
:ניהול אקולוגי של אזורים חקלאיים
ורעיונות קונקרטיים  , דוגמאות מאירופה

לקידום בישראל

 

סקוטלסקיאורית 

החברה להגנת הטבע, אגף שמירת טבע



השלכות של חקלאות על משאבי טבע�

כלי  –מדיניות לעידוד חקלאות סביבתית באירופה �

מדיניות ומסקנות מהשנים האחרונות

דוגמאות קונקרטיות לקידום בישראל�

כמה מילים על שיקום אקולוגי של שטחים חקלאיים�

ניהול אקולוגי של שטחים חקלאיים



מגמות הרחבה ותיעוש של החקלאות פוגעות במשאבי הטבע עליהם  

:  החקלאות מתבססת

;  )זיהום משאבי מים ונחלים, ניצול יתר(מים ;   )סחיפה והמלחה(קרקע 

).תפקוד מערכות אקולוגיות(ומגוון ביולוגי 



מהן ההשלכות של הפעילות החקלאית על 

?תפקוד המערכות האקולוגיות

משאבי קרקע  •

)בתי גידול לחים, מעיינות, נחלים(משאבי מים •

מגוון ביולוגי  •

 



השלכות של ממשק חקלאי על משאב הקרקע



:  דלדול קרקערמי זיידנברג: תצלום ומידע

פחיתה באיכות הקרקע  

וערכיותה לשימושים חקלאיים



ואזורי פשט הצפה, פרוזדור נחל, נפתולים... נחל בריא 

)30-שנות ה(נהר הירדן 



שלושה מפעלי פיתוח גדולים פגעו בנחלים ובתי  

)השנים האחרונות 50 -בעיקר ב(גידול לחים  בישראל 

,  חפירת תעלות ניקוז,  יישור הנפתוליםניקוז הנחלים 

הכשרת שדות חקלאיים עד גדות הנחלים, צמצום פשטי ההצפה

תפיסה וניצול של מקורות המים הטבעיים  
הובלת מי הכנרת למרכז הארץ

תפיסת מעיינות לחקלאות

קידוחים לניצול מי תהום
  -שאיבת יתר של מי תהום 

פגיעה בשפיעת המעיינות



:  ניקוז הנחלים
,  עבודות ניקוז והסדרה גורמות ליישור הנפתולים

ולביטול פרוזדורי  , לשינוי משטר זרימת המים

.  הנחלים ופשטי ההצפה



התחנה לחקר הסחף, מתוך מצגת של שמוליק ארבל   



תפיסה וניצול של מי המעיינות
  )במסגרת הסכמי הפקה ישנים עם חקלאים(

עיינות נוטרה

)עין תינה(



נחלי איתן הפכו לנחלי אכזב 
).  נחל נעמן, נחל געתון, בנחל כזי, נחל צלמון, נחל עינן, למשל נחל דישון(



הזרמה של שפכים ומי בריכות דגים לנחלים

נחל  
חרוד



.ג"רט, נעם לידר: צילומים

קונפליקט בין חקלאות לשמירת טבע

נזקי חקלאות

מינים מפרצים

הרעלות של חיות בר



–כיווני מדיניות יישומיים 

:שיקום אקולוגי של אזורים חקלאיים

המדיניות באירופה   



    (CAP Reform)רפורמה בסבסוד החקלאי 

:  הופעלו  שני  כלי מדיניות כלכליים מרכזיים 

Set aside of  agricultural land (pillar 1)

Agri-environmental programs (pillar 2)



Set aside of  agricultural land

מהקרקע החקלאית  7%נדרשים להשאיר ) גדולים(חקלאים 

צמצום עלויות  / צמצום כמויות תוצרת :  המטרה.  לא מעובדת

חקלאים לא מקבלים  -מנגנון מחייב .  סביבתיות חיצוניות

. תמיכה אם לא עומדים בדרישה

:  הבעיות   

ללא שיקום תורם   set aside–נדרשת השקעה בשיקום אקולוגי •

.  לסחיפת קרקע ודליפת חנקות

שמחירי התוצרת החקלאית   -נדרשת מחויבות לטווח  זמן ארוך •

.  יש לחצים פוליטיים להוריד אחוזי הקרקע הלא מעובדת, עולים



Agri-Environmental Programs (AES)

תכניות לעידוד חקלאות ידידותית לסביבה

תכניות לאומיות שמטרתן לתמרץ      

חקלאים המאמצים שיטות חקלאיות ידידותיות  

תשלום עבור אספקת שירותים   -לסביבה  

.אקולוגיים

  



Agri-environmental Schemes
(Payments for Ecosystem Services -PES)

