא שמרחב ביוספרי נותן . עמדות הנוגדות את הרעיון הביוספרי בבסיסו

  .החוק ופיתוח במקום שימורפתח לפריצת 

  

  :היבטים יישומיים של מרחב ביוספרי

  

אך יש לזכור שזוהי מערכת דינמית ולא . מרחב ביוספרי הינו כלי תכנוני ממדרגה ראשונה" �

 "הבודקת את צרכי הקהילה בכל זמן נתון, סגורה

חינוכי  מדובר בתהליך – שיתחיל תהליך של יצירת סוכני שינוי facilitator-יש צורך ב"  �

 "ארוך טווח של שינוי עמדות

וועדה משותפת של מקבלי . יש לעבור כמה שיותר מהר משלב הדיבורים לשלב המעשים" �

 "החלטות ונציגי ציבור לכל מהלך יישומי שעומדים לבצע

למרות ההתנגדות לתוכנית , לראיה. יש חשיבות בעצם התהליך של תכנון מרחב ביוספרי"  �

 "משמע למודעות סביבתית חדשה, "חשיבה ביוספרית" התכנית הביאה ל–בשפלה 

 "חשוב להגדיר את יכולות האכיפה של המנהלת" �

 "?כיצד? מי מממן? מי מתחזק: שאלות מהותיות בבסיס המרחב הן" �

רצוי שיהיה ראש מועצה משתף פעולה וכן פעיל מרכזי , לצורך יישום מרחב ביוספרי"  �

 "".משוגע לדבר"

להגביל ,  לאפשר מעבר בעלי חיים–אות באזורי החיץ יש להגדיר סטנדרטים לחקל" �

 "חקלאות נכונה"יש לקבוע תמריצים ל. ריסוסים

מועצה "אלא מעין , לא כדאי להקים רשות פורמלית חדשה של המרחב הביוספרי"  �

בין המסגרת הניהולית המקומית לבין המועצה הציבורית תהיה חלוקת סמכויות ". ציבורית

 "דברותופלטפורמות קבועות לה

 " בצרפתCamargלדוגמא מרחב ביוספרי ב . יש לערוך מיפוי של שחקנים ואינטרסים" �

 "אלא גם על אזור החיץ, יש לבחון את השפעת אזור המעבר לא רק על הלב השמור" �

קיימא -אך זהו בעיקר כלי לקידום פיתוח בר, המרחב הביוספרי אמור לשמר מגוון ביולוגי" �

טח המוגן הוא שמורת טבע או סוג אחר של שמירה  באונסקו לא בודקים אם הש–

 "סטאטוטורית

 "יש לבצע פיילוט ולהראות הצלחה כלכלית של הפיכת אזור למרחב ביוספרי" �

יש להכווין במרחב ביוספרי לפתיחת שטחים חקלאיים לציבור שכן השטחים הטבעיים " �

 "מאוימים מידי
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נו ההיבטים היישומיים של מרחב ביוספרי מההיגדים לעיל ניתן ללמוד כי לדעת המומחים שרואיי

  :כוללים התייחסות למספר נושאי מפתח

מי ? או הגוף הציבורי שינהל את המרחב, כיצד יש לקבוע את המנהלת–היבטים ניהוליים  .1

  ?מי אמור לממן? מוביל את התהליך

עות  מרחב ביוספרי נחשב כתהליך היוצר שינוי חיובי במוד–מודעות סביבתית וצרכי הקהילה  .2

 הסביבתית של תושביו

 .ממשק אקולוגי הגנה על אזורי הליבה וכדומה,  ממשק חקלאי–היבטי ממשק  .3

  

  :להיבטי שיתוף ציבור וחשיבותו במרחבים ביוספרייםהמרואיינים התבקשו להתייחס באופן ממוקד 

 !" הקהילה–זה הבסיס החשוב ביותר " �

  "ת עתידוהמטרה היא שהציבור יקבע א. שיתוף ציבור הוא הבסיס" �

  "'וכו, ועדים יישובים, ידי פורומים של ראשי מועצה-שיתוף קהילה על" �

  "נציגי אקדמיה, ט"חלה, ג"רט, גופי תכנון: ברמה הארצית" �

  "גופי תשתיות, רכבת ישראל , מקורות, רשות המים: בעלי עניין" �

 ""למראית עין"יש להזהר לא לעשות שיתוף ציבור " �

מבחינת היחס לשמירת טבע " בשל"הציבור לא . לציבור זכות ההחלטה ממתןיש להזהר " �

 "הוא צריך לעבור תהליך של חינוך והבשלה" שותף "יהיהכדי שציבור . ושטחים פתוחים

 "שיתוף ציבור הוא החלק המורכב ביותר בניהול המרחב הביוספרי" �

 " מבורך–כל תהליך שיכול להוביל להדברות עם ובין בעלי עניין " �

 ..."חקלאים,  תעשיינים–מביא את כל האינטרסים על השולחן קיימא -פיתוח בר" �

אולי (אלה מועצות ציבוריות ". קיבוץ" אינו –מנגנון הניהול המשותף במרחב ביוספרי " �

 )"התנדבותיות

 " זו שותפות ניהולית בפתרון קונפליקטים–הליך ביוספרי " �

כולת להוביל מהלכים  ולכן בעלי י, הנשארים הם התושבים. ז מתחלפים"ראשי ערים ומוא" �

  "קיימא-טווח וברי-ארוכי

יש ללמוד מהנסיון , אלא גם ניהוליים, המחקרים במרחבים ביוספריים אינם רק סביבתיים �

 "'למטה'חשוב שתהיה התחלה מ". נכונים"להכוונה והדרכה לכיוונים 

 גם אלא התייחסות, לא רק שירותי מערכת אקולוגית. מוסדי-יש להתרכז  בכיוון הניהולי" �

 "לאמונים על אחזקתם

הסבירות שהתושבים . גם אם לא דמוקרטי. תהליך בין תושבי המרחב, המרחב הביוספרי" �

 " נמוכה–יבחרו בהגבלת פיתוח ללא סבסוד 

 "התושבים וראשי הרשות צריכים להרוויח מהמהלך" �

 "הפעילות מול הקהילה צריכה להיות משלימה לסטטוטוריקה ולא במקומה" �

. וכך זוהה על ידי מרבית המרואיינים, ינו אחד מהעוגנים העקרוניים של מרחב ביוספרישיתוף ציבור ה

הציבור לנהל ניהול סביבתי את המרחב " בשלות"עולות מהראיונות הסתייגויות לגבי , יחד עם זאת

או שיתוף הכולל בעלי עניין ממסגרות רחבות ,  שיתוף למראית עין–וכן לגבי אופיו של השיתוף 

  ).אזוריות וארציות, תמקומיו(
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  קביעת גבולות תפקודיים למרחב הביוספרי

  

 "גם מרחבים עירוניים, גם ישראל כולה. כל מקום יכול להיות מרחב ביוספרי" �

 ככלי לפיתוח עקרונות שימור בשטחים אשר –יש לבחון מרחבים ביוספריים צבאיים "  �

  "בשליטת וניהול הצבא

 "פ בין מרחבים ביוספריים" שתSerial BRיש לבחון את המושג החדש באונסקו " �

 ".מועצה אזורית הינה מסגרת מינימום טובה למרחב ביוספרי" �

בסך הכל רוב הכתמים של . יש למגידו יתרון בכך שנמנעה מראש ממרבית המכשלות" �

 שם מרבית השטחים הפתוחים הראויים –מרחבים ביוספריים יפלו במועצות האזוריות 

הוא כלל לא היה יוצא - הייתה שותפה לתהליך ברמת מנשה  אם יוקנעם, מנגד. לשימור

 " ריבוי הגופים והרשויות יצר ויוצר מכשלות רבות-בשפלה   . אל הפועל

מרחב ביוספרי צריך להיות מבוסס על מועצות אזוריות שמסכימות לעבוד ביחד או " �

  "לחילופין על מועצה אזורית אחת

, אלא על בסיס התייחסות מקצועית,  הקו הכחולגבולות מוניציפליים אינם צריכים להיות" �

 "תיירותיים וכדומה, אקולוגיים, גבולות גאוגרפייםג

 "מרחב ביוספרי צריך להקבע על פי חבלי ארץ" �

ולכן יש לראות בערים את הלב של , קיימא מדגישה את העיר-גישה של פיתוח בר" �

 "המרחב הביוספרי

וי לתחום האזור החקלאי והישובים רא. הקונפליקטים נמצאים בשטחים החקלאיים" �

   )"בקעת בית נטופה והישובים בשוליה, למשל(העוטפים אותו 

 על כן שמורות צריכות להיות –היום מבינים שאי אפשר לשמור על שמורה בלי אזור חייץ " �

 "הגלעינים

גם מטע זיתים יהיה .  כן–אבל אזור אימונים , בסיס צבאי לא יכול להיות באזור החייץ" �

 "אבל לא בית בד, יץבחי

הרעיון .  כלפי אזור הליבה–אלא רק כלפי פנים , למרחב ביוספרי אין גבולות כלפי חוץ" �

 "המשמעותי קביעת אזור המעבר

אזורים מאוימים (יש לזהות ולמפות מה חסר מבחינה תכנונית בשמירת שטחים פתוחים " �

  "םעל המרחבים הביוספריים  להתייחס לאזורים החסרי. ולא מוגנים

מסדרונות אקולוגיים משפרים . אזורים קטנים מוגנים פחות משמעותיים מאזור מוגן גדול" �

 "התפקוד של מרחב ביוספרי

  "ולבחון איזה מתוכם מתאים לישראל, יש לבחון מודלים של מה שקיים בעולם"  �

 )". גן לאומי–היחיד (אין מודל ישראלי של מרחב ביוספרי " �

  

, יעות על שונות רבה ביחס לגבולות התפקודיים של מרחב ביוספריעמדות המומחים שרואיינו מצב

דרך התייחסות לגבולות , המתבסס על ישות מוניציפלית יחידה, "מגידו"החל מהצמדות למודל 

התייחסות נוספת הינה .ועד לקביעת ישראל כולה כמרחב ביוספרי) גאוגרפיים או אחרים(מהותיים 

  .שימור שטחים פתוחים באזורים בהם אין הגנה מספקת כיוםלמערך של מרחבים ביוספריים ככלי ל
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  ?"היכן לא להקים מרחב ביוספרי"נשאלו המרואיינים גם , בהקשר לגבולות

דרך , החל מכך שמרחב ביוספרי יכול להיות בכל מקום ועל כן אין מגבלה, התגובות היו מגוונות

.  השימור יתקיים ממילא– ביוספרי שכן במקום בו קל ביותר להקים מרחב" מגידו"התנגדות למודל 

תגובה אחת כללה התייחסות למכשול של . הובעה התנגדות למרחבים ביוספריים עירוניים

  . כך שבנקודות קונפליקט אין להקים מרחבים ביוספריים–קונפליקטים בין אינטרסים ופוליטיקה 

  

  ?עת המרואייניםעל פי ד,  לאיתור ויישום מרחב ביוספרי"הנוסחה המנצחת"מהי , לפיכך

  

 "חינוך בכל רבדיו. זיהוי צרכי הקהילה" �

 "זיהוי אזורי חיכוך ברמה הלאומית וקידום אמצעים לשימור" �

 "יכולת לגייס משאבים, אוכלוסייה הומוגנית ומעורבת, מנהיגות מקומית חזקה ובעלת חזון" �

תואמת כל עוד , השונות טובה. אמנם שונה לחלוטין מרשות לרשות. קיימא-פיתוח בר" �

 "העקרונות

 "אלא משתפים גם גורמים נוספים,  לא נותנים לשומרי הטבע לנהל–" העקרון הביוספרי"" �

 שמירה על האופי הטבעי של –אבל המפתח , לכל מרחב ביוספרי עקרונות אחרים" �

 "האזור

 "רצפים אקולוגיים" �

החיטה האם מאפיה מקומית תוכל להביא : שאלות כגון(שימור וחיזוק תוצרת אזורית " �

 )"?ממקום אחר

 "גישה מרקמית בדומה לתכניות המרקמיות במרחב שיקמה ובקעת הנדיב" �

 "פעילות חינוך אינטנסיבית כחלק מפעילות המנהלת" �

תוכניות סטטוריות ותכניות : יש לפעול במרחב ביוספרי בשתי שתי רמות של תכנון" �

 "תפעוליות

וספרי יכול לעבוד אם יש ראש ועדה תכנון ויישום מרחב בי. פ פעולה ברמה התכנונית"שת" �

 "מחוזית אוהד

  "בקעת בית נטופה, אזור פולג, רמת סירין: למשל. יש לזהות אזורים בעייתיים ומאוימים" �

  

  

מחד גישה אקולוגית הרואה ברצפים אקולוגיים , גם כאן ניתן למצא גיוון בתשובות המרואיינים

, יבטים אנושיים המתייחסים ליכולת הביצועה, מאידך. ושמירה על האופי הטבעי של האזור מפתח

היבט נוסף הוא היבטי תכנון . השיתוף והניהול הן של התושבים והן של הרשות והמנהיגות המקומית

נקודה מעניינת שעלתה בהקשר לשאלה זו היא . מרקמי ותפעולי כמפתח להצלחת מרחב ביוספרי

 ובאזורים אלו להקים מרחבים –ומית הרעיון לזהות אזורי חיכוך בין פיתוח לשימור ברמה הלא

  .ביוספריים כאמצעי שימור
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  חשיבות ההכרה של אונסקו במרחבים שיאותרו

 ?המרואיינים נשאלו האם יש חשיבות להכרזה הרשמית של אונסקו

מה שחשוב באמת זה התהליך ותוצרי . קיימת חשיבות ברמת ההתחייבות הבינלאומית" �

   "השימור

להכרזה , עם זאת. מרחב ביוספרי הוא חסר מעמד חוקי, וק עזרלמרות שאפשר לגבות בח" �

, ובעיקר לעבודת התכנון ושיתוף הקהילה שקדמה לה יש השפעה משמעותית, של אונסקו

 "גם ללא ההכרזה

 " אך לא יכולה להזיק–ההכרזה לא משנה את המהות " �

ורכב רק כשמרחב ביוספרי מ. השילוב התכנוני והניהולי הוא זה שמביא לידי הכרזה" �

 "משמורת טבע הוא מוסר מהרשימה העולמית של אונסקו

   "לא מחויבים לאונסקו" �

 ".אבל השאלה המהותית היא מה דורשים התנאים הישראליים.  רווח גדול–מיתוג מאונסקו " �

אם כי להכרזה יש , ניכר כי תוצרי התהליך חשובים בעיני המרואיינים יותר מההכרזה הבינלאומית

  .ערך מיתוגי

  

  ?יהאם יש לתת מעמד סטטוטורי לתכנית מרחב ביוספראלה ניהולית נוספת הינה ש

 "מרחב ביוספרי אינו תוכנית סטטוטורית" �

 "מרחב ביוספרי לא צריך להתנגש עם תוכניות סטטוטוריות" �

 "?אולי הקהילה עוד כמה שנים תרצה לשנות כמה דברים. מעמד סטטוטורי מגביל. אין צורך" �

 "ותיש לאפשר גמיש! לא" �

 "אין כל חשיבות לתכנית לא סטטוטורית. חד משמעי. כן" �

 מיקוד ממשקי. 3; מיקוד מחקרי. 2; מהלך סטאטוטורי. 1: בפועל ישנן שלוש חלופות"  �

  "בעיקר שבארץ יש הרבה רגולציה, לא חשוב המעמד הסטאטוטורי" �

סטטוטריות יש היום שפה תכנונית משמרת ויש להצמד אליה ולקדם שימור על ידי תוכניות "  �

  "הדרך הטובה ביותר הינה מרקמים מוטי שימור כגון שקמה או בקעת הנדיב. בלבד

מדעות המרואיינים בהקשר להיבט הסטטוטורי ניכרת קוטביות בין המצדדים באופן מוחלט ובין 

  .המתנגדים נחרצות לתת תוקף חוקי לתכנית מרחב ביוספרי

  

  מבט לעתיד

  ? לדעת המרואייניםמרחבים ביוספרייםמהו תפקידה של תכנית האב לאיתור 

 "אלא הגדרה של תהליך וקריטריונים, מפה איננה התוצר הנדרש כרגע" �

תפעל תחת שיקולי , משמע, ב" כל המדינה צריכה להיות מנוהלת כמ2040 עד –כחזון " �

 "קיימא-פיתוח בר

בים על תכנית האב למרחבים ביוספריים להוות בסיס לקביעת המדיניות הלאומית למרח" �

 "כחלק מתפיסה רחבה יותר המאמצת עקרונות של פיתוח בר קיימא, הביוספרים בישראל

  "נקודת מבט חדשה ושונה לניהול סביבתי של שטחים פתוחים" �
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בעיקר בהיבטי מימון ותיקצוב התהליך התכנוני , להגדיל את מעורבות המדינה בתהליך" �

 "והתהליך היישומי

ניתוח , )מצאי(הוצע תהליך המתחיל בסקר .  המרחבהדגשת חשיבות תהליך קביעת גלעיני" �

. או חיץ/הגדרת דרגות הרגישות הגבוהות ומתוכם בחירת אזורי גלעין ו, חשיבות ורגישות

, שטח לשימור שאינו גלעין: קביעת דרגות שונות של רגישות בתוך הגלעין, ברמה התכנונית

 " ורק אחר כך שטח שהוא חיץ–שטח לשיקום 

שירותים (הערים מאפשרים את השירותים האקולוגיים שנותן המרחב הכפרי ציפוף ופיתוח " �

   )פ"ש,חמצן,  פסולת–אלה חיוניים לעיר 

"). ?מה קצב הקלקול("אופטימיזציה של שמירת טבע למצב נתון : מרחבים ביוספריים ככלי" �

  "לעצור את מה שיש לו אימפקט כבד

שימור תרבות ומהות : גיה קיומיתהשלטון המקומי צריך לראות במרחב ביוספרי אסטרט" �

  "האזור

על מנת שהן יוכלו , ארצית תוכל לתרום בייצוג מספק של המערכות האקולוגיות-תכנית כלל" �

  "להשתמר

, )טביעת הרגל האקולוגית של המחקר(מנגנון שמווסת את עומס המחקרים בשטחי החיץ " �

המגוון הביולוגי צפוי לנוע . ב ומסדרונות אקולוגיים קשורים לשינוי האקלימי" מ–בישראל 

  "ינועו צפונה במקום להכחד. דרום-ולכן המסדרונות בכיוון צפון, צפונה

מרחב ביוספרי הינו מהכלים החזקים של . קיימא-נדבך בפיתוח בר, שימור המגוון הביולוגי " �

 "קיימא-פיתוח בר

 .העבודה הזו צריכה להסתכל על כל הבעיות התכנוניות בישראל שצורכות שטח" �

.  שאין עדיין משנה סדורה ליישובם–קונפליקטים בין שימושי קרקע מתחרים על שטח 

לתת למערכת התכנון המלצות כיצד להתמודד עם ההתנגשות בין הרצון להפקת , לדוגמא

  "לבין הרצון לשמור על המרחב הביוספרי, אנרגיה מתחדשת

  "ליצור מודל למרחב ביוספרי ישראלי" �

  " צריך יוזמה לאומית–בים הביוספריים בשביל לקדם רעיון המרח" �

 "תמיכה לאומית בהיבט המחקרי" �

סטטוטורית וכן , מרקמית(על התכנית לקבוע כללים מתי עושים תכנית כזו או אחרת " �

  )"הלאה

המודל . תפקידי תוכנית האב בנוכחית הינם הגדרת מודל למרחב ביוספרי ישראלי, לדעת המרואיינים

ניכרת . ויתן בידי מערכת התכנון המלצות לשימור שטחים פתוחים, יוניםיכלול הגדרת תהליך וקריטר

  .קיימא- כלי מרכזי בפיתוח בר–גישה הרואה במרחבים ביוספריים כתוכנית לאומית 

  

  ?מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים הבאים

 "דגש משמעותי על צרכי הקהילה ויוזמות הקהילה" �

כל מקום בישראל יכול להיות . חב ביוספרי והיכן לאלא ניתן לקבוע כעת מראש היכן יהיה מר" �

 "מרחב ביוספרי

 "מרחב אחד המוחל על כל ישראל" �
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  "מבנה מוסדר של קריטריונים סביבתיים כבסיס" �

  " כדי להוביל את התהליך–יש לזהות מנהיגות מקומית " �

  "מוצרים לשימור, נוף תרבות, מגוון מינים, קריטריונים אקולוגיים" �

 "מקומות שבמידה ולא יוקם מרחב ביוספרי הם ייהרסו, זורי גלעיןחשוב לזהות א" �

מתגבר , ככל שעולה רמת הפגיעה או האיום על משאבי הסביבה. זיהוי אזורי קונפליקט" �

 "הצורך להפעלת כלים שישפרו את ההגנה

 יש לחפש דוקא מוקדי חיכוך בין הקהילה –כיוון שהבסיס למרחב ביוספרי הוא הקהילה " �

 "ברמה הלאומית-ביבה  לשימור הס

 "הגדרת שותפים אסטרטגיים לתהליך מבין הגופים הממשלתיים" �

נדה וקהילה המוכנה לשתף פעולה ומוכנה לקבל על עצמה 'כל מקום בו יש מנהיגות עם אג" �

 "וויתורים לאורך זמן למען שימור אורח חייה

 " מרחב ביוספריזיהוי שטחים ערכיים שאין עליהם היום הגנה סטטוטורית כגלעינים של" �

.  עקרונות נוספים ברמה המקומית10-ו, קיימא ברמה הלאומית- עקרונות של פיתוח בר16" �

  לקריטריונים ופרמטרים של איתור -קיימא -ניתן לעשות אדפטציה של העקרונות לפיתוח בר

 "מרחב ביוספרי

 "דות שנתקלו בהתנג–ג להכריז על שמורות טבע "איתור על ידי בחינת נסיונות הרט" �

  )"אמור לצמוח מלמטה( למרחב ביוספרי feasibility studyאין דבר כזה " �

  "אלא באופטימיזציה של שימור טבע, מרחב ביוספרי אינו תלוי בערכיות השטח" �

 "לא צריך להיות פרמטר של שיתוף הציבור באיתור מרחב ביוספרי" �

  "ותי המערכתאלא על פי שיר, ארגון הליבה והחייץ לא על פי המגוון הביולוגי" �

 "קו אדום שבו שומרים על הסביבה על מנת להמשיך ולקיים את הפיתוח" �

עם אילו סוגי קונפליקטים המערכת הקיימת אינה יודעת : לבדוק את מערכת התכנון" �

 "להתמודד

  )"פי"או קשר מו(ניטור וקשר אקדמי , למפות יזמויות בתחום סקרים" �

 " Diversitas -ו, Arab MABאפשרות להשתלב ברשתות " �

 "אזורים מאוימים ובעייתיים כיום" �

 "הגברת השמירה על מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים" �

 " יש להעמיק את התפיסה של נופי תרבות–מבחינת מורשת " �

  

בניתוח העקרונות הרבים לאיתור מרחבים ביוספריים שהועלו על ידי המומחים ניכרות מספר 

  :גישות

.  להגן על אזורים ערכיים שכיום אין עליהם הגנה מספקתעל המרחבים הביוספריים .1

  .יש לאתר אזורים אלו כקריטריון איתור, משמע

 לפיכך יש לסקור את –יכולת היישום של המרחב הביוספרי תלויה במנהיגות מקומית  .2

 יכולת קידום התהליך כקריטריון

 כלל לא ניתן –" מלמטה"גישה נוספת טוענת שכיוון שמרחב ביוספרי הינו תהליך המונע  .3

 לבחון התכנות או קריטריון לאיתור מרחבים ביוספריים
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קריטריונים קלאסיים של רציפות ואיכות השטחים לשימור הן מבחינה סביבתית והן  .4

 .מבחינת ערכי מורשת

  

מוחין של - בבחינת סיעור"מה יכול לעזור בתהליך האיתור"השאלה האחרונה שנשאלה היא 

  : שהועלולהלן הרעיונות. רעיונות

  
 "ניתן ללמוד מהדוגמא של מנהלות שכונתיות בירושלים וליישם כמודל לניהול" �

 ניתן להוועץ בהם –מנהלי מרחבים ברשות הטבע והגנים מכירים את השטח ככף ידם " �

 "לאיתור הכתמים הראשוניים

 "ניתן לבחון מנגנון כמו של משטרה עירונית מבחינת סמכויות" �

 הירוקים לרעיון המרחב הביוספרי יש להגדיל את הגלעינים על מנת לגייס את הגופים" �

  )"מעבר לגודל שמורת הטבע המקורית(השמורים 

"פים האזוריים של משרד המדע יהיו קשורים למרחבים ביוספריים"להציע שהמו"
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  נושא

  ממוקד  כללי

  אבי פרבולוצקי
  הנדיב-אקולוג יד
  

  ?יוספרימהו מרחב ב
  איתור מקומות בהם יש קונפליקט בין שומרי טבע ואחרים

  חיובי  ב"גישה כלפי מ

  שיתוף ציבור
גם הוא מורכב מבעלי עניין ודעה או ". ציבור"אין חיה כזו .  שותפות ניהולית בפתרון קונפליקטים–הליך ביוספרי 

  .קבוצות אינטרס וככאלה יש לערבם

  היבטים יישומיים
-ב על גבול צרפת"ועוד מ,  בצרפתCamargב "מביא כדוגמא את מ.  מיפוי של שחקנים ואינטרסיםמציע לערוך

  גרמניה

  ב"גבולות תפקודיים של מ

באם ). ייעור ותשתיות, חקלאות(הקונפליקטים נמצאים באזורי חיכוך בין בעלי אינטרסים שונים משמירת טבע 
ראוי .. פן דווקא הקונפליקט עם הבינוי יהיה קטן יחסיתשומרים על מינימום ישובים חדשים ובניה צמודת דו

 אם אמרתי את –) בקעת בית נטופה והישובים בשוליה, למשל(לתחום האזור החקלאי והישובים העוטפים אותו 
  .זה איני מבין מה אמרתי

דיסציפלינות , יםכאן בגלל פיצול הניהול בין גופים שונ. כיוון אחר שנחשפתי אליו לאחרונה הוא ניהול אגני ניקוז
  .גם כאו יש להפעיל ניהול ביוספרי משתף. וחוקים שונים נוצרים מצבים אבסורדיים

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

אלא משתפים גם גורמים נוספים ובונים מנהלת חזקה ,  לא נותנים לשומרי הטבע לנהל–" העקרון הביוספרי"
זו לטעמי מהותו (לאופטימיזציה של האינטרסים המעורבים ועניינית שרואה את ייעודה במציאת דרכים מוסכמות 

  ).של הניהול הביוספרי

    ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

    ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

התייחסות 
    כרמל
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ממוקדת     רמת מנשה
    שפלת יהודה  למרחבים

    תפקיד תכנית האב

 הקריטריונים לבחירת המרחבים מהם
  ?הבאים

   שנתקלו בהתנגדות–ט "ג להכריז על ש"איתור על ידי בחינת נסיונות הרט

  מבט לעתיד

    ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  אוריאל ספריאל
  ר הועדה הישראלית אדם וביוספרה"יו

  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  ושימוש בו בדרך ברת קיימא , של המגוון הביולוגיהכרה בערכו 

  קידום השתלבות האדם במערכות האקולוגיות שבהן הוא נמצא

  אפשר לדבר על תכנון ביוספרי של מדינה. חיובית  ב"גישה כלפי מ

   בשביל העניים שחיים על הקרקע ומתקיימים ממנה–ב "המ  שיתוף ציבור

  ולא מוכרים לנו את המזון, אים היהודיים שצורכים המון קרקע ומיםקונפליקט עם החקל  היבטים יישומיים

  ב"גבולות תפקודיים של מ
  . אזור המעבר–הרעיון המשמעותי .  כלפי אזור הליבה–אלא רק כלפי פנים , ב אין גבולות כלפי חוץ"למ

  .ב"התפקוד של ממסדרונות אקולוגיים משפרים . אזורים קטנים מוגנים פחות משמעותיים מאזור מוגן גדול

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  

    ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  לא מחויבים לאונסקו

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

    ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

  ב צריך להיות מנוהל על ידי המקומיים"מ. ב בכרמל"לא שיתפו הדרוזים בהקמת המ  כרמל

    רמת מנשה
התייחסות 
ממוקדת 
   שם מוצלח שהמציא אלי שטרן–מרחב ביוספרי   שפלת יהודה  למרחבים

  מבט לעתיד
  תפקיד תכנית האב

ולכן המסדרונות , המגוון הביולוגי צפוי לנוע צפונה. ב ומסדרונות אקולוגיים קשורים לשינוי האקלימי" מ–בישראל 
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  .ינועו צפונה במקום להכחד. דרום-בכיוון צפון
  .ק" מהכלים החזקים של הפב–ב "המ. ק" נדבך בפב, המגוון הביולוגי

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

  אלא על פי שירותי המערכת, ארגון הליבה והחייץ לא על פי המגוון הביולוגי
  קו אדום שבו שומרים על הסביבה על מנת להמשיך ולקיים את הפיתוח

    ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  איל מיטרני
  ג מחוז מרכז "טר

   קהל וקהילה

  ?מהו מרחב ביוספרי
  

   לא יכול לעבוד–אך אם מושת מלמעלה . חיובית בסך הכל  ב"גישה כלפי מ

  שיתוף ציבור
 הרשות התושבים וראשי. האינטרסים הם לא של מנהל התכנון אלא של התושבים המקומיים. המפתח המרכזי

  .צריכים להרוויח מהמהלך

  היבטים יישומיים
  .יש לקחת פיילוט ולהראות הצלחה כלכלית של הפכית אזור למרחב ביוספרי

  ואיש ניהול מוכשר) או משהו בסגנון(מומחה לגישור , נדרש צוות ניהול מקצועי ולא פוליטי שכולל כלכלן

    ב"גבולות תפקודיים של מ

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  לא מבין משמעות של זה–גישה מרקמית  •
, ב"מודעות עמוקה של התושבים להיות המ, פעילות חינוך אינטנסיבית כחלק מפעילות המנהלת •

 למשמעויות שלו עבורם ועבור סביבתם ומאן שותפןת שלהם
  )ערכי טבע ומורשת(רשויות לא מפסידות , )גאוות יחידה, פרנסה, יוקרה(תושבים מרוויחים  •

  יכן שאין שטחים מוגניםה  ?ב" לא להקים מהיכן

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  לא

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

  ולא לסביבה) פארקים לאומיים ושמורות טבע(בעולם יש מקומות עם מעמד סטטוטורי לליבה . לא חייב  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

    כרמל

    רמת מנשה
התייחסות 
ממוקדת 
    שפלת יהודה  למרחבים
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    תפקיד תכנית האב

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

  

  מבט לעתיד

  אנשי שטח מקצועיים לגישור וניהול  ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  אליעזר פרנקנברג
  ג"רט

  קשרים בינלאומיים
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  ולפעולות המעקב והניטור, ת חשיבות האזורהמדע הוא הבסיס לקביע

  ג"אבל טוען שאינו מייצג את העמדות ברט, חיובית  ב"גישה כלפי מ

  שיתוף ציבור
-טווח וברי-ולכן בעלי יכולת להוביל מהלכים  ארוכי, הנשארים הם התושבים. ז מתחלפים"ראשי ערים ומוא

  .קיימא
  ליים אלא גם ניהו, ב אינם רק סביבתיים"המחקרים במ

  אלא גם על אזור החיץ, לבחון את השפעת אזור המעבר לא רק על הלב השמור  היבטים יישומיים

  ב"גבולות תפקודיים של מ
  היום מבינים שאי אפשר לשמור על שמורה בלי אזור חייץ

  . בית בדאבל לא, גם מטע זיתים יהיה בחייץ.  כן–אבל אזור אימונים , בסיס צבאי לא יכול להיות באזור החייץ

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

   שמירה על האופי הטבעי של האזור–אבל המפתח , ב עקרונות אחרים"לכל מ

    ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

ט הוא מוסר מהרשימה העולמית "ב מורכב רק מש"כשמ. השילוב התכנוני והניהולי הוא זה שמביא לידי הכרזה
   אונסקושל

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

    ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

  כרמל
  .  יותר חקלאות אורגנית ופחות תעשייתית-ממשק 

  ) שנים3לאורך תקופה של ( סדנאות שיתוף ציבור 9במהלך ההכרזה נערכו 
התייחסות 
ממוקדת 

  .ב משרת מטרות ראש המועצה" נוצרה סיטואציה שבה המ–" התרגיל של מגידו"  רמת מנשה
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  שפלת יהודה  למרחבים
לצורך תיאום הממשק . והשני אומר לא,  ראש מועצה אחד אומר כן–לא עוברת את תנאי הסף של ההכרזה 

  וכאן עולים קונפליקטים, נדרש תיאום ארגוני

  תפקיד תכנית האב

ת מה שיש לעצור א"). ?מה קצב הקלקול("אופטימיזציה של שמירת טבע למצב נתון : מרחבים ביוספריים ככלי
  לו אימפקט כבד

  .שימור תרבות ומהות האזור: ב אסטרטגיה קיומית"השלטון המקומי צריך לראות במ
  על מנת שהן יוכלו להשתמר, ארצית תוכל לתרום בייצוג מספק של המערכות האקולוגיות-תכנית כלל

  )טביעת הרגל האקולוגית של המחקר(מנגנון שמווסת את עומס המחקרים בשטחי החיץ 

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

  ).אמור לצמוח מלמטה(ב " למfeasibility studyאין דבר כזה 
  אלא באופטימיזציה של שימור טבע, ב אינו תלוי בערכיות השטח"המ

  ב"לא צריך להיות פרמטר של שיתוף הציבור באיתור מ
  מבט לעתיד

  ?מה יכול לעזור/ מי 
 שבמערכת כזו –אבל חשוב להנחיל ההבנה . ירה בלעדית על עתידוג אין אמ"ישנה בעיה שמדובר בשטח שלרט

הגבלות על , ניהול מבקרים, אויר נקי, סינון מים: ג השפעה על שטחים שאינם בניהולה"יכולה להיות לרט
  מוגן-הפיתוח באזור הלא
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  נושא

  ממוקד  כללי

  גלית כהן
  המשרד להגנת הסביבה

  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  
  

  קיימא-הדגש בעיקר על היבטים של קידום פיתוח בר. לא שוללת  ב"גישה כלפי מ

  שיתוף ציבור

קיימא מביא כל האנטרסים על -פיתוח בר.  מבורך–כל תהליך שיכול להוביל להדברות עם ובין בעלי עניין 
  ...חקלאים,  תעשיינים–השולחן 

  ). אולי התנדבותיות(אלה מועצות ציבוריות ". קיבוץ"ינו  א–ב "מנגנון הניהול המשותף במ
  

  היבטים יישומיים
בין ". מועצה ציבורית"אלא מעין , סבורה שלא כדאי להקים רשות פורמלית חדשה של המרחב הביוספרי

  המסגרת הניהולית המקומית לבין המועצה הציבורית תהיה חלוקת סמכויות ופלטפורמות קבועות להדברות

  ב"ולכן מציעה לראות בערים את הלב של המ, קיימא מדגישה את העיר-גישה של פיתוח בר  ב"ות תפקודיים של מגבול

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  כל עוד תואמת העקרונות, השונות טובה. קיימא שונה לחלוטין מרשות לרשות-פיתוח בר

    ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

    ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

התייחסות     כרמל
    רמת מנשה



 122

ממוקדת 
  למרחבים

  שפלת יהודה
  

  תפקיד תכנית האב
 –שירותים אלה חיוניים לעיר (ציפוף ופיתוח הערים מאפשרים את השירותים האקולוגיים שנותן המרחב הכפרי 

  )פ"ש,חמצן, פסולת

ת המרחבים מהם הקריטריונים לבחיר
  ?הבאים

ניתן לעשות אדפטציה של .  עקרונות נוספים ברמה המקומית10-ו, ק ברמה הלאומית" עקרונות של פב16
  ב"  לקריטריונים ופרמטרים של איתור מ-ק "העקרונות לפב

  מבט לעתיד

  דרכו נולדים דברים חדשים ,  המתח בין האינטרסים בריא–אופוזיציה   ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  ותםדותן ר
  ג"רט

  אקולוג
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
 ניתן –יש לפעול בתהליכים סוציאלים וחברתיים , על מנת להגיע לתוצאות של שמירת טבע מיטבית, מרחב שבו

  להגיע לשימור הסביבה בשיתוף ציבור

  חיובית  ב"גישה כלפי מ

  חשוב שתהיה התחלה מלמטה". נכונים"דרכה לכיוונים הכוונה וה  שיתוף ציבור

  ממשק טבע, חינוך, תיירות, חקלאות, שיפור רמת ההכנסות של תושבי השמורה העוסקים בכל התחומים  היבטים יישומיים

  ב"גבולות תפקודיים של מ
טחים עליהם מנת להגדיל את הש-נטציה לשטחים פתוחים סמוכים עליתוך אוריוגבולות המרחב המוגדרים ב

  ניתן לשמור

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

   כל מי שמוכן להשתתף–התחום הוא לא רק פיסי 

  ערים הן בעיתיות  ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

תרחש כעת בחוף הכרמל בהקשר של החשיבות עולה במאבקים סביבתיים כנגד חברות תשתית גדולות כפי שמ
   בינלאומיבהכרח בעל מימד ולא ,אזור שלהםבמדובר על תהליך פנימי של תושבים . זהג

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

  למנוע תהליכים שאינם מיטיבים עם מרחב זה ומכלוליועשוי זה . כדאי מאד  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

התייחסות 
ממוקדת 
  למרחבים

  כרמל

.  ניטור של ערכי טבע וממשקקיים אקולוגי בתחום הביולוגי. במספר מובנים כמרחב ביוספרי הכרמל מתפקד
קיימת פעילות .  עבודה עם בתי הספר היסודיים וחלק מהתיכונים על נושאים סביבתייםנעשיתבתחום החינוך 

משום העניין פשוט יחסית .  הבסיסמתווהחלוקת המרחב נעשית בהתאם לכאשר ,  שיתוף הציבור בממשקשל
כיום . ובכל זאת חסרה התודעה. ל לנופש" הוא גן לאומי או יערות קקלכתחילה הגלעינים הם שמורות והחיץשמ

  יש הרבה אנשים שמודעים לנושא היותם תושבי מרחב ביוספרי אך לא ברור מה עושים עם זה
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  רמת מנשה
 אך כיום נראה שתושבי מלאשיתוף הציבור לא היה לגמרי . תהליך מצויין ונכון מבחינת הכיווניות של התכנית

  נכוןה בכיוון את התהליך וליכיםמהמרחב 

  שפלת יהודה
זה היה יותר תרגיל בתכנון של גופים ממשלתיים מאשר מרחב . שיתוף התושבים ובעלי העניין החל מאוחר מדי

  ביוספרי

  מועצות אזוריות בודדות ובהמשך לחבר ביניהןאיתור , איתור מרחבים פוטנציאלים  תפקיד תכנית האב

ריונים לבחירת המרחבים מהם הקריט
  ?הבאים

לאחר מכן פיצול . איתור מרחבים גדולים ככל שניתן בהם יש טבע חקלאות וערכים מורשת ונוף, כפי שצויין לעיל
לאחר קידום מועצות . אלא אם כן יש כימיה בין המועצות. השטח למועצות אזוריות ועבודה על כל אחת במקביל

  הגדרת מרחב גדול יותרלכיוון האמור לנסות לאחד ביניהן ל
  מבט לעתיד

  ?מה יכול לעזור/ מי 
, הגנת הסביבה, משרדי החקלאות, עמותת ארץ אהבתי, מועצות אזוריות, שילוב של גורמים שונים וביניהם

  רשות הטבע והגנים, חברה להגנת הטבע, רשויות הניקוז, מנהל מקרקעי ישראל, חינוך, פנים, תירות
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  נושא

  ממוקד  כללי

  דני בר אלי
  ו ישראל"אונסק

  ל"מזכ
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  .מבוסס על צרכי הקהילה והחזון שלה, משולב עם אמצעים אחרים, עוד אמצעי לפיתוח בר קיימא

  חיובית  ב"גישה כלפי מ

  שיתוף ציבור

  ! הקהילה–זה הבסיס החשוב ביותר 
  'וכו, ועדים יישובים, שי מועצהידי פורומים של רא-שיתוף קהילה על
  נציגי אקדמיה, ט"חלה, ג"רט, גופי תכנון: ברמה הארצית

  .גופי תשתיות, רכבת ישראל , מקורות, רשות המים: בעלי עניין

  היבטים יישומיים
הבודקת את צרכי הקהילה בכל , אך יש לזכור שזוהי מערכת דינמית ולא סגורה. כלי תכנוני ממדרגה ראשונה

  וןזמן נת
   מדובר בתהליך חינוכי ארוך טווח של שינוי עמדות– שיתחיל תהליך של יצירת סוכני שינוי facilitator-יש צורך ב

  ב"גבולות תפקודיים של מ
 ככלי –יש לבחון מרחבים ביוספריים צבאיים . גם מרחבים עירוניים, גם ישראל כולה. ב"כל מקום יכול להיות מ

  .ם אשר בשליטת וניהול הצבאלפיתוח עקרונות שימור בשטחי
  פ בין מרחבים ביוספריים" שתSerial BRיש לבחון את המושג החדש באונסקו 

