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 המגוון הביולוגי, כטובין ציבוריים
 וכמאגר לנכסים סביבתיים,

אינו מוערך כראוי ונמצא בסיכון.
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א ו ב מ

העיור, תעשייה ושינויי האקלים גובים מכדור הארץ מחיר כבד יותר ויותר. לפעילות האנושית יש השפעה עמוקה על 
המערכות האקולוגיות שמקיפות אותנו. מינים ובתי גידול נעלמים עם גידול האוכלוסין ועם פיתוחם של שטחים פתוחים. 

הרס זה משפיע על איכות המים, על סחיפת קרקע )soil erosion( ועל הייצור החקלאי.

על משאבי  עזה  ותחרות  מוגבלים  בה  המים  האוכלוסין, שמשאבי  צפופת  בישראל  ביתר שאת  אלה מתבטאות  מגמות 
הקרקע מתנהלת בה. ישראל ממוקמת בנקודת החיבור בין שלוש יבשות, ומשום כך נמצא בה מגוון יוצא דופן של חי 

וצומח ושל מערכות אקולוגיות מורכבות.

ומגורים  מסחר  למטרות  בפיתוח  חדה  עלייה  נרשמה  האחרון,  בעשור  האוכלוסין  בצפיפות  המתמיד  הגידול  בעקבות 
באזורים ששמרו עד אז על אופיים הקדום ושתמכו במגוון עשיר של צמחייה ובעלי חיים. מספרם של הפרטים ממינים 
רבים, ובהם נשרים,1 עטלפים ממינים שונים2 ולוטרות,3 התמעט והגיע לרמה קריטית. העגולשון המצוי שנחשב לחיה 
שנכחדה, נצפה מחדש, אך נותר עדיין על סף הכחדה.4 מדענים מזהירים שכשליש מהצומח לאורך חופי ישראל עלול 

להימצא בסכנה.5 היעלמותן של דיונות החוף מאיימת על הישרדותם של יצורי מדבר ייחודיים.6 

שימור טוב יותר הוא צורך עליון בחשיבותו ודחיפותו. ניסיונות קודמים להגן על הנכסים הסביבתיים של המדינה הסתמכו 
ותוכניות  לאומיים  גנים  של  מערכת  דרך  מוגנים  אזורים  ייעוד  על  בדגש   ,)regulation( האסדרה  מדיניות  על  בעיקר 
והתדרדרות   )fragmentation( קיטוע  לעצירת  יעילה  כלא  הוכחה  זו  דרך  אולם  קרקע,  לשימושי  סטטוטוריות  אב 

)degradation( של בתי גידול כתוצאה מפיתוח חקלאי, מסחרי ותעשייתי ומפיתוח למטרות מגורים.

המגוון הביולוגי )biodiversity(, כטובין ציבוריים )public good( וכמאגר לנכסים סביבתיים, אינו מוערך כראוי ונמצא 
בסיכון. אין, ולא היו, תמריצים לשינוי התנהגות השוק כלפי שימושי קרקע. ההוצאות התקציביות הציבוריות לשימור 

שטחים פתוחים, לרשות הגנים הלאומיים ולפיתוח מקומי בר-קיימא לא היו הולמות.

ולהנעה  השימור  למאמצי  חדשים  תמריצים  ליצירת  מימון  מנגנוני  העולם  ברחבי  נוצרו  האחרונות  בשנים  זאת,  עם 
מחודשת שלהם. בארצות רבות משתמשים בתשלום עבור שירותי המערכת האקולוגית )ecosystem services(, במכרזי 
קרקע ובתוכניות פיצוי אחרות. לדוגמה, הפעלת קרנות קיזוז למגוון הביולוגי )biodiversity banking( יוצרת הזדמנויות 

ליזמים לסחור בקיזוזים של הרס פוטנציאלי ולהרוויח תשואות מעליית ערך הקרקע.

הביולוגי.  למגוון  מימון  תוכניות  אימצו  שכבר  והמתפתחות  המפותחות  המדינות  לשורת  תצטרף  שישראל  הזמן  הגיע 
התוכניות הקיימות כוללות הגנה על אגני היקוות )watersheds( ועל בתי גידול לחים )wetlands(, שירותי מים, שימור 
קרקע, הגנה על חיות הבר ואצירת פחמן )carbon sequestration(, נופש, הסכמים לניהול קרקע ויוזמות לסילוק צמחים 

פולשים ולהשבת היופי הטבעי של הנוף.
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בעמק החולה נמצא חלק נרחב מהמגוון הביולוגי העשיר של ישראל

האם רעיונות אלה יכולים להצליח בישראל? מכון מילקן, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, כינס מעבדה לחידושים 
ושל מנגנוני מימון אחרים שיכולים לעזור להעריך את  כדי להעריך את הפוטנציאל של תוכניות תמריצים  פיננסיים® 
המגוון הביולוגי בישראל בצורה הולמת. בכנס נכחה קבוצה מגוונת של מדענים, מומחי שוק ההון, פקידי ממשלה, מנהלי 
קרנות, אדריכלים ויזמי מקרקעין, שעיצבה מודלים פוטנציאליים ודנה בהתאמת פתרונות בין-לאומיים להקשר הישראלי.

המשתתפים דנו בדרכים להשיג רמת שימור מיטבית תוך שמירה על יעילות תמחירית )cost efficiency(. לאחר האזנה 
ביותר  המתאימים  במודלים  המשתתפים  דנו  ואוסטרליה,  ארה”ב  כמו  בארצות  ספציפיות  בתוכניות  שעסקו  להרצאות 
ליישום בישראל. המשתתפים התמקדו בזיהוי חסמים אפשריים בעת אימוץ המודלים הללו ובהתגברות עליהם. לאחר מכן 
הציעו המשתתפים לבחון מקרי בוחן כדי לבדוק את יכולתם של מנגנוני המימון לגרום לכך שהגנה על הסביבה וצמיחה 

כלכלית בישראל יעלו בקנה אחד.



3

ע ק ר ו ת  ו י ג ו ס

הביולוגי  המגוון  רבים.  עניין  בעלי  של  מעורבות  מצריך  הביולוגי  המגוון  על  להגנה  מבוסס-שוק  פוטנציאלי  פתרון  כל 
מושפע מכל הפעילות האנושית, ולכן חיוני להבין את תפקידו של כל אחד מבעלי העניין. המטרה היא ליצור מנגנונים 
יצטרך לשלב  כל הישג מוצלח   .)1 איור  )ראו   )no net loss( נטו  שיתמכו בפעולות שתוצאתן ערך אקולוגי ללא אבדן 

תושבים מן הקהילה המקומית.

משתתפי המעבדה הצביעו על החסמים העכשוויים ליישום של מדיניות השימור ושל מימונה בישראל. כיום ישנם פערים 
לאורך שרשרת ערך המגוון הביולוגי כולה, החל בניהול קרקע, עבור בתוכניות שימור וכלה בפיתוח פארקים. 

לפיתוח עלולה להיות 
השפעה שלילית על 

המגוון הביולוגי...

... אבל בעזרת פיתוח 
בזהירות הראויה ותוך 

בקרה נכונה, ניתן 
להפחית את ההשפעה 

השלילית

... ושימוש בקיזוזים יכול 
לשמור על התוצאות 

הרצויות למגוון הביולוגי.

