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 ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים

 לסקירת שטחים חקלאיים במסגרת סקרי טבע ונוף שיטהפיתוח 

 ואורי רמון לירון אמדוראמיר פרלברג, 

 תקציר

רחב של מתכננים ומנהלי שטחים פתוחים. מפות ערכיות שטחים פתוחים הן כלי שנמצא בשימוש 

הן מסייעות בתעדוף של שטחים לפיתוח ולשימור, ובגיבוש קווים מנחים לניהול שטחים אלה. עד 

לשנים האחרונות, הושקעו מרבית המשאבים בהערכת שטחים פתוחים טבעיים ומיוערים. זאת, 

ה, והכלים לתכנונו מתוך תפיסה שתרומתו של השטח החקלאי למערכות האקולוגיות פחות

 ולניהולו חסרים.

עם זאת, בשנים האחרונות התחדדה התפיסה שלשטחים החקלאיים יש במקרים רבים חשיבות 

אקולוגית ונופית גדולה, והחל מאמץ לפיתוח שיטות הערכה שיסייעו בגיבוש סדרי עדיפויות 

 לשימורם. ניתן להגדיר שתי שאלות עיקריות שעולות בהקשר זה: 

 ן את השטח החקלאי: מהן העדיפויות בהתמרה של שטח חקלאי לשטח מבונה?איך לתכנ .1

בהנחה שהשטח נשאר חקלאי: כיצד ניתן לנהלו באופן שימקסם את התועלות שלו לחקלאי  .2

 ולחברה? 

לשתי השאלות חשיבות גדולה במצב הנוכחי, שבו שטחים חקלאיים משמעותיים יועדו לפיתוח 

עוקפי תכנון מסודר, שהקשב בתוכם לצרכים החקלאיים והסביבתיים בשנים האחרונות, במנגנונים 

מצומצם יחסית. עם זאת, דיון בכל אחת מהשאלות הללו מחייב הגדרה ברורה של מטרות, כלים 

 ובעלי העניין הרלוונטיים.

עבודה זו מציגה שיטה אפשרית לאפיון, ניתוח והערכה של שטחים חקלאיים, שמתייחסת לרמות  

ונות בהקשר הנופי והאקולוגי: מרמת המערכת האקולוגית בקנה המידה הארצי, דרך היררכייה ש

רמת יחידת הנוף, ועד רמות שולי החלקה והחלקה החקלאית עצמה. בכל אחת מהרמות נבחנו 

מדדים שונים, שחלקם זמינים כשכבות ממ"ג קיימות, ואת חלקם ניתן לאסוף בעבודת שדה 

רה בוחן שבוצע על השטחים החקלאיים בתחומי סקר מזרח משלימה. כנספח לעבודה, מוצג מק

 הגליל התחתון.
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 רקע .1

 פתוחים כחלק מפעילותו השוטפת, מבצע מכון דש"א סקרי טבע, נוף ומורשת האדם בשטחים

ערכי הטבע, הנוף והמורשת מטרתם של הסקרים הינה לאפיין את מצאי נרחבים ברחבי הארץ. 

הינם כלי רקע ם שונים, ולזהות תאי שטח שיש בהם ערכים הראויים לשימור. הסקרי באזורים

פיתוח, ממשק השטחים הפתוחים, קידום או לשימור יעוד תאי שטח ל לתכנון, בהקשר של

 פרויקטים סביבתיים אזוריים ועוד.

עד היום, פותחה מתודולוגיה סדורה לביצוע הערכה אקולוגית של שטחים שאינם חקלאיים: 

ולוגיה זו מתבססת על שלושה מתוד .1שטחים טבעיים, מיוערים, מוברים, ומופרים מסיבות שונות

 מרכיבים עיקריים של השטח:

 תצורת הצומח, מינים שליטים, עושר מינים, הרכב  –: מאפייני חברת הצומח אפיון בוטני

, זרים לאזור הסקר 3מחד, ומינים פולשים 2החברה )מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים

ומורכבות מבנית )בעזרת אפיון  5באזור, דמיון לחברת הצומח הטבעית מאידך( 4ומיני באשה

 .הגידול-גת את המורכבות האקולוגית של ביתהמייצ, שכבות צורות החיים(

 חיים בשטח, בהתאם למרחב הסקר -: מאפיינים שונים של תפרוסת בעליאפיון זואולוגי

על פי לביצוע עבודת שדה שיטתית כחלק מהסקר, ולבקשות מזמיני העבודה. בהיעדר תקציב 

לא נכלל האפיון הזואולוגי כחלק מובנה בהערכת הערכיות האקולוגית, למעט מקרים רוב 

בודדים )למשל: בסקר הגלבוע ובסקר ציר הגבעות, שם נעשה שימוש במודל פיזור מרחבי של 

, או בסקרי ערכיות אקולוגית המייצג את ההיבטים הזואולוגיים 6צבאים כמין מטריה

סות מובנית גם למרכיבים זואולוגיים במדד הערכיות לתחזוקת נחלים, שבהם ישנה התייח

ערכיות זואולוגית  –אם מתווספת, מבוצעת על פי הערכת מומחה )למשל  ההערכה,. (המשוקלל

 מירבית לבריכות חורף או לאתרי משכן לעטלפים(.

 מאפיינים מרחביים המתייחסים למרחק ולעוצמה של מקורות ההפרעה  :אפיון מרחבי

, המיוצגות בעזרת מודל רצף שטחים פתוחים(, ומאפיינים המשפיעים על 7שוליים השפעות)

גיים, 'צווארי בקבוק', מעברי בעלי חיים בין תאי שטח )מסדרונות אקולו-יכולת המעבר של בעלי

 (.וכד' חיים

                                                      
בעיבוד אקסטנסיבי, שנסקרו על פי אותה מתודולוגיה כאילו  –זאת, למעט שטחי כרמי זיתים ושדות בעל בקרקעות לס 1

 היו שטחים טבעיים.
 מינים אנדמיים הם מינים שגדלים באזור גיאוגרפי מוגבל בלבד )אנדמי לישראל = גדל בישראל בלבד(.2
 והתבסס, הטבעית תפוצתם בתחום שאינה לסביבה במכוון-שלא או במכוון האדם י"ע ושהגיעמינים פולשים הם מינים 3

 .קומייםהמ ולמינים האקולוגית למערכת נזק םמיוגור, םעצמ בכוחות בטבע יםומתרב
מיני באשה הם מיני צמחים שמנצלים את ההפרה שנוצרת בסביבה הטבעית ואת סילוק התחרות, ומתבססים בסביבה 4

 המופרת. נהוג לחלקם למינים רודרליים = מיני מעזבות; ולמינים סגטליים = מינים של שולי שדות.
 נטועה, מאולחת במינים פולשים/זרים וכד'. –כאשר יחידת הצומח אינה טבעית 5
 כסמן לשמש ויכול, ומגוונים גדולים שטחים פני על מתפרסות שאוכלוסיותיו, כלל בדרך גוף הוא מין גדול מין מטריה6

 או המטריה מין של לזו חופפת שתפוצתם אחרים מינים של למצבם גם ולפיכך, ככלל האקולוגית המערכת של למצבה
 .בשטחו כלולה

היחס ככל שהשפעות שוליים הן אותם תהליכים החורגים מקו המגע בין שטחים בעלי אופי שונה, אל השטח הסמוך. 7
כך  – יותר( מפותלים וארוכים וגבולותיגדול יותר ) –בין גודל השטח הטבעי לקו המגע בין השטח הטבעי לשטח הסמוך 

כך למשל, השפעות שטח חקלאי על שטח טבעי סמוך יכולות להיגרם בשל התופעות  השפעת השוליים גדולה יותר.
אדם ומינים פולשים, השלכת פסולת -תהום, התרבות מינים מלווי-זיהום מי חומרי הדברה ודשנים, תפידלהבאות: 

דים בעת חיים וצמחים מתמקמים בשטח החקלאי בשל שפע המזון שבו, אך מושמ-)בעלי אקולוגית חקלאית ומלכודת
 ביצוע ממשק העיבוד החקלאי(.
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, והוערכו על פי רוב באופן גורף 1נוףהטבע והבסקרי  לא נסקרומעובדים שטחים חקלאיים ככלל, 

זאת, מתוך מומחה )בוטנאי או רכז הסקר(. נמוכה או בינונית, בהתאם להערכת בדרגת ערכיות 

נמוכה יותר מערכיותם של  מלכתחילה ההנחה שערכיותם האקולוגית של שטחים חקלאיים היא

ההיבט המרחבי של  . לעומת זאת,ומיוערים, שלא עוברים הפרה חוזרת ונשנית שטחים טבעיים

תייחסות כאילו הבמרבית המקרים קיבל רצף השטחים הפתוחים, מכחלק  השטחים החקלאיים,

 .היו שטחים טבעיים

 ,מערך השטחים הפתוחיםבשנים האחרונות הולכת וגוברת ההבנה שלשטחים חקלאיים, כחלק מ

תפקיד חשוב בשמירה על המגוון הביולוגי. גופים ממשלתיים )כמו משרד החקלאות, המשרד להגנת 

הסביבה, רט"ג, מועצות אזוריות(, אקדמיים )דוגמת המארג, האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה, 

לה"ט, הארגון ממשלתיים )ח-מכון וולקני וחוקרים שונים במוסדות האקדמיים( וארגונים לא

-לחקלאות אורגנית ואחרים(, מניעים מהלכים שונים לגיבוש אסטרטגיה לביסוס חקלאות בת

 קיימא בישראל, שאחת ממטרותיה היא שימור המגוון הביולוגי בשטחים החקלאיים.

בשל כך, עולה הצורך בגיבוש מדד אמין, נגיש, מקובל ואובייקטיבי להערכת הערכיות האקולוגית 

חקלאי, שבו ניתן יהיה להשתמש בצורה קלה ונוחה, לצורך הערכה, ניטור, השוואה של השטח ה

 ותכנון של שטחים חקלאיים.

 העבודהמטרת  .2

במסגרת סקרי  8ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים מעובדיםוהערכת פיון לאפיתוח מתודולוגיה 

היבטים שונים של הסביבה  הדגש הינו על איסוף מידע אודות טבע ונוף שעורך מכון דש"א.

 והאקולוגיה של שטחים חקלאיים ומרחבים חקלאיים. 

מזון, ערכי נוף ומורשת  אחרים כגון ייצור חשוביםערכים גם כי לשטחים חקלאיים ישנם לציין יש 

להלן בפרק "היבטים של ערכיות קרקע חקלאית"(. העבודה המוצגת כאן מתרכזת  ועוד )ראו

 בערכיות האקולוגית.

 מדד הערכיות האקולוגיתחות יסוד לעיצוב הנ .3

 .מרכיבי המדד צריכים להיות אובייקטיביים וניתנים לכימות ככל הניתן 

  מרכיבי המדד צריכים להיות שקופים למשתמשי הסקר, כך שיהיו פתוחים לביקורת, וניתן

 יהיה לבחון את יציבותם במקרה הצורך )מבחני רגישות(.

  כך שניתן יהיה לתמחר ביצוע סקר בשטחים חקלאיים סבירהעלות העבודה צריכה להיות ,

 .במסגרות התקציביות העומדות לרשות המממנים מזמיני העבודה

 תועלת( את התאמתו של השטח -המדד צריך לייצג באופן הטוב ביותר )בהתייחס לשיקולי עלות

ורגניזמים גידול לחי ולצומח. ככל שהשטח מאפשר את קיומם של יותר א-החקלאי לשמש כבית

כך ערכיותו תהיה גבוהה או שיש לו פוטנציאל כזה אם יובר, גידול טבעיים, -המאפיינים בתי

 יותר.

                                                      
בשלב זה המדד נועד להעריך שטחים חקלאיים מעובדים בלבד: מטעים ושדות בגידול בעל ושלחין, ולא עוסק בהערכת 8

מרעה צאן ובקר ומדגה. אל שטחי מרעה מתייחסים במסגרת הסקרים כמו לשטחים טבעיים.  –שטחי חקלאות בע"ח 
 תייחסות כגופי מים מלאכותיים.משקי מדגה מקבלים בסקרים ה
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 לב במתודולוגיה הקיימת של סקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א, כך שעורכי מדד ישוהרצוי ש

לים הסקר יוכלו לבצע אותו בעזרת ההכשרה הקיימת שלהם )בוטנאים, זואולוגים(, בעזרת הכ

 הקיימים ובלוחות הזמנים המוגדרים לביצוע הסקר.

  .העבודה מתייחסת בעיקר לאזור האקלים הים תיכוני, המאפיין את חלקה הצפוני של ישראל

לחקלאות באזורים מדבריים יש השפעות אקולוגיות מיוחדות, שהדיון בהן הוא מחוץ לגדרה 

 של עבודה זו.

 המדד המוצעאפיון  .4

 ערכיות קרקע חקלאיתהיבטים של  –רקע  4.1

 ניתן להתייחס לערכיות של שטחים חקלאיים מכמה נקודות מבט:

ומוצרי אספקה  : לקרקעות מסוגים שונים יכולת שונה לייצר מזוןיצרנית-ערכיות חקלאית -

להיבטים אקלימיים )משקעים, , והרכבה המינרלי , הקשורה בין היתר לסוג הקרקעאחרים

, הקרקע, מפנה וכו'( שיפוערוחות, טמפרטורות, לחות וכד'(, לטופוגרפיה )רום מפני הים, 

גורמים לו , לרציפות)תדירות ההצפות, משך ההצפה ועומק ההצפה(חשיפה להצפות ל

 נוספים.

טבעיים : הנוף החקלאי הינו "נוף תרבותי" שבו משולבים מאפיינים ערכיות מורשת ונוף -

 יחד עם מעשי האדם. הנוף החקלאי משקף מורשת וערכי תרבות, לעיתים ארוכת שנים.

גידול למינים -ביתכ משמש: המידה שבה השטח החקלאי ערכיות אקולוגית וסביבתית -

מקומיים )צמחים ובעלי חיים(; "טביעת כף הרגל האקולוגית" של שטחים חקלאיים, 

 פליטת מזהמים )דשנים, חומרי הדברה(.וקרקע(, במונחים של צריכת משאבי טבע )מים, 

לשטחים חקלאיים יש מגוון שירותי מערכת אקולוגית, בין היתר שירותי ויסות, כגון קיבוע 

 פחמן, קליטת נגר, ועוד.

העבודה הנוכחית מתמקדת בערכיות האקולוגית והסביבתית של שטחים חקלאיים. ערכיות 

, עבודה שניתן להסתמך עליה, (2011) עמיתיודי קפלן והמורשת והנוף של החקלאות נותחה על י

-בסקרי טבע ונוף. ערכיות חקלאית הנוף והמורשת החקלאיתבהשלמות נדרשות, לאפיון נושא 

 .ידי מומחים מתחום החקלאות והקרקעיצרנית הינה נושא הנדרש לטיפול על 

 האדםעל רווחת  פעילות חקלאיתהשפעות  4.2

היא חיונית לבריאות  -פירות וירקות  -טרייה צמחית צריכה של תוצרת חקלאית, ובמיוחד תוצרת 

האדם. מחקרים מראים שיש לצרוך פירות וירקות מגוונים ובכמות גדולה, והתועלת שלהם עולה 

 על ההשפעות השליליות של מזהמים שונים כגון חומרי ההדברה. 