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  .חינוך בכל רבדיו. זיהוי צרכי הקהילה

  .ב יכול להיות בכל מקום"מ  ?ב"היכן לא להקים מ

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו
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  ב אינו תוכנית סטטוטורית"מ  ?טטוטורי לתכניתהאם לתת מעמד ס

    כרמל

  כלי לתכנון עתידי של חזון המועצה האזורית  רמת מנשה
התייחסות 
ממוקדת 
    שפלת יהודה  למרחבים

  תפקיד תכנית האב
  אלא הגדרה של תהליך וקריטריונים, מפה איננה התוצר הנדרש כרגע

  קיימא-תפעל תחת שיקולי פיתוח בר, משמע, ב"להיות מנוהלת כמ כל המדינה צריכה 2040 עד –כחזון 

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

לא ניתן לקבוע כעת , כל מרחב הוא ראי לתהליך הקהילתי. דגש משמעותי על צרכי הקהילה ויוזמות הקהילה
.  מרחב אחד המוחל על כל ישראללא שולל. ב"כל מקום בישראל יכול להיות מ. ב והיכן לא"מראש היכן יהיה מ

  .ברור שיש צורך במבנה מוסדר של קריטוריונים סביבתיים כבסיס
  . כדי להוביל את התהליך–יש לזהות מנהיגות מקומית 

  מוצרים לשימור, נוף תרבות, מגוון מינים, קריטריונים אקולגיים, בנוסף
  הרסוב הם יי"מקומות שבמידה ולא יוקם מ, חשוב לזהות אזורי גלעין

  מבט לעתיד

  ללמוד מהדוגמא של מנהלות שכונתיות בירושלים  ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  ולרי ברכיה
  מכון ירושלים לחקר ישראל

  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  האקולוגיות' הכרה בערך הכלכלי של השירותים הניתנים על ידי המע

  יוביתח  ב"גישה כלפי מ

  אלא התייחסות גם לאמונים על אחזקתם, לא רק שירותי מערכת אקולוגית. מוסדי-מציעה להתרכז בכיוון הניהולי  שיתוף ציבור

    היבטים יישומיים

  ב"גבולות תפקודיים של מ
  ולבחון איזה מתוכם מתאים לישראל, להעמיד מודלים של מה שקיים בעולם

  

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  ים אקולוגייםרצפ

  ) מתנגש–אנרגיה חלופית (  ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

  :שלוש חלופות
  מהלך סטאטוטורי. 1
  מיקוד מחקרי. 2
  מיקוד ממשקי. 3

התייחסות     כרמל
    רמת מנשה
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ממוקדת 
  למרחבים

  שפלת יהודה
  

  תפקיד תכנית האב

קונפליקטים בין שימושי קרקע . העבודה הזו צריכה להסתכל על כל הבעיות התכנוניות בישראל שצורכות שטח
התכנון המלצות כיצד להתמודד עם ' לתת למע, לדוגמא.  שאין עדיין משנה סדורה ליישובם–מתחרים על שטח 

  .ב" לשמור על המלבין הרצון, ההתנגשות בין הרצון להפקת אנרגיה מתחדשת
  השאלה של אנרגיה סולארית נעשית יותר ויותר קריטית

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

  עם אילו סוגי קונפליקטים המערכת הקיימת אינה יודעת להתמודד: לבדוק את מערכת התכנון

  דמבט לעתי

  ?מה יכול לעזור/ מי 
  . מיקי ליפשיץ מאוד יכול לעזור–ז "לפתח קשרים עם מוא

  .כדאי להיעזר בשמאי אסיף כדי לשים את העבודה על סדר היום. ם למגוון ביולוגי" שנת האו–שנה הבאה 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  יהושע שקדי
  ג"רט

  המדען הראשי
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  

  .חיובית  ב"גישה כלפי מ

  ב"הול המהחלק המורכב ביותר בני  שיתוף ציבור

  היבטים יישומיים
  .משוגע לדבר+ רצוי שיהיה ראש מועצה משתף פעולה 

  .צריך לקבוע סטנדרטים מבחינת כמות אנשים ותמהיל נכון בין אנשים לטבע

  ב"גבולות תפקודיים של מ
  .ב צריך להיות מבוסס על מועצות אזוריות שמסכימות לעבוד ביחד או לחילופין על מועצה אזורית אחת"מ

  ב לפי חבלי ארץ" מ–באופן כללי 

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  

  ?ב"היכן לא להקים מ
   אולי צפוף מדי–אזור מרכז 

  

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

    ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

    כרמל

    רמת מנשה
התייחסות 
ממוקדת 

    שפלת יהודה
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  למרחבים
     האבתפקיד תכנית

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

   מקום מתאים למרחב ביוספרי בדרום–הערבה 

  מבט לעתיד

    ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  יואב שגיא
  ט"חל

  א"ר דש"יו
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  

  יך ראוי ובמקומות מתאימיםיש יתרונות אם מתבצע בתהל. זהירה  ב"גישה כלפי מ

  שיתוף ציבור
למראית "יש להזהר לא לעשות שיתוף ציבור . חשוב מאוד לזהות את רחשי הציבור האמיתיים ובשלותו לרעיון

  "עין

  היבטים יישומיים

התוכנית בשפלה  קודמה בטרם זמנה מבחינת הבשלות בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות וגרמה בכך לתוצאות 
עולה . משמע למודעות סביבתית חדשה, "חשיבה ביוספרית"בדיעבד התכנית תרמה גם להתפתחות .  שליליות

  מכך שיש חשיבות רבה לניהול ועיתוי נכונים של התהליך
  

  .חשוב להגדיר ולהבטיח את מחוייבות הציבור ומקבלי ההחלטות ליישום ואכיפה של עקרונות המרחב
  

  ?כיצד? מי מממן? מי מתחזק

  ב"ודיים של מגבולות תפק
, יש לקבוע את הגולות על בסיס התייחסות מקצועית, גבולות מוניציפליים אינם צריכים להיות גבולות המרחב

 מתאימים כך קיימיםחשוב לכלול במרחב הביוספרי ישובים . תיירותיים וכדומה, אקולוגיים, גבולות גיאוגרפיים
  בו שהם יהוו את אזורי המעבר וייהנו מהמרחב בלי לפגוע 

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

  ?ב"היכן לא להקים מ
אלא אם אלה מהווים גלעין שמור על פי חוק בתוך מרחב , )דוגמת הכרמל(בשטחים מוגבלים המיועדים לשימור 

  שגבולותיו רחבים יותר
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היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  ..וםההכרזה עשוייה לתרום למחוייבות השותפים ולקידום הייש

  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית
המעמד הסטאטוטורי צריך להינתן לשטחים הערכיים והרגישים בתחום התכנית במסגרת החוקים ! . לא

  .מעבר לכך יש לאפשר גמישות)  חוק התכנון, שמורות וגנים(הקיימים 

  פקד ככזהלא הופעל על פי העקרונות הביוספריים ולא מת  כרמל

  .ההתנהלות, מהלך נכון ומוצלח מבחינת המיקום  רמת מנשה
התייחסות 
ממוקדת 
  שפלת יהודה  למרחבים

 –ההתייחסות הכללית . תחושה של הנחתה מלמעלה. לא הייתה בשלות למהלך, לא היה שיח ציבורי משמעותי
  התכנית גורמת נזקים

  תפקיד תכנית האב
להגדיל את מעורבות המדינה . ידום של מרחבים ביוספרייםלהגדיר תהליך נכון לאיתור וק. לבחון הפוטנציאל

  בעיקר בהיבטי מימון ותקצוב התהליך התכנוני והתהליך היישומי, בתהליך

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

  תפקיד המהלך לגבש

  מבט לעתיד

  ?למי? לעזור למה  ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  יובל פלד
  ג"רט

  מנהל מחקר ופיתוח
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
יש היום שינוי מהותי בשפה . מרתיע ולא ברור" ביוספרי"המושג . הקונספט כולו לא נכון. מושג עמום ולא טוב

בכל מקרה מציע את .  יש להמשיך לעבוד בכיון זה– והתוכניות המרקמיות 35א "אותה יצרה תמ, התכנונית
  "מרקם ביוספרי"ת כהזדמנות לשינוי מושגים למשל התוכני

  ב"גישה כלפי מ
יש היום שפה תכנונית משמרת ויש להצמד אליה . כל השאר הוא מוטה פיתוח, כאשר מגדירים גלעין. שלילית

הדרך הטובה ביותר הינה מרקמים מוטי שימור כגון שקמה או . ולקדם שימור על ידי תוכניות סטטוטריות בלבד
  נדיבבקעת ה

  שיתוף ציבור
). 2003 או 2001מהשנים (פעל להכנסת נושא שיתוף הציבור למכרזים של משרד הפנים . בעד שיתוף ציבור

  הפעילות מול הקהילה צריכה להיות משלימה לסטטוטוריקה ולא במקומה

  היבטים יישומיים
אזורים מאוימים ולא (ים ג  בתהליך מיפוי של מה חסר מבחינה תכנונית בשמירת שטחים פתוח"כרגע ברט

יש להכווין לפתיחת שטחים חלקאיים לציבור שכן השטחים הטבעיים . מציע להתייחס לאזורים החסרים). מוגנים
  מאוימים מידי

    ב"גבולות תפקודיים של מ

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

 תכנית סטטוטורית •
 ראיה מרקמית •
 תפעוליותתוכניות סטטוריות ותכניות : שתי רמות של תכנון •
 זה יכול לעבוד אם יש ראש ועדה מחוזית אוהד. פ פעולה ברמ התכנונית"שת •
  בקעת בית נטופה, אזור פולג, רמת סירין: למשל. יש לזהות אזורים בעייתיים ומאוימים •

  

    ?ב"היכן לא להקים מ

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו
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  אין כל חשיבות לתכנית לא סטטוטורית. מעיחד מש. כן  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

  כרמל
לא מנוהל . ג"של הרט GISראו מול עינהם את התקציב למערכת ה . היה מנהל מחוז בעת ההכרזה על הכרמל

  כמרחב ביוספרי

    רמת מנשה

התייחסות 
ממוקדת 
  אם לכיש מזרח היה מתוכנן בתכנית מרקמית הבעיות היו נמנעות  שפלת יהודה  למרחבים

  תפקיד תכנית האב
  ). סטטוטורית וכן הלאה, מרקמית(על התכנית לקבוע כללים מתי עושים תכנית כזו או אחרת 

  .חלקיות-מחוזיות, יש להתייחס הן ברמה הארצית והן ברמה המחוזית דרך קידום תוכניות מרקמיות

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

. יש להוביל להגברת השמירה על מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים. ם כיוםאזורים מאוימים ובעייתיי
 . יש להעמיק את התפיסה של נופי תרבות–מבחינת מורשת 

  מבט לעתיד

  ?מה יכול לעזור/ מי 
ניר , יובל פלד: אנשי מפתח. יש להם מה לתרום.  ישמחו מאוד לשתף פעולה ולהיות שותפים בתהליך–ג "מהרט
  הלל זוסמן, אנגרט
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  נושא

  ממוקד  כללי

  מנחם זלוצקי
  המשרד להגנת הסביבה
  ראש אגף שטחים פתוחים

  

  ?מהו מרחב ביוספרי

 הלימה ביניהן –הטבעיות לפעילות האנושית '  קיום בין המע-ב בא לידי ביטוי בשילוב ודו"המ. יש הגדרות
מתוך הכרה , ע באיזון הקיים ולהגביל את רמת הפיתוח והיקפוונכונות של התושבים במרחב שלא לפגו

דברים אלה נכונים גם כאשר האזור לכאורה נראה . בחשיבות המערכות האקולוגיות ותרומתן למרחב ולאדם
  משום שאנו יודעים שכל מערכת אקולוגית יש לה התרומות והתועלות שלה, פחות ערכי ואטרקטיבי

  ב"גישה כלפי מ
ומצד שני מאפשרת לנצל את הפוטנציאל של האזור על ,  שה זו מכירה מצד אחד בייחודיות של האזורגי. חיובית

שבה שונות מאוד גדולה , מדינה מגוונת,  דווקא במדינה קטנה כשלנו–זוהי גישה חשובה . ידי ניהול נכון ומיתוג
  גאווה המקומיתהמקומיות וה, המרחב הביוספרי עשוי להעצים את הייחודיות. בין אזור לאזור

  שיתוף ציבור

". שיתוף הקהילה "–אולי יותר נכון לאמר . הקונספט יכול להתקיים רק מתוך מודעות של הציבור ושל הקהילה
השיתוף מביא גם להיכרות ולמידה טובה יותר של הציבור את המרחב . אנשי הקהילה הם המכירים את הסביבה

  . שבו הם חיים
בשפלת יהודה זיהו את האפשרות למתג באמצעות . י גם בפעילות הכלכליתשבא לידי ביטו–ערך חינוכי 

  .מיתוג האזור תורם לפעילות הכלכלית. הכרמים
המרחב . לא תמיד הציבור הרחב מכיר את האיכויות. התובנות של הקהילה לפעמים מגיעות יותר מאוחר

  ר וסביבתה אלא עי– אך לא יכול להיות רק עיר –העירוני ישולב במרחב הביוספרי 

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

  היבטים יישומיים

.  זה הולך לכיוונים רבים ושונים– ברגע שהקונספט מקובל –את האוכלוסיה " לבשל"לפעמים צריך קודם 
ההיבטים היישומיים קשורים גם למנהיגות .  תהליך שלוקח את הזמן שלו–ובנכסים הטבעיים ' ההכרה בפוט

 אם הקהילה תהיה בשלה תתמוך –שאלה של המשכיות . למנהיגות כח הרס וגם כח בנייה. המובילה בקהילות
  .במנהיג שימשיך בדרך זו

הבנה כזו יכולה להוביל . מבלי הבנה מספקת של ייחודיות האזור, מרבית התשתיות מתוכננות ברמה הארצית
 היו –המרחב וייחודיותו ' חלק גדול מפוט. על-י רצתה לחצות את מרחב מנשה בקו"חח. לתכנון ולביצוע טוב יותר

  וידעו לנמק, התושבים התארגנו והובילו מאבק. הולכים לאיבוד
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  ב"גבולות תפקודיים של מ

 זה אזור שנועד לספוג את –בתכנון אומרים .  לבין חיץ תכנוני, של המרחב הביוספרי" חיץ"יש בלבול בין המושג 
  .  עדיין אזור ערכי–אבל החיץ במרחב הביוספרי , ההשפעות השליליות

ישנם מקומות שבהם הפעילות . בראשית-הרמחב הביוספרי לרוב אינו בארץ. הגדיר את אופן תיחום החיץצריך ל
  האנושית מתקיימת באזורים רגישים

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

ויודעת , אם יש קהילה בשלה ומכירה בערך ומוכנה לקחת על עצמה מגבלות. הנוסחא המנצחת חוזרת לקהילה
 הסיכוי –אם נכפה מלמעלה . אם יש מודעות וצומח מלמטה.  זו הנוסחא–המגבלות להכיר ביתרונות של 

  להצליח קטן

  ?ב"היכן לא להקים מ

במידה כזו שקשה להתעלם מן המציאות " מקולקלים"אבל יש אזורים שהם כבר , כל אזור יש לו את הפוטנציאל
י עוסק בשילוב בין טבע ונוף טבעי לבין צריך לזכור שהמרחב הביוספר, מצד שני.  רמת חובב–לדוגמא . בשטח
יש לה ,  ככל שתהיה מודעת–כי פעילות של אדם , יש אזורים שראוי להגדירם כבעלי עדיפות לטבע. האדם

  . השלכות
בלא , מדינת מהגרים, כי המדינה צעירה, הקמת מרחבים ביוספריים בישראל עלולה להיות תהליך בעייתי

  ורותמסורות מקומיות העוברות בין הד

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

. מיתוג של האזור לא רק בארץ אלא גם בעולם.  ההכרה הרשמית–נותן את הגושפנקה . צריך לשאוף לזה. כן
  יכול לסייע בהכנת התכנית. ו"צריך להכיר את דרישות אונסק. תועלות תיירותיות

  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית
המעמד הסטאטוטורי עוזר לקבע דברים ולשמור .  לא תנאי הכרחי–רש מעמד סטאטוטורי ו לא דו"אם אונסק

 אז –רק כאשר התהליך מבשיל . כמו בשפלת יהודה, אבל בשלבים הראשונים עלול לאיים. עליהם מפני כרסום
  לא ישר מתכנית אב לסטאטוטורית . לתת את המעמד הסטאטוטורי

  כרמל

  רמת מנשה
התייחסות 
ממוקדת 
  שפלת יהודה  למרחבים

 בא –גם בכרמל ובשפלת יהודה . קטן והומוגני.  בשלות תושבים–רמת מנשה . ב שתוכנן שונה מאחרים"מכל 
לעומת זאת בשפלת , רמת מנשה אזור מיושב שמיצה את עתודותיו. ללא שיתוף תושבים, מהכתבה מלמעלה

   במזרח לכיש היתה תחושה שהאזור עדיין ריק–יהודה 

  זמניים -שני תפקידים בו. והן הקהילתית) כי יש היבט מדעי( הן המדעית –בניית התשתית   תפקיד תכנית האב

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

או ,  האם לתכנן לפי גופים מוניציפאליים ואחר כך לצרף אזורים–שאלה . בסיס מוניציפאלי ובסיס גיאוגרפי
   עם התועלות שהמרחב הכפרי נותן לעיר ולהיפך–ת השילוב בין העיר והכפר מציע לבחון א. אחרת

  לעתידמבט 

  ?מה יכול לעזור/ מי 

אנשי תכנון צריכים להכנס לזה .  אנשי מקצוע שמבינים את המהות של התפיסה–קודם כל . כל מי שמוכן לעזור
וגם המשרד להגנת . מי אולי גם מרכז השלטון המקו–מרכז המועצות האזוריות עשוי לסייע . לאחר לימוד

משרדים נוספים עשויים . ארגוני החברה האזרחית, רשויות ניקוז, ל"ג וקק"מנהלי שטחים כמו רט, הסביבה
  .משרד התיירות,  למשל–להתערב ברמה הארצית 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  נעם לידר
  ג"רט

  אקולוג
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  ך מכיר את הנושאלא כל כ

  חיובית  ב"גישה כלפי מ

    שיתוף ציבור

  היבטים יישומיים

  :ב"חקלאות באזורי החיץ במ
 ח" חסמים למעבר בע–חקלאות מבנים , מטעים מגודרים
 בעיית ריסוסים

   אין נכונות רבה מצד משרד החקלאות– מאיפה יבוא –" חקלאות נכונה"תמריצים ל

    ב"גבולות תפקודיים של מ

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  

    ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

    ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

    כרמל

    רמת מנשה
התייחסות 
ממוקדת 

    שפלת יהודה
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  למרחבים
    תפקיד תכנית האב

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

  

  מבט לעתיד

    ?יכול לעזורמה / מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  רע תלמי
  המרחב הביוספרי מגידו

  פרויקטור
  

  ?מהו מרחב ביוספרי

  .ב הוא שיטת ניהול מוניציפאלית אזורית"המ
 כלי לניהול והשגת חזון משותף תוך שיתוף התושבים במהלכים

   –גדר עדיין לא לגמרי מו" מרחב ביוספרי" מהו בדיוק
  

  , כלי חברתי להשגת קיימות בכל תחומי החיים: מרחב ביוספרי 
  : נשען על מספר רגליים עיקריות 

   מוקדם ככל האפשר–שיתוף כל בעלי העניין בשלבי התכנון  •

  יצירת הסכמות כבסיס להמשך התקדמות  •

  יצירת כלים לניהול הקונפליקטים •

  )ותקציבים , נהלי עבודה, מנגנון ניהול,  כלים,חזון משותף( יצירת מכניזם איזורי מותאם  •

  חיובית  ב"גישה כלפי מ

  המטרה היא שהציבור יקבע את עתידו. שיתוף ציבור הוא הבסיס  שיתוף ציבור

  היבטים יישומיים
וועדה משותפת של מקבלי החלטות ונציגי ציבור . יש לעבור כמה שיותר מהר משלב הדיבורים לשלב המעשים

  .ישומי שעומדים לבצעלכל מהלך י

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

  ב"גבולות תפקודיים של מ
הוא כלל לא היה יוצא -אם יוקנעם הייתה שותפה לתהליך ברמת מנשה  . או רשות אחת, בגבולות מועצה אזורית

    לפי גבול גיאוגרפי–בשלב שני , להתחיל בגבולות מוניציפאלים –אלך הפועל 
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  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  יכולת לגייס משאבים, אוכלוסייה הומוגנית ומעורבת,  ובעלת חזוןמנהיגות מקומית חזקה

  .א מגידו" למשל שיתוף בין יקנעם למ–במקום בו יש קונפליקטים של ניגוד אינטרסים ופוליטיקה   ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

ובעיקר לעבודת , להכרזה של אונסקו, עם זאת. ב הוא חסר מעמד חוקי"מ, למרות שאפשר לגבות בחוק עזר
  .גם ללא ההכרזה, התכנון ושיתוף הקהילה שקדמה לה יש השפעה משמעותית

  ?אולי הקהילה עוד כמה שנים תרצה לשנות כמה דברים. מעמד סטטוטורי מגביל. אין צורך  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

    כרמל

  רמת מנשה

לא מוגדר עד " פיתוח בר קיימא"גם .. במגידו" מרחב ביוספירי"עדיין לא ברור מהי המשמעות האופרטיבית של 
  .הסוף

ועבור הדורות , עבור כל עם ישראל, עבורה, המועצה רואה עצמה כשומרת ערכי הטבע שבתחומה: חזון מקומי
  .לפיכך זו הגדרה חדשה לתפקיד המועצה. הבאים

התייחסות 
ממוקדת 
  למרחבים

    שפלת יהודה

    תפקיד תכנית האב

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

נדה וקהילה המוכנה לשתף פעולה ומוכנה לקבל על עצמה וויתורים לאורך זמן 'כל מקום בו יש מנהיגות עם אג
  .למען שימור אורח חייה

   לעתידמבט

    ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  רעיה שורקי
  ג"רט

  נהלת אזור הכרמלבעבר מ, ל"עוזרת אישית למנכ
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
אזור גיאוגרפי מוגדר במטרה לשמר ולשפר את המערכת האקולוגית והאנושית  המתקיימות במרחב באמצעות 

  על משאביםתוך הגעה לפתרונות המגשרים בין הפיתוח לשמירה , טיפול ביחסי הגומלין שבין האדם והסביבה

  חיובית  ב"גישה כלפי מ

  הכרחי  שיתוף ציבור

    היבטים יישומיים

  . שם מרבית השטחים הפתוחים הראויים לשימור–ב יוגדרו במועצות האזוריות "רוב האזורים  של מ  ב"גבולות תפקודיים של מ

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  .צעי לשימור הסביבהזיהוי אזורי חיכוך ברמה הלאומית וקידום מעמדם כאמ

  .במקום בו הסיכוי לשימור יתקיים ממילא או קימות דרכים אחרות לשמירה על המרחב בעזרת הקהילה  ?ב"היכן לא להקים מ

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

  מה שחשוב באמת זה התהליך ותוצרי השימור. חשיבות ברמת ההתחייבות הבינלאומית

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

  .עדיף  ?טורי לתכניתהאם לתת מעמד סטטו

  כרמל
 חוף הכרמל לא צריך להיות חלק –הגדרת הגבולות היא בעייתית . ב בכרמל צריך לכלול רק את ההר הגבוה"המ

גם בקהילה , הגדרת המרחב הקיים הכוללת גיוון כל כך גדול גם ביחידות הנוף. מהמרחב הביוספרי של הכרמל
  . הופכת את המרחב לבלתי אפשרי לניהול ושיתוף ציבור ומעכבת תהליכים– מוניציפאליות וגם בריבוי רשויות

  רמת מנשה
, בשל מאפייני הקהילה והסביבה, יחד עם זאת". שבוי"יתרון הובלה של התהליך והפנמה של התהליך בציבור 

  .תתהליך קהילתי וסביבתי יכול להתקיים שם גם בכל מסגרת אחרת של תוכנית אסטרטגי

התייחסות 
ממוקדת 
  למרחבים

    שפלת יהודה
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  תפקיד תכנית האב
המדיניות הלאומית למרחבים הביוספרים על תכנית האב למרחבים ביוספריים בישראל להוות בסיס לקביעת 

נקודת מבט חדשה ושונה לניהול .  כחלק מתפיסה רחבה יותר המאמצת עקרונות של פיתוח בר קיימאבישראל
  אלא הגדרה של תהליך וקריטריונים, נה התוצר הנדרש כרגעמפה אינ.סביבתי של שטחים פתוחים

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

מתגבר הצורך להפעלת כלים , ככל שעולה רמת הפגיעה או האיום על משאבי הסביבה. זיהוי אזורי קונפליקט
ך בין הקהילה לשימור  יש לחפש דוקא מוקדי חיכו–ב הוא הקהילה "כיוון שהבסיס למ. שישפרו את ההגנה

 .ברמה הלאומית-הסביבה  
  .הגדרת שותפים אסטרטגיים לתהליך מבין הגופים הממשלתיים

  מבט לעתיד

  ?מה יכול לעזור/ מי 
ג  המכירים את השטח ואת צרכי הקהילה למול "אקולוגים מחוזיים וממוני התכנון במחוזות  ברט, מנהלי מרחבים

   לסייע באיתור המרחבים הבאיםג היכולים"אלו האנשים ברט.המשאבים הטבעיים
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  נושא

  ממוקד  כללי

  שלומי שקד
  יהודה-מנהל עמותת התיירות יואב

  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  הגנה על שטחים פתוחים

  מהווה חסם לפיתוח" למעלה"אם מושת . זהירה  ב"גישה כלפי מ

  "למראית עין"יש להזהר לא לעשות שיתוף ציבור . י הציבורחשוב מאוד לזהות את צרכ  שיתוף ציבור

  היבטים יישומיים

כך שיש . משמע למודעות סביבתית חדשה, "חשיבה ביוספרית" הבאיה ל–למרות ההתנגדות לתוכנית בשפלה 
  חשיבות בעצם התהליך

  
  .חשוב להגדיר את יכולות האכיפה של המנהלת

  
  ?כיצד? מי מממן? מי מתחזק

  ב"תפקודיים של מגבולות 

  .לא ברור מה הפתרון לכך. ריבוי הגופים והרשויות יצר ויוצר מכשלות רבות-בשפלה  
  

גבולות , אלא על בסיס התייחסות מקצועית, גבולות מוניציפליים אינם צריכים להיות הקו הכחול, יחד עם זאת
  תיירותיים וכדומה, אקולוגיים, גיאוגרפיים

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  

    ?ב"היכן לא להקים מ

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  .. אך לא יכולה להזיק–ההכרזה לא משנה את המהות 
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  ?אונסקו

  .יש לאפשר גמישות! לא  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית

    כרמל

    רמת מנשה
התייחסות 
ממוקדת 
   התכנית גורמת נזקים–ההתייחסות הכללית . ה מלמעלהתחושה של הנחת, לא היה שיח ציבורי משמעותי  שפלת יהודה  למרחבים

  בעיקר בהיבטי מימון ותיקצוב התהליך התכנוני והתהליך היישומי, להגדיל את מעורבות המדינה בתהליך  תפקיד תכנית האב

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

  

  מבט לעתיד

  יש לתת יותר סמכות לרשות המקומית. ירונית מבחינת סמכויותלבנות מנגנון כמו של משטרה ע  ?מה יכול לעזור/ מי 
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  נושא

  ממוקד  כללי

  תמר דיין' פרופ
  אביב-אוניברסיטת תל

  לשעבר ראש הועדה הישראלית אדם וביוספרה, אקולוגית
  

  ?מהו מרחב ביוספרי
  .  חינוכי-ציבורי-תהליך חברתי

  .חלק חשוב –ההיבט המחקרי 
  ב"אין לנו מודל ישראלי של מ

  חיובית  ב"גישה כלפי מ

  שיתוף ציבור
הסבירות שהתושבים יבחרו בהגבלת פיתוח ללא . גם אם לא דמוקרטי.  תהליך בין תושבי המרחב–ב "המ

   נמוכה-סבסוד 

   מסגרת מינימום טובה–ז "המוא  היבטים יישומיים

  ב"גבולות תפקודיים של מ
  ) גן לאומי–היחיד (ב "ישראלי של מאין מודל 

 באונסקו לא בודקים אם השטח המוגן הוא –ק "אך זהו בעיקר כלי לקידום פב, ב אמור לשמר מגוון ביולוגי"המ
  ט או סוג אחר של שמירה סטאטוטורית"ש

  ?ב"מהי הנוסחה המנצחת למ

  )? אחרהאם מאפיה מקומית תוכל להביא החיטה ממקום: שאלות כגון(תוצרת אזורית 

  ?ב"היכן לא להקים מ
בעיר .  להוציא המטרופולינים החוצה–ב בכיסוי ארצי "גם אם מוצע מ. ב העירוני"חוסר נוחות ביחס לרעיון המ

  .ובעיית ארנונות, "מלמטה"קשה לפעול 

היש חשיבות להכרזה הרשמית של 
  ?אונסקו

   מה דורשים התנאים הישראליים–תר ויו, אבל השאלה היא פחות אונסקו.  רווח גדול–מיתוג מאונסקו 

נקודות כלליות 
על בסיס נסיון 

  העבר

  ?האם לתת מעמד סטטוטורי לתכנית
  . בעיקר שבארץ יש הרבה רגולציה, לא חשוב המעמד הסטאטוטורי

  ...ויש הרבה כאלה, ב מעמד סטאטוטורי" למ–במקסיקו 

התייחסות 
  פרט למיפוי טוב יותר של הכרמל, ב בכרמל חשיבות"אין למ  כרמל
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  מנשהרמת 
  )אך מסגרת מינימום, ז היא מסגרת טובה"המוא, כאמור(ודאי שהיה עדיף שמגידו תתרחב לאלונה ולכרמל 

   ארכיאולוגי-עיקר המחקר במגידו 
ממוקדת 
  למרחבים

  שפלת יהודה
   ניתן לבנות–נתנה סוג של לגיטימציה לכך שבאזור לא שמור 

  יחינוכ-ציבורי- בגלל התהליך החברתי–ב נכון יותר תכנונית ממגידו "מ

  תפקיד תכנית האב
  .ב ישראלי"חשוב לתת מודל למ

  . צריך יוזמה לאומית–ב "בשביל לקדם רעיון המ
  לשם כך נחוצה התמיכה הלאומית. גם באונסקו,  חלק חשוב–ההיבט המחקרי 

מהם הקריטריונים לבחירת המרחבים 
  ?הבאים

  )פי"מואו קשר (ניטור וקשר אקדמי , למפות יזמויות בתחום סקרים
  Diversitas -ו, Arab MABאפשרות להשתלב ברשתות 

  מבט לעתיד

  ?מה יכול לעזור/ מי 

כדי לגייסם יש להגדיל את הגלעינים השמורים במסגרת ". שמורה מינוס"רואים בו , ב"הירוקים מפחדים ממ
  ).ט המקורית"מעבר לגודל הש(ב "המ

  ב"המדע יהיו קשורים במ' פים האזוריים של מש"להציע שהמו
   ברנדשלמה
MABבפריז   
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  2נספח 

  היבטים אקולוגיים בתכנון וניהול מרחבים ביוספריים

  ר אסתר לחמן"ד

  

המרחב . MABשימור אזורים טבעיים והחומר הגנטי הכלול בהם הוא אחד מתחומי פעילות 

הדגש העיקרי . הביוספרי מאפשר גישה לשימור השֵלמות של מערכות תמיכה ביולוגיות לאדם ולטבע

.  בתי גידול ייצוגיים למגוון ברמת המערכת האקולוגית וליעילות האזור כיחידת שימורהושם על

נהוג לחשוב שנושא זה רלבנטי בעיקר במדינות . מרחבים ביוספריים מיועדים גם לשמר מגוון תרבותי

, צפון אמריקה(או במדינות מפותחות , מתפתחות בהם קיימות תרבויות של ילידים שחשוב לשמרן

אך גם במדינות מפותחות קיים קשר בין האדם . בהם יש שרידים של תרבויות ילידים) האוסטרלי

ממשק נופי ואדריכלות , שימושי קרקע, מוסיקה, עבודות יד, וסביבתו המתבטא בחקלאות מסורתית

פן נוסף הקיים הוא החשיבות של מקומות קדושים בהם נשתמרה הסביבה המקורית . אופיינית

. המרחב הביוספרי מהווה כלי אידיאלי לשימור ערכי תרבות לצד ערכי טבע. וםכתוצאה מקדושת המק

ולהגדיר , חברתיות לצד שימור מגוון ביולוגי-בו ניתן לבדוק האפשרויות לשימור מערכות כלכליות

 . איזה תפקיד יכול למלא המרחב בפיתוח אזורי בר קיימא

  

   הקשיים בהגדרת מגוון ביולוגי1

  . דברים שוניםגי עמום מעט וכל אחד יכול לראות בו מושג המגוון הביולו

מגוון ביולוגי מייצג כל סוגי היצורים החיים בשלוש סקאלות ): E. O. Wilson(לפי הגדרת ווילסון 

הסקאלות כולן תלויות זו בזו והן . מינים וגנים, מערכות אקולוגיות: שבהם יש לבני אדם עניין ישיר

  . באבולוציה מתמדת

. של בני אדם ושל שפות, של יצורים חיים: מתייחסת לכל סוגי המגוון) CBD(ון ביולוגי האמנה למגו

  .המעורבות של בני אדם במערכת מהווה אחד הקשיים בדיוק ההגדרה של מה זה מגוון ביולוגי

לרוב מחשבים עושר מינים בבית גידול . גם בנושא של יצורים חיים מדידת מגוון ביולוגי אינה פשוטה

גישה אחרת היא לזהות את מגוון בתי הגידול במערכת אקולוגית או מגוון המערכות האקולוגיות . נתון

  .פיתוח מדדים למגוון ביולוגי הוא היום תחום מחקר פעיל מאד. בנוף נתון

  

  )Ecosystem Approach( הגישה האקולוגית המערכתית 2

-שאושרה בועידת ריו ב] Convention on Biological Diversity (CBD)[האמנה למגוון ביולוגי 

 Ecosystem(כי הגישה האקולוגית המערכתית , 1995-קרטה ב'קבעה בישיבתה השנייה בג, 1992

Approach (ארגון . תהיה המסגרת העיקרית לפעילות בתנאי האמנהUNESCO , בעיקר באמצעות

MAB ,ממשיך בשיתוף פעולה עם השותפים ל-CBD ,ישה האקולוגית ועם המזכירות שלה ביישום הג

  .המערכתית במרחבים ביוספריים

מים ומשאבים , היא אסטרטגיה לממשק משולב של קרקע, )מ"הגא(הגישה האקולוגית המערכתית 

יישום גישה זו תורם להשגת איזון בין שלושת . חיים המעודדת שימור ושימוש בר קיימא בצורה הוגנת
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 בר קיימא וחלוקה הוגנת ושוויונית של התועלות שימוש, שימור: המטרות של האמנה למגוון הביולוגי

על המגוון התרבותי שלהם , מ מכירה בכך שבני אדם"הגא. הנובעות מהשימוש במשאבים גנטיים

  . מהווים חלק אינטגראלי במערכות אקולוגיות רבות

-חיים ומיקרו-בעלי,  מגדיר מערכת אקולוגית כמערכת דינאמית של חברות צמחיםCBD-אמנת ה

מכאן שהמונח מערכת אקולוגית . יזמים וסביבתם הדוממת הפועלים ביחד כיחידה פונקציונאליתאורגנ

, מדבריות: דוגמאות( מערכת אקולוגית אזורית ייחודית –) biome" (ִּביֹום"לאו דווקא מתאים למונחים 

קטן או  –בכל קנה מידה , אלא יכול להתייחס לכל יחידה תפקודית, "אזור אקולוגי"או ) יערות גשם

מ דורשת ממשק אדפטיבי שיטפל באופי המורכב והדינאמי של מערכות אקולוגיות ובחסר "הגא. גדול

  .בידע או הבנה מושלמת של תפקודם

אזורים מוגנים , כגון מרחבים ביוספריים, מ אינה מונעת שימוש בגישות ממשק ושימור אחרות"הגא

שות ומתודולוגיות אחרות כדי לטפל במצבים אלא חותרת לשילוב כל הגי, ותכניות שימור למין אחד

, היות והיא תלויה בתנאים מקומיים, אין דרך יחידה ליישום הגישה האקולוגית המערכתית. מורכבים

  .אזוריים או עולמיים, לאומיים

  . בגישה האקולוגית המערכתית אומר שהאדם חייב להכיר בכך שהשינוי הוא בלתי נמנע9-העיקרון ה

,  חקלאות–את האנושות יש צורך להשתמש במשאבים ביולוגיים ' לשכן וכו, לבישלה, כדי להאכיל

הטבע כפי שאנו רואים אותו היום הוא . כולל משאבים מתכלים כגון פחם או נפט, ציד או תעשייה, דייג

שבמהלכן נעלמו , תוצאה של היסטוריה ארוכה של יחסי גומלין רבים ומורכבים בין האדם וסביבתו

 אך – גם מסיבות טבעיות –באותו זמן הופיעו מערכות אחרות . מערכות אקולוגיות שלמותמינים ואף 

  .גם בגלל בני אדם

מדריך זה מספק מסגרת שיכולה לשמש . מ בפרויקטים שונים" פרסם מדריך ליישום הגאCBD-ה

מים , מ בממשק של קרקע"מודגש כי אין דרך אחת נכונה ליישם את הגא. CBD-ליישום מטרות ה

כלכלי וסביבתי של , מ בהתאם להקשר החברתי"יש לתרגם את העקרונות של הגא. משאבים חייםו

  . כולל בתהליכי תכנון ובפיתוח כלי מדיניות, מ במספר רמות"ניתן ליישם את הגא. כל מצב ומצב

  

 

  MAB הפילוסופיה מאחורי – שמירה ותמיכה במגוון ביולוגי 3

מירת מגוון התבססו על מניעת פעילות אנושית לחלוטין הגישות המוקדמות לנושא שמירת טבע וש

עם הזמן הסתבר כי גישה . דריכת רגל אדם) או כמעט ולא(וקביעת אזורים מוגנים שבהם לא תהיה 

הוקמה מערכת אזורים . למשל באזור הכף של דרום אפריקה. זו לאו דווקא תורמת למגוון הביולוגי

בהיעדר השריפות המסורתיות שהילידים היו , בלההתוצאה שהתק. מוגנים כדי למנוע שריפות

היום מארגנים שם . התחילו להיעלם מיני שיחים שהיוו את עיקר המגוון של צומח הכף, מקיימים

  . שריפות יזומות כדי לחקות את הפעילות המסורתית של הבושמנים

רעיה ,  לשריפותישנן עוד דוגמאות איך נוכחות בני אדם במשך הדורות יצרה מגוון ביולוגי עמיד

הנתונים לפעילות אנושית , האזורים הים תיכוניים בעולם). כמובן על חשבון מגוון אחר(ועיבוד קרקע 

הניסיונות . הם חלק מהמקומות עם מגוון הביולוגי הגבוה בעולם, אינטנסיבית במשך אלפי שנים

  . פחותהובילה לפעמים ליצירת בתי גידול מגוונים הרבה , בתי גידול אלה" שקם"ל
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. 'כדי לגדל מזון וכו,  כדי להקל על החיים שם–החברות אנושיות תמיד שינו את בית הגידול שלהן 

מצד אחד פעילות . התוצאה הייתה שינויי נוף שהביאו לשינויים עצומים במגוון ביולוגי בכל קנה מידה

מינים בסכנת אנושית יכולה להביא להכחדת מינים ומצד שני היא יכולה לפעמים להוות מחסה ל

כדי לפעול וללמוד איך לטפל , בני אדם חייבים להבין את קשריהם עם הטבע בצורה מעמיקה. הכחדה

  .MABזאת הפילוסופיה מאחורי . בסביבתם בצורה טובה יותר

  

   בפועלMABגישת 

הבנה של הדינאמיקה ודיון , כלכלית-ניהול גמיש דורש מידע להערכת המצב של מערכת חברתית

תהליכים אקולוגיים בכל הרמות וקנה  : גישות3להשיג מטרה זו יש צורך לאחד . פשריותבתוצאות א

כלכליים הדרושים כדי לזהות נטיות תרבותיות וניתוח תהליכים -ניתוח תהליכים חברתיים, מידה

  .כלכליים כדי להבין את הנקודות הדרושות להבטיח את הישרדות החברה

  

  : בגישה זו שלושה קשיים

 יש צורך לפתח הליכי קבלת החלטות הכוללים יותר דיאלוגים  – ר בין מחקר וממשקחיזוק הקש

חשוב מאד לשתף את הציבור . ומאפשרים הערכה מאוזנת של המצב ונקיטת אמצעים במידת הצורך

דוגמא לכך הוא סיפור הקורמורנים והתרבותם . אחרת לא תמיד יהיה אפשר לחזות את התוצאות

אוכלוסיות . מאז שהם מוגנים וגידול דגים מסחרי התרחב) דומה בארץיש גם סיפור (באירופה 