.New South Wales Department of Environment, Climate Change, and Water, “Biobanking: Scheme Overview” (November 2007) :מקור
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השפעת הקיזוזים על המגוון הביולוגי 

סוגיות ורקע
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מאחר שהשטח הכולל של ישראל עומד על פחות מ-21,000 קמ”ר, סיכון הטבע כתוצאה מפיתוח השטחים הפתוחים 
המעטים שבה )land crunch( הוא עניין של זמן. ואכן, עד 2020 צפויה המדינה להכפיל את שטח הקרקעות המפותחות 
שבה. יותר מ-20% משטחי ישראל מוגנים בשמורות טבע, אך מרבית השטחים המוגנים נמצאים באזור הדרום. רק 3% 

משטחי אזור הים התיכון מוגנים.7

בישראל ובאזור הסמוך לה נמצאים קרוב ל-3,000 מיני צמחים, כמו גם 7 מיני דו-חיים, 97 מיני זוחלים, 511 מיני עופות 
ו-116 מיני יונקים.8 שמירה על שטח ועל משאבים חיונית כדי שמינים אלה יוכלו לשרוד, אבל פיתוח בא על חשבון המגוון 
הביולוגי. לדוגמה, במאה הקודמת קרוב לשליש מהחולייתנים בישראל סבלו מהכחדה או מהקטנת אוכלוסייתם בגלל 
פעילות אנושית – בין אם מדובר בציד, בפעילות חקלאית, בפיתוח עירוני ותעשייתי או בזיהום. מניעת ההרס המתמשך 

של עולם הטבע מצריכה מוטיבציה רבה מצד הציבור וכן מצד דמויות מפתח בהנהגת המדינה.

ממדיה של ישראל וצפיפות האוכלוסין בה הם רק חלק מהעניין. פני השטח הרב-גוניים שלה הם משוכה נוספת שיש 
בצפון הממוזג  ובנופים שונים מאוד מאלה הנמצאים  במינים  בדרום מאופיין  לדוגמה, האקלים הצחיח  עליה.  להתגבר 
והמיוער יותר. בגלל הבדלים אלה יש מעט מאוד אפשרויות להעביר שימושי קרקע מאזור אחד למשנהו למטרות שימור.

מוטי שכטר מהמרכז הבין-תחומי  

בהרצליה מסביר אילו מעלות 

ואתגרים נובעים מפני השטח הרב-

גוניים בישראל
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Altruistic value Bequest value Existence value 

     Indigenous groups 
rely on the forest    

    Preserving the 
Amazon for your children  

     Pandas, blue 
whale, polar bear  

ם י י ר ק ח מ ם  י ר ג ת א

שימור המגוון הביולוגי מצריך כניסה של המגזר הפרטי ושל גופים פילנתרופיים כדי להגיע לפתרונות כלכליים שיעריכו 
נכונה את נכסי הטבע הללו. לרוע המזל, אין כיום בישראל מנגנונים יעילים להערכת שירותי המערכת האקולוגית ולמימונם.

נכון להיום, המחקר שנעשה בתחום התמקד בעיקר במיפוי המינים ובתי הגידול, דבר שהיה צעד ראשון הכרחי באימוצן 
של התוכנית הלאומית למגוון ביולוגי ושל האסטרטגיה המתלווה אליה.9 ההתמקדות בשירותי המערכת האקולוגית לא 

הייתה רציפה והוגבלה בעיקר למגזר החקלאי.

היעדרו של מחקר ספציפי נובע ברובו מהמורכבות המעורבת בשיטה המדעית למָתן ערך )ראו איור 2(. לדוגמה, אקולוגים 
וכלכלנים צריכים להסכים על הערך שיש להעשרה של אקווה )aquifer recharge( או של אגן היקוות עבור הצמחייה, 
לנטר  צורך  יש  כולם  שאת  מקורות,  של  רב  ממספר  לנבוע  יכולה  זו  העשרה  בסביבה.  הכוללת  המים  ואיכות  הקרקע 
רוב  ומדידה,  ניטור  מהעדר  כתוצאה  ההעשרה.  תוצאות  את  להעריך  כדי  גם  נדרשים  בסביבה  ומדידה  ניטור  ולמדוד. 
הערכים שניתנו לשירותים היו הערכות גסות. עם זאת, המשרד להגנת הסביבה החליט לאחרונה לערוך מחקר להערכת 
הביולוגי  המגוון  בנושא  הבין-ממשלתית  המדיניות-מדע   לפלטפורמת  המדינה  ממחויבות  כחלק  האקולוגית  המערכת 
 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem( ושירותי המערכת האקולוגית

Services – IPBES(. המחקר נמצא בשלבי תכנון מוקדמים.

2
ר ו י א

הבנת הערך: מקרה הבוחן של יער גשם

 )monetizing( הסבר אחר להיעדרו של מחקר למטרת הערכה הוא רתיעתה של המערכת האקדמית ממתן ערך כספי
לנכסים סביבתיים, לטובין ולשירותים באופן כללי. אקולוגים רבים בתחום הסתייגו באופן מסורתי מחיבור בין כסף ומגוון 
ביולוגי – בסופו של דבר, מבחינת אלה הדואגים לסביבה, מדובר בנכס שלא יסולא בפז. עם זאת, ללא תהליך לגילוי המחיר, 
המבוסס על מתן ערך, תימשך ההתעלמות מחשיבותם של השירותים האקולוגיים בשימור, באחסון וביציבות )למשל מים 
ופחמן(, בהפחתת סיכונים )בקרת שיטפונות, הגנה משֵרפות( ובהשבחת איכות המשאבים הטבעיים )באמצעות שימור 
קרקע ומים(, וההתדרדרות הסביבתית תואץ. כדי להתגבר על הנושאים הללו צריכות לקום שותפויות ציבוריות–פרטיות 

שישקיעו בשימור המגוון הביולוגי.

ערך שלא נובע משימושערך שנובע משימוש

סוגיות ורקע

Source: Charlie Parker and Matthew Cranford, “The Little Biodiversity Finance Book,” Global Canopy Programme (October 2010). 

Direct use value Indirect use value Option value 

     Timber, ecotourism, 
water, non-timber forest 

products (NTFPS) 

     Rainfall recycling 
services  

     Potential future 
need for genetic 

resources 

ערך קיום

דוב פנדה, לווייתן כחול, 
דוב לבן

ערך ירושה 

שימור האמזונס 
לילדיך

ערך אלטרואיסטי

קבוצות ילידיות נסמכות 
על היער

ערך אופציה

צורך עתידי אפשרי 
במשאבים גנטיים

ערך בשימוש עקיף

שירותי ִמחזור משקעים

ערך בשימוש ישיר

עץ, תיירות אקולוגית, 
מים, מוצרי יער 

שאינם עץ

Source: Charlie Parker and Matthew Cranford, “The Little Biodiversity Finance Book,” Global Canopy Programme (October 2010). 

Direct use value Indirect use value Option value 

     Timber, ecotourism, 
water, non-timber forest 

products (NTFPS) 

     Rainfall recycling 
services  

     Potential future 
need for genetic 

resources 
.מקור:
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ם י י ת ק י ק ח ם  י ר ג ת א

הקשורים  רבים  נושאים  רציניות,  נגף  אבני  הם  כלכליים  למודלים  כמותי  במחקר  ומחסור  מוגבל  קרקע  שהיצע  בעוד 
לשימור המגוון הביולוגי בישראל מערבים חקיקה שמאסדרת שימושי קרקע וזכויות בעלות.