נוף וסביבה וערכים שבין אדם ואדמתו. להיבטים רבים של החקלאות מייצרת מזון וסיבים, 

התועלות הציבוריות של החקלאות, מעבר לייצור מזון וסיבים, יש השפעה חיובית ותורמת לרווחתו 

של האדם. החקלאות מייצרת נופים ירוקים ופתוחים, שיש להם תרומה ויזואלית חשובה ביותר, 

רשת, בהיותה "נוף תרבותי" המגלם ומבטא את במיוחד בישראל הצפופה. לחקלאות ערכי מו

פעילותו של האדם על הטבע. במרחב החקלאי ניתן לשלב נופש, טיול ופעילות בחיק הטבע. העבודה 
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החקלאית עצמה נחשבת כתורמת לרווחת האדם ויעידו על כך מגוון פעילויות של גינון וחקלאות 

 ככלי חינוכי וטיפולי.

הסביבה במגוון תחומים: צריכת משאבי טבע )מים, קרקע(,  לפעילות החקלאית יש השפעה על

יצירת פסולות ועוד. סיכון בריאותי עלול  שימוש בדשנים שעלולים לדלוף ולזהם את מי התהום,

כתלות ברמת החשיפה ובמאפייני חומר להיגרם כתוצאה משימוש בחומרי הדברה בחקלאות, 

 ההדברה.

-. לשם דוגמא, ב9ת של חשיפה לחומרי הדברה בנשימהקיימים מספר דיווחים מדעיים על ההשפעו

, הקשורים 1998-2006התפרסם בארה"ב דיווח מעקב על אירועי תחלואה אקוטית בשנים  2011

בחשיפה לחומרי הדברה מרחפים באויר. חומרים לחיטוי קרקע ויישום אווירי היו קשורים לרב 

עות בעיניים או השפעות נוירולוגיות, אירועי התחלואה. יותר מחצי מהנפגעים התלוננו על השפ

גם בעמק החולה נערכו מחקרים על הפרעות כאשר חומרת התחלואה הייתה נמוכה ברב המקרים.  

 .10נוירולוגיות המושפעות מחשיפה לחומרי הדברה

בנוסף לדיווח על תחלואה אקוטית, בשנים האחרונות התפרסמו מספר מחקרים המעידים על 

לחשיפה לרחף חומרי הדברה. בקרב נשים הרות בקליפורניה, מגורים  תחלואה כרונית הקשורה

בסיכון  60%בקרבה לאזורים בהם יושמו זרחנים אורגניים בזמן ההריון, היה קשור לעלייה של 

לאוטיזם אצל הילוד )ראוי לציין כי בשנים האחרונות הוגבל השימוש בזרחנים אורגניים כחומרי 

ילדים לנשים שהתגוררו בקרבה ליישום פירתרואידים היו  הדברה בחקלאות ישראל(. בנוסף,

בסיכון לאוטיזם או בעיות התפתחות. סיכון לבעיות התפתחות היה גבוה יחסית בקרב אלו 

ביקורת(  –שהתגוררו בקרבה ליישום קרבמטים. במחקר נוסף שבוצע בקליפורניה )מסוג מקרה 

העלה את  ZIRAM, MANEB, PARAQUATנמצא כי חשיפה לרחף של החומרים הפעילים 

הסיכון לתחלואה בפרקינסון פי שלוש. אומדן הסיכון היה גבוה ביותר כאשר מקום החשיפה היה 

 עבודה לעומת מגורים, ובקרב אנשים שחלו במחלה בגיל צעיר. 

ראוי לציין כי המידע בנוגע להשפעות הבריאותיות של חשיפה בנשימה לחומרי הדברה איננו רב, 

 ם ספורדיים ויש להתייחס למסקנותיהם בזהירות נדרשת.והמחקרים הינ

חשוב לציין כי הערכה של כמות חומרי ההדברה בהם משתמשים בגידול חקלאי הינה מורכבת 

תכשירי הדברה המורשים לשימוש בישראל. מידת הרעילות שלהם ומידת  1,000-ביותר. ישנם כ

 ערכת הנשימה של תושבים סמוכים(הנדיפות שלהם )המידה שבה החומר יכול לרחף ולהגיע למ

בגידולים חקלאיים, אלא השימוש  משתנה. אין סטנדרטים קבועים בנוגע לשימוש בחומרי הדברה

 לאחר גילוי מזיקים בשטח. רק נעשה על פי צורך ו בהדברה

אבוקדו, בננות למשל  – מועט ביותרעם זאת, מקובל כי ישנם גידולים בהם השימוש בחומרי הדברה 

בהם כמעט ואין מזיקים בתנאים של ישראל, ולכן אין צורך בשימוש בחומרי הדברה. כמו  או תמר

 90%-למשל תות שדה, שבו כ –כן ישנם גידולים בהם ממשקי הדברה משולבת הינם נפוצים ביותר 

                                                      
חנני, ר., טופורוב, ג., ברמן, -א., אמדור ל., ג'וסטו, חיים בןהמידע בפסקה זו, ובפסקה שאחריה הינו מתוך המחקר:  9

ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות ת., כרם, ז., שלם, א., פלוטקין ג., ויוסף ש. )בהכנה(, 
 ת ח"ן.קהילה, קרן נקוד

10 Ophir A et. Al. (2014) An uncommon pattern of polyneuropathy induced by lifetime exposures to drift 
containing organophosphate pesticides, NeuroToxicology 45, 338–346. 
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מהענף מתנהל בהדברה משולבת )"ביו תות"(. ענפים כאלו יוערכו בערכיות גבוהה יחסית בהיבטי 

 יאות האדם.סיכונים לבר

 אפיון מול ערכיות 4.3

 :שלביםמורכבת משני  שיטת העבודה

ותפקודם האקולוגי,  איסוף מידע על השטחים החקלאיים –אפיון השטחים החקלאיים  .1

 בשכבות ממ"ג.והצגת ההיבטים המרחביים של תפקוד זה 

 .של השטח החקלאיניתוח הערכיות האקולוגית  .2

, ומהם יחסי הגומלין בין מרכיביו טח"מה קיים בשלענות על השאלה היא  אפיוןמטרת שלב ה

המגוון לבדוק האם מה שקיים תורם, מזיק או לא משפיע על  נועדניתוח הערכיות שלב  ;השונים?"

מדרג יחסי שבו תאי שטח מסוימים ערכיים יותר מתאי שטח  ובעקבסוף התהליך , והביולוגי

 .אחרים

ימים, כמו חקלאי משפר את מצבם של מינים מסוהשאלה זו מורכבת, היות וחלק ממאפייני השטח 

למשל מינים ניטרופיליים, סגטליים ורודרליים, שחלקם מינים זרים או פולשים; אך מאפיינים 

מינים נדירים ורגישים בהמגוון הביולוגי, כמו  אחרים של השטח החקלאי עלולים לפגוע במרכיבי

. כך, נמצאים בסכנת הכחדה –קלאות , ובשל התמרתו לחהגידול הטבעי בלבד-ביתבים המתמח

הגידול הטבעי הסמוך, -הגידול החקלאי יהיה גבוה יותר מזה שבבית-ייתכן שעושר המינים בבית

בנוסף, לעתים דווקא אופי  הגידול החקלאי.-ערכיות נמוכה יותר של בית יגדיראך הרכב המינים 

גידול ייחודיים שאינם קיימים -חקלאות מסורתית אקסטנסיבית, משמר בתי בעיקרהחקלאות, 

נטופה בגליל התחתון, ובבקעות הלס של -גידול אחרים )דוגמת דפוסי החקלאות בבקעת בית-בבתי

 צפון הנגב(.

שעשויה להיות להם השפעה על האקולוגיה והסביבה המרכיבים שנראה  בהמשך המסמך יפורטו

הינו  האפיוןראוי להדגיש כי שלב  ף מידע בנוגע להם כחלק מתהליך האפיון.החקלאית, ושיש לאסו

. ניתן להניח כי עצם הפרישה של מידע גיאוגרפי על מרכיבים סביבתיים של החקלאות תיאורי

 במרחב יכולה לתרום לתהליכים של תכנון וניהול של השטח.

זה, שניתן להתבסס על  נערכו מספר עבודות בנושא –באשר לניתוח הערכיות האקולוגית 

ההשפעה של ענפים חקלאיים שונים על האקולוגיה נערך  ניתוח מסקנותיהן בעריכת הניתוח. למשל:

מומחים אקולוגיים מישראל.  שנערך בקרבשל "סקר דלפי"  בשיטה, (2011)עמיתיו על ידי דולב ו

-והשפעתם על מרכיבים וקבוצות במגוון הביולוגי, בדרך של מטאאפיון של ממשקים חקלאיים 

)ישראלי,  עמיתיותיכוניים נערך על ידי ישראלי ו-מאזורים ים מחקרי שדה כמותייםניתוח של 

המרוכז  conservation evidenceברמה הבינלאומית, הפרויקט  .(2017אמדור, & דיין, 

יימברידג', עורך איסוף וחשיפה של נתונים על פעולות שימור שונות, כולל בשטחים באוניברסיטת ק

 חקלאיים, והשפעתן על שימור מרכיבי טבע ומגוון ביולוגי.

ניתן להשתמש בממצאי העבודות הללו כדי לאפיין את הערכיות האקולוגית של שטחים חקלאיים 

חשוב לציין כי לא תמיד קיים מידע מדעי ומוכח בנוגע להשפעה של  ,. עם זאתבעלי אפיונים שונים

הערכיות האקולוגית בכל מאפיינים שונים על האקולוגיה והמגוון הביולוגי במערכות חקלאיות. 

השינויים בנוסף, הן במימד הזמן, והן במרחב: חלקה חקלאית מושפעת ממשתנים רבים הקשורים 
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השנה )עיבוד הקרקע, גידול היבול, איסוף התוצרת, מחזור  בשטח החקלאי דינאמיים מאד במהלך

שנתי, שמיטת הקרקע, החלפת ענף גידול -גידולים קיץ/חורף וכד'(, ובין השנים )מחזור זרעים רב

בהמשך יחסי הגומלין שלה עם סביבתה. מרחבי וממיקומה החקלאי וכו'(; וכן מושפעת החלקה מ

על הערכיות האקולוגית של של מאפיינים שונים עתם בנוגע להשפממצאים קיימים המסמך יוצגו 

צאה עבורם התייחסות שלא נמ , והתלבטויות בנוגע למרכיביםספרות(סקר ה)מתוך  השטח החקלאי

 .בספרותמשמעית, או בכלל, -חד

לאור האמור לעיל, מוצע כי בשלב ראשון תתרכז העבודה באפיון מרכיבים סביבתיים ואקולוגיים 

 החקלאיים, וניתוח הערכיות יערך בשלב מאוחר יותר.של השטחים 

 אפיון וערכיות מקומיים לעומת תפקוד מרחבי 4.4

חשוב להבחין בין אפיון וערכיות מקומיים, המתייחסים למאפייני תא השטח כשלעצמו ומאפייני 

לבין התפקוד המרחבי של תא שטח, הקשור למיקום שלו במרחב והיחס בינו  החקלאות הקיימת בו,

 לבין תאי השטח הסמוכים. 

בסקרי טבע ונוף נערך ניתוח של רצף השטחים הפתוחים, שמטרתו לאפיין מרכיבים כגון הפרעות, 

וכדומה.  , 'צווארי בקבוק' אקולוגיים, מסדרונות אקולוגייםהרצף של השטחים הפתוחיםקיטוע 

המשמשים  ,חלק מרצף השטחים הפתוחיםחשיבות מרחבית רבה, בהיותם שטחי חקלאות ל

מהווים חייץ סביב אזורים בעלי ערכי טבע חשובים או שהם מסדרונות אקולוגיים, כבסיס לים לעית

  ין שטחים טבעיים לשטחים בנויים.או ב

הנוכחיים )למשל את  לשמר את מאפייניו יומלץכשלעצמו, בעל ערכיות גבוהה חקלאי בתא שטח 

 מרחביהתפקוד ה שבו(. בתא שטח וכו' ממשקי העיבוד הקיימים, הגידולים החקלאיים הקיימים

 ,. למשלתפקודו המרחבילשנות את המאפיינים הנוכחיים בכדי לשפר את  יומלץ, הוא בעל חשיבות

ו שיתמכ לאמץ ממשקי עיבוד יומלץ –כחלק ממסדרון אקולוגי תא שטח חקלאי שיש לו תפקיד ב

בתא שטח חקלאי בעל ערך אקולוגי מיוחד, ניתן  .שעבורם מיועד המסדרוןחיים -במעבר בעלי

לשקול את הברתו ושיקומו, ומאידך תא שטח חקלאי בעל ערכיות נמוכה במיוחד, יהיה בעדיפות 

 או לייעוד מבונה אחר.  11גבוהה יותר להתמרה לחממות

 

                                                      
 .land sparingשל  גישהל land sharingשל  גישהמעבר מ11
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חיים -בעלימיני ישנם גידולים חקלאיים שהינם "ידידותיים" יותר למעבר של לציין ש חשוב

וכדי להפוך את המסדרון  ,רים. המטריצה היא מורכבתאחחיים -פחות נוחים לבעליו ם,מימסוי

ניתוח אפיון של מטרת המסדרון, הכולל לערוך ראשית  חשובהאקולוגי לתוואי מעבר ממשי, 

יש  ,לאור ניתוח זהשעבורם מיועד המסדרון האקולוגי. יה ימחוהגדרה של מיני בעלי החיים/הצ

להתאים אמצעים שישפרו את יכולת המעבר בשטח החקלאי. הנושאים הללו גולשים מתחום הסקר 

 ., ולכן לא יורחב עליהם הדיון במסמך זהאל תחום התכנון

 היררכיות הניתוח 4.5

, המוכלות זו בתוך כיות מרחביותאת אפיון וניתוח השטחים החקלאיים ניתן לערוך במספר הירר

 :מהנרחבת אל המקומיתפירוט הסקאלות המרחביות  להלן. (1איור ) זו

 המערכת האקולוגית 4.5.1

גידול בעל חשיבות גבוהה. -ביתחלק מהשטחים החקלאיים נמצאים במערכות אקולוגיות שהינן 

יכות חורף כמו שטחים המוצפים בחורף )בר, חקלאות על קרקעות קלות )חולות, חמרה( למשל:

, או חקלאות , חקלאות טרסות הרריתיםביצה מנוקז ישטחנטופה(, שולי מלחה, -בקעת בית

 חלק מהמערכות האקולוגיות הללו אינן מיוצגות בשמורות טבע .העמקים על קרקעות כבדות

החיים האופייניים להן -יה ובעלי, ומרבית השטח שבהן בנוי או מעובד, כך שהצמחיבמידה מספקת

חקלאיים. מכאן החשיבות של שימור השטחים היים בעיקר בכתמים טבעיים קטנים בשולי מצו

שימור השטחים החקלאיים בשימושם החקלאי  שטחים חקלאיים הנמצאים במערכות כאלו.

משמר פוטנציאל לשיקום עתידי של בית הגידול, מצב שיפגע קשות אם השטח החקלאי יהפוך לשטח 

 בנוי.

צוגן יהמסמך "מידת ייכולה להתבסס על  נמצא השטח החקלאי האקולוגית שבההיחידה  הגדרת

או על מקורות , (2016)רותם ועמיתיו, של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים המוגנים בישראל" 

, הערכיות או מיוצג פחות בשטחים המוגנים בישראל הגידול נדיר יותר-ככל שבית .אחרים

מכיוון  ,זאת תהיה גבוהה יותר.גידול זה -הנמצאים בביתשל שטחים חקלאיים האקולוגית 

-האופייניים לביתלשימור ערכי הטבע היחידה שהשטחים החקלאיים הם במקרה זה התשתית 

הגידול -במקרה של הברת השטח, לשטחים אלו הפוטנציאל לשיקום ולחידוש בית הגידול הנדיר.

 הטבעי.

