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: עקרונו ת  לאיזון  בי ן  צרכים ס בי בת י ים חיונ יים

  
 של אנרגיה נקיי המירבי ת  הפקה •

 
 ושמירה מיטבית על  המגוו ן הבי ולוגי  •

    ושירותי  המערכות האקולו גיות לרווחת 
    האדם



המ גוון הביו לוג יהמ גוון הביו לוג י



: המגוו ן הבי ולוגי כו לל את כל השו נות  בטב ע

מגוון התה ליכים הביולוגיים

המגוון הגנטי

מגוון המינים

מגוון 
 האקוסיסט מות



ח י ונ י ות המגו ו ן  הביול ו ג י  וש י ר ותי  המערכ ת 
:לאדם ול ח ברה , הא ק ול ו ג י ת

 המזון שאנו אוכלים לכלמקור 

תרופות ושאר חומרי טבע

האבקת גידולים חקלאיים



ח י ונ י ות המגו ו ן  הביול ו ג י  וש י ר ותי  המערכ ת 
:הא ק ול ו ג י ת לאדם ול ח ברה 

איכות המים•

הרכב ואיכות האוויר שאנו נושמים •

פוריות הקרקע לרגלינו •

עיצו ב הסביבה •

גז י ת . א



המשבר העולמי של המגוון הביולוגי
  של השטחים הפתוחים קיטועוה אובדןה הקצב הנוכחי של

מחצית ממיני החי והצומ ח בעולם להכחידמאיים 



 הם תנאי רציפי םו גדולים שטחים פתוחים 
לקיום המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות

Species-area relationship



:מה שפעות ה ק י טו ע
יצירת אוכלוסיות קטנות 

ומנותקות הפגיעות 
להכחדה ב ג לל אירועים 

אקראיים ומגוון גנטי 
מוגבל 



:גור מים  להרס וקי טוע בתי  גי דול  בישראל

  בי נו י
במ יו חד בינוי  שאינ ו צ מ ו ד דופן 



גור מים  להרס וקי טוע בתי  גי דול 
)כול ל גדרו ת  ומח סומ י ם אקוס טיים  (כבי שים•



גור מים  להרס וקי טוע בתי  גי דול 

מח צ בו ת •
גדרות •



גור מים  להרס וקי טוע בתי  גי דול 

מתקנים עתירי שטח להפקת אנרגי ה •
מתחדשת



ל פיכ ך קיי מ ת   כיום ההכרה ב עו ל ם ב צ ורך החיוני 
בש י מור  רצ פי ם גדולים  ככל  האפ שר  ש ל  שטח ים 
  פ ת ו חים ומס דרונות  א קו לוג יים ב ין ש טחי ם כאלו 



הביו לו גי-אמנו ת  ב י נלאו מיו ת  ל ש מיר ה ע ל  המגוון 
ישראל חתומה ע ליהן ומחויבת להן

•
 

CBD
 

 – Convention on Biological Diversity
•

 
CMS –

 
convention on migratory species

•
 

RAMSAR -
 

Convention on Wetlands
•

 
CITES -

 
Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora
•

 
World Heritage Convention



 למרות השטח הקטן מגוון ביולוגי ועושר מינים יוצא דופן-   בישראל
:                                            כתוצאה

 אזורי אקלים                   טופוגרפיה מגוונת4    ממפגש בין 



Irano-Turanian

גיאוגרפים- אזורים ביו4ומפגש ייחודי בין 

Mediterranean

Saharo
 

Arabian

Tropical Sudanian



  השמירה על השטחים הפתוחים

:שטחים מוגנים
שמורות טבע וגנים לאומיים

  משטח המדינה20%-כ

:ואולם
שמורות הטבע בצפון 

המדינה קטנות  ומקוטעות    
")שמורות עציץ ("

 מהאזור הים 2.5%רק  
תיכוני 

מוגן בשמורות טבע



  השמירה על השטחי ם  הפתו ח י ם 

: שטחי ם  מוגנ י ם 
שמורות טבע וגנים לאומיים

מהשטחים המוגנים בנגב  66%
משמשים כשטחי אימונים

: מסקנ ה
ללא שמירה על 

 השטחי ם הפתוח ים
 שאי נם מו גנ י ם 

לא יישמרו המגוון הביולוגי 
וערכי הסביבה



 הפתוחים במדינת השטחיםרוב 
ישראל נמצאים במרחק של פחות 

.בנוימ משטח " ק5-מ

מצוקת השטחים הפתוחים
Landscape Continuity Value

Presenter
Presentation Notes
רצף שטחים פתוחים: 
במפה זו צבועה לכל נקודה במרחב, על פי המרחק שלה ממוקד פיתוח. עיון במפה מראה כי בשטח מדינת ישראל שמצפון לבאר שבע, כמעט ואין שטחים המצויים במרחק העולה על 5 ק"מ ממוקד פיתוח. מפה זו אינה כוללת כבישים, שגם להם השפעה על רצף השטח הפתוח. 
לשמירת רצף השטח הפתוח ישנה חשיבות מכמה היבטים, בינהם:
הפן הנופי: לרצף של שטח פתוח ישנה ערכיות נופית גבוהה. מבחינה זו אין דינו של שטח פתוח הנגלה למלוא העין, כדינן של פיסות קרקע קטנות המנותקות על ידי אלמנטים בנויים ומופרים. 
הפן האקולוגי: כפי שראינו קודם, אחד הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על הכושר לשמר את המגוון הביולוגי הוא גודל בית הגידול והקשרים בין בתי גידול שונים. ככל שהשטח הפתוח רציף וגדול יותר, וככל ששטחים טבעיים ושטחים המיועדים לשימור יישמרו כך שרצף של שטח פתוח יחבר ביניהם – כך יגדל הסיכוי לקיים ולשמר בהם מערכות טבעיות. 
מורשת: ככל שנשמרים רצפים גדולים יותר, כך נשמרים טוב יותר מכלולי המורשת. 
כל אלו ממחישים את חשיבות העקרון של פיתוח צמוד דופן, כלומר פיתוח הנעשה בהמשך וצמוד לפיתוח קיים, שכן מכל הבחינות שלעיל, ככלל, הפגיעה הסביבתית הנובעת מהקמת מוקד פיתוח בלב השטח הפתוח – גדולה מזו של הרחבת פיתוח קיים. 



