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המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב ירושלים
המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב ירושלים הוקם ב 2014 -לקידום מדיניות
מבוססת מדע ומחקר ,ייעוץ בניהול פרויקטים ,שיתוף מגוון בעלי עניין בשמירת המגוון הביולוגי,
שימור טבע וניהול בר קיימא של מערכות אקולוגיות באזור ירושלים
מטרת המרכז להוות מקור ליוזמות מקומיות ואזוריות בנושאים הקשורים למגוון הביולוגי על ידי
עזרה לרשויות במציאת דרכים לשלב ולהטמיע שמירה וניהול מערכות אקולוגיות בתכנון.
המרכז מקדם הזדמנויות ומסגרות לשיתוף פעולה מקומי ולאומי ,מטפח שותפויות ומספק מידע
לגבי ניהול בר קיימא של מערכות אקולוגיות.
המרכז הוקם בשיתוף החברה להגנת הטבע ,המשרד להגנת הסביבה ורשויות מקומיות באזור
ירושלים .רעיון הקמת המרכז התפתח בעקבות סיום פרויקט Local Action for ( LAB
 – )Biodiversityפורום בינלאומי לקידום פיתוח בר קיימא ברמה המקומית .ההשתתפות בתכנית
אפשרה לירושלים להפוך לשחקן ראשי בפיתוח מסגרות להגנת המגוון הביולוגי במערכת התכנון
המקומית.
המרכז מציע תפיסה חדשנית בניהול מערכות אקולוגיות ,מעבר מגישה עירונית מקומית לגישה
אזורית ,ויישור קו עם תכניות בינלאומיות כדוגמת )the Urban Biosphere Initiative( URBIS
אשר אומצה על ידי עיריית ירושלים ב  2010בשיתוף Local Governments for ( ICLEI
 )Sustainable Developmentו .)International Union for the Conservation of Nature( IUCN
מדיניות המרכז מבטאת את המומנטום של ההתקדמות מתכנון מקומי לתכנון אזורי ורותמת את
הדינמיקה שהתפתחה בפורום של  LABלהמשך קידום מאמצים משותפים לשמירת המגוון
הביולוגי ופיתוח מדיניות סביבתית באזור ירושלים.
המרכז נותן במה והזדמנות לדון בנושאים חשובים כדוגמת:






הערכת שרותי מערכות אקולוגיות לרווחת האדם
חקלאות מקומית וביטחון תזונתי
הגנת עצים עתיקים
מינים פולשים ומינים נדירים
שימוש בחומרי הדברה ברי-קיימא

גבולות מוניציפליים אינם רלוונטיים לניהול מערכות אקולוגיות הממשיכות מעבר לגבולות העיר.
רשויות מקומיות בתחומי האזור חייבות לשתף פעולה להערכה וניהול התשתיות הטבעיות
בתחום שיפוטן .המרכז הביו-אזורי ירושלים עוזר בפתרון הבעיה על ידי עידוד שיתוף הפעולה
לניהול מערכות אקולוגיות באופן אחראי ,ללא קשר לגבולות הפוליטיים או המקומיים באזור.
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מסמך זה התפתח כתוצאה מדיונים בצוות ההיגוי של המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות
במרחב ירושלים .המסמך הוא תוצאה של שיתוף פעולה של מספר רב של גורמים ולהם התודה:
החברה להגנת הטבע ירושלים ,איגודי ערים לאיכות הסביבה יהודה ושומרון ,המשרד להגנת
הסביבה ,החברה להגנת הטבע ,עיריית מודיעין ,עיריית ירושלים ,היחידה האזורית לאיכות הסביבה
שורק ,אקופיס המזרח התיכון.

עריכה
ד"ר ערן ברוקוביץ' ,אקולוג המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות בירושלים