 יחידת הנוף החקלאיהמרחב החקלאי/ 4.5.2

סקרי הטבע והנוף כוללים פרק של חלוקת המרחב ליחידות נוף בעלות מאפיינים הומוגניים, 

יחידות נוף להנגזרים ממאפיינים טבעיים. ניתן באופן דומה להתייחס למרחבים חקלאיים או 

 חקלאיות. 

יחידת הנוף החקלאי הינה מרחב חקלאי המאופיין בהומוגניות מסוימת בין מרכיביו הפיסיים, 

ואת  ,הכוללים את המסד הטבעי )גיאומורפולוגיה, ליתולוגיה, צומח טבעי, אקלים, הידרולוגיה(

 .(2011)קפלן ועמיתיו, רישומה של התרבות האנושית בעיבוד הקרקע 

 :הבאיםהאפיון של המרחב או יחידת הנוף החקלאית יכלול התייחסות למרכיבים 

 :סוגי הקרקעות, טופוגרפיה, שטחי הצפה וכד'.סוג המסלע,  מאפיינים פיסיים של יחידת הנוף 
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 שיעור השטחים הטבעיים ביחידת הנוף  – הנופי של חקלאות וטבעתמהיל ה: המורכבות הנופית

האם השטח החקלאי הוא אי בשטח הטבעי, או שהשטח הטבעי הוא משאר בתוך קרי, החקלאי. 

 חקלאי.השטח ה

 למשל יחס שטח להיקף –השטח החקלאי צורת : חקלאייםאופי השילוב בין שטחים טבעיים ל, 

עוצמתן של 'השפעות  משפיעה על, ובכך המכתיבה את אורך קו המגע עם השטח הטבעי

 .השוליים'

  החוצים את  האם קיימים תאי שטח טבעיים אורכיים, :מקומיים אקולוגייםמסדרונות

למשל: שולי השטח/ערוצי  ?מסדרונות אקולוגיים מקומייםהמרחב החקלאי ומהווים 

 ניקוז/שולי דרכים/שדרת עצים משברי רוח/משוכת צומח/טרסות/גלי אבנים וכד'. 

  למשל חורש טבעי במגע עם מטע :ה הטבעית והחקלאיתיניגודיות במאפייני הצמחידמיון או 

תה בל ,לעומת זאת; בחברת הצומח( עציםשל  חברת הצומח )דומיננטיותיש דמיון במאפייני  –

 . )עשבוניים לעומת עצים( ומחהצחברת במאפייני רבה יש ניגודיות  –בונית במגע עם מטע עש

)השטח החקלאי הוא אי בשטח הטבעי, יחס שטח  ככל שמאפייני השטח נוטים יותר לכיוון הטבעי

יש בו מסדרונות אקולוגיים ו, מיטבי, השטח החקלאי דומה באופיו לסביבה הטבעית –להיקף 

 הערכיות האקולוגית תהיה גבוהה יותר., (מקומיים

 Tscharntkeעשור האחרון מאמרים רבים בנוגע למורכבות הנופית וחוקרים נוספים פרסמו ב

מוגדרות הדרגות הבאות של מורכבות נופית:  2005-במאמר מוהשפעתה על מגוון ביולוגי. 

(Tscharntke et al., 2005)   

 1%-ושטחים טבעיים מהווים פחות מבו מרבית השטח מעובד ש – "מרוקן" 12נוף -
 מהשטח. 

 מהשטח טבעי. 1-20%בו ש – נוף "פשוט" -

 מהשטח טבעי. 20%מעל שבו  – נוף "מורכב" -

ניתן להסתמך על מדד זה בהגדרת הערכיות של יחידות הנוף החקלאית, ביחד עם מדדים נוספים 

 שיוצגו בהמשך המסמך.

 שולי החלקה 4.5.3

 הטבעיים השונים שבשולי החלקה:מדד זה יאפיין את המרכיבים 

 ההשפעה של גידור על ערכיות אקולוגית היא מורכבת, וקשורה בין היתר לגורמים : גידור

 הבאים:

א. גדרות יכולות למנוע תנועה של בע"ח )בעיקר יונקים גדולים( או לתעל טרף למלכודת 

 טורפים.

בסביבתם. לדוגמה,  ב. ההבדל בין עושר המשאבים בשטחים החקלאיים לשטחים הטבעיים

בסביבות מדבריות השטחים החקלאיים "מציעים" משאבי מים ומזון העולים על אלו 

                                                      
 ק"מ. 1.5-1-"נוף" הינו בדרך כלל יחידת שטח ברדיוס של כ Tscharntkeבמאמרים של 12
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שבסביבה הטבעית. כאשר אין הפרדה, המינים מהטבע נהנים מהמשאבים בשטחים חקלאיים, 

 מצב העלול להביא להתפרצות אוכלוסיות.

מכן לדון בערכיות המיוחסת מוצע בשלב ראשון למפות גדרות קיימות ולאפיין אותן, ולאחר 

 (.2014למרכיב זה. למידע נוסף, ראו רותם )

 האם בשולי החלקה ולאורך דרכים החוצות אותה משאירים : שולי החלקה ושולי דרכים

 בר, או שהחלקה מעובדת כולה?-שוליים בלתי מעובדים שם גדלה צמחיית

 ין החלקות? אם כן:יץ ברוח כח-האם נטועות שדרות עצים משברי: רוח-שדרות עצים משברי 

 בר למרגלות העצים?-אילו עצים נטועים והאם גדלה צמחיית

 משוכות צומח: ( משוכות צומחhedgerows יכולות להוות תשתית לשימור מיני בר במרחבים )

חקלאיים. מאידך, בארץ נהוג לעתים להשתמש במינים פולשים כגון לנטנה ססגונית, 

וכות. האם נטועות משוכות צומח כחיץ בין שיטת המשאו פרקינסוניה שיכנית, 

בר -החלקות/במקום גדרות? אם כן: אילו צמחים נטועים בהן והאם גדלה צמחיית

 למרגלותיהם?

 האם גדלה אם כן:  את החלקה או בשוליה ערוצי ניקוז? האם חוצים: גדות ערוצי ניקוז

 בר בערוצים אלו?-צמחיית

 האם החלקות החקלאיות מדורגות? אם כן: מהו אופי המדרגות  בחקלאות הררית:: טרסות

 בר?-)גובה, רוחב, שיפוע, סוג האבנים וכד'(? האם בטרסות גדלה צמחיית

 האם בין החלקות החקלאיות ישנם גלי אבנים שסוכלו מהשדה? אם כן: מהו אופי : גלי אבנים

 בר?-האבנים גדלה צמחיית גלי האבנים )גובה, רוחב, שיפוע, סוג האבנים וכד'(? האם בגלי

 האם קיימת פאת שדה מוברת בחלקה? אם כן: מהו גודלה ביחס לגודל : שטחים מוברים

עד  –אם כן  בר בשטח המובר?-החלקה? מהי צורתה? כמה זמן מוברת? האם התפתחה צמחיית

 כמה דומה הצמחייה שהתפתחה לזו שבשטחים הטבעיים באזור?

 החלקה החקלאית 4.5.4

 ממשקים החקלאיים הספציפייםל, לסוג הגידול החקלאי סלאיות יתייחאפיון החלקות החק

 למשל: מסוימת.ה ולמאפיינים טבעיים בלב החלקה

 במידת האפשר יאופיין הגידול הספציפי. .גד"ש, מטעים, ירקות: ענף חקלאי :סוג הגידול 

 קטנותגידול על פני שטח נרחב, לעומת חלקות -: חלקות גדולות בעיבוד חדהגודל החלק. 

 יה, דישון, )פליחה עמוקה, מינימום פליחה וכו'(, השק עיבוד הקרקע: ממשקים חקלאיים

 . הדברה

 האם בלב החלקה קיימים כתמים טבעיים בלתי מעובדים, כמו בתרונות, מאפיינים טבעיים :

 .כתמי סלע, עצים בודדים בשדה וכד'
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 : היבטים מרחביים של ערכיות שטחים חקלאיים: היררכיות הניתוח ומרכיבי כל רמה. 1איור 

 

המגוון משמעי בנוגע להשפעתם על -לציין כי בנוגע למרבית המרכיבים הללו אין מידע חד חשוב

סקירת ספרות של ישנה תמצית  'נספח אבהגידולים:  יבנוגע לסוג, הלדוגמשל תא השטח.  הביולוגי

חקלאיים קולוגיות של סוגי גידולים שבדקו בצורה השוואתית את ההשפעות הא 13מחקרים 18

בוצע גידולים חקלאיים רבים לא ב –. הממצאים הינם חלקיים (2017)ישראלי ועמיתיו, שונים 

 –משמעיים -הממצאים אינם חד חקרושנגידולים בו ,השפעות האקולוגיות שלהםמחקר אודות ה

מורכבות נוספת היא שישנם פוגעים באחרות. מיות מסוימות אך עים לקבוצות טקסונומסיי רובם

צירופי גידולים שמחזור הזרעים ביניהם נותן תוצאה חקלאית טובה יותר )כמו מחזור זרעים 

                                                      
השוואה בין גידולים חקלאיים שונים בהקשר של תרומות והשפעות אקולוגיות הינו נושא שנחקר מעט יחסית. מרבית 13

המחקרים בנושא אקולוגיה חקלאית עוסקים בהשוואה בין ממשקים שונים של אותו גידול עצמו. ישראלי ועמיתיו 
תיכוניות, ומתוכה הצליחו -( ערכו ניתוח מעמיק של הספרות המחקרית בנושא אקולוגיה חקלאית בסביבות ים2017)

מחקרים שעסקו בהשוואה בין  120-מחקרים בלבד העוסקים בהשוואה בין גידולים שונים, בהשוואה לכ 18לאתר 
 ממשקים שונים של אותו גידול עצמו. 
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השילוב בין  –שמשלב דגנים וקטניות(, כשלכל גידול השפעה שונה על המגוון הביולוגי, ולאורך זמן 

 הוא זה שיקבע את ההשפעה הכוללת. –זרעים השפעות הגידולים השונים במחזור ה

מדובר  –וכד' הקרקע  רישות, עיבודבנוגע לממשקים החקלאיים: דישון, הדברה, השקיה, גידור, 

לשקף תמונת מצב בממשקים דינאמיים, החקלאי משנה אותם מידי תקופה, ואילו הסקר אמור 

 לא תמיד יש ( עולה כי2017, עמיתיומסקירת הספרות )ישראלי ויתר על כן, . קדימהשנים מספר ל

 לממשקים הללו השפעה מוכחת על המגוון הביולוגי בשטחים חקלאיים. 

על המגוון הביולוגי בשטח  ממשקי העיבודלעומת  מחקרים שבדקו את ההשפעה של מורכבות נופית

לממשקים השפעה על ת יש השפעה על המגוון הביולוגי, בעוד שכי למורכבות הנופימצאו  ,החקלאי

חקלאיים יש חשיבות רק בנופים ; או שלממשקים (Schmidt et al., 2005)צפיפות הפרטים בלבד 

 .(Fischer et al., 2011) מעט מרכיבים טבעיים בנוףעם , לא מורכבים, בהם מרבית השטח מעובד

 שיטת העבודה: אפיון וניתוח ערכיות שטחים חקלאיים .5

 חקלאיים לאפיון שטחים מקורות מידע 5.1

ניתן לאסוף מידע מתוך מקורות קיימים )שכבות מידע  האפיון והניתוחבנוגע לחלק ממרכיבי 

גיאוגרפי קיימות, נתוני למ"ס, תחשיבי גידולים של משרד החקלאות ועוד(. בנוגע למרכיבים אחרים 

 יש צורך לאסוף מידע בסקרי שטח. 

 סקר שטח אקולוגי 5.2

  אותם על בסיס מידע נגיש קיים, שלא ניתן לבדוק  למרכיביםהסקר האקולוגי יספק מידע בנוגע

 .או שיש צורך לדייק את המידע ממקורות זמינים על בסיס מידע מהשטח

 גידול מופר, ההתייחסות תהיה בעיקר להרכב -: היות ובית הגידול החקלאי הוא ביתסקר בוטני

היחס בין עושר המינים בסכנת הכחדה/נדירים/אנדמיים מחד, למינים  –חברת הצומח 

פולשים/סגטליים/רודרליים מאידך, ואולי גם לעושר המינים הכללי. ככל שעושר המינים 

יהיה נמוך יותר, כך הערכיות  האדם-מלוויעושר המינים "המיוחדים" יהיה גדול יותר, וככל ש

 האקולוגית תהיה גבוהה יותר.

 לדיון ופיתוח מתודולוגי בהמשך.רגליים-סקר פרוקי :  

דיון במרכיבים השונים שניתן לבדוק בסקר בשטחים חקלאיים, ומדוע  יםמציג 'ג-ו 'ב יםנספח

החיסרון העיקרי בבדיקות שטח הוא העלות. ככל שניתן  רגליים.-פרוקיבהוחלט להתמקד בצמחיה ו

 .להסתמך על בדיקת צמחיה, מדובר בעלות סבירה

 הערכיות ניתוח 5.3

 ,יוגדר סולם ערכים המאפשר ייחוס ערכיות אקולוגית שזוהו בפרק הקודם, בכל אחד מהמרכיבים

ההתלבטות  ווצגי –משמעי -מידע מהספרות. במקרה שאין מידע כזה, או שהמידע אינו חדבסיס על 

 והשיקולים לכאן ולכאן. 

 פירוט שיטת העבודה 5.4

הטבלה הבאה מפרטת את המרכיבים השונים של המדד הנוגעים להיררכיות הניתוח השונות. עבור 

כל מרכיב מפורטים האפיון, מקורות המידע הזמינים, הצורך לערוך סקר בשטח ומה יש לבדוק בו, 

 ותו, או פירוט ההתלבטויות ככל שישנן.מדד ערכיות מוצע ככל שניתן לגבש א
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 ניתוח: המערכת האקולוגיתההיררכית  5.4.1

 מוצע מדד ערכיות סקר שטח מקורות מידע זמינים אפיון המרכיבים מרכיבים
המערכת 

 האקולוגית
)בסקלות 
מרחביות 

שונות, בהתאם 
 למידע הקיים(

מיקומו של השטח החקלאי 
גידול בעל חשיבות גבוהה -בבית

 בשטחים שמורים()לא מיוצג 

שכבת ממ"ג: מערכות 
אקולוגיות לא מיוצגות 

 רותם ועמיתיומתוך 
(2016) 

כאשר  ערכיות מירבית לא נדרש
השטחים החקלאיים 

נמצאים במערכות 
אקולוגיות המיוצגות 
בחסר בשמורות טבע 

ושטחים מוגנים 
 אחרים

 היררכית הניתוח: המרחב החקלאי / יחידת הנוף החקלאי 5.4.2

מקורות מידע  המרכיבים אפיון מרכיבים
 מוצע מדד ערכיות סקר שטח זמינים

 נדרש לפתח מדדים לא נדרש שכבת ממ"ג סוג הקרקע סוג קרקע
אפיון הטופוגרפיה שבה נמצאים  טופוגרפיה

השטחים החקלאיים, כגון: 
חקלאות הררית / חקלאות 

מישור )עמק( / חקלאות לאורך 
 נחל

שכבת ממ"ג קווי 
 גובה / שיפועים

 נדרש לפתח מדדים נדרשלא 

אזורים המוצפים בעונות  שטחי הצפה
הגשמים לתקופות זמן 

 משמעותיות )יש להגדיר(

 נדרש לפתח מדדים לא נדרש לבדיקה

המורכבות 
 הנופית

שיעור השטחים הטבעיים מתוך 
 יחידת הנוף

ניתוח הנוף על 
 בסיס תצ"א

מורכבות נמוכה: השטח הטבעי  לא נדרש
 יחידת הנוף.משטח  20%-קטן מ

יחידה טבעית: השטח הטבעי גדול 
 משטח יחידת הנוף. 70%-מ

גבוהה מאוד: -מורכבות בינונית
משטח  20-70%השטח הטבעי בין 

היחידה, בחלוקה לרביעונים, 
 בסדר עולה.