Total

 
Endangered

 
Extinct

species

 
species

 
species

Mammals

 
105

 
61

 
5

Birds

 
210

 
50

 
4

Reptiles

 
105

 
35

 
3

Amphibians

 
7

 
5

 
1

Freshwater fish 

 
32

 
6

 
6

Vascular plants

 
2238

 
162

 
33

המ גוון הביולוגי בישראל

http://www.arkive.org/hula-painted-frog/discoglossus-nigriventer/image-G14988.html


תובנו ת

אובדן מינים ומגוון המינים 
! ! ! הוא סופי ובלתי הפיך 

אין ולא יהיו אמ צ עים וטכנולוגיות 
! ! ! לה שיב מ ין שנכחד 



איזון בין  הצר כים

מצ וק ת הק ר ק ע חיי בת  לה וות שי קול  
ההיק ף  , מכ ריע  ב ק ב יעת המ יקו ם

והט כ נול וגיות לה פ ק ת אנר גי ה
מתח ד שת  בי ש ר אל 



איזון  בין  הצר כים

: אתר ים עתיר י  שטח
הימנעות ממיקום ב אזורים רגישים»
הימנעות מפגיעה ברצף השטחים הפתוחים»
צמצום היקף האתרים»

    טכנ ול ו גי ה 
העדפ ה לטכנולוגיות חסכוניות בקרקע»

  PV על מבנים ושטחים מופרים 



איזון בין הצרכים

שיק ולי  על ו ת תו על ת
התיי חסות לערך הקרקע ולערכים חיצוניים של •

המגוון הביולוגי ושירותי המערכת , השטח הפתוח
האקולוגית הגלומים בשטחים הפתוחים בתה ליך 

קבלת הה חלטות 

תמריצים ורגולציה
עידוד מועדף למתקנים חסכוניים בקרקע•



איזון בין הצרכים

שימור אנרגיה
 20% -עמידה ביעדים המוצהרי ם עשויה לחסוך כ•

עד כה הוזנח הנושא בצורה . מהדרישה לאנרגיה
נפשעת 

:התי יחס ות לאפשרויות  עת י דיות
 טכנ ול ו גי ו ת חסכו נ י ות בשטח פיתו ח•
הת ייחסות לאפשרות עת ידית  -  יבוא  אנ ר ג יה•

ליבוא אנרגיה מתחדשת ולייצור משותף בשטחי 
המדבר בארצות שכנות



איזון בין צרכים

היקף הייצו ר
   במידת הצור ך יש לקבוע את ההיקף הכולל של ייצור 
אנרגיה מתחדשת בהת אמה לצורך החיוני לשמירה 

.על מעט השטחים הפתוחים שנותרו במדינה

 התיי עלות וחיסכון וניצול מלאי השטחים – למעש ה  
המבונים והמופרים למתקנים להפקת אנרגיה 

יאפשר להפיק את מלוא הפוטנציאל הנדרש של  
.אנרגיה סולארית למשק האנרגיה



פוטנציאל להפקת אנרגיה מתחד שת ע ל גגות בישראל 
)חיש וב זהיר(

 א"דש עבור מכ ו ן וי צ מןמכ ון , ורדימו ןרן 
2010י נ ואר 

Rooftop Area 252 km2

Available Area 76 km2

Capacity 12,000 MWp

Output 16

 
TWh

 
yr‐1

Total Potential Scenario
10% panels

 rooftops > 800m2

 

(50% availability)

Output / National Demand 32%

16% panels
 all rooftops (30% availability)

National Electricity Demand: 50
 

TWh
 

yr-1

Rooftop Area 50 km2

Available Area 25 km2

Capacity 2,500 MWp

Output 3.3

 
TWh

 
yr‐1

Output / National Demand 7%

Cautious Scenario

Presenter
Presentation Notes
So now we can summarize our results and calculate the total potential on rooftops.

Of 234 km^2, 30% are estimated to be available, and we remain with 70 km^2 of area usable for PV installations.

The total potential is received by multiplying the available area by the actual panel output.

The total potential for producing PV electricity on rooftops is 15 TWh per year.
This amount is equivalent to 30% of the national electricity demand.



 על ג גו ת בישראלPVמתקני  



  בקל י פו רנ יה ג ו גל מותק ן ע ל ג ג ות מגהו וט 1.2

Googleplex
 

in California
1.2 Installed MW 30

Presenter
Presentation Notes
Here you can see an aerial photograph of the Google HQ in California.

I think it demonstrates how rooftop area can be optimally used.



תודה  



תודות 

תמר דיין ' פרופשקפי המגוון הביולוגי במצגת   נ ערכו על פי מצגת  של 
א"מאוניברסיטת  ת 
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