כתיבה ,העלאת הסוגיות ודיונים
ד"ר ערן ברוקוביץ' ,אקולוג המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות בירושלים
נעמי צור ,יו"ר המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות בירושלים
הלין רומני ,מנהלת המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות בירושלים
ד"ר ניצן לוי ,מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה
ד"ר יואל סגל ,יועץ אסטרטגי המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות בירושלים
יצחק (איצ'ה) מאיר ,מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון
אבי ברכה ,מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק"
עמירם רותם ,מנהל יחידת הקיימות ,עירית ירושלים
צחי כץ ,מהנדס העיר מודיעין
חן טנא ,מנהל היחידה הסביבתית מודיעין
עו"ד יעל אלישר ,מנהלת צוות התכנון ,החברה להגנת הטבע קהילת ירושלים
פנינה קפלן ,רכזת פרויקטים בתכנון סביבתי – החברה להגנת הטבע
מנחם זלוצקי ,מנהל אגף שטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
טל פרי ,מתכננת מחוז ירושלים ,אגף התכנון ,המשרד להגנת הסביבה
תמר רביב ,אגף שטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
זאב הכהן ,רשות הטבע והגנים  -מתכנן מרחב י-ם והרי יהודה
גילת ברתנא ,רכזת אגן שורק ,אקופיס המזה"ת
ד"ר הילית פינקלר ,עמיתת ממשק ,אגף שטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
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תקציר
מערכות אקולוגיות המושתתות על מגוון ביולוגי ובתי גידול מגוונים מספקות לנו שירותים לרווחתנו.
פגיעה בתפקוד המערכות האקולוגיות תוביל בהכרח לשינוי ופגיעה בשרותי המערכת שמתקבל בהן.
האיומים על המערכות האקולוגיות רבים ומגוונים וכוללים בין השאר ,הרס בתי גידול ,קיטוע בתי גידול,
זיהומים שונים ומינים פולשים.
הפעולות הנדרשות במרחב הביו-אזורי מסביב לירושלים כוללות:
 .1הקטנה מירבית של הסיכונים למגוון הביולוגי ,לבתי הגידול ולמערכות אקולוגיות
 .2מניעת הבניה המאסיבית המתוכננת במערב הרי ירושלים
 .3שימור ושיקום מעיינות הרי יהודה והמערכת האקולוגית המזינה אותם באגני ההחדרה והפיכתם
לנכס אקולוגי ותיירותי.
 .4הגדלת המרחב הגיאוגרפי בו ידועים מאפייני המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי באמצעות
סקרים אקולוגיים.
 .5זיהוי מגוון האיומים על מערכות אלו במרחב.
 .6הגדלת הקישוריות בין אזורים שמורים ובין השטחים הפתוחים לשטחים ירוקים עירוניים על ידי
הרחבת מעברים אקולוגיים והתגברות על מחסומים כגון כבישים ,פסי רכבת וגדרות.
 .7שילוב מעברים אקולוגיים החל משלבי התכנון הראשוניים ועידוד הקמת מעברים במקומות
קריטיים גם אם לא נוצרו מראש.
 .8פתירת בעיות הזיהום הקשות במרחב .בעיקר זיהום שפכים (קדרון ופרת) ופסולת בניין.
 .9לפעול כנגד התפשטות מינים פולשים על ידי טיפול בכל תשתית חדשה ,טיפול ושיקום מחצבות
ומניעת הפצה ושתילה על ידי גינון של צמחים לא רצויים.
 .10פעילות מרוכזת לפתירת בעיות פרטניות של השותפים במרחב.
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 .1מערכות אקולוגיות והשירותים אותם הן מספקות לאדם
מערכת אקולוגית הינה מכלול דינמי של צמחים ,חיות ומיקרואורגניזמים והסביבה הפיזית שבה הם
חיים ,הפועלים בינם כיחידה פונקציונלית .בני אדם הינם חלק אינטגרלי ממערכות אקולוגיות .אופי
המערכת האקולוגית מעוצב על ידי יחסי הגומלין בין הגורמים הא-ביוטיים ,כגון האקלים ,המצע (קרקע,
אבן או מים) ,כמות האור ועוד ,ובין הגורמים הביוטיים – היצורים החיים.
שירותי מערכות אקולוגיות ,הם תהליכים ותפקודים של מערכות אקולוגיות שהינם בעלי חשיבות לקיום
האדם ורווחתו .ניתן למנות כמה סוגים של שירותי מערכת אקולוגית :שירותי אספקה ,המספקים תוצרים
חומריים ,כגון :מזון ,מים וחומרי בנייה; שירותי תרבות כגון :נוף אסתטי ,נופש ותיירות ,חינוך ומדע;
שירותי ויסות כגון :בקרת אקלים ,מניעת שטפונות ,מניעת סחף קרקע ,האבקה; שירותי תמיכה ובית
גידול כגון :פירוק חומרים ,יצירת קרקע ויצרנות ראשונית .ראו נספח  1לטבלה מפורטת.
המגוון של בעלי החיים והצמחים בתוך ובין מערכות אקולוגיות נקרא המגוון הביולוגי והוא המקור
לשירותי מערכת רבים .שינוי במגוון עלול להשפיע על אספקת שירותי המערכת.
ניהול על פי "גישת המערכת האקולוגית"  -גישה המחברת בין המערכות האקולוגיות והשירותים שהן
מספקות לבין רווחת האדם וצרכיו .זוהי אסטרטגיה לניהול משולב של קרקע ,מים ומשאבים אחרים אשר
תומכת בשימור ושימוש מקיים כאשר האדם הינו חלק מהמערכת.

 .2הגדרת המרחב הביו-אזורי ירושלים
הגדרת המרחב בו מטפל המרכז הביו-אזורי מסתמכת על ההבנה שמערכות אקולוגיות הן רציפות ואינן
מתחשבות בגבולות מוניציפליים או אחרים .אנו מסתכלים על האזור ההררי שמסביב לעיר ירושלים
הכולל מספר מערכות אקולוגיות כגון הר גבוה ,חורש ים תיכוני ,יערות נטועים ,בתה וגריגה ,בתת ספר
המדבר ,נחלים ,ועוד .וכן נופים ייחודיים הכוללים את הרי ירושלים ,מצלעות ההר ואתרי פריחה מיוחדים.
כמו כן אנו מכלילים את השטח הבנוי ורואים בו הזדמנות לשילוב והגברת הטבע בעיר ופועלים להגדלת
המגוון הביולוגי והתועלות הנובעות ממנו בערים ובישובים עצמם .לפיכך אנו רואים בשיתוף הפעולה עם
ערים ,מועצות אזוריות וגופי ניהול קרקע כגון המינהל האזרחי ,קק"ל ורט"ג חשיבות עליונה.
במרחב נמצאות גם מועצות אזוריות כדוגמת מטה יהודה ,מטה בנימין וגוש עציון החברות באיגודי ערים
לאיכות הסביבה אשר אמונים על שמירת הסביבה ומדיניות פיתוח המתרחש בסביבה.
עם זאת ,יש לציין כי רוב המידע המחקרי כולל רק את אזור מחוז ירושלים הנמצא ממערב לעיר וחסר
מידע רב על המערכות האקולוגיות מצפון ודרום לירושלים וכן באזור המדבר ממזרח לעיר .בשנים
האחרונות סקרים אקולוגיים באגן הקידרון ובאגן נחל פרת עוזרים בהשלמת פערי הידע ובהכנסת שיקולי
מערכות אקולוגיות למדיניות התכנון באזור.
ההתייחסות למרחב והצורך לפיתוח בר קיימא הוגדרו היטב במסמך המדיניות לפיתוח בר קיימא של
הפורום הירוק ,1אך גם שם בולטת ההתייחסות הבלעדית למחוז ().
בהתייחסותנו למערכות אקולוגיות במרחב אשר אינן יודעות גבולות לא סביר שנקבע גבולות קשיחים,
אולם בכדי לקבל מסגרת התייחסות אנו תוחמים את המרחב כפי המוצג במפה באיור  .2יש להתייחס
לתיחום זה כתיחום רעיוני ולא מחייב.