בישראל נמצאות כמעט 95% מהקרקעות בבעלות המדינה. מסיבה זו, פיתוחן מאוסדר ביותר. היות שהקרקעות מנוהלות 
בניהול פתרונות כלכליים לשימור המגוון  יתרון  כיאות בהקשר של רפורמת הקרקעות, בעלות המדינה אמורה להיות 
הביולוגי. עם זאת, כל מודל מימון שייבחר ידרוש מהממשלה מאמץ משמעותי, חקיקתי ופיננסי כאחד. הואיל ומטרתם 
של רבים מהמוצרים הפיננסיים, מסוגי המדיניות ומהכלים התכנוניים היא מינוף כסף ציבורי עם הון פרטי, יהיה צורך 
בשינוי במדיניות כדי לשלב שווקים בשימור ולתת להם תמריצים לכך באמצעות רפורמה בזכויות לשימוש קרקע. ואכן, 
כפי שהצהיר משתתף המעבדה צ’רלס ֵּפרינגס )Charles Perrings( מאוניברסיטת אריזונה, “הוספת העלויות החיצוניות 

)externalities( מרמזת על ייחוס זכויות”.

מערכת האסדרה הקיימת שמטרתה הגנה על המגוון הביולוגי, התמקדה עד כה בעיקר בהקצאת קרקעות לגנים לאומיים. 
אף על פי כן, הסתבר כי פעולה זו אינה בת-קיימא, שכן מינים רבים המוגדרים בסכנה נמצאים באזורים שאינם יכולים 
יזמי קרקעות  בין  תיאום  גם  לאומיים, אלא  גנים  רק הקמת  לא  ערך למערכת אקולוגית משמעו  לשמש פארקים. מתן 

לחקלאים ולמתכנני ערים, שיביאו בחשבון את ההשפעות האקולוגיות והכלכליות של הרס בתי גידול טבעיים.

על כל פתרון שמערב אסדרה מטעם הממשלה יהיו בוודאי הגבלות מימון. תקציב השימור במשרד להגנת הסביבה הוא 
רק כ-2 מיליון ₪. נתח גדול יותר של מימון מועבר לרשות הטבע והגנים, שמקבלת קרוב ל-500 מיליון ₪ לתפעול מערכת 

הגנים הלאומיים ולשימורה.

משתתפי המעבדה הסכימו כי יש צורך בהפגנה משמעותית של רצון פוליטי כדי להקל על שינוי הפרדיגמה בדרך בה 
הממשלה מתייחסת לשימור המגוון הביולוגי ומממנת אותו. ללא כוח זה, ברור שרעיונות מעטים בלבד יועלו או יתקבלו. 
מאחר שרוב הקרקעות נמצאות בשליטת המדינה, וכך גם שימושי הקרקע, יש צורך חיוני במדיניות אחידה באשר למתן 

ערך נכון למגוון הביולוגי.



7
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המשתתפים חשו שקיימים מכשולים משמעותיים שיש להתגבר עליהם לפני שנוכל לאמץ בישראל מודלים פיננסיים 
חדשניים, ועם זאת, רבים מהם הסכימו כי כבר עכשיו יש להציע את מבנה המנגנונים ולבחון אותו. המעבדה כללה הרצאות 
ממומחים בין-לאומיים שהוציאו לפועל בהצלחה חידושי מדיניות וחידושים פיננסיים, שהגדילו תמריצים לשימור במגזר 
הציבורי כמו גם במגזר הפרטי. לאחר מכן דנו המשתתפים באפשרויות השונות להתאים את הפתרונות הללו לישראל. 
ניתן דגש רב למציאת פתרונות שיהיו גם רצויים מבחינת השגת המטרות בטווח הארוך וגם מעשיים מבחינת המציאות 

האסדרתית והגאוגרפית בישראל.

במהלך העשור האחרון, בעקבות התעניינות הולכת וגוברת במתן ערך כספי לפחמן במטרה להפחית את הפליטות ואת 
ההשפעות ההרסניות של שינוי האקלים, צבר פופולריות הרעיון של מתן ערך כלכלי לשירותים סביבתיים. 

אולם אצירת פחמן היא החריג שאינו מעיד על הכלל, מאחר שבאופן כללי, מתן הערך הכלכלי לשירותים הנוספים של 
סחיפת  מניעת  המים,  איכות  ושיפור  משיטפונות  הגנה  כוללים  אלה  שירותים  מתקדם.  כה  אינו  האקולוגית  המערכת 
קרקע ושיפור בקרה של מחלות ושל מזיקים )ראו איור 3(. קטגוריות של שירותים סביבתיים כוללות מניעת זיהום )שינוי 
יער,  משאבי  )למשל  טבעיים  משאבים  לשימור  לפעילויות  תשלום  לספק  במטרה  שימור  בסביבה(,  הפוגעות  פעולות 
פעולות חקלאיות( ויצירת שירותים )amenities( סביבתיים )למשל שיקום בתי גידול לחים, פארקים, אתרי מגוון ביולוגי 
עירוניים(. מתן ערך אמיתי לשירותים אלה של המערכת האקולוגית יכול לשנות את ההתנהגות שהובילה להתדרדרות 

במצב הסביבה בישראל.

מנגנוני מימון לשימור המגוון הביולוגי

1
ן ו ר ת פ

תשלום עבור שירותי המערכת האקולוגית
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3
ר ו י א

מיפוי הערך הכלכלי 

מגוון ביולוגי
שירותי המערכת האקולוגית 

וטובין )דוגמאות( 
ערכים כלכליים )דוגמאות(

מערכות 
אקולוגיות )מבחר 

והיקף/אזור( 

• נופש 
• ויסות מים 

• אחסון פחמן 

הימנעות מפליטות גזי חממה באמצעות שימור יערות: 
)NPV - 3.7 מיליון דולר ארה”ב )ערך נוכחי נקי

מינים )מגוון 
ועושר( 

• מזון, סיבים, דלק 
• מעצב השראה

• האבקה 

 תרומה של חרקים מאביקים לתוצרת החקלאית:
~190 מיליארד דולר לשנה.

ֵגנים )משתנּות 
 ]variability[

ואוכלוסייה( 

• תגליות רפואיות 
• עמידות למחלות 
• יכולת הסתגלות 

50%–25 מ-640 מיליארד דולר שבשוק התרופות 
מגיעים ממשאבים גנטיים.

.TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity Report for Business – Executive Summary (2010( :מקור

למרות האמור לעיל, ישנן מדינות שהתחילו להשתמש בנתונים כדי לתת ערך לשירותי המערכת האקולוגית. מטרתן – 
להעניק תמריצים הולמים לבעלי קרקע, כדי שיעדיפו לא להיות מעורבים בפעולות שפוגעות בסביבה יותר מאחרות. 
חקלאי  ביולוגי  למגוון  במנגנונים  החל  רבות,  צורות  ללבוש  יכולים  האקולוגית  המערכת  שירותי  עבור  תשלומים 
וכלה בתוכניות לאצירת פחמן. התשלום נעשה בעסקה רצונית, ששותפים בה לפחות קונה אחד   )agrobiodiversity(

וספק אחד של השירות. כדי שהתשלומים יהיו יעילים, עליהם להיות מותנים בקבלת השירותים.