ידי צעדים קיצוניים כגון -הקורמורנים הגיעו למימדים שבהם הם פוגעים ל בדייג והחקלאים מגיבים על

כל זה כי לא נעשתה בזמן פעילות עם הציבור כדי למצוא . הרעלת בריכות דגים כדי להרוג קורמורנים

 .פתרון לבעיה

 במשך שנים מתנגדי החקלאות המודרנית – נטגראציה בין ידע עממי מסורתי ונתונים מדעייםאי

לעומת זאת מחקרים בקמרון הראו . והאינטנסיבית הדגישו את השפעתה השלילית על מגוון ביולוגי

לצד שטחי כותנה עצומים המקומיים ממשיכים לטפח את הגינות . שהקשר הוא לא כל כך פשוט

הם גם מחליפים זרעים ביניהם וכך מצליחים לשמור על מגוון גנטי של . 'בית לירקות וכוהקטנות ליד ה

 . השילוב של חקלאות מסורתית עם מודרנית בסופו של דבר שומר על המגוון. הגידולים

יש חשיבות רבה בהפצת המידע המדעי למקבלי  – הפצת מידע בתהליכי קבלת החלטות

נוצרים מצבים . וזאת על מנת שיוכלו להתחשב בו, משמעי-נו חדגם כאשר הוא עדיין אינ, ההחלטות

משמעיות ומצבים שבהם מנהלים אינם מקשיבים -בהם מדענים מהססים למסור תוצאות שאינן חד

שם , Newfoundlandכפי שגילו דייגים באזור , למדענים והתוצאות עבורם יכולות להיות קשות מאד

דוגמא נוספת היא ממרחבים ביוספריים . ייג יתר מסיבינתון הדייג בקשיים עצומים כתוצאה מד

Ventouxבאופן מסורתי הייתה רעיית כבשים ששמרה על בית גידול פתוח יחסית שהתאים .  בצרפת

השטח התחיל להיסגר , עם שינויים כלכליים הענף הצטמצם). Vipera ursini(למין נחש מקומי 

 אי אפשר לשמר את שניהם זה לצד –גידול רוצים חייבים להחליט איזה בית . והנחש בסכנת הכחדה

הפוטנציאל שלהם להתקיים ,  יש לבדוק את הרגישות של שני בתי הגידול–לפי קריטריון מדעי . זה

.  נציגי התושבים צריכים להחליט איזה נוף הם רוצים עכשיו ובעתיד–לפי קריטריון חברתי . בעתיד

 ?מי יחליט? איזה מגוון יישמר: לסיכום. זה בית גידול עדיףולפי קריטריונים כלכליים צריכים לבדוק אי

  ?מה המשאבים הקיימים להשגת המטרה שתיבחר
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מטרת הממשק של : CBD-ידי ה-העיקרון הראשון בגישה האקולוגית המערכתית כפי שנקבעה על

נשארת השאלה איזה רמה בחברה תקבל . מים ומשאבים חיים הם נושא לבחירה חברתית, קרקע

  ?עולמית? ארצית?  מקומית–ה ההחלט

 

   גישות לפיתוח בר קיימא במרחבים ביוספריים4

פיתוח בר קיימא מוגדר כפיתוח העונה על הצרכים של ההווה ללא פגיעה ביכולת של דורות העתיד 

כדי שהוא . חברתי ותרבותי, סביבתי, כלכלי: לפיתוח בר קיימא ארבעה ממדים. לספק את צורכיהם

  .  איזון בין הממדים הללויצליח חייב להיות

: בניסיון להגדיר את מהות ואופי המונח קיימות נוצרה ההפרדה לשני זרמים עיקריים של הרעיון

 הנמצאים על (Strong Sustainability)  " קיימות חזקה" ו(Weak Sustainability)" קיימות חלשה"

  . קו רצף

Turner 1994( וחובריו (ו- Hunter) 1997( ,בע גישות עיקריות המדגימות את קו הרצף אפיינו אר

  : בין שני הקטבים

, )הסביבה הטבעית במרכז( אקוצנטרי - (Very Strong Sustainability) "קיימות חזקה מאוד"

התמקדות בזכויות , שימור משאבים עד לדרגה שהשימוש במשאבים טבעיים מוקטן, ביוטכנולוגי

  .וי גידול אוכלוסייה וצמיחה כלכליתדיכ, ביוטיים-הטבע עד האנשה של אלמנטים א

שימור השלמות , שימור משאבים,  גישה אקולוגית-(Strong Sustainability) " קיימות חזקה "

משקל כבד יותר לקבוצה , הסביבתית הינה ערך העולה בערכו על שימוש במשאבים לצרכי האדם

  .ה וצמיחה כלכליתאפס גידול אוכלוסיי, דורי-דורי ותוך-צדק בין, מאשר לאדם היחיד

, ותועלתני) האדם במרכז העולם( אנתרופוצנטרי - (Weak Sustainability)" קיימות חלשה"

דאגה לחלוקה צודקת של עלויות , הצמיחה מנוהלת ומווסתת, מודעות לחשיבות שימור משאבים

ספר כגון שכבת האוזון ומ" (הון הכרחי"זיהוי של מספר אספקטים של הסובב הטבעי כ, ותועלות

  .הכרה בהשפעות שליליות על הסביבה כעלויות כלכליות, ) חיים-סביבות 

) האדם במרכז העולם(  אנתרופוצנטרי - (Very Weak Sustainability) "קיימות חלשה מאוד"

השימוש במשאבים הינו בהתאם לערכם הכלכלי בשוק , מוטה צמיחה וניצול משאבים, ותועלתני

  ).2004, גסול(ל צמיחה כלכלית וטכנולוגיה איכות חיים מבוססת ע, החופשי

מתאים במידה רבה לעקרונות המנחים " קיימות חלשה"ל" קיימות חזקה"בין , הפיתוח" ציר"

  .של מרחבים ביוספריים המתווים דרוג של רמות פיתוח בין אזורי הגלעין לבין אזורי החיץ

,  חיים המחלחלים לתוך התרבותהולך ומתגבש בעולם לכדי אידיאולוגיה ודרך" קיימא-פיתוח בר"

" תקין פוליטית"הפך למטבע לשון " קיימא-פיתוח בר", יחד עם זאת. המחשבה והעשייה היומיומית

וככזה נשאר במקרים רבים ברמת הסיסמאות התכנוניות , כמו גם בתחום התיירות, בתחומים רבים

  ).2006גסול ומנספלד (והשיווקיות אך לא מגיע לכדי יישום בשטח 
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  רשתות אקולוגיות: סקירת ספרות

 ר אסתר לחמן"ד

  

  מבוא

מטרתן . במשך העשורים האחרונים פותחו ויושמו גישות רבות לשבור את הבידוד של אזורים מוגנים

מומחים מתחומים שונים פיתחו . המשותפת הייתה לקשור את האזורים המוגנים לנוף שמסביב להם

, רשתות אקולוגיות, מסדרונות ביולוגיים: לוגיה מבלבלתגישות שונות כך שהרשימה עצומה  והטרמינו

 מבדיל Croft (2004). ממשק מערכות אקולוגיות ושמורות ביוספריות, תכנון משולב, אזורי-תכנון ביו

לאלה , בין כלים המבוססים בעיקר על הקשר בין אזורים מוגנים ומערכות אקולוגיות וסביבתיות

, תרבות, היסטוריה, קהילות, לל את הקשר בין אזורים מוגניםהכו, המבוססות על פירוש רחב יותר

הוא מציין שיש כמובן גישות הכוללות את שני הנושאים ומציין שאין תשובה . חברה ופעילות כלכלית

  .  היות וזה תלוי במצב הנתון והגדרת המטרות, משמעית בקשר לאיזה גישה עדיפה-חד

  

  : הוא) MAP( בתכנית הפעולה של מדריד 14יעד מספר 

, מסדרונות האקולוגייםמושג ה, הגישה האקולוגית המערכתית: להשתמש בכלים מתאימים כגון

טובה יותר בין אזורים ) connectivity(קישוריות ) א: (למטרות) gap analysis(ניתוח פערים 

 משופר של אזורים וחיוץ) inter-linkage(קשר הדדי ) ב(, אקולוגיים חשובים ומרכיבים בנוף

)buffering (ומשופר -)עקביות משופרת בתכנון) ג  

  

ולכן רצוי להכיר מה הוא , מודל הרשתות האקולוגיות כולל את החלקים המודגשים בציטוט לעיל

מציעות הרשתות האקולוגיות ,  שנים35מאז התכנית הראשונה לפני . המודל הזה ואיך הוא מיושם

הן עושות זאת . ר מגוון ביולוגי ופיתוח בר קיימאגישה חדשה להתמודדות עם האתגר הכפול של שימו

אחת התוצאות הוא כמות עצומה . תרבותיים ופוליטיים, חברתיים-כלכליים, במגוון מצבים סביבתיים

של ניסיון ומידע בתחום והתפתחות תובנות בקשר לתנאים הדרושים כדי שהרשתות תשגנה את 

  . מטרותיהן

  

במרכז . רה לשמור על השלמות של תהליכים סביבתייםהיא מודל שהתפתח במטרשת אקולוגית 

ומזרח אירופה פותחו מספר תכניות לאומיות לרשתות אקולוגיות המבוססות על תיאורית הנוף 

-eco(הגישה האקולוגית המייצבת כך פותחה . Boris Rodomanהמקוטב של הגיאוגרף הרוסי 

stabilizing approach :(ידי אזורים -שימוש אינטנסיבי מאוזנים עליש לחלק את הנוף כך שאזורים ב

התוכניות שנוצרו על סמך גישה . טבעיים וביחד הם מתפקדים כישות קוהרנטית המווסתת את עצמה

זו לא רק פיתחו את הרשתות האקולוגיות הראשונות אלא שילבו את נושא שימור המגוון הביולוגי 

  . ות פיתוח בנות קיימא לאומיותבתכניות ממשק סביבתיות רחבות או בשפת ימינו אסטרטגי

  

התפתחו רשתות אקולוגיות מההתפתחות בתיאוריה ) בעיקר במערב(באזורים אחרים בעולם 

ותיאוריית   MacArthur & Wilsonגיאוגרפיית איים של-בעיקר תיאוריית האיזון של ביו: האקולוגית

ריות אלו הייתה שקיטוע התובנה החשובה ביותר מתוך תיאו). metapopulations(על -אוכלוסיות
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נדידה וחילופי , ידי הגבלת הזדמנויות להפצה-בתי גידול מגדיל פגיעות של אוכלוסיות מינים על

  . כתוצאה גדל העניין בפיתוח גישות שימור שיעודדו קוהרנטיות אקולוגיות בסקאלה נופית. גנים

  

עם זאת לרשתות השונות . םמודל הרשתות האקולוגיות מפותח ומיושם בצורות שונות במקומות שוני

  :לרוב שתי מטרות משותפות

 .שימור תפקוד מערכות אקולוגיות כאמצעי לקדם שימור מינים ובתי גידול .1

קידום שימוש בר קיימא של משאבים טבעיים כדי להקטין השפעה אנתרופוגנית על מגוון  .2

 . או כדי להגדיל את ערך המגוון הביולוגי של שטחים מנוהלים/ביולוגי ו

  :די להשיג מטרות אלו ניתן להבחין במספר אלמנטים שביחד מאפיינים את כל הרשתות האקולוגיותכ

 מערכתית או אזורית, התמקדות בשימור מגוון ביולוגי ברמת נופית •

ידי דאגה לקישוריות -דגש על שימור או חיזוק הקוהרנטיות האקולוגית בעיקר על •

)connectivity( 

 ים לבין השפעות פעילות חיצונית שעלולה להזיקדאגה לחיץ בין אזורים קריטי •

 שיקום מערכות אקולוגיות הרוסות במקומות המתאימים •

 קידום שימוש בר קיימא של משאבי טבע באזורים חשובים לשימור מגוון ביולוגי •

  

ידי הקצאת תפקידים ספציפיים לאזורים שונים -השיטה שבה המודל אמור להיות מיושם הוא על

תפקודים אלו משתקפים במערכת של גורמי . קולוגי ופוטנציאל המשאבים שלהםבהתאם לערכם הא

  :שטח

 גם באזורים לא מוגנים,  שימור מגוון הוא הנושא המרכזי–אזורי גלעין  •

 למעשה אזורי – הגנה על הגלעינים של הרשת מהשפעות חיצוניות מזיקות –אזורי חיץ  •

 ידי שימושי קרקע מתאימים-מעבר מאופיינים על

ידי קשר פיסי בין - משמשים לשימור קשרים אקולוגיים או סביבתיים חיוניים על–דרונות מס •

 אזורי הגלעין

 שימוש בר קיימא במשאבים טבעיים יחד עם שימור רוב שירותי –בר קיימא -אזורי שימוש •

 . המערכת האקולוגית

  

 גם על מערכות מודל הרשתות אקולוגיות פותח במקור למערכות אקולוגיות יבשתיות אך מופעל

אם כי השיטה יכולה להתאים , השימוש במערכות אקולוגיות ימיות מצומצם. חופיות ושל מים מתוקים

 .גם לכך

  

  טרמינולוגיה

מקובל ברמה של הארגונים הבינלאומיים אך ברמה הארצית והאזורית יש " רשת אקולוגית"המונח 

כותרת של תכנית האם הגישה משקפת את לכן לא תמיד ברור מה. מינוח אופייני לכל מדינה ומדינה

  .מודל הרשת האקולוגית
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הבאים לתאר אמצעים מסוגים שונים שמאחד אותם , המצב דומה גם בתחום המסדרונות האקולוגיים

) corridor(מסדרון  מציע להשתמש במונח Bennett (2006). הוא שהם מקשרים בין אזורים שונים

 כדי לתאר קשר טבעי קיים שהוא מוקד )linkage(קשר ח כדי לתאר שטח תחת ממשק אנושי ובמונ

  .של פעילות שימור

  

  מסדרונות

מבחינה תפקודית מסדרונות אקולוגיים הם כעקרון כלי לשימור או שיקום מידת קוהרנטיות במערכות 

ברמה העקרונית יצירת קשר בין כתמי בתי גידול יכול לשפר את יכולת הקיום . אקולוגיות מקוטעות

)viability (של אוכלוסיות מינים מקומיות במספר דרכים:  

תפוצת ,  למשל למזון–י יצירת נגישות לשטחי בתי גידול גדולים יותר לפרטי האוכלוסייה "ע  .א

 .צעירים

 .להקל על נדידה עונתית  .ב

 .לשפר את תהליך תחלופת הגנטית בין אוכלוסיות  .ג

 .י יצירת הזדמנות לאוכלוסיות לעזוב בית גידול שנפגע"ע  .ד

  

  :דרונות אקולוגיים יכולים להתקיים במספר סקאלותמס

 .שובר רוח או נחל,  כגון גדר צמחייה–מסדרון ליניארי   .א

חיים יכולים לנצל בזמן תנועה - מערך כתמי בית גידול קטנים שבעלי–" stepping stones"  .ב

 .מזון ומנוחה, למחסה

 .גידולמטריצות נוף מסוגים שונים המאפשרות לפרטים לנוע בין כתמי בית   .ג

  

למרות חילוקי הדעות בנוגע ליעילותם של מסדרונות אקולוגיים הם הולכים והופכים ליותר מקובלים 

אחת הטענות נגד המסדרונות היא היעדר נתונים . ומשולבים בתכניות לשימור מגוון ביולוגי בעולם

המחקרים למרות שבשנים האחרונות הולך וגדלי מספר , אמפיריים להבנת פוטנציאל המסדרונות

  .המדעיים בתחום

  

  אזורי חיץ

מטרתו . הוא פחות שנוי במחלוקת" אזור חיץ"בניגוד לרשתות אקולוגיות ומסדרונות המושג 

הראשונית של אזור כזה הוא לבודד אזורים בהם שימור מגוון ביולוגי מהווה מטרה ראשונית 

  . לא מתאיםבעיקר מפגיעות הנובעות משימוש קרקע , מהשפעות עם פוטנציאל לפגוע

  

או פיתוח /שמותר טבע שבו יש מגבלות על שימושי משאבים ו/ אזור מקיף גן לאומי– IUCN-הגדרת ה

  .כדי לשפר את ערך השימור של האזור

במסגרת של . חוזה חברתי בין אזור מוגן והקהילה מסביב/ הסכם– הבנק העולמיהגדרת 

  .לב גם תכונות נוף וגם תכונות תפקודיותאסטרטגיית רשתות אקולוגיות הגדרת אזור החיץ צריכה לש
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 בתוך Miklos et al, 1995(לפי מטרת הממשק העיקרית , סמך תפקוד של אזור החיץ-הגדרה על

Jongman & Kristiansen 2001:(  

  מפני פעילות אנושית מזיקה–תפקיד הגנתי  •

  לתמוך ביחסי גומלין חיוביים בתוך הנוף–תפקיד אינטראקטיבי  •

  לתמוך בתהליכי תפוצה טבעיים ואנושיים בתוך הנוף–תפקיד הפצה  •

  

אך התפרסם בעיקר ככלי שימור ,  של המאה הקודמת30-מושג אזור החיץ הוצע כבר בשנות ה

אזור ",  אף הגדילה והוסיפה אזור שלישיMAB.  והשמורות הביוספריותMABבמסגרת תכנית 

" אזורי שימוש בר קיימא"ים גם אזורים אלו מכונ. שבו מותרת שורה של פעילויות, "המעבר

)sustainable-use areas ( אזורי שיתוף פעולה "או)zones of cooperation.(  

  

. המבנה והתפקוד שלו בפועל מעלים אתגרים רבים, למרות שמושג אזור החיץ נראה לכאורה פשוט

כגון מינים התלויים , אזורי חיץ יכולים למלא תפקיד מסדרון או בעצמם להכיל מגוון ביולוגי בעל ערך

ממשק שימושי קרקע הוא גורם מכריע במידה שבה אזורי . בצורות מסוימות של חקלאות מסורתית

  . חיץ עשויים להיות אפקטיביים ככלי לשימור

  

ויותר כאזורים פחות , במרחבים ביוספריים ניתן למצוא אזורי חיץ שנקבעו פחות בגלל תפקידם כחיץ

ובצורה כזאת להבטיח קישוריות בתוך אזורי מעבר , אזורי גלעין שמוריםשמורים שמסוגלים לקשר בין 

  . זה נכון במיוחד בנופי תרבות שבהם לאזור החיץ לעיתים  תפקיד שימור מוגדר. גדולים

  

הגישה הקיימת בתכנון אזורי חיץ נוטה לקבלם כאזורים שבהם מיושמת תכנית כלשהי של שימושי 

להגן על : בין יתר תפקידי אזור החיץ.  בעלי הגנה סטטוטוריתקרקע ולא כאזורים מוגדרים היטב

להפריד בין פעילות כגון חקלאות ותיירות , לאפשר מחקר מניפולטיבי, שימושי קרקע מסורתיים

לאכלס פיתוח שעלול היה להשפיע לרעה על אזור הגלעין אילו היה , מהגלעין ובצורה כזאת לשמרו

רים גרדיאנט סביבתי ובצורה כזאת תומכים בתהליכים נופיים אזורי החיץ למעשה מייצ. במקום אחר

מכאן ניתן להבין שהתפקיד . ומונעים שינויים פתאומיים) הגלעין(ואלמנטים סביב האזור הטבעי 

  . הבסיסי של אזורים מוגנים לא היה מתמלא אילולא הייתה בקרה על פעילות אנושית סמוכה

  

Bennettו -Wit) 2001 (ו-Bennett (2004)המעניינים שמצאו הייתה   מציינים שאחד הממצאים

כאשר הנפוצה , שולבה פעילות כלכלית  בתכנון, חברתי זמין-שבכל הרשתות שבהם היה מידע כלכלי

המסקנות . רק כשליש מהיוזמות שילבו שימור ערכים תרבותיים בתכנית. ביותר הייתה חקלאות

  :העיקריות שלהם

הוא . ות מיושם יותר ויותר בתחום שימור מגוון ביולוגיהמודל הכללי של הרשתות האקולוגי •

ידי ארגונים ממשלתיים -על, חברתיים-מיושם במגוון רחב של מצבים סביבתיים וכלכליים

 .ממשלתיים-ולא

. בכמעט כל הרשתות יש דגש כפול בשימור מגוון עם מקום לשימוש במשאבים טבעיים •

פור המגוון הביולוגי נמצא בבתי הגידול במדינות המפותחות הפוטנציאל הגדול ביותר לשי
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טבעיים הנרחבים שיכולים ליהנות מפעילות לקידום שימושי קרקע מתאימים או -החצי

במדינות המתפתחות הדגש העיקרי הוא על אסטרטגיות . לפיתוח פרויקטים של שיקום טבע

 של שיכולות לענות על הצרכים הכלכליים של האוכלוסייה אך עדיין לכבד את השלמות

 .נגועות-מערכות אקולוגיות כמעט בלתי

עדיין לא ברור באיזה מידה הצליחו הרשתות האקולוגיות להשיג את ההתאמה הרצויה בין  •

. תהליך זה הוא ארוך מאד ורוב התוצאות אינן מיידיות. ניצול משאבים ושימור מגוון ביולוגי

 שיש סיכוי שהגישה הנכונות שהתגלתה במדינות שונות להירתם לנושא מבשרת, עם זאת

  . תשיג את מטרותיה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הבדלים בין רשתות אקולוגיות למרחבים ביוספריים

לפי המודל של המרחבים הביוספריים האזורים הנתונים לפעילות שימור הם לרוב יחסית גדולים 

ואזורים לשימושי אזורי חיץ , בתוכם משמש האיזור להפרדה בין אזורי שימור מגוון ביולוגי. ושלמים

  . לא ננקטים צעדים כדי לשפר את הקישוריות בין האזורים השונים. קרקע ברי קיימא

שני הבדלים נוספים הם שמודל הרשת האקולוגית כולל בתוכו גם שיקום בתי גידול ומערכות 

 פיתוח, ושהוא לרוב מתייחס לקנה מידה גדול יותר ויכול להשפיע על התכנון, אקולוגיות פגועים

זאת אומרת שלגישה זו תהיה השפעה גם על האינטנסיביות וקנה המידה של . וממשק של כל הנוף

בנייה ורשתות , פיתוח אזורים עירוניים והתעשייה הנלווית, יערנות ושימושי קרקע אחרים, חקלאות

  ).  Crofts 2004(תחבורה 

  

בשני המודלים יש מגוון . גישת הממשק והניהול חופפת במידה רבה את גישת הרשתות האקולוגיות

  . רחב של מתודולוגיות ופילוסופיות ממשק
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  )מ"גא(רשתות אקולוגיות והגישה האקולוגית המערכתית 

מ מדגישה שללא ממשק אפקטיבי של מערכות אקולוגיות לא יהיה פיתוח כלכלי שמחולל רווחה "הגא

שונים בכלכלה ובחברה ללא מעורבות של המגזרים ה, באותה מידה. אנושית וחברתית בת קיימא

מ היא "מהבחינה הזאת הגא. בממשק מערכות אקולוגיות לא יהיה שימור מגוון ביולוגי אפקטיבי

  . המסגרת לקבלת החלטות הוליסטית ופעילות ומתאימה מאד להפעלה ברשות אקולוגיות

  

גי ופיתוח רשתות אקולוגיות התפתחו בעיקר כמענה לאומי או אזורי לאתגרים של שימור מגוון ביולו

לעומת , מ"הגא. במקרים רבים הן התפתחו ללא ידיעה על גישות דומות ממקומות אחרים. בר קיימא

מחקרי . ושמה יותר דגש על יישום עקרונות ממשק משותפים, פותחה בתהליך גלובאלי מאורגן, זאת

מה מ מובילה לצורת ממשק דו"מקרה שנערכו בשנים האחרונות אנו למדים שבפועל יישום הגא

  . מ"ידי אונסקו כהתגלמות של הגא-שהוצעו על, ב"אותו דבר נמצא גם במ. לקיימת ברשת אקולוגית

  

  אזורים שמורים ורשתות אקולוגיות

פי חוק הם השיטה הטובה והבטוחה ביותר -מבחינת ממשלות ומוסדות אחרים אזורים מוגנים על

ם אלו תפקיד מיוחד בשימור לאזורי. להבטיח את הממשק והקיימות של אותם אזורים מוגנים

, היות ורשתות אקולוגיות מצמצמות קיטוע, מאידך. השלמות האקולוגית של רשתות אקולוגיות

הן ממלאות תפקיד , ח ומקדמות שימושי קרקע ידידותיים לסביבה"שומרות על אפשרות תנועה של בע

  . בתמיכה בקיימות של אזורים מוגנים בטווח הארוך

  

  ירופהרשתות אקולוגיות בא

בתי גידול לא דינמיים הם . ידי בתי גידול אנתרופוגניים דינמיים-במערב אירופה הנוף הנוכחי נשלט על

הקשר הטבעי בין אזורים שונים הצטמצם כתוצאה . מבודדים וכך גם האוכלוסיות בהם, קטנים

ת הרשת בין היתר מיועד. מהיעלמות מסדרונות של יערות ונהרות וההתפתחות של תשתיות אנושיות

האקולוגית לקשר בין תהליכי שימור מסורתיים ושימושי קרקע אחרים ולשלב שמירת טבע בתוך 

  .מדיניות שימושי הקרקע הכלליים ותכנון מרחבי

  

בהם מתקיים טבע , תפקודיים-אזורי חיץ ומסדרונות אקולוגיים לעיתים קרובות חופפים עם נופים רב

תפקודיים -דרונות אקולוגיים הם אזורי השימור בנופים הרבאזורי חיץ ומס. לצד שימושי קרקע אחרים

שינוי ההשפעה האנושית בחלקים אלו של הרשת האקולוגית מיועדת לתמוך בשימור התנאים . הללו

  . האופטימאליים באזורי הגלעין

  

צפיפותם וסידורם במרחב . באירופה מסדרונות אקולוגיים הם לרוב תוצר של התערבות בני אדם

ככל שמסדרון מורכב יותר כך הוא מתפקד טוב יותר עבור קבוצות . פי סוג שימוש הקרקעמשתנים ל

אין להתעלם מהאפשרויות של השפעות . תפקודי יותר מבחינה אקולוגית-מינים שונות וכך הוא גם רב

ידי מינים -כדי של ייכחדו על(שליליות כאשר הם מפירים את הבידוד הדרוש למינים מסוימים 

הטיפולוגיה של . 'אש וכו, מינים פולשים, או מהווים מסלול להעברת מחלות) ותרתחרותיים י

  . מיקום או מבנה, מסדרונות אקולוגיים יכולה להיות לפי פרמטרים שונים כגון צורה
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  : באירופה מדברים על ארבע גישות לרשתות אקולוגיות

   bio-ecological- ו ecostablilisation –גישות פיסיות  •

  פנאי ונופש/ תפקודית -גישה רב •

  חברתיות-גישה כלכליות •

ובמדינות ואזורים , הגישות אינן שוללות זו את זו אך יישום גישה מקיפה יותר דורשת עבודה רבה

  . מסוימים יהיה קשה לקבל את התמיכה הפוליטית והציבורית לגישה אינטגרטיבית

  

  

  תכנון וחקיקה באירופה

ת הטבע והתכנון הארצית או במקרים והמדינה היא פדרציה רוב הרשתות הן מרכיב במדיניות שמיר

שבהן ) ליטא, סלובקיה, כיה'צ(יש מדינות .  האחראיות לרוב היא של המדינות החברות בפדרציה

באסטוניה ובדנמרק הן מהוות חלק ממערכת התכנון . הרשתות הן חלק מהחקיקה לשמירת הטבע

  . המרחבי

  

הן כתוצאה מההבדלים בין המדינות והן כתוצאה מהשוני רשתות משתנות בין המדינות השונות 

למשל מדינות עם מערכת תכנון חזקה וותיקה ניגשות לבעיות שמירת . בקריטריונים ממדינה למדינה

  . טבע באופן שונה ממדינות בהם אין מסורת תכנון מבוססת

  

  חקרי מקרה והשוואה בין רשתות אקולוגיות במדינות שונות

  ):בעיקר באירופה(קר ומשווה רשתות אקולוגיות בעולם קיים חומר רב הסו

Bennett & Mulongoy (2006)  ,Bennett (2004)ו -Bennet & Wit (2001), :  

, רוסיה, רומניה, מולדובה, הונגריה, ליטא, לטביה, בלרוס, כיה'צ: מזרח ומרכז אירופה •

  אסטוניה, אוקראינה, סלובקיה

  מערב אירופה •

  איטליה, גרמניה, שוויץ,  דנמרק,הולנד: תכניות ארציות •

  ספרד, צרפת, איטליה, גרמניה, בלגיה, אנגליה): בתוך המדינה(תכניות אזוריות  •

  ב וקנדה" משותף לארה– wildlands project –צפון אמריקה  •

  אוסטרליה •

  אסיה  •

  ונצואלה, פרגוואי, אקוודור, ילה'צ, קולומביה, ברזיל, בוליביה,  ארגנטינה–אמריקה הלטינית  •

 אפריקה •

  

Jongman & Kristiansen (2001):  

, פולין, הולנד, ליטא, איטליה, הונגריה, גרמניה, אסטוניה, דנמרק, כיה'צ, בלגיה,  אלבניה–אירופה 

  .בריטניה, שוייץ, ספרד, סלובקיה, רוסיה, פורטוגל
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  :יש לציין שבכל המאמרים שנסקרו הודגשו שני נושאים

ומתועשת היא פוגעת בתפקיד המסדרונות האקולוגיים ככל שהחקלאות אינטנסיבית יותר   .א

 .המבוססים על שטחי חקלאות

-topגם כאשר מדובר בתכנון שהוא , רצוי לשלב שיתוף הציבור בשלב מוקדם ככל האפשר  .ב

bottom ככל שהציבור משותף מוקדם יותר כך לרוב ). תכנון ברמה הארצית: למשל( באופיו

מת זאת יש גם התייחסות רבה לבעייתיות שעלולה לעו. מצליחה הרשת למלא את תפקידיה

  .ידי התהליך כאשר הוא מסורבל מדי-להיווצר על
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 הייתה מפה ל אזורי 1990-התכנית המקורית ב

חום hת. אזורי פיתוח טבע ומסדרונות, גלעין

.  המחוזות בהולנד12מדויק של הרשת הוטל על 

 סוגי נוף ובתי גידול 132זה ייעשה בעזרת 

הרשת הסופית אמורה להשתרע על . שנקבעו

 של השטח 18 %-המהווים כ,  הקטרים744,000

  . הכפרי של הולנד

  

יישום הרשת דורש שיתוף פעולה בין מגוון רחב 

רשויות , מנהלי אזורים מוגנים, מחוזית ומקומית, גורמי ממשל ברמה הלאומית: מאד של בעלי עניין

  . בעלי קרקעות ועסקים, יערנים, חקלאים, מים

  

  : ת של ממשק קרקע צורו3כדי ליצור את הרשת מיושמות 

 אזורים מוגנים בעלי חשיבות לאומית או בינלאומית •

 )לעיתים קרובות אדמה חקלאית(אדמות פרטיות המנוהלות למטרות שימור טבע  •

 אזורי פיתוח טבע •

  

בנוסף לתקנות ממשלתיות ותכניות פיתוח מקומיות יש גם שימוש בכלים פיננסיים כגון סובסידיות 

דוגמא של היישום הוא שיקום מסדרון . כמים עם בעלי קרקעותותשלומים וולונטריים בהס

Renkumse Poort .קשרים אקולוגיים המקשרים בין אזור מיוער גבוע 3ם יבפרוייקט זה משוקמ 
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)Veluwe (שיקום הקשרים יגדיל את בית הגידול הזמין . במרכז הולנד עם נהר הריין בדרום

 2: מכשולים שצריך להתגבר עליהם. חיים-וחים ודוז, איילים, לאוכלוסייה מקומית של חזירי בר

 כבר נהרס והאזור משוקם למצבו הטבעי  Renkumאזור תעשייה בעמק . כבישים מהירים וקו רכבת

  . של אחו לח
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  כלכלה במרחב הביוספרי  על מהות ה- מבוא
הכוללנית  של האדם ופעילותו כחלק בלתי , 13המייחד את המרחב ביוספרי הוא הראיה ההוליסטית

הפעילות האנושית היא חלק מהמערכת האקולוגית וככל פעילות אנושית .נפרד מהמערכת האקולוגית

,  האנושיתהמרכיבים הכלכליים מסבירים את ההתנהגות. היא כוללת את המרכיב  כלכליים

ומאופיינים ברצון להביא לידי מקסימום את התועלת מכלל המשאבים העומדים לרשות כל פרט או 

כאשר התועלת נאמדת בכלים כמותיים כגון הכנסה נכסים ועושר ובכלים שאינם כמותיים כגון , ארגון

 ישיר כוללת את משאבי הטבע שהשימוש בהם" כלל המשאבים"האמירה . 'שביעות רצון אושר וכו

יפי הנוף ,אך משאבים כמו שטחים פתוחים, ניתן למדידה והם מתכלים כמו נפט פחם ומחצבים אחרים

שבמהותו מכיל את הפעילות , מרחב ביוספרי. שהשימוש בהם יוצר הנאה לא מדידה באופן ישיר',וכו

את האנושית מהווה המשך לתפישת הקיימות כפי שבאה לידי ביטוי באמנת יוהנסבורג המשתיתה 

הקובע  14טלנדונודוח בר .כלכלה ואיכות סביבה, חברה: עקרונות הקיימות על שלוש רגליים והם

נמצאים בבסיס עקרונות הקיימות ועליו מבוססים צדק חברתי  ו צמיחה כלכלית,שימור סביבהש

  .עקרונות המרחבים הביוספריים

יה במרחב הביוספרי מתוך הכלת כללי התנהגות מחייבים על כלל האוכלוסי, הנחלת כללי הקיימות

מטבע הדברים קיימות בכל אזור . מודעות לכללי הקיימות  היא בבסיס ההגדרה של מרחב ביוספרי

ובכל מרחב ביוספרי עתידי קבוצות של בעלי עניין שפונקצית התועלות ומכאן גם פונקצית ההתנהגות 

  . שלהן ביחס לעקרונות הקיימות  שונות האחת מהשנייה

נית מבין בעלי העניין רואה את התועלות שלה באופן פרטיקולארי ועל רקע  מערכת כל קבוצה פרט

כוחות השוק פועלים . מסים וסובסידיות, חוקים ותקנות:תנאים נתונה הנקבעת על ידי הריבון

בהתייחס למערכת התנאים וכך נוצר ביקוש והיצע לכלל המוצרים והשירותים ונקבע המחיר של כל 

חיר העומד בפני הפרט הוא המחיר הישיר שבעלותו הוא נושא ועל רקע זה כל המ. מוצר או שירות

  . פרט או קבוצה קובע את צורת ההתנהלות שלו

שני אלמנטים . שונה מהתועלת של בעלי העניין השונים" הציבורית" "הכללית"התועלת והעלות 

  : יוצרים את השינוי המהותי

בדרך זו ניתן ליצור . ירות והעלויות העקיפותהכלל ייקח בחשבון התנהלותו את העלויות היש .1

   15).הוליסטית(ולאתר את החלופות היעילות ביותר מנקודת ראות כוללנית 

הציבור יכול לשנות את כללי המשחק ולהפעיל כלים חוקיים וכלכליים כך שבפני בעלי העניין  .2

ן תהיה  כך שפונקצית הכדאיות של בעלי העניי16השונים תעמוד מערכת כללים ומחירים

כך התנהלות בעלי העניין תהיה קרובה ככל " כלל והציבור"קרובה לפונקצית הכדאיות של ה

 . האפשר להנהלות הנכונה מנקודת ראות כלל הציבור

                                                 
 קיימאיישו� תיירות בת למתווה ועקרונותפיתוח .2008אסתר לחמ$ ספטמבר ' מדרי� למרחב הביוספרי דר 13

  יואל מנספלד'  פרופ, ר דלית גסול" דותיירות אקולוגית במרחבי� ביוספריי� בישראל
אלי הו ' מרחבי� ביוספריי� ביי$ האד� לסביבה פרופ. 2008אסתר לחמ$ ספטמבר ' מדרי� למרחב הביוספרי דר 14 14

  2001שטר$ 
  

15 Ecological economics 2008 18(8) 2008 pp 2050-2067 
16 Ecological economics 2008 217- 231Economic Valuation of Biodiversity: A comparative Study  
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הכלכלה מעמידה מתודה לאבחון והגדרה של המרחב הביוספרי וכלים שמתפקידם וביכולתם ליצור 

  .  נהלת באופן מלא ושלם תחת עקרונות הקיימותמערכת אקולוגית הכוללת את האלמנט האנושי המת

הבוחנת את הדברים בצורה רחבה לרבות העלויות הישירות " ציבורית"ה" כללית"הכלכלה ה

הכלים הכלכליים מחד והגישה . והעקיפות נותנת  ביטוי בכלים כלכליים לגישה האקולוגית המערכתית

  .  על עקרונות הקיימותהאקולוגית המערכתית נותנים כלים להשיג עולם המושתת

  המתודה הכלכלית 

כאשר האדם ,  טבע–  המרחב הביוספרי מבוסס על הממשק אדם -" תעודת זהות אזורית"יצירת 

תעודת זהות אזורית  מהווה כלי מרכזי לבחון אם מערכת הכללים . מהמערכת האקולוגיתמהווה חלק 

למתכננים תכנון רלוונטי וכלים וכך נותנת כלי מאפשרת . למרחב הביוספרי רלוונטית לאזור

יצוין כי חלק מהספרות דן במרחבים ביוספריים במדינות העולם השלישי שלו מאפיינים . אפקטיביים

  . מובהקים שאינם רלוונטיים למציאות אחרת כגון המציאות הישראלית

  . זיהוי המיקום הגיאוגרפי .1

 .ושבי האזורזיהוי ואפיון הפרמטרים הכלכליים והחברתיים העיקריים של ת .2

a. היקף הייצור , רמת מנוע, יוממות, משלח  יד ומקצוע, הכנסה לנפש רמת השכלה

  . החקלאי בשטח ובתפוקה וההכנסה מחקלאות מכלל ההכנסה של תושבי האזור

b. זיהוי קבוצות בעלי העניין העיקריות .  