 1קפלן ,קמחי וחושן . 2000 .הרי ירושלים ושפלת יהודה ,מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא .הפורום הירוק הרי יהודה ,מכון
ירושלים לחקר ישראלhttp://www.jiis.org.il/.upload/jermount.pdf .
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איור  .1חלוקה לאזורי התייחסות במסמך המדיניות להרי ירושלים ושפלת יהודה של הפורום הירוק.1

איור  .2אזור המרחב הביו-אזורי בירושלים הכולל את אגני הקדרון ונחל פרת במזרח ,הרי ירושלים ועד בית
שמש במערב.
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 .3איומים במרחב ירושלים
 3.1הרס בתי גידול
על המגוון הביולוגי ועל המערכות האקולוגיות פועלים בדרך קבע לחצים ידי אדם .הלחצים העיקריים
הינם הרס בתי גידול על ידי התמרת שטח טבעי לשטח חקלאי (הורדת מגוון בתי הגידול ותצורות
הצומח) או לשטח בנוי (הרס כמעט מוחלט של בית הגידול) ,כאשר שטחים מבונים מהווים את האיום
הגדול ביותר.
 3.1.1בניה בשטחים הפתוחים
המועצה הארצית ובעקבותיה מוסדות התכנון בכל הרמות ,החליטו ב 2007-החלטה אסטרטגית חשובה
ביותר לעתיד פיתוח המרחב העירוני בירושלים :השקעה בתחום העיר ירושלים פנימה ,מיצוי עתודות
הקרקע הקיימות והזמינות בתחום השטח הבנוי ,תוך חידוש העיר הפנימית והחייאת מרכז העיר.
בניגוד להחלטה זו של מוסדות התכנון ,בסוף שנת  2014החלה רשות מקרקעי ישראל במהלך הפוך,
במסגרתו ניתנה הרשאה מחודשת לתכנון בהרים ממערב לירושלים ,כולל בינוי למגורים וכביש טבעתי
בהר חרת והחייאת "בת הרים"  -עיר חדשה במרחב צור הדסה .מהלך זה מהווה איום אסטרטגי על
ירושלים וההרים סביבה ולמעשה מחזיר את הגלגל לאחור לשנת .2007
תכניות הענק לבינוי המקודמות עוקפות את מוסדות התכנון על ידי ועדות מיוחדות כגון הוועדה לקידום
מתחמים מועדפים (הותמ"ל) והוועדה לדיור לאומי (הוד"ל) .בכוחן של תוכניות אלו לשנות החלטות
קודמות שנעשו במרחב ולהביא לפיתוח חסר תקדים ממערב לירושלים בצורה שתחריב חלקים נבחרים
מיערות ירושלים .תכנון זה ,עוקף ועדות תכנון מחוזיות ,מחזיר בעצם לשולחן את תכנית ספדי הישנה.
הבנייה ממערב לירושלים תחליש את העיר מבחינה כלכלית וחברתית והיא מיותרת מכיוון שמאגר
עתודות הקרקע בירושלים עצמה עדיין לא נוצל.2
לכל תכניות הבניה המוצעות על גבי שלוחותיהם של הרי ירושלים ממערב לעיר ,יש השלכות סביבתיות
קשות .חמורות במיוחד הן ההשלכות הנובעות מתוכניות הבניה במתחמי הר חרת וצור הדסה ("בת
הרים") .מימושן חלילה ,יחד עם התשתיות הנדרשות לקיומן ,כמו כביש הטבעת המערבי ,יפקיע ממרחב
הרי ירושלים למעלה מ  20 -אלף דונם של שטחים פתוחים איכותיים ,המיועדים כולם בתכניות תקפות
להגנה ושימור כשמורות טבע ,גנים לאומיים ,יערות ,פארק מטרופוליני ושטחי נופש בחיק הטבע ,והם
חיוניים לשמירת הטבע ושאר ערכי המרחב ,כמו גם לאיכות חייהם והנאתם של תושבי מטרופולין
ירושלים וכל תושבי ישראל.3

 2ברשישת ,קמחי ופינקל .2015 .מאגר עתודות קרקע למגורים בירושלים לשנת  ,2040בחינת תהליכי התכנון והפיתוח בעיר
ירושלים מאז קבלת ההחלטה על ביטול תכנית מערב ירושלים בשנת  :2007ממצאים ,מסקנות והמלצות.
 3שקד  .2015היבטים סביבתיים של הבניה בהרי ירושלים .חוות דעת .החברה להגנת הטבע.
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איור  . 3שימושי קרקע עכשוויים בתחום תכנית 'בת הרים' .ניתן לראות שהתכנית דורסת שמורת טבע ,גן לאומי ושטחי יער נרחבים.

ביצוע התוכניות יקטע את רציפות השטחים הפתוחים ויפרק את המרחב באופן שיפגע פגיעה קשה
ובלתי הפיכה בתפקודיו המערכתיים ,ועלול לגרום להרס מוחלט של ערכיו ולאובדן איכויותיו בתור
מסדרון אקולוגי עיקרי וחשוב ,ערכי טבע ונוף ייחודיים ,חשיבות הידרולוגית ,ערכי מורשת ותרבות
היסטוריים ,חזות ירוקה לעלייה לרגל לירושלים וכן אתר הנופש העיקרי והנגיש ביותר לתושבי מרכז
הארץ.
מתוך הבנה והערכה של איכויות המרחב ההררי ממערב לירושלים ,הוא הוגדר כ"ליבה שמורה"
בתכנית המתאר התקפה למחוז ירושלים (תמ"מ  )30 / 1ובו נדרשים שימור קפדני של ערכי טבע
ונוף ומוטלות מגבלות רבות לפיתוח.

9

איור  .4כביש הטבעת המערבי ושימושי הקרקע שהוא דורס .הכביש המתוכנן עלול בנוסף גם לחסום את המעבר האקולוגי של נחל שורק
מכיוון מאגר בית זית לעמק הארזים ולקטוע את אוכלוסיית הצבאים.
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איור  .5תכנית הבניה בהר חרת באה על חשבון פארק מטרופוליני ,גן לאומי ויער נטוע.