אופי המגע בין 
שטחים 

חקלאיים 
 לטבעיים

אורך קו המגע בין השטח 
 החקלאי לטבעי

ניתוח הנוף על 
 בסיס תצ"א

 לבדיקה דרשלא נ

מסדרונות 
אקולוגיים 

 מקומיים

קיום תאי שטח טבעיים 
אורכיים, החוצים את המרחב 
החקלאי. למשל: שולי השטח/ 

ערוצי ניקוז/ שולי דרכים/ 
משוכת  שדרת עצים משברי רוח/

 גלי אבנים טרסות/ צומח/

ניתוח הנוף על 
 בסיס תצ"א

דיוק 
הניתוח 

שנערך על 
 בסיס תצ"א

ידת נוף ערכיות מירבית: יח
חקלאי שיש בה מסדרון אקולוגי 

מקומי בעל מאפיינים טבעיים 
 החוצה את יחידת הנוף.

: יחידת נוף מאוד ערכיות גבוהה
חקלאי שיש בה מסדרון אקולוגי 

מקומי בעל מאפיינים טבעיים 
 בשולי יחידת הנוף בלבד.

: יחידת נוף חקלאי גבוההערכיות 
שיש בה תשתית למסדרון מקומי 

יחידת הנוף, עם החוצה את 
פוטנציאל לא ממוצה )למשל 

תעלת ניקוז ללא שוליים טבעיים 
 .מתאימים(

: יחידת נוף חקלאי בינוניתערכיות 
שיש בה תשתית למסדרון מקומי 
בשולי יחידת הנוף, עם פוטנציאל 

 לא ממוצה.
: יחידת נוף חקלאי נמוכהערכיות 

 ללא מסדרון אקולוגי מקומי.
ניגודיות 
הצמחיה 
 הטבעית

 והחקלאית

התאמה / ניגודיות במאפייני 
הצמחיה החקלאית והטבעית. 

למשל במטעים סמוכים לשטחי 
חורש יש התאמה במאפייני 

צמחיה )עצים(; כאשר שטחי 
גד"ש סמוכים לחורש יש 

 ניגודיות גדולה.

שכבת צמחיה 
מתוך סקר טבע 

ונוף; שכבת 
גידולים חקלאיים 

 משרד החקלאות

אפיון שכבת 
הצומח 
בשטח 

טבעי ה
 הגובל

ערכיות מירבית: כאשר יש 
התאמה מבחינת צורות החיים 
)יער פתוח בשטח הטבעי וכרמי 
זיתים/שקדים בחקלאות; בתה 

בשטח הטבעי וגד"ש  עשבונית
 בחקלאות וכו'(.
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 היררכית הניתוח: שולי החלקה 5.4.3

מקורות מידע  אפיון המרכיבים מרכיבים
 זמינים

 מוצע מדד ערכיות סקר שטח

גידור השטחים  גידור
 החקלאיים

מיפוי ממ"גי 
 חלקי ברט"ג

 מיפוי הגדרות
 לסוגיהן

 לבדיקה של הספרות המחקרית בנושא.

אפיון שולי  אין אפיון שולי החלקה שוליים
 החלקה

ערכיות מירבית: שוליים רחבים )להגדיר רוחב( 
 בשלטון מיני בר.

 ערכיות גבוהה: שוליים צרים בשלטון מיני בר.
בינונית: שוליים רחבים בשלטון מיני ערכיות 
 באשה.

ערכיות נמוכה: שוליים צרים בשלטון מיני 
 באשה.

שוליים ללא /ערכיות מזערית: ללא שוליים
 .צמחי בר

אפיון שולי דרכים 
 החוצות את החלקה

אפיון שולי  אין
 הדרכים

אפיון שדרות עצים  שדרות צומח
 רוח-משברי

אפיון שדרות  אין
 העצים

רוח מקומיים, -מירבית: עצים משבריערכיות 
 שלטון מיני בר למרגלותיהם.
רוח מקומיים, -ערכיות גבוהה: עצים משברי

 שלטון מיני באשה למרגלותיהם.
רוח -ערכיות בינונית: עצים משברי

 פולשים/זרים, שלטון מיני בר למרגלותיהם.
רוח -ערכיות נמוכה: עצים משברי

 לותיהם.פולשים/זרים, שלטון מיני באשה למרג
-ערכיות מזערית: ללא שדרות עצים משברי

 .ללא צמחי בר למרגלותיהם/רוח
אפיון משוכות  אין אפיון משוכות צומח

 הצומח
ערכיות מירבית: משוכות ממינים מקומיים, 

 שלטון מיני בר למרגלותיהם.
ערכיות גבוהה: משוכות ממינים מקומיים, 

 שלטון מיני באשה למרגלותיהם.
בינונית: משוכות ממינים ערכיות 

 פולשים/זרים, שלטון מיני בר למרגלותיהם.
ערכיות נמוכה: משוכות ממינים פולשים/זרים, 

 שלטון מיני באשה למרגלותיהם.
ללא צמחי /ערכיות מזערית: ללא משוכות צומח

 .בר למרגלותיהם
גדות ערוצי 

)כאשר  ניקוז
גובלים 
בשטח 

חקלאי או 
 חוצים אותו(

וצי אפיון גדות ער
 הניקוז

שכבות ערוצים 
של רשויות 

הניקוז, סקרי 
ערכיות נחלים 

לתחזוקה 
במקומות שבהם 

נערכו סקרים 
 כאלו

 ערכיות מירבית: שלטון מיני בר בגדות. אפיון הגדות
ערכיות גבוהה: אין דומיננטיות למיני 

 בר/באשה.
 ערכיות בינונית: שלטון מיני באשה בגדות.

 מכוסח.ערכיות נמוכה: הצומח בגדות 
 ערכיות מזערית: הצומח בגדות מרוסס.

בחקלאות הררית:  טרסות
 אפיון הטרסות

אפיון  אין
 הטרסות

ית: טרסות גבוהות/רחבות ערכיות מירב
 שלטון מיני בר.ב )להגדיר(

ערכיות גבוהה: טרסות נמוכות/צרות בשלטון 
 מיני בר.

ערכיות בינונית: טרסות גבוהות/רחבות 
 בשלטון מיני באשה.

יות נמוכה: טרסות נמוכות/צרות בשלטון ערכ
 מיני באשה.

ללא  טרסותללא טרסות/ערכיות מזערית: 
 .צמחי בר

בחקלאות עמקים:  גלי אבנים
 אפיון גלי האבנים

אפיון גלי  אין
 האבנים

גלי אבנים גבוהים/רחבים ערכיות מירבית: 
 שלטון מיני בר.ב )להגדיר(

ערכיות גבוהה: גלי אבנים נמוכים/צרים 
 בשלטון מיני בר.

ערכיות בינונית: גלי אבנים גבוהים/רחבים 
 בשלטון מיני באשה.

ערכיות נמוכה: גלי אבנים נמוכים/צרים 
 בשלטון מיני באשה.

 גלי אבניםערכיות מזערית: ללא גלי אבנים/
 .ללא צמחי בר
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מקורות מידע  אפיון המרכיבים מרכיבים
 זמינים

 מוצע מדד ערכיות סקר שטח

שטחים 
 מוברים

אפיון השטחים 
 המוברים

אפיון  אין
השטחים 
 המוברים

שטח מובר גדול )להגדיר(, ערכיות מירבית: 
 בשלטון מיני בר.

ערכיות גבוהה: שטח מובר קטן בשלטון מיני 
 בר.

ערכיות בינונית: שטח מובר גדול בשלטון מיני 
 באשה.

ערכיות נמוכה: שטח מובר קטן בשלטון מיני 
 באשה.

 ערכיות מזערית: ללא שטחים מוברים.

 היררכיית הניתוח: החלקה החקלאית 5.4.4

מקורות מידע  המרכיביםאפיון  מרכיבים
 מדד ערכיות סקר שטח זמינים

הענף החקלאי, וככל הניתן  סוגי גידולים
הגידול החקלאי הספציפי. 

 -בגד"ש עם מחזור זרעים 
יאופיין המחזור )ככל 

 הניתן(.

שכבת ממ"ג משרד 
החקלאות. דיוק 

הנתונים בשיחות 
 עם חקלאים

דיוק נתוני שכבת 
 הממ"ג

 -הספרות מספקת מדד חלקי 
 ראו נספח א. 

ניתוח שכבת הממ"ג  גודל החלקות גודל החלקות
משרד החקלאות, 
חלוקה לפי מדרגי 

 גדלים. לבדיקה

לבדיקה של הספרות  לא נדרש
לעת עתה  המחקרית בנושא.

אין מספיק הוכחות 
 . 14לרלוונטיות של המדד

בעל / שלחין. כמות המים  השקיה
)מדרגות המשמשת בגידול 

 שונות(

ניתן להתייחס 
לדפוסי השקיה, 

הדברה, דישון 
ועיבודי קרקע לפי 

הסטנדרטים 
המקובלים 

בחקלאות בישראל 
)מפורטים בתחשיבי 

 שלהגידולים 
שה"מ(. מוצע לדייק 

את הנתונים עבור 
השטחים 

הספציפיים בשיחות 
מרוכזות מול 

 החקלאים ונציגיהם

דיוק נתונים ככל 
הניתן מצפיה 

האם בשטח: 
רואים מערכות 

 השקיה? 

ייחוס הערכיות הינו מורכב, 
 בגלל השיקולים הבאים:
א. פרט לנושא ההשקיה, 

מדובר בממשקים דינאמיים, 
החקלאי משנה אותם מידי 

תקופה, ואילו ממצאי הסקר 
אמורים להיות תקפים למשך 

 מספר שנים קדימה.
ב. מסקירת הספרות )ישראלי 

( לא עולה כי 2017ועמיתיו, 
ממשקים חקלאיים השפעה ל

מוכחת על המגוון הביולוגי 
 בשטחים חקלאיים.

מוצע לעת עתה לאפיין את 
השטחים החקלאיים על פי 

מרכיבים אלו, אבל לא לייחס 
ערכיות אקולוגית. לערוך 

שיחה עם אנשי שטח, 
חקלאים במקום וגורמים 

נוספים לחשיבה אודות 
 הערכיות.

שימוש בדשנים, בפרט  דישון
עשירים בחנקן,  בדשנים

שהוא היסוד המסיס שעלול 
בשימוש לא נכון לדלוף למי 
התהום או לגופי מים 

 עיליים.
פליחה עמוקה, פליחה  עיבודי קרקע

פליחה. -מינימאלית, אי
גידולים שלא נדרשים 

 לפליחה )מטעים(

הדברה כימית או הדברה  הדברה
משולבת. האם יש בגידול 

 החקלאי טכנולוגיות הדברה
משולבת בשימוש חקלאי 

 נרחב יחסית.

אין נתונים. תחשיבי 
שה"מ מפרטים 

באופן כללי חומרי 
הדברה שיכולים 

לא  –לשמש בגידול 
ברור איזה חומר 

ואיזו כמות משמשת 
 בפועל

דיוק נתונים ככל 
הניתן מצפיה 
בשטח: האם 

רואים מלכודות 
 למזיקים?

ייחוס הערכיות הינו מורכב: 
-מהממשק דינמי, למעלה 

 חומרי הדברה; יש 1,000
לפתח מדדים של השוואה בין 

חומרים לפי מידת רעילות 
ביחס לכמות; לא ברור אם 
יש השפעה על מגוון ביולוגי 

 (.2017)ישראלי ועמיתיו, 

 סיכום .6

המתודולוגיה המוצעת מבוססת על ניתוח מאפייני השטח במערכת מידע גיאוגרפי, המגובה 

חשיבות לעריכת בדיקות שטח של המגוון הביולוגי הממשי בשטחים בבדיקות שטח. נראה כי יש 

חקלאיים במסגרת סקרי טבע ונוף, אך לא ניתן להסתמך עליהן בלבד; לפיכך המתודולוגיה המוצעת 

                                                      
תמהיל בין בתי גידול חקלאיים וטבעיים בנוף. גודל הינו הס הנופי. פסיפס נופי בין גודל השדות לפסיפיש להבחין  14

לגודלם של השדות המעובדים. יתכן מרחב שכולו מעובד, ללא בתי גידול טבעיים, אבל השדות עצמם הם  -השדות
 הינם גדולים.במצב זה לא ברורה ההשפעה על מדדים אקולוגיים, בהשוואה למרחב שכולו מעובד אבל השדות  קטנים.
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לבחינת ערכיות אקולוגית של שטחים חקלאיים מתבססת על מסקנות מתוך סקירת ספרות, בצד 

בחרו. יש לתת את הדעת על אופן יטח חקלאיים שיהשלמה של המידע על ידי בדיקות בתאי ש

 הבחירה של השטחים לסקרי שטח.

 רשימת ספרות .7

Fischer, C., Thies, C. & Tscharntke, T. (2011) Small mammals in agricultural landscapes: 

Opposing responses to farming practices and landscape complexity. Biological 

Conservation, 144(3): 1130-1136. 

Mandelik, Y., Roll, U. & Fleischer, A. (2010) Cost-efficiency of biodiversity indicators 

for Mediterranean ecosystem and the effects of socio-economic factors. Journal 

of Applied Ecology, 47(6): 1179-1188. 

Schmidt, M., Roschewitz, I., Thies, C. & Tscharntke, T. (2005) Differential effects of 

landscape and management on diversity and density of ground-dwelling 

farmland spiders. Journal of Applied Ecology, 42: 281-287. 

Tscharntke, T., Klein, A.M., Kruess, A., Steffan-Dewenter, I. & Thies, C. (2005) 

Landscape perspectives on agricultural intensification and biodiversity - 

ecosystem service management. Ecology Letters, 8: 857-874. 

לתפוצת  תשטחים חקלאיים כתשתי(. 2011. )וכרמל, י דולב, ע., סקוטלסקי, א., פדרמן, ר.

 אורגניזמים: מהו הערך של ענפי החקלאות השונים לקישוריות המגוון הביולוגי במרחב?

 רמת הנדיב: נקודת ח"ן.

ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים (. 2017. )ודיין, ת אמדור, ל., ישראלי, ל.

המשרד : ליםירוש .ראיות מאזורי אקלים ים תיכוני והמלצות לשמירה ולטיפוח- לישראל

 .להגנת הסביבה

ת דנקורמת הנדיב:  חקלאות בת קיימא. -חקלאות נופית (. 2011. )ואמדור, ל קפלן, מ., רינגל, נ.,

 ח"ן.

רשות הטבע  מדיניות והמלצות לפעולה. -השפעת גידור על שטחים פתוחים (. 2014. )רותם, ד

 והגנים.

(. מידת יצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות 2016. )ואמיר, ש רותם, ד., וייל, ג., וולצ'אק, מ.

 .16-23 :(1)5אקולוגיה וסביבה, בשטחים המוגנים בישראל. 
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 מזרח הגליל התחתון –: חקר מקרה 1נספח 

 רקע 1

מטרת המסמך הנוכחי היא לבחון את המתודולוגיה המוצעת לבחינת הערכיות האקולוגית של 

בתחום סקר מזרח הגליל התחתון. מדד  –במקרה בוחן  (2017ועמיתיו, )פרלברג שטחים חקלאיים 

זה הוא מדד השוואתי בין השטחים החקלאיים עצמם בלבד, ואינו עומד בהשוואה למדד השטחים 

 שאינם חקלאיים )טבעיים ומיוערים(, שמלכתחילה ערכיותם גבוהה יותר ברוב המקרים.