 .זיהוי ואפיון הרכיבים המשמעותיים של המערכת האקולוגית .3

a. מחיר שוק ולכן קל "ובעיקר אלה שהם סחירים ויש להם , רכיבים הניתנים לכימות

 . לקבוע את ערכם

b. קביעת הערך הכלכלי . רכיבים שאינם סחירים ולכן אין בסיס מוכר לקבוע את ערכם

  .ית במתודות שונות שיפורטו בהמשךנעש

  תעודת הזהות האזורית 

ח "ם שדו"האנושי של האומדד הפיתוח . קיימים מדדים שונים המאפיינים מדינות ואזורים בעולם

המדד בוחן .  מהווה מדד עיקרי המאבחן את השונות בין המדינות2009עדכני פורסם באוקטובר 

 :שלושה ממדים יסודיים של התפתחות אנושית

  .  כפי שנמדד בתוחלת החיים בלידה-מדד תוחלת חיים 

 וההרשמה המשולבת  למוסדות חינוך יסודיים אוריינות כפי שנמדד על פי שיעור ה-מדד ההשכלה 

  ). שלישי(וגבוהים , )משניים(יסודיים -על, )ראשוניים(

לנפש ומהווה אינדיקציה גם לשיעורי ) ג"תל (תוצר לאומי גולמי כפי שהיא נמדדת ב-מדד רמת החיים 

  . 'אבטלה וכו

  :)ם בעול27במקום , ישראל בקטגוריה הראשונה ( קטגוריות4ח מחלק את מדינות העולם ל "הדו

• Very high Human Development 

• High Human Development 

• Medium Human Development 

• Low Human Development 
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  תכנון של מרחבים ביוספרייםבייעדי הכלכליים היבטים 
 –היעדים התכנון של מרחבים ביוספרים מושתתים על עיקרון הקיימות ועל שלושת הרגליים שלו 

  . היעדים כולם ומיוחד בתחום החברתי והכלכלי שלובים אלה באלה. בהכלכלה ואיכות סבי, חברה

o  שוויון והפחתת הפערים הכלכליים בין קבוצות אוכלוסייה  

  : נקבעו עקרונות הקיימות  המבוססים על שלושה תחומים1987בוועדת ברונטלנד ב 

  שימור סביבה  •

  צמיחה כלכלית •

 צדק חברתי  •

חברתי מוגדרצדק 
17

משמעותו המקובלת .justice basic capabilities Concepts of freedom," כ 

זה ייעד . היא נקיטת מדיניות להפחתת פערים כלכליים בין קבוצות אוכלוסייה ומתן שוויון הזדמנויות

ראוי אוניברסאלי ואין בכך קשר דווקא למהותו של המרחב הביוספרי זה גם ייעד שנוי במחלוקת 

עשוי להיות כי  קבוצות בעלי עניין יחלקו על העיקרון , יתר על כן. יכאשר באים להקנות לו ביטוי כמות

  . ויתנהלו בפועל בניגוד לחלק מההתנהלות של מרחב ביוספרי או לא יסכימו לקבל את העקרונות הללו

 פיתוח חקלאי מבוקר העונה על עקרונות הקיימות במובן האקולוגי נתפס כגורם חיוני –כדוגמה 

  .בו חקלאות באזור הבינייםבמרחב הביוספרי שיש 

עובדים "מושתת על זמינותם של , לדעת חלק מבעלי העניין, עשוי להיות מצב בו קיומה של חקלאות

העסקת .הכדאיות בהבאתם של עובדים זרים מקורה באי שוויון בסיסי בינם לבין המעסיקים". זרים

אי שוויון , יק לבין העובד השכירעובדים זרים מבוססת על קיומם של  פערים כלכלים גדולים בין המעס

לולא פערים אלו . ואי שוויון בסיסי בהון ובהכנסות, אי שוויון הזדמנויות, בפני החוק בתחומיים רבים

  .   לא היה כדאי להעסיק עובדים זרים וישראלים היו מוצאי את מקומם בחקלאות

o  מים , כגון מיםהשימוש במשאבי טבע הוגנת מחלוקת הכנסות

  'ומושבים וכ

היוצרים  ההכנסה לבעלי העניין , שימוש במשאבי טבע הוא חלק ממכלול הפעילויות והשימושים

 של "חלוקה הוגנת". וערכים כלכליים לכלל הציבור בכל מדינה לרבות במרחבים הביוספרים

שנוי " חלוקה הוגנת"המשאבים וההשקעה היא ייעד מקובל  הביטוי המעשי והכמותי של המושג 

והשאלה מוטלת לפתחה של " מרחב ביוספרי"חום זה אין ייחודיות של אזור המוגדר כבת. במחלוקת

  .החברה כולה

                                                 
17 Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment 
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o  במרחב הביוספרי הגדלת מספר המועסקיםוגיוון הפעילות הכלכלית   

גיוון הפעילות הכלכלית ומספר המועסקים במרחב ביוספרי הנו תלוי התנאים הספציפיים של האזור 

  . נמצאושל החברה והמדינה בה הוא 

התוצר עולה על .  מאפיין מובהק לכלכלה המערבית הוא העושר היחסי הנמדד במונחי תוצר לנפש

  .12%לנפש ושיעור האבטלה אינו עולה גם בעיתות משבר על ₪  אלף 95

אחד המאפיינים את המדינות התעשייתיות והעירוניות ואת ישראל בתוכן הוא בכך שמרבית כוח 

קיים ציבוריים ופרטיים התעשייה לסוגיה מעסיקה קטנה ביחס העבודה עוסק בשירותים עס

   מכלל מועסקים 2% מהתוצר ומספר המועסקים בחקלאות מהווה 1.8%חקלאות מהווה כ .לשירותים

  

תוצר ענפי כאחוז מהתוצר המקומי הנקי

1.80% 14.49% 1.20%

5.29%

0.00%

11.29%

6.29%
23.58%

9.49%

7.69%

7.59%
7.49%

3.80%

חקלאות, ייעור ודיג תעשייה (כרייה וחרושת) חשמל ומים בינוי (בנייה ועבודות הנדסה 

מסחר, שירותי אוכל והארחה  אזרחית) תחבורה, אחסנה ותקשורת פיננסים ושירותים עסקיים

שירותי דיור(1) מינהל ציבורי חינוך שירותי בריאות, רווחה וסעד

שירותים אישיים ואחרים

  
   

על רקע זה הדגש שניתן להרחבת מגוון הפעילויות הכלכליות ומספר המועסקים העושים שימוש 

במדינות העולם השלישי פחות אקוטי בישראל , ריבמשאבים הקיימים בתחום המרחב הביוספ

  . ובמדינות המערב
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   כלכליים לניהול תכנון הקמה וניהול של מרחבים ביוספרייםכלים
בהתנהגות הפרטים ובעלי העניין השונים את העלויות " להפנים"מטרתם של הכלים הכלכליים היא 

ם תהיה קרובה ככל הניתן לפונקצית של פעולתם כך שפונקצית הכדאיות של ההחיצוניות , עקיפותה

".כלל והציבור"כדאיות של ה
18
  

שקיפות בתהליכי התכנון בנתונים הכלכליים ובארגז הכלים המוצע מהווה תנאי הכרחי עונה על 

ככל שקיימת שקיפות גדולה יותר בתהליכים כך רמת אי הוודאות של בעלי . עקרונות פיתוח בר קיימא

. יתן ליצור בסיס משותף לערכים והתנהגות בתחום המרחב הביוספריהעניין השונים קטנה יותר ונ

, השקיפות תתבטא גם במגוון כלים המבטאים את העלויות העקיפות והחיצוניות על סקאלה אחידה

המאפשרת לכל בעל עניין לדעת את המחיר הכוללת לרבות עלויות עקיפות חיצוניות במרחב ,כספית

  . הביוספרי

" חיצוניות"נקראות גם עלויות (, ם אמת מידה אחידה וכספית לעלויות העקיפותכלים כלכליים היוצרי

הכלים הכלכליים לתכנון וניהול .לתת לבם ביטוי כמותי) כי הם חיצוניות לשיקוליו של בעל העניין

אלה כלים פיסקאליים . מרחבים ביוספריים הם כלים אוניברסאליים שאינם מיוחדים למרחב הביוספרי

היטלי פיתוח או אגרות בגובה המשקף את הנזק הכולל ושאותו ניתן לאמוד ולהפנים את , כגון מסים

 .המחיר הכולל בשיקוליו של בעל העניין לשיקוליו של בעל העניין

הכלים להתמודד באי השוויון הבסיסי הקיים בהבאת עובדים זרים לעבודה בחקלאות  הם דוגמה

אוניברסאליים המבוססים על הפחתת הכדאיות  אלא" מקומיים"הכלים אינם . ובתחומים אחרים

   :  כגוןבהבאת עובדים זרים והעסקתם

o  כלי חקיקה  

ואכיפה של חוקי עבודה בישראל , היכולים לאסור את הבאתם של עובדים זרים לישראלכלי חקיקה 

  . על המעסיקים

o  כלים פיסקאליים  

אבטלה של מדינות העולם כך מיסוי העבודה הזולה העובדים הזרים המובאים מהעניות ומוכות ה

  .     שעוצמת התחרות עם העובדים הישראלים תרד

  

  שיטות להערכת העלויות העקיפות והחיצוניות 

o  עיקרון השקיפות  

עקרון זה . מהווה עיקרון מנחה בתהליך קבלת ההחלטות במרחבים ביוספריםהשקיפות עקרון

ם אמין כמותי מדויק על מנת לאמוד את מחייב שבידי הציבור ובידי מקבלי ההחלטות יהיה מידע של

עקרון השקיפות מחייב כי המידע יהיה במושגים כמותיים . העלויות והתועלות של החלופות לפעולה

העלויות הישירות  העומדות בפני בעלי העניין הנהן ברות השוואה כי בדרך . ברי השוואה ככשל שניתן

                                                 
18 Ecological Application18(8), 2008 pp 205002067 2008 by the ecological Society of America 

Ecosystem Services and Economic theory: Integration for Policy- relevant research 
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זיהום אוויר , ת העקיפות כגון אבדן מגון ביולוגיהעלויו. כלל מדובר במוצרים סחירים בעלי ערך שוק

קשות לאומדן טריוויאלי מפני שלא מדובר במוצרים סחירים ולכן יש לפתח מתודות להערכת ' וכו

  ) למערכת השיקולים של בעלי העניין המיידיים" חיצוניות("עלויות ותועלות עקיפות 

o     כלים לאומדן שירותי המערכת האקולוגית הלא סחירים TEV - 

Total Economic Value   

קיימים ערכים אקולוגיים אותם ניתן להעריך ) וערכי טבע אחרים(ספרים -בהערכת המרחבים הביו

עלות , עלות נסיעות, עלות תועלת פיננסית,  וזאת באמצעות ניתוח שווקיםםבאמצעים מוניטאריי

   19. רכה המותניתהעדפת הצרכן וההע, פונקצית ייצור, עלות הוצאה בתיירות, תחלופה

התשואה : ובהם) ערכי שוק(ספרי -של המרחב הביוערכים כלכליים באמצעים אלו ניתן לאמוד 

שימוש מסחרי בתחומי שימור , הכלכלית הנובעת מפעילות תיירותית הרלוונטית למשאב הטבע

בין חברות בו נוצר קשר עסקי ) 'כימיה וכו, תרופות(אורגניזמים בעלי ערכים כלכליים בענפים שונים 

,  ובהם תרבות ערכים חברתיים,מסחריות וגופי ממשל האחראים על שימוש והקצאה של משאבי טבע

 , )באמצעות מודל הערכה מותנית(רפואית , אינטראקציה חברתית, התחדשות, אסטטיקה, היסטוריה

  .ערכי מדיניות,  כגון ערכים מדעייםערכים רב ממדיים, סינרגיה ותחרות,   כלים ותצורה-  ערכי תכנון

 כגון קבלת אינדיקציות לעושר במינים ומערכות לא מוניטאריי�כמו כ� נית� להפעיל כלי� 

מגוון אוכלוסיה , מבנה היררכי, יציבות המערכות האקולוגיות, בריאות, מגוון ביולוגי, תאקולוגיו

טות להערכת ערכים כל אלו שי , ניתוח תכונות חיצוניות של האורגניזם-מרחק גנטי , והבדלים גנטיים

  .והיבטי חברה ואוכלוסיה, ערכים גנטיים, מהותיים של טבע

ערכי ,  בהיבטים של קבלת ההחלטותערכי� רב ממדיי� באמצעים אלו ניתן לאמוד את ערכם של

  .וכל המודלים של בינה מלאכותית, המרה

י והעתידי של  ערך השימוש הנוכח-על מנת לבחון את ערכי הטבע הכללים מקובל להשתמש במושג 

בהם התועלות (הערך יכול להיות מחולק לערכים ישירים ולערכים עקיפים . מערכת אקולוגית מסוימת

מתייחסים לתועלות הנובעות ) non- use values(ערכים לא שימושיים ). הנובעות מתפקוד המערכת

ים כספיים המודלים המקובלים לחישוב ערכי טבע באמצעות ערכ. מעצם הידיעה שהמערכת קיימת

  .מתבססים על שיטת ההעדפה הנגלית

  )(TCM = Travel Cost Methodשיטת עלות הביקור    .א

מיד אחרי   Harold Hotelling הוצעה לראשונה על ידי הכלכלןTCM  שיטת עלות הביקור

ב התייעצה עם כלכלנים לגבי שיטות להערכת "כשממשלת ארה, מלחמת העולם השנייה

 נעשה בעיקר להערכת נופש בחיק הטבע  TCM- השימוש ב.תכונות שונות של פארקים

ההנחה בבסיס . בשטחים פתוחים ובשטחים ירוקים בשולי העיר, בשמורות ובגנים לאומיים

 פחת, השיטה היא שהתועלת מביקור באתר שווה לפחות לעלות הביקור במונחים של דלק

יא מנין באו וכיצד המידע מהמבקרים מתקבל בעזרת שאלונים בהם אחת השאלות ה. וזמן

כדי לחשב את עלות הביקור ובעקבותיה את ) מסגרת פרטית או מאורגנת, כמה מכוניות(

  ). Ward and Beal 2000( הערך שהם מייחסים לאתר

                                                 
19 Ecological Economics- A Typology for the classification, description and valuation of ecosystem 

functions ,goods and services 
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 .)שינוי בערכי הנכסים הסמוכים( �ודל הדוני מ  .ב

שיטה זו אומדת ): CVM - Contingent Valuation Method (- הערכה מותניתמודל   .ג

תועלות של משאבי ך יערהלכדי שפותחו חדשים יחסית  כלכליים כליםב שנגרם נזקהאת 

 . טבע שאין להן ערך כספי ישיר

 . הנכונות לשלם עבור ההנאה מהטבע- )WTP–) Willingness To Pay  .ד

מהשינוי הסביבתי באיכות ) i( מודד את ערכי הבילוי – Random utility method  .ה

 . הבילוי באתרהשינוי הכללי ברמת) ii(האתר 

 . מודל המתבסס על ההוצאה– Aversive expenditure method  .ו

 אוכלוסיות על ידי מיפוי,  את ערכיותם של שינויים סביבתייםבוחןChoice modeling    .ז

 . על כלים כלכליים לאמידת ערכים אלושהמודל אינו מבוססהבעיה העיקרית היא . רלוונטיות

  

  

  

  

  

 

  

   

)Nijkamp, Vindiqni, Paulo A.L.D.(  

  

  שיטות סטטיסטיות

Meta-Analysis –עיבודם וחילוץ ,  זוהי שיטה מקובלת המתבססת על נתונים ומחקרים קיימים

  .המסקנות הרלוונטיות לנושא הנבחן

תונים כמותיים בחקירה תוך בחינת נ,  באמצעות נתונים סטטיסטייםחישובהשיטה מתבססת על 

שונות זו נובעת מן .  עשויים להוביל לתוצאות שונות ניתוחים שונים של הנתונים.אמפירית

  .  שהוצבו לאיסוף הנתונים הסטטיסטיים ואופן ניתוחםםקריטריוניה

  )numerical methods( שיטות מספריות

  :ועל פיהם נבחן מקור הנתונים, בשיטות אלה נקבעים קריטריונים מספריים

1.1. Rough set analysis – בהתאם לקריטריונים מספריים  השיטה המתאימה ביותר לסיווג

השיטה בוחנת את . שיטה זו מתבססת על בינה מלאכותית. שנאמדים באופן לא מדויק

אחד היתרונות של . נפוץ במצב קיים ומיפוי נתונים לא רלוונטייםעקרון אפשרות קיומו של 

ולזהות קשרים בין , שיטה זו הוא היכולת למפות עקרונות מתוך קבוצת נתונים קיימת

 . ליכיםתה

 סוג ערך

 מודל לאמידת ערך

זיהוי התועלת הנובעת 
 מן הערך
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1.2 Fuzzy set analysis –  כדוגמת שיטת סיווג,  לרכיבים לשונייםתמתייחסהשיטה. 

פי הסקת מסקנות על שיטת אמידה כמותית שעיקרה  –) Content analysis(ניתוח תוכן  1.3

כלכלה , חברה,  הקשורים לתרבותזיהוי משתניםשיטה זו מאפשרת . הנבדקטקסט תוכן ה

 .ופוליטיקה

  

  וון ביולוגיהערכת מג

 ,Peter Nijkamp, Gabriela Vindiqni ערכי השימור של מגוון ביולוגי נבחנו במחקרם של

Paulo A.L.D .התמקד בשני היבטים עיקריים המחקר:  

  .)המגוון הביולוגי כמשאב (מגוון התועלות הישירות והעקיפות לאדם הנובעות מן המגוון הביולוגי

 ועל בני אחרות על יציבות מערכות אקולוגיות )או הכחדתן (יותמערכות אקולוגבההשפעות של פגיעה 

 .האדם

 והדבר יתבטא בערכים כספיים , להפחית את רמת הרווחהה הפחתה במגוון הביולוגי צפוי,באופן כללי

  .שליליים

 שלא שםכ,  באמצעות ערכים כלכליים מספרייםת ומוחלטת אובייקטיבימדידהמגוון ביולוגי לא ניתן ל

 משאב במחסור הואביולוגי המגוון ה.  המין הביולוגי לאזור מסויםדד באופן מדויק את חשיבותלבוניתן 

  .יםהקיימוהמודלים מערכות התמחרו באמצעות שקשה ל

מידע שאינו בנמצא ולא ניתן לתרגום מספרי של :  בהערכות נובע ממספר רב של גורמים ובהםקושיה

כלים , הבדלים בין עלויות פרטיות וחברתיות, ידועות גבוהותעלויות , בעלויות וזכויות ,המצאי הביולוגי

  .מערכות בירוקרטיות ומוסדות פוליטיים, כלכליים לא מתאימים

טבע ערכי כלים מוניטאריים להערכת אחד היבטים המשמעותיים להערכות השווי באמצעות שימוש ב

הוא )  באזורי טבעיקורהכנסה מפעילות תיירותית המיוחסת לבמעבר ל(מתבססים על מחירי שוק ה

   בתחום המחקר הגנטי והרפואה מסחריותנגזרות של חוזים הנחתמים בין המדינה לחברותבדמות ה

שווי התרופות . עבור אורגניזמים וצמחיה באזורי טבע לטובת מחקר עבור תרופותות משלמהחברות 

תמש במגוון הביולוגי הינו נגזרת של שוק הצרכנים ומכאן גם נקבע גובה התשלום עבור הזכות להש

  .הקיים

בנוסף יש לבחון את ההשפעות על קבוצות אוכלוסיה נוספות שאינן קשורות באופן ישיר למרחב 

ירידה במגוון הביולוגי משפיעה על אוכלוסיה הנמצאת הרחק מהאתר וזאת בשל העובדה . הנחקר

יולוגי וודאי במקרים של  ממשיך להתקיים מגוון ב ובוסיפוק מעצ� הידיעה שיש טבעשאנשים מוצאים 

  .מגוון הביולוגי) או שימור(שיקום 

 :בבחינת המשמעות של מגוון ביולוגי ניתן לציין תועלות שונות הניתנות לכימות

 . אמדן הערך מתייחס לשינוי ברווחת התושבים הנובע משינוי ההנאה מהמוצר ואיכותו

שימור או הכחדה של מגוון ביולוגי על השינוי מתייחס להשפעה של  .שינוי מחירים מגלם שינוי ערך

שימוש דומה ניתן לציין בנושא שטחים פתוחים בהבדל משמעותי . םהרווחה בכלים מוניטאריי

 . המתייחס להבדלים בין העדפות הפרטים
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הן מצאות בקרבה מיידית ונ מקומיות ההן לקבוצות. קבוצות אוכלוסיה שונות לרווחה שלניתן להתייחס

  . או יוותר לדורות הבאים/י קיים והמפיקות הנאה מהידיעה כי המגוון הביולוגלקבוצות מרוחקות 

הנאה משימוש במשאב , אלו הנובעים ישירות מניצול המשאב, השווי יכול להתחלק לערכים ישירים  

וערכים עקיפים המתייחסים לתועלת הנובעת מתפקוד המערכות ). 'דייג וכו, עץ(הקיים או מניצול 

  :סוגים של ערכים עקיפים).י ייעור וכדומה"הפחתת פחמן ע, מור מערכות מיםשי(האקולוגיות 

 Existence value – של המשאב בהווה ובעתיד בעצם קיומו שיטה משקפת את הערך המגולם 

  . גם ללא שימוש

Bequest values - קשורות לתועלות הפרטים הנובעות מעצם הידיעה כי המשאב יוותר 

  . עלות השימוש הנובעות מכךלדורות הבאים עם כל תו

Option value – הערכים הנובעים מעצם הידיעה כי המשאב ימשיך להיות זמין 

ערך האופציה . ההבטחה כי המשאב ישמש לעתיד אך לא מנוצל בהווה, לשימושים עתידיים

  . מופיע בשיקולי התנהגות של הפרט בתחומים שונים

ברגע , למרות השוני בין העדפות הפרטים (landscape) דבר דומה ניתן לומר לגבי השינוי בנוף

שמזוהה שינוי פיזי הערך של הנוף משקף את השינוי ברווחה עבור אלו הקשורים לכך באופן ישיר 

  .ועקיף

  ביוספריה הערך הכלכלי של מגוון ביולוגי במרחב אומדןדוגמא ל

 Robin(רגוואי בפ"   "Mbaracayuהמתייחס לשמורה הביוספרית הדוגמא להלן מציגה מחקר

Naidoo, Taylor H. Rickets . (. המודלים עליהם התבסס המחקר נערכו באמצעות אמידת ערכי

הטבע על בסיס השוואתי לפעולות בעלות היבטים כלכליים המתקיימים כיום בתחום המרחב 

והן המחקר מתייחס הן לערכים הנוכחיים . בשווקים השונים) סחיר(הביוספרי ואשר בעלי ערך כלכלי 

החישוב התבצע על ידי הערכת שווי . בניצול ערכים אלו) opportunity cost(לערך ההזדמנות 

  .הפעילות החקלאית הנוכחית והתועלות העתידות להתקבל משימורם, היערות

ומודד כל אחד משירותי המערכת האקולוגית , המחקר מפריד בין מספר נושאים במערכת הביוספרית

  :הערך החלופיבשיטה המתאימה לאמידת 

הנמצאים בשטח מיוער נתון ) חיות בר( החישוב בחן את מספר הפרטים –Bushmeat)  (בשר צייד

  .ואת מחיר הבשר הניצוד בשווקים המקומיים

�,  חישוב הערך הכלכלי של כריתת עצים באופן מבוקר ובר קיימא–)Timber harvest (כריתת עצי

 במערכת היערנית אשר תוכל להמשיך ולספק עץ באותה אשר יספק באופן שוטף עץ איכותי ולא יפגע

  .רמה ובאותה כמות לאורך זמן

 ערכי בתי גידול בעלי פוטנציאל לתרופות חדשות בעלות – )Bioprospecting (מגוו$ ביולוגי וגנטי

 נכונות לתשלום של חברות תרופות – WTPהערכת השווי נעשתה באמצעות מודל . תועלת לאנושות

ספרית קיימים מספר של מינים -ההנחה היא כי באזור השמורה הביו. וגי כלשהועל משאב ביול

  .אנדמיים ייחודיים
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 � –תהיות ושאיפות של בני האדם ,   הטבע הוא מקור לסקרנות )Existence value(ערכי קיו

 נבחנות קבוצות אוכלוסיה שונות בעלות עניין ואינטרסים שונים לאפשרות WTPבאמצאות מודל 

  .קיום משאבי הטבע השוניםהמשך 

 היות וצמחיה ובייחוד עצי יער מקבעים פחמן -) arbon storageC (– פחמ$ אגירתערכי 

על ידי , ניתן באופן תיאורטי לתמחר יער הנמצא באזור סכנת כריתה) CO2באמצעות מולקולות (

הפחמן בהתאם למחיר בו נסחר ) ספיחה(חישוב הערך הכלכלי הטמון בצמצום פליטות הפחמן 

  ). בהתאם לאמנת קיוטו בורסות ועסקאות שונות(בשווקים הפיננסיים 

  דוגמא להערכת השווי של פעילות כלכלית במרחב הביוספרי

The Clayoquot Green Economic Opportunities Project ,Taking a step towards a 

conservation economy  

ועסקים קטנים ידידותיים באמצעות גיוון  לספק רשימה של הזדמנויות המטרת המחקר היית

העמדת , הגדלת המועסקים לשיעור הדומה לשיעור הממוצע באזורים כפריים, הפעילויות העסקיות

  .אלטרנטיבות לפעילויות המאיימות על המגוון הביולוגי ואחריות כלכלית סביבתית

ממקסמת את יצירת כלכלה ה) CED) Community Economic Developmentבאמצעות מודל 

לחברה , השליטה האזורית על תהליכים ומשאבים טבעיים בעלי תרומה חיובית לסביבה הטבעית

  .ואיכות החיים

  . על פיתוח כלכלה קהילתית ירוקההמושתתת קיימא תהגישה מתייחסת לכלכלה ב

  :הממצאים העלו כי התכנית צריכה לכלול את המרכיבים הבאים

  .יצירת תמרוץ לעסקים ירוקים יותר

 .הטמעת כלכלת שימור בתכנון הקהילתי ובקבלת ההחלטות

 .פיתוח אסטרטגיית תיירות באזור ביוספרי

 .עידוד חזרה של תעשיה בעלת ערך מוסף

 .כינון מערכות חינוך ומחקר

 .עיצוב תכניות חינוך ופיתוח מיומנות עבור הכלכלה החדשה

צול המשאבים באופן מיטבי על ידי ני, הכרה בעובדה כי לקהילה ישנה זכויות במשאבים הסמוכים

 .האוכלוסייה המקומית

 .צמצום פסולת, עידוד תגמול לבניה ירוקה ושימוש בטכנולוגיה משמרת אנרגיה

  .קידום של מערכות אזוריות לפסולת

  : הכלכליות משני היבטי�ת את ההזדמנויוהמחקר בח$

  .ואם לאוכלוסיה המקומית ופוטנציאל התגיוון, הזדמנויות עסקיות כולל מידע אודות גידול

 ."רוח המקום"ייחודיות אזורית והדגשת 
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  :בחינת ההיבטים כלכליים

  .אספקת תנאים כלכליים ארוכי טווח שיוכלו להתקיים באופן עצמאי •

 .מקסום יצירת מקומות עבודה ותועלות כלכליות •

 .דרישה לרמת השקעות ריאליות •

 .תהשפעה ניטרלית או חיובית על הכלכלה הלא רשמי •

 .מקסום התועלות משימוש במשאבים •

- מגזרי תעשיה ירוקים המהווים פוטנציאל לפיתוח כלכלי במתווה של מערכת ביו13זוהו  •

  .ספרית

  :מגזרי התעשייה נבחנו על פי שישה קריטריונים עיקריים •

  .תעסוקה ויצירת מקומות תעסוקה חדשים •

   .רווחה חברתית •

  .נגישות הקהילות להזדמנויות השונות •

  .ות נדרשותהשקע •

  .תועלות אקולוגיות •

  .מנהיגות חברתית •

  : חברתית–המטרות אותן מציב המחקר לשיפור המערכת הכלכלית 

  .  זרם משאבים-יצירת הקשרים  •

 .על בסיס שותפויות– ת חדשהעידוד יזמו •

 .תמיכה ושיפור של היזמות והעסקים הקיימים •

 .פיתוח המשאב האנושי •

 .עידוד הסכמי עבודה משותפים •

 .ת הכלכלה הלא פורמאליחיזוק •

 .גיוס משאבים ועסקים מבחוץ •

 .הגדלת הבעלות המקומית על העסקים או המשאבים •

 .פיתוח תשתית פיזית •

 .מוסדות והחברות המקומיות, שיפור ניהול הסביבה בארגונים •

 .הגדלת המעורבות הקהילתית בניהול המשאבים הטבעיים •

 .שיחזור הסביבה המקומית •

 ).רווחה , חברה, בריאות(לית שיפור איכות החיים הכל •

 .זהות ותרבות מקומית •

 ).'היי טק וכו, תיירות(יצירת אסטרטגיות פיתוח סקטוריאליות  •

 .CEDפיתוח מערכות מימון מקומיות לטובת  •

  

  

  



 172

  רשימת מקורות
  

יישום  למתווה ועקרונותפיתוח .2008אסתר לחמן ספטמבר ' מדריך למרחב הביוספרי דר •

'  פרופ, ר דלית גסול"רות אקולוגית במרחבים ביוספריים בישראל דקיימא ותיי-תיירות בת

  יואל מנספלד

מרחבים ביוספריים ביין האדם . 2008אסתר לחמן ספטמבר ' מדריך למרחב הביוספרי דר •

  2001אלי הו שטרן ' לסביבה פרופ

• Ecological economics 2008 18(8) 2008 pp 2050-2067 

• Ecological economics 2008 217- 231Economic Valuation of Biodiversity: A 

comparative Study  

• World recourses institute -  A Guide to Ecosystem Services: A Guide foe 

Decision Makers 

• Mapping the Economic Cost and Benefits of Conservation ,Robin Naidoo,Taylor 

H Ricketts conservation Science Program, World Wildlife Fund, USA 

• Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment 

• Ecological Application18 (8), 2008 pp 205002067 2008 by the ecological Society 

of America Ecosystem Services and Economic theory: Integration for Policy- 

relevant research 

• Ecological Economics- A Typology for the classification, description and valuation 

of ecosystem functions ,goods and services 

• Economic valuation of biodiversity: A comparative study. Peter Nijkamp, Gabriela 

Vindiqni, Paulo A.L.D.  

• Mapping the economic cost and benefits of conservation – Robin Naidoo, Taylor 

H. Rickets. 

• The Clayoquot Green Economic Opportunities Project, Taking a step towards a 

conservation economy 

• Beyond Benefit Cost Analysis, Accounting for non market values in planning 

evaluation, Donald Miller and Domenico Patassini:   
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  Ecosystem Services –שירותי מערכת אקולוגית 

 אסתר לחמןר "דרן חקלאי ו

  

-בעלי, מערכת דינאמית של חברות צמחים"מגדירה מערכת אקולוגית כ )CBD(האמנה למגוון ביולוגי 

על פני כדור הארץ ". יחידה פונקציונאליתאורגניזמים וסביבתם הדוממת הפועלים ביניהם כ-חיים ומיקרו

דגי , גידולים חקלאים: למשל, רק לחלק קטן מהם יש ערך שוק. ח"יש יותר ממיליון מיני צמחים ובע

פירוק חומר , ייצור חמצן: רוב המינים הנותרים מספקים תועלות לאדם בדרך פחות ישירה. עצים, מאכל

יתן להתייחס לתהליכים הטבעיים הללו כאל שירותי מערכת נ. בקרת מזיקים, סינון מים ואוויר, אורגני

ידי תרומה ליצירת -על: שירותי המערכת האקולוגית תורמות לרווחה כלכלית בשני אופנים. אקולוגית

  .  עלויות על החברהיםידי מניעת נזקים שמטיל-הכנסה ורווחה ועל

בעשרים .  המאה הקודמת של60-התחיל בשנות ה" שירותי המערכת האקולוגית"השימוש במונח 

השנים האחרונות המחקר בנושא שירותי המערכת האקולוגית גדל בצורה דרמטית והביא להגדרה 

נכללו גם מערכות ) MA) Millenium Ecosystem Assessment-ב. מדויקת יותר של המושג

אקולוגית ושירותי המערכת ה, ידי בני אדם כמקור לשירותי מערכת-מושפעות על/אקולוגיות שהושפעו

  : קבוצות4-חולקו ל

כולל . התוצרים של המערכת האקולוגית: provisioning services –שירותי אספקה  •

שירותים אלו הם מוחשיים  .תרופות, אנרגיה, סיבים, משאבים גנטיים, מים ומזון: למשל

 .ומדידים

כת התועלות שמתקבלות מבקרת תהליכים במער: regulating services –שירותי בקרה  •

סינון , פירוק פסולת, קיבוע פחמן, מחלות, )שיטפונות(מים , בקרת אקלים: כגון, האקולוגית

שירותים אלו הם תהליכים שאפשרות . בקרת אסונות טבע, האבקה, בקרת סחף, אוויר ומים

 .הכימות שלהם מורכבת יותר

מערכת תועלות לא מוחשיות שאנשים מקבלים מה: cultural services –שירותי תרבות  •

מידע , פנאי וחוויות אסתטיות, חשיבה, פיתוח קוגניטיבי, האקולוגית דרך העשרה רוחנית

בשנים האחרונות מתחילים לפתח שיטות לכימות . תיירות, מגוון תרבותי, מסוגים שונים

  .של שירותי התרבות של המערכת האקולוגיתוהערכה 

אקולוגית הדרושים לקיום יתר שירותי מערכת : supporting services –שירותי תמיכה  •

ייצור , אספקת בית גידול, הפצת זרעים, מיחזור מים, מיחזור נוטריינטים: למשל. השירותים

שירותי תמיכה שונים מיתר השירותים בכך שהם . ייצור ביומאסה, ייצור חמצן, ושימור קרקע

 בני אדם הם שונים גם בכך שהשפעתם על. כל שאר שירותי המערכת האקולוגיתלדרושים 

לעומת השירותים , היא לעיתים קרובות בלתי ישירה או מתרחשת לאורך תקופה ארוכה

היות וקשה מאד , שירותים אלו. בתוך זמן קצרהאחרים שלרוב הינם בעלי השפעה מיידית או 

  ".מובנים מאליהם"לעיתים קרובות לא מוערכים מספיק ונתפסים כ, לכמת אותם

 הם פועלים ומהירות ו הזמן שבלמשךות שייכים למספר קטגוריות בהתאם שירותים מסוימים יכולים להי

  .  ביניהםומקיימים קשרי תלותכמו כן רובם אינם עומדים בפני עצמם . ההשפעה שלהם על האדם
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ההיזון .  זו או אחרתבמידהקיום האנושות תלוי במערכת אקולוגית בה יש היזון חוזר בין כל הפרטים 

למרכיביה , ידי מערכות אקולוגיות-על" חינםב"המסופקים " שירותים"ים וההחוזר הוא מערכת הקשר

דרך לאמוד את ערך השירות שנפגע היא במתודה . קשה לכימותאך , שירותים שערכם רב, השונים

עלויות תיקון הנזק ועלויות , כלומר בדרך של אומדן עלויות השבת המצב לקדמותו, "ערך כינון"המכונה 

תיקונו אינן נכללות בחישובים כלכליים קצרי טווח מנקודת ראות הפירמות הנזק המתמשך עד ל

ידי החברה כולה לאורך זמן -לרוב משולמות עלעלויות אלה  .שאינן נושאות בעלויות פעילותן, תהפרטיו

התנהגות זו מצביעה  על הצורך במדיניות ארוכת טווח מנקודת ראות . ותוך חיוב הדורות הבאים

את העלויות ותפתח כלים שישנו את דרך ההתנהגות קצרת הטווח ושתשיג איזון בין כוללנית שתאמוד 

אלה שהפירמות אינן , העלויות הכוללות. קיום שירותי מערכת אקולוגית והמטרה של פיתוח כלכלי

" להפנמת "נדרשים להביא הכלים הכלכליים ."עלויות חיצוניות"לוקחות בחשבונאות המסורתית מכונות 

  . יצוניות לתוך התחשיב הכלכלי של הפירמות ויהוו בסיס לשינוי התנהגותיהעלויות הח

יוכלו טכנולוגיות אלה  אך ספק אם , אפשריהואשמחקות שירותים שנפגעו מלאכותיות שילוב טכנולוגיות 

של הטכנולוגיות  התוצרים בין אין דמיון מלא .לפצות על אבדן שירותי מערכת טבעיים בקנה מידה גדול

  ". חיצוניות"יש לתת ביטויי בצד העלויות הולכך , הטבעי המקורי לבין המצב יותהמלאכות

ידי - בשירותי מערכת שנבדקו עלבאיזו מידה הפעילות האנושית הפרה או פגעההטבלה למטה מסכמת 

, ) פרויקט מקיף של הערכת שירותי המערכת האקולוגית– MA) Millennium Assessment-ה

 מתוך 3- בכפי שניתן לראות רק.  ותמיכה תרבות,בקרה, שירותי אספקה –ות בחלוקה על פי סוג השיר

מקנה , גידולים חקלאיים(שהם שירותי אספקה , השירותים חל שיפור בעקבות ההתערבות האנושית

מרוכזים , הנושאים שהחברה התמקדה בהם בממשק מערכות אקולוגיותש ,מכאן). וחקלאות מים

  . גדלהה ת העולםלוסיייותר מזון לאוכבמאמץ ליצירת 

,  שירותי אספקה12 מתוך 6: )עולמיבקנה מידה (ירידה מגמת שירותים נמצאים בסוגי  15 ,לעומת זאת

שימוש בשירותי אספקה בקצב העולה על .  שירותי תרבות9 מתוך 2-ירותי בקרה ו ש15 מתוך 9

  .  בנכסים הזמינים לדורות הבאיםפוגעההתחדשות שלהם 

פעולות , למשל. ח בין שירותים שונים העשויים להתקבל מן המערכת האקולוגיתלעיתים מתקיים מת

כאשר מערכות טבעיות .  לפגיעה בשירותי בקרה ותרבותעלולות לגרום ,להגדלת שירותי אספקה

תים רבים אחרים שהם ו שיראובדים –מקנה וחקלאות מים ,  גידולים–ייצור לשירותי אספקה מוסבות ל

לרוב השכבות העניות התלויות : לא כל החברה נושאת במחיר השירותים הפגועים. לקיום האדםחיוניים 

החיות רחוק ממקום , בעוד השכבות המבוססות, בשירותים לפרנסתם הם הנפגעים הראשונים

  ). WRI ,2007פ "עיבוד של ספריאל ע(השירותים הפגועים הן הנהנות 
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במהלך המחצית השניה  שרותי מערכות אקולוגיות ומגמות אספקתם .1טבלה 

 ) השרותיםכ"סה  - עמודה שמאלית ושורה תחתונה  (*20 -של המאה ה

  
 מגמת תגבור

מגמה 
 מעורבת

 לא נבדקה מגמה מגמת דרדור
  

 מרעית דגה מימים ואגמים עצה גידולים חקלאיים

 מזון מהבר סיבים חקלאות מים

 עץ הסקה מקנה

 םביוכימיקלי  

 משאבים גנטיים  

שרותי 
 אספקה

  

  

 מים מתוקים

  
12 

בקרת מבלע 
 הפחמן

 הפצת זרעים בקרת איכות אויר בקרת שטפונות

 בקרת מינים פולשים  בקרת אקלים מקומית בקרת מחלות

 הרביבוריה  בקרת אקלים גלובלית

   בקרת סחף קרקע
טיהור ובקרת איכות 

   מים
טיפול בשפכים 

   ופסולות

   בקרת מזיקים

   האבקה

שרותי 
   בקרה

  

   בלימת סערות ים

15 

נופש בחיק 
 הטבע

 השראה  רוחניים ודתיים

 תחושת מקום אסתטיקה תיירות אקולוגית

 מורשת

 חינוך

שרותי 
 תרבות

  

    

 מדע ומחקר

9 

 ייצור ראשוני

 זור חמריםמיח

 יצירת קרקע

 מחזור המים

עמידות לשינויים 
 אביוטיים

שרותי 
 תמיכה

 תחזוקת המגוון הביולוגי      

6 

  4 6 17 15 42 

על  * 
 פי 

Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-
being: Synthesis. Island Press, Washington DC 
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אלה מכונים טובין . ייפגעושירותים אלה  מבלי ש, אינספור אנשיםשמהם עשויים להנות יש שירותים

וניתן להוסיף ולהנות ממנו מבלי , נוף יפה הוא טובין ציבורי לשמו: למשל). public goods(ציבוריים 

 רמת בהם, )quasi-public goods(למחצה -יש המוגדרים כטובין ציבוריים. לפגוע בהנאתם של אחרים

אך ,  להיות פתוח לכולםעשויאזור נופש ציבורי : למשל.  בהנאתם של אחריםפוגעתשימוש מסוימת 

תורמים ציבוריים הטובין למרות שה. עלולה להפגעהנאתם של המשתמשים ,  הוא צפוף מדיכאשר

והם עלולים להפגע ואף לחדול , אין תמריצים לשמרם, לאנשים רבים ולעיתים אף לציבור בכללותו

   .על מנת לשמר את הטובין הציבוריים נדרשת פעולה קולקטיבית משותפת. ייםמלהתק

  

 –על כל מרכיביו המתומחרים והציבוריים  –  להכללת המחירביאיש לקבוע מערכת כלים שת

   ".עלויות החיצוניותה"גודל  כך שיחול שינוי התנהגותי בהתאם ל,בחשבונאות הפרטיים והפירמות

  

 –ערכת האקולוגית נועד לאפשר הערכה כלכלית של מערכת אקולוגית השימוש במושג שירותי המ

באופן כזה .  במונחים של תועלות כלכליותהטובין הציבוריים הנובעים מן המערכת האקולוגיתמדידת 

 או לחלופין לקבוע את ערך , לשלם על הפגיעה–לדרוש ממי שפוגע בשירותי המערכת האקולוגית ניתן 

השימוש בשיטות הערכה .  של הפעילות האנושיתם ההשפעות הסביבתיותת לצמצונדרשוהפעולות ה

, האקולוגית פגיעה בשירותי המערכת הרחבות שלכלכליות מדגיש בצורה ברורה את ההשלכות 

 . עלויות ותועלות לסביבה הטבעיתומאפשר להתייחס ל

  

  " שירותי המערכת האקולוגית"דוגמה למשמעות המחיר והעלויות החיצוניות של 

 נסקרה מערכת אקולוגית של יער מנגרובים שנכרת ,20מדריך שירותי המערכת הלקוחה מתוךבדוגמה 

  .בעלי העניין הם מגדלי החסילונים וכלל הציבור.בחלקו לצורך גידול חסילונים

מגדלי החסילונים בשיקוליהם רואים את העלויות הישירות בגידול חסילונים ואת ההכנסות הישירות 

, )בהפחתת התועלות מהעץ הנכרת(העלויות הישירות כוללות את כריתת היער . יםממכירת החסילונ

מדובר במוצרים . קלות לאומדן כספי ,ההכנסהסך  קרי , העלויות והתועלות.עלויות הגידול והשיווק

  21.סחירים שיש להם מחירי שוק

מחיר השוק אך , המזון המהווים חלק מסל ,מייצור חסילוניםהנובעות תועלות ל בשוק החופשי ניתן מחיר

  :משתנים ושיקולים נוספיםאינו משקף תועלות הנובעות 

 .הרס הסביבה החופית ומערכות אקולוגיות •

תנובת הדייג לאורך החוף בשלב ביכולת ההתחדשות של המערכת האקולוגית לרבות הפרעה ל •

 .  שני

  . השקעה בהגנת חופיםללא ,קו החוף ואובדן שטחים שיוצפו על ידי היםהרס  •

 .הצורך להגן על החופים בשלב מאוחר יותר •

                                                 
20
 World Resources Institute – A Guide to Ecosystem Services: A Guide for Decision Makers 

21
 Mapping the Economic Cost and Benefits of Conservation ,Robin Naidoo, Taylor H Ricketts 

 PLoS Biology 4: e360 
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 אם יהיה למשל, חלק מהעלויות הללו יבואו לידי ביטוי בשיקוליו של בעל העניין אך במועד אחר בעתיד