 3.1.2פגיעה בבתי גידול לחים – מעיינות הרי יהודה
מעיינות הרי יהודה מהווים אחד הריכוזים הגדולים והמרשימים בארץ של מורשת תרבותית-חקלאית
קדומה המתקיימת לאורך אלפי שנים ומשלבת מערכות מורכבות לאיתור ,הובלה ואגירה של מי תהום
לצורך פיתוח חקלאות בתנאים טופוגרפיים קשים .לצד הפעילות האנושית הענפה ,למעיינות אלו יש
חשיבות רבה לקיום המערכת האקולוגית בהרי יהודה– מחסרי חוליות ועד ליונקים גדולים ,העושים
שימוש במים ובבית הגידול הלח הסמוך למעיינות.
במהלך עשרות השנים האחרונות עבר המרחב תמורה דרסטית .המעיינות חדלו מלשמש כמקור
ישיר של מי שתייה או השקייה חקלאית ,ופיתוח התיישבותי נרחב הביא לפגיעה בחלק מהמעיינות:
מחד צמצום שפיעה עד כדי התייבשות ,ומאידך חדירת מזהמים כימיים וביולוגיים אל המעיינות
וירידה באיכות המים.4
מרבית המעיינות נמצאים בתחום "מרקם שמור משולב" בתמ"א  ,35אשר מטרתו לאחד ברצף ערכי
טבע ,חקלאות ,נוף ,התיישבות ומורשת תוך יצירת שדרה ירוקה מצפון לדרום וחייצים פתוחים לאורך
ערוצי נחלים ראשיים במרכז .המרקם מיועד להשיג שילוב מרבי של הערכים המאפיינים עם פיתוח
מוגבל במרכז הארץ ופיתוח זהיר באזורי הפריפריה .השטח מוגדר כשטח בעל רגישות נופית-סביבתית
גבוהה וכן כשטח לשימור משאבי מים .גם תוכנית המתאר המחוזית תמ"מ  30/1מגדירה את רוב
המעיינות כחלק מאזור "הליבה השמורה"" ,חיץ אקולוגי" ו"אזור חקלאי נופי".
4

מנדלסון ,סולימני ,אידלמן ,פטרנקר ,יבין ורמון .2014 .מעיינות הרי יהודה -סקר נופי אקולוגי .מכון דש"א עבור EcoPeace
http://foeme.org/uploads/14240071111~%5E$%5E~Mateh_Yehuda_Springs_Survey.pdf Middle East.
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בשנים האחרונות גבר העניין הציבורי במעיינות ,בדגש על השימוש בהם לצרכי נופש ופנאי .לצד העלייה
במודעות לקיום המעיינות ,נגרמה פגיעה לערכם האקולוגי וההיסטורי של חלק ניכר מהמעיינות כתוצאה
מפיתוח בלתי מבוקר ובלתי מתוכנן .4לאחרונה הושקה תכנית אב למעיינות.5

איור  .6מעיינות מערב הרי יהודה על רקע הרצף העירוני באזור .מתוך תכנית אב למעיינות בהרי

יהודה5

 3.2קיטוע בתי גידול
איום נוסף הוא פגיעה ברצף השטחים הפתוחים ובעצם קיטוע בתי גידול על ידי תשתיות כגון כבישים
ופסי רכבת ,גדרות וכן על ידי בינוי .קיטוע בתי גידול גורם לבידוד של אוכלוסיות ההופך אותם לפגיעות
הרבה יותר וכן גורם לניסיונות של בעלי חיים לעבור לבתי גידול שכנים על גבי התשתיות הגורם למוות
בעלי חיים בדריסה ולסיכון חיי אדם .בעיקר חמורה חסימה של מסדרונות אקולוגיים המוגדרים כרצף
קרקעי דרכו יכולים בעלי החיים לעבור בין אזורים שמורים גדולים יחסית .6ניתן לראות דוגמה לעיל
בכביש הטבעת המערבי המתוכנן בהרי ירושלים .הכביש עשוי לקטוע נחלים ומעברים אקולוגיים ממזרח
למערב .במיוחד מדאיגה העובדה של הפרדת עמק הארזים משאר שטחי יער ירושלים.
גידור לסוגיו ,בשטחים פתוחים יגרום לקיטוע של אוכלוסיות בעלי חיים כתלות בגודל הגוף של מין בעל
החיים .7לקיטוע יש משמעות בשגרה היומית של הפרט ,כתוצאה מהגבלת יכולתו להגיע למקורות מזון,
למקומות מסתור ומנוחה ולפיכך גם על סיכויי השרידה שלו .אך לקיטוע יש גם משמעות ברמת
האוכלוסייה ,לדוגמא ,שיבוש זרימת גנים ויצירת סלקציה שלא על בסיס אבולוציוני רגיל ,היכול להביא
5ארבל וברתנא .2014 .תוכנית אב למעיינות בהרי יהודה.
http://foeme.org/uploads/14321904391~%5E$%5E~Mateh_Yehuda_Springs_MasterPlan_H.pdf
 6שקדי ושדות .מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים :כלי לשמירת טבע.
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Science/Pages/AllPolicyDocuments.aspx
 7רותם .2014 .השפעת גידור על שטחים פתוחים ,מדיניות והמלצות לפעולה.
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Science/DocLib/gidur-dotan.pdf
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להכחדה של אוכלוסיה נתונה .מחקרים שונים הצביעו כי ככל שעוצמת הקיטוע גדלה היא משפיעה באופן
שונה על שרידותם של קבוצות שונות של בעלי חיים .בשטחים פתוחים ,כלומר אזורים טבעיים ,מיוערים
או חקלאיים ,נמצא כי לגידור משמעות קריטית המשפיעה באופן קיצוני על תפקוד השטח כמסדרון
אקולוגי .באופן ישיר משפיע הגידור על יכולת התנועה של יונקים גדולים ובינוניים ,ובאופן עקיף על
שרידותם של מינים קטנים יותר כמו עופות ,זוחלים ומכרסמים הנחשפים לטריפה עקב תנועת הטורפים
לאורך קווי הגידור .מכשול קו התפר שהוקם לאורך חלק ניכר מהגבול בין מדינת ישראל והרשות
הפלסטינית מהווה חסם בלתי עביר ליונקים גדולים ובינוניים וכך גם גדרות הגבול בין מצרים וישראל
וסוריה וישראל.7
בסקרי טבע של מכון דשא באזור ירושלים 10,9,8ניתן לראות ניתוח של ערכיות השטחים הפתוחים וגם
ניתוחים המראים את קטיעת בתי הגידול ופגיעה ברצף השטחים הפתוחים (ניתוחים כגון אלו יכולים
לעזור באיתור אזורים החשובים לשימור ובאיתור מקומות בהם כדאי להשקיע בחיבור מחדש של שטחים
פתוחים) (איור .)7

איור  .7רצף השטחים הפתוחים ממערב לירושלים .8בירוק שטחים פתוחים ובאדום שטחים מבונים.

