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תודות
ברצוני להודות לד"ר דפנה דיסני מאוניברסיטת תל-אביב, מנחת המחקר, שליוותה ולימדה אותי, על הערותיה מאירות העיניים 

במהלך המחקר, ועל הידע הרב שחלקה איתי בתחום כלכלת הסביבה. תרומתה ניכרת רבות במחקר זה. לאלון רוטשילד ולד"ר 

עופרי גבאי מהחברה להגנת הטבע, שחשפו אותי לנושא המינים הפולשים, ולאנשי השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר שתרמו מניסיונם הרב בתחום: מאיר מזרחי, ד"ר יואב מוטרו, דניאלה כפרי ודורון ברנשטיין. תודה לרונית ג'וסטו 

חנני, חלוצה במחקר המשפטי של מינים פולשים בישראל, שמעבודתה לקוחים מרבית הנתונים המספריים על אודות מינים 

פולשים בישראל.

תודה רבה לצוות מכון מילקן — פרופ' גלן יאגו וסטיבן זכר על ההזדמנות להיות חלק מתוכנית העמיתים של המכון, ועל ארגון 

סדנאות המומחים בנושא כלים כלכליים לשמירת המגוון הביולוגי ומינים פולשים. תודה מיוחדת מכל הלב נתונה לאורלי מובשוביץ-

לנדסקרונר, מנהלת תוכנית העמיתים, על תמיכה מקצועית יסודית ומסורה, יחד עם תמיכה אישית לכל אורך הדרך. 

על אודות תוכנית עמיתי מכון מילקן
תוכנית עמיתי מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים, מבוססי שוק, 

לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. התוכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים והתאמתם 

למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים, פילנתרופיים ועסקיים, לטובת צמיחה 

ופיתוח לאומי בר-קיימא. 

 התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישראלים מצטיינים, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, המתמחים במוקדי 

קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות. היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא 

מקסימלי — התמחות, הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.

במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות, ומסייעים 

למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. 

בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי, שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות 

אפשריים. מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים, המעצבים 

את המציאות הכלכלית, חברתית והסביבתית בישראל. 

במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית, ממשל ושיטות מחקר. במסגרת מפגשי ההכשרה 

השבועיים, העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים, מצגות וניירות מדיניות, וכן כלי ניהול, שיווק ותקשורת. 

בנוסף, נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בסמסטר 

הראשון, העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים, במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה 

העברית בירושלים. הקורס מקנה 3 נקודות זכות אקדמיות, ומלמד אותו פרופ' גלן יאגו, מנהל בכיר, ומייסד, המעבדות 

לחידושים פיננסיים™ במכון מילקן.

את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי, כמרצים באקדמיה, במגזר הציבורי וכיועצים לשרים 

ולמשרדי הממשלה. ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה, ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות 

בישראל, ארצות הברית ובריטניה. 

תוכנית עמיתי מכון מילקן היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית, ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי. התוכנית ממומנת על ידי 

קרנות פילנתרופיות מובילות בארצות הברית ובישראל ומנוהלת על ידי מכון מילקן.

www.mifellows.org :למידע נוסף על אודות התוכנית
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תקציר
מינים פולשים הם מינים של בעלי חיים, צמחים, פטריות ומיקרואורגניזמים, שבעקבות התערבות אנתרופוגנית היגרו 

לבית גידול חדש, שאינו בשטח תפוצתם הטבעי, התבססו בו והתפשטו בו. מינים אלה משפיעים על המינים המקומיים ועל 

המערכת האקולוגית כולה בסביבתם. מינים פולשים משפיעים בצורה שלילית בשלושה תחומים עיקריים:

פגיעה בבריאות האדם: מינים פולשים רבים פוגעים בבריאות דרך עקיצות, גירויים ותגובות אלרגיות, משמשים . 1

מעבירן )vector( להפצת מחלות מסוכנות )למשל בילהַרציה וקדחת הדנגה( ובמקרים מסוימים אפילו גורמים מוות.

פגיעה במגזרים כלכליים: . 2

ענף החקלאות הוא הנפגע העיקרי ממזיקים חקלאיים שהתבססו והפכו למינים פולשים. ישנם מזיקים א. 

חקלאיים שגרמו בעולם נזקים של מיליארדי דולר ארה"ב, וישנו חשש שמזיקים כאלה יגיעו גם לישראל.

ענף התיירות מושפע ממינים פולשים בשני מישורים: ב. 

• מינים פולשים המזיקים לאדם ירחיקו תיירים מהאזור )למשל בגלל עקיצות(.	

• מינים פולשים פוגעים בטבע, ועלולים להרוס את המערכות האקולוגיות שהמבקרים מגיעים לראות.	

פגיעה בתשתיות עשויה להיות קריטית כאשר מין פולש מתבסס בקרבתן.1 ג. 

פגיעה במערכות האקולוגיות: מינים פולשים פוגעים במערכות אקולוגיות ובשירותיהן, בעיקר בשלושת . 3

השירותים הבאים — ויסות )למשל ייצוב החולות במישור החוף עקב פלישת השיטה הכחלחלה(; אספקה 

)בדוגמת השיטה הכחלחלה שלעיל, יש פחות אספקת מים מתוקים(; תמיכה )למשל הפחתה בהאבקת הפרחים 

בעקבות פעילות של דבורה פולשת(. 

נושא המינים הפולשים הוא בעל חשיבות לאומית, אך למרות זאת, אין גוף או מוסד בישראל שאמון על הטיפול בנושא. 

לאור השפעות הפלישות הביולוגיות על מגוון תחומים הנוגעים לאדם ולסביבה, לטיפול במינים הפולשים יש ערך כלכלי 

וסביבתי כאחד. מחקר זה מציע אפשרות למימון הטיפול במינים הפולשים בישראל.

קשה לדעת מראש אילו מינים זרים עלולים לפלוש אל מקום חדש ולהתבסס בו ואילו לא. עם זאת, ידוע כי ישנה מגמת 

עלייה במספר המינים הפולשים ובכמות הפולשים העולמית. עלייה זו מיוחסת בעיקר לעלייה בכמות המסחר והתיירות 

הבין-לאומיים, שגורמים להגעה של מינים פולשים משני סוגים:

יבוא מינים מכוון — כל המינים שהובאו בכוונה תחילה, למשל למאכל, לצורך גידול חקלאי, לשם גידול כחיות א. 

מחמד, לצורכי מחקר ועוד.