)הצטרפות בהתנדבות(הסכמים בין החקלאי למדינה �

.החקלאים מקבלים תשלום עבור אספקת שירותים ציבוריים�

.המתווה מותאם ספציפית לצרכים אקולוגיים מקומיים�

 

.  התכניות מותאמות לטווחי זמן הנדרשים לשיקום אקולוגי�



Extremadura, Spain
HNV (Type 1): semi-natural grazing land



בספרד AESתוכנית 

;שימור אזורים ערכיים לשמירת טבע   �

;ואגני היקוות (wetlands)הגנה על אזורים לחים    �

;   )חוברות ועגורים אפורים(הגנה על מיני ציפורי חוות    �

;הגנה על זנים חקלאיים מקומיים בסכנת הכחדה   �

תיכונית ועל הרעייה  -הגנה על אזורי בתה ים   �

;האקסטנסיבית המשמרת אותם

; קידום חקלאות אורגנית   �

פיתוח אזורים כפריים ושימור נופים מסורתיים בעלי     �

;ערך תרבותי 

;הדרכה והגברת מודעות בקרב חקלאים   �

ניהול נופים פתוחים לטובת הציבור הרחב למטרות    �

. נופש ופנאי

קילוף עצי אלון השעם



שירותי האבקה�

אויבים טבעיים�

פירוק ומחזור חומרים אורגניים�

המגוון הביולוגי מספק 

שירותים אקולוגיים  

למערכת החקלאית

שיקום המגוון הביולוגי בנוף החקלאי
בעזרת אזורי חיץ סביב נחלים ובשולי השדות

Garry Larson



:  סוגיות לא פתורות 

? " לשומרי סביבה"האם החקלאים רוצים להפוך �

מדינות מזרח  (התנגשות עם תהליכי אינטנסיפיקציה �

).אירופה כדוגמה

.  עלויות אדמיניסטרטיביות גבוהות/ נדרש פיקוח �

)  באירופה ובעולם(? מה בעתיד
הופכים לכלי מדיניות נפוצים ויעילים    PESתשלומי  

לתמיכה בחקלאות  
).  קיימא מבחינה פוליטית-מכשיר בר(



?  בישראל

)  באמצעות תמיכה במחיר המים(הסבסוד החקלאי 

.הולך ונעלם

:  המטרה הלאומית

,  תמיכה בשימור החקלאות והנופים החקלאיים

.תוך צמצום הפגיעה במשאבי טבע



הצעות קונקרטיות ניהול סביבתי  

של אזורים חקלאיים ) אקולוגי(

בישראל



הגולן ועמק החולה–אגן הכנרת 

עמקי הצפון 

שפלת יהודה

השרון



מתווה לקידום אספקת שירותים  

אקולוגיים באזורים חקלאיים

)נופית–לפי רגישות אקולוגית ( אזורים חקלאיים מיפוי.  א

ן בין חקלאות לטבע בכל אזוראפיון יחסי הגומלי.  ב

)וממשק חקלאי רצוי(  הגדרת היעדים אקולוגיים.  ג

לעידוד מגמות חקלאיות רצויותשימוש בכלים כלכליים .  ד



הגולן ועמק החולה–אזור אגן הכנרת 

החקלאות משפיעה על איכויות וכמויות המים 

יבול המים לכנרת   •

כמויות ויציבות המים הזורמים בנחלים   •

מזהמים ועומס חנקות בנחלים ובאגם   •

בריאות המערכת האקולוגית בכנרת    •

שירותי נופש ופנאי    •



ביצת החולה ונהר הירדן   1939



ביצת החולה סיפקה  

שירותי טיהור מים לאגן  

...הכנרת 

)1947עובד מתוך זוהרי ואורשנסקי (



כותניון   -אזימנפוס מתיל

תיודן, תיונקס -אנדוסולפאן

טרבוטרין
אטרזין

סימזין

'  אזודרין וכד, מונוכרון -מונוכרוטופוס

DDT 

סמבה, מייטק -אמיטראז
'  דורסן וכד -כלורופיריפוס

זיהום מים באגן הכנרת

ר ליאורה שאלתיאל"ד -תצלום ומידע 

אגם הכנרת סובל מזיהום אורגני וכימיכלים  

 .  חקלאיים המגיעים ממעלה האגן



ממשק חקלאי מופחת רעלים

שיקום אקולוגי של פרוזדורי 

הרחבת ; נחלים ותעלות ניקוז 

אזורי חיץ  

)2006', מתוך שביט וחוב–תעלות ניקוז בעמק החולה (

שמירה על איכות המים באגן הכנרת באמצעות    

אקולוגי / ניהול סביבתי 



כיצד יתופעלו  

בריכות הדגים  

?  בעתיד

מה יעלה בגורלן  

של בריכות דגים 

?  נטושות



בריכות דגים באזורי פרוזדורים ופשטי הצפה של נחלים 
)נחל חרוד, נחל תנינים, נחל נעמן, שמורת החולה(