בישראל יכולות להיות צורות רבות לתשלומים. בהמשך נידונות הצעות מפורטות יותר, כמו מנגנונים של קרנות קיזוז 
יותר  נוספים למתן אשראי, שייתכן שיהיו קלים  כן, קיימים אמצעים  )banking schemes( ומערכות של מכרזים. כמו 

להעברה לאזור.

וכן הפחתות מסים ככלי משופר לניהול  והדגישו שפיתוח בר-קיימא  דנו ברעיונות אפשריים לתשלומים,  המשתתפים 
)land trusts( נמצאת כבר בשלבי הקמה;  קרקעות, הם רעיונות שזוכים לתמיכה רבה בארץ. גם נאמנות על קרקעות 
לדוגמה, לקרן להגנה על שטחים פתוחים, המבוססת על הפדיונות הצפויים ממיסוי של פיתוח ובנייה חדשים, יהיו 55 

מיליון ₪ לתמיכה בשירותי המערכת האקולוגית.

צירוף ההון ממקורות קיימים לקרן גדולה יותר, שיכולה למנף תשלומים עבור שירותי המערכת האקולוגית, היה רעיון 
שקסם למשתתפי המעבדה. מינופם של פדיונות מס אלה עם הגדלת אשראי ועם ערובות פוטנציאליות מטעם הממשלה 

ו/או מצד גופים פילנתרופיים ירחיב במידה רבה את המשאבים הכספיים הפנויים לשימור המגוון הביולוגי בישראל.
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תהליך הוספת התועלת החיצונית מאזורים מוגנים נמצא במרכזם של מנגנוני קיזוז )offset schemes( של המגוון הביולוגי, 
 .)conservation banking( גידול לחים והפעלת קרנות קיזוז לשימור  )mitigation( בבתי  כגון מיתון חומרת הפגיעה 

במהותם, עוצבו שני כלים אלה כך שיפחיתו את השפעת הפיתוח על המגוון הביולוגי. 

בארה”ב החלו לפעול תוכניות לקיזוז המגוון הביולוגי כבר בשנות ה-70 של המאה ה-20, והתמקדו מבחינה היסטורית בבתי 
גידול לחים ובנחלים. אולם מערכות אשראי מתוחכמות יותר בקרנות קיזוז )credit banking systems( למיתון חומרת 
הפגיעה במינים בסיכון )המוָּכרות כיום בשם ‘הפעלת קרנות קיזוז לשימור’( החלו להופיע בשנות ה-80 וה-90, בעיקר 
בקליפורניה. סוכנויות כגון שירות הדגה וחיות הבר של ארה”ב )U.S. Fish and Wildlife Service(, שירות שטחי הדיג 
 )U.S. Army Corps of Engineers( חיל ההנדסה האמריקאי ,)National Marine Fisheries Service( הימיים הלאומי
ביותר  הגורמים המשפיעים  הן   )California Department of Fish and Game( קליפורניה  והציד של  הדיג  ומחלקת 

במונחי פיקוח ואסדרה.

חוק המים הנקיים )Clean Water Act( ועקרונות “ללא אבדן נטו” הם הגורמים העיקריים למיתון חומרת הפגיעה בבתי 
גידול  מבתי  לשאוב  באישור  המעוניינים  למועמדים  החוק,  של  ביותר  הפשוטה  המתכונת  פי  על  בארה”ב.  לחים  גידול 
לחים או מנחלים, למלא אותם או לחפור בהם, יש כמה אפשרויות לקזז את ההשפעה של תוכניותיהם. לדוגמה, יזמים 
יכולים לקזז באופן אישי את פעולותיהם המתוכננות באמצעות תשלום שיכסה שימור חלקת קרקע חלופית בעלת ערך 
דומה. לחלופין, היזם יכול לשלם לתוכנית לקרן פיצויים במקום ליצור קיזוז משל עצמו, או פשוט לרכוש אשראי-קיזוז 
דרך קרן קיזוז למיתון חומרת הפגיעה )mitigation bank( של צד שלישי )ראו איור 4(. אשראי לקיזוז נוצר על ידי גופים 
ממשלתיים למטרות רווח ושלא למטרות רווח. לפי נתוני Ecosystem Marketplace, בשנת 2009 היו פעילות בארה”ב 
431 קרנות קיזוז למיתון חומרת הפגיעה בבתי גידול לחים ובנחלים, 88 קרנות מיועדות שמכסת הקיזוז שלהן התמלאה 
)sold-out banks( ו-182 קרנות שעומדות בפני השלמת מכסתן )pending(; נפח האשראי השנתי הכולל שלהן נע בין 

1.3–2.2 מיליארד דולר.10

מנגנוני מימון לשימור המגוון הביולוגי

2
ן ו ר ת פ

מנגנון להפעלת קרנות קיזוז למגוון הביולוגי 

4
ר ו י א

מנגנון להפעלת קרנות קיזוז למגוון הביולוגי 

בעלים של אתר ובו קרן 
קיזוז למגוון ביולוגי

רוכש האשראי למגוון 
הביולוגי

קרן נאמנות להפעלת 
קרנות קיזוז למגוון הביולוגי 

₪ צד ראשון

הפקדת הקרן כולה

אשראי

₪ צד שני

תשלום שנתי

.”Biobanking: Biodiversity Banking and Offsets Scheme.“ Department of Environment and Climate Change, Government of Australia )2007( :מקור

תהליך חד-פעמי

תהליך שנתי
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בדומה לתהליכים של מיתון חומרת הפגיעה בבתי גידול לחים, קיימים גם קיזוזים שמטרתם לטפל בהרס בתי גידול של 
מינים ספציפיים. יזמים יכולים לקזז את השפעתם על ידי פיתוח משלהם לקיזוז מינים, במקום עמלות, או לרכוש אשראי 
– אף על פי שבמקרה הזה, האשראי נרכש מקרן קיזוז לשימור. קיזוזים נוצרים באופן מסורתי באמצעות שימור וניהול 
של בית גידול בעל ערך דומה, ועליהם להיות מוגנים לצמיתות; יחידה אחת של אשראי שווה בדרך כלל לשטח של אקר 
)acre( אחד בבית גידול, כלומר למעט יותר מ-4 דונם. לפי נתוני Ecosystem Marketplace, בשנת 2009 פעלו בארה”ב 
77 קרנות קיזוז לשימור, מתוכן 19 שמכסת הקיזוז שלהן התמלאה ומעל 20 קרנות שעומדות בפני השלמת מכסתן; נפח 

האשראי השנתי הכולל שלהן עמד על 200–370 מיליון דולר.11

הממשלתית,  הבעלות  את  לשקף  כדי  התאמות  לעבור  הביולוגי  למגוון  קיזוז  קרנות  להפעלת  המנגנון  יצטרך  בישראל 
ובאותו זמן למנף את המשאבים של ארגונים לא-ממשלתיים ושל מוסדות לאומיים )כמו הקרן הקיימת לישראל(. לדעת 

משתתפי המעבדה, עובדה זו תקל למעשה על התהליך.

מאחר שכ-95% מהקרקעות בישראל נמצאות בבעלות המדינה, היא יכולה להעביר זכויות פיתוח מחלקת קרקע אחת 
לאחרת ביתר קלות, בהתחשב בהשפעה הסביבתית. מאחר שבישראל זכויות הפיתוח מוחכרות בדרך כלל, יצריך מנגנון 

קרנות הקיזוז )banking scheme( חקיקה שתתמוך בחילופים בזכויות קרקע.