מינים נלווים — אורגניזמים שהגיעו כתוצאה מהסחר, אך לא היו מטרתו. למשל מינים שמגיעים במי הנטל של ב. 

ספינות, מזיקים חקלאיים המגיעים במשלוח חקלאי, מינים המגיעים בתוך הסביבה שהמין הרצוי מובא בה 

)לדוגמה, בעת יבוא דגים, לרוב ניתן למצוא במים גם פלנקטון(.

דוגמה מפורסמת לכך היא צדפת הזברה, שהתבססה בתוך צינורות להובלת מים מתוקים מהאגמים הגדולים בארה"ב. נוסף על   1

הנזק האקולוגי האדיר, הצדפה גרמה לחסימה של הצינורות ולפגיעה בהם, שמוערכת בכמיליארד דולר מדי שנה בארה"ב בלבד.
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הטיפול במינים פולשים כולל ארבעה רכיבים מרכזיים: 

מניעת כניסת מינים פולשים למדינה באמצעות בדיקות במעברי הגבול )ימיים, יבשתיים ואוויריים(, הערכות . 1

סיכון או איסור על הכנסת מינים חדשים. ביצוע בדיקות במעברי הגבול מצריך כוח אדם מיומן. אין תשובה חד-

משמעית לשאלה אם משתלם למנוע כניסה בכל מחיר או לא. יש לבחון משתנים רבים, כגון ההסתברות למנוע את 

הכניסה, עלויות המניעה, עלויות הטיפול במקרה של פלישה ועוד. 

ביעור מוקדם של מינים פולשים שפלשו לבית גידול חדש עוד בהיותם אוכלוסייה קטנה. כדי לבער לחלוטין את . 2

המין יש לפעול לאיתור כל מוקדי הפלישה ולהשמידם בטכניקות שונות, וזוהי משימה מורכבת. 

בקרה — שמירה על רמה קבועה ויציבה של המין הפולש, נעשית במקרים שלא ניתן לבער לחלוטין את המין . 3

הפולש. הבקרה נועדה למנוע התפשטות בתוך בית הגידול הנוכחי ואל בתי גידול אחרים. ישנה הסכמה שככל 

שהטיפול במין הפולש יהיה מוקדם יותר — כך יעילות הטיפול תהיה גבוהה יותר: מחקרים על ניסיונות שונים 

לטפל במינים פולשים הראו שעלויות הבקרה של עד 10% מפלישה מאוחרת עשויות להיות זהות לעלות המניעה 

של 99%—90 מהביומסה בפלישה מוקדמת.

ניטור הוא חלק קריטי בהתמודדות עם מינים פולשים: הוא משמש לאיתור של מינים פולשים חדשים ושל . 4

פולשים ידועים באזורים חדשים, והוא הכרחי לצורך קביעת אופן הביעור וסוג הביעור, וכן כדי לאמוד את הצלחת 

הטיפול בפלישה. עלות הניטור גבוהה, וטומנת בחובה אי-ודאות בכל הנוגע לסיכויי ההצלחה במציאת מינים 

פולשים חדשים. ייתכן שיושקעו משאבים רבים באיתור פולשים אך הם לא יישאו פרי, ומנגד ייתכן שלא ייעשה 

מאמץ לאתר פולשים במקומות אחרים. על כן, מוצע לבצע ניטור רק כאשר עלויותיו נמוכות ביחס לעלויות 

הטיפול במין הפולש, וכן מומלץ לאתר סמנים לפלישה, להגדלת הסיכויים לאתר פלישות בראשיתן.

הערכת נזקי הפלישות הביולוגיות: ישנם שני מחקרים מרכזיים המעריכים את נזקי המינים הפולשים בשתי מדינות — 

ארה"ב ובריטניה. בשני המחקרים הללו מדובר בהערכת נזקים לאדם בלבד, ללא הערכה של הנזקים למערכת האקולוגית. 

התגלה כי סך הנזקים השנתיים של המינים הפולשים בארה"ב עומד על 137 מיליארד דולר, ובאנגליה — על כ-2.6 מיליארד 

דולר. לא קיימת הערכה של נזקי המינים הפולשים בישראל.

מדינת ישראל חתומה על אמנות והסכמים בין-לאומיים, שקובעים שיש לפעול לשמירה על המגוון הביולוגי ולהפחתת 

הפלישות הביולוגיות, כגון אמנת המגוון הביולוגי )נחתמה ב-1992 ואושררה ב-1995(, Aichi Targets )2010( וכן התוכנית 

הלאומית למגוון ביולוגי בישראל, שפרסם המשרד להגנת הסביבה בשנת 2010.

כדי לאפשר טיפול נאות בסוגיית המינים הפולשים, נבחנו במחקר זה שני המאפיינים הכלכליים המרכזיים של מינים פולשים: 

לא ידוע מי גרם להחדרת הפולש )nonpoint source pollution(. המינים הפולשים מתפשטים במהירות, ולכן לא א. 

ניתן למצוא את המקום שהפלישה התחילה בו. לאור זאת, יש להגדיר מי הם הגורמים שיש להם הפוטנציאל הגדול 

ביותר להבאת מינים זרים לישראל. לדוגמה — יבואני סחורות חקלאיות וגם יבואני מוצרים שאינם חקלאיים 

)יבוא צמיגים שנקוו בהם מים הביא לישראל ביצים של יתוש הטיגריס האסייני הפולש(, בעלי אניות סחר ותיירות 

שמביאים מינים פולשים באמצעות מי הנטל שלהם ועוד.
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החוליה החלשה. לא מספיקה זהירות של הרוב הגדול של הגורמים בעלי הפוטנציאל להבאת המינים הזרים, שכן ב. 

מספיק יבואן אחד שמכניס מינים פולשים ומהווה "חוליה חלשה", כדי לגרום נזק לכלל החברה. בדומה למוצר 

ציבורי, הנזק הפוטנציאלי שייגרם לפרט היחיד אינו מספיק גדול כדי לגרום לו לבצע פעולות מניעה יקרות, ולכן 

החברה כולה תיאלץ לשאת בנטל.

מוצע לממן את הטיפול בסוגיית המינים הפולשים באמצעות הקמת קרן ביטוח למינים פולשים. 

על פי המודל, קרן הביטוח תגבה תשלום אפריורי )ex-ante( מכל מי שמייבא מוצרים )חקלאיים ושאינם חקלאיים( 

לישראל. גובה התשלום לקרן ייקבע בהתאם למידת הסיכון או לתוחלת הנזק )מכפלת הנזק בהסתברות פלישה( של 

הפלישה. כדי לפשט את קביעת גובה התשלום, מוצע לבצע חלוקה לקבוצות סיכון, כדי שלא יהיה צורך בבחינה פרטנית של 

כל מין שנכנס לישראל. את שווי הנזק הפוטנציאלי יעריך שירות ניטור לאומי שיוקם לצורך זה, או גוף מידע עולמי אחר, 

ובכל מקרה לא היבואן עצמו, כדי לשמור על אחידות ועל אובייקטיביות. 