 8זוהר ,רון ורמון . 2009 .ההרים ממערב לירושלים .סקר ,ניתוח והערכה של משאבי טבע ,נוף ומורשת האדם .מכון דש"א
יחידת הסקריםhttp://www.deshe.org.il/?CategoryID=237&ArticleID=26 .
 9יחידת הסקרים ,מכון דש"א .2001 .מערב ירושלים ,סקר נוף ועקרונות תכנון.
http://www.deshe.org.il/?CategoryID=237&ArticleID=6
10ערד  ,אורן ,מנדלסון ,רון ,פרלברג ורמון .בהכנה .צפון הרי ירושלים ,סקר טבע ,נוף ומורשת האדם .בהכנה לקראת פרסום.
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 3.3זיהום
פגיעה נוספת בבתי גידול הינה זיהום .זיהום יכול להתבטא במספר רב של צורות ,החל בזיהום כימי כגון
שפכים ,זיהום פיזי של זבל ותוצרי בניין וכן זיהום של רעש ואור המפריעים לפעילות הטבעית של בעלי
חיים ובעצם מצמצמים את בית הגידול שלהם.
זיהום בשפכים:
שתי הדוגמאות הבולטות לזיהום בשפכים הינן נחל הקידרון אליו זורם ביוב בלתי מטופל ונחל פרת
החווה אירועי זיהום מתמשכים ממתקן טיפול שפכים באל בירה .זיהומים אלו פוגעים בנחלים ,ובמערכת
האקולוגית העשירה הסובבת אותם .פגיעה זו מהווה מכשול עיקרי בניצול התועלות לאדם ממערכת
אקולוגית בריאה ונקייה כגון תיירות ,פנאי ונופש ועוד.
בשני נחלים אלו יש הערכה טובה של המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בעקבות סקרי טבע
שהתבצעו בשנים האחרונות .חסרה בהם הערכת שירותי המערכת לרווחת האדם בכדי להבין את הנזק
העצום הנגרם לא רק לשמורה ולמגוון הביולוגי אלא גם הנזק הכלכלי.
הביוב הנשפך לקדרון נמצא בתהליך ארוך של הגעה לפתרון ויש לבדוק כיצד והאם ניתן לזרז תהליך זה.
הביוב הגולש מאל בירה לנחל פרת ,מסכן את השמורה ואת הטבע המדהים הנמצא שם .נחל פרת
מהווה גם נתיב עליה לרגל לירושלים ,אתר טיולים ונופש מוצלח ובית למגוון רב של צמחים ובעלי חיים,
חלקם בסכנת הכחדה.
המט"ש באל בירה נמצא באחריות המנהל האזרחי אך אינו מטופל וישנם גלישות ביוב רבות .בסרטון
ניתן לראות את הביוב הגולמי מגיע אל מי מבוע ומזהם אותו:
https://www.youtube.com/watch?v=o6O8qVDoiQY

איור  .8ביוב זורם ממט"ש אל בירה

יש לבדוק כיצד ניתן לעודד טיפול מזורז יותר בעניין הביוב עם המינהל האזרחי וגופים נוספים.
14

זיהום בפסולת:
קיימת תכנית של המנהל האזרחי להקים אתר להטמנת פסולת על יד הישוב רימונים .אתר זה יושב
קרוב מאד לשמורת נחל מכוך ומסכן את השמורה (איור  .)9איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון ,החברה
להגנת הטבע ,וארגונים ירוקים נוספים מתנגדים בתקיפות לאתר זה עקב הסיבות הבאות:
א.

ב.
ג.
ד.

אי התאמה למדיניות מושכלת :בניגוד למדיניות כללית של הג"ס ,התעלמות מתכנית האב
לפסולת באיו"ש ,האתר אינו מבוסס על מדיניות פסולת חוצה גבולות סדורה ,מיקום האתר
בניגוד לעמדת רט"ג
סמיכות מסוכנת לשמורת טבע נחל מכוך וסכנה נוספת שהאתר והפעילויות בסמוך לו ינגסו
בשמורה
מבנה ארגוני בעייתי העשוי להוביל להתמוטטות מערך האיסוף והסילוק ,המיחזור והטיפול
בתשטיפים ,כמו גם הפיקוח.
בחינת חלופות לוקה בחסר המתעלמת מסיכון מי האקוויפר המזרחי וממפגעי זיהום אויר
ליישובים סמוכים.

איור  .9אתר ההטמנה המוצע וקרבתו לאתר פריחת האירוסים ולשמורת נחל מכוך
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 3.4היעדר מדיניות ניהול חוצת גבולות
איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה מנסה לתת מענה למפגעים רבים בתחומו .העיקריים בהם הינם :אי
טיפול בשפכים ,אתרי פסולת ביתית ,מחצבות אבן ובוצת ניסור אבן ,שפיכת פסולת בניין ,הברחת
פסולת ,ציד בלתי חוקי ,קטיף צמחי תבלין ,שוד עתיקות.
אחת הבעיות העיקריות המשותפת לכל יהודה ושומרון הינה העדרה של מדיניות ניהול חוצה גבולות
למטרדים ובעיות סביבתיות כגון ,ניהול פסולת ,ניהול טיפול בשפכים ,ניהול מפגעים מחקלאות ,ניהול
מערכות אקולוגיות וניהול שטחים פתוחים .יש צורך אקוטי ודחוף באימוץ מנהל סביבתי משותף.
כרגע אמצעי המדיניות לתכנון סביבתי במרחב יהודה הם תכנית אב לגוש עציון ותוכנית לשיקום הקדרון.
שאר המרחב כמעט ואינו מתוכנן ברמה הסביבתית.

איור  .10מזבלות ביהודה ושומרון .ניתן לראות את הכמות העצומה של מזבלות מקומיות וחוסר באתרים מרכזיים שיחליפו אותן .עוד רואים
כי רוב הקרקע עליה יש מזבלות היא קרקע בעלת רגישות גבוהה לזיהום.