צורך להשקיע בהגנת החופים הרי הדבר יבוא בין היתר מתשלומי מסים וכך באופן עקיף הוא ישא 

הצורך להשקיע משאבים , ותי המערכת האקולוגיתאך המחיר בגין הפגיעה והגריעה בשיר. בתשלום

יקרה , ) על ידי הגנת חופים–לדוגמה  ( בדרך אחרת של המערכת האקולוגית אותו שירותתלקבל

זמן רב לאחר שבעל העניין יפיק את התועלות הישירות שלו שיהיו גבוהות מחלקו בעלויות  ,במועד רחוק

  . להניח כי הנושא לא יהיה רלוונטי לבעל העניין הראשוןסביר,  שבגלל פער הזמן,מה גם. הנזקיםתיקון 

  

PES) Payment for Ecosystem Services( – תשלום עבור שירותי 

  האקולוגית מערכתה

  :יםיש למסד בשתי דרכשירותי המערכת האקולוגית את מחיר 

 .י המערכת האקולוגית בשוק הסחורותמחיר שירות" הפנמת"מיסוד כלים כלכליים ל .1

  .לערך של שירותי המערכת  שוק " בהתנדבות "הסכמות .2

על מנת שיצליח . קיים בתחום הסחר בזכויות זיהום" שירותי המערכת"שוק כזה המקנה מחיר ל

  : עקרונייםמוכרחים להתמלא שני תנאים, להתקיים שוק מעין זה

 . הוא תנאי בסיס של התנהגות ביוספריתשמירה על החוק. א

  בין בעלי העניין   הסכמות מנגנון של יצירת. ב

 

בהתנהגות הפרטים ובעלי העניין השונים את העלויות " להפנים"מטרתם של הכלים הכלכליים היא 

החיצוניות של פעולתם כך שפונקצית הכדאיות שלהם תהיה קרובה ככל הניתן לפונקצית , העקיפות

   22".כלל והציבור"הכדאיות של 

ארגז הכלים המוצע מהווה תנאי הכרחי עונה על שקיפות בתהליכי התכנון בנתונים הכלכליים וב

ככל שקיימת שקיפות גדולה יותר בתהליכים כך רמת אי הוודאות של בעלי . עקרונות פיתוח בר קיימא

. העניין השונים קטנה יותר וניתן ליצור בסיס משותף לערכים והתנהגות בתחום המרחב הביוספרי

, עלויות העקיפות והחיצוניות על סקאלה אחידההשקיפות תתבטא גם במגוון כלים המבטאים את ה

המאפשרת לכל בעל עניין לדעת את המחיר הכולל לרבות עלויות עקיפות חיצוניות במרחב ,כספית

  . הביוספרי

כי " חיצוניות"נקראות גם עלויות (, כלים כלכליים היוצרים אמת מידה אחידה וכספית לעלויות העקיפות

הכלים הכלכליים לתכנון וניהול מרחבים  . ביטוי כמותיןולתת לה) הענייןהם חיצוניות לשיקוליו של בעל 

אלה כלים פיסקאליים כגון .  כלשהוביוספריים הם כלים אוניברסאליים שאינם מיוחדים למרחב הביוספרי

את " להפנים"היטלי פיתוח או אגרות בגובה המשקף את הנזק הכולל ושאותו ניתן לאמוד ו, מסים

  .קוליו של בעל הענייןהמחיר הכולל בשי

                                                 
22 Ecological Application18(8), 2008 pp 2050-2067 by the Ecological Society of America Ecosystem 

services and economic theory: integration for policy- research Fisher et al.  
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  מחיר שירותי המערכת האקולוגית" הפנמת"כלים כלכליים ל

  הגברת השקיפות

עקרון זה מחייב  .מנחה בתהליך קבלת ההחלטות במרחבים ביוספרייםמהווה עקרון  עיקרון השקיפות

יות שבידי הציבור ובידי מקבלי ההחלטות יהיה מידע שלם אמין כמותי מדויק על מנת לאמוד את העלו

עקרון השקיפות מחייב כי המידע יהיה במושגים כמותיים ברי השוואה . והתועלות של החלופות לפעולה

העלויות הישירות  העומדות בפני בעלי העניין הנן ברות השוואה כי בדרך כלל מדובר . ככל שניתן

קשות ' אוויר וכוזיהום , העלויות העקיפות כגון אבדן מגוון ביולוגי. במוצרים סחירים בעלי ערך שוק

לאומדן טריוויאלי מפני שלא מדובר במוצרים סחירים ולכן יש לפתח מתודות להערכת עלויות ותועלות 

  .)למערכת השיקולים של בעלי העניין המיידיים" חיצוניות("עקיפות 

  כלי חקיקה 

המערכת האוסרים או מתירים בתנאים פעילות שיש בה כדי להשפיע על מצבם של שירותי כלי חקיקה 

  . םתואכיפ, האקולוגית

  קאליים יכלים פיס

  .     כך שכדאיותה תרד, על פגיעה בשירותי המערכת האקולוגיתמיסוי 

 

  –כלים לאומדן שירותי המערכת האקולוגית הלא סחירים 

Total Economic Value (TEV)   

ם ניתן להעריך קיימים ערכים אקולוגיים אות) וערכי טבע אחרים(בהערכת המרחבים הביוספרים 

עלות , עלות נסיעות, עלות תועלת פיננסית, באמצעים מוניטאריים וזאת באמצעות ניתוח שווקים

. העדפת הצרכן וההערכה המותנית, פונקצית ייצור, עלות הוצאה בתיירות, תחלופה
23
   

לית התשואה הכלכ: ובהם) ערכי שוק(באמצעים אלו ניתן לאמוד ערכים כלכליים של המרחב הביוספרי 

שימוש מסחרי בתחומי שימור אורגניזמים בעלי , הנובעת מפעילות תיירותית הרלוונטית למשאב הטבע

בו נוצר קשר עסקי בין חברות מסחריות וגופי ממשל ) 'כימיה וכו, תרופות(ערכים כלכליים בענפים שונים 

, אסטטיקה, ההיסטורי, ערכים חברתיים ובהם תרבות, האחראים על שימוש והקצאה של משאבי טבע

 כלים –ערכי תכנון ,  )באמצעות מודל הערכה מותנית(רפואית , אינטראקציה חברתית, התחדשות

  .ערכי מדיניות, ערכים רב ממדיים כגון ערכים מדעיים, סינרגיה ותחרות, ותצורה

 על בסיס אומדן העלויות החיצוניות ניתן לקבוע מערכת תמריצים וקנסות להשגת דפוס התנהגות הנותן

  : ניתן להפעיל כלים שונים כגון. שירותי המערכת האקולוגית"ביטוי לערך הריאלי של 

כדי להגן על שירותי ) 'וכו, בעל מפעל, חקלאי(תמריץ כלכלי המשולם למנהלי שטח נתון  •

אם מפעל : למשל. ידי מי שנהנה מהשירות-התמריץ לרוב משולם על. המערכת שהם מספקים

                                                 
23
 de Groot, R.S., Wilson, M.A., Boumans, R.M.J. 2002. A Typology for the classification, 

description and valuation of ecosystem functions , goods and services. Ecological 
Economics 41: 393-408   
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לרוב המשלם הוא . פעל כדי שיתקין אמצעים למנוע את הזיהוםמשלמים לבעל המ, מזהם נהר

או , במקרה זה אלה המשלמים יהיו למשל צרכן התוצרת החקלאית. הנהנה מהשירות

  .המשתמש בנהר הנקי לנופש

 העברת כסף לייעור –קיבוע פחמן : PESדוגמאות של שירותי מערכת שעבורם פתחו מערכות  •

 .תועשותידי מדינות מ-אזורים טרופיים על

תמריץ לתושבים כדי לשמור על אזורים פתוחים שישמשו / פיצוי–שימור מגוון ביולוגי  •

 .כמסדרונות אקולוגיים

 דרי מורד הנחל משלמים לחקלאים במעלה הנחל על שימוש נכון בקרקע –הגנה על אגן ניקוז  •

 .'וכו, סחף, כדי למנוע שיטפונות

  .די שישמרו על ערכי נוף המושכים תיירים מפעיל תיירות המשלם למקומיים כ–ערכי נוף  •

  

המושג של שירותי מערכת משפיע יותר ויותר על דרך המחשבה של אנשי שמירת טבע ותכנון ועל 

, שהם לעיתים קרובות סקפטיים, הדרך בה הם מסבירים את החשיבות של הטבע לקובעי מדיניות

 ככלי PES גם בעייתיות ברעיון של יש, עם זאת. והדרכים שבהם הם מציעים לקדם את השימור שלהם

  :אפקטיבי להשגת שימור סביבתי

 יהיה רק כלי אחד PES-רצוי ש. קיים סיכון שטיעונים כלכליים יגברו על הצדקות לא כלכליות •

 .בשימוש בהשגת המטרה של שמירת טבע

, תשיטפונו, מחלות, בצורות, שריפות: למשל. לא כל שירותי המערכת מועילים, בניגוד למקובל •

עיצוב נופים , אל חשובים לתפקוד המערכת האקולוגית, הם שירותים שליליים מבחינת אנשים

קיים סיכון שהמיקוד הכלכלי בשירותים בעלי . חיים וצמחים-ואספקת שירותים חיוניים לבעלי

 .ערך לבני אדם עלול להזיק לקיום החלקים הלא אנושיים של המערכת האקולוגית

כתוצאה מדיניות סביבתית .  לא מקומיים יכולים לספק שירותי מערכתחיים וצמחים-מיני בעלי •

שתבוסס על האופטימיזציה של שירותי מערכת בלבד לאו דווקא תוביל לשימור המגוון 

 .הביולוגי

וגם זה יפגע במגוון , קיים סיכון של ממשק מערכות טבעיות למקסם שירות מערכת אחד •

 .הביולוגי של המערכת

ידי -יים להוות תמריץ משמעותי לשמירת טבע כאשר השירות המסופק עלשירותי מערכת עשו •

קרוב לצרכן גדול ובמקום שקיימים מוסדות המסוגלים , מערכת אקולוגית מגוונת הוא יקר ערך

 PESואז הנושא של , אך אין זה תמיד המצב. לגבות את התשלום עבור השירות מהצרכנים

 .הופך מורכב יותר

תהיה תחרות לשליטה על , וימים נהיים נדירים יותר ויקרים יותרככל ששירותי מערכת מס •

זה עלול ליצור קונפליקטים בעניין למי זכות . השירותים והמערכות האקולוגיות שמספקות אותם

לא תמיד השירותים היקרים יותר הם אלו המספקים את , כמו כן. ל"הקניין של השירותים הנ

 .הרווחה הגדולה ביותר

 כלומר מערכת שהיום – ההשפעות של אקלים על אספקת שירותי מערכת עוד לא ידועות •

מספקת שירותים מסוימים עלולה להשתנות בעקבות שינויי אקלים ולחדול מלספק את 

 . ל"השירותים הנ
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הם חיוניים ככלי לניהול שמירת הטבע ולהסברת חשיבותה " שירותי המערכת האקולוגית: "לסיכום

ולא רצוי להניח , ור שהם רק חלק מהקשת הרחבה של המגוון הביולוגיאך חשוב לזכ. לעולם סקפטי

 ישמור על – דהיינו שירותי המערכת –ששמירה על התכונות התפקודיות של המערכת האקולוגית 

  . המערכת כולה

  

  שירותי המערכת האקולוגית ומרחבים ביוספריים

, שירותי מערכת והשפעות חיוביות, יםאנש, מרחבים ביוספריים הם אזורים הכוללים מערכות אקולוגיות

נע בין קטנים של מרחבים ביוספריים ברחבי העולם גודלם . אך גם שליליות של אנשים על הסביבה

הם משקפים גרדיאנט של תנאים אקולוגיים ו, ) מיליון הקטרים30(לגדולים מאד )  הקטרים290(

  . צעירים מכך  משלושים שנה וישלמעלהיש כאלה שקיימים . כלכליים-וחברתים

 נסקרו כחלק מרחבים ביוספרייםמספר . אתרים אידיאליים למחקרי שדההמרחבים הביוספריים הם 

, במידעבתור כאלו הם יכולים לשמש אתרים למחקרים עתידיים שאמורים להשלים פערים . MA-מה

  .  MA-ידי ה-שזוהו עלבמחקר ובממשק 

  

   ?ב"ן מכיצד ניתן לשלב שירותי מערכת אקולוגית בתכנו

קיומם התקין יעיד בעקיפין על קיום .  לבדוק שירותי אספקה שהם מוחשיים ומדידיםמוצעת האפשרות

שהם התהליכים שבסופו של דבר מבטיחים את שירותי , שירותי הבקרה והתמיכה) קיום-או אי(

  . האספקה

רצוי לבחור שירות בשלב ראשון יתכן ו.  שירותי המערכת האקולוגיתמרביתאין כיום ניטור שיטתי של 

" אזורי שירות"בשלב שני ייערך מיפוי של . שקיים לגביהם מידע מספיק או קבוצת שירותים ,אחדמסוג 

 בסיס והמיפוי יספקהזיהוי ו. המטרה היא ליצור מפות עדיפות לשירות המערכת הנבחר. ברמה ארצית

בתחומי ממשק בולוגיים  אינטגרציה של ההיבטים החברתיים והאקולעריכת, לשיתוף בעלי העניין

  .המרחב הביוספרי
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  4נספח 

  ביוספריהמרחב ב תיירות

  ר דלית גסול"ד
 

וה גם מקור חשוב להכנסות ותעסוקה המהו, תיירות היא תעשייה הצומחת במהירות בעולם

מה שהופך אותה לגורם חשוב בממשק של אזורי טבע מוגנים , במדינות מתפתחות רבות

מצד אחד היא מייצרת הכנסה אך מצד שני היא : תיירות היא חרב פיפיות, עם זאת. רבים

אופן ב. ועשויה לפגוע קשה בסביבה הטבעית והתרבותית המסורתית, יוצרת בעיות לא מעטות

ידי ניצול מופרז של -על: פרדוקסאלי הצלחת התיירות היא שעלולה להביא להרס סביבתי

מבחינה כלכלית . משאבים טבעיים התיירות מקטינה את האטרקטיביות של המקום לתיירים

התיירות האקולוגית . ג העולמי" מהתל1.5%-התיירות ופעילות הקשורה לה מהווים היום כ

  . עית היא פלך הולך וגדל בתוך תעשיית התיירותהמבוססת על הסביבה הטב

  

  

  קיימא במרחבים ביוספריים- תיירות בת1

במרחבים הביוספריים מנסים להמעיט בשינויים הדרושים לעידוד התיירות ובאותו זמן לבנות 

תושבי המרחבים . שימור ושיקום, מנגנונים שישמרו חלק מההכנסה למימון פעילות הגנה

. האירוח ותרבות הפולקלור, ם בפעילות התיירותית בתחום ההדרכההביוספריים מעורבי

בארצות הברית , איגו פותח מרכז מבקרים מהכנסות תיירות'ויז'בשמורת ג, בסין: לדוגמא(

קיימת מערכת מיוחדת לניטור מצב  שבילי הטיול כדי למנוע או להקטין השפעה הרסנית של 

   ).מטיילים

קיימא -ול יש התייחסות לנושא של יישום תיירות בתידי מנספלד וגס-ח שנכתב על"בדו

אחת הבעיות המרכזיות העומדות כיום בפני מדינות שונות העוסקות : במרחבים ביוספריים

ובכללן , מדינות רבות בעולם? אלא כיצד, בפיתוח ותפעול תיירות היא לא האם לאמץ גישה זו

.  את גישת הפיתוח וליישם אותהחתומות על אמנות בינלאומיות בהן התחייבו לאמץ, ישראל

לסייע באמצעות , משאבי טבע וסביבה מתכלים, זאת על מנת לשמר משאבי תיירות מתכלים

תיירות לפיתוח והעצמה קהילתית וכל זאת תוך קיום התיירות כפעילות כלכלית מניבה 

  .המביאה רווחה לעוסקים בה ישירות או בעקיפין

  

  קיימא-הגדרות תיירות בת

  .קיימא-מובאת סקירה של הגדרות לתיירות בת, מנספלד וגסולח של "בדו

Weaver and Lawton) 2002( ,קיימא הינה יישום ישיר של הגדרת -טוענים כי תיירות בת 

תיירות אשר מספקת את צרכי ", משמע). WCED, 1987(קיימא -הבסיס של פיתוח בר

 Weaver" (ספק את צרכיהםהדורות הנוכחיים מבלי להתפשר על יכולתם של דורות העתיד ל

and Lawton, 2002:346.(  
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ניהול כל "קיימא כ-הגדיר תיירות בת, )Tourism Canada) 1990, משרד התיירות הקנדי

, חברתיים ואסתטיים ימולאו תוך שמירת השלמות החברתית, המשאבים כך שצרכים כלכליים

 ,Tourism Canada" ( יםמגוון המינים ומערכות תומכות חי, תהליכים אקולוגיים חיוניים

אשר הוגדרו ) סביבה וחברה, כלכלה(הגדרה זו מתייחסת לשלושת עוגני הקיימות ). 3 :1990

  ). WCED, 1987(בדוח ברונטלנד 

Briassoulis) 2002 ( קיבצה להגדרה אחת את הגדרותיהם של כותבים מובילים)Butler, 

1991; Eber, 1992; Farell, 1992 ; Hunter, 1997; Ko, 2001: (  

 קיימא סובב סביב הנושא המרכזי של כיצד לנהל את -הנתיב העיקרי של פיתוח תיירות בת"

במטרה לעמוד , תרבותיים של הקהילה המארחת-הבנויים והחברתיים, המשאבים הטבעיים

-שימור סביבתם הטבעית והונם החברתי, בקריטריונים היסודיים של קידום רווחתם הכלכלית

הבטחת מעמדם ועמידותם וסיפוק , דורי בפיזור העלויות והתועלות-דורי ותוך-ןצדק בי, תרבותי

 ).Briassoulis, 2002: 1065" (צרכיהם של התיירים

כארגון הגג של , )WTO(הגדיר ארגון התיירות העולמי , לאחר פסגת אומות העולם בריו

  :  קיימא-תעשיית התיירות עקרונות בסיסיים לפיתוח תיירות בת

לצד המשכם של , ל המערכת האקולוגית תוך הבטחת המשך פיתוח תיירותישמירה ע �

 .שמירת מגוון המינים ושימור משאבי הטבע, תהליכים אקולוגיים חיוניים

שימור תהליכים חברתיים ומורשת תרבותית כדי להבטיח כי לצד תהליכי פיתוח  �

שמירה על ו, על ערכי מורשת ותרבות, תוגבר השליטה של תושבים על מהלך חייהם

  .זהותם הקהילתית

אך בד בבד , קיימא על מנת להבטיח פיתוח יעיל מבחינה כלכלית-שימור כלכלה בת �

  ).WTO, 1993:40(מבטיח שימור המשאבים לדורות ההמשך 

עקרונות בסיסיים אלו נמצאים בהלימה מלאה עם שלושת מימדי ההתייחסות אותם הגדירה 

  .המימד החברתי והמימד הכלכלי, ד הסביבתיהמימ: קיימא-ועדת ברונטלנד לפיתוח בר

קיימא והתאימה -תעשיית התיירות הייתה הראשונה שנרתמה להטמעת עקרונות פיתוח בר

, או מסמך העקרונות של ועידת ריו, )Agenda 21 -" 21נדה 'אג" ("21סדר היום העולמי "את 

) WTO-World Tourism Organization (24ארגון התיירות העולמי. לתעשיית התיירות

שני ) 25WTTC- World Travel and Tourism Council(בשיתוף עם אגוד חברות התיירות 

 21סדר יום עולמי "פיתחו והפיצו את , הגופים העולמיים המובילים במחקר ופתוח תיירות

המתווה את ) Agenda 21 for the travel and tourism industry" (לתעשיית התיירות

 World(קיימא בתעשיית התיירות - המנחים ודרכי היישום של פיתוח ברהקווים, העקרונות

                                                 
24
  הינו הארגון הבינלאומי WTO -World Tourism Organization - -ת העולמי ארגון התיירו 

 350 - מדינות וכ139בארגון חברות . הגדול ביותר והמוביל בחקר תיירות ופיתוח התעשייה
 חוקרים 90-ומועסקים בו כ, ספרד, מרכז הארגון נמצא במדריד. ארגונים וחברות שונים, עמותות

 .הקיימא-על דגלו את קידום התיירות בתהארגון חרת . באופן קבוע
25
 WTTC -World Tourism and Travel Council אגוד חברות התיירות הינו ארגון המאחד 

זהו הארגון הגדול . תעופה וכדומה בעולם, הארחה,  חברות העוסקות בתיירות600 -למעלה מ
, מימון פרויקטים, עשייההארגון פועל למען קידום הת. ביותר המייצג את המגזר התיירותי הפרטי

 .מחקר וקידום תיירות אחראית לסביבה ולקהילה
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Travel and Tourism Council (WTTC) & World Tourism Organization (WTO), 

1997.(  

קיימא את ליבו של המחקר התיירותי הנסוב סביב שתי -מהווה תיירות בת, בעשור האחרון

ואיך ניתן ליישם , קיימא ועקרונותיה-תיירות בתמהי , משמע". ?איך"ו" ?מה. "שאלות מהותיות

  .עקרונות אלו בתעשיית התיירות

מאות מסמכי המדיניות והמאמרים אשר פורסמו בעשור האחרון עוסקים בסוגיות אלו ומציגים 

ודוגמאות ליישום , עקרונות שונים המהווים את ליבו של המושג, דעות מנוגדות או שונות

  .םבמקומות שונים ברחבי העול

שטף המסמכים האקדמיים והיישומים הביאו למצב בו קשה להגדיר מהם העקרונות 

קיימא -או אלו המקובלים ביותר בקהילה האקדמית לצורך יישום תיירות בת, המובילים

  .במרחבי תיירות

קיימא ומתוכם -בחנה מאות מסמכים העוסקים בעקרונות תיירות בת, במחקרה, )2004(גסול 

מחציתן של חוקרים אקדמיים ( רשימות שונות של עקרונות 32לל ניתחה מדגם אשר כ

על בסיס .  עקרונות312שכללו סך של , )ומחציתן של גופים לאומיים או בינלאומיים שונים

, כוללת גישה, סביבה, תכנון ופיתוח" (על-תחומי"מתודולוגיה של ניתוח תוכן מוינו העקרונות ל

ולאחר מכן , )על-שחפפו לרוב מספר תחומי" (תחומים-תתי"ול) תרבות, התייר, חברה, כלכלה

העקרונות שנמצאו כבעלי . התחומים-נספרו העקרונות בכל אחד מתחומי העל ובכל אחד מתתי

חושפות מצד אחד את , תוצאות הניתוח. 'עקרונות מובילים'השכיחות הגבוהה ביותר הוגדרו כ

ומצד שני את התחומים , קיימאה-לב הקונצנזוס של הדיון האקדמי בעקרונות התיירות בת

  . או אלו שניתנה להם תשומת לב מעטה בלבד במדגם הנבדק, "הזניחים"

)  במספר312( עקרונות אשר שכיחותם מבין כלל העקרונות 8כולל " מערך העקרונות המוביל"

, השכיחות מכלל המדגם באחוזים(להלן העקרונות על פי סדר החשיבות . 5%עולה על 

  ):בסוגריים

 תעשיית התיירות מכירה בחשיבות שימור המשאבים ומגוון המינים ופועלת :ור משאביםשימ

 )13.8%(לשיפור סביבתי 

ולהפעיל מערכות ניטור ובקרה , על תעשיית התיירות להכיר במגבלות לפיתוח: ניטור ובקרה

 )10.9%(על מנת להתאים את פעילותה למגבלות אלו 

ההסקה הסביבתית והגברת , ה בחשיבות החינוך תעשיית התיירות מכיר:חינוך ומודעות

ולוקחת על עצמה את האחריות לחינוך והגברת , בקרב כל בעלי העניין, המודעות לשימור

 )10.9%(מודעות התייר 

 תכנון התיירות צריך להיות בגישה הוליסטית אשר :גישה הוליסטית למדיניות תכנון

תוך שילוב עקרונות השימור בתכנון , וספיםמשתלבת בתכנון האזורי ותכנון תחומים כלכליים נ

)10.6%(  

, פיתוח וניהול יעדי ואזורי תיירות יהיה מבוסס על שיתוף כל בעלי העניין,  תכנון:שיתוף ציבור

תוך מתן דגש מיוחד לשיתוף פעיל של הקהילה המקומית בתהליכי קבלת החלטות אשר יקבעו 

 )8.7%(את סוג והיקף הפיתוח 
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שיית התיירות תנקוט גישה כלכלית המעדיפה את האינטרסים של  תע:קהילה מקומית

 )7.1%(הקהילה המקומית בתעסוקה וביזמות עסקית 

על ידי פיזור , דורי ותוך דורי- תעשיית התיירות תשאף לקדם צדק חברתי וסביבתי בין:צדק

ות תוך קידום אוכלוסי, עלויות ותועלות התיירות באופן שווה במרחב ובין קהילות שונות

 )6.4%(וקידום הזכות לתיירות לכל אדם , חלשות

 תעשיית התיירות תפעל בדרך אשר תפחית השפעות :הפחתת השפעות על הסביבה

 ).2004, גסול) (6.4%(תרבותית -שליליות על הסביבה הטבעית והחברתית

 המודעות הסביבתית הן של גורמים יצרניים בתעשיית התיירות והן של צרכני, ברמה היישומית

נמצאת במגמת עלייה מתמדת והביאה לצמיחה מהירה ושגשוג של נישות תיירות , התיירות

אנו עדים , במקביל. תיירות אקולוגית ועוד, תיירות מורשת, אלטרנטיבית כגון תיירות טבע

 סביבתיים בינלאומיים ואזוריים בתכנון תיירות -למעורבותם הגוברת של גופים תיירותיים 

גופים אלו . הקיימא-ההולמת את עקרונות הפיתוח בר" נכונה"ים לתיירות ובכתיבת קווים מנח

מעורבים לא רק ברמת ההמשגה של הרעיון אלא גם ביישום מערכות רישוי של תווי איכות 

  תשתיות וגופים אשר עומדים בסטנדרטים, ליעדים תיירותיים

 (WTTC, 1998 ; International Institute for Sustainable Development (IISD) & 

WTO, 1993 ; United Nations Environment Programme, Industry and 

Environment (UNEP IE), 1995 ; Priority Action Programme/ Regional Activity 

Center (PAP/RAC), 1997). 

  

עולה המסקנה הברורה שאין תמימות , קיימא-מסקירת הספרות הרחבה בנושא תיירות בת

בספרות האקדמית . ברמה המושגית וברמה היישומית" קיימא-תיירות בת"ם לגבי מהי דעי

הקיימא כמו למשל -פותחו אסטרטגיות קונספטואליות שונות להמשגת רעיון התיירות בת

" קיימות חזקה"קיימא ו-המיישמת בצורה רופפת בלבד את עקרונות פיתוח בר" קיימות חלשה"

קיימא -תיירות בת). Pearce et al., 1993(יירותי אשר כמעט אינה מאפשרת פיתוח ת

מבוססת על עקרונות של איזון ומזעור ההשפעות השליליות על מערכות סביבתיות ומרקמים 

זאת תוך פיתוח כלכלי המעצים את הקהילה , תרבותיים של הקהילות המארחות-חברתיים

  .  רות הבאיםאך שומר בד בבד על המשאבים הסביבתיים והתרבותיים לדו, המארחת
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  תיירות אקולוגית2

קשורה להתפתחות התנועות , התיירות האקולוגית שחלקה הולך וגדל בתעשיית התיירות

תיירות אקולוגית . וההכרה ההולכת וגוברת בהשפעות השליליות של התיירות, הסביבתיות

, קיימא-הינה הגישה התיירותית הקרובה ביותר בעקרונותיה לאסטרטגיה לניהול תיירות בת

  . קיימא-על כן חוקרים רבים רואים בפיתוח תיירות אקולוגית כלי להשגת תיירות בת

במהלך . 80 -נמצא בשימוש רחב בספרות החל מאמצע שנות ה" תיירות אקולוגית"המונח 

לבין סוגי תיירות אחרים כגון , תקופה זו ניתן לראות גם חפיפה בין הגדרת התיירות האקולוגית

לעיתים משתמשים . קיימא-תיירות אלטרנטיבית ותיירות בת, יירות אתגריתת, תיירות טבע

  .קיימא-במונחים כמילים נרדפות להמשגת הרעיון של תיירות בת

והכריז , הקיימא בתעשיית התיירות-ם עמד על הצורך להטמיע את עקרונות הפיתוח בר"האו

, )IYE - International Year of Ecotourism( כשנת התיירות האקולוגית 2002על שנת 

הכרזת . ותיירות אקולוגית בפרט, קיימא בכלל-במטרה לעורר מודעות בינלאומית לתיירות בת

לא רק , ם מהווה הצהרה על חשיבותה העולמית ההולכת וגוברת של התיירות האקולוגית"האו

רויות בעיקר באזורים מבודדים שם כמעט ואין אפש, כמגזר בעל פוטנציאל גדול לפיתוח כלכלי

  ).UNEP,2001( אלא גם ככלי חשוב לשימור הסביבה הטבעית  –אחרות לפיתוח כלכלי 

  

  הגדרות

עוסקים רובם ככולם , פרקי המבוא בספרות האקדמית הענפה שיצאה לאור בעשור האחרון

ישנן מספר הגדרות שנוצרו תוך כדי תהליך האבולוציה של . בקושי בהגדרה של ענף תיירות זה

מתייחסת לתיירות , )Ceballos-Lascurain) 1987הגדרתו של . לוגיתהתיירות האקו

  : אקולוגית מנקודת ראותו של התייר

להעריך וליהנות , נסיעה לאזורים טבעיים שאינם מופרעים ואינם מזוהמים במטרה ללמוד

  "אשר באזורים אלו) של העבר וההווה(מתופעות תרבותיות , מחיות וצמחי הבר, מהנוף

 ורבים נוספים Honey, 1999; Blamey, 2000; Fennell, 1999, 2001 :מצוטט אצל (

  ).כהגדרה הראשונה לתיירות אקולוגית

) The International Ecotourism Society(ההגדרה של ארגון התיירות האקולוגית העולמי  

  :  מתמקדת בנקודת המבט של שימור וניהול משאבי טבע1991משנת 

 טבעיים אשר משמרת את הסביבה ומשפרת את איכות חייהם של תיירות אחראית לאזורים"

  ". התושבים המקומיים

)The International Ecotourism Society (TIES), 1991.(  

משלבת את שתי נקודות המבט , 1996משנת ) IUCN(ההגדרה של ארגון השימור העולמי 

  :הקיימא-וקרובה יותר במהותה לעקרונות התיירות בת

,  מופרעים יחסית-באזורים טבעיים לא, סיור המבוצעים באופן אחראי לסביבהביקור או "

  השייך לעבר או –וכל אלמנט תרבותי המשויך לסביבה זו (במטרה  להנות ולהעריך טבע 
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ולתרום למעורבות פעילה ונתרמת , להפחית את השפעות המבקר, לעודד שימור, )להווה

  ".כלכלית של האוכלוסייה המקומית-חברתית

)Ceballos Lascurain, 1996מצוטט אצל  :(Wood, 2002).  

 Fennellו , )Sirakaya & Sasidharan) 1999.  הגדרות אלו הינן רק דוגמאות בודדות

אשר סקרו במאמריהם עשרות הגדרות שונות הגיעו למסקנה שקיים עדיין ויכוח רחב , )2001(

כמו גם לגבי , )א אמורה להיותמה הי(לגבי ההגדרה הנורמטיבית של תיירות אקולוגית 

  ).  מהי תיירות אקולוגית(ההגדרה הפוזיטיבית 

  

  עקרונות התיירות האקולוגית

תיירות "מתוך ההגדרות שהובאו לעיל ניתן לסכם ולהצביע על מספר עקרונות שכיחים למושג 

  ":אקולוגית

, וחקים היעדים הטבעיים הינם לעיתים קרובות אזורים מר:כרוכה בנסיעה ליעד טבעי

שהינם בדרך כלל תחת שימור סביבתי בדרגה זו או אחרת , מיושבים או שאינם מיושבים

  ).קהילתית או פרטית, לאומית, בינלאומית(

 מרכיב מרכזי בתיירות אקולוגית הוא :הסקה סביבתית ותרבותית/ כוללת חוויה של חינוך 

מודע ומתוכנן , הליך מובנהבניגוד ללמידה הינו ת, חינוך). אינטרפרטציה(החינוך וההסקה 

אינטרפרטציה הינה פעילות . המבוסס על יעדים מוגדרים ומשתמש בשיטות לימוד מוגדרות

שתי מטרות עיקריות . חינוכית אשר שואפת לחשוף משמעויות וקשרים על ידי התנסות מעשית

ה של סיפוק הדריש, האחת. של חינוך סביבתי יכולות להיות מוגדרות תחת תיירות אקולוגית

השניה קשורה לשינוי . התייר האקולוגי למידע אודות האטרקציות הטבעיות והתרבותיות

כך שהמודעות שלו תגבר והוא יהיה אזרח בעל , דעות והתנהגות התייר, עמדות, תפיסות

  .מודעות סביבתית ותרבותית גבוהה יותר

ת השפעות בתי תיירות אקולוגית שואפת למזער א.  תיירות גורמת נזק:ממזערת ההשפעות

או חומר בניה מקומי ,  השבילים ותשתיות אחרות על ידי שימוש בחומרים ממוחזרים, המלון

, מיחזור וסילוק בטוח של ביוב ואשפה, שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים. המצוי בשפע

מיזעור ההשפעות קשור גם . עיצוב ארכיטקטוני המתחשב בסביבה הטבעית והתרבותית

ואופן התנהגות התיירים , )קבוצות קטנות עד כמה שניתן(צת התיירים לניהול גודל קבו

  .למיזעור הפגיעה במערכת האקולוגית

הן לתיירים :  תיירות אקולוגית משמעה הגברת המודעות הסביבתית:בונה מודעות סביבתית

על מארגני התיירות לספק לתיירים חומר , עוד בטרם היציאה לסיור. והן לקהילות המקומיות

. הקהילה המקומית וכן כללי התנהגות במקום, האתר, הסביבה, יאה המתאר את המדינהקר

ולמזער את ההשפעה השלילית שלו , חומר זה עוזר לתייר ללמוד על היעד התיירותי ומאפייניו

אלמנט הכרחי בתיירות האקולוגית הם . והן על הקהילה המארחת, הן על הסביבה הטבעית

, היסטוריה תרבותית, נסיבית ובעלי מיומנויות בטבע וסביבהמדריכים שעברו הכשרה אינט

. אתיקה סביבתית ותקשורת אפקטיבית, )Environmental Interpretation(הסקה סביבתית 
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על ידי , פרויקטים בתיירות אקולוגית צריכים לדאוג גם לחינוך הקהילות הקרובות אליהם

וסיורים לימודיים חינם , מקומייםעלות כניסה מינימלית לתושבים , שיעורים בבתי ספר

  .לתלמידים ותושבים

 תיירות אקולוגית עוזרת לאיסוף כספים למטרות :מספקת תמיכה כספית ישירה לשימור

מיסים הניגבים , השיטות לאיסוף הכספים כוללות דמי כניסה. מחקר וחינוך, שימור סביבתי

  .חברת התיירות והמלון ותרומות, מחברת התעופה

תיירות אקולוגית : לקהילה המקומית) Empowerment(ה כספית והעצמה מספקת תרומ

נסמכת על כך שפארקים לאומיים ושאר אזורי שימור יתקיימו רק בתנאי שהקהילה המקומית 

) מסעדות וכדומה, מלונות(על התשתיות התיירותיות . תהיה מעורבת ותהנה מההכנסות

  .ילות הקרובות ליעד התיירותיויש להעסיק עובדים מהקה, להיות בבעלות מקומית

יותר מתיירות " ירוקה"תיירות אקולוגית אינה רק : מכבדת את התרבות המקומית

. לקהילות התרבותיות, ומפריעה פחות, אלא זו תיירות אשר מנצלת פחות, קונבנציונאלית

, התייר האקולוגי לומד את כללי ההתנהגות וכללי הלבוש המתאימים לקהילה בה הוא מבקר

  .טרה לא לפגוע במסורות מקומיותבמ

ארגון התיירות העולמי טוען שתיירות תורמת : תומכת בזכויות האדם ובתנועות דמוקרטיות

מדינות , במידה מסוימת. קידום זכויות האדם וחופש לכל, צמיחה, שלום, להבנה בינלאומית

יאו עימם הפותחות את שעריהן לתיירות ותיירים מקבלות על עצמן את האפשרות שאלו יב

תיירים אקולוגיים צריכים להיות רגישים לאקלים . חברתיות חדשות-שינוי ותפיסות פוליטיות

 . )Honey, 1999; Blamey, 2000; Weaver, 2001a( הפוליטי ביעדי התיירות 

-תיירות אקולוגית מנוהלת באופן בר: מתוך יסודות אלו צומח עקרון בסיסי בתיירות אקולוגית

  . הקיימא-ת עקרונות הפיתוח ברקיימא ותואמת א

 

  קיימא- פיקוח ובקרה בתיירות בת,  מדדים לניטור3

-על מנת למדוד את מידת ההלימה בין תפעול אזור ואתרי התיירות לבין עקרונות תיירות בת

העקרונות ומערכות , מעבר לקווים המנחים. פיקוח ובקרה, יש צורך במערכת של ניטור, קיימא

ולעקוב לאורך זמן על , יש להגדיר מדדים וסיפים למדדים אלו, טו לעילתווי האיכות אשר פור

  .ביצועי המרכיבים השונים בתיירות האקולוגית

שלמרות ההבדלים , קיימא הוגדרו יעדי פיתוח אשר בהכללה ניתן לאמור-לתיירות בת

ללא הפחתה באיכות וכמות יעדים אלו עוסקים בפיתוח , בהגדרות השונות והבדלי הגישות

אנו זקוקים למדידה מתמדת של , על מנת לממש הגדרה זו. המשאבים לאוכלוסיות המחר

לאפשר , פרמטרים בכדי לעזור למקבלי ההחלטות ולקהל הרחב להגדיר יעדים ומטרות

לאפשר השוואה בין מצב המערכת בנקודת זמן אחת , הערכת ההתקדמות לקראת מטרות אלו

ה לשינוי במדיניות כתוצאה ממצב שאינו תואם את וכבסיס להחלט, למצבה בנקודת זמן אחרת

המדדים מודדים בצורה כמותית ואיכותית את מצבה של . החתירה לקראת היעדים שהוגדרו
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 ,Bossel, 1999; Meadows, 1998(או שאנו רוצים לשלוט בה , מערכת חשובה בעינינו

Gallopin, 1997( ,ולהשוואה בזמן ומהווים את הבסיס האמפירי והכמותי להערכת ביצוע 

  ).Hardi, 1997(ובמרחב 

  )Tunstall ,1992; Gallopin, 1997על פי (התפקידים העיקריים של מדדים בקצרה 

  הערכת תנאים ומגמות �

  השוואה בין מקומות ומצבים �

  הערכת תנאים ומגמות בהתאם למטרות ויעדים �

  )Early Warning(לספק מידע לאזהרה מוקדמת  �

  .יםלחזות תנאים ומגמות עתידי �

Bossel) 1999 (קיימא לשלוש קבוצות-מחלק את מדדי פיתוח בר:  

גודל ( אלו מספקים אינפורמציה על מצב המערכת ,)STATE(מדדים המתארים מצב קיים  �

  ).מגוון מינים, מספר מיטות, האוכלוסיה

  כניסת תיירים -נתון לתקופת זמן (מצב המערכת ) RATE(מדדים המתארים קצב שינוי  �

  ).נסות מתיירות לתקופת זמן מסויימתהכ, חודשית

  .את שני סוגי המדדים האלו ניתן למדוד ישירות

 אשר מספקים מידע המופק מהמרת  מידע של מצב )CONVERTERS(מדדים  מחושבים  �

  ).Bossel, 1999(אוכלוסייה / למשל יחס תיירים-קיים וקצב שינוי 

, )Li) 2004י ניתן לראות אצל יישום מדדי פיתוח אלו בתיירות אקולוגית במרחב ביוספר

  .מודל זה יפורט להלן)  PSR) Pressure, State, Responseהמשתמש במודל 

  

  ?קיימא-מהם מדדים לניהול תיירות בת

קיימא אמורים למדוד מידע המאפשר למקבלי ההחלטות להימנע -מדדי ניהול תיירות בת

המדדים ). ואנושיתטבעית (מהחלטות תכנוניות בעלות השפעה שלילית על הסביבה 

אם , למשל. ובמטרות השימור, הרלוונטיים למטרה זו תלויים באופי האתר התיירותי הנבדק

המדדים המרכזיים , המטרה העיקרית הינה שימור אפיונים ייחודיים של הסביבה הטבעית

. אקוסיסטמות וכדומה, מינים, מדדים אשר מודדים את גודל השטח המיועד לשימור: יכללו

על ) בניינים וכדומה, חופים(מטרה העיקרית הינה הקטנת הסיכון של פגיעה בסביבה כאשר ה

מידת ההשפעה על הסביבה , מידת השימוש באתר: המדדים המרכזיים יכללו, ידי התיירים

ותנודות שוק התיירות , ערכים תרבותיים המושפעים מהימצאותם של תיירים, הפיסית

אך , רוב המדדים הינם מדדים כמותיים וברי מדידה. המצביעות על ביקוש עתידי לאותו אתר

המדדים נחלקים למדדים בסיסיים . שקיים קושי במדידתם, ישנם גם מדדים סובייקטיביים

)Core Indicators( , ומדדים ייחודיים לסוגי סביבות)סוגי , )אזורים הררים,שמורות טבע , חוף