התשלום לקרן יבוסס על כך שכל יבואן שעונה על הקריטריונים שיוגדרו מראש, ישלם בהתאם למאפייני היבוא שלו 

ולמידת הסיכון הכרוכה בהם. יבואנים שיצליחו להראות כי היבוא שלהם לא גרם לכניסה של מינים חדשים לישראל, 

 lag[ יהיו זכאים לקבל חזרה את כספם. לשם כך הם יבצעו ניטור ויוכיחו )למשך פרק זמן שיוגדר בהתאם לשלב השהייה

phase[( שהמין או המוצר שהובא על ידם לא פלש, ולא הביא עמו מינים נלווים שגרמו לפלישה. באופן זה, רק יבואן שגרם 

לפלישה ולנזקים — יישא בהוצאות הטיפול בבעיה שיצר, ולא יוטל "מס" על כלל היבואנים. המטרה בהחלת הקרן על יבוא 

מוצר )שאינו אורגניזם( היא לאפשר לקרן לגבות כספים במקרים שתהיה פלישה של מינים שיתלוו למוצר. עד כה, גם כאשר 

היה ידוע מי גרם לפלישה — הוא לא נשא באחריות ובנטל שנגרם כתוצאה מהפלישה.

הכסף שיצטבר בקרן יוקדש לטיפול במינים פולשים בלבד, בכל ארבעת מישורי הפעילות — מניעה, ביעור, בקרה וניטור. 

חלוקת המשאבים ביניהם תיעשה לאחר מחקר ובחינה של המינים השונים שנמצאים בישראל ושל המינים שיש פוטנציאל 

גבוה לחדירתם לישראל. כיום פועלים מוסדות המדינה בכל ארבעת הערוצים הללו, אך מכספים שמוקצים לכך מתוקף 

היות המינים הפולשים גם מזיקים חקלאיים או פוגעים בבריאות האדם. במקרים של פלישה שגורמת נזקים שאינם 

משפיעים על האדם נמצא טיפול מועט.

לקרן שלושה יתרונות בולטים:

השתת עלויות הטיפול במינים פולשים על היבואנים, כלומר הפנמת העלויות החיצוניות.. 1

יצירת תמריץ ליבואנים לצמצם את סיכויי הפלישה של המינים השונים שהם מייבאים לארץ ושל המינים הנלווים להם. . 2

העברת האחריות על הניטור לידי היבואנים, דבר שיחסוך למדינה כסף רב המושקע בניטור פולשים.. 3

עם זאת, במבנה המוצע של הקרן גלומים גם קשיים:

 הוכחת היעדר נזק היא פעולה מורכבת, ולכן ייתכן שחלק מהיבואנים יעדיפו לשלם את העלות, כלומר יתפסו את 1. 

התשלום לקרן כעלות קבועה.

קשה להעריך את הנזקים שהמין הפולש עלול לגרום ואת הסתברות הפלישה שלו, כלומר — שני הרכיבים של . 2

תוחלת הנזק אינם ודאיים.
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לסיכום, לקרן ביטוח למינים פולשים יש פוטנציאל גדול לטיפול בסוגיה זו, והיא תסייע הן להגדיל את המשאבים המוקצים 

לתחום המינים הפולשים הן לייצר תמריצים כלכליים לצמצום הפלישות. עם זאת, תהליך יצירת קרן כזו הוא ארוך ומורכב, 

ויש להקדיש את מרב תשומת הלב לפרטים בקרן, שכן הם הבסיס החיוני להצלחתה.

כמו כן, מוצע לייסד פלטפורמה שתאפשר קשר וקבלת החלטות משותפות של כלל הגופים, כדי להגביר את האפקטיביות 

של הפעילות הממשלתית בתחום. כדאי לשקול להקים גוף בין-משרדי שיהיה אמון על נושא המינים הפולשים, בדומה 

לנעשה במדינות אחרות בעולם. גוף זה יהיה אחראי על שקלול כלל ההיבטים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים, ויוכל 

לקבוע מדיניות ברורה ואחידה, שתכלול את התמריצים שיסייעו להמשך פעילות סדירה של המשק בד בבד עם שמירה על 

הסביבה מפני המינים הפולשים.

1. מבוא
מדינת ישראל התברכה במגוון רחב של מינים, בין היתר הודות למיקומה הגאוגרפי — כנקודת חיבור בין יבשות סביב 

הים התיכון: ישראל מוגדרת כאזור יבשתי מהעשירים ביותר מבחינה ביולוגית, אך גם בעל הסיכון הגדול ביותר להכחדת 

מינים.2 המינים הפולשים הם אחד מחמשת הגורמים העיקריים לפגיעה במגוון הביולוגי, ומכאן נובעת החשיבות הרבה 

בעיסוק בנושא זה, בעולם בכלל ובישראל בפרט.

סוגיית המינים הפולשים בישראל נדונה לא מעט במסגרת הגופים הנוגעים בדבר, ובכלל זה המשרד להגנת הסביבה, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, רשות הטבע והגנים וארגוני הסביבה. אף על פי שהמינים הפולשים הם תוצר לוואי חשוב של 

פעילות כלכלית ענפה, ובכלל זה יבוא מכוון של מינים זרים לצורך ייצור, צריכה וסחר, או יבוא לא מכוון, לדוגמה כמינים 

נלווים לסחורות או לאמצעי הסחר, עד כה טרם היה עיסוק משמעותי בהיבטים הכלכליים של תחום זה. 

במחקר זה תובא סקירה יסודית של המינים הפולשים לישראל ושל מאפייני הפלישה, תוך התמקדות בהיבטים האקולוגיים 

של הבעיה ובאסדרת הטיפול בה. המחקר מציג ובוחן מנגנון תמריצים כלכלי, המבוסס על המאפיינים שאותרו. מנגנון 

התמריצים יתוכנן בראש ובראשונה להפחתת מספר חדירות המינים הפולשים לישראל, וכמו כן לצמצום נזקי המינים 

הפולשים שכבר חדרו לישראל. 