16

 3.5מינים פולשים
מין פולש הוא מין אשר כתוצאה מהתערבות אדם היגר ,התבסס והתפשט באזור הנמצא מחוץ לתחום
תפוצתו הטבעי וגורם לנזקים כלכליים ,סביבתיים או בריאותיים.
מינים פולשים מהווים סכנה מידית ונוספת על מערכות אקולוגיות ועשויים לגרום לשינוי מהותי בבית
הגידול ,פוגעים במיני צומח ובעלי חיים טבעיים ,משנים את הרכב המינים הטבעי ,פוגעים בתפקוד
המערכת האקולוגית ובעקבות כך פוגעים ביכולת של המערכת האקולוגית לתת שירותים לרווחת האדם.
מינים פולשים משנים את הסביבה אליהם פלשו ,לדוגמה ,צמחי נוי הפולשים לחולות החוף ומשתלטים
על הדיונות ,מייצבים אותן ומשנים לחלוטין את אופי בית הגידול .צמחי מים פולשים החוסמים את גישתם
של מינים מקומיים למשאבים טבעיים כמו אור ,חמצן ומים; משנים את איכות המים ומגבירים את קצב
האידוי ,מצמצמים את כמות המים הראויים לשתייה ולהשקיית גידולים חקלאיים ,נותנים מחסה ליתושים
חוסמים מאגרים ,תעלות ,משאבות ,ונתיבי שיט ,וכן פוגעים בתיירות ,נופש ודיג במקורות מים.
אתגרים במרחב:
במטה יהודה נמצא חלק עיקרי וחשוב של נחל שורק המזרים מי קולחין מטופלים .בנחל בעיה של יתושים
שטופלו עד עתה בהצלחה על ידי דגי גמבוזיה .בעקבות החלטות חדשות של הג"ס ורט"ג להפסקת
הטיפול על ידי המין הזר גמבוזיה ,יש צורך בבחינה מחודשת והשוואה כלכלית ,מעשית וסביבתית של
מספר טיפולים אפשריים .יש לבחון יעילות שימוש בדגיגים אחרים לעומת שימוש ברעלים ופריצת דרכים
בסבך.

איור  .11מורד נחל שורק ומי הקולחין המטופלים המוזמים בו
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איור  . 12הסדרת גדות הנחל פוגעת במגוון הביולוגי ובמערכת האקולוגית

יש לערוך תסקיר השפעה על הסביבה או מחקר דומה של שיטות הטיפול ביתושים ובחלופות
השונות לגבי נחל שורק.
יש לציין כי דגי הגמבוזיה פוגעים לא רק ביתושים אלא באוכלוסיות של ראשנים ובעלי חיים אחרים
העשויים לעזור במניעת יתושים.
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 .4התמודדות עם האיומים ופעולות לביצוע
 4.1הרס בתי גידול
הבניה במערב ירושלים
המרכז הביואזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב ירושלים הינו שותף אסטרטגי של החלה"ט
בברית לחיזוק ירושלים ושותף לקמפיין כנגד תכניות בניה רחבות היקף ממערב לירושלים.

איור  .13הרחבת צור הדסה כיום .בתכניות עיר חדשה ששמה בת הרים.

אחת הבעיות העולות מסקרי הספרות היא כי ישנם חבלי ארץ גדולים בהם אין לנו הערכה טובה של
המגוון הביולוגי ובעקבות כך חסרה לנו הערכה מהימנה של שרותי המערכת האקולוגית אותם אנו
מקבלים .יש לראות בסקרי טבע כצעד הראשון באסטרטגיה ליצירת מדיניות תכנון מושתת מדע
ומידע.
סקרי טבע ,אקולוגיה ומורשת יאפשרו לנו לבצע הערכה של ערכיות שטחים ובעקבות כך נוכל לשמור על
השטחים הערכיים ביותר .לאחר ביצוע הסקרים אנו צריכים להבין את האיומים וההפרעות הקיימים היום
וכן לדעת על כל תכנית פיתוח עתידית מתוכננת.
יש לפעול לשיפור מצבם של אתרי הטבע המוגנים או אלו המהווים חלק חשוב במערכת האקולוגית,
כולל אתרי טבע עירוני חשובים אשר אינם מוכרזים ככאלה ואינם מטופלים.
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הפגיעה בבתי גידול לחים
בתי הגידול הלחים ובעיקר מעיינות הרי יהודה זכו להתייחסות מיוחדת בפורום המעיינות .למספר
מעיינות הוכנה תכנית אב לשיקומם 5ויש לתמוך ולבצע את התכנית בכדי לשפר את מצבם ומעמדם של
המעיינות .חשוב לציין כי בכדי לשמור על מעיין מסוים יש לשמור על כל אגן החדרת המים המזינים אותו.
יש לשמור על המערכות האקולוגיות המאפשרות את קיום המעיין ונותנות לו שירותים של ויסות והחדרת
מים .יש לבצע סקר אקולוגי נופי ולפתח תכנית אב לכלל המעיינות במרחב ירושלים.