ה האקולוגית )בקנה המידה הארצי(, יחידת הנוף, המדד מבוסס על ארבע רמות היררכיות: היחיד

שולי החלקה והחלקה החקלאית. מפאת מגבלות תקציביות, עבודה זו עוסקת בניתוחים מרחביים 

מבוססי ממ"ג וניתוח אורתופוטו, מבלי לבצע עבודת שדה בשטחים החקלאיים עצמם. המשך 

 דת שדה משלימה.הפרויקט מחייב בחינה, אימות וכיול המודל המוצע בעזרת עבו

 31%-דונם של גידולים חקלאיים )כ 200,000-החקלאות בתחום סקר מזרח הגליל התחתון כוללת כ

 :(2011)קפלן ועמיתיו, מסך שטח הסקר(. לחקלאות זו שני אפיונים נופיים עיקריים 

 שטחים מעובדים קטנים בתאי שטח מישוריים יחסית, פעמים החקלאות באזורים ההרריים :

לאחר הכשרת קרקע משמעותית )יצירת טרסות חקלאיות(, המהווים כתמים בשטח רבות 

 ההררי הטבעי.

 שטחים מעובדים גדולים יותר, באזורי הרמות המישוריים יחסית. החקלאות באזורי הרמות :

שטח טבעיים בדגם "משונן", בד"כ לאורך ערוצים המהווים את -שטחים אלו משולבים בתאי

 ע ארוך יחסית בין השטחים החקלאיים לטבעיים.עורקי הניקוז, וקו מג

פי רוב מלבנית, פרט למקומות שזה לא מתאפשר בשל הטופוגרפיה, -צורת חלקות העיבוד היא על

רגולרית ומותאמת לטופוגרפיה. השילוב בין אזורים מעובדים לאזורים -שאז צורת החלקות היא אי

 טבעיים הוא אחד המאפיינים המייחדים את האזור.

דולים העיקריים באזור הם גידולי שדה ומטעים: מטעים בעיקר באזור הצפוני )מצפון לכפר הגי

מהשטחים החקלאיים באזור,  80%-מצר( וגידולי שדה בעיקר באזור הדרומי. גידולי שדה מהווים כ

מהשטח החקלאי בתחומי  39%-דונם, כ 78,000-כאשר חיטה לגרעינים הינה הגידול המרכזי )כ

משטחי החקלאות באזור, כאשר הגידולים העיקריים הם זית  19%-ם מהווים כהסקר(. מטעי

דונם(. הדרים לסוגיהם נטועים על  5,000-דונם(, זית לשמן ושקד )כל אחד מהם כ 12,000-למאכל )כ

 דונם באזור הסקר )מקור הנתונים: שכבות ממ"ג, משרד החקלאות(. 4,000-שטח של כ

 מתודולוגיה 2

חקלאית הוגדרה על פי שכבת הממ"ג הקיימת של משרד החקלאות מפורום בסיס המידע: חלקה 

-multi. כאשר חלקה הייתה מוגדרת בשכבת הממ"ג ביותר מפוליגון אחד )2016הממ"ג הממשלתי 

part מ"ר אוחדו עם חלקות  400(, פוצלה הישות הממ"גית לפוליגונים נפרדים. חלקות שגודלן עד

דונם(. חלקות חקלאיות שמרכזן מחוץ לגבול הסקר או  0.4של  סמוכות זהות )שטח חלקה מינימלי

הושמטו מהניתוח, כמו גם  –שהן בתתחומי שטח מבונה )מתוך שכבת שטחים בנויים של מפ"י( 

-צמיחה/מבנים. לפיכך, נותחו רק חלקות שטח פתוח או בתי-חלקות חקלאיות של גידולים בבתי

 רשת שמחוץ לגבולות הישובים.
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 תוצאות 3

 ת הניתוח: היחידה )'המערכת'( האקולוגיתהיררכי 3.1

 הגידול נדיר יותר או מיוצג פחות בשטחים המוגנים בישראל, -: ככל שביתהעיקרון האקולוגי

גידול זה תהיה גבוהה יותר. זאת, -הערכיות האקולוגית של שטחים חקלאיים הנמצאים בבית

רכי הטבע האופייניים מכיוון שהשטחים החקלאיים הם במקרה זה התשתית היחידה לשימור ע

-הגידול הנדיר. במקרה של הברת השטח, לשטחים אלו הפוטנציאל לשיקום ולחידוש בית-לבית

 הגידול הטבעי.

 :חלוקת אזור הסקר ליחידות אקולוגיות בקנה המידה הארצי התבססה על המסמך:  השיטה

ידי רט"ג -על שנערך "מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים המוגנים בישראל"

 .(2016)רותם ועמיתיו, 

 :רוב שטח סקר מזרח הגליל התחתון משתייך ליחידה האקולוגית "יער פארק ים תוצאות-

מערב הסקר שייך ליחידה האקולוגית "חורש, בתה -תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן"; צפון

תיכונית באזורים הרריים"; ודרום אזור הסקר, במורדות גבעת המורה ורמת -ושיחייה ים

שייכים ליחידה האקולוגית "עמקים אלוביים  –קעת כסולות צבאים אל עמק חרוד, וכן מזרח ב

נחל קמה, וכן מורד נחל ארבל, שייכים ליחידה  –תיכוני". נחל תבור ויובלו -באקלים ים

  האקולוגית: "נחלים הרריים איתנים" )
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 על פי המיפוי הארצי, רוב שטח הסקר, למעט מורדותיו הדרומיים אל עמק חרוד ומזרח 1 מפה .)

תיכוני"(, אינו כולל יחידות -בקעת כסולות )יח' אקולוגית: "עמקים אלוביים באקלים ים

 אקולוגיות שאינן מיוצגות במידה מספקת בשטחים מוגנים.
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: התפלגות מרחבית של שטחים חקלאיים בסקר מזרח הגליל התחתון על פני יחידות אקולוגיות ארציות )רותם ועמיתיו, 1מפה 
2016) 
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 היררכית הניתוח: המרחב החקלאי/יחידת הנוף החקלאי 3.2

 יחידת הנוף החקלאי היא מרחב חקלאי המאופיין בהומוגניות מסוימת בין העיקרון האקולוגי :

הפיסיים, הכוללים את המסד הטבעי, ואת רישומה של התרבות האנושית בעיבוד מרכיביו 

הקרקע. ככל שמאפייני השטח נוטים יותר לכיוון הטבעי, הערכיות האקולוגית שלו תהיה 

 גבוהה יותר.

 :היררכית הניתוח של המרחב החקלאי/יחידת הנוף החקלאי מבוססת על חלוקת אזור  השיטה

יחידת נוף היא קבוצת חלקות -חידות נוף, וניתוח של מאפייניהן. תתי-הסקר ליחידות נוף ותת

צמודות בעלות מאפיינים דומים. בפרק זה הסתמכנו על חלוקת השטח שנערכה על ידי חברת 

אב לשטחים פתוחים במועצה האזורית -פרויקטים סביבתיים" במסגרת הכנת תכנית –"ליגם 

פים לגבולות סקר מזרח הגליל התחתון, וכוללים גליל תחתון. גבולות הניתוח הנופי אינם חופ

יחידות הנוף שהתקבלה מליגמ תוקנה כך שלא -את חלקו הצפוני בלבד של הסקר. שכבת תת

יחידות שלא מופו ע"י ליגמ. במפות שיוצגו בפרק זה -ייחצו חלקות חקלאיות, ונוספו מספר תת

האזור  –וגבול הניתוח הנופי מסומנים לפיכך שני גבולות: גבול סקר מזרח הגליל התחתון; 

יחידות הנוף במסגרת הכנת תכנית האב, ובו מבוצע הניתוח -בתחום הסקר שבו בוצע ניתוח תת

 –שטח מבונים -של המרחב החקלאי ויחידות הנוף החקלאי. מרחב הניתוח הנופי כולל תאי

חוניים. שטחי יישובים כפריים, השטח הבנוי של טבריה וכן שטחי מחנות צבא ומתקנים ביט

 שטחים אלו מסומנים בכל המפות באפור ולא נכללו בניתוח הנופי.

 :תוצאות 

 קרקע, טופוגרפיה, פשטי הצפה  3.2.1

 ניתוח סוג הקרקע והטופוגרפיה בוצעו במסגרת סקר הטבע והנוף, ולא יוצגו כאן שוב.

לנחל . במרחב הסקר מסומנים פשטי הצפה רק מדרום 3ב//34פשטי הצפה נבדקו בהתייחס לתמ"א 

יששכר, בחלק הדרומי ביותר של תחום הסקר: לאורך ערוץ נחל צבאים, במעלה נחל שיזפים, לאורך 

 נחל חמדיה, במורד נחל יוסף, במורד ואדי עבדאללה ובמורד נחל נחום.

 המורכבות הנופית 3.2.2

המורכבות הנופית הינה מדד לשיעור השטחים הטבעיים בהשוואה לשטחים המעובדים ביחידת 

תוח מבוצע על ידי חישוב שיעור השטחים הטבעיים )=לא מעובדים( מתוך סה"כ השטחים הנוף. הני

 יחידת נוף.-הפתוחים בכל תת

יחידות -מהשטח הפתוח נחשבו לתת 70%יחידות נוף שבהן השטחים שאינם מעובדים עולים על -תת

 וערכיותן הוגדרה כמירבית. –נוף טבעיות/טבעיות ברובן 

נחשבו כנוף בעל מורכבות נמוכה. המקור  - 20%-ח שאינו מעובד נמוך מיחידות נוף שבהן השט-תת

)פרלברג  , כפי שפורט במסמך המתודולוגיה(Tscharntke et al., 2005)להנחת עבודה זו הינו 

 .(2017ועמיתיו, 

ק"מ, כלומר תא  1-1.5"נוף" מוגדר כשטח ברדיוס של  (Tscharntke et al., 2005)יש לציין כי אצל 

יחידות הנוף בסקר הגליל התחתון הינן קטנות יותר, בגודל ממוצע של -קמ"ר. תת 3-4שטחו שטח ש

היחידה הגדולה  –קמ"ר  9-היחידה הקטנה ביותר; ועד כ –קמ"ר  0.15קמ"ר )במשרעת שבין  1.7-כ

 ביותר(.
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טבלה סווגו בהתאם לטבלה הבאה ) 20-70%יחידות נוף שבהן שיעור השטחים המעובדים בין -תת

 יחידות הנוף הרלוונטיות יהיו בכל אחת מהקבוצות.-(. המרווחים נקבעו כך ששליש מכל תת1

 חתוןיח' הנוף בסקר מזרח הגליל הת-חקלאית בתת-טבעית : חלוקה לרמות ערכיות של מורכבות נופית 1טבלה 

קטגוריות 
 ערכיות

אחוז שטחים 
טבעיים מתוך שטח 

 יח' הנוף-תת

מספר 
יח' -תת

 נוף
 37 70%-יותר מ מירבית

 5 51-70% גבוהה מאוד
 5 41-50% גבוהה

 6 21-40% בינונית
 21 20%-פחות מ נמוכה
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יחידות הנוף -יחידות הנוף במרחב. תת-מציגה את ניתוח המורכבות הנופית של תת 2 מפה

מהשטח טבעי( ממוקמות במרכז תחום הניתוח הנופי, כאשר  70%-החקלאיות )שבהן פחות מ

יחידות נוף טבעיות, שבהן השטח החקלאי -בשוליים המערביים, המזרחיים והצפוניים ישנן תת

יחידות הנוף הללו מאופיין בטופוגרפיה תלולה, שאינה מאפשרת -המעובד קטן יחסית. חלק מתת

יחידות הנוף החקלאיות מאופיינות כבעלות מורכבות נופית -עיבוד חקלאי. חלק משמעותי מתת

יח' נוף -תת 16ף הינו טבעי. יחידת הנו-משטח תת 20%-פחות מ –חקלאית נמוכה, כלומר -טבעית

מעובדים בהן נע בין -חקלאיות מאופיינות כמורכבות מבחינה נופית, כלומר ששיעור השטחים הלא

חקלאיים כוללים כתמים טבעיים לא מעובדים בתוך -הגידול הלא-היחידה. בתי-משטח תת 20-70%

 ים או מקומיים ועוד.השדות, שטחים טבעיים נרחבים בצד השטחים המעובדים, שדרות עצים נטוע
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 יח' הנוף-חקלאיים בתת-תמהיל שטחים טבעיים –: ערכיות המורכבות הנופית בסקר מזרח הגליל התחתון 2מפה 
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 קו המגע בין שטחים טבעיים לחקלאיים 3.2.3

 ות לשטחים הטבעיים החקלאי בין החלקותביחידת הנוף ככל שקו המגע : העיקרון האקולוגי

ארוך יותר ומפותל יותר, כך מתגברות השפעות השוליים ההדדיות: השפעות  – שסובבים אותן

השפעות השטח הטבעי על החקלאי. לפיכך, ככל  –השטח החקלאי על השטח הטבעי, ולהיפך 

 שקו המגע ארוך יותר, כך גדלה הערכיות האקולוגית של השטח החקלאי.

 :השיטה Error! Reference source not found.  מציגה את החלוקה לקטגוריות בהתייחס

יחידות הנוף במרחב. המרווחים נקבעו -לאורך קו המגע בין שטחים טבעיים לחקלאיים בתת

יחידות הנוף -יחידות הנוף במרחב, בסדר עולה בין תת-כך שכל קבוצה תכלול כחמישית מתת

 שבהן קו המגע קצר יחסית לאלו שבהן קו המגע ארוך יחסית.

 יח' הנוף בסקר מזרח הגליל התחתון-: ניתוח קו המגע בין שטחים טבעיים לחקלאיים בתת2טבלה 

קטגוריית 
 ערכיות

הערכת אורך קו המגע בין 
שטחים טבעיים 

 לחקלאיים

יח' -מספר תת אורך קו המגע
 נוף בקטגוריה

 13 מ' 1,400עד  קצר מאוד נמוכה
 15 מ' 1,401-2,800 קצר בינונית 

 15 מ' 2,801-5,200 בינוני גבוהה
 15 מ' 5,201-11,500 ארוך גבוהה מאד 
 16 מ' 11,500 -יותר מ ארוך מאוד מירבית 

 :תוצאות 

ככלל, מרחב סקר מזרח הגליל התחתון מאופיין בקו מגע ארוך בין שטחים טבעיים לחקלאיים, 

חקלאיים מבוצעים בשטחים  כאשר גבול השטחים המעובדים עוקב אחרי הטופוגרפיה. עיבודים

מישוריים יחסית, במקומות שבהם תנאים כאלו קיימים במרחב המאופיין ברובו בטופוגרפיה 

 הררית, הכוללת מורדות תלולים ומצוקים.

יחידות הנוף במזרח הגליל התחתון -בממוצע, אורך קו המגע בין שטחים טבעיים לחקלאיים בתת

 3גע הקצר ביותר היא גבעת דורון צפון )אורך קו המגע הוא יח' הנוף שבה קו המ-ק"מ. תת 6-הוא כ

 מ'(. 38,994יח' הנוף שבה קו המגע הארוך ביותר היא נחל קמה עילי )אורך קו המגע הוא -מ'(. תת
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יחידות נוף שונות -גה את ניתוח אורך קו המגע בין שטחים טבעיים לחקלאיים בתתמצי 3מפה 

במרחב. ככלל, קיימת הטרוגניות ביחס האורך של קו המגע בתחומי השטח שנבדק, למעט בדרום 

יחידות נוף המאופיינות בקו מגע ארוך מאד בין שטחים -אזור הניתוח, שם ישנו רצף גדול של תת

 טבעיים לחקלאיים.
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 יח' הנוף בסקר מזרח הגליל התחתון-: קטגוריות אורך קו המגע בין שטחים טבעיים לחקלאיים בתת3מפה 
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 מסדרונות אקולוגיים מקומיים 3.2.4

נערך ניתוח של מסדרונות אקולוגיים מקומיים בשטחים חקלאיים על בסיס פענוח תצ"א וזיהוי 

החוצים שטחים חקלאיים או גובלים בהם, כפי שפורט במסמך תאי שטח טבעיים אורכיים, 

 .(2017)פרלברג ועמיתיו,  המתודולוגיה

 יח' הנוף בסקר מזרח הגליל התחתון-בתת : ניתוח מסדרונות אקולוגיים מקומיים 3טבלה 

-מספר תת מדד הערכיות ערכיות
 יח' הנוף

יחידה טבעית/ 
 טבעית ברובה

 35 משטח היחידה טבעי )לא מעובד( 70%-מ למעלה

יחידת נוף חקלאי שיש בה מסדרון אקולוגי מקומי בעל  מירבית
 מאפיינים טבעיים החוצה את יחידת הנוף.