 אחד ממשתתפי המעבדה העלה את פארק איילון כדוגמה. בפארק איילון יצרו היזמים תוכנית לשטח פתוח שתפצה על 
בקשתם לקבל זכויות פיתוח בשטח, שהיה בעל ערך אקולוגי יוצא מגדר הרגיל וסיפק שירותים של המערכת האקולוגית 
)במקרה זה, ניקוז שמנע הצפה בנתיבי איילון(. למשתתפים היה ברור כי כדי לייסד מנגנון של קרנות קיזוז יהיה צורך 

באסדרה שתדרוש אפס אבדן נטו )בתפקודים דומים של בית גידול ושל מערכת אקולוגית(, בדומה לחקיקה בארה”ב.

מאחר שחלק כה גדול מהקרקעות נמצא בבעלות המדינה, הבירוקרטיה הנדרשת לאסדרת מערכת קרנות קיזוז ולשמירה 
עליה תהיה פשוטה בהרבה מזו שבארצות שבעלות פרטית על קרקע שכיחה בהן יותר.

הדוכיפת היא הציפור הלאומית 

של ישראל
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מכרזי השימור נעשו מנגנון מבוסס-שוק מוביל להגנה על המגוון הביולוגי באוסטרליה )המילה “מכרז” עשויה להטעות 
– בתהליך אין קונים שנותנים הצעות מחיר לקרקע(. על פי רוב, מכרזי השימור ממומנים באמצעות מנגנוני קיזוז שיזמים 
פרטיים משלמים בהם עמלה לפי תחשיב כאשר הם לוקחים על עצמם מיזם; הממשל )בדרך כלל ברמה האזורית( מצרף 

את ההון הנצבר, ואז ניתן לממן בעזרתו שימור של חלקות קרקע אחרות. 

בצורתו הפשוטה ביותר של מכרז השימור, הבעלים הפרטיים מכריזים על מחיר )בצורת הצעת מחיר( שנתפס בעיניהם 
 the single sealed-bid reverse( כעלות היחסית של מניעת התדרדרות אחזקותיהם. המכרז החתום הבודד במכרז ההפוך
auction – הוא נקרא “מכרז הפוך” כי המוכר מציע את המחיר ולא הקונה( מאפשר תהליך של גילוי המחיר, וועדה מפקחת 
שמנהלת את התהליך יכולה לדחות הצעות מחיר בלתי סבירות. הצעת המחיר יכולה להיות הסכום שיכסה את העלויות – 
למשל הגנה על צמחייה מקומית קיימת וטיפול בה, שתילה נוספת או שתילה של אזור חיץ )buffer( סביב שרידי צמחייה.

המגוון  על  שמִגנה  בצורה  באדמותיהם  לטפל  פרטית  קרקע  לבעלי  משלמים  מסחר  למטרות  מקרקעין  יזמי   – בקצרה 
הביולוגי. גישה מבוססת-שוק זו מובילה למעט מאוד הוצאות תקורה, אם בכלל, וליעילות ֵמרבית.

החוזים, שנמצאים בבסיסם של מכרזי השימור, חיוניים להצלחתם. בדרך כלל, חוזים הם הסכמים מבוססי תוצאה, שמזכים 
את הבעלים של הקרקע בפיצוי המבוסס על קבוצה של מדדי שיפור מדידים שיש למלא אותם במשך הזמן. סעיפי עונשין 
הם הכרחיים. דיווח עצמי שנתי הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הפיקוח, וכמוהו גם ביקורות באתר שינוהלו על ידי רשויות 
יכולים מנהלני התוכנית להעריך מחיר שוק לסוגים שונים של רווחים  ניהול מקומיות. באמצעות תהליך הפיקוח הזה 
משימור. ערך האתרים מוערך על בסיס מצב הצמחייה המקומית, כמו גם על בסיס חשיבות המקרקעין שבהם בהקשר של 
סדרי עדיפויות של נוף ושל מגוון ביולוגי )ראו איור 5(. המטרה היא להגן טוב יותר על תנֵאי האתר ולשמור עליהם, להגביר 

את ההגנה משֵרפות ולהפחית איומים למורשת המגוון הביולוגי.

3
ן ו ר ת פ

מכרזים למגוון הביולוגי
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מאחר  להצלחה.  כמפתח  נתפס  קרקע  ניהול  בישראל.  להצליח  טוב  פוטנציאל  יש  זה  לרעיון  כי  הסכימו  המשתתפים 
שמכרזים מסייעים לשימוש יעיל של קרקע באמצעות מתן ערך לשיפורים עתידיים בנכס, הממשל יוכל לבקר את כמות 
 )Patrick O‘Connor( אוקונור  פטריק  לדברי  הארוך.  בטווח  הצפויה  לתשואה  נמוך  סיכון  תוך  להקצות,  שיש  המימון 
שהשתתף במעבדה ופועל רבות בתחום המכרזים באוסטרליה, אפשר להתחיל במנגנונים מסוג זה לאחר תוכנית ניסיונית 

)pilot( קטנה.

5
ר ו י א

עיצוב המכרז

מכרז

מתווך קרקע

יזם

זכויות הצעת מחיר

בעלים של 
קרקע פרטית 

₪ ₪
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ם י י ל א י צ נ ט ו פ ם  י י נ ו י ס י נ ם  י מ ז י מ י  ו פ י מ

כל אחד מהמודלים הפיננסיים שמשתתפי המעבדה דנו בהם מצריך תזרימי פדיונות מובנים כדי להבטיח שמשקיעים 
פוטנציאליים יקבלו תשואה חברתית וכספית. כדי להבין איך אפשר ליצור את תזרימי ההון האלה, נבדקו מיזמים ניסיוניים 
שנמצאים כרגע בתהליכים. נציג מכל מיזם ניסיוני השתתף במעבדה, וכן בפגישות מעקב שנערכו מאוחר יותר. כנקודת 
מוצא, נערכים המיזמים באזורים מבוקרים ומוגדרים מבחינה גאוגרפית, אך התועלת מהשבת המגוון הביולוגי באזורים 
הפיננסיים  במודלים  ביותר  הטובה  בצורה  לשלבם  שניתן  והדרך  המיזמים  סקירת  כולה.  הארץ  את  לשרת  תוכל  אלה 

שנידונו מובאות להלן.

ה ש נ מ ת  ו מ ר ב י  ר פ ס ו י ב ה ב  ח ר מ ה  : י נ ו י ס י נ ם  ז י מ

בלב עמק יזרעאל נהנות מגידו והקהילות הסמוכות לה מחלק מהנופים הטבעיים היפים ביותר בישראל. באזור שמּוּכר 
בעיקר בתוצרת החקלאית שלו, יש תערובת של יערות ומעיינות טבעיים שמאפשרים את קיומו של מגוון ביולוגי רחב. 
אך האזור משמש גם מוקד למיזמים לאומיים שונים של תשתיות, כולל מערכת של קווי מתח גבוה של חברת החשמל 
לישראל, טורבינת גז, עיר חדשה, פארק תעשייה והרחבה של כביש 6. בגלל הצורך לאזן בין הטבע לפיתוח, הקימה בשנת 
2006 המועצה האזורית מגידו את פארק רמת מנשה, ובו שטח של 84,000 דונם שייתן מענה לגידול בחקלאות ובמגורים 

וישמור על נופים פתוחים. 