איור  .14עין לאמור .היום (למעלה) והתכנון המוצע למקום בתכנית האב.
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 4.2קיטוע בתי גידול
יש לשמור על קישוריות ורצף (מעברים אקולוגיים) בין בתי גידול שמורים ,השטחים הטבעיים במרחב,
ובינם לבין השטחים הירוקים הלא טבעיים (פארקים ,גינות קהילתיות וכדומה) .אחת הסכנות הטמונות
בקיטוע בתי גידול ומערכות אקולוגיות היא הדרדרות בתפקודן הבריא של המערכות הללו ובשירותים
שהן מספקות לאדם .מתוך ההבנה שמערכות אקולוגיות מתפקדות ושירותי המערכת האקולוגית חיוניים
לקיום האדם ולרווחתו ,פותחו מסגרות רעיוניות וגישות לשילוב שירותי המערכת במערכות התכנון.11
אחת הגישות הרווחות ביותר באירופה לשילוב שירותי מערכת בתכנון וביצוע אסטרטגי כיום היא גישת
התשתית הירוקה ( Green Infrastructureאו  .13,12 )GIמטרותיה העיקריות הן יצירת מערכות טבעיות
ירוקות רב-תפקודיות המביאה לשיפור שירותי המערכת שאנו מקבלים ,כגון אוויר נקי ,מים מתוקים
ומניעת סחף קרקע ,עמידות טובה יותר בפני שינויי אקלים ,ולבסוף ,חיזוק הקהילות האנושיות על ידי
אספקת מסגרת כלכלית בת-קיימא וחיזוק החיבור שלהן לטבע ולמקום.)Natural England 2007( 14
י ש לשמור ככל הניתן על מעברים טבעיים ולהתבסס על אזורים מועדפים על ידי בעלי חיים כגון ערוצי
נחלים ושטחים מיוערים .בתכנון מעברי מים בנחלים יש להתמקד בנחל כסביבה אקולוגית ולנצל כל
מעבר מים כמעבר בעלי חיים פוטנציאלי.
דוגמה לחיבור אפשרי בין שטחים פתוחים על ידי מעברים אקולוגיים ניתן למצוא בתכנון אפשרי של אזור
בית שמש .הבנייה ברמת בית שמש בעצם חסמה את המסדרון האקולוגי בין מערב ומזרח וצמצמה את
המעבר האקולוגי למסדרון צר באזור עמק האלה ונחל האלה ,אשר גם בו מתוכננת תשתית של כביש
מהיר רחב (איור  .) 15למרות חסימה זו ניתן בתכנון זהיר ודקדקני לשמור על מספר מעברי בעלי חיים
לאורך נחלים קיימים אשר יצמצם את הנזק לאוכלוסיות בעלי החיים מחד וישלב את הטבע בעיר לרווחת
התושבים מאידך .למשל שמירה על מעברים לאורך נחלים ישעי ,ימלה וירמות תוך אספקת מעברי בעלי
חיים רחבים מתחת לכבישים עשויה לתרום בחיבור שמורות הנוף משני צדי רמת בית שמש (איור .)16
תכנון שכזה ראוי שיעשה כבר ברמת תכנית האב או תכנית המתאר לאזור ויהווה תכנית מקדימה
לתכנית הבינוי .לדוגמא תכנית המתאר של מודיעין כולל אתרי טבע עירוניים אך חסרה התייחסות
ממוקדת לעניין חיבור האתרים זה לזה ולסביבה הטבעית באזור.

11

12

13

14

Lafortezza, Davies, Sanesi and Konijnendijk. 2013. Green Infrastructure as a tool to support spatial planning in
European urban regions. iForest 6: 102-108 [online 2013- 03-05] URL:
http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor0723-006
EC. 2010. Green infrastructure. Summary report, Nature and Environment, leaflet no. KH -32-10-314-EN-C.
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/greeninfrastructure.pdf
EEA. 2006. Urban sprawl in Europe - the ignored challenge. Report no. 10, European Environment Agency,
Copenhagen, Denmark, pp. 60.
Natural England. 2007. Creating successful green infrastructure plans – best practice from the East Midlands
and the River Nene regional park.
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איור  . 15אזור רמת בית שמש .ניתן לראות את השטחים הירוקים ממזרח וממערב לאזור הבנוי המתוכנן .מדרום במשבצות בכחול אזור
המסדרון האקולוגי המצומצם שנותר.
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איור  .16אזור רמת בית שמש .בירוק שטחים פתוחים ובאדום מעברים אקולוגיים שהיה ניתן לשמור בתכנון זהיר.

השמירה על רצף שטחים פתוחים ומעברים אקולוגיים ביניהם הינה חשובה ביותר לתפקוד המערכות
האקולוגיות .נקיטה בגישת המערכות האקולוגיות אף מרחיבה ומשתמשת בשטחים ירוקים שאינם דווקא
שמורים ,ליצירת רצף של תשתיות ירוקות על מנת לאפשר לשירותי המערכת להתקיים ולקיים את
האדם .ישנם מספר עבודות בנושאים שונים אשר יכולות לשמש ככלי מדיניות ולעזור בתכנון מעברים
ושמירה על רצף שטחים פתוחים.18,17,16,15

 15אחירון-פרומקין (עורכת) . 2012 .קיטוע בתי גידול על ידי תשתיות תחבורה ,מדריך לאיתור קונפליקטים ולתכנון פתרונות.
החברה הלאומית לדרכיםhttp://www.iroads.co.il/sites/default/files/handbook-israel2012-light.pdf
 16לידר . 2008 .השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון .חטיבת מדע ,רט"גhttp://www.nature-
conservation.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?dc=202599017~26~~~conserve~Card4
 17סקוטלסקי .2010 .מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים :עקרונות לתכנון ולממשק חקלאי .נקודת ח"ן
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TichnunMisdronot.pdf
 18רותם .2014 .השפעת גידור על שטחים פתוחים ,מדיניות והמלצות לפעולה
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Science/DocLib/gidur-dotan.pdf
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 4.3מינים פולשים
מניעת כניסת מינים פולשים והפצתם הינה הדרך הטובה והזולה ביותר להתמודד עימם -דוח שנעשה
עבור המשרד להגנת הסביבה ובדק חמישה מינים פולשים בלבד הגיע למסקנה כי עלות נזקי פלישה
מלאה של חמישה מינים אלו תעלה על מיליארד  ₪בשנה .19הדוח הנ"ל מעריך שעלות מניעת פלישה
כגון זו של נמלת האש הקטנה תעלה רק כ  15מליון  ₪בשנה ,זאת לעומת מעל מיליארד  ₪בנזקים
פוטנציאלים .לפיכך ,התמודדות מניעתית עם מינים פולשים הינה הדרך הזולה והיעילה ביותר למלחמה
בהם.
ככל שנאפשר כניסת מינים פולשים וככל שאוכלוסייתם תתבסס ותגדל ,המחיר שהציבור ישלם ,כלכלית,
סביבתית ובמקרים מסוימים אף בריאותית ילך ויגדל.
מיני צמחים פולשים מתבססים בעיקר באזורים שעברו הפרעה כגון צדי כבישים וכן על ידי גינון מכוון.
כיום מתבצעת עבודה משותפת של קק"ל רט"ג והג"ס לביעור שיטה מכחילה לאורך כביש  1במרחב הרי
ירושלים.