10 

יחידת נוף חקלאי שיש בה מסדרון אקולוגי מקומי בעל  גבוהה מאוד
 מאפיינים טבעיים בשולי יחידת הנוף.

9 

בה תשתית למסדרון מקומי החוצה את  יחידת נוף חקלאי שיש גבוהה
 יחידת הנוף, עם פוטנציאל לא ממוצה.

4 

יחידת נוף חקלאי שיש בה תשתית למסדרון מקומי בשולי  בינונית
 יחידת הנוף, עם פוטנציאל לא ממוצה.

7 

 5 יחידת נוף חקלאי ללא מסדרון אקולוגי מקומי. נמוכה
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יחידות הנוף -מציגה את ניתוח המסדרונות האקולוגיים המקומיים בשטחים חקלאיים, בתת 4מפה 

יחידות הנוף במרחב הסקר ישנם מסדרונות אקולוגיים מקומיים -השונות במרחב. במרבית תת

החוצים את השטחים החקלאיים או גובלים בשוליהם, אך התפלגותם אינה אחידה במרחב: באזור 

)סמוך לשדמות דבורה וכפר קיש(, וכן באזור המרכזי )סמוך ללביא וגבעת  הדרומי של שטח הסקר

ישנם אזורים שבהם יש מסדרונות אקולוגיים מקומיים בשטחים החקלאיים, ואילו באזור  –אבני( 

המסדרונות  –הצפוני: סביב כפר חיטים, ארבל וכפר זיתים, וכן סמוך לשדה אילן, אילנייה ושרונה 

 החקלאיים הינם מעטים.האקולוגיים בשטחים 

האזור הצפוני )סביב כפר חיטים, ארבל וכפר זיתים( מאופיין גם במורכבות נופית נמוכה )מעט 

שטחים טבעיים מתוך סך כל שטח יחידות הנוף(. כך גם האזור שבין שרונה, שדה אילן ואילנייה. 

טח יחידות הנוף(, באזורים אחרים המורכבות הנופית נמוכה )מעט שטחים טבעיים מתוך סך כל ש

אך ישנם מסדרונות אקולוגיים מקומיים משמעותיים בתוך השטחים החקלאיים. למשל: האזור 

שמצפון וממערב ללביא, מדרום לגבעת אבני, או ממזרח לשדמות דבורה. באזורים אלו ישנה 

ל חשיבות רבה למסדרונות האקולוגיים המקומיים, על רקע המורכבות הנופית הנמוכה והיעדרם ש

 גידול טבעיים נרחבים בתא השטח.-בתי
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 : מסדרונות אקולוגיים מקומיים בשטחים חקלאיים בסקר מזרח הגליל התחתון4מפה 
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 דמיון או ניגודיות במאפייני הצמחייה הטבעית והחקלאית 3.2.5

 מזרחי.יושלם לאחר סיום המיפוי הרציף של סקר הצומח במסגרת סקר גליל תחתון 

 היררכית הניתוח: שולי החלקה 3.3

 יחס היקף החלקה לשטחה 3.3.1

 קטן יותר, כך קטנות השפעות  –: ככל שקו המגע בין השטח הטבעי לחקלאי העיקרון האקולוגי

השוליים. לכן, ככל שהחלקה גדולה יותר ורגולרית יותר, קטנות השפעות השוליים שלה על 

 הקטן ביותר מתקיים במעגל(.השטחים הטבעיים הגובלים בה )יחס היקף לשטח 

 (.4טבלה : השטחים החקלאיים חולקו לחמש קטגוריות ברווחים שווים )השיטה 

 לקה חקלאית לשטחה בסקר מזרח הגליל התחתון: חלוקה לקטגוריות יחס היקף ח4טבלה 

קטגוריית 
 ערכיות

 אחוז מהשטח מס' חלקות סה"כ שטח חקלאי יחס היקף/שטח

 29% 166 דונם 59,000 10עד  קטן מאוד
 36% 520 דונם 73,000 10-20 קטן

 15% 765 דונם 31,000 20-30 בינוני
 10% 1,078 דונם 21,000 30-40 גדול

 10% 2,225 דונם 21,000 40מעל  גדול מאוד

 בדרום אזור הסקר, כמו גם בין לביא לשדה אילן בצפון אזור הסקר, חלקות גדולות תוצאות :

קטן יותר.  –ולכן יחס היקף החלקה לשטחה  –נוע עגול -יחסית, שחלקן מושקות בעזרת קו

רביד  מערב הסקר בין-משרונה עד כפר קיש, וכן בצפון –לעומת זאת, באזור מרכז הסקר 

 (.5מפה גדול יותר ) –חלקות קטנות עם יחס היקף לשטח  –למצפה 
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 : יחס היקף החלקה לשטח )מ' לדונם( בשטחים חקלאיים בסקר מזרח הגליל התחתון5מפה 
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 צפיפות ערוצי ניקוז החוצים את החלקה/גובלים בחלקה 3.3.2

 נוכחות ערוצי ניקוז בשטח החקלאי מעלה את המגוון הביולוגי, בשל יצירת העיקרון האקולוגי :

מקום מפלט למינים במהלך עיבוד הקרקע, קיומו של מסדרון אקולוגי מקומי ברמת החלקה, 

 גידול לח יחסית שסובל מהפרות תכופות פחות במרחב החקלאי. -ושמירה על בית

 החוצים את השטח החקלאי או גובלים בו. : מדד זה בחן את צפיפות ערוצי הניקוז השיטה

ערוצי הניקוז הוגדרו על פי שכבת מיפוי הערוצים הקווית של מפ"י, שלה נוסף רוחב מלאכותי 

מ' ומעלה מערוץ הניקוז )בתוספת הרוחב  10מ'. חלקה הוגדרה כגובלת בערוץ ניקוז, אם  25של 

 –קטגוריות. הראשונה  נגעו בשטח החלקה. השטחים החקלאיים חולקו לחמש –שהוגדר( 

חלקה חקלאית ללא ערוצי ניקוז חוצים/גובלים. שאר ארבע הקטגוריות חולקו כך שבכל 

 אלף דונם בכל קטגוריה(. 32-42קטגוריה יהיה שטח חקלאי דומה )

 התחתון: חלוקה לקטגוריות יחס אורך ערוצי ניקוז לשטח חלקה חקלאית בסקר מזרח הגליל 5טבלה 

קטגוריית 
 ערכיות

יחס אורך 
 ערוצים/שטח

 אחוז מהשטח מס' חלקות סה"כ שטח חקלאי

 18% 1,323 דונם 38,000 מ'/דונם 6מעל  מירבית
 17% 326 דונם 36,000 מ'/דונם 3.5-6 גבוהה מאד

 16% 225 דונם 32,000 מ'/דונם 2-3.5 גבוהה
 21% 294 דונם 42,000 מ'/דונם 2עד  בינונית
 28% 2,537 דונם 57,000 ללא ערוצים נמוכה

 ככלל, לא נמצא דפוס מרחבי ברור לדגם הפיזור של חלקות שנחצות על ידי ערוצים תוצאות :

או שגובלות בערוצים, למעט האזור הסובב את כפר כמא ושרונה, וכן סביב כפר זיתים, ארבל 

 (.6מפה שם אין ערוצי ניקוז כלל ברוב החלקות החקלאיות ) –ומצפה 
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 : צפיפות ערוצי ניקוז החוצים את החלקה החקלאית או גובלים בה בסקר מזרח הגליל התחתון6מפה 

 



 חקלאיים בשטחים אקולוגית ( ערכיות2017פרלברג ועמיתיו ) 

38 

 גובלות בחלקה/צפיפות דרכי עפר החוצות את החלקה 3.3.3

 מדד זה בחן את הפוטנציאל לנוכחות שוליים בצד השטח החקלאי, כשולי העיקרון האקולוגי :

שדות או דרכים. שוליים כאלו עשויים לתרום למגוון הביולוגי בהיותם מקום מפלט אפשרי 

למינים במהלך עיבוד הקרקע, קיומו של מסדרון אקולוגי מקומי ברמת החלקה, ושמירה על 

 גידול יבש יחסית שסובל מהפרות תכופות פחות במרחב החקלאי.-בית

 קיומם של שוליים, ולא בחן את  לפוטנציאל: חשוב להדגיש כי מדד זה הוא אינדיקטור השיטה

. בחינה כזאת אינה אפשרית ללא עבודת שדה, ולכן לא בוצעה בפועלקיומם של שוליים כאלו 

חלקה  –החקלאיים חולקו לחמש קטגוריות. הראשונה במסגרת העבודה הנוכחית. השטחים 

חקלאית ללא דרכי עפר חוצות/גובלות. שאר ארבע הקטגוריות חולקו כך שבכל קטגוריה יהיה 

 אלף דונם בכל קטגוריה(. 44-55שטח חקלאי דומה )

 מזרח הגליל התחתון : חלוקה לקטגוריות יחס אורך דרכי עפר לשטח חלקה חקלאית בסקר6טבלה 

קטגוריית 
 ערכיות

יחס אורך 
 דרכים/שטח

 אחוז מהשטח מס' חלקות סה"כ שטח חקלאי

 22% 2,377 דונם 44,000 מ'/דונם 12מעל  מירבית
 25% 853 דונם 51,000 מ'/דונם 7-12 גבוהה מאד

 27% 529 דונם 55,000 מ'/דונם 4-7 גבוהה
 22% 386 דונם 46,000 מ'/דונם 4עד  בינונית
 4% 609 דונם 57,000 ללא דרכי עפר נמוכה

 ככלל, לא נמצא דפוס מרחבי מאד בולט לדגם הפיזור של חלקות שנחצות על ידי דרכי תוצאות :

סביב חלקות קטנות יהיו יותר דרכי עפר  –עפר או שגובלות בהם, למעט הממצא שעל פי רוב 

דרכי עפר  –ארבל וסביב כפר קיש מאשר סביב חלקות גדולות. וכך, בין רביד לחמאם, סביב 

רבות יותר ביחס לשטח החלקה, בעוד שחלקות גדולות יותר עם פחות דרכי עפר מאפיינות בדרך 

 (.7מפה כלל את דרום אזור הסקר )
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 : צפיפות דרכי עפר החוצות את החלקה החקלאית או גובלות בה בסקר מזרח הגליל התחתון7מפה 
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 קריטריונים נוספים לאפיון שולי חלקה שלא ניתן לבחון ללא עבודת שדה 3.3.4

לצורך אפיון שולי החלקה, ניתן לבחון קריטריונים נוספים, אולם אלו מחייבים ניתוח מדוקדק של 

אורתופוטו ברזולוציה גבוהה, או עבודת שדה מפורטת. כלים אלו היו מעבר למגבלות הזמן 

והתקציב שהוגדרו לפרוייקט זה, ויש לבחון אותם בעבודת המשך. הקריטריונים הנוספים הם: 

רוח בשולי החלקה, נוכחות של טרסות/גלי אבנים בשולי החלקות, -נוכחות של שדרות עצים משברי

 חים מוברים בפאת השדה או בשוליים.וקיומם של שט

 היררכיית הניתוח: החלקה החקלאית 3.4

 גודל החלקה החקלאית 3.4.1

 ככלל, פסיפס של חלקות חקלאיות קטנות יותר יכול לתרום לגיוון הנופי העיקרון האקולוגי :

גידול טבעיים -)גיוון סוגי הגידולים החקלאיים במרחב(, למורכבות הנופית, ולשילוב של בתי

 מעובד רציף.-אם הן אינן מהוות מרחב חקלאי –ומסדרונות אקולוגיים בשולי החלקות 

 השטחים החקלאיים חולקו לחמש קטגוריות, כך שבכל קטגוריה יהיה שטח חקלאי השיטה :

 אלף דונם בכל קטגוריה(. 36-45דומה )

 מפרטת את  7טבלה דונם.  42: גודל החלקה החקלאית הממוצע בתחום הסקר הוא תוצאות

 החלוקה לקטגוריות על פי גודל חלקה.

 : ניתוח גודל החלקה החקלאית בסקר מזרח הגליל התחתון7טבלה 

קטגוריית 
 ערכיות

 אחוז מהשטח מס' חלקות סה"כ שטח גודל החלקה

 19% 3,276 דונם 38,000 דונם 25עד  מירבית
 21% 938 דונם 43,000 דונם 25-100 גבוהה מאד

 22% 309 דונם 45,000 דונם 100-200 גבוהה
 21% 164 דונם 43,000 דונם 200-350 בינונית
 18% 67 דונם 36,000 דונם 350מעל  נמוכה
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מציגה את התפלגות גדלי החלקות החקלאיות בתחום הסקר. החלקות הקטנות מרוכזות  8מפה 

-כפר כמא-כפר זיתים; שרונה-ארבל-בצפון ובמרכז מרחב הסקר, סמוך ליישובים כפר חיטים

; גזית וכפר מצר; טייבה ורמת צבי. ריכוז נוסף של חלקות קטנות נמצא כפר קיש-שדמות דבורה

מערב מרחב הסקר, באזור גבע וכפר יחזקאל. לעומת זאת, החלקות הגדולות מרוכזות -בדרום

 בדרום ומזרח מרחב הסקר, וכן סמוך ליישובים עין דור ולביא.

(. החלקות 1איור בות )שלא במפתיע, נמצא מתאם בין גודל החלקה החקלאית לצורת ההתייש

הגדולות ביותר שייכות לקיבוצים/קבוצות. חלקות בגודל בינוני שייכות למושבים 

צות מקומיות של יהודים, קטנות שייכות למושבים/מוע-שיתופיים/כפר נוער. חלקות בינוניות

ואילו החלקות הקטנות ביותר שייכות לכפרים/מועצות מקומיות של מיעוטים, וכן לישובים 

 קהילתיים, למושבות ולערים.

 
 (.SE: התפלגות שטח חלקה ממוצע בחלוקה לפי צורת ההתיישבות. קווי השגיאה מייצגים שגיאת תקן )1איור 
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 : התפלגות מרחבית של גודל החלקות החקלאיות בסקר מזרח הגליל התחתון8מפה 
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 סוגי הגידולים החקלאיים 3.4.2

 סוגי הגידולים החקלאיים יכולים להשפיע מאד על המאפיינים העיקרון האקולוגי :

הטבעיים האקולוגיים של השטח החקלאי, ועל מידת ההשפעה של השטח החקלאי על השטחים 

עיבוד הקרקע, השקייה, דישון,  –הסובבים אותו. מידת האינטנסיביות של הממשק החקלאי 

נקבעת בהתאם לדרישות הגידול החקלאי הספציפי. מידת השפעת כל אחד  –ריסוס וכד' 

 מהממשקים החקלאיים תיבחן להלן בנפרד.