ישראל מכונה "Norman Myers ."biodiversity hotspot טבע את המושג בשנת 1988, והוא מתאר אזור טבעי שעשיר במגוון   2

ביולוגי ונמצא תחת איום.
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2. רקע: מינים פולשים והשפעתם על האדם והסביבה
מינים פולשים הם מינים של בעלי חיים, צמחים, פטריות ומיקרואורגניזמים, שהיגרו לבית גידול חדש, שאינו בשטח 

תפוצתם הטבעי בעקבות התערבות אנתרופוגנית, התבססו בו והתפשטו בו. מינים אלה גורמים להשפעות אקולוגיות על 

המינים המקומיים בסביבתם ועל המערכת האקולוגית כולה.

ישנו קושי מדעי לצפות אילו מינים ייעשו מינים פולשים במקום מסוים. ידוע כי מינים בעלי תכונות פולשניות באזור 

 Lockwood, Cassey,( כלשהו, יוכלו להתבסס בסבירות גבוהה באזור אחר בעל תנאים דומים — אקלים, פאונה וביוטה

and Blackburn, 2005(. חרף ניסיונות רבים לחקור את סיכויי הפלישה, אין מסקנות חותכות בנושא. האקולוג הבריטי 

מארק ויליאמסון קבע את כלל העשרות: 10% מכלל המינים שחדרו לאזור חדש יצליחו להגיע לטבע, 10% מהם יתבססו 

בו, ומתוכם 10% יהפכו למזיקים. כלל זה תקף גם לגבי אזור הים התיכון )Williamson and Fitter, 1996(. כדאי לציין 

שכלל זה שנוי במחלוקת, אך הרעיון הכללי הוא שהתבססות של מין זר היא אירוע נדיר, בסיכוי של כ-0.1% עבור 

מין שהגיע למקום. מתוך כלל המינים הפולשים, ישנה הערכה שכ-30%—20 מהמינים הפולשים בעולם גורמים נזקים 

)Pimentel et al., 2000; Williams et al., 2010(. עם זאת, ההשערה היא כי בישראל המצב שונה, ושיעור המינים הפולשים 

בה שגורמים נזקים — גדול יותר. הסיבה להשערה זו טמונה בעובדה ששטח בתי הגידול הטבעיים בישראל מצומצם 

יחסית, ורבים מהם מושפעים מפעילות אדם )זיהום, שינוי שימושי קרקע ועוד(, ולכן שינוי שעשוי להיות שולי בבית גידול 

אחר — יהיה בעל משמעות בישראל. גורם נוסף להצלחת הפלישה בישראל הוא האקלים המגוון )והנוח יחסית(, המקל על 

התפשטותו של המין הפולש. מבין גורמי הפלישה, ישנו גורם אחד משמעותי שיפורט להלן.

לאור העלייה בהיקפי התחבורה, הסחר והתיירות בעולם ובישראל בעשורים האחרונים, ניכרת מגמת עלייה במספר 

הפלישות הביולוגיות )Williams et al., 2010(. סחר בין-לאומי הוא אחד האמצעים המשמעותיים ביותר להעברה של 

מינים זרים ממקום אחד למשנהו. בהיעדר פיקוח מספק על הסחר לצורך צמצום כניסה של מינים פולשים הפוגעים במגוון 

הביולוגי, צפויה מגמת העלייה להימשך. בתרשים 1 מוצגת העלייה במספר הפלישות בשנים 1500—2000. ניתן לראות 

עלייה משמעותית החל משנת 1850 עד היום, שנים שמייצגות את התרחבות הסחר הבין-לאומי:
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תרשים 1: קצב הפלישה בין השנים 1500 עד היום 
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 .Hulme, 2009 :מקור

במדינת ישראל חלה עם השנים עלייה משמעותית בהיקפי היבוא של סחורות חקלאיות. לדוגמה, סך משלוחי הסחורות 

החקלאיות שמגיעות ונבדקות על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנמל אשדוד כמעט שילש את עצמו במהלך 18 השנים 

האחרונות.3 גם סך מסת היבוא החקלאי הטרי עולה בשנים האחרונות )הלמ"ס, 2013(, ונוסף על כך חלה עלייה ביבוא 

מוצרים נוספים )כגון עץ ומוצריו(, שעשויים להביא מינים פולשים נלווים לישראל. 

מינים פולשים אינם בעיה קבועה אלא דינמית. מדובר במספר פרטים פולשים שהולך וגדל עם הזמן, בקצב גידול משתנה. 

החל מרגע ההחדרה, ישנו זמן השהייה, שבמהלכו אין גידול של הביומסה, ולאחריו חלה עלייה מעריכית, המכונה גם שלב 

ההתפשטות. בשלב זה ישנו גידול עצום ברמת הנוכחות של המין בשטח, והדבר גורם נזקים בתחומים רבים, למשל מצב 

שבו הפולש דוחק את המינים האחרים בסביבתו עד כדי סכנת הכחדה. לאחר שלב ההתפשטות מתחילה אוכלוסיית המין 

הפולש להתייצב בגודל מסוים, שממנו לא תוכל עוד לגדול — שלב זה מעיד על כך שהפולש הגיע ליכולת המרבית לניצול 

משאבי הסביבה. 

2.1 השפעות המינים הפולשים
למינים הפולשים השפעות מרחיקות לכת במגוון תחומים: פגיעה בבריאות האדם, בתשתיות ובחקלאות, בתיירות ובנופש, 

ומעל לכול — הפרת האיזון האקולוגי העדין הקיים בבתי הגידול השונים. 

נתונים מדורון בורנשטיין, מנהל יחידת ההסגר בנמל אשדוד, השירותים להגנת הצומח וביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  3
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:)Williams et al., 2010( באופן כללי ישנם שני סוגי נזקים ממינים פולשים

1 . Sasse,( נזקים ישירים, המתבטאים בירידה באספקת שירותי המערכת האקולוגית, שנחלקים לארבעה סוגים

 :)2005

שירותי אספקה: מוצרים המופקים מהטבע, כגון מזון, דלק, מים, עצה, חומרים כימיים;א. 

שירותי ויסות ובקרה: למשל ויסות מים וטיהורם, עצירת סחף, ויסות אקלים, האבקה, בקרת מזיקים;ב. 

שירותים תרבותיים: תועלת שאינה חומרית מהטבע, למשל תיירות, ערכים אתיים, ערך הקיום;ג. 

שירותי תמיכה: תהליכים טבעיים שהם הבסיס להיווצרות החיים, כגון מחזורי חומרים )פירוק חומר אורגני ד. 

למשל(, יצרנות ראשונית.

נזקים עקיפים / לא-ישירים: פגיעה בפעילויות של מגזרים נלווים, לדוגמה — יבוא של מזיק להדרים שהוא מין . 2

פולש יגרום נזק לתעשיית המיצים, ויביא לעליית מחירי מוצרים. 