עבודות שנעשו ככלי למדיניות:


וולצ'אק ואנגרט .2012 .טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית ,בדגש תשתיות
אורכיות .רט"ג.20



רוטשילד ופדרמן .2012 .מינים פולשים בישראל  -תיאור הסיכונים והמלצות למדיניות מונעת.
החברה להגנת הטבע.21

בנוסף למינים פולשים המתפרצים כל אימת שאנו פוצעים את האדמה ,ישנן משתלות המוכרות מינים
המוכרים כפולשים או בעלי פוטנציאל פלישה ומגדילות בכך את הסיכון לפלישה הרסנית בישראל.
ועדה ממשלתית בין משרדית הכוללת מומחים נציגי משרד החקלאות ,רשות הטבע והגנים והמשרד
להגנת הסביבה ,יצרה רשימת מינים קצרה הכוללת את המינים שפלשו לישראל וכאלו בעלי פוטנציאל
פלישה לישראל :דופור-דרור ,עורך .2013 .רשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל22
יש לעשות את מירב המאמצים להפסיק לשתול מינים לא רצויים ולהפסיק ולמכור אותם במשתלות.
יש להתאמץ ולדחוף לכך שברישיון העסק של המשתלות תוחרג מכירת מינים לא רצויים כך שלא
יהיה רישיון למכרם.
יש לעודד משתלות להצטרף לקמפיין משתלות שומרות טבע של החלה"ט ולקבל את אות
המשתלה.23

 19צבן וקוטינסקי .2013 .מינים פולשים בישראל עלות – תועלת.
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701 -P0800/P0736.pdf
http://www.nature- 20
conservation.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?dc=976438571~26~~~conserve~Card4
http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Ecology%281%29.pdf 21
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0699.pdf 22
http://www.teva.org.il/mishtala 23
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איור  .17שלט במשתלה שומרת טבע.

 .5פערי ידע והשלמתם
פערי הידע העיקריים בתחום האיומים והיעדים לשימור הינם במידע חסר על המגוון הביולוגי והמערכות
האקולוגיות.
לפיכך,
יש לשאוף לביצוע סקרים אקולוגיים בכל המרחב אשר יהוו בסיס להערכת שרותי המערכת האקולוגית
ולניהול טוב יותר של השטחים הפתוחים.
יש לערוך מחקרים מקומיים ואזוריים על השפעות הפיתוח על המערכות האקולוגיות ובכך להבין טוב
יותר מהם האיומים המקומיים והאזוריים על המערכות האקולוגיות ועל המגוון הביולוגי ,והיכן נדרשת
התערבות והגנה אקטיבית.
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נספח  .1טבלת שירותי המערכת והתועלות לאדם כפי שמוצגת בפרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת
האדם  -הערכה לאומית" המנוהל על ידי המארג.24
סוג שירות

שירותי מערכת אקולוגית

תועלות מהשירות

אספקה

אספקת גידולים חקלאיים :פלחה ,גידולי שדה וגן ,מטעים

אספקה

אספקת מרעית לחיות משק (בקר ,צאן ,דבורי דבש)

מזון ,סיבים ,מספוא למקנה ,פרחים מסחריים
וצמחי נוי
בשר ,עור ,צמר ,מוצרי חלב ,דבש

אספקה

אספקת מאכלי בר כגון פטריות ,עשבי תיבול ,ציד

מזון

אספקה

אספקת ביומסה של צמחים מעוצים ולא-מעוצים :עצים,
שיחים ,עשבים
מים

חומרים לבניה ,בישול ,חימום ,מספוא למקנה

אספקה

אספקת משאבים רפואיים מצמחים ,פטריות ובע"ח

אספקה

אספקת משאבים גנטיים מצמחים ,פטריות ובע"ח

אספקה

אספקת דברי קישוט אספקת פריטי קישוט מצמחים
ובע״ח
וויסות אקלים ,מקומי וגלובלי

וויסות

וויסות הרכב אטמוספרי ,כולל לכידת (אצירת) פחמן

וויסות

האבקה

ייצור חקלאי

וויסות

וויסות מחלות ומזיקים

וויסות

וויסות מינים זרים/פולשים

וויסות

וויסות אסונות טבע ואירועי קיצון

וויסות

וויסות (מחזור) המים

וויסות

וויסות זיהום ופסולת במים ,אויר וקרקע

וויסות

וויסות סחיפת קרקע

תרבות

אינטראקציות פיזיות של אנשים עם מערכות אקולוגיות,
נופים ומגוון ביולוגי
אינטראקציות אינטלקטואליות עם מערכות אקולוגיות,
נופים ומגוון ביולוגי
אינטראקציות רוחניות וסמליות עם מערכות אקולוגיות,
מגוון ביולוגי ונופים

מיתון הפצה והתפרצות של מחלות טפיליות בבני
אדם ,מקנה וחיות בר ,מיתון הפצה והתפרצות
של מחלות ומזיקים של גידולים
בקרה ומיתון נזקים ממיני צמחים וחיות
בקטגוריה של מינים זרים/פולשים
וויסות שריפות ,וויסות סופות ,וויסות שיטפונות
והצפות ,וויסות עוצמת רוחות
הקצאה של מי הגשמים להתאדות ,לחות קרקע,
נגר עילי ותחתי ,מילוי אקוויפרים ,לגופי מים
ומאגרים ,לבריכות ולשלוליות חורף
שמירה על איכות אויר ,שמירה על איכות מים,
שמירה על איכות קרקע
שמירת איכות וכמות קרקע ,שמירה על איכות
מים ,ייצוב קו החוף ,מיתון סופות חול ואבק
נופש ופנאי (לדוגמא :טיולים ,שיט) ,תיירות,
ספורט
מחקר ,חינוך

אספקה

וויסות

תרבות
תרבות
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מים לצריכה ישירה (בישול ושימושים ביתיים
נוספים) ,מים למקנה ,מים לתעשייה ,מים
לחקלאות ,״מים לטבע״
מוצרים ביוכימיים ,תרופות טבעיות
פיתוחים ושימושים רפואיים ומחקריים ,שיפור
גידולים חקלאיים ועמידות למחלות ומזיקים
חומרים לאמנות ולתכשיטים
אקלים יציב ,וויסות טמפרטורה (כולל אספקת
צל) ,מיתון בצורת
מיתון התחממות גלובלית

נופים יפים ,השראה (רוחנית ,דתית ,יצירתית,
תרבותית) ,מורשת ,זהות ,תחושת שייכות
למקום ,ערך הקיום ( )existence valueוערך
פנימי ()intrinsic value