 חב סקר מזרח הגליל : לפי נתוני מערכת המידע הגיאוגרפית של משרד החקלאות, במרהשיטה

ממשקים חקלאיים. הגידולים הללו מסווגים על -סוגים שונים של גידולים 95התחתון ישנם 

ענפים עיקריים: גידולי שדה )גד"ש( וירקות בשטח פתוח; מטעים;  7-ידי משרד החקלאות ל

 הדרים; מטעים בכיסוי; ירקות בכיסוי; פרחים; ושטח חקלאי לא מעובד. 

ות מפרידים בין גידולים בממשקים שונים. לדוגמה, עגבניות בבית רשת נתוני משרד החקלא

ועגבניות בשטח פתוח נחשבים במערכת הממ"ג של משרד החקלאות כגידולים נפרדים, למרות 

שבשני המקרים מדובר בעגבניות. מנקודת מבט סביבתית יש היגיון בהתייחסות הנפרדת 

דול וצריכת התשומות שונים )כמות המים לגידולים בממשקים שונים, מכיוון שאופן הגי

להשקיה, כמות הדשנים, שימוש בחומרי הדברה וכו'(, כמו גם ההיבטים האקולוגיים 

הגידול )כמו קישוריות, מספר נישות אקולוגיות, -המתייחסים למאפיינים הטבעיים של בית

 הגידול וכד'(.-גיוון בתי

רד החקלאות הם סיווגים כלליים ולא יש לציין כי חלק מהסיווגים במערכת המידע של מש

ממשקים ספציפיים. למשל "גידולים שונים בשטח פתוח"; "גד"ש שונים" -מתייחסים לגידולים

וכדומה. מכיוון שלא ניתן לנתח באופן מדויק את התשומות החקלאיות בסיווגים כלליים כאלו 

י הממשקים בגידולים גרענו את הסיווגים הללו מהניתוח בפרק הנוכחי. ניתוח של מאפיינ –

 חקלאיים שונים, מנקודת מבט סביבתית, הינו מורכב ודורש זמן רב. 

הגידולים העיקריים במרחב  19בכדי לתחום את העבודה לגבולות ישימים, נציג כאן ניתוח של 

. הגידולים 8טבלה דונם במרחב הסקר(, כמפורט ב 500)שכל אחד מהם מגודל בשטח העולה על 

 משטחי החקלאות במרחב הסקר. 60%-הללו מכסים כ
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 : הגידולים החקלאיים העיקריים בתחום סקר מזרח הגליל התחתון )מקור: ממ"ג משרד החקלאות( 8טבלה 

סה"כ שטח גידול  גידול ענף
 בתחום הסקר ]דונם[

 77,858 חיטה לגרעינים גד"ש וירקות בשטח פתוח

 11,816 זית למאכל שלחין ובעל מטעים

 5,176 זית לשמן שלחין ובעל מטעים

 4,975 שקד שלחין ובעל מטעים

 3,318 תלתן לזרעים ושחת גד"ש וירקות בשטח פתוח

 1,918 מנגו מטעים

 1,913 שלחין ובעלענבי יין  מטעים

 1,710 אבטיח לגרעינים לפיצוח גד"ש וירקות בשטח פתוח

 1,536 חמניות לפיצוח גד"ש וירקות בשטח פתוח

 1,403 אפונה גד"ש וירקות בשטח פתוח

 1,190 אור הדרים

 1,086 בצל גד"ש וירקות בשטח פתוח

 892 עגבניות לתעשייה גד"ש וירקות בשטח פתוח

 847 גזר פתוח גד"ש וירקות בשטח

 813 רד )אשכולית אדומה(-ריו הדרים

 806 תירס מתוק גד"ש וירקות בשטח פתוח

 784 חמצה )חומוס( גד"ש וירקות בשטח פתוח

 612 אבוקדו מטעים

 594 אבטיח סידלס )למאכל( גד"ש וירקות בשטח פתוח

 מציגה את הענפים החקלאיים באזור הסקר לפי נתוני משרד החקלאות. הענף  9מפה : תוצאות

החקלאי העיקרי באזור הסקר הוא גידולי שדה וירקות שטח פתוח. באזור שבין שרונה לכפר 

 ם יותר דומיננטיים.המטעי –קיש, וכן בין רביד, כפר חיטים וכפר זיתים 

 ממשקים חקלאיים שיש להם השפעה סביבתית משמעותית: 3עבור כל אחד מהגידולים נותחו 

 השקיה, עיבודי קרקע ודישון.

משמעית. מסקירה -חשוב לציין כי ההשפעה של המרכיבים הללו על המגוון הביולוגי איננה חד

משמעיות לתרומה או -ראיות חדעולה כי אין  (2017)ישראלי ועמיתיו, של מחקרים מהעולם 

הפרעה של הממשקים הללו לשימור המגוון הביולוגי. לדוגמה: שטחי חקלאות בעל מסייעים 

חיים. -בשימור של מיני ציפורים מסוימות, אך שטחי חקלאות בהשקיה מסייעים בשימור של דו

ביאו להגברת הפחתת עיבודי הקרקע מסייעת למגוון הביולוגי בקרקע, כולל מזיקי חקלאות, שי

חיים המעדיפים קרקעות דלות בחנקן, אך מעט מחקרים -פעולות הדברה. ישנם צמחים ובעלי

תיכוניים, וקשה להסיק -בדקו את השפעתם של דשנים על מגוון ביולוגי באזורי אקלים ים

מסקנות על סמך מחקרים ספורים. לפיכך הניתוח של התשומות והממשקים החקלאיים שיובא 

 דר מתן מידע בלבד, ולא ניתוח ערכיות אקולוגית.כאן הינו בג

חיים מזיקים ומחלות צמחים. -ממשק חקלאי עיקרי נוסף הינו הדברה: של עשבים, בעלי

ממשק זה לא נותח בעבודה הנוכחית בגלל קשיים באיסוף מידע וניתוחו. מקור המידע העיקרי 

ת ההדרכה והמקצוע במשרד על ממשקים חקלאיים בגידולים שונים הינו תחשיבי שה"מ )שירו

החקלאות( המפרטים עבור כל גידול את הממשקים השונים, והתשומות השונות מבחינה 

תחשיבי שה"מ מפרטים את מגוון חומרי ההדברה שיכולים  –כמותית. בנוגע לחומרי הדברה 

מקובלות, -לשמש בגידול המסוים, אבל בניגוד למים או דשנים אין מדובר בכמויות סטנדרטיות
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שכן בדרך כלל החקלאים משתמשים בחומרי הדברה כתגובה לקיומו של מזיק או בעיה אחרת, 

ולא כצעד מנע סטנדרטי. חקלאים נוהגים לגוון את השימוש בסוגים שונים של חומרי הדברה 

כדי שלא לפגוע ביעילות ההדברה כתוצאה פיתוח עמידות של המזיקים כלפי חומר מסוים. 

גת רעילות שונה וקשה להשוות את ההשפעה הסביבתית של חומר לחומרי הדברה שונים דר

רעיל שמשתמשים בו בכמות מעטה לעומת חומר פחות רעיל שמשתמשים בו בכמות רבה. בניגוד 

לדשנים, המורכבים משלושה חומרי בסיס, חומרי הדברה מורכבים ממספר רב של חומרים 

ה(. לאור כל האמור לעיל קשה מאוד תכשירי הדבר 1,000-פעילים )בישראל מורשים לשימוש כ

 לנתח את נושא חומרי ההדברה.

עולה כי ההשפעה  (2017)ישראלי ועמיתיו, ראוי לציין גם כי מסקירת מחקרים מישראל והעולם 

משמעית. לאור האמור -של חומרי הדברה על המגוון הביולוגי בשטחים חקלאיים איננה חד

 לעיל, בחרנו שלא לנתח נושא זה במסגרת העבודה הנוכחית.

מקור הנתונים לניתוח הוא תחשיבי הגידולים הסטנדרטיים של שה"מ )שירות ההדרכה 

מפורסם אחת למספר שנים תחשיב המפרט את והמקצוע( במשרד החקלאות. עבור כל גידול 

במונחים כמותיים )למשל: כמה מ"ק מים לדונם נדרשים( ובמונחים  –התשומות בגידול 

כספיים )עלות התשומות(. בעבודה הנוכחית עשינו שימוש בתחשיבים העדכניים ביותר. המיפוי 

משרד החקלאות. התבסס על שכבת הגידולים החקלאיים, שנערכה על ידי יחידת הממ"ג של 

 .9טבלה נתוני הבסיס לניתוח ולמיפוי מוצגים ב
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 : התפלגות מרחבית של הענפים החקלאיים בסקר מזרח הגליל התחתון9מפה 
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 : ממשקים ותשומות עיקריות בגידולים המרכזיים בתחום הסקר, לפי סה"כ שטח הגידול בתחום הסקר9טבלה 

 גידול ענף
סה"כ שטח 

בתחום  הגידול
 הסקר

)מ"ק  מים
 לדונם(

עיבוד 
 הקרקע

)חנקן  דשן
ק"ג 

 לדונם(
 שם תחשיב )שה"מ( מקור

 (2017חיטה גרעינים נגב ובית שאן בעל )  5.52 מעובדת 0 77,858 חיטה לגרעינים גד"ש וירקות בשטח פתוח

 (2015תחשיב זית מנזולינו שלחין )  20.00 לא מעובדת 750 11,816 זית למאכל שלחין ובעל מטעים

 תחשיב זית סורי לשמן השקית עזר 12.00 לא מעובדת 300 5,176 זית לשמן שלחין ובעל מטעים

מעובדתלא  700 4,975 שקד שלחין ובעל מטעים  (2015תחשיב שקדים ) 30.00 

 (2014תלתן לשחת ש"ח לדונם ) 0.00 מעובדת 0 3,318 תלתן לזרעים ושחת גד"ש וירקות בשטח פתוח

 (2015תחשיב מנגו קיט )נובמבר  7.05 לא מעובדת 900 1,918 מנגו מטעים

 (2015קברנה סוביניון ) תחשיב כרם יין  10.50 לא מעובדת 200 1,913 ענבי יין שלחין ובעל מטעים

 (2017אבטיח לגרעינים לפיצוח בשלחין )  0.00 מעובדת 200 1,710 אבטיח לפיצוח גד"ש וירקות בשטח פתוח

 (2017חמניות לפיצוח בשלחין )זן פתוח( )  0.00 מעובדת 300 1,536 חמניות לפיצוח גד"ש וירקות בשטח פתוח

 (2017אפונה לתעשיה )  0.00 מעובדת 125 1,403 אפונה גד"ש וירקות בשטח פתוח

 (2015תחשיב אור )נובמבר  31.28 לא מעובדת 650 1,190 אור הדרים

 אמצע ינואר-בצל יבש זריעת אמצע דצמבר 25.20 מעובדת 700 1,086 בצל גד"ש וירקות בשטח פתוח

 (2014בשתילה ) עגבניות לתעשיה  19.20 מעובדת 450 892 עגבניות לתעשייה גד"ש וירקות בשטח פתוח

 גזר סתיו חורף 16.80 מעובדת 460 847 גזר גד"ש וירקות בשטח פתוח

 (2015תחשיב אשכולית אדומה )נובמבר  29.72 לא מעובדת 900 813 רד-ריו הדרים

 (2014תחשיב תירס קלחים עונה ה' ) 19.20 מעובדת 500 806 תירס מתוק גד"ש וירקות בשטח פתוח

 (2017חימצה שלחין )  0.00 מעובדת 250 784 חימצה )חומוס( פתוחגד"ש וירקות בשטח 

 (2015אבוקדו האס )נובמבר  21.60 לא מעובדת 1000 612 אבוקדו מטעים

 אבטיח סידלס שטח פתוח, שתילת מרץ יוני 14.70 מעובדת 400 594 אבטיח סידלס גד"ש וירקות בשטח פתוח
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 השקיה חקלאית 3.4.3

 מים הינם משאב טבע במחסור חמור בישראל, ולכן מבחינה סביבתית יש העיקרון האקולוגי :

 חשיבות לגידולים חקלאיים בעלי צריכת מים נמוכה יחסית.

 תשומות המים מופיעות בתחשיבי שה"מ במונחי מ"ק/דונם/שנה. לאחר איסוף השיטה :

הנתונים הכמותיים עבור כל גידול חקלאי, נערך מיון של הגידולים על פי כמות המים המשמשת 

מציגה נתונים עיקריים על ההשקיה החקלאית במרחב הסקר.  10טבלה בהם, מהקטן לגדול. 

גידולי בעל )ללא השקיה( תופסים את עיקר השטחים החקלאיים. שאר הגידולים החקלאיים 

חולקו לארבע קבוצות, מהשקיה נמוכה ועד גבוהה מאוד. חלק גדול מהשטחים החקלאיים 

דונם בלבד( מאופיינים בצריכת  3,300-ן מאוד מהשטחים )כשנותחו הם גידולי בעל. חלק קט

 מ"ק לדונם/שנה(. 900-מים גבוהה מאוד )למעלה מ

 : ניתוח תשומות ההשקיה בגידולים חקלאיים במרחב סקר מזרח הגליל התחתון10טבלה 

כמות מים  קטגוריית ערכיות
 )מ"ק/דונם/שנה(

שטח 
 )דונם(

אחוז 
 מהשטח

 68% 81,176 גידולי בעל ללא השקייה מירבית
 5% 5,810 300-פחות מ גבוהה מאד

 8% 9,045 300-499 גבוהה
 17% 19,873 500-899 בינונית

 3% 3,343 ומעלה 900 נמוכה מאוד
 .מסך השטחים החקלאיים במרחב הסקר 60%-השטחים החקלאיים שנותחו בעבודה הנוכחית מהווים כ*

 בתוצאות :  
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  מוצגת ההתפלגות המרחבית של נתוני ההשקיה החקלאית בגידולים שנותחו במרחב  10מפה

הסקר. גידולי הבעל )ללא השקיה( מרוכזים בדרום אזור הסקר וכן באזור הצפוני מסביב 

יא, לגבעת אבני ולשדה אילן. עיקרם שדות גד"ש גדולים יחסית, המעובדים על ידי ללב

קיבוצים. האזור שבו השקיה רבה נמצא במרכז שטח הסקר, בין כפר קיש לשרונה. אלו שטחים 

קטנים יחסית, שמרביתם מטעים השייכים לחקלאים במושבים. צריכת מים גבוהה מאוד 

ום לרביד, בכפר חיטים ובעמק הירדן )סמוך לנווה אור נמצאה בשטחים חקלאיים קטנים מדר

 ובית יוסף(.
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 : התפלגות מרחבית של כמות ההשקיה החקלאית בסקר מזרח הגליל התחתון10מפה 
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 עיבודי קרקע 3.4.4

 עיבודי קרקע אופייניים לגידולי שדה וירקות שטח פתוח. בגידול מטעים העיקרון האקולוגי :

צמיחה בדרך כלל לא מעבדים את הקרקע מידי שנה. לפליחת הקרקע ישנה -ובגידולים בבתי

משמעות סביבתית בהקשר של סחף קרקע. אמנם ישנה אפשרות לאמץ ממשקים משמרי קרקע 

על ידי הפחתת עיבוד הקרקע, אך לעיתים כתוצאה מכך יש ריבוי של צמחי באשה )'עשבים 

 ם, שגם להן עלות סביבתית.רעים'( ונדרשות פעולות להדברת

 שבהם מתקיים  –: הגידולים סווגו לפי שתי קטגוריות: גידולי שדה וירקות שטח פתוח השיטה

(. ביותר משלושה רבעים 11טבלה שבהם אין עיבוד של הקרקע ) –עיבוד של הקרקע; ומטעים 

מהשטחים החקלאיים במרחב הסקר יש עיבוד של הקרקע. בשילוב עם טופוגרפיה שאיננה 

 מישורית, עלולים העיבודים הללו להביא לסחף קרקע.