בתת-הפרק הבא אציין בקצרה את ההשלכות של נזקים אלה על האדם והחברה בישראל.

2.1.1 פגיעה בבריאות האדם

הפגיעה בבריאות האדם בישראל אינה עולה בחיי אדם נכון לעכשיו, אך ניתן לראות במקרים אחרים בעולם שהיא עלולה 

להיות בעלת השפעות קשות על האדם. דוגמה לכך היא התפרצות מחלת הצ'יקונגוניה באיטליה בשנת 2007, בעקבות 

עקיצות של היתושים הפולשים Aedes albopictus, המכונים 'יתוש הטיגריס האסייני' ומהווים מעבירן )vector( למחלות 

הדנגה והצ'יקונגוניה. היתוש פלש גם לישראל בראשית שנות ה-2000, כמין נלווה למשלוח של צמיגי רכב )הוטלו ביצים 

בתוך מים שנקוו בצמיג(. עד כה לא ידוע על התפרצות מחלות בארץ עקב כך, אולם הוא נמצא כיום באזורים נרחבים בארץ 

ומהווה גורם מטריד יותר מהיתושים המקומיים הנפוצים בישראל )היתושה פעילה גם בשעות היום, ועקיצותיה גורמות 

תגובות חריפות יותר(.

נמלת האש הקטנה )Wasmannia Auropunctata( הגיעה לישראל כמין נלווה למשלוח קורות עץ לקיבוץ אפיקים בעמק 

הירדן. עקיצות הנמלה כואבות ומטרידות, אך אין בהן פגיעה מסכנת חיים. לעתים ישנה תגובה אלרגית לעקיצה, אך מדובר 

במקרים נדירים. אחד הנזקים העיקריים של הנמלה הוא דווקא פגיעה בבריאות חיות המחמד. הנמלה עוקצת חיות בית 

 .)Wetterer, 2009( ועקיצתה עלולה לגרום עיוורון ,)בעיניים )חתולים וכלבים בעיקר

 Ambrosia( דוגמה נוספת לפגיעה בריאותית היא אלרגיות שנגרמות לאדם בנוכחות צמח האמברוסיה המכונסת

confertiflora(, הנמצא בגדות נחלים בישראל. גרגרי האבקה של האמברוסיה גורמים קשיי נשימה ותופעות אלרגיות 

נוספות בקרב כרבע עד שליש מן הנחשפים להם. גם למינים אחרים של האמברוסיה השפעות דומות, אך ברמות שונות 

)יעקבי, 2009(. 
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2.1.2 פגיעה ישירה במגזרים כלכליים 

מינים פולשים גורמים כאמור נזקים כלכליים משמעותיים, שאינם נובעים רק מהפגיעה בטבע, אלא גם מהפגיעה במוצרי 

הצריכה של האדם. למינים פולשים השפעה על תחומים רבים בחיי האדם, ולהלן מובאת חלוקה של הפגיעה במגזרים 

הכלכליים לשלושה רכיבים מרכזיים:

חקלאות 

הפגיעה של מינים פולשים היא בעיקר במגזר החקלאי, ובהיקפים נרחבים. חלק מהמזיקים החקלאיים הגרועים ביותר הם 

מינים פולשים, שגורמים נזקים רבים לחקלאות ולכלכלה. בישראל ישנן דוגמאות רבות לפגיעה בחקלאות, למשל חדקונית 

הדקל )Rhynchophorus ferrugineus(, חיפושית שפגעה בענף התמרים בצורה קשה: החדקונית התגלתה בראשונה 

בשנת 1999 במטעי תמרים באזור ים המלח, וכיום היא נמצאת גם בצפון הארץ. החדקונית מטילה את ביציה במקומות 

שונים בעץ, והזחל שבוקע מכרסם מחילות בגזע העץ, וגורם נזק חמור עד כדי נפילת העץ ומותו )סורוקר, 2011(. הנזקים 

הכלכליים שנגרמים מהחדקונית כוללים אבדן יבול הפרי )למשך מספר שנים, עד שגדל עץ חדש( ואבדן העצים, שניתן 

היה למכור במשתלות. דוגמה נוספת לפגיעה בחקלאות בישראל היא הפגיעה בענף הפקאן, עקב פלישה של כנימה צהובה 

)Monelliopsis pecanis( שהגיעה לארץ בהברחה של ייחור עץ פקאן על ידי חקלאי. החקלאי הביא עמו בשנות ה-70 ענף 

של פקאן להרכבה מארה"ב, שהייתה בו תטולה של הכנימה. עלות ההדברה הגבוהה של הכנימה גרמה להפסקה כמעט 

מוחלטת של גידול הפקאן בישראל, )מזרחי, 2012(.

תשתיות 

דוגמה לפגיעה בתשתיות היא פלישה של המדוזה חוטית נודדת )Rhopilema nomadica( לחופי הים התיכון. המדוזה 

עוברת לים התיכון דרך תעלת סואץ, ומגיעה לישראל במסות גדולות. הת עלה פתוחה מאז 1869, אולם הפלישה הנרחבת 

של המדוזות נרשמה רק ב-15 השנים האחרונות, ולא ידועה הסיבה לכך. נחילי מדוזות פגעו בשנים 2011—2012 במתקני 

הקירור של תחנות הכוח של חברת החשמל. המדוזות נתקעות במסננים של מתקני השאיבה של מי הים וסותמות אותם 

)גליל, 2013(. בשנת 2011 נאלצה חברת החשמל לפנות למעלה מ-25 טונות של מדוזות ממתקני הקירור שלה בתחנת 

הכוח בחדרה. מנתוני חברת החשמל עולה כי עקב סתימת המצננים על ידי המדוזות, הופסקה פעולת ייצור החשמל לפרקי 

זמן קצרים כדי שיהיה אפשר לפנות את המדוזות. מדובר בפגיעה בסדר גודל של מיליוני ₪. החברה מנסה למצוא פתרונות 

מדעיים לבעיה, אך עד כה לא נמצא הפתרון שיוכל למנוע את כניסת המדוזות למתקני הקירור.4 

באותו אופן פוגעת המדוזה גם במתקני התפלת המים של ישראל, הפזורים לאורך חופי הים התיכון )אבנימלך, 2012(. 