כ”מרחב  האזור  על  להכריז   )UNESCO( אונסקו  מועצת  את  הוביל  אנושית  ופעילות  טבע  שמירת  לשילוב  הזה  המודל 
הביוספרי” הראשון בישראל.12 התוכנית יוצרת מודל אחיד לקידום שימור המגוון הביולוגי בגישה אזורית שמשלבת את 

הפיתוח ולא מדירה אותו. התוכנית מסייעת לשיתוף ידע, ועם ההכרזה באים משאבים טכניים נוספים מטעם אונסקו.

עלויות עכשוויות ואמצעי בקרה

הוכנה טיוטה לתוכנית אב למחוז הצפון במטרה להתוות את הדרכים הטובות ביותר להגן על היערות ועל שמורות הטבע 
באזור. בשטח נעשית עבודה מתמשכת ליצירת רשימת מצאי של הצומח והחי באזור כשלב ראשון בעירוב בעלי עניין 

באזורים שונים, כתלות בשימוש ובריכוזי מגוון המינים.

מיפוי מיזמים ניסיוניים פוטנציאליים
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המועצה האזורית מספקת תמיכה תפעולית לקהילות באזור לקידום חינוך הציבור בנושאי המגוון הביולוגי, ולצירוף בעלי 
עניין בתעשייה לבניית קונצנזוס באשר לשימושי קרקע ולמיזמי פיתוח. מעבר לכך, המועצה האזורית מפתחת ִמְׁשָמריּות 
)stewardship( ותוכניות ניטור לנכסי המגוון הביולוגי בתחומה, לקביעת מקורות הפדיון הפוטנציאליים הטובים ביותר.

הטמעה פוטנציאלית בתוך מודלים של מימון 

המשתתפים דנו ביניהם כיצד לבנות את המיזם הניסיוני כך שיהיה אפשר להשתמש במודלים של המימון. במקרה זה, 
מנגנון קרנות הקיזוז והמודלים של המכרזים נראו מתאימים ביותר. בהינתן הרצון העז לפתח את האזור, ייתכן שמודלים 
שקבעו ערך כספי ספציפי לקרקע, בהתבסס על ריכוז מינים ועל שימושי קרקע אפשריים, יהיו מעשיים למרחב ביוספרי 
זה. נעשה מאמץ לכלול דמי פיתוח בהתבסס על הדרך שהקרקע תשמש בה, באזור מבוקר ומגוון מבחינה ביולוגית. ניתן 

יהיה גם לצרף את דמי הכניסה לפארק ליצירת מקור מימון קבוע.

ם י ל ש ו ר י ב י  ג ו ל ו י ב ה ן  ו ו ג מ ה ר  ו מ י ש ל ת  י מ ו ק מ ה  ל ו ע פ  : י נ ו י ס י נ ם  ז י מ

 )LAB – Local Action for Biodiversity( ’ירושלים הצטרפה לתוכנית הבין-לאומית ‘פעולה מקומית למען המגוון הביולוגי
בשנת 2010. כחלק מיוזמה זו, העיר משלבת שימור כחלק רשמי מתהליכי התכנון של תוכנית האב שלה. התוכנית תכלול 
פארקים ואזורי שימור רשמיים ברחבי האזור העירוני ובגבעות המקיפות אותו. סקר רב-שנתי למגוון ביולוגי זיהה יותר 

מ-150 נכסים של מגוון ביולוגי בעיר ובפרבריה.

מטרת האסטרטגיה ותוכנית הפעולה של ‘הפעולה המקומית לשימור המגוון הביולוגי בירושלים’ תהיה להפוך את הטבע 
לחלק מהמרקם העירוני, כולל מרכזי מגורים ומסחר, אזורים חדשים שיפותחו, ופיתוח נופש ואתרי מורשת. כל ההיבטים 
של ניהול חיים עירוניים ישקפו הערכה לטבע וגישה מאוזנת להגנה עליו ולשמירה עליו. מעבר לכך, ירושלים תחזק את 
נכסי המורשת של היהדות הנצרות  בזכות  רק  לא  בין-לאומית  תיירות  ותעודד  אסטרטגיית התיירות האקולוגית שלה, 

והִאסלאם שבה, אלא גם הודות לאיכות נכסיה האקולוגיים הייחודיים.

בעמק יזרעאל קיימת פעילות 

חקלאית משמעותית ומגוון ביולוגי 

חשוב
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אסטרטגיה זו תשפר את איכות החיים לתושבי העיר ותתמוך בבתי הגידול הטבעיים שנמצאו ברחבי העיר. בגישה רבת-
פנים זו נכללים:

עיריית . 1 עליו  הכריזה  לאחרונה  קטן.  צבאים  בעדר  ומאוכלס  בר,  פרחי  מכוסה  הוא  דונם,   220 גודלו  עמק הצבאים. 
ירושלים כעל שטח טבע עירוני רשמי. יש לשמר אותו כמודל מקומי לפיתוח בר-קיימא המתאים לבנייה עירונית. 
ירושלים מקדמת תוכנית פיתוח לפארק שתשמר את המגוון הביולוגי הייחודי לו ותספק שירותים לנופש,  עיריית 

לחינוך ולתיירות בני-קיימא.

)Jerusalem Bird Observatory – JBO( משמשת . 2 ירושלים  ציפורי  ירושלים. התחנה לחקר  התחנה לחקר ציפורים 
מרכז לחינוך, לטיפול בבית גידול ולמחקר בירושלים, ומדי שנה מגיעות אליה מיליוני ציפורים נודדות. האתר נוסד 
בשנת 1994, והיה אתר הטבע הקהילתי הראשון בירושלים. הוא משתרע על פני 5 דונם, וצוות של חוקרים, מחנכים 
ומתנדבים מטעם החברה להגנת הטבע דואג להפעלתו ולאחזקתו. נוסף על החינוך וההגנה, טיבעו פעילי התחנה 
יותר מ-2,000 ציפורים וזיהו אותן למטרות מחקר. אזור ירושלים נחשב בית גידול פגיע לציפורים נודדות, והתחנה 

מרכזת מאמצים ציבוריים ופרטיים לניהול הנכסים הביולוגיים הללו ולהגנה עליהם. 

פארק המסילה. עיריית ירושלים שיפצה את תוואי מסילת הברזל מתחנת הרכבת הישנה במושבה הגרמנית, ויצרה . 3
פארק עירוני צר וארוך שחוצה אזורי מסחר ושכונות מגורים.

תוכנית שימור גבעת התנ”ך. הגבעה ההיסטורית מאחורי תאטרון החאן הוקצתה כמצפור שאפשר להשקיף ממנו על . 4
האגן הקדוש )כולל העיר העתיקה(, על עמק קדרון ועל מדבר יהודה. 

מיפוי מיזמים ניסיוניים פוטנציאליים

בירושלים, על אף טבעה העירוני, 

נמצא מגוון רחב של חי וצומח
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שמורת פרחי בר. שמורת טבע בצפון העיר, ליד יער מיר שבין פסגת זאב לנווה יעקב, המשתרעת על פני כ-20 דונם . 5
וכיום היא שמורת פרחי בר מקומית  ושימשה בעבר אתר פסולת לא-חוקי. היא שינתה את פניה בעזרת תושבים, 
העיר.  ברחבי  בנייה  מאתרי  הצלה  במבצעי  שהגיעו  מקומיים  וצמחים  עצים  מ-55  יותר  הכוללת  מסוגה,  ראשונה 
בשיתוף עם הגנים הבוטניים בירושלים ועם האוניברסיטה העברית נערך במקום מחקר מדעי על חממות עירוניות 

ועל הצלת צמחי בר.