  .ואתרים ספציפיים, תיירות

קיימא צריכים להסביר את ההשפעות הצולבות של הקשרים בין -תמדדים לבחינת תיירות ב

  .תרבותית-תעשיית התיירות לסביבה הטבעית והאנושית
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  .קיימא והדרכים למדידתם-מסכמת את המדדים הבסיסיים לתיירות בת, הטבלה להלן

  קיימא -מדדי בסיס לתיירות בת: טבלה

  WTO (1996); IISD & WTO (1993): מקור

  

  פרמטרים למדידה  מדד

  וקם האתר מבחינת הצורך לשימור לפי אינדקס שימורהיכן ממ  דרגת השימור הרצויה

  )לאורך כל השנה וכדומה, לתקופת שיא(מספרי מבקרים   לחץ תיירותי

שימוש יתר במשאבים , ליחידת שטח/בערכים של נופשים  אינטנסיביות השימוש

  ותשתיות

  מקומיים לתקופות שיא/יחס בין מספר מבקרים  השפעה חברתית

פיקוח פורמאלי על רמת הפתוח , שימוש בתסקירי השפעה  וח התיירותימידת הפיקוח על הפית

  וכדומה

מניעת זיהום מים , אספקת מים, אחוז הביוב העובר טיפול  ניהול פסולת ותשתיות

  וכדומה

  האם קיימת תוכנית אזורית לתיירות  תהליך התכנון

  מינים נדירים ובסכנת הכחדה  אקוסיסטמות בסכנה

  סקר שביעות רצון של התיירים במקום  ל התיירמידת שביעות הרצון ש

  סקר תושבים מקומיים   מידת שביעות הרצון של התושבים

  אחוז תרומת ענף התיירות מכלל הענפים הכלכליים  תרומת התיירות לכלכלה המקומית

  מדדים המופקים מעיבוד נתוני המדדים הבסיסיים ונתונים ספציפיים לאתר

פתח אשר מדידתם תאפשר אזהרה מוקדמת זיהוי מדדי המ  כושר נשיאה

בדרך כלל צירוף . ליכולת האתר לשאת רמות שונות של תיירות

ומידת הרגישות , נתונים כמותיים של האתר, נתוני איכות האתר

  של האתר

ושל התיירות , מדידת רמות ההשפעה של התיירות על האתר  מידת הלחץ המופעל על האתר

ובמישור , במישור הסביבתי(ם ביחסי גומלין עם סקטורים אחרי

  )תרבותי-החברתי

הערכה איכותית של מאפייני האתר אשר הופכים אותו   מידת האטרקטיביות של האתר

  לאטרקטיבי לאורך זמן
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  קיימא ותיירות אקולוגית למרחבים ביוספריים-  הקשר בין עקרונות תיירות בת4

קיימא במרחבים ביוספריים -תיירות בת, לקיום מטרות המרחבים הביוספרייםעל מנת לתרום 

  :צריכה להיות כפופה למספר עקרונות

הפעילויות האקולוגיות והחוויות התיירותיות שהן חלק מהמרחב : התאמת פעילויות* 

הביוספרי צריכות להתאים לכלל המאפיינים של תיירות אקולוגית באזורים מוגנים ומנוהלים 

  :התאים לשלושת התפקידים העיקריים של המרחב הביוספריול

 :שימור של המערכת האקולוגית  .א

 הפונקציות האקולוגיות �

 חופיים ובתי גידול/ מאפיינים הידרולוגיים , נופים �

 מקומיות-תכונות היסטוריות ותרבותיות �

 .הכלכליים והתרבותיים, שיפור הפיתוח והקיימות החברתיים  .ב

השכלה ותקשורת וכן קשרים , ניטור, נויות למחקראספקה של אתרים והזדמ    .ג

 ).הפונקציה הלוגיסטית(לאומיים -ותחלופה בין

,  תיירות אקולוגית מרחבים ביוספריים צריכה לשלב ביקורים באזור הליבה:שילוב ביקורים

, בדרך שתראה שאלה, כולל הסבר לגבי האזורים, אזור החיץ הראשוני ואזור החיץ המשני

 . איזון בין פעילויות אנושיות לבין הסביבה הטבעיתמדגימים, ביחד

 על התיירים לראות בעיני רוחם את האינטראקציה בין אזורים נבחרים :אינטראקציה נראית

על כלל המשמעויות התרבותיות , כלכלה פעילה ופיתוח חברתי, של טבע בלתי מופרע יחסית

, אם לא כך. ולתמוך בה, יתהמתקיימים זה לצד זה באותה סביבה אקולוג, הקשורות בהם

 . במרחב ביוספרי" תיירות אקולוגית"ביקורי התיירים לא יוכלו להיחשב כ

הם כוללים שטחים , באופן טיפוסי. מרחבים ביוספריים אינם ישות או מבנה שלטוני: הגדרות

 כולם משתפים –פרטי או מוסדי , מוניציפלי, ממשלתי: בבעלויות שונות ובמבני ניהול שונים

תמיכה , ולה בצורה התנדבותית למטרה המשותפת של הגנה על המערכת האקולוגיתפע

הגדרת . בפיתוח כלכלי וחברתי ולמידה אודות ניהול ארוך טווח של משאבים ויצרנות אקולוגית

אך , המרחב הביוספרי לא משנה בשום אופן את הבעלויות או הזכויות החוקיות על הקרקע

 .הלים לצורך הגדרת האחריות האקולוגיתהיא כוללת הגדרה של תקנות ונ

תיירות אקולוגית המנוהלת כראוי יכולה לתמוך בפונקציות של המרחב הביוספרי ולהוות דרך 

מצוינת להנחלת ידע לאנשים בנושא שינויים גלובליים או שינויים בסביבה ובטבע המקומי 

בתפקידו של המרחב יש להבטיח שהפעילויות התיירותיות לא יפגעו , עם זאת. לאורך זמן

  . תפקיד שאינו ניתן להחלפה–הביוספרי כאמת מידה וכמשגוח אקולוגי 
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  סיכום

הגישה האינטגרטיבית לשימור טבע שבה דוגלת הרשת האקולוגית טוענת שבמקום הגנה 

זאת . פשוטה על אזור עם חוקים שעלולים להיות כפייתיים עדיפה גישה המשלבת בני אדם

האוכלוסיות ובתי , עם זאת המינים. ור הם עדיין כלי בסיסי בשמירת טבעלמרות שאזורי השימ

עכשיו נחשבים למרכיבים של , הגידול שהיו פעם המטרה העיקרית של הגנה על הטבע

  . דינמיות והטרוגניות, מערכות אקולוגיות פתוחות

  : vision from Sevilleציטטה מתוך 

עם הזמן הם הפכו לאתרים שבהם . וגניםשמורות ביוספריות הן הרבה יותר מאזורים מ"

זה מה שהקשה על החדרת המושג של מרחבים . עקרונות הפיתוח בר קיימא מתבצע

זה גם נכון בעניין סיווג מרחבים . ביוספריים בחקיקה הלאומית בנושא אזורים מוגנים

  ."IUCN-ביוספריים לפי הקטגוריות של אזורים מוגנים של ה

, והרצון להימלט מהדגם הקשיח של אזורים מוגנים, ר של הגנהעם זאת הראייה הרחבה יות

האתגר עכשיו הוא איך להחדיר את עקרונות המרחבים ביוספריים . מתחיל לתפוס תאוצה

  . לתוך החקיקות השונות כדי שהם יוכללו במדיניות ממשק משאבים ותכנון שימושי קרקע

 המצב מבחינה מנהלית היה קל ,אין ספק שאם היו למרחבים ביוספריים מעמד חוקי ברור

כפי , יש להניח שבמקרה כזה מרחבים ביוספריים היה זוכה לתקציב מסודר משלו: למשל. יותר

יש בעולם מספר מדינות בהם למרחבים ביוספריים מעמד חוקי . שיש לאזורים מוגנים אחרים

חרונה גם אוקראינה ולא, מאלי, מדגסקר, הודו, מקסיקו, סין, ברזיל, ארגנטינה: משלהם

המעמד החוקי . הקושי בכך הוא שמרחבים ביוספריים אינם אזורים מוגנים פשוטים. גרמניה

תפקודי עם נוכחות אנושית ועם מטרות שימוש -שלהם חייב להתייחס באופן ספציפי לאזור רב

החקיקה חייבת גם לצפות שניתן להלביש מרחבים ביוספריים עם אזור מוגן קיים . ותכנון שטח

  .  כנןאו מתו

הכרה חוקית במרחבים ביוספריים בחוק לאומי מתרחש כתגובה להתפתחות כללית : לסיכום

הנטייה היום היא לכוון מושג של שימור מגוון ביולוגי רחב יותר ולניסוח מדיניות ממשק . יותר

  .מגוון ביולוגי חדשה המעדיפה כלים חוזיים על כלים חקיקתיים
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  5נספח 

  ביוספריהמרחב חקלאות ב

  יעל חסין, מוטי קפלן

  

   חקלאות וסביבה1

על מנת לדון . חקלאות היא אחת מהפעילויות הכלכליות הנפוצות במרחבים ביוספריים ובסביבותיהם

יש להכיר תחילה היבטים שונים של חקלאות , בשילוב מוצלח של חקלאות בשמורות ביוספריות

  .וסביבה

הטענה היא כי החקלאות תורמת , צד אחדמ.  סביבה הינו דיון מורכב–הדיון ביחסי חקלאות 

, עולה הטענה כי החקלאות היא גורם מפר שיווי משקל, ומצד שני, למערכות אקולוגיות ומסייעת להן

  . מזהם ומפריע לתהליכים טבעיים

תפקודיה הנוספים תרומתה של החקלאות לתהליכים אקולוגיים מקבלת משנה תוקף ככל שמודגשים 

ככל שמתעצמת , מאידך. חברה ובכלל זה תרומה סביבתית,  נוףהיבטים של: של החקלאות

גובר , ועימה מתרחב השימוש בחומרי הדברה ובדשנים כימיים, האינטנסיביות של העיבוד החקלאי

  . פוטנציאל הפגיעה הסביבתית של החקלאות

ה בחקלאות המסורתית נעש. לחקלאות מסורתית יש על פי רוב תרומה חיובית לשמירה על הסביבה

אשר נטמעים בסביבתם הטבעית , דוגמת זבל שמקורו בחי ובצומח, שימוש רב בחומרים טבעיים

החקלאות האורגנית המודרנית . כמו כן נהוגים בה מחזורי גידול המטייבים את הקרקע, ושבים אליה

בגרמניה נבדקו והושוו נתונים . מקיימת עקרונות אלה ותורמת אף היא לשמירה על הסביבה

 שנים לאחר המעבר לממשק אורגני 10נמצא כי .  שונים בחוות שעברו לחקלאות אורגניתסביבתיים

איכות מי תהום ואיכות מים בבריכות , חל שיפור במדדים רבים כגון סחף וארוזיה של הקרקע

  . (Kainz, 2005)המגוון הביולוגי הטבעי גדל ואף מצבם הכלכלי של החקלאים השתפר . הטבעיות

המודרנית נעשה שימוש רב בחומרי הדברה למלחמה במזיקים ובדשנים בחקלאות , מאידך

חומרי הדברה רבים אינם מתפרקים בקלות ושייריהם נותרים בחלקם . מלאכותיים להגברת יבול

בחי ובצומח , במים ובאוויר, הקרקע-הם נספגים בתת: בתוצרת החקלאית ובחלקם בסביבה

ומכאן קצרה הדרך לשיבושן וסיכונן של , מזוןחומרים אלה עוברים הלאה בשרשרת ה. הסמוכים

המעבר למונוקולטורה וחישוף השטח מאלמנטים טבעיים , בנוסף לכך. מערכות טבעיות נרחבות

 לירידה חזקה במגוון -שאינם חקלאיים כגון גדרות  ומשוכות גרם בסופו של תהליך לאבדן חמור  

: טח החקלאי לתפקד מבחינה אקולוגיתנפגעה באופן משמעותי יכולתו של הש, כמו כן.  המינים

  2002-במאמר שפורסם ב. פירוק תרכובות רעילות ועוד, וויסות של אוכלוסיות חרקים, טיהור מים

לבין פגיעה משמעותית ) אינטנסיפיקציה(שר בין שינויים בממשק החקלאי נמצא ק) בנטון וחובריו(

בעיה סביבתית נוספת . המזון ובכמותו ירידה חדה באיכות באוכלוסיות של ציפורים וחרקים בגלל

ב נמצא כי הקרקע בשטחים המעובדים "בארה. הנגרמות מחקלאות אינטנסיבית היא סחף קרקעות

עיבוד יתר של שטחים נרחבים גורם לתופעת מדבור עקב .  יותר מהר מאשר היא נוצרת16אובדת פי 

  ).  1995מילר . (מרעה אינטנסיבי וניצול מים להשקיה, סחיפת קרקעות
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   חקלאות ומסדרונות אקולוגיים2

  .לתפקיד החקלאות במרחבים הביוספריים זיקה ישירה למושג מסדרון אקולוגי

אשר , )השונות מסביבתן(מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות 

המסדרון . תגדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעי, מחברת אזורים מנותקים

ומטרתו לאפשר מעבר מינים , האקולוגי מחבר בין שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית

  . ביניהם

עם הזמן הלך . הגדרות אלו נקבעו בתחילה בנופיה של אנגליה ובארצות אחרות במערב אירופה

שטחים בהכלילם שטחים חקלאיים ו, והמסדרונות קיבלו מימדים רחבים יותר, המושג והתרחב

מושג המסדרונות האקולוגיים פותח בשנות . כמקשרים בין אזורים טבעיים שמורים, פתוחים טבעיים

כיום הוא מקובל ככלי תכנוני ויישומי במערכות , )Wilson and Willis ,1975 (20-של המאה ה' 70-ה

  .שמירת טבע אזוריות

  : ניתן להגדיר שלושה סוגי מסדרונות לפי גודלם

  '; הם נמתחים לאורך שדרות גדרות אבן וכו,   קושרים בין אוכלוסיות קטנות-  יםמסדרונות קצר

  ;בין שמורות שונות,   מחברים בין יחידות נוף שונות- מסדרונות ארוכים

  .   מהווים רשת של חיבורים בין שמורות רבות- מסדרונות מורכבים

כגון ,  ונבדלות מסביבתן החקלאיתרצועות קרקע קבועות באופיין, בסביבה החקלאית יש באופן טבעי

רצועות קרקע , צירי נחלים ותעלות החוצים שטחים חקלאיים, משברי רוח, גדרות ומשוכות שיחים

רצועות קרקע אלה מקיימות ערכים טבעיים שונים  . טבעיות הנותרות בשדה למניעת סחף קרקע ועוד

אם אינו (ות בשטח החקלאי בכללו ניתן לרא, בנוסף, "מסדרונות אקולוגיים קצרים"והן הוגדרו כ

בייחוד , מסדרון אקולוגי ארוך המאפשר מעבר של בעלי חיים וזרעי צמחים) מעובד באופן אינטנסיבי

  . בהשוואה לשטחים בנויים

  

   אופי החקלאות ואיכותו של הנוף3

ש לציין י. נופים חקלאיים הם התוצר הבסיסי של האינטראקציה שבין אוכלוסיות אנושיות לבין סביבתן

כי במרחבים ביוספריים נופים חקלאיים אלה נמצאים על רצף נופי המשכי שבקצהו האחד טבע פראי 

  .ובקצהו השני אקוסיסטמות עירוניות

לסביבה משקל תקין ואף תורמת -השומרת על שיווי, קיימא-האם קיים מתאם בין חקלאות בת

  ?ובין איכותו וטיבו של הנוף החקלאי, הטבעית

והם , ולוגיים והנופיים של החקלאות המסורתית זכו להכרה נרחבת במדינות אירופההערכים האק

המהווה כיום פלח כלכלי חשוב בתוצרת המגזר , חלק מהמוטיבציה למעבר לחקלאות אורגנית

  . החקלאי במדינות אלה

נמצא שחקלאים הפונים לעיבוד אורגני ) Countryside Agency ,2001(במחקר שנערך בבריטניה 

, החקלאים האורגניים עוסקים באופן אקטיבי. מצים גם דרכי ניהול המעשירות את הנוף הכפרימא

בטיפוח משוכות חיות ,   בשתילת עצים-בשיפור נוף החווה , יותר מעמיתיהם הקונבנציונאליים

לחקלאים אלו מודעות רבה יותר לנושאים סביבתיים והם מקדישים תשומת לב . וביצירת גופי מים

  .נופים היסטוריים ולטיפוח הנוף החקלאילשימור 
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 משטח המדינה הוא 2/3. בדנמרק נערכו מחקרים רבים על הקשר בין אופי החקלאות לנוף הארץ

במחקר שנערך ובו נבדק . לנופי החקלאות השפעה רבה על נוף הארץ בכללה, שטח חקלאי ומכאן

נמצא כי החלקות האורגניות  (Levin, Gregor 2006) הקשר בין חקלאות אורגנית להרכב הנוף 

עם זאת  מעבר לחקלאות . קטנות יותר והן נושאות מגוון גידולים רב יותר מהחלקות הקונבנציונאליות

הראו כי יש קשר בין גודל החווה , במחקר אחר.  בהרכב הנופיאורגנית לא הראה שינוי מובהק

נמצא כי ככל שהחווה . יכות מיםהאורגנית לבין צפיפות האלמנטים שאינם חקלאיים כגון משוכות ובר

, משפחתיות, קיומן של חוות חקלאיות קטנות, כלומר. קטנה יותר הצפיפות של מרכיבי נוף אלה גדלה

  ). זאת בניגוד לעיבוד מרוכז של שטחים נרחבים(משמר את מורכבות הנוף החקלאי ואת ייחודו 

יבה הטבעיים יש חשיבות גדולה מכיוון שהנוף הוא התוצר הישיר של פעילות האדם ושל תנאי הסב

בקנדה מתקיים פרויקט לניטור השינוי בנוף בשש מרחבים ביוספריים . מאוד לניטור השינויים בנוף

, החל במחקרים היסטוריים, נאספו נתונים במגוון גדול של תחומים ובשיטות שונות. ברחבי המדינה

בנוסף . לטות יער בשטחים חקלאיים שננטשובתצפיות הללו רואים  הש. וצילומי לווין, דרך צילומי אויר

" רוח המקום המיוחד"למחקרים על הנוף והשינויים בהרכבו יש כאן גם היבט של התייחסות ל

ולמשמעות הרגשית והערכית של היבט זה עבור , לרכיביהם התרבותיים של הנופים החקלאיים

  .תושבי האזור

  

   חקלאות ומגוון ביולוגי4

קיום טורפים .  המודעות ליתרונות שבשימור המגוון הביולוגי הטבעיגם בקרב החקלאים גוברת

העשרת קרקע ופירוק תרכובות רעילות הם דוגמא לתהליכים אקולוגיים , האבקה תקינה, טבעיים

  .טבעיים המועילים לחקלאות

 יכולתה של אוכלוסייה לשרוד בטווח. השינוי במגוון המינים משפיע על תהליכים במערכות אקולוגיות

שונות . במגוון הגנטי הקיים בה, במידה קריטית, תלויה, להגיב לתנאי הסביבה ולהשתנות, הארוך

קטנה , ככל שהאוכלוסייה קטנה יותר. גנטית באוכלוסייה היא הרמה הבסיסית ביותר של מגוון ביולוגי

  . השונות הגנטית וקטנים סיכוייה לשרוד

בארצות הטרופיות נהוגה , למשל. הביולוגי המקומיחקלאות יכולה להשפיע בדרכים רבות על המגוון 

ברוא היער נעשה לרוב בשריפה . שיטת עיבוד שבה חלקות יער קטנות מבוראות לצורך עיבוד חקלאי

החלקות הללו מעובדות למשך שנים ספורות והן . אשר גם מעשירה את הקרקע במינרלים שונים

  .השטח הנטוש מתכסה במהרה ביער,  ופזורותכל עוד החלקות הן קטנות. ננטשות כשפוריותן יורדת
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 "slash and burn"סכימה המתארת את השלבים השונים בשיטת העיבוד 

 ברוא היער באמצעות כריתה ושריפה •

  מספר מחזורי יבול באותה חלקת שטח– עיבוד הקרקע  •

 נטישת החלקה  •
 התחדשות היער בתהליך טבעי של סוקצסיה •

 

ונטישתן לאחר זמן , באזורים אשר בהם נוקטים בשיטות אלה של ברוא ושריפת חלקות יער קטנות

גדול . קצר נוצרים מגוון בתי גידול בשלבים שונים של סוקצסיה ומתקיים בהן מגוון ביולוגי גדול ביותר

  . ם חלקות כאלהאף יותר מאשר בשטחי יער אחידים שאין בה

תהליכי התחדשות היער מואטים , במקרים שבהם הלחץ הדמוגרפי כבד ושטחי יער נרחבים מבוראי

  . ואף נעצרים לגמרי ותהליכים שליליים ומזיקים של סחיפת קרקע וזיהום מקורות מים מתרחשים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 בקונגו. "slash and burn"שטחים חקלאיים שבוראו בשיטת 
ניתן להבחין בחלקות הרבועות בשלבים שונים של עיבוד וסוקצסיה. בפינה 

הימנית התחתונה נראה היער הטרופי שטרם נפגע. 
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 באגן הים -גוון המינים גם באזורים הים תיכוניים יש לחקלאות המסורתית השפעה חיובית על מ

התיכון הנוף האופייני זה אלפי שנים הוא נוף אשר התערבות האדם והשפעתו ניכרת בו ומאפיינת 

במהלך השנים הובילו . ושריפות שונות, כריתה, רעייה, פעולות אלה כוללות עיבוד הקרקע. אותו

שנים האחרונות מתמעטות ואף ב. פעולות אלה לנוף מגוון מאוד במראהו ובמגוון הביולוגי שהוא נושא

נעלמות שיטות עיבוד מסורתיות וכן אזורים רבים הופכים לאזורים מוגנים כגון שמורות טבע 

 שבספרד התוצאה היא נוף אחיד Montseny כמו בשמורה הביוספרית , במקומות רבים. ופארקים

במחקר .  שריפות גברהבעל צמחיה צפופה אשר ערכו הויזואלי הנופי נמוך מבעבר ורגישותו ל, יותר

 נמצא כי מגוון המינים הגבוה ביותר (Verdu et al.2000)  בספרד Font Rojaאחר שנערך בפארק 

מתקיים בחלקות עשבוניות פתוחות ובחלקות שבהן כתמים של חורש בתוך ) כולל מינים אנדמיים(

.  כבשים ועיזיםבתי הגידול הללו הם תוצר ישיר של משטר רעיה מסורתי של. שטח עשבוני פתוח

רעיה מבוקרת במתכונת מסורתית לא רק שאינה פוגעת במגוון המינים אלא אף מגדילה , כלומר

  .ומעשירה את מגוון המינים בחלקות המרעה

גם באזורי אקלים אחרים בעולם יש קשר ישיר בין קיום של משטרי מרעה מסורתיים לבין שימורם 

  : דיים ועשירים במיניםואף עצם קיומם של נופים ובתי גידול ייחו

 בגרמניה זן הכבשים המקומי משמר בית גידול עשבוני ייחודי Rhönבשמורה הביוספרית  •

  ; למקום

  ;הבופאלו שומרים על חופי האגמים חשופים מצומח צפוף לטובת מינים מקומיים רבים, ביוון •

ל הביצות מסייע בשמירה על אופיין המיוחד ש Turopolje -בקרואטיה מין חזירים מקומי  •

 .המקיימות עושר גבוה של מיני ציפורים חרקים ויונקים קטנים

  

  

  

 

, בופאלו במימי אגם ביוון, חזירים בקרואטיה.  Rhönכבשים בשמורה הביוספרית 

  חיות משק מסורתיות אשר משמרות בתי גידול ייחודיים המקיימים מגוון ביולוגי גדול
  

  

 Agrobiodiversityמגוון ביולוגי חקלאי 

נושא זה מצא את ביטוי גם . מגוון ביולוגי חקלאי הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מהמגוון הביולוגי הכללי

-ניירו ב' דה ז שנערך בריוThe Earth Summit""הבינלאומי באמנת המגוון הביולוגי שגובשה בכנס 

1992.  
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מורכבות מהגורמים החיים והדוממים במערכת חקלאית ) אקוסיסטמות חקלאיות(אגרואקוסיסטמות 

מערכות חקלאיות הן הסביבה הייחודית שבה התרחשה האבולוציה של . המנוהלת בידי בני אדם

ה וכן הזדמנויות להתפתחות הזנים סביבה זו כוללת לחצי סלקצי. הזנים החקלאיים לאורך ההיסטוריה

, קרקע, טמפרטורה: גורמים אביוטיים. גורמים שונים משפיעים על האבולוציה הזו. בכיוונים שונים

תחרות עם צמחים אחרים ויחסים סימביוטיים עם אורגניזמים , מזיקים: גורמים ביוטים. אור ורוח, מים

עיצוב פני , הזנה, השקיה: ורמים הללוומעל לכל החקלאים אשר מעצבים את מכלול הג, אחרים

זנים מקומיים הם זנים אשר הסתגלו באופן . קביעת הרכב הזנים בשדה ועוד, פילוח הקרקע, הקרקע

  . מיטבי למערך נתונים המאפיין מיקום גיאוגרפי ומסורת עיבוד מקומית

שר מותאמים באופן דורות של עבודות הכלאה יצרו במשך אלפי שנים זני חיות משק וזני צמחי יבול א

באותו האופן הנוף נושא את חותמו הייחודי של החקלאי המקומי אשר מקיים . מושלם לסביבתם

התיעוש שחל בחקלאות בעשורים . מסורת של מרעה ושל עיבוד הקרקע וזריעת צמחי יבול שונים

 מספור הם זנים חקלאיים רבים. האחרונים מאיים באופן ישיר על מורשת היסטורית גנטית חשובה זו

במקומות שונים בעולם עקב פיתוח אינטנסיבי ושינוי . למעשה מאגר גנטי בעל ערך רב שיש לשמרו

באירופה וברחבי העולם קיימים . אורחות חיים נעלמו לבלי שוב מקורות גנטיים חקלאיים ייחודיים

ח החיים ארגונים אשר עוסקים באיסוף החומר הגנטי החקלאי המקומי ובשימורו דרך שימור אור

  .המסורתי שבו נוצר

  קרובי הבר של מיני תרבות חקלאיים

זני הגידולים החקלאיים הקיימים כיום הם תוצאה של איסוף צמחי בר וסלקציה של הפרטים 

תכונה מסוימת אחת בלבד , לעיתים. המתאימים לפי תכונות מסוימות אשר נמצאו באותם פרטים

תכונה הכרחית בצמחי תרבות אשר זרעיהם משמשים , למשל. הבדילה בין מין התרבות למין הבר

זנים . למאכל היא שהזרעים יישארו על הצמח לאחר הבשלתם על מנת שניתן יהיה לאסוף את היבול

 תרמיל שאינו -חקלאיים רבים נבחרו מבין צמחי הבר עקב פגם נקודתי במנגנון פיזור הזרעים בצמח 

 בצמחים שבהם נאכלים חלקים אחרים של הצמח .נפתח בקטניות ושיבולת שאינה מתפרקת בדגנים

,  למשל מתיקות וגודל הפירות–הובילו תכונות אחרות לבחירת הפרטים אשר ישמשו לחקלאות 

  .יכולת השרשה בייחורים ועוד

מיני בר קרובים למיני תרבות חקלאיים ובכללם אבות הבר של הגידולים ומינים נוספים בעלי קרבה 

בין אם מדובר בעמידות .  מקור להשבחת גידולים מאות בשנים וגם כיוםגנטית גבוהה שימשו בתור

או ערך תזונתי ) חומציות בקרקע ועוד, בצורת, מליחות קרקע(עמידות לתנאי עקה שונים , למזיקים

  . בעגבניהAסידן בתפוחי אדמה או פרווויטמין , משופר כגון תכולת חלבון בחיטה

הערך הכלכלי הפוטנציאלי של . ם שונים שמקורם בצמחי בררוב הזנים החקלאיים כיום מכילים גני

למשל גנים לעמידות בפני נמטודות שמקורם . צמחי הבר הקרובים לזנים החקלאיים הוא עצום

 מיליון דולר בשנה 100בשלושה מיני בר של בוטנים והוחדרו לזן בוטנים אמריקאי יצרו חיסכון של 

  .בקרב מגדלי הבוטנים בעולם

וכן משמשים . (ים בעולם צמחי בר הם מקור מזון ראשוני וחשוב עבור קהילות מקומיותבמקומות שונ

  ).צמחי בר שונים למספוא ולבניין
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האחידות הגנטית המוחלטת כמעט של גידולים חקלאיים מובילים בשילוב עם שינויי האקלים 

ל אירופה ושל בהיסטוריה ש. (המהירים שאנו עדים להם הופכים את זני התרבות לפגיעים ביותר

 מקור מזון מרכזי ביותר למחלת -אירלנד בפרט נגרמה קטסטרופה עקב רגישותם של תפוחי האדמה 

בקרב אבות הבר של גידולי התרבות קיימים מגוון גנים המקנים עמידות ויכולים למנוע .) הכימשון

בים מצויות בסכנה אוכלוסיות  קרובי הבר של זני תרבות ר. אובדן יבולים עקב רגישות כזו או אחרת

א בחמישים "השינויים הצפויים באקלים כדה. קיטוע בתי הגידול והריסתם, עקב אבדן בתי גידולם

קיימת חשיבות עליונה לאיתור מיני בר . השנה הבאות עלולים להביא צמחים אלה אל סכנת הכחדה

 .טבעי חיוני זהבעלי ערך כמקור גנטי עבור גידולי התרבות ובנקיטת צעדים לשימור עושר גנטי 

מיני בר הקרובים לגידולי תרבות אינם צומחים בשטחים טבעיים ראשוניים אלא דווקא , במקרים רבים

לקיומן של אגרואקוסיסטמות מסורתיות יש חשיבות . באותם המקומות שבהם ניכרת השפעת האדם

  . גדולה בשימור מקורות הבר של מיני תרבות שונים

  

  וספריים שילוב חקלאות במרחבים בי5

חקלאות משפיעה על . חקלאות היא אחת מהפעילויות האנושיות הנפוצות במרחבים ביוספריים

   .גורמים חשובים בתחום השמורה הביוספרית כגון מגוון מינים ומראה פני הנוף המקומי

באזור החיץ . מקומה של פעילות חקלאית בשמורה הביוספרית הוא באזור החיץ ובאזור המעבר

לאית הינה מצומצמת וקשורה במחקר ובחינוך ובאזור המעבר הפעילות החקלאית היא הפעילות החק

  .אך גם באזור זה היא קשורה במחקר חינוך ותיירות, פעילות כלכלית בעיקרה

 :הניהול של מערכות חקלאיות בשמורות ביוספריות נבחן בשתי רמות

  .המערכת האקולוגית החקלאיתהערכה וניטור של איומים ולחצים על המערכת האקולוגית מצד . 1

 .הערכה וקיטלוג המגוון הביולוגי המקומי בהקשר לממשקים חקלאיים שונים. 2

כפי שנעשה בשמורות הביוספריות מעמיק את הבנתנו בנושא השפעת ממשק , ניטור המגוון הביולוגי

 .הבנה זו נמצאת ביסוד פיתוח חקלאות בת קיימא. חקלאי על המגוון הביולוגי בסביבה

רשת השמורות הביוספריות העולמית בתור מכלול המעודד חקלאות בת קיימא יכולה למנוע משבר 

השאיפה היא להגיע ליבול מקסימלי תוך פגיעה . סוציו אקונומי תרבותי וסביבתי בקנה מידה עולמי

  .מינימלית בסביבה

טי הייחודי אחת מהסיבות להקמת רשת השמורות הביוספריות העולמית הייתה שימור המאגר הגנ

בגידולי חקלאות מסורתית קיים בדרך כלל מגוון גנטי גדול בצמחי היבול הנושאים גנים שונים . למקום

לעתים שטחי חקלאות , כמו כן. מחלות ותנאי עקה סביבתית שונים, המקנים עמידות למזיקים

 שימור .ומייםמסורתית אלה הם בית גידול ייחודי אשר בו צומחים קרובי הבר של מיני התרבות המק

חקלאות מסורתית אינה רווחית , של חקלאות מסורתית מקומית הינו תחום בעייתי מכיוון שעל פי רוב

. כמו חקלאות מודרנית והתושבים המקומיים אינם מעוניינים לקיים את שיטות הגידול המסורתיות

ור כי שימור של יש לזכ. הפתרון לכך הוא בסיוע כלכלי מגורמים מקומיים וממקורות בינלאומיים

  .המאגרים הגנטיים החקלאיים ברחבי העולם הוא אינטרס גלובלי

היא נושאת עימה גם ערכים חינוכיים לימודיים , מעבר לערכיה הנופיים והגנטיים של חקלאות

כמו . שילובה של חקלאות בשמורות ביוספריות יכול להיות בסיס לפעילויות חינוכית שונות. ותיירותיים
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ב החקלאי בשמורה הביוספרית מעובד בממשק ידידותי לסביבה הרי שהוא יכול להיות אם המרח, כן

  .הרקע לפעילות תיירותית ואף מוקד המשיכה לתיירות חקלאית בנושאים שונים

  

   חקלאות ונוף מקומי במרחבים ביוספריים6

יים אלה שינו. באונסקו משקיעים מאמצים בניטור השינויים שחלים במרחבים הביוספריים השונים

מתוך נתונים אלה מנסים להבין טוב יותר את הקשרים . מתועדים ונשמרים במאגרי מידע בינלאומיים

קל להצביע על הערכים הטבעיים של מרחבים . תרבות וחברה, ידע מסורתי, שבין חקלאות

ות חבר. קשה יותר להצביע על ערכיהם התרבותיים מכיוון שערכים אלה הם סובייקטיביים, ביוספריים

גידולים מסורתיים ,  חקלאות מסורתית–אנושיות פיתחו מערכות יחסים מגוונות עם סביבתם 

כל אלה משפיעים על פני הנוף המקומי . ארכיטקטורה מקומית ושימושי קרקע שונים, מקומיים

באונסקו משתמשים בניטור השינויים בפני הנוף המקומי בתור אינדיקציה לשינויים . ומעצבים אותו

 . בסביבה האנושית והפיזיתהחלים

הקשר שבין חקלאות מסורתית תרבות ונוף מקומי מודגם היטב בשמורה הביוספרית סוון שבדרום 

  .צרפת

  

 

 מיקום השמורה הביוספרית סוון על מפת צרפת

 

 גרניט או –באזור הררי בעל מסלע קשה , השמורה נמצאת בחלקו הדרומי של רכס המסיף סנטרל

בשמורה הוא מחקלאות עיקר הפרנסה . זהו אחד האזורים המאוכלסים בדלילות בצרפת. צפחה

ההגירה השלילית . המגוון הנופי המאפיין שמורה ביוספרית זו הוא תוצר של פעילות האדם. ומכרייה

מהאזור ונטישת פעילויות חקלאיות מסורתיות הובילה לירידה בלחץ הרעיה באזור וגרמה לכך 

. וצה והנוף השתנהשנופים שהיו פתוחים בעבר ומכוסים צמחיה עשבונית נסגרו והתכסו בצמחיה מע

אונסקו תומכת בפעילויות לחיזוק ושחזור חיי הכפר , אנושי של השמורה-בגלל ייחודה הנופי

מתן סיוע לשיקום ושיפוץ , תמיכה זו כוללת הסכמים שונים עם בעלי חוות באזור. החקלאיים באזור

  .ועודהחייאת מטעי ערמונים נטושים , שימור זני בקר וצאן מקומיים, בתי חווה ישנים
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בשמורה זו נוף חקלאי המאופיין בטרסות אשר עוצבו ונבנו במשך דורות רבים על מנת לעבד 

יחד עם אלמנטים בנויים (טרסות חקלאיות אלה . מדרונות טרשיים דלים בקרקע בתנאי אקלים קשים

עך הערך של טרסות אלה ירד מאוד והעניין בהן ד). ללא מלט" (יבשה"נבנו בבנייה ) נוספים בסביבה

  . רק לאחרונה מתחדשת מסורת בנייה ייחודית זו. עם ההגירה השלילית המאסיבית מהאזור

הבסיס לפרויקט . בשמורה הביוספרית סוון פועל פרויקט לחידוש הבנייה היבשה באבן לעיצוב הנוף

השיקום הזה היה הרצון לחדש את טרסות האבן כדי להגדיל את ההכנסות מגידולים שונים כגון מטעי 

רות וגרגרי יער שונים אשר משגשגים בטרסות כאלה בשל התכונות האגרונומיות הייחודיות שלהן פי

  .אך כיום היעדים רחבים יותר ועיקרם שימור רוח המקום הייחודי) טמפרטורה ורטיבות הקרקע(

  

  :לפרויקט שלושה היבטים

 . ארכיטקטורה ונוף מקומי. 1

  .שימור מסורת תרבותית והגנה עליה. 2

כשרת צעירים לבניה יבשה באבן ובכך ליצור מקומות עבודה חדשים למובטלי האזור ולשמר ה. 3

   .מסורת

ההשקעה בכיוון זה בשמורה נובעת מתוך ההבנה כי קסמו הייחודי של הנוף הוא תוצר פעילותם 

הערכים הכלכליים והאסטטיים של נוף זה זכו לתחייה . האנושית של התושבים במקום לאורך דורות

כמו כן העובדה ". יבשה"דשת בשמורה הביוספרית של סוון עם שיקום הטרסות בשיטת הבניה המחו

כי תושבים צעירים עוסקים לפרנסתם במלאכות עתיקות היא שתרמה לחיוניות ההיסטורית 

כיום  טרסות חקלאיות אלה הן מקור משיכה . התרבותית והאסטטית של נופה החקלאי של השמורה

  .לתיירים ולמבקרים

דוגמא זו מראה כי נוף אינו אלמנט ביופיסי בלבד אלא כי נוף משקף תרבות ונתון להשפעות 

אם כן קיבלו את דמותם מהמרחב התרבותי של האוכלוסיה המקומית , נופים חקלאיים. תרבותיות

מרחב תרבותי ייחודי למקום הוא מרכיב מרכזי בניהול הנכון ובשגשוג של . ושל המבקרים באזור

  .הייחודיות לאזור" רוח המקום" על רובדיהם הרבים והשונים ובקיומה של נופים אלה

דוגמא נוספת של שמורה ביוספרית אשר בה הנוף המקומי הייחודי קשור בפעילות מסורתית היא 

   .שמורת מונטסני  הנמצאת באזור קטלוניה שבספרד

השמורה נמצאת . י והיא כוללת בתוכה פארק טבע לאומ1978השמורה הביוספרית הוקמה בשנת 

עמקי נחלים , השמורה כוללת שלושה הרים. העוטפת את ברצלונה" חגורה הירוקה"באזור קטלוניה ב

שמורה ביוספרית זו ממוקמת בין האזור . עמוקים אזורי יער ונקודות תצפית שמהן נשקף נוף מרהיב

בשל המסלע .  דונם300,000-שטח השמורה הוא כ.  פירנאי–הים תיכוני לבין האזור האירוסיבירי 

עקב הבדלי הרום והאקלים הצומח בשמורה מגוון החל מצומח . הקשה  ישנם מדרונות סלעיים רבים

באזור מתיישבים . באזור הים תיכוני צומחות חברות של אלון ואורן. ים תיכוני טיפוסי ועד תת אלפיני

ום השמורה מצויים מס בתח. גידול בקר חקלאות ותיירות, אלה עוסקים בעיקר ביערנות.  מעטים

בשמורה מתקיים .  מבנים בעלי ערך ארכיטקטוני מתקופת ימי הביניים80אתרים ארכיאולוגים ומעל 

והתושבים עוסקים בפעילויות פיתוח בר קיימא בתחום . מחקר רב בנושאים ביוטיים ואביוטיים

הנושאים . רופיליהצומח הטבעי באזור הוא בעיקרו יער וחורש סקל. התיירות החקלאות והיערנות
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התחדשות , אקוסיסטמות של יער, העיקריים הנחקרים בתחום השמורה הביוספרית הם הידרולוגיה

ההשפעות , ממשק תיירים, ציפורים וזוחלים, אוכלוסיות יונקים זעירים, הצומח לאחר שריפות

  . הסוציואקונומיות של הפארק

  

 

   מנופי השמורה הביוספרית מונטסנייער, חורש ושטחי מרעה פתוחים -  

  

הפכו את השמורה הביוספרית מאזור בעל נוף שיטות עיבוד מסורתיות שנזנחו בעשורים האחרונים 