פנאי ונופש

מערכות אקולוגיות רבות מספקות לאדם שירותי תרבות, דהיינו שירותים שאינם חומריים, התורמים לערכיו של האדם 

ולהתפתחותו הקוגניטיבית. הם כוללים בין היתר תיירות ובילוי בטבע, השראה לאמנות ותרבות, תגליות מדעיות. מינים 

פולשים החודרים למערכות האקולוגיות פוגעים במינים הקיימים, ואף עלולים להביא להכחדתם, ובכך פוגעים גם 

באספקת שירותי תרבות לאדם. 

מידע מד"ר ענת גלזר, היחידה לאיכות הסביבה, חברת החשמל, 4.3.2013.  4
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לדוגמה: ישנם מינים פולשים שמזיקים ליערות, שהם משאב פנאי ונופש בחיק הטבע עבור האוכלוסייה הישראלית, 

שמרביתה מתגוררת בערים. מזיק עיקרי כזה הוא כנימת המצּוקֹוקּוס הארץ-ישראלי )Matsucoccus Josepi(, הידועה 

כפולש באזור הים התיכון )CABI, 2013b(. הכנימה גורמת למותו של עץ האורן הירושלמי, ומשמידה יערות שלמים בתוך 

פרק זמן קצר. נזקי המצוקוקוס היו אחד מגורמי הפגיעה המשמעותיים ביותר בכל יערות קק"ל: נתוני מחוז צפון בקק"ל 

מצביעים על כך שבין השנים 1985—1998 הייתה כנימת המצוקוקוס הסיבה המרכזית לחידוש יער )עקירה ושתילה מחדש 

של עצים(, בהיקף של כשליש מסך חידושי היער במחוז.5 

2.1.3 פגיעה במערכת האקולוגית 

מינים פולשים גורמים נזקים אקולוגיים, הבאים לידי ביטוי בפגיעה באספקת שירותי המערכת האקולוגית השונים, בעיקר 

שירותי ויסות, אספקה ותמיכה.

דוגמה לפגיעה בשירותי הוויסות היא פלישת השיטה הכחלחלה באזור חולות מישור החוף, שהביאה לשינוי של תצורת 

בית הגידול: השיטה הכחלחלה היא עץ ששורשיו גורמים להידוק הקרקע מסביבם, ולכן למעשה הם מייצבים את החולות 

הנודדים שאפיינו את מישור החוף. כמו כן, עץ השיטה צורך כמויות מים גדולות בהשוואה לצומח הטבעי של חולות מישור 

החוף, וכך אחראי להפחתה בכמויות המים המתוקים הזמינים. השיטה הכחלחלה הובאה לישראל במכוון על ידי הבריטים 

בשנות ה-20 של המאה הקודמת. היא ניטעה לאורך חופי מישור החוף, מתוך מטרה לייצב את החולות ולייבש את הביצות, 

אולם לא ידעו אז על יכולת ההתפשטות שלה )קק"ל, 2013(. דוגמה לפגיעה בשירותי התמיכה אפשר לראות בארה"ב, 

שם נצפה מין פולש של דבורה שדחק את מיני הדבורים המקומיים. דחיקה זו הביאה לירידה בשירותי ההאבקה במדינה. 

שירותי ההאבקה חיוניים לצורך רבייה של צמחים )וגם בין היתר לייצור החקלאי(. מדובר למעשה בהעברה של גרגירי 

אבקה מאבקן לצלקת של פרח מאותו המין, ליצירת פרי או ירק. היעדר שירות זה גורם להתדלדלות של מינים שאינם 

יכולים להתרבות עצמאית )Brown, Mitchell, and Graham, 2002(. דוגמה נוספת שנדונה לעיל היא נמלת האש הקטנה 

בישראל: נמלת האש הקטנה דוחקת את מרבית מיני הנמלים האחרים בסביבתה, שהיו קיימים במערכת האקולוגית טרם 

פלישתה, לעתים עד כדי הכחדה מוחלטת. עם זאת, לא ידוע מה עוצמת הפגיעה בשירותי המערכת האקולוגית, כי הנמלים 

הללו לא משרתות ישירות את האדם. נוסף על כך, לא בוצעו מחקרים בנושא, ולכן קשה להעריך את הפגיעה בשירותי 

המערכת האקולוגית שסיפקו המינים האחרים של הנמלים. 

מידע מד"ר עמרי בונה, מחלקת תכנון במרחב צפון, קק"ל, 19.2.2013.  5
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3. הנטל הכלכלי של מינים פולשים
לאור הסקירה לעיל על אודות נזקי המינים הפולשים בתחומים השונים, עולה כי אין אפשרות לצפות מראש פלישות 

ביולוגיות, נבחן כעת את הנטל הכלכלי הנגרם למשק בשל הצורך לטפל בהם.

 :)CBD, 2001( הטיפול במינים פולשים כולל ארבעה רכיבים מרכזיים

מניעה — מניעת הכנסת מינים פולשים למדינה: הרכיב המניעתי נעשה באמצעות בדיקות במעברי הגבול )ימיים, . 1

יבשתיים ואוויריים(, איסור על הכנסה על מינים חדשים אלא לאחר בחינה של פוטנציאל הפלישה שלהם, ביצוע 

הערכת סיכון של כל מין שמבקשים לייבא לארץ, כולל סיכוני הכנסת מינים נלווים.

ביעור מוקדם — הדברה של מינים פולשים שכבר נמצאים במקום חדש, מרגע גילויָם. ככל שפעולת הביעור תבוצע . 2

בשלב מוקדם יותר — כך יגדלו סיכויי הצלחתה. בכל מקרה מדובר בפעולה קשה במיוחד, שכן דרוש מאמץ רב כדי 

לבער כליל את המין — איתור כל מוקדי הפלישה והשמדתם )בטכניקות שונות(. 

בקרה — שמירה על יציבות המערכת )רמה קבועה של מין הפולש( — מבוצעת במקרים שלא ניתן לבער לחלוטין את . 3

המין הפולש. מקפידים לשמור אותו ברמה קבועה כדי למנוע התפשטות בתוך בית הגידול הנוכחי ואל בתי גידול 

אחרים. 

ניטור — חלק קריטי בהתמודדות עם מינים פולשים. משמש לאיתור מינים פולשים חדשים, והכרחי לצורך קביעת . 4

אופן הביעור וסוג הביעור וכן כדי לאמוד את הצלחת הטיפול בפלישה.