פארקים עירוניים וגינות קהילתיות.. 6

עלויות עכשוויות ואמצעי בקרה

האב  כחלק מתוכנית  להגנה.  הראויים  עירוני  אתרי טבע   40 בה  וכללה  תוכנית האב שלה  את  עדכנה  ירושלים  עיריית 
וממאמצים שנעשו כהמשך לה, שכרה העירייה יועץ שיוביל את התכנון ואת עבודת הפיתוח לתוכניות שיפור ספציפיות, 
וייעדה לכך תקציבים. בהליך התכנון משתתפים בעלי עניין, מתכננים, מדענים ואקולוגים בתוכנית ‘פעולה מקומית למען 

המגוון הביולוגי’, שמעבירה לציבור תוכניות לחינוך ולמודעות. 

הטמעה פוטנציאלית בתוך מודלים של מימון 

בירושלים  הביולוגי’  המגוון  למען  מקומית  ‘פעולה  למיזמי  ביותר  הטובים  יהיו  מודלים  אילו  בשאלה  דנו  המשתתפים 
בהתחשב בכמות התשתיות שכבר פותחו ובעלויות הקרקע בעיר. מאחר שהמיזמים מובחנים ומופרדים זה מזה, קבעו 
המשתתפים שהעיר תרוויח יותר ממודל שמתבסס על תשלום עבור שירותי המערכת מאשר ממכרז. עם זאת, מודל מנגנון 

קרנות הקיזוז נידון גם הוא, היות שהוא עשוי להתאים לפיתוחי קרקע חדשים מסביב לעיר.
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 )Sphex wasp( צרעה מסוג ְסֶפְקס

ניזונה מחצב מצוי, על רקע העיר 

העתיקה וגבעת התנ”ך
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ה ל ו ח ה ק  מ ע  : י נ ו י ס י נ ם  ז י מ

שמורת הטבע עמק החולה שנוסדה באופן רשמי בשנת 1964 היא חלק משטח גדול יותר השייך לקרן הקיימת לישראל, 
ומשתרעת על פני 3,200 דונם בעמק החולה שבגליל העליון. העמק כולל מגוון של שטחים פתוחים, אדמות חקלאיות, 

כפרים וקרוב ל-40,000 דונם של בתי גידול לחים שמנהלת רשות הטבע והגנים.

שמורת הטבע משמשת נקודת ציון לכ-500 מיליון ציפורים שנודדות מדי שנה בין אפריקה לאירופה, ובהן למעלה מ-290 
ציפורים  מיני  ל-91  גידול  בית  גם  היא  השמורה  ואנפות.  חוף  ציפורי  ברווזים,  שקנאים,  חסידות,  עגורים,  כולל  מינים, 

קבועות וכן למבחר גדול של צמחי מים נדירים.

מטרת המיזם היא לתמוך בנכס המגוון הביולוגי הבר-קיימא שמאזן את המטרות הכלכליות והאקולוגיות של האזור. יש 
תוכניות להרחיב את אזורי הבקרה בשמורה שכוללים בֵרכות שיקוע פסיביות לזרימות מים עונתיות ואזורי חיץ חקלאיים.

עלויות עכשוויות ואמצעי בקרה

שמורת עמק החולה מנוהלת על ידי רשות הטבע והגנים והקרן הקיימת לישראל, ומנוטרת בקפדנות. עם זאת, האזורים 
הסמוכים לפארק משמשים לחקלאות ונמצאים בבעלות פרטית.

המשתתפים דנו בשאלה כיצד גישה אזורית תוכל לעזור באופן ספציפי לעמק החולה, לאור חשיבות החי והצומח הטבעיים 
באזור. תיירות שנוצרת בעקבות צפרות היא מקור הכנסה בעל ערך רב. משום כך, יש השתתפות פעילה מצד הממשלה 
ומצד גופים פילנתרופיים, כמו רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל והחברה להגנת הטבע, שחברו יחד להשגת 

עלויות הפיתוח הראשוניות.

מיפוי מיזמים ניסיוניים פוטנציאליים

בעמק החולה מרחבים מגוונים, 

העשירים במגוון ביולוגי
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הטמעה פוטנציאלית בתוך מודלים של מימון 

בהתייחס לבתי הגידול הלחים באזור, המשתתפים דנו איך ניתן להתאים את המנגנונים ששימשו בארה”ב – קרנות הקיזוז 
והמערכת למיתון חומרת הפגיעה – כך שיעזרו לממן את התרחבות השמורה, חיץ חקלאי ותעלות מים בעמק החולה. 
יש צורך בבדיקה נוספת כדי לקבוע אם יש עניין מספיק במנגנון של קרנות קיזוז, אך נראה כי שמורה זו יכולה לתפקד 

כמשאב משמעותי במנגנון המדובר. במקרה זה, סביר שיתקבל תקציב ארוך טווח לשימור.

ן ו ש י ק ה ל  ח נ ש  פ ו נ ו ע  ב ט ת  ר ו מ ש  : י נ ו י ס י נ ם  ז י מ

נחל הקישון זורם לאורך 67 קילומטרים. מוצאו בהרים ברשות הפלסטינית ליד ג’נין, והוא זורם לאורך עמק יזרעאל בגליל 
התחתון ולתוך מפרץ חיפה. שנים של הזנחה סביבתית הובילו לבעיות חמורות של בריאות ובטיחות בקהילות שכנות 
ולאבדן של אחד מבתי הגידול הטבעיים החשובים ביותר באזור. נחל הקישון נעשה אחד הנחלים המזוהמים ביותר באזור, 
בצורה מסוכנת, ויש בו ריכוזים גבוהים של מתכות רעילות, דלקים, כימיקלים, דשנים ופסולת תעשייתית. הקישון זורם 
דרך אדמות חקלאיות, שטחים פתוחים, למעלה מ-100 קהילות מגורים ואזורים של תעשייה כבדה. בשנת 1991 מינתה 
נכס חשוב לאזור  ועל השבתו לתפקוד בתור  כגוף הראשי האחראי על שיקום הנחל  נחל הקישון  הממשלה את רשות 

מבחינת המגוון הביולוגי.

הנהר  שיקום  לשם  בניקוי  יתמוך  וכן  וכלכלי(  קהילתי  פיתוח  )כולל  בר-קיימא  בפיתוח  לתמיכה  יפעל  הניסיוני  המיזם 
והאזורים סביבו, בתחזוקת הנהר והאזורים הללו ובפעילותם.

לאחר שנים של הזנחה היה צורך 

בהפחת חיים מחודשים בנחל 
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עלויות עכשוויות ואמצעי בקרה

הבקרה על האזור נתונה בידי רשות נחל קישון, וכן בידי הרשויות המקומיות לאורך הנחל. מוערך כי כ-21 מיליון ₪ 
מהכנסות עקיפות שמגיעות מתשלום דמי כניסה לאתרים ומדמי שימוש לפעילויות נופש משמשים לשיקום הסביבתי. 
נעשה מאמץ משולב לשמור על רמת השימור שהושגה, בעיקר לאור חשיבות הנחל כבית גידול טבעי לדגים ולציפורים, 

שמספק איזון אקולוגי טבעי ובקרת מזיקים טבעית לקיבוצים ולכפרים סמוכים. 