 : ניתוח התפלגות עיבודי הקרקע בגידולים חקלאיים במרחב הסקר11טבלה 

 אחוז מהשטח* שטח )דונם(* עיבוד הקרקע
 76.2% 90,834 גידולי שדה וירקות שטח פתוח –יש עיבוד 

 23.8% 28,413 מטעים –אין עיבוד 
 מסך השטחים החקלאיים במרחב הסקר. 60%-*השטחים החקלאיים שנותחו בעבודה הנוכחית מהווים כ

 תוצאות :  
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 מציגה את ההתפלגות המרחבית של עיבודי הקרקע בגידולים שנותחו במרחב הסקר.  11 מפה

השטחים המעובדים מרוכזים בעיקר באזור הדרומי של הסקר, וכן באזור הצפוני סביב לביא, 

לי שדה נרחבים המעובדים על ידי קיבוצים. גבעת אבני ושדה אילן. מרבית השטחים הם גידו

במרכז אזור הסקר, בין שרונה לכפר קיש, ישנם מטעים בחלקות קטנות ואין עיבוד קרקע 

 משמעותי.
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 : התפלגות מרחבית של חלקות חקלאיות מעובדות/לא מעובדות בסקר מזרח הגליל התחתון11מפה 
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 דישון בחנקן 3.4.5

 החומרים העיקריים בדשנים החקלאיים הינם חנקן, זרחן ואשלגן. נוכחות ולוגיהעיקרון האק :

הגידול, ויכולה לפגוע בצמחי בר שמעדיפים סביבות שאינן -דשנים בקרקע משנה את בית

-מועשרות בדשן. חנקן הינו חומר מסיס, ויש חשש שבשימוש עודף הוא ידלוף ויזהם את מי

ים אחרים, ויגביר בהם תהליכים של ניטריפיקציה. זרחן התהום או ייסחף אל נחלים וגופי מ

ואשלגן הם חומרים לא מסיסים ולכן ההשפעה הסביבתית שלהם פחות משמעותית. בעבודה 

 הנוכחית נותחה כמות החנקן בממשקי הדישון של הגידולים השונים.

 הנתונים בתחשיבי שה"מ מפרטים את סוגי וכמויות הדשנים המשמשים בגידולהשיטה : ,

במונחי ק"ג דשן לדונם/שנה. לעיתים מפורטת כמות הדשן על פי חומרי היסוד )חנקן, זרחן, 

אשלגן( ולעיתים לפי שם מסחרי של הדשן. במקרה שמוצג השם המסחרי, זוהתה כמות החנקן 

בדשן בהתאם לפירוט המופיע בקטלוגים של חברות הדשנים המסחריות המובילות )"דשנים 

יפה כימיקלים" וכדומה(. בקטלוגים הללו מפורט הריכוז של חומרי וחומרים כימיים", "ח

 היסוד בכל אחד מהדשנים המסחריים, וכך ניתן לחשב את כמות החנקן הניתנת בפועל לגידול.

לאחר זיהוי ופירוט של כמות תשומת החנקן לדונם בכל אחד מהגידולים במרחב הסקר, סודרו 

מהקטן לגדול. ישנם גידולים שבהם אין כלל שימוש הגידולים לפי כמות החנקן שמשמשת בהם, 

בדישון בחנקן, והם סווגו בקטגוריה נפרדת. שאר הגידולים החקלאיים חולקו לארבע קבוצות, 

 (.12טבלה מדישון חנקני נמוך ועד גבוה מאוד. )

 : התפלגות החלוקה לקטגוריות לפי כמות הדישון בחנקן בגידולים חקלאיים במרחב סקר מזרח הגליל התחתון12טבלה 

קטגוריית 
 ערכיות

כמות דישון בחנקן 
 )ק"ג/דונם/שנה(

שטח 
 )דונם(*

אחוז 
 מהשטח

 7% 8,751 ללא דישון מירבית
 69% 81,689 11עד  גבוהה מאוד

 6% 6,617 11.1-18 גבוהה
 12% 14,126 18.1-22 בינונית
 7% 8,064 22-יותר מ נמוכה

 .מסך השטחים החקלאיים במרחב הסקר 60%-השטחים החקלאיים שנותחו בעבודה הנוכחית מהווים כ*
 

 מציגה את התפרוסת המרחבית של השימוש בדשן חנקני בשטחים החקלאיים  12מפה : תוצאות

בתחום הסקר. במרבית השטחים החקלאיים שנבדקו השימוש בדשן חנקני הוא נמוך. האזור 

שן חנקני הוא בין שרונה לכפר קיש, במטעים בחלקות קטנות שבו ישנו שימוש גדול יותר בד

 )מושבים(.

מכיוון שאחד החששות מדישון בחנקן הינו הסעה בנחלים וערוצי ניקוז למקומות אחרים 

במרחב, יש חשיבות לבחון האם שטחים שיש בהם דישון חנקני גבוה נמצאים בסמוך לנחלים 

שבהם יש דישון חנקני גבוה מצויים בסמוך לנחלים וערוצי ניקוז. ניתן לראות כי שטחים רבים 

לירדן; ובסמיכות לנחלים יוסף, קיפודן,  –קמה, קיש ומסחה, המתנקזים לנחל תבור ובמורדו 

 יחזקאל ונחום, המתנקזים לנחל חרוד שגם הוא יובל של הירדן.

 חקלאיות בסקר מזרח הגליל התחתון: התפלגות מרחבית של כמות הדישון בחנקן בחלקות 12מפה 
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 יחידת הנוף-סינתזה ברמת תת 4

הן בשל השינויים התכופים  –ההתייחסות האקולוגית ברמת החלקה הבודדת היא מוגבלת 

הקשורים בממשק החקלאי הנהוג בחלקה, והן בשל מגבלת מיפוי מאפייניה ברמת אמינות גבוהה 

ללא סקר שדה משלים. בנוסף, חלק גדול מהתובנות האקולוגיות מתייחס למכלול החקלאי ולא 

יחידת הנוף -היחידה המרחבית שלפיה תבוצע ההערכה הסופית היא תתלחלקה בודדת. לפיכך, 

( ושוליהן )סעיף 3.4יחידה )סעיף -החקלאית. ניתוח תכונותיהן של החלקות המרכיבות את אותה תת

 (.0היחידה )סעיף -(, יתווספו להערכות שניתנו לה וכבר נותחו ברמת תת3.3

 שאלות לדיון ולחשיבה הינן:

  איך מעבירים את ההתייחסות לממצאים בדבר שולי החלקה החקלאית והממשקים בתוך
 יחידת נוף(?-החלקה החקלאית לרמה של יחידת הנוף )או תת

 רכו? האם משקלם שווה במיפוי הערכיות האם ואיך משקללים בין הניתוחים השונים שנע
 המשוקלל?
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 הערכיות היחסית של גידולים חקלאיים שונים –: סקירת ספרות 2נספח 

הטבלה הבאה מציגה ממצאים מהספרות בנוגע להשפעות של גידולים חקלאיים על אקולוגיה ומגוון 

ביולוגי. הנתונים מבוססים על עבודה שריכזה ממצאי מחקרי שדה כמותיים על אקולוגיה וחקלאות 

 . (2017)ישראלי ועמיתיו, תיכוניות -בסביבות אקלים ים

שוואה בין האקולוגיה של גידולים חקלאיים שונים. מחקרים שערכו ה 18מוצגות מסקנות מתוך 

ישנם גידולים חקלאיים רבים שלא נחקרו. בגידולים שכן  –ניתן לראות כי הממצאים חלקיים 

ישנם גידולים חקלאיים המסייעים לקבוצות טקסונומיות  –משמעיים -נחקרו, הממצאים אינם חד

 מסוימות ופוגעים באחרות. 

 2017ממצאי סקירת ספרות. מקור: ישראלי ועמיתיו,  –: השפעה של גידולים חקלאיים על קבוצות טקסונומיות שונות 2איור 

 

 

  

זוחליםיונקיםציפוריםפרוקי רגלייםצומח )לא חקלאי(קבוצות טקסונומיות:

גידולים:ענפים:

תרומת הגידול 

החקלאי לקבוצה 

טקסונומית 1- 

תורם; 0 לא חד 

משמעי; מזיק )1-(

תרומת הגידול 

החקלאי לקבוצה 

טקסונומית 1- תורם; 

0 לא חד משמעי; 

מזיק )1-(

תרומת הגידול 

החקלאי לקבוצה 

טקסונומית 1- תורם; 

0 לא חד משמעי; 

מזיק )1-(

תרומת הגידול 

החקלאי לקבוצה 

טקסונומית 1- תורם; 

0 לא חד משמעי; 

מזיק )1-(

תרומת הגידול החקלאי 

לקבוצה טקסונומית 1- 

תורם; 0 לא חד משמעי; 

מזיק )1-(
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 : ישימות בדיקה של מרכיבים שונים בסקר שטח במרחב חקלאי3נספח 

הטבלה הבאה בוחנת את האפשרות לבדוק בשטחים חקלאיים אוכלוסיות שונות מהמגוון הביולוגי, 

 והמשמעות של בדיקתן. 

 אפשרות הבדיקה בשטחים חקלאיים מרכיב
הבדיקה דורשת משאבים בכמות בינונית. השילוב בין צמחיה טבעית / כתמי  צמחיית בר

שטח טבעיים והשטחים המעובדים. לפי הספרות, בפסיפס מעורב של שטחים 
מעובדים וטבעיים המגוון הביולוגי הוא גבוה ביחס למרחבים מעובדים ללא 

 שטחים טבעיים וגם ביחס לרצף שטחים של חורש ים תיכוני. 
ק את דפוסי השילוב בין שטחים טבעיים וחקלאיים במרחב הסקר. מוצע לבדו

מוצע לחלק את המרחב לרשת של תאי שטח זהים ולבדוק את שיעור 
 החקלאות לעומת שיעור השטח הטבעי.  
לזהות מספר תאי שטח עם אפיון  -לאחר ניתוח דפוסי הפסיפס המרחבי 

חקלאי, שולי שיוגדר, ולדגום בהם את הצמחיה: כתמים טבעיים במרחב 
 שדות, שדרות עצים משברי רוח, עצים בודדים וכד'. 

ראוי לציין כי מדובר בבדיקה של הצמחיה שמחוץ לשדה החקלאי, בשוליו או 
בסמוך לו. בתוך השדה או המטע, החקלאי בדרך כלל משתדל להרחיק את 

-הצמחיה הטבעית מהשדה. עם זאת, מחקרים מראים כי הצמחיה הלא
השדה הינה תשתית לשימור וטיפוח המגוון הביולוגי במרחב חקלאית שבשולי 

 החקלאי, ולכן קיומה יכול להוות סמן למגוון ביולוגי כללי במרחב החקלאי.
המערכת הקרקעית הינה מרכיב מהותי בקביעת מאפייני המערכת  קרקע

האקולוגית: סוג הקרקע משפיע על מאפייני הצמחיה, והמגוון הביולוגי 
 בקרקע, ומכאן על מגוון בעלי החיים שמעל הקרקע. 

  בעלי חיים:
זהו בעל החיים המרכזי שנבדק בספרות בהקשר של אקולוגיה חקלאית. ניתן  ציפורים

 את דפוסי הקינון והפעילות בשטח. דורש משאבים ומומחיות רבה.לבדוק 
מעקב אחר יונקים דורש משאבים רבים )מצלמות מעקב / ניתוח גללים(. בדרך  יונקים 

 כלל החקלאי משתדל להרחיק מהשדה, באמצעות גידור, תנשמות וכו'. 
בפרוקי רגליים הבדיקה דורשת משאבים רבים, אבל ישימה. מוצע להתמקד  פרוקי רגליים

המועילים לחקלאות )למשל מאביקים כמו חיפושיות ודבורים או טורפים 
טבעיים: עכבישנים, צרעות וכו'( ולא בכאלו המזיקים לחקלאות )למשל: 
עשים, אקריות, כנימות וכד'( שהחקלאי משתדל להרחיק מהשטח ולכן 

 נוכחותם בשטח איננה יציבה. 
לים לחקלאות )אויבים טבעיים( ניתן לקבל יתכן שבנוגע לפרוקי רגליים המועי

נתונים מפקחי מזיקים, או מנתוני פרויקטים של ניטור מזיקים מרחבי )למשל 
 בקעת הנדיב או אצבע הגליל(.

מגוון ביולוגי 
 בקרקע

מהווה סמן חשוב למגוון ביולוגי, כמו גם לבריאות הקרקע בשטח החקלאי. 
 גבוהות. –ועלויות העבודה חסרים מומחים / מעבדה לנושא זה בארץ, 

 

נראה כי בתנאים אלו הקבוצות המתאימות ביותר לסקירה בשטחים חקלאיים הינן צמחיה ויתכן 

רגליים -לא תמיד מהווים פרוקי –רגליים. יש לקחת בחשבון כי הבדיקות יקרות. בנוסף -גם פרוקי

 אינדיקטור אמין למגוון הביולוגי הכללי.
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 דיון -לחישוב ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים : מרכיבים 4נספח 

בסקרי טבע ונוף, ישנם מספר מרכיבים לחישוב ערכיות אקולוגית בשטחים טבעיים. הטבלה הבאה 

 מציגה אותם בתמצית, כמו גם בחינה עד כמה הם רלוונטיים בשטחים חקלאיים. 

מרכיבי ערכיות אקולוגית בשטחים טבעיים לפי 
 ת בסקרי טבע ונוףהמתודולוגיה המקובל

 רלוונטיות לשטחים חקלאיים

 משקל תיאור מדד 
בהתייחס לצמחיה בשולי השדה /  20% מספר מינים גדול יותר עושר המינים

 –בסמוך לשדה, וגם בלב השדה 
בתלות בממשק החקלאי ובעונת 

 הדיגום. 
מינים נדירים ואנדמיים  הרכב המינים

; ומאידך מינים 15מחד
 פולשים/זרים

בהתייחס לצמחיה בשולי השדה /  20%
 –בסמוך לשדה, וגם בלב השדה 

בתלות בממשק החקלאי ובעונת 
 הדיגום. 

נדירות 
 אזורית

 

השוואה בין תא השטח 
 הנבדק למצב בתחום הסקר

בהתייחס לצמחיה בשולי השדה /  10%
בסמוך לשדה. יתכן להמיר 

למשל נדירות  -בהתייחסות לקרקע
אקולוגית סוג הקרקע, מערכת 

 שאיננה מיוצגת בשטחים שמורים
השוואה בין תא השטח  נדירות ארצית

 הנבדק למצב בכלל הארץ
10% 

מורכבות 
 מבנית

מספר גדול של צורות חיים 
מיוצגות. למשל בנוגע 

-לצמחיה: עצים, שיחים, בני
 שיח ועשבוניים

התאמה / ניגודיות של הצמחיה  15%
בשטח המעובד אל מול השטחים 

מעובדים, בפרמטרים החשובים -הלא
לבעלי חיים )למשל עצים בשטחים 

חקלאיים לעומת עשבוניים -הלא
 בשדות גד"ש(.

כושר 
השתקמות 
 למצב נוכחי

הזמן הנדרש להשתקמות 
 לאחר פגיעה

לבדיקה כמה רלוונטי בהתייחס  5%
לצמחיה בשולי השדה / בסמוך 

 לשדה.
ייצוג הצומח 

 הטבעי
מידת ההתאמה של המצב 

 הקיים בשטח למצב הטבעי
 לא רלוונטי.  20%

 

 

 

                                                      
 רגליים לא קיימת הגדרה של מינים בסכנת הכחדה.-בפרוקי 15