יש צורך במציאת איזון תקציבי בין ארבעת הגורמים הללו — מניעה, ביעור מוקדם, בקרה וניטור. את האיזון ניתן למצוא 

בהינתן המידע האקולוגי המתאים, כתלות בגורמים כגון סיכויי הפלישה וההתבססות של המין, ההשקעה הנדרשת 

לצורכי הניטור וסיכויי ההצלחה של הטיפול. במחקר הבוחן את שיטת הפעולה המיטבית )Mehta et al., 2007(, מודגש 

כי ההחלטה על הפתרון הנדרש )טיפול/ביעור מוקדם/בקרה/ניטור( תלויה גם בגורמים הבאים: איכות המידע המתקבל 

בתהליך הניטור, עלויות הניטור, עלויות הטיפול, היקף הנזק שייגרם, והמצב ההתחלתי של הפלישה.6 בלא מידע זה, קשה 

לבחור טיפול יעיל.

בין מקבלי ההחלטות )בהם המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשות הטבע והגנים( יש רצון למזער 

את העלויות הנובעות מפלישת מינים זרים, הכוללות בין היתר את סך הוצאות הטיפול, הוצאות המניעה וסך הנזק המצטבר 

מהפלישה לאורך זמן.7 נדמה שהמשרד להגנת הסביבה נוקט עמדה עקרונית שהאפשרות היעילה ביותר היא מניעת כניסת 

מינים פולשים לישראל. הניסיון בעולם מוכיח שבמקרים רבים, כדאי מבחינה כלכלית לבצע פעולות מניעה על פני טיפול 

מאוחר, במיוחד ככל שהטיפול מתחיל בשלבים מתקדמים יותר של הפלישה: מחקרים על ניסיונות שונים לטפל במינים 

פולשים הראו שעלויות הבקרה של עד 10% מפלישה מאוחרת עשויות להיות זהות לעלות המניעה של 99%—90 מהביומסה 

 .)Myers, Savoie, and Randen, 1998( בטיפול בפלישה מוקדמת

המחקר מבוסס על שלושה מצבים )אין פלישה, פלישה ברמה חלקית, פלישה ברמה גבוהה( ועל ארבעה פתרונות )אי-נקיטת   6

פעולה, ניטור בלבד, טיפול בלבד, ניטור וטיפול(. 
הנזק שנגרם כתוצאה ממינים פולשים מתחיל בשלב ההתבססות, אולם בשלב זה הוא מזערי. הוא נעשה בולט עם ההתרבות   7

בשלב הפלישה, ואז ניתן לאתרו.
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הדילמה העיקרית באשר להקצאת המשאבים בין ארבע השיטות שפורטו לעיל נוגעת בעיקר לדילמה שבין מניעה וביעור 

מוקדם ובין טיפול מאוחר באמצעות בקרה )Perrings, Williamson, and Dalmazzone, 2000(. לכן, כדי לקבוע את סוג 

ההתמודדות עם כל מין פולש, יש לבחון את מאפייניו, את ארבע החלופות השונות של הטיפול ואת השילוב בין החלופות. 

מצד אחד, מניעת החדרות היא הפתרון היעיל ביותר בנסיבות מסוימות, אך מצד שני הפתרון עשוי להיות קשה ומורכב: לכל 

מין זר ישנן דרכי הגעה רבות לארץ, וכדי למנוע את חדירתו יש לבצע בידוק בכולן. זוהי משימה המצריכה כאמור משאבים 

 Williamson( מרובים, והיא יקרה למדי, במיוחד לאור העובדה שסיכויו של מין זר שחדר לארץ להפוך לפולש קטנים

and Fitter, 1996(. כדי לבצע טיפול מוקדם בצמחייה פולשת הקימה החברה להגנת הטבע צוות תגובה מהירה, בראשות 

האקולוגית ד"ר עפרי גבאי. הצוות פועל לטיפול ממוקד בצמחים פולשים, במוקדים קטנים ובשטחים פתוחים בלבד, שיש 

אפשרות לבצע בהם ביעור מוקדם. הביעור הוא נקודתי וקצר טווח, אך נעשה מעקב כדי לוודא שהמין לא חוזר. הניטור 

מתבצע על בסיס נתונים שמתקבלים מהציבור הרחב, שיכול לזהות את הפולש באמצעות עלונים שמחלקת החברה ותוך 

שימוש במידע מאתר האינטרנט שלה )החברה להגנת הטבע, 2013(. באתר החברה להגנת הטבע יש אפשרות לסמן על 

גבי מפה את נקודת הפלישה ואת מאפייניה. כמו כן מוצע לדווח על מינים זרים שאינם מוכרים בסביבה הקרובה, ובעלי 

מאפיינים של תחילת פלישה. 

 Perrings,( גם בטיפול ובבקרה בטווח הארוך ישנם קשיים כלכליים. עלות הטיפול בפולש תלויה בשני גורמים עיקריים

 :)Williamson, and Dalmazzone, 2000

א. גודל הפלישה. עלויות הבקרה השוליות על האוכלוסייה הפולשת יורדות ככל שהפלישה גדולה יותר; 

ב. כמות הביעור הנדרשת )ביעור של ביומסה מתוך סך האוכלוסייה הפולשת(. עלות הטיפול עולה עם מידת הצמצום 

שרוצים לבצע. אם כן, הדילמה היא אם להשקיע בטיפול מוקדם ובמניעה או להמתין לשלב שהגילוי קל יותר, ואז לבצע 

טיפול. היתרונות בטיפול הם שניתן לבצע אותו בכל שלב של הפלישה, ואין צורך בהשקעה מרובה בניטור כדי לגלות את 

הפלישה בשלב מוקדם, וכן ניתן לבחור את מידת הטיפול הרצויה, וכך להיות גמישים יותר בהקצאת המשאבים. החסרונות 

בטיפול הם קושי לבער כליל את אוכלוסיית המין הפולש, וכן העובדה שישנו הכרח לחזור )בתדירות התלויה ברמת 

הפלישה( על פעולת הטיפול כדי למנוע התפשטות רחבה יותר.

הגדלת המשאבים המוקצים לניטור רציף וממושך, תאפשר להגדיל את הסיכויים למציאת הפולשים כאשר האוכלוסייה 

עדיין קטנה, וכך להפחית את עוצמת הנזקים האפשריים, ובהתאם גם את העלויות הכלכליות. עם זאת, איתור מינים 

פולשים חדשים ואוכלוסיות קטנות הוא משימה קשה, שעלותה גבוהה, והיא טומנת בחובה אי-ודאות: ייתכן שיושקעו 

משאבים רבים באיתור פולשים אך הם לא יישאו פרי, ומנגד ייתכן שלא ייעשה מאמץ לאתר פולשים במקומות אחרים. 