לאחרונה אושרה תוכנית לניקוי נחל הקישון. לוח הזמנים הצפוי לעבודה הוא 3 שנים, והעלות הצפויה היא 220 מיליון 
₪. גיוס הכספים יעשה ממספר גורמים כולל תעשייה, ממשלה, ורשויות מקומיות.  120 מ’ ש”ח ייגויסו מחברות השייכות 
הממשלה  להחלטת  בהתאם  כימיקלים(.  חיפה  ש”ח  מ’  ו-28  בזן  ש”ח מקבוצת  מ’   90( הנחל  לזיהום  שגרמה  לתעשייה 
מחודש יולי 2011 הממשלה תתרום 60 מ’ ש”ח והרשויות המקומיות הרלוונטיות יתרמו 20 מ’ ש”ח נוספים. יתרת הכספים 
תיתרם ע”י הקרן לשמירת הניקיון, העוסקת בפרוייקטים סביבתיים. )מקור המידע: רויטל חובל, עיתון הארץ, מהדורה 

מקוונת, 12/9/12(. 

הטמעה פוטנציאלית בתוך מודלים של מימון 

מאחר שהנחל מוקף בבתי גידול לחים ולאורכו יש שטחים פתוחים שיכולים לשמש לנופש, נראה כי שימוש במודל של 
‘תשלום עבור שירותי המערכת האקולוגית’ )וכן במנגנון להפעלת קרנות קיזוז למגוון הביולוגי( יוכל לספק מקורות הון 

נוספים לשיקום סביבתי נוסף, לקידום החינוך, לפיתוח משאבי נופש ולתוכניות שימור.

מיפוי מיזמים ניסיוניים פוטנציאליים
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ם ו כ י ס

שווקים,  מצד  הכרה  מחייבת  אמיתי  מחיר  קביעת  האפשר.  ככל  מדויק  ערך  במתן  תלויה  רגישים  גידול  בתי  על  הגנה 
ממשלות וקהילות בערכו של המגוון הביולוגי ובתרומתו לצמיחה כלכלית בת-קיימא. המגוון הביולוגי יכול לשמש דוגמה 

לדרך שבה מתן ערך כלכלי לשירות יכול להבטיח שימור משאבים לדורות הבאים.

ניתן להשתמש בכלים כלכליים )כדוגמת תמריצים, מנגנון להפעלת קרנות קיזוז לשימור, מכרזים וקרנות שהכנסותיהן 
הולמת לשירותי  ליצור הערכה  כדי  רפורמה במדיניות  ]revolving funds[( בשילוב עם  למימון מטרותיהן  מוקדשות 
תשלום  הטבעי.  להון  תשואות  של  מימוש  ועל  יצירה  על  מבוססים  סביבתי  במימון  חידושים  האקולוגית.  המערכת 
לחקלאים עבור אי-רעייה יכול לשמור על איכות המים בעלויות נמוכות. בתי גידול לחים יכולים לשמש חיץ לשיטפונות 
יכולות להעלות את  ואפילו הצגתם לראווה  נדירות  ועל חיות  נדירים  ויש לכך ערך כלכלי. הגנה על צמחים  ולסערות, 
ההכנסות מתיירות אקולוגית. שימושי קרקע נכונים וצומח מסוג מתאים יכולים לספק הגנה משֵרפות ומסחיפת קרקע. 
מתן תמריצים כספיים להתנהגויות רצויות, כדוגמת שתילת צמחייה מקומית מגוונת, הפחתת השימוש בחומרי הדברה 

ועיבוד בשיטת אי-פליחה )no-tillage(, יכול להגביר את היצרנות החקלאית.

לוודא  כדי  הנדרשת  התשתית  ואת  המודלים  את  לאמץ  יש  שלפיו  הפרטי,  והמגזר  הציבורי  המגזר  בין  קונצנזוס  נוצר 
שהצמיחה הכלכלית בישראל תהיה בת-קיימא במונחים סביבתיים. צמיחה של תעשיות חדשות ויצירת מקומות עבודה 
יכולה  בישראל. טכנולוגיה חדשה  ָּבשלו התנאים להופעת שוק של המערכת האקולוגית  אינן סותרות שימור.  נוספים 
להפחית את עלויות הניטור של שיתוף הפעולה והתוצאות, וכך האסדרה תהיה יעילה יותר, והסחירּות תפתח נתיבים 
)David Zilberman( מאוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה, עלינו  זילברמן  חדשים לגישות חדשניות. כפי שציין דייוויד 

לבנות פתרונות מימון “שיחדשו בזהירות ויבנו אמון”.

ברור שישראל מוכנה לפעולת חקיקה חזקה שתשפיע בצורה חיובית וארוכת טווח על הסביבה. בהסדרת משָמריּות טובה, 
ישראל יכולה להבטיח שבתי גידול רגישים ומינים בסיכון ישרדו וישגשגו גם בדורות הבאים.



21

ח פ ס משתתפי המעבדה לחידושים פיננסייםנ

)השיוך המובא הוא השיוך בזמן שנערכה המעבדה(

דן אלון
מנהל

מרכז הצפרות הישראלי

עמיר בלבן
מנהל

התחנה לחקר ציפורי ירושלים

ניר בקר
דיקן משנה, הפקולטה למדעי החברה והרוח

המכללה האקדמית תל-חי 

אלמה גדות-פרז
מנהלת

מכון מילקן המרכז לישראל

ורד בלאס
ראש תחום סביבה

מכון מילקן המרכז לישראל

סטיבן זכר
ראש תחום, פיתוח כלכלי אזורי ומימון פרויקטים

מכון מילקן המרכז לישראל

תמר דיין
המחלקה לזואולוגיה

אוניברסיטת תל-אביב

דפנה דיסני-אשל
כלכלנית

אוניברסיטת חיפה

מנחם זלוצקי
מנהל אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי

המשרד להגנת הסביבה

אלון זס”ק
מנהל

המשרד להגנת הסביבה

רן חקלאי
כלכלן עירוני לפרויקטים

מכון ראשי ערים

נאוה חרובי
פרופסור

המכללה האקדמית נתניה

נועה טישלר
המחלקה לשטחים פתוחים

המשרד להגנת הסביבה

שמוליק ידוב
אוצר זואולוגי

גן החיות התנ”כי בירושלים ע”ש משפחת טיש

נספח

תמרה ישראלי
עמיתה במשרד להגנת הסביבה

תוכנית עמיתי קורת–מכון מילקן 

נגה לבציון-נדן
מנכ”לית

Greeneye

רן לוי
מנהל תוכנית הסביבה

יד הנדיב

ראובן לסטר
פרופסור

האוניברסיטה העברית בירושלים

יוסי לשם
פרופסור

אוניברסיטת תל-אביב

יעל מנדליק
אקולוגית

האוניברסיטה העברית בירושלים

שחר סולר
ראש מחלקת תכנון

המשרד להגנת הסביבה

אורית סקוטלסקי
דוקטורנטית בביה”ס לימודי הסביבה ע”ש פורטר

אוניברסיטת תל-אביב

ערן פייטלסון
פרופסור, גאוגרף כלכלי

האוניברסיטה העברית בירושלים

ניר פפאי
ראש אגף שימור טבע וסביבה

החברה להגנת הטבע

אבי פרבולוצקי
חוקר

ִמנהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני 

אליעזר פרנקנברג
המשנה למדען הראשי
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