בחינת משטרי רעיה בשלושה אזורים שונים של . פתוח ומגוון דמוי שמיכת טלאים לנוף מיוער ברובו

השמורה הוביל למסקנה נמצא כי הרעיה הקיימת כיום אינה מספיקה על מנת לקיים ולשמר את הנוף 

יש להגביר את לחצי הרעיה . ילההפתוח המיוחד אשר היה הבסיס להקמת השמורה מלכתח

העובדה כי היערות הפכו , כמו כן. בשמורה ולכלול זאת בניהול השוטף של השמורה הביוספרית

שמורים ואינם נמצאים בשימוש אנושי גרמה לציפוף הצמחייה בתוך שטחי היער עצמם ולהגברת 

  . הרגישות לשריפות

 על פני הנוף המקומי ועל יציבות המערכת גם דוגמא זו מדגישה את ההשפעה של חקלאות מסורתית

הסכם זה ". שמורות ביוספריות תאומות"בין שתי השמורות הללו נחתם הסכם . האקולוגית כולה

משרת את השמורות בתחום הניהול הטכני ובתחום המדעי וכן יצר קשרים חמים בין האנשים 

  .הפועלים בשמורות השונות
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  שימור אגרואקוסיסטמות7

חשיבות גם בתחום של , ובעיקר חקלאות מסורתית, ב פני הנוף המקומי יש לקיום חקלאותמלבד עיצו

צומחים מינים הנמצאים בסכנת הכחדה ומינים , ובהן בלבד, שימור אקוסיסטמות ייחודיות אשר בהן

 .גנטית וכלכלית, שונים בעלי חשיבות חקלאית

  .לן שבמקסיקודוגמא בולטת לכך קיימת בשמורה הביוספרית סיירה דה מננט

  

 

 במקסיקו Sierra de Manantlán    מפת השמורה הביוספרית

  

  

באמצעות , בשמורה זו משמרים מקורות גנטיים בעלי חשיבות רבה ביותר ובראשם תירס הבר

 אבי התירס –מחקר רב נערך בשמורה על מנת לשמר צמח זה . קיום ממשק חקלאי מסוים

  . התרבותי
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  מסדרונות אקולוגיים וחקלאות חממות

  ר אסתר לחמן"ד

 

  

  

  

מקומות : וגם מבחינת שירותי המערכת העקיפים, ירים דוגמת מזוןהחקלאות מספקת שירותים יש

מנת לעמוד -על. תפקודית-כל זה נכון כל עוד החקלאות היא רב. נוף ועוד, מגוון ביולוגי, עבודה

, בתחרות הרבה בעולם ולספק תוצרת שעומדת בדרישות הצרכנים אך עדיין משתלמת כלכלית

אחד המרכיבים העיקריים של . נטנסיבית ומתוחכמתהופכת החקלאות בישראל היום ליותר אי

 דונם שטחי 1000-ל למעלה מ"הקימה קק, כך למשל. החקלאות המתועשת החדשה הן החממות

שטחים גדולים נוספים קיימים בכל היישובים החקלאים לאורך ). 2007גורן (חממות בנגב המערבי 

שטחי " החכרת" תופעה של כאשר קיימת, גם בצפון ובמרכז מתרחב שטח החממות. הערבה

ההופכים את החקלאות לכלכלית , חקלאות לא פעילים מחקלאים והפיכתם לפארקי חממות גדולים

  .יותר

היתרונות העיקריים הם חסכון במים . מבחינה סביבתית יש לחקלאות החממות יתרונות וחסרונות

לאות חממות דומה לעומת זאת מבחינה נופית וסביבתית חק. ודרישה המופחתת לחומרי הדברה

אנו עדים למעשה לצמצום , עם ריבוי שטחי החממות בארץ. יותר לשטח בנוי מאשר לשטח פתוח

  . שטחים פתוחים ללא שינוי פורמאלי של ייעוד הקרקע

  

  מסדרונות אקולוגיים 

למרות חילוקי הדעות .  שנים האחרונות20-העניין במסדרונות אקולוגיים הולך וגובר במשך ה

הם הולכים והופכים ) Bennet & Mulongoy 2006; 2000שקדי ושדות (ביב הנושא שקיימים ס

באופן כללי ניתן להתייחס לשני סוגי . לחלק בלתי נפרד מתכניות שימור מגוון ביולוגי בכל העולם

שטחים חקלאיים המשמשים מסדרונות אקולוגיים שייכים .  מעשי ידי אדם וטבעיים–מסדרונות 

   .לקטגוריה הראשונה

  :מסדרונות אקולוגיים יכולים להתקיים במספר סקאלות

  .שובר רוח או נחל,  כגון גדר צמחייה–מסדרון ליניארי   .א

חיים יכולים לנצל בזמן תנועה - מערך כתמי בית גידול קטנים שבעלי–" stepping stones"  .ב

 .מזון ומנוחה, למחסה

 .בית גידולמטריצות נוף מסוגים שונים המאפשרות לפרטים לנוע בין כתמי   .ג
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גם ערכם . נכתב רבות על ערכם של שטחי חקלאות כשטחים פתוחים ואין כאן המקום לדון בכך

לא כל שטח חקלאי מתאים , עם זאת). 2008' קפלן וחב(כמסדרונות אקולוגיים מוזכר לא פעם 

לי מבחינת בע. ושטחי חממות הם אולי הדוגמה הקיצונית לכך, )2006רמון (להגדרה של שטח פתוח 

החיים שאמורים לנצל את השטח למעבר בין שטחים פתוחים אחרים שטחי חממות מהוות בעיה 

  :מכמה בחינות

הוא חריף ) חקלאות מסורתית(שינוי השטח בהשוואה לצורתו הטבעית או טבעית למחצה   .א

  .  למעשה מדובר בהקמת מבנים עם כל המשתמע מכך–מאד 

מכחידה את בית ) topsoil(קע העליונה שלעיתים כוללת הרס שכבת הקר, הקמת החממות  .ב

היות ולרוב גם . הגידול של  בעלי החיים הקטנים המאכלסים את שכתב פני הקרקע והקרקע

, גם כשהן משתרעות על שטח קטן, החממות, מדובר בבעלי חיים בעלי טווח תנועה מצומצם

 .יכולות להוות חיץ בין אוכלוסיות שונות

והגדולים שעשויים לנצל את השטח כמעבר לשטחים מבחינת בעלי החיים הבינוניים   .ג

 . שטחי חממות גדולים יכולים לחסל או לפגוע במעבר, שמורים

 

גם באזורים מסוימים בקנדה . הדאגה לשטחים פתוחים ההופכים לשטחי חממות קיים לא רק בארץ

 Livable Region Strategic(בהם מתפתחת חקלאות חממות יש דאגה בנושא הפגיעה בחי הטבעי 

Plan (LRSP)2002 .(  

אין מחקרים אמפיריים או אחרים המצביעים על פגיעה בחי ובצומח או ביכולת תפקוד , עם זאת

  . ידי חקלאות החממות-השטח כמסדרון אקולוגי על
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  6נספח 

  היבטים משפטיים וסטאטוטוריים 

  ים ביוספרייםמרחבבתכנון וניהול 

  י היימן'ד בנג"עו

  

   הגדרות 1

מצב זה נובע ממספר ". מרחבים ביוספריים"לא ניתן לתת הגדרה משפטית ברורה וחד משמעית ל

  : וביניהם, גורמים

מועט , אף יותר במישור המעשי. למי מדובר במושג חדש ומתפתח במישור הקונספטואליבמבט עו �

  .  ועוד יותר במישור ההסדרים המשפטיים. הנסיון המצטבר לאורך תקופת זמן מספקת

ל את הקונספט של שמורות ביוספריות "אשר ייבאה מחו, לא כל שכן בישראל, אם כך בעולם �

 ". יוספרייםמרחבים ב"והעניקה לו את הכינוי 

אחת התכונות המציינות את המרחבים הביוספריים בראיה עולמית היא המגוון העצום של  �

לאלה יש להוסיף את המגוון הגדול של המסגרות . המרכיבים המהותיים של המרחבים הללו

ואף הגישה של אונסקו היא לאפשר לכל מדינה לנצל ולפתח ; הסטטוטוריות והניהוליות הלאומיות

 . פטיים משלהכלים מש

  

אפשר כבר בשלב זה לציין שחרף הלימוד מהמערכות הסטטוטוריות הבינלאומיות והלאומיות 

יהיה צורך לפתח דגמים מקומיים של הסדרים של מעמד סטטוטורי ומערכות ניהול , השונות

בעוד ניתן לשאוב מהעולם הרחב את : דהיינו. שמתאימים למערכות המשפטיות והניהוליות בארץ

". תוצרת הארץ"ההסדרים הסטטוטוריים יהיו בעיקרם מ, ספט והתכנים של מרחבים ביוספרייםהקונ

להשתלב בהן ,  מאחר והכוונה בעדיפות ראשונה היא להישען ככל האפשר על מערכות קיימות,זאת

  . ולא להנחית מערכת חדשה על הקיימות, ולהיות בממשק איתן

ואיתם גם ההסדרים , ותחו בהדרגתיות ובשלביותיש להניח שחלק לפחות מהמרחבים המוצעים יפ

  . המשפטיים והניהוליים

דברים , בחינוך, בתפיסת עולם, מדובר בגישה: עוד יש לציין תכונה נוספת של המרחבים הביוספריים

  . אשר אמורים לחלחל לתוך המסגרות הקיימות יותר מאשר להיות נכפים מלמעלה

במקום הגנה ישירה .  מסממני השמורה הביוספיריתההעדפה שלא להשתמש בכלים של כפיה היא

בהחלטות ,  בתכנון–באה גישה אינטגרטיבית שמבקשת לשתף , של שטח קרקע או ערך טבע

לרגולציה באה גישה ) או בנוסף(במקום . (stakeholders) מגוון גדול של בעלי ענין –ובניהול 

  . 26המבוססת על כלים הסכמיים

                                                 
26 Marie Bonnin, Nature Conservation over the Years, in Man and Nature, Making the 

Relationship Last, Biosphere Reserves Technical Notes 3-2008, 32-35  
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  כת הבינלאומית של מרחבים ביוספריים היבטים משפטיים של המער2

משלב מוקדם למדי , למרות שהמרחבים הביוספריים הם לרוב ישויות ברמה האזורית ואף המקומית

פעילה ואף דומיננטית בגיבוש הכלים המקצועיים ובהפצת , הקהיליה הבינלאומית נעשתה מעורבת

י הגוף "יים המוכרים עפותחה רשת מרחבים ביוספר, עד מהרה. והידע, המתודה, הקונספט

מדובר באוסף כמעט אקראי של שמורות מפוזרות על פני . ו"הוא אונסק, הבינלאומי הנוגע בדבר

  . אשר תמונתו הכללית טרם נגלית לעין, שגם ניתן לראותם כאבנים בפסיפס בהתהוות, הגלובוס

רכת כלים אלא הם חלק ממע, יש עוד לזכור שהמרחבים הביוספריים עצמם אינם עומדים לבד

התרומה הייחודית של , במידה מסוימת. לטיפוח חברתי ולפיתוח כלכלי, בינלאומית לשמירת הטבע

  . המרחבים הביוספריים הוא בשילוב שלושת אלה במרחב גיאוגרפי אחד ובמסגרת פרויקט משולב

י הוועידה "הרשת העולמית של שמורות ביוספריות התמסדה על בסיס שני מסמכים שאושרו ע

אשר עודכנה בכנס " אסטרטגיית סביליה"הראשון הוא . 1995ו בשנת " של אונסק28-לית ההכל

המסגרת הסטטוטורית של הרשת "השני הוא . 2000שנערך בפמפלונה בשנת " 5+ סביליה "

  .הדיון להלן יתרכז במסמך זה". העולמית של שמורות ביוספריות

   

  "ביוספריותהמסגרת הסטטוטורית של הרשת העולמית של שמורות "

ר אסתר לחמן " לחיבורה של ד1תורגם לעברית וצורף כנספח , בן עשרה סעיפים, מסמך קצר זה

י הועדה הישראלי לאונסקו בספטמבר "אשר יצא לאור ע" מדריך למרחבים ביוספריים בישראל"

2008 .  

 ולא לא ברמה הבינלאומית, שכן אין המדובר במסמך מחייב, מטעה" מסגרת סטטוטורית"הכותרת 

שהיות שהמסמך , שאינני מסכים לה, יש דעה. אף עבור מדינות אשר הסכימו עליו, ברמה הלאומית

    27התקבל בהסכמה כללית בוועידה הכללית של אונסקו כי אז המדינות החברות חייבות לכבד אותו

הרשת הבינלאומית של שמורות "המטרה העיקרית של המסגרת הסטטוטורית היא יצירת 

הלאומיים והאזוריים שמהם תיבנה בהדרגה , ולהקנות בסיס משותף למרכיבים הבודדים, "ביוספריות

  . הרשת העולמית

צריכה להיות פנייה של המדינה הנוגעת בדבר למועצה המתאמת , כדי להיכלל ברשת העולמית

המדינה היא הקובעת אם , כלומר. של אונסקו) MAB(הבינלאומית של פרוגרמת האדם והביוספירה 

ועצם פנייתה מהווה כעין התחייבות שהמדינה על רשויותיה , ונה להיכלל ברשת העולמיתברצ

  אילו הגוף הבינלאומי בוחן את התאמת השמורה . ואמצעיה עומדת מאחרי השמורה הביוספרית

ובהכרתו בשמורה מבטיח רמה בסיסית לפחות של תכנון , הביוספרית לאמות מידה הבינלאומיות

  . וניהול

המדינה היא היוזמת : מקפידה להדגיש את תפקידה ומעמדה של המדינה" סטטוטוריתמסגרת ה"ה

; השמורה נשארת בריבונותה הבלעדית של המדינה; את מועמדותה של השמורה להצטרפות לרשת

מעודדת את המדינות לפתח וליישם אמות מידה " מסגרת"ה. וחלים בשמורה אך ורק חוקי המדינה

  . אשר מביאות בחשבון את התנאים המיוחדים של המדינה, יותלאומיות לשמורות הביוספיר

                                                 
27 Mireille Jardin, The Particular Case of Biosphere Reserves , in Man and Nature, Making the 

Relationship Last, Biosphere Reserves Technical Notes 3-2008, 36-38  
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במגוון הגדול של ; ניתן לפרש את כיבוד המעמד של המדינות בהיות הרשת וולונטרית במהותה

גם . ואולי בשלב הראשוני יחסית של המושג ויישומו; שמורות ביוספיריות ובמגוון ההסדרים בהם

היא עדיין במהותה מורכבת משמורות בודדות : של הרשתבינתיים אין כמעט משמעות לבינלאומיות 

המוצהרת היא " בינלאומיות"ה. לא כל שכן יבשתיות או עולמיות, שטרם התגבשו לישויות אזוריות

  .  תקשורת ושיתוף פעולה אזוריים ובינלאומיים, בחיזוק הבנות משותפות

, בעלי תוקף חוקי בינלאומילמרות שהשמורה הביוספירית עצמה והשתתפותה ברשת העולמית אינם 

היא עשויה להוות חלק מהאמצעים שהמדינה מפעילה כדי לקיים את התחייבויותיה לפי אמנות 

  ). כגון האמנה למגוון ביולוגי(בינלאומיות 

, קובעת אמות מידה כלליות להכרה הבינלאומית כשמורה ביוספירית" המסגרת הסטטוטורית"

  :וביניהם

מערכות אקולוגיות שמייצגות אזורים ביוגיאוגרפיים חשובים השמורה כוללת מגוון של   •

 ; ובהם מדרג של התערבויות בני אדם

 ; בעלת משמעות לשימור המגוון הביולוגי  •

 ;מעניקה הזדמנות לבחינה והדגמה של פיתוח בר קיימא ברמה האזורית  •

נוך חי, פיתוח בר קיימא, היקפה גדול מספיק כדי לכלול את הפונקציות של שימור  •

תיחום גיאוגרפי של שטחים לפי , קרי(" איזור"פונקציות אלה יושגו באמצעות . ומחקר

  : לשלושה סוגי שטחים) הפעילות והפיתוח המותרים או אסורים בהם

 ;ליבה שמורה בעלת מעמד משפטי •

 ; אזור חייץ בה יותרו רק פעילויות שתואמות את יעדי השימור •

 . ייושמו שיטות לניהול בר קיימא של משאביםמעטפת חיצונית שהיא אזור מעבר בו  •

קהילות מקומיות ואינטרסים , הסדרים ארגוניים למעורבות ושיתוף רשויות ציבוריות  •

 ;פרטיים

 :הסדרים ל  •

o מנגנונים לניהול פעילויות אנושיות; 

o מדיניות או תכנית ניהול כשמורה ביוספרית; 

o תכניתה/קביעת גוף בעל סמכות או מנגנון ליישום המדיניות . 

  

 עוסקים במנגנונים של ניהול הרשת 5-10סעיפים .  למסגרת הסטטוטורית1-4ל כלולים בסעיפים "הנ

רשתות ; )7(השתתפות ברשת ; )6(פרסום ; )5(כולל הכרזה על שמורה ביוספירית , הבינלאומית

  ).  10(מזכירות ; )9(בחינה תקופתית ; )8(משנה לפי אזורים או נושאים 

  

נראה שמבחינה בינלאומית מעוניינים בשימור מייצג : מת המידה הראשונה ברשימההערה ביחס לא

זה שונה מגישה הרואה במרחבים הביוספריים כלי לניהול נכון של . של מערכות אקולוגיות חשובות

בישראל הקטנה . גם שעה שמרכיב הטבע אינו בהכרח בעל חשיבות וייחודיות, טבע-הממשק אדם

, ובמיוחד אם הוא נתון ללחצי פעילות אנושית, מופרע-היות שטח טבעי ובלתיעצם עובדת , והצפופה

  . כבר מספקת כדי שיהיה מועמד להכללה בשמורה ביוספירית
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  ל"דוגמאות להסדרים משפטיים מחו 3

יש קושי בשילוב המושג של שמורה ביוספירית כחלק מחקיקה לאומית להגנת , רדין'לדברי מיריי ג

נחוץ , במקום זאת. התייחסות מורכבת יותר מאשר ייעוד שטחים לשימורהיות ונדרשת , שטחים

להטמיע את העקרונות של שמורות ביוספיריות במדיניות ובחקיקה הנוגעת לניהול משאבים ולתכנון 

המעמד החוקי של שמורה ביוספירית חייב להביא בחשבון שמדובר באזור עם . שימושי קרקע

מניעה להחלת עקרונות השמורה הביוספירית על אזור שכבר אין . שימושים מעורבים ומורכבים

ליבה "נראה שכוונת הכותבת היא להגדרת האזור הקיים לשימור כ. 28מוגדר כאזור לשימור 

  .   י הכללה בשמורה ביוספירית"והסדרת יחסיו עם הסביבה הגיאוגרפית והאנושית ע" השמורה

הראשונה מדריך לכינון :  שמורות ביוספריותלהלן שתי דוגמאות להסדרים משפטיים וניהוליים של

והשני בחינה של הנסיון בפועל בשלושה מרחבים ביוספריים במרכז ; שמורות ביוספריות בגרמניה

  ). פולין, הונגריה, כיה'צ(אירופה 

  29גרמניה 

להלן .  לחוק הגנת הטבע הפדרלי25קיבל עיגון סטטוטורי בסעיף " שמורה ביוספרית"המושג של 

  :נוגע בדבר בתרגום לאנגליתהסעיף ה

Article 25 Biosphere Reserves 
(1) Biosphere Reserves are areas designated on a legally binding basis as 
areas to be protected and developed on a uniform basis that meet the following 

criteria: 
 1. [...] 

 2. the criteria defined for Nature Conservation Areas are met in essential parts 
of the area concerned, and the greater part of the remaining area meets the 

criteria defined for Landscape Protection Areas, 
3. [...] 

 
(2) The Federal Lander shall ensure that biosphere reserves are developed 

progressively via core zones, management zones and development zones, 
while allowing for the exemptions required in view of the size of the area and 
existing human settlements in the area, and that biosphere reserves receive 
the same level of protection as that afforded to Nature Conservation Areas or 

Landscape Protection Areas.  
  

נציגי , המורכבת מנציגי ענפי מדע רלבנטים, בגרמניה הוקמה מועצה לאומית לאדם וביוספרה

  . lander-ה, ברמה הלאומית וברמת המדינות, משרדים ומוסדות ממשלתיים

  . ולסייע לממשלות ביישומו,  ברמה הלאומיתMAB-ת תכנית התפקידי המועצה לפרט ולפתח א

לפי המודל של , המועצה אימצה אמות מידה להכרזה ולהערכה של שמורות ביוספריות בגרמניה

  . ונסקוא

                                                 
28
 Ibid  
29
 Criteria for Designation and Evaluation of UNESCO Biosphere Reserves in Germany. 
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  : י יונסקו"לצורך הכרתו ע, להלן חלק מהקריטריונים להגדרת שטח כשמורה ביוספרית

 . דונם1,500,000 – 300,000שטח בין  •

אזור ; ) משטח השמורה3%לפחות (רה חייבת להיות מחולקת לאזור הליבה  השמו •

 ).   50%לפחות (ואזור מעבר , )20%וביחד עם אזור הליבה לפחות , 10%לפחות (החיץ 

הן של השמורה , התחזוקה והפיתוח, חייבת להיות הגנה משפטית ליעדי השימור •

יבת בתמיכה של תכניות הגנה משפטית זו חי. בכללותה והן של כל אזור במיוחד

ההגנה המשפטית . ופרוגרמות אזוריות ותכניות פיתוח מקומיות ותכניות לעיצוב נוף

אין להפחית את מעמדם של שטחים שמורים . חייבת לחול על רוב שטח השמורה

 .  קיימים

אזור החיץ אף הוא ; אזור הליבה חייב הגנה כגן לאומי או שמורת טבע או הגנה מקבילה •

 .ה בהתאם ליעדים של שמירת המגוון הביולוגיחייב הגנ

 .  בינתחומית במהותה, יש להבטיח מנגנון מקצועי לניהול השמורה הביוספרית •

פיתוח , בין היתר בדגש על תיירות בת קיימא, יש להכין תכניות לפיתוח והחזקה •

בהתייחס לקונספט המסגרת של , לפחות לאזור החיץ ואזור המעבר, תחבורה ויישובים

 . מורההש

ניהול , ובהן פיתוח בר קיימא, התכנון והניהול יהיו בהתאם לאמות מידה פונקציונליות •

  . טיפוח מגוון ביולוגי ועוד, שטח ואקולוגיה

  

  30פולין, הונגריה, כיה'צ

 בחן שלוש שמורות ביוספריות בשלוש ממדינות האיחוד 2005-2008מחקר שנערך בין השנים 

ובין , מטרת המחקר היתה להסיק מסקנות באשר לתיירות בת קיימא. ליןהונגריה ופו, כיה'צ: האירופי

  . האזורי והמקומי, היתר נבדקו ההסדרים החוקיים וסדרי ניהול השמורות ברמות הלאומי

בכל אחת מהמדינות יש מדיניות . הממצאים היו דומים במהותם, למרות ההבדלים בין הארצות

באף , ואולם. טחת המגוון הביולוגי ולניהול אקוסיסטמותלהב, מגובה בחקיקה, ארצית לשמירת הטבע

  . אחת מהמדינות אין בחקיקה כל התייחסות לשמורות ביוספריות

בכל אחת מהשמורות הביוספריות הניהול השלטוני המרכזי והמחוזי מתמקד אך ורק בתחום , בפועל

 ניהול שטחים מסביב כאשר הגישה האינטגרטיבית של, השטחים שהוכרזו כגן לאומי או שמורת טבע

  . למרות ההכרזה כשמורה ביוספרית, לאזורים שמורים אלה אינו בא לביטוי

,  הארציותMAB-הגורמים היחידים שמקדמים את המדיניות הגלומה בעקרונות סביליה הם ועדות ה

  . שבמהותם הם גופים וולונטריים דלי אמצעים וללא השפעה ממשית על הנעשה בשטח

  . לות המקומיות כמעט ואין לקיום השמורה הביוספרית משמעות מעשיתמנקודת ראות הקהי

                                                 
30
 Rainer Schliep, Study on the Review of Policies and Legal Framework of the three 

Biosphere Reserves Aggtelek (Hungary), Babia Góra (Poland) and Šumava (Czech 
Republic) 
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  הדין הבינלאומי וישראל 4

  . הגם שישראל היא חברה באונסקו, למושג השמורה הביוספרית אין תוקף מחייב, כאמור

השמורות הביוספריות עשויות להוות חלק מהאמצעים שהמדינה מפעילה כדי לקיים את , עם זאת

 15ישראל חתמה על , לפי אתר המשרד להגנת הסביבה. פי אמנות בינלאומיותהתחייבויותיה ל

  : ביניהן, אמנות סביבתיות

  האמנה להגנת מורשת התרבות והטבע בעולם 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

(Paris 1972)  

  של חיות בר האמנה בדבר שימורם של מינים נודדים 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) (Bonn 

1979)  

  לאומית  -האמנה בדבר מקווי מים בעלי חשיבות בין

Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar 1971)  

  האמנה בדבר מגוון ביולוגי 

Convention on Biological Diversity (CBD) (Nairobi 1992)  

  

  היבטים משפטיים בספרות: שמורות ביוספריות בישראל 5

  . חלק זה מבוסס על כתבים של אלי שטרן ואסתר לחמן

שכן גם , אף בתכנית לפי חוק התכנון והבניה מדובר. אין בישראל חקיקה שעניינה שמורות ביוספריות

  ". חקיקה"תכנית נחשבת בכלל 

  . שפלת יהודה ומנשה, הכרמל: דווחת של שלושה מרחבים ביוספריים בישראלהספרות מ

. השמורה הביוספרית של הכרמל מבוססת על השטחים המוכרזים כגן לאומי או שמורת טבע בכרמל

  . י רשות הטבע והגנים"השמורה מנוהלת ע

, בע והגניםנראה אם כן שמבחינה משפטית וניהולית השמורה נסמכת על סמכויותיה של רשות הט

הליבה . 8א "ועל הייעוד של פארק הכרמל לפי תכניות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובראשן תמ

ההתרשמות היא . ואת סדרי העדיפות שלה, השמורה היא המכתיבה את מהות השמורה הביוספרית

  . ולא ערך העומד בפני עצמו, שהשמורה הביוספרית היא תוצר לווי של הליבה

  . אה שפיתחו כאן מנגנונים משפטיים מהם ניתן ללמודלא נר, בכל מקרה

לדברי . עבודה שיטתית ומסודרת יותר נעשתה במסגרת הרעיון לכינון מרחב ביוספרי בשפלת יהודה

, למעשה. היוזמה יצאה ממינהל מקרקעי ישראל והמועצה הארצית לתכנון ולבניה, שטרן' פרופ

הפרויקט שימש כמסגרת לפיתוח מושגי "ובאופן מובהק , מדובר בעבודה ראשונית בישראל

  ". ומתוגולוגי של איזור ותכנון ביוספרי
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  : ארבעה יעדים נקבעו

 ;הגדרת מדיניות השימור והפיתוח באזור המיועד למרחב ביוספרי �

 ;התווית מערך השימור והפיתוח המרחבי באזור �

 ;הצעה למערך הניהולי והכלים לתפעולו השוטף של המרחב הביוספרי �

  .  מושג המרחב הביוספרי והגדרותיו התכנוניות במערך התכנון הסטטוטורי בישראלהטמעת �

  

הכלי המשפטי העיקרי שאמור לעגן את השמורה הביוספרית הוא הכנה ואישור של תכנית לפי חוק 

דבר שבפועל לא התממש לכדי תכנית שנדונה " (תכנון פיזי מרחבי"מה שנהוג לכנות , התכנון והבניה

יש להעיר שהאתגר של העיגון הסטטוטורי קיים פחות לגבי האלמנטים של ). נוןבמוסדות התכ

האתגר האמיתי הוא . מודלים ונסיון רב, שכן לכך יש כלים, )כהגדרת העבודה" (גלעין השמור"ה

כמו גם תרגום משפטי וניהולי לראיה , להם אין תקדימים, בפיתוח כלים ישימים לאזורי החיץ והמעבר

  . מרחבית והתיפקודיתהאינטגרטיבית ה

לא ברור מה טיבם המשפטי המוצע של . התפעול והניטור, המרכיב המשפטי השני הוא מערך הניהול

  . אלה

  

ונמצא בהתהוות וטרם גובשו בו הכלים " מלמטה"השמורה הביוספרית מנשה ככל הנראה התחיל 

. תפתחות אבולוציוניבנסיון המועט שהצטבר בישראל אין בינתיים קו ה.  הארגוניים והמשפטיים

או בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע נותן רק פתרון חלקי /העיגון הסטטוטורי בחוק התכנון והבניה ו

ובמידה מסויימת יוצר עיוות לכיוון של הגדרת יעודי , לסוגיות וליעדים של המרחבים הביוספריים

  . קרקע מזה וניהול גן לאומי מזה

  

  

   מענה לבקשות ועדת העבודה– 'המשפטית בהמסגרת : מרחבים ביוספריים 6

  : והם, להלן התייחסות לסוגיות משפטיות שהועלו בועדת העבודה

  ; תכנון ויישום מרחבים ביוספריים, האפשרות להסתמך על חקיקה קיימת לצורך הקמה •

  . סוגיית הניהול של מרחבים ביוספריים •

  

  יישום מרחבים ביוספרייםתכנון ו, חקיקה קיימת בישראל כמסגרת אפשרית להגדרה. 1

  

  שיקולים חוקתיים 1.1

" הליבה השמורה"אין קושי סטטוטורי בהגדרת מרכיב , כאמור בפרק המשפטי שהוגש זה מכבר

  . אזור המעבר ואזור החיץ: הבעיה מתמקדת בשני האזורים החיצוניים. במרחב הביוספרי

  

אין "שם נקבע ש.  כבוד האדם וחירותו:שקיבלה עיגון בחוק יסוד, זכות הקניין הוכרה כזכות חוקתית

, שנועד לתכלית ראויה, בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל"אלא , "פוגעים בקנינו של אדם

  ."או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו, ובמידה שאינה עולה על הנדרש
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תכנון נערכה נמסר שבהליך ה, עליו יורחב בהמשך, בענין התכנית למרחב הביוספרי מזרח לכיש

כולם הם מהסוג שהתכנון הסטטוטורי "דיווחו שהקונפליקטים ' שטרן ורבינוביץ". מפת קונפליקטים"

החלת כללי מרחב :  יש להניח שזה המקרה הרגיל". מאפשר והנחיות המרחב הביוספרי מגבילות

ות ללא  להגבלות הקיימות או הצפוימעברביוספרי על אזור נתון משמעו הגבלות מסוגים שונים 

  . רבות מההגבלות הללו ניתן לשייך להגבלה כזו או אחרת לזכויות קניין. המרחב הביוספרי

  

 נדרשת מסגרת חוקית מפורשת – להבדיל מהגבלה שבהסכמה -ככל שמדובר בהגבלה בכפייה 

  .   מסגרת כזו בדרך כלל חייבת לכלול אלמנטים של שימוע ופיצויים. להטלתה

  

  הדיני התכנון והבני 1.2

  

או תכניו במסגרת תכנית לפי חוק התכנון והבניה היא /קביעת המרחב הביוספרי ו, כפי שנראה להלן

  ". מרחב ביוספרי"תנאי הכרחי אך לא תנאי מספיק לפי ההגדרות והתכליות של 

  

שיטת החוק היא קביעת מותר . חוק התכנון והבניה עוסק בעיקרו באופן השימוש והפיתוח של קרקע

  . חס לשימוש בקרקע ובהתייחס להקמת מבנים והתווית דרכיםואסור בהתיי

מאפיונים אלה ניתן להסיק מספר מסקנות ביחס להתאמת דיני התכנון והבניה ככלי לעיגון המרחבים 

  :הביוספריים בישראל

אפשרי ) איזור מעבר, איזור חיץ, ליבה שמורה(החלוקה לשלושה אזורים , "איזור"מימד ה  .א

ת "ואינו נכלל בין יעודי הקרקע המוכרים במבא, ו נהוג בפרקטיקהאך אינ, מבחינת החוק

  ). המבנה האחיד לתכניות(

וחלוקתו לשלושת איזורי המרחבים הביוספריים " מרחב ביוספירי"יעוד שטח כ, במבט ראשון  .ב

 : יכול להתבצע בכמה אופנים

ללא מעמד , קביעה של שלושת אזורי המרחב הביוספירי ברמה של תכנית אב .1

ההבחנה בין האזורים הביוספיריים תתבטא ביעודים ובשימושים . טוריסטטו

דוגמה .  במסגרת תכנית סטטוטורית לפי החוק- ובהוראות לגביהם –המקובלים 

אזור המעבר יהיה ; "שמורת טבע"אזור הליבה השמורה ייועד ברובו : לצורך הבהרה

 ביוספירי תתבטא הייחודיות של היות השטח מרחב". קרקע חקלאית"ברובו מיועד כ

  .   בעיקר בהוראות התכנית ובנספחים לה

נראה שתכנית (כיעוד מוכלל ברמה המתארית " אזורים ביוספריים"קביעה של  .2

עשוי להתחלק " מרחב ביוספירי"הייעוד ). מתאר מחוזית היא הכלי המתאים ביותר

היה האיזור הביוספרי י, במקרה זה. כיעוד קרקע, האזורים הידועים-לשלושת תת

תרומת תכנית זו היא במתן . בתוקף לצד יעודי קרקע בתכניות תקפות אחרות

. וכן בשינוי ההוראות לגבי יעודי הקרקע הקיימים, הוראות נוספות להוראות הקיימות

בתוספת הוראות , מטרתו לקבוע מסגרת לתכנון מפורט בעתיד" יעוד המוכלל"ה

יוספריים עוד טרם אישור סיכול העקרונות הב-כדי להבטיח את אי" משמרות"

 .התכנון המפורט
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, מרחב ביוספרי: בשתי הרמות(כיעודי מסגרת " אזורים ביוספריים"קביעה של  .3

תכנית מתאר (ברמת פירוט של תכנית מקומית , )ושלושת אזורי המשנה שלה

, בתוך יעודי מסגרת אלה ייקבעו ייעודי קרקע אחרים). מקומית ותכנית מפורטת

תכנית כזו היא תכנית ברמת פירוט . בתכניות סטטוטוריותבמתכונת המקובלת 

שמאפשרת החלת הוראות מפורטות על שטחי הקרקע בהתאם למטרות המרחב 

 . הביוספרי

  

  הנסיון של אזור ביוספרי מזרח לכיש: אזורית/הרמה המקומית

, ון והבניהלאחרונה פורסם דבר הנסיון הראשון בישראל לעיגון מרחב ביוספרי בתכנית לפי חוק התכנ

שיטה , תפישה: תכנית מתאר מקומית לשימור ופיתוח ביוספרי", במאמר של אלי שטרן ונינה רבינוביץ

  . 36-56' עמ, 2009, 2חוברת , 6כרך , ביטאון איגוד המתכננים בישראל, תכנון, "יישום

  

וגמת מזרח לפי ד, כיצד המרחב הביוספרי מקבל ביטוי בתכנית סטטוטורית: הסוגיה שמעניינת אותנו

  ? לכיש

  

  . בין מסמכים מחייבים לבין מסמכים שאינם מחייבים, בתכנית מזרח לכיש יש הבחנה שהיא מהותית

תשריט יעודי הקרקע וההוראות ", כהגדרת המאמר, מסמך המפתח הוא, מבין המסמכים המחייבים

  ". מתרגמים את כללי המרחב הביוספרי לשפה סטטוטורית"שהם " הנלוות אליו

". אינה כוללת חידושים רבים מבחינת הגדרות של ייעודי קרקע", כותבים שטרן ורבינוביץ, "ניתהתכ"

הנופית , את יעודי הקרקע הסטטוטוריים לערכיות הטבעית"מתאימים , לעומת זאת, הוראות התכנית

  ". והארכיאולוגית של השטח

  

תשריט "זהו ". ים ויערותגנ, נספח שמורות"סוג שני של מסמך מחייב בתכנית למזרח לכיש הוא 

הגנים הלאומיים והיערות הקיימים והמוצעים בתחום , המפרט ומדייק את הגבולות של שמורות הטבע

עליה אמרנו קודם שאינה מהווה בעיה , מדובר באלמנטים של הליבה השמורה, למעשה." התכנית

  . להגדרה והכללתה בתכנית סטטוטורית

  

למרחב הביוספרי מזרח לכיש הוא דווקא במה שמוגדרים הייחוד של תכנית המתאר , על פניו

  :ואלה הם. או מסמכים מנחים" מסמכים שאינם מחייבים"כ

אלה אזורים לתכנון . נספח מנחה הכולל תשריט של אזורים משולבים והוראות .1

  . מרחבי רחב שחוצים את גבולות יעודי הקרקע

 . וספריתמינהלת בי/ נספח מנחה להקמתה ותפעולה של ועדה מלווה  .2

 .נספח מנחה לתכניות פעולה .3

 המנחים הללו הם שמגלמים את המהות והפירוט של המרחב דומה שהנספחים

  . יותר מאשר המסמכים המחייבים, הביוספרי
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  : לסיכום סוגיית עיגון המרחבים הביוספריים בתכניות לפי חוק התכנון והבניה

ואף יחלקו אותו " מרחב ביוספרי"אין מניעה שתכניות ברמה מתארית יקבעו שטח נתון כ •

לעצם ההגדרה המרחבית של האזורים הללו יש ". אזור חיץ"ו" אזור מעבר", "ליבה שמורה"ל

הציבור ובעלי הזכויות , לרבות מוסדות התכנון, ערך דקלרטיבי עבור כל הנוגעים בדבר

) המותר והאסור(הללו הוראות מהותיות   ניתן לתת לאזורים , בנוסף. בקרקע

  ).   כגון הצורך להכין תכניות מפורטות(אות פרוצדוראליות והור

, שקובעות יעודי קרקע) תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת( ברמה של תכניות מקומיות  •

  . מדובר בתרגום של העקרונות הביוספריים למונחים של מותר ואסור בשימוש בקרקע

 שהם אופיניים למרחבים התכנית המקומית יכולה להוות עוגן לנושאים רבים אחרים •

עידוד והגבלת פעילויות שאינן מקבלות , כללי ממשק, מנגנונים לניהול השטח: ביוספריים

אבל אלה אינן חלק . ועוד, יישום אקטיבי, שיתוף הציבור, ביטוי ישיר כשימושי קרקע

 . ולא ניתן לאכוף אותן, מהתכנית הסטטוטורית

ב יותר בנושאיו מאשר התכנית הסטטוטורית שככלל הוא רח, יש חשיבות לתהליך התכנון •

אף אם אלה , ולכן ניתן לצקת בו תכנים רבים, תהליך התכנון אינו מעוגן בחוק. הנובעת ממנו

  . אינם מקבלים ביטוי ישיר בתכנית הסטטוטורית

  

  אזורית/ניהול התכנון ברמה המקומית

כת שמותאמת לתחומי מרחב ניתן להקים מער, בנוגע להפעלת סמכויות לפי חוק התכנון והבניה

חוק התכנון והבניה מאפשר איגום סמכויות בנושאי תכנון ובניה באמצעות הקמת . ביוספרי ולתכליותיו

אשר ניתן להפקיד בידה סמכויות של ועדות מקומיות ואף סמכויות של " ועדה משותפת לתכנון ולבניה"

טיבית של הסמכויות של הוועדה החוק מאפשר הגדרה פרטנית וסלק. הועדה המחוזית במרחב נתון

הועדה המשותפת , במקרים אלה. כך שניתן להתאים אותן לתכליות המרחב הביוספרי, המשותפת

  . החוק גם מאפשר גמישות בקביעת הרכב הוועדה". רגילות"תתקיים לצד ועדות התכנון והבניה ה

  .  לחוק התכנון והבניה' לפרק ב' ראו נא סימן ה

  

  ?א למרחבים ביוספריים"תמ: הראיה המערכתית

  . הדיון לעיל התייחס לעיגון מרחב ביוספרי נתון בכלים לפי חוק התכנון והבניה

באמצעות , חוק התכנון והבניה מאפשר ראיה מאערכתית ארצית. יש מקום להתייחס לדרג הארצי

 לא בחוק ולא, א אין מתכונת קבועה"לתמ, להבדיל מיתר רמות התכנון. תכניות מתאר ארציות

  :א היא כלי שניתן לצקת בתוכה תכנים רבים ומגוונים בנושאים אלה"תמ. בפרקטיקה

 ;עד וכולל תכנית מפורטת, קביעת יעודי קרקע בכל רמות ההיררכיה התכנונית •

 ;קביעת הוראות ליישום בתכניות במדרג נמוך יותר •

 . י מוסדות התכנון"קביעת הנחיות לאופן הפעלת שיקול הדעת ע •
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בשל המורכבות של , א אינה הכלי המתאים לתכנון המפורט של המרחבים מהביוספריים"תמ, על פניו

יש גם להזכיר את . וחשיבות השיתוף הפעיל של גורמים מקומיים, השונות הגדולה ביניהם, כל מרחב

אם כי לדעתי מדובר בתהליך משולב בכל , "מלמטה למעלה"הגישה של תכנון מרחבים ביוספרייפ 