נחל נעמן: דוגמה מעמקי הצפון

עזריה אלון–) 60-שנות ה(נחל נעמן 



RAMSARשמורה הכלולה באמנת 

מעיינות אפק�

קטע מנחל הנעמן הזורם�

)כרי נעמן(שרידי ביצה �

עין נמפית  �

מלחה�

דורון ניסים 

יפתח  

סיני

אביטל גזית

בתי גידול לחים באגן הנעמן



שמורת עין אפק ונחל נעמן 



אגן נחל 
נעמן

מפלסי מי תהום נמוכים באגן מייבשים את שמורות הטבע 
).    כרי נעמן, עין נמפית, עין אפק(



למערכת הטבעית ולמערכת החקלאית -רווח הדדי –שיקום בית הגידול הלח   



)געתון, כזיב, בצת(נחלי הגליל המערבי 

שחרור מי  

המעיינות  

בשנים  

הקרובות



:  נחל געתון

שיקום הידרולוגי ואקולוגי בקטע הנחל המישורי

)שחרור מעיינות(שיקום זרימת  המים 

)נפתולים(שיקום משטר הזרימה הטבעי 

שיקום אקולוגי של הצומח בגדות ובנחל 

חיץ בין החקלאות לנחל  -הרחבת פרוזדור הנחל 

נחל געתון יכול להפוך  

לנחל בריא שבו זורמים 

כל השנה מים נקיים עד 

.ובתוכה עד הים, נהריה



מישור החוף ובאזור השרון

בריכות חורף  

)עין החורש(בריכות דגים נטושות 

אזורי צמחיה ששרדו בין השדות החקלאיים וסביב תעלות  

ניקוז

 



בריכות עין החורש



כמה מילים על שיקום אקולוגי של שטחים  

חקלאיים

)דרושים תקציבי מחקר(?  האם יש בישראל מספיק ידע

שיקום צמחייה מקומית  , שיקום המורכבות המבנית של המרחב

התמודדות עם מינים פולשים

)?משתלות ייעודיות(גידול מינים מקומיים להשבה 

. שיקום מערכת הידרולוגית בנחלים, מניעת סחף/ ייצוב הקרקע 

גיוס מעורבות של חקלאים/ הבנייה –תהליכים סוציולוגים 

.  גיוס מעורבות של השלטון המקומי

Restoration Ecology:  Balancing between what frogs 

need and what people want … 



, בתוך אגן חקלאי פעיל, האם שטחים חקלאיים נטושים

? מתאימים לקיים בריכת חורף
. 2013פברואר , אקולוגיה וסביבה, ויובל ספיר, אביטל גזית, ליאב שלם

,  דונם 14, בכפר הירוק

שטח חקלאי נטוש מוקף  

.  שטחים מעובדים

,  שילוב בין אקולוגיה

,  אדריכלות נוף

חינוך סביבתי ועבודה עם  

.  קהילה מקומית

לפני השיקום–שדה חקלאי נטוש 



שאלות למחקר/ נושאים 
;  הקמת תשתית לבריכה�

;מים מאכלסיגודל בריכה הדרוש להשלמת גלגול של �

;שיקום ושמירה על מינים בסכנת הכחדה�

;  מעקב אחרי תהליכי סוקצסיה לאורך זמן�

.  השפעות הממשק החקלאי באגן�



נחל אלכסנדר: שיקום אקולוגי
צמחי אמברוסיה פולשים מגדות פגועות של נחל אלכסנדר  

לשטחים מעובדים



שיקום אקולוגי באמצעות שיקום צמחיית הגדות 

)ודחיקת האמברוסיה(



תודה על ההקשבהבו



הרחבת פרוזדור 

:הנחלים

הרחבת כתפי הנחל 

על חשבון שטח חקלאי  

ושיקום הצמחייה  

הטבעית בגדות הנחל



)פליחה-אי(עיבוד משמר  -האמצעי 

Conservation Agriculture  (No-Tillage)

)צמצום נגר וסחף(שמירה על יציבות הקרקע    �

שיפור משטר המים בקרקע   �

שימור מגוון ביולוגי בשדות   �

פירוק ומחזור של חומרים אורגניים בקרקע     �

שימור משאב הקרקע -היעד 