  . שלב ההתנעהודאי ב, שלביו

  

  ? א למרחבים ביוספריים"מה יכולים להיות תפקידי ותכני תמ

יש מגוון אפשרויות מבחינת מידת הדיוק והפירוט . איתור גיאוגרפי של מרחבים ביוספריים .1

 . של הגבולות החיצוניים של כל מרחב

 . לאפשר ולעודד הכנת מתכניות מקומיות למרחבים ביוספריים .2

 . הכנה של תכניות מקומיות למרחבים הביוספרייםמתן הוראות והנחיות ל .3

בעיקר כדי למנוע סיכול , קביעת מגבלות שתעמודנה בתוקפן עד אישור התכניות המקומיות .4

 .העקרונות הביוספריים

בעיקר כדי להתחיל , מתן הנחיות פוזיטיביות בתקופת הביניים עד אישור תכנית מקומית .5

 . ביישום עקרונות ביוספריים

  .       נחים של מרחבים ביוספריים בשיח התכנוני ובארגז הכלים הסטטוטוריהטמעת המו .6

  

  דיני המקרקעין 1.3

-הנובע מכך ש, בישראל למקרקעין יש ערך מוסף. דיני המקרקעין מסווגים כחלק מדיני הקניין, ככלל

  . חברתי שניתן לקרקע-ומהערך הלאומי, "מקרקעי ישראל" מהשטחים הם 93%

  

  . שינויים מהותיים במשטר מקרקעי ישראלנעשו , לאחרונה

, חוק רשות מקרקעי ישראלב, בשינויי החקיקה שמבטאים את הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל

    -ובין היתר , מקרקעי ישראל) מינהל, לשעבר( נקבעו לראשונה מטרות רשות 1960 –ך "תש

  –במסגרת תפקידיה , רשות מקרקעי ישראל תפעל. "א1

הסביבה והדורות , קעי ישראל כמשאב לשם פיתוחה של מדינת ישראל לטובת הציבורלניהול מקר) 1(

תוך , ובכלל זה להשארת עתודות קרקע מספיקות לצורכיה ולפיתוחה של המדינה בעתיד, הבאים

  "ובין שיווק קרקע לשמירה על עתודות קרקע לצורכי ציבור, איזון ראוי בין צורכי שימור לצורכי פיתוח

  

  –בין תפקידי רשות מקרקעי ישראל עוד נקבע ש

שטחים פתוחים , תעסוקה, דיור ציבורי, דיור בר השגה, הקצאת קרקעות למטרות מגורים). "1(א2

לרבות צרכים , החברה והסביבה, במקומות ובהיקפים הנדרשים על פי צורכי המשק, ולמטרות אחרות

  ".עתידיים

  

  :כב4בסעיף 

  ).  הקרן–בחוק זה (חים במסגרת הרשות מוקמת בזה קרן לשמירה על שטחים פתו"  )א(

הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים , מטרות הקרן הן סיוע במימון השמירה  )ב(

לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על , שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים
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 וכן סיוע ,פארקים ואזורי נופש ופנאי, המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל

 .לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן

  ."שנתית שתאשר הממשלה-הקרן תפעל למימוש מטרותיה בהתאם לתכנית רב  )ג(

  

, להבדיל מהחוק כפי שהיה קיים עד כה, אבל. כמובן שאין כאן נגיעה ישירה לענין מרחבים ביוספריים

 איזון בין צרכי שימור לבין צרכי שבין עקרונותיה, החוק מכתיב קווים למדיניות הקרקעית שיש לנהל

גם הקרן המוקמת נועדה . המרחבים הביוספריים מנסים להשיג איזון מסוג זה, במידה ידועה. פיתוח

  . למטרות שהן בעלות זיקה למטרותיהן המהותיות של המרחבים הביוספריים

  

לפיה תפעל שתפקידה לקבוע את המדיניות הקרקעית , עוד יש להזכיר את מועצת מקרקעי ישראל

  . רשות מקרקעי ישראל

  

שמירה על "שעניינה , 1179' מועצת מקרקעי ישראל קיבלה את החלטה מס) 12.3.09(לא מזמן 

  :כדלקמן, "שטחים פתוחים

וכן את  מועצת מקרקעי ישראל ומינהל מקרקעי ישראל רואים את השמירה על השטחים הפתוחים"

וזאת  , ל ביטוי בכל החלטה על הקצאה וניהול מקרקעיןכמרכיב חיוני שיקב, קיומם של פארקים ויערות

  :בהיבטים הבאים

  . חיסכון מיטבי בהקצאת קרקע לפעולות פיתוח .1

 .נוף ומורשת תרבות המאפיינים את הארץ, ביסוס ניהול המקרקעין על מצאי ערכי טבע .2

מחוזיות , הקפדה על הכוונת הפיתוח לשטחים המיועדים לכך בתכניות מתאר ארציות .3

 .מיותומקו

פארקים ושטחים חיוניים , גנים לאומיים, קידום מזורז של הקצאת קרקע לשמורות טבע .4

 .לשמירה על המגוון הביולוגי והנופי של הארץ

 .עידוד השמירה על שטחים פתוחים חקלאיים .5

  ."הגברת האכיפה נגד פלישות ושימושים שלא כדין בשטחים פתוחים טבעיים וחקלאיים .6

  

פני מועצת מקרקעי ישראל הצעות לקביעת מדיניות מנחה ואף החלטות לא מן הנמנע להביא ל

ועל פי העקרונות , מחייבות לגבי ניהול מקרקעי ישראל בתחומים שייקבעו כמרחבים ביוספריים

  . הביוספיריים

  

לניהול ולמימוש , בחיפוש אחר גורמי שלטון ומסגרות סטטוטוריות שיש להן נגיעה לתכנון: לסיכום

  . נראה שיש מקום גם לרשות מקרקעי ישראל ולמועצת מקרקעי ישראל, וספרייםהמרחבים הבי

  



 218

  דיני שלטון מקומי 1.4

  . ניתן להניח שהמרחבים הביוספריים נוגעים בעיקר למועצות האזוריות, ברמה המוניציפאלית

  . ניתן עוד להניח שמרחב ביוספרי ככלל יחצה גבולות של רשויות מקומיות

  

להלן ? בהתייחס לנושאים שרלבנטים למרחבים ביוספריים, המועצה האזוריתמה סמכויותיה של 

  : ציטוטים מצו המועצות האזוריות

בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל , המועצה מוסמכת  )א( .63"

ובכלל זה יהיו לה הסמכויות , לטפל ולפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, דין

  :הבאות

  . . .  

לדעת  , מפעלים ומוסדות שהם, להקים ולקיים ולנהל שירותים  )2(

  ;המועצה לתועלת הציבור

, החברתיים, לדאוג לפיתוח תחום המועצה ושיפורו ולקידום הענינים הכלכליים  )3(

  . . . ;    של תושביו או של כל חלק מהם, היתרבותיים והחינוכיים

מפעל , מתם ואת הנהלת עניניהם של כל שירותלהגביל או לאסור את הק, להסדיר  )6(

  . . .". או של כל סוג שבהם , ומוסד ציבורי

  

שיתופית או כל   אגודה, בת-חברת, חברה"המועצה האזורית מוסמכת לייסד , באישור שר הפנים

  )."א)(11(63 (,אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה

הנציגות המוכרת של הציבור בתחום המועצה בכל ענין שהוא " היא המועצה) ד((12(63לפי סעיף 

  ."בגדר סמכויותיה

  

יש בהן פוטנציאל להשלמת החסרים שתכנית אינה . הסמכויות המוגדרות כאן הן כלליות ורחבות למדי

  . הדרכה, תקצוב, ניהול, בנושאים כגון יישום, יכולה למלא

  

מרחב ביוספרי מזרח לכיש שנוח יותר מבחינת ניהול ראינו לגבי מרחב ביוספרי מנשה והתכנית ל

לפי , המועצה האזורית מוסמכת, מבחינת הדין, עם זאת. ותכנון לפעול במסגרת רשות מקומית אחת

  :   לשתף פעולה עם רשויות אחרות1958-ח"תשי, )מועצות אזוריות( לצו המועצות המקומיות 64סעיף 

בשותפות עם כל רשות אחרת ולשלם חלק מן המועצה רשאית לעשות כל דבר בשיתוף או "

וכן את , כפי שיוסכם בין המועצה ובין הרשות האחרת, המחיר או מן ההוצאה הכרוכים בכך

  ."1955–ו"תשט, המכסות שיוטלו עליה לפי חוק איגודי ערים

  

 דיני הרשויות המקומיות מאפשרים גם שילוב מרחבי של סמכויות רשויות מקומיות בנושאים מוגדרים

  .  1955-ו"תשט, לפי חוק איגודי ערים, באמצעות הקמת איגודי ערים
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  דיני שמירת הטבע 1.5

  1998-ח"תשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים

  

בהכללה ניתן לומר שאזור הליבה השמורה של המרחב הביוספירי יהיה בעל זיקה הדוקה לשטחים 

 – שהם מוכרזים –בתחום השמורות והגנים שהחוק חל עליהם . ו כגן לאומיהמיועדים כשמורת טבע א

  . יש בידי רשות הטבע והגנים סמכויות רבות וידועות

והם , האם יש השלכות לחוק הגנים הלאומיים גם על שטחים שמחוץ לשמורות הטבע: השאלה היא

  ? בסיווג של אזורי מעבר או חיץ לפי מונחי המרחבים הביוספיריים

אבל דבר זה , יש אפשרות שמרחב ביוספרי בכללותו ייועד ויוכרז כשמורת טבע, ורך דיון תיאורטילצ

  . ומן הסתם יעורר גם התנגדות של גורמים אחרים, רחוק מתפיסתה של רשות הטבע והגנים

  

בנוגע למה שהחוק , החוק מקנה לרשות הטבע והגנים סמכויות גם מחוץ לתחום שמורות הטבע

כל דבר או סוג דברים שבטבע או חלק " :ערכי טבע מוגדרים כך. טבע וערכי מורשתמגדיר כערכי 

  ."צומח או דומם, חי, מהם

  :ג" לחוק מגדיר את תפקידי רט6סעיף 

תפקידיה של הרשות הם לטפל בכל עניני שמורות הטבע והגנים הלאומיים ולקדם את "  

  :ובכלל זה, תם ולטפח אותםלפקח על שמיר, להגן על ערכי הטבע והמורשתוכן , עניניהם

. . .  

  ;ומחוצה להם בשמורות טבע ובגנים לאומיים לשמר ולשקם ערכי טבע  )4(

   ,ערכי טבע ומורשתלפקח על שמורות טבע וגנים לאומיים ועל   )5(

הסברה והדרכה בתחומי שמירת הטבע וערכי הטבע , לקיים ולעודד פעולות חינוך, ליזום  )7(

  . . ."והמורשת 

  

  :ג"לחוק מגדיר את סמכויות רט 7סעיף 

וכן לגבי ערכי , בשטחים שבאחריותה לפי חוק זה, בהתאם לכל דין, הרשות רשאית לעשות  )א"(

  :ובכלל זה,  ואשר יש בה כדי לקדם מטרות חוק זהכל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה, הטבע

  ; וכן אתרים לאומייםנוף ומורשת, פעולות לשימור ולשיקום ערכי טבע  )1(

הסדרתם , ניהולם, הקמת מבנים ומיתקנים, הסדרת דרכים, פעולות פיתוח וטיפוח  )2(

ובלבד שפעולות כאמור ייעשו לאחר קיום הליכי בדיקה מקצועית של השפעות ; והפעלתם

בהמלצת ועדת המשנה , הכל באופן שיקבע השר, סביבתיות ולאחר שימוע הציבור

  ;מדעית-המקצועית

  ;ם ולמטייליםמתן שירותים למבקרי  )3(

  ;לרבות לגבי ביצוע ומניעת עבירות לפי חוק זה, קיום והפעלת פיקוח  )4(
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וקבלת מילוות בכפוף , מתנות ומענקים, עזבונות, קבלת תרומות, הקמת קרנות  )5(

  ;לאישור השר ושר האוצר

,  או רכישת זכויות בתאגידים קיימים,בעצמה או יחד עם אחרים, הקמת תאגידים  )6(

  ."שור השר ושר האוצרבכפוף לאי

  

   –ועוד זאת 

 על פי בקשתה או ,לתכנן ולנהל גנים בתחום רשות מקומית, הרשות רשאית ליזום"

  ."בהסכמתה של אותה רשות מקומית

  ". פארקים"מן הסתם מה שידוע כ": גנים"

  

, מבחינת תפיסת המרחב הביוספרי, עם זאת". ערכי טבע"ג יש סמכויות רחבות לגבי "לרט, אם כן

, ג סמכות לגביהם"אלא הם משולבים בסוגי פעילות שאין לרט, ערכי הטבע אינם עומדים בפני עצמם

). ג יש ענין בהרחבת תחומי פעולותיה"ומבלי להתייחס לשאלה אם לרט(גם לא לפי פרשנות מורחבת 

גם בשל מעורבותה הרבה , חשוב לשתף את רשות הטבע והגנים ואף לנצל את סמכויותיה, עם זאת

וגם בשל רוחב סמכויותיה בנושאי טבע ומורשת גם מחוץ לתחומי , "ליבה השמורה"למנט הבא

  .   השמורות המוכרזות

  

 ? כיצד ניתן לנהל מרחב ביוספרי בהישענות על מסגרות קיימות: ניהול .2

  

גם ככלי הכרחי ליישום המרחב , ניהול מרחב ביוספרי הוא חלק מהותי מהתפיסה הביוספרית

  ). שיתוף הקהילה: למשל(כאחד הכלים בהם העקרונות הביוספריים באים לידי ביטוי וגם , הביוספרי

  

במסגרת ההתייחסות לסמכויות הרשות המקומית ולסמכויות , סוגיית הניהול נדונה בחלקה בדיון לעיל

יש להדגיש שגם לרשות המקומית וגם לרשות . ולא נחזור כאן על הדברים, רשות הטבע והגנים

   –יש הטבע והגנים 

  ; כל רשות בתחום סמכויותיה–סמכויות ניהול עצמאיות  •

 ;סמכות להקים תאגידים •

  . סמכות לשתף פעולה עם גורמים אחרים •

  

  סיווג הסדרי ניהול אפשריים למרחבים ביוספריים

  . להן סקירה קצרה בדבר מסגרות ניהול אפשריות לגבי מרחבים ביוספרים

  

  מינהל ייעודי בחקיקה

כדוגמת ההסדר בדבר מועצות , תסדיר את ההקמה והניהול של מרחבים ביוספרייםהכוונה לחקיקה ש

, מקומיות תעשייתיות לפי פקודת המועצות המקומיות או תאגידי מים לפי חוק תאגידי מים וביוב

  . 2001-א"תשס
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אין טעם לפתרון בחקיקה אלא . בשלב התחלתי זה רצוי להסתמך ככל הניתן על מנגנונים קיימים

  . וניתן יהיה להתאים את החקיקה לפתור בעיות ספציפיות שאין להן פתרון אחר, הצטבר נסיוןלאחר ש

  
  

  תאגיד משותף

י "אשר מניותיה מוחזקות ע) מ"חברה בע(המסגרת המקובלת לתאגיד משותף היא חברת מניות 

  .הגופים המשתתפים

במסמכי . ל ישירות על ידןאך אינו מנוה, ששייך לרשויות המקומיות המשתתפות, מדובר בגוף עצמאי

אם כי (הייצוג של הרשויות , אופני הניהול, הקמת התאגיד יפורטו מטרות התאגיד ותחום פעולותיו

  .  ההוצאות וההכנסות, ואופן חלוקת ההשקעות, )היא לתאגיד, לפי חוק, נאמנות הדירקטורים

סייע בהשגת המטרות חברה כזו יכולה גם להיות תוספת למסגרות של שיתוף פעולה ככלי עזר ל

  . כגון חברת ניהול, הציבוריות במרחב הביוספרי

  

  עמותה 

. ואף לצרף אליה גורמים ציבוריים אחרים ופרטיים, ניתן להקים עמותה משותפת לרשויות מקומיות

ייעוץ , תיאום, שיווק, מסגרת זו מתאימה לנושאים כגון קידום. עמותה בדרך כלל אינה גוף עסקי

  . פונקציות נלוות לפיתוח ולתפעול המרחב הביוספרי' מקצועי וכיוב

  

  איגוד ערים

 מטרות לקדם והם מיועדים 1955-ו"תשט ערים איגודי חוק פי-על הפועלים תאגידים הם ערים איגודי

, לכינון איגוד ערים נדרש צו הקמה של שר הפנים .בהם החברות המקומיות הרשויות של משותפות

  .  'נושאי תקציב וכיוב, סמכויותיו, קידיותחום תפ, אשר יפרט את הרכבו

  

 גביית לצורך זה ובכלל ,תפקידו מילוי לצורך עזר חוקי לחוקק רשאי והוא לגוף שלטוני נחשב האיגוד

   .פעולתו לתחום השייכים מפעלים של ותפעול הקמה הוצאות לכיסוי המיועדים אגרות והיטלים

  

ביוב , כגון כיבוי אש, ליים ומקצועיים משותפיםאיגוד ערים מתאים לתחום של מתן שירותים תפעו

  . וחינוך

  

  . יש לציין שחברי מועצת איגוד הערים חייבים נאמנות לאיגוד הערים ולא לרשות שמינתה אותם

  

  מסגרות הסכמיות

אלה יכולות . אין בחוק מניעה להקמת גופים בהסכמה בין הרשויות הנוגעות לניהול המרחב הביוספרי

האילוצים , עד גיבוש מסגרות ניהול שתואמות את הצרכים, מניות ואף גמישותלהיות מסגרות ז

התפתחות הדרגתית לאורך זמן , מסגרות הסכמיות מאפשרות ניסוי וטעות. והנסיבות הקונקרטיות

לא מן הנמנע שבפועל ההסדרים ההסכמיים יימשכו לאורך ". תפירה על פי מידה"והתאמה גמישה ו

יש לציין שגם . י נוסף במקביל להסדרים סטטוטוריים מסוג אלה שפורטו לעילאו יהיו כלי ניהול, זמן

  . וזה אף רצוי, מסגרות הסכמיות עשויות להיות בעלות תוקף משפטי
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חלוקת הכנסות והפעלת , יש מגבלות לגבי האפשרויות להפעלת סמכויות סטטוטוריות, עם זאת

 ההסכמי תלוי בסמכויות של הגופים הגוף, למעשה. מקורות מימון בנפרד מהמסגרות הקיימות

  .    המרכיבים אותו וברצונם הטוב

  

פארק ". מנהלת פארק שקמה"דוגמה לגוף הסכמי בנסיבות הרלבנטיות לאלה של מרחב ביוספרי היא 

תחום הפארק חל בתחומי . 43/14/4מ "שקמה הוא אזור שמוגדר בתכנית מתאר מחוזית חלקית תמ

ומרחבי , לכיש ובני שמעון ועיריית שדרות, חוף אשקלון,  שער הנגבהשיפוט של המועצות האזוריות

  . תכנון מקומיים שקמים ושמעונים

מנהלת פארק שקמה קמה כיוזמה משותפת של הרשויות המקומיות כדי לתאם את הפעולות בנוגע 

אך דבר זה , היא אפקטיבית, כך נמסר, המנהלת. למרחב פארק שקמה והאזור הסובב את הפארק

  .  לרצון הטוב של שותפיונתון

תפקידיה בתכנית , עם זאת.  יש תפקיד חשוב ופרטני למנהלת פארק שקמה43/14/4מ "בתמ

גוף מתאם לקידום פארק "המנהלת מוגדרת בהוראות התכנית כ, מחד גיסא. מוגדרים כתיאום וכייעוץ

תכנית זו אינן סמכויות המנהלת מתוקף "ומאידך גיסא נקבע ש, "שקמה ולמימוש מטרות תכנית זו

  ". על פי דין, או גוף כלשהו, הרשויות המוסמכות, מחליפות את סמכויותיהם של מוסדות התכנון

  

  ?  האם תכנית יכולה להקים גוף ניהולי ויישומי

שהוא נספח , מ"לתמ' סמכויותיה והרכבה נקבעו בנספח א, תפקידיה, מנהלת פארק שקמה, לא בכדי

אבל לא ניתן לראות , והבניה יש אזכורים לגבי ניהול ויישום תכניותאמנם בחוק התכנון . מנחה בלבד

אבל היא , "חקיקה"תכנית היא  .בהם הסמכה מפורשת להקמת גוף מינהלי ומקצועי בעל סמכויות

סמכויות , בכל מקרה. חקיקה משנית שכפופה לכללים שנקבעים בחוק הראשי ובתקנות שלפי החוק

  . אמות חוק התכנון והבניה' וג מדותפקידים כאמור אינם יכולים לחר

  

  מסגרות של תיאום

 נושאי ,מקומיות רשויות ראשי של ביותר של ניהול משותף היא פורומים משותפים" רכה"המסגרת ה

 הרשויות  פורום,העימות קו כמו פורום(פעולות  בעיות משותפות ותיאום לליבון ,תפקידים ובעלי ענין

  .)ועוד במגזר הערבי המקומיות הרשויות ראשי פורום, אונו בקעת המקומיות
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  7נספח 

  ניהול במרחב הביוספרי

  ר אסתר לחמן"ד

  

   ניהול במרחב הביוספרי1

השימוש במרחבים ביוספריים ככלי בתכנון שימושי קרקע וממשק הולכת ומתרחבת במדינות שונות 

) nested(קוננים פסיפס אזורים בקנה מידה גדול עם היררכיות של מערכי ממשק מ: התוצאה. בעולם

  . זה בזה

  : באופן כללי יש לקחת בחשבון מספר דברים

 .חשיבות הכנה מתאימה של מסגרת חוקית ומוסדית �

פרסום והבנה בלתי מספיקים הם . חשיבות פעולה חינוכית והגברת מודעות בתוך הקהילה �

 .קיימא-המכשול העיקרי לשימור מגוון ביולוגי ושימוש בר

כדי . טכני חדש לממשלות רבות וגם לאוכלוסיה הכללית-ינו מונח מקצועישימור מגוון ביולוגי ה �

 .יש צורך בפרסום בציבור והכשרה של אנשי מקצוע, שהשימור יצליח

  

ישנו משקל רב יותר לאוכלוסיות מקומיות ופעילות , מושג המרחבים הביוספריים התפתח וכיום

ותכנון התערבות , ר שימושי אדםהדבר הביא לבדיקה מחודשת של מטרות שימור לאו. אנושית

, כיום ברור שניהול אינו כולל רק פעילות לשימור מורשת טבעית. ממשקית לאור השיקולים החדשים

יש . תרבותית והיסטורית אלא גם פעילות לטובת האוכלוסייה המקומית ובעלי העניין השונים

קומו בא הרעיון ששימור יכול במ. להתייחס לקונפליקט הישן בין שמירת טבע ופיתוח כלכלי כמיושן

  .לעודד פיתוח ולהיפך שפיתוח יכול לתרום לשימור המורשת התרבותית והטבעית

הוא דורש ידע והבנה במערכות , ניהול המרחב הביוספרי הוא אחת המשימות המאתגרות ביותר

ר בין מספר יש צורך בקיום גישו, לעיתים קרובות, בנוסף לכך. ובשילוב ביניהן, כלכליות וביולוגיות

אחד הכללים של המרחב הביוספרי הוא ). Batisse, 1997(גורמים בעלי אינטרסים שונים ומנוגדים 

הפיתוח הכלכלי משפיע על . לאזן בין שימור משאבי הטבע ופיתוח האזור מבחינה כלכלית

ב הפיתוח יחשב בר קיימא כאשר יתחש, ועל המערכת האקולוגית מאידך, האוכלוסייה המקומית מחד

פיתוח ענף זה הוא יעד מוצהר במרחב . אחד האמצעים הכלכליים הינו ענף התיירות. בשני הגורמים

הוא נשען על המשאבים הטבעיים אשר מהווים כוח משיכה למבקרים והאוכלוסייה , הביוספרי

  . המקומית מהווה כוח עבודה המאפשר את קיומו
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  :ניהול ותפעול מרחבים ביוספריים, בעיות באיתור

 UNESCOהרצון של : חוסר התאמה בין הקריטריונים של המרחב לבין אופיו של השטח המוכרז

כדי להציל את שטחי האזורים השמורים מהרס , לאפשר גמישות מרבית בהכרזת מרחבים ביוספרים

לרוב ההכרזות שהתקבלו . גרם לכך שלא היה פיקוח מקצועי וחוקי על המרחבים שהוצעו, בידי אדם

חוקים או מנגנון אכיפה כך שבפועל לא שינתה הכרזתם את המצב בשטח ולא נמנע , וןלא היה תכנ

רק בשנות השמונים חל שינוי במעקב אחר פעילותם של המרחבים . ניצול יתר של המשאבים

  .המוכרזים הקפידו עם אלו המגישים בקשות להכרזת מרחב ביוספרי חדש

 במרחבים רבים פועלים כמה :ל המרחביםכללים וקריטריונים בניהו, העדר הגדרות ברורות

רבים המקרים בהם מתגלה פער בין המטרות של תכנית ניהול המרחב . ארגונים המנוהלים בנפרד

כללים , אחת הבעיות המרכזיות בניהולם של המרחבים היא העדר קריטריונים מוגדרים. ובין ישומו

  . ימושים שונים בתוך המרחבברורים וגבולות מוגדרים ומסומנים של השטחים המיועדים לש

  

בדרך כלל לא קיים שיתוף : שילוב הגורמים הפועלים במרחב הביוספרי בניהולו ובניהול תקציבו

. מלא של התושבים המקומיים במערכת הניהול והתכנון הכללי של המרחב הביוספרי בו הם חיים

חסר ,  תיקצוב לא שקול.קיימת בעיה תקציבית והעדר מקורות פיננסיים לניהול המרחבים, בנוסף

בצרכים הכלכליים בעתיד ובצרכי , כלכליים-ראיה ארוכת שנים אינו מתחשב במרכיבים חברתיים

 .  מחקר וניטור לטווח ארוך הוא אחד הגורמים לכישלון בתפקודם של המרחבים

  

 מגוון הסוגים של השטחים בתוך המרחב :קשיים בניהול מדעי ובממשק המרחבים הביוספרים

הקושי בניהול שטחים שיש בהם אנשים הוא בצורך שלהם בקיום פעולות .  ממשק מורכבמחייב

  . פיתוח וחקלאות

  

 אחת המטרות הבסיסיות להכרזתו של :קשיים בשימור מאגרים גנטיים של גידולים מסורתיים

במדינות מפותחות הגידולים . מרחב ביוספרי היא שימור המאגר הגנטי של משאבי הטבע שלהם

כך שבבעלי חיים ובצמחים אלו הייתה , ים המסורתיים עברו תהליכים של השבחה וטיפוחהחקלאי

החקלאיים . לרוב, קיימת חקלאות מסורתית, במדינות המתפתחות. התערבות במאגר הגנטי הטבעי

כפי שנעשה בעבר , שואפים להכניס למערכת זנים מודרניים על מנת להגדיל את הרווחים הכלכליים

רק על ידי תמיכה ועידוד כלכלי , שמירת מגוון המינים הטבעי אפשרית אם כן. חותבמדינות המפות

עידוד כלכלי מאין זה יכול להיעשות על ידי הכנסת ענף . לשימוש בגידולים מסורתיים ובמוצריהם

שיווי משקל בין הניצול והשימור נוצר כשהמסורת ארוכה מאוד . לדוגמא, תיירות למרחב הביוספרי

מחקרים נדרשים על מנת לנסות למצוא את הדרך הבטוחה . רס המשאבים ולהכחדתםולא גרמה לה

  ).1996, אשכנזי(ביותר להמשיך בשימוש המסורתי במשאבים לצד פרנסה בטוחה 
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   מתאם מרחב ביוספרי2

  :1' מס, II.2 מטרה -על פי אסטרטגיית סביליה 

 נושא ".או מנגנון מתאים ליישומהלכל מרחב ביוספרי תהיה מדיניות או תכנית ניהול וסמכות " 

היות וצורת הניהול , MABשל מרחבים ביוספריים הוא נושא שנדון ארוכות במסגרת " מנהל"ה

במפגש . אינה מתאימה לתפיסה של המרחבים הביוספריים, שבה יש מנהל אחד ריכוזי, הסטנדרטית

 1996-ב) ים האירופיתרשת המרחבים הביוספרי (EuroMABמנהלי ומתאמי מרחבים ביוספריים של 

הסכימו המשתתפים שמנהל מרחב ביוספרי הוא בעיקר מתאם ושהמטרה הראשונית של מרחב 

מסקנה זו חזרה על עצמה . ביוספרי הוא לשרת את הצרכים וסדרי העדיפות של כל מרחב ומרחב

  .  בפינלנד1998-ואושרה גם במפגש הבא ב

 מוגנים אחרים בכך שמתאם המרחב הביוספרי בנושא הניהול שונים מרחבים ביוספריים מאזורים

ואחת , נושא זה אינו ברור תמיד. היא רק מתאם או מקדם/ הוא–איננו המנהל הישיר של השטח 

הבעיות העיקריות במרחב הביוספרי הוא הצורך בבהירות של המערכת המנהלית והכרה מספקת של 

  ).כולל הציבור הרחב(המתאם מול כל בעלי העניין 

פרויקט שטח "תאם הוא להעביר ולתקשר את הרצונות והצרכים של כל השותפים בתפקיד המ

באופן שכל בעלי העניין יוכלו ) כלכלה ושוויון בשטח נתון, פרויקט המאזן בין שיקולי סביבה" (משותף

  . להזדהות איתם

  

  :על המתאם לדאוג לנושאים הבאים

 .רי וברמת האזור הביוגיאוגרפי עיקריים ברמת המרחב הביוספזיהוי נושאי פיתוח ושימור �

 הקשורים ליחסי הגומלין בין בני אדם לטבע בעזרת הגישה זיהוי נושאי הניהול העיקריים �

 . האקולוגית המערכתית

 .פתרון קונפליקטים בתהליכי גישור �

 . בתחומי העניין העיקריים של השותפיםהקמת קבוצות עבודה �

 .אירגון סדנאות נושאיות וקורסי הכשרה �

 .מסקנות והמלצות של ניסויים מוצלחיםקידום  �

 תדיסציפלינארי-ביצוע הערכה תקופתית בגישה מולטי �

  

  GISמערכת 

 עשויה להוות כלי יעיל למתאם מרחב ביוספרי היות וניתן לנצל אותו לבנייה ועדכון של GISמערכת 

ח ידי קידום פיתו-וכך לספק בסיס לקבלת החלטות על, בסיס הנתונים של המרחב הביוספרי

 יכולות גם לעזור לדיונים GISהמפות המתקבלות בעזרת . תרחישים שונים של חלוקה לאזורים

  .  והתייעצויות עם בעלי העניין
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  :ניתן להשוות בין מרחבים ביוספריים ואזורים מוגנים אחרים, מבחינת אופי הניהול

  

  מרחב ביוספרי  אזור מוגן

 לרוב יחסית קטן ומנוהל :סוג אחד של קרקע

  )שמירת טבע, למשל(טרה בודדת למ

לרוב ,  כמה סוגים של קרקע:פסיפס סוגי קרקע

  )'וכו, פיתוח, שימור, למשל(מנוהל למטרות שונות 

,  ישמור:חפיפה בין מטרות ותפקידים שונים   שימור:מטרה אחת ותפקיד אחד

  תמיכה לוגיסטית, פיתוח

, תרבות, נוף,  טבע:סוג אחד עיקרי של עניין

  היסטוריה

, חקלאות: ניינים רבים שמתנגשים לעיתיםע

  ממשל ארצי ומקומי, מדע, תיירות, דייג, ייעור

אחראי באופן ישיר , תפקיד מוגדר: מנהל בודד

  על ניהול השטח

 עובדים בצורה פחות או יותר :מספר מנהלים

  עצמאית ללא התייעצות

כאשר ,  אזורים3 :חלוקה מורכבת לאזורים   אין:חלוקה לאזורים

  .ר המעבר לא מצויין גבוללאזו

 הגנה חוקית מוגבלת :אמצעי הגנה מגוונים   הגנה חוקית:הגנה

   קיימים הסכמי או חוזי ניהול–לאזורי גלעין 

 תרחיש תכנון יחיד המיושם על :תרחיש תכנון

  שטח מוגדר היטב

 הרמוניזציה של תרחישי תכנון :תרחיש תכנון

בים שונים לאזורים שונים לפי הרעיון של המרח

  . יש דגש על השתתפות מקומית; ביוספריים

 – של מערכת אקולוגית יחידה :גישה

  תפקוד המערכת האקולוגית, אוכלוסיות

  . קומפלקס של מערכות אקולוגיות:גישה נופית

  מתאם  מנהל
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  8נספח  

  מילון מונחים ראשוני

  ר אסתר לחמן"ד

  
  

  'א

, ראמסאר (1971- מ– )Ramsar Convention on Wetlands(אמנת ראמסאר לאזורים לחים 

  . אגמים, ביצות, שמטרתה לשמר בתי גידול יבשתיים של מים, )אירן

  

מטרתה לתרום . 1972- מ–)World Heritage Convention(אמנה להגנה על מורשת עולמית 

 כספית, מספקת מסגרת חוקית. להגנה על מורשת תרבותית או טבעית בעלי ערך אוניברסאלי

  . ומנהלית קבועה לשיתוף פעולה בינלאומי

  

)  (Convention on Biological Diversity – CBDאמנה בינלאומית לשמירת המגוון הביולוגי

קיימא של -שימוש בר, מטרות האמנה הן שימור המגוון הביולוגי. Rio בועידת 1992-ב נחתמה –

  .אבים גנטייםמרכיביו וחלוקה הוגנת ושוויונית של הרווחים משימוש במש

  

שהמליץ על ) 1995( מסמך תוצר של ועידת סביליה –) Seville Strategy(אסטרטגיית סביליה 

פעולות לפיתוח מרחבים ביוספריים ועל המסגרת החוקית לרשת הבינלאומית של מרחבים 

אסטרטגיה זו הדגישה את מעורבות בני האדם במרחבים והקשר בינם לבין טבע ופיתוח . ביוספריים

  . קיימא-רב

 מסגרת סטטוטורית לרשת העולמית של מרחבים ביוספריים

  

  .ידי בני אדם-לא נגוע או מושפע על, "מקורית"טבע בצורתו ה –) wilderness(ארץ בראשית 

  

  

  'ב

, בעלי קרקעות;  כל הגורמים שיש להם אינטרס במרחב הביוספרי– )stakeholder(בעל עניין 

  . ארגונים מקומיים, תושבים, חוקרים, מדענים, תושבים מקומיים, ארגוני שמירת טבע, רשות מקומית

  

,  תהליך הוא בר קיימא כאשר הוא מנצל משאבי טבע לצורכי ההווה– )sustainable(בר קיימא 

  . בצורה שלא תפגע ביכולת של דורות העתיד להשתמש במשאבים לסיפוק צורכיהם
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  'ג

,  אסטרטגיה לממשק משולב של קרקע– )ecosystem approach(גישה אקולוגית מערכתית 

יישום גישה זו תורם להשגת . מים ומשאבים חיים המעודדת שימור ושימוש בר קיימא בצורה הוגנת

שימוש בר קיימא וחלוקה הוגנת , שימור: איזון בין שלושת המטרות של האמנה למגוון הביולוגי

הגישה האקולוגית המערכתית מכירה . ושוויונית של התועלות הנובעות מהשימוש במשאבים גנטיים

  . על המגוון התרבותי שלהם מהווים חלק אינטגראלי במערכות אקולוגיות רבות, בכך שבני אדם

  

  : גישות עיקריות2 ישנן – גישות שימור

 .  שימוש מושכל ביערות ושימוש בר קיימא במשאבים–) conservation(שימור  •

 .ץ בראשית בתולית שיש לשמרה בשלמותה הגנה על אר– )preservation(השתמרות  •

  

  'מ

. פני כדור הארץ והדגם הטבעי שהוא יוצר- מגוון צורות החיים על– (biodiversity)מגוון ביולוגי 

 אלא גם הבדלים גנטיים – מיליון 1.75 שמהם זוהו עד עכשיו –מגוון ביולוגי כולל לא רק מינים שונים 

פן נוסף של מגוון . ן זנים של גידולים חקלאיים או חיות מבויתותהבדלים בי: לדוגמא. בתוך כל מין ומין

אגמים נהרות ונופים , הרים, ביצות, יערות, מדבריות: ביולוגי הוא המגוון הקיים במערכות אקולוגיות

  . פני כדור הארץ-מגוון ביולוגי מספק כמות גדולה של טובין ושירותים התומכים בחיינו על. חקלאיים

  

בעלי חיים מיני צמחים ורצף קרקעי דרכו יכולים  – )ecological corridor(גיים מסדרון אקולו

  .בעלי חשיבות אקולוגיתלעבור בין אזורים 

  

ויחסי ) דומם(ביוטית -וסביבתה הא) צומח וחי( החברה הביוטית – )ecosystem(מערכת אקולוגית 

העברה , בה תהליכי זרימהבהגדרתה זאת מערכת פתוחה שמתקיימים . הגומלין הקיימים ביניהם

   .בתיווך ומעורבות של יצורים חיים ופעילותם, והצטברות של אנרגיה וחומר

  

 BRIM – Biosphere Reserves Integrated(מערכת ניטור במרחבים ביוספריים 

Monitoring(–תכנית  לאיסוף מידע וניטור במרחבים ביוספריים .  

  

של מערכות אקולוגיות המעודד פתרונות לגישור בין  אזור –) שמורה ביוספרית (מרחב ביוספרי

  : אזורים3-מרחב ביוספרי מחולק ל. שמירה על מגוון ביולוגי עם שימוש בר קיימא

 אזור מוגן שהוא מקביל בדרך כלל לשמורת טבע סגורה בעלת הגנה –) core area(אזור הגלעין  •

  .יות ממשלתיות לשמירת טבעכגון רשו, ידי גוף המוסמך בחוק-לרוב מנוהל על. סטטוטורית

בתנאי , ומותרות בו מגוון פעילויות,  לאזור מעמד סטטוטורי מוגבל– )buffer zone(אזור החיץ  •

  . יישום העיקרון קשור לאופי האישי של כל מרחב ואינו מוגדר מראש. שאינן פוגעות באזור הגלעין

ותפויות בין מנהלי האזור אזור שבו תיושם התפיסה של ש –) transition area(אזור המעבר  •

   .ניתן למצוא יישומים שונים, עוד יותר מאשר באזור החיץ, גם באזור זה. השמור והקהילות מסביב
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  'ע

כאשר יש ספק באם פעילות מסוימת תגרום נזק  – )precautionary principle(עקרון הזהירות 

  .יא גורמת נזקעד שיוכח שאין ה, בלתי הפיך לסביבה עדיף להימנע ממנהאו /כבד ו

  

  'פ

 גיעה ביכולת של דורות העתיד לספק פיתוח העונה על הצרכים של ההווה ללא פ– פיתוח בר קיימא

  . חברתיוסביבתי , כלכלית: םה מימדישלושלפיתוח בר קיימא . את צרכיהם

  

  'ק

  מצב שבו ניתן לספק את צרכי ההווה ללא פגיעה ביכולת של הדורות– )sustainability(קיימות 

  .הבאים לספק את צרכיהם

  

סיומו של תהליך ; ימיםויסבה לאורך זמן בתנאים אקולוגיים מ חברה יצי– )climax(קלימקס 

  )תחלופת מינים באתר אקולוגי במרוצת הזמן(הסוקסציה 

  

  'ש

 השירותים והטובין שבני אדם מקבלים – )ecosystem services(שירותי המערכת האקולוגית 

  : אלה כוללים.ממערכות אקולוגיות

, סיבים, משאבים גנטיים, מים ומזון: כולל למשל: provisioning services –שירותי אספקה  •

  .תרופות, אנרגיה

התועלות שמתקבלות מבקרת תהליכים במערכת : regulating services –שירותי בקרה  •

סינון אוויר , סולתפירוק פ, קיבוע פחמן, מחלות, )שיטפונות(מים , בקרת אקלים: כגון, האקולוגית

 . בקרת אסונות טבע, ההאבק, בקרת סחף, ומים

תועלות לא מוחשיות שאנשים מקבלים מהמערכת : cultural services –שירותי תרבות  •

מערכות מידע , פנאי וחוויות אסתטיות, חשיבה, פיתוח קוגניטיבי, האקולוגית דרך העשרה רוחנית

  . תיירות, מגוון תרבותי, מסוגים שונים

שירותי מערכת אקולוגית הדרושים לקיום יתר : supporting services – שירותי תמיכה •

ייצור ושימור , אספקת בית גידול, הפצת זרעים, מיחזור מים, מיחזור נוטריינטים: למשל. השירותים

  . ייצור ביומאסה, ייצור חמצן באוויר, קרקע

  

  'ת

  

 UNESCOידי - נוסדה על– )Man and the Biosphere – MAB (תכנית האדם והביוספרה

מתוך מטרה לייצר את הבסיס המדעי לשיפור היחסים בין בני אדם של המאה הקודמת  70-בשנות ה

  .MAB מוקמים מרחבים ביוספריים כאתרים בהם מיושמים עקרונות 1976מאז . וסביבתם
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