היתרון בניטור ובגילוי מוקדם של אוכלוסיית מין זר טמון ביכולת לטיפול יעיל וזול יותר לאוכלוסיות שמידת התבססותן 

בשטח נמוכה. זאת לאור העובדה שהנזק גדֵל ככל שאוכלוסיית הפולש גדֵלה. עם זאת, בשל העלויות הגבוהות, יש לבצע 

ניטור רק כאשר עלויותיו נמוכות ביחס לעלויות הטיפול במין הפולש. עלויות הטיפול מחושבות, לפי הערכות מומחים, 

כהסתברות הפלישה כפול הנזקים הצפויים כתוצאה ממנה )תוחלת הנזק של הפלישה(, וכל זאת בהנחה שיש טיפול יעיל 

לפלישה. ישנה המלצה לאתר מספר סמנים שיעידו על הימצאותם של מינים פולשים בשלבים ההתחלתיים של הפלישה, 

וכך לסייע לטיפול מוקדם בבעיה, אך כרגע לא נעשה שימוש בהם בפועל. נראה כי היכולת לקבוע אוסף סמנים עבור כל מין 

 .)Hulme, 2006( פולש מצריכה גם היא השקעה מרובה
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כל הסוגיה הכלכלית שתוארה לעיל מורכבת עוד יותר, מכיוון שהמידע האקולוגי בדרך כלל אינו מלא, למשל: אי-יכולת 

לדעת מה סיכויי הפלישה ומה הפיזור בשטח של המין, גם בהסתמך על נתוני הניטור. עבור מקבלי ההחלטות מדובר 

בתהליך קבלת החלטות מרקובי, דהיינו, סדרה של מצבים, שההסתברות להגיע למצב כלשהו תלויה במצב הקודם לו בלבד 

)ולא בהיסטוריה שקדמה לו(. בשל חוסר הוודאות בכל שלבי הטיפול בפלישה, קשה לצפות את יעילות הצעדים הבאים.

באופן עקרוני, לכל מין זר שחודר לישראל יש פוטנציאל )שאינו גבוה( להפוך למין פולש ולגרום נזק. במחקר בנושא 

ההשפעה של המינים הפולשים עולה סוגיה משמעותית הנוגעת לטיפול בנושא: אמנם לכל מין באשר הוא יש פוטנציאל 

גרימת נזק, אך יש לקבוע מדדים לצורך הערכה של מידת הנזק )כיום אין מדדים כאלה בישראל(. מדדים אלה יוכלו לסייע 

לקביעת סדרי העדיפויות בטיפול במינים פולשים, תוך שימת דגש על מינים בעלי נזק גדול יותר על פי המדדים שייקבעו 

)Parker et al., 1999(. במטרה לפשט את נזקי המינים הפולשים ואת דרכי הטיפול בהם, הוצע להשתמש ב'כללי אצבע' 

עבור מקבלי ההחלטות בתחום )Leung et al., 2005(. לדוגמה, באחד מהם הוצע לבחון את סיכוני הפלישה כפונקציה של 

שלושה משתנים: טווח הפלישה, נדירות ממוצעת, והשפעתה על האדם )Parker et al., 1999(. שקלול השפעת הפלישה 

ייעשה על ידי הפונקציה I = R x A x E, כאשר:

  impact — I = סך השפעת הפלישה 

 range size — R = טווח הפלישה, ביחידות שטח בריבוע

 average abundance - A = נדירות ממוצעת של הפולש, ביחידות מספר פרטים / שטח בריבוע

effect per individual - E = השפעת פלישה של פרט, ביחידות משתנות כגון כסף, ערך אקולוגי 

מטרת הפשטה זו היא ליצור מערכת שתבחן את השפעות הפלישה של כל מין, כדי שניתן יהיה לקבוע את ההוצאות 

המיטביות לצורך המניעה והטיפול בפלישה. התוצאה מתקבלת ביחידות משתנות )כמו של המשתנה E(, המבטאות ערך 

אקולוגי, כלכלי או אחר, שניתן למדידה ולהשוואה בין פולשים שונים, ומאפשר יצירת סדר עדיפויות של הטיפול.

'כלל אצבע' נוסף הוא שמידת ההשקעה במניעת חדירה של מינים חדשים, צריכה להיות תלויה בסיכויי ההצלחה של 

המניעה. למשל, בדוגמה של צדפת הזברה שחודרת באמצעות היצמדות לדפנות של ספינות, יש לבצע ניקוי של הספינות, 

אף על פי שהפעולה לא מורידה לאפס את סיכויי החדירה של הצדפה.8 ההשקעה במניעה מושפעת גם מסיכויי החדירה 

של הפולש, שכן אם סיכויי החדירה של הפולש גבוהים, יהיה צורך בהשקעה אדירה, שאינה בהכרח כדאית, ולכן ההשקעה 

.)Leung et al., 2005( בפלישה תרד ככל שסיכויי הפלישה גדֵלים

שימוש בכלים כלכליים עשוי לייעל ולסייע בשמירה על המערכות האקולוגיות הקיימות, תוך תמיכה בשניים מהטיפולים 

שצוינו לעיל: מניעה וביעור מוקדם. כלים אלה כוללים תמריצים מסוגים שונים, כגון סובסידיות לטיפול מונע, סובסידיות 

לביצוע ניטור תקופתי לאיתור מינים פולשים בשטח שבבעלות החקלאי ועוד, או סנקציות כדוגמת הטלת קנסות גבוהים 

במקרים של גילוי החדרת פולש לאזור )בשוגג או במכוון(. בחירת הכלי הכלכלי המתאים תלויה ראשית כל בגישה שהגוף 

הציבורי העוסק בנושא מבקש לאמץ. הספרות מתמקדת בשלוש גישות לניהול קבלת החלטות בתנֵאי אי-ודאות:

צדפת הזברה היא ברשימת 100 הפולשים הגרועים ביותר של ה-Invasive Species Specialist Group של האו"ם, ויש הטוענים   8

שהיא בין חמשת הגרועים ביותר. הצדפה פוגעת בצנרת להובלת מים, במשאבות ובתחנות כוח, מפחיתה את שלל הדיג ועוד. 
.)Pimentel, Zuniga, and Morrison, 2005( עלות הטיפול בה בארה"ב בלבד מוערכת בכמיליארד דולר בשנה
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אסטרטגיית מזעור סיכונים )Low risk strategy( ]נקראת גם כלל המקסי-מין )Maxi-min([: אין שאיפה  �

להפיק את הרווח המרבי, אלא למזער את הסיכון לנזק. מצדדי גישה זו הם שונאי סיכון מוחלטים, ויעדיפו לקבל 

סכום קטן אך ודאי, על פני סכום גדול יותר שאינו מובטח.

Min-max regret: העדפת החלופה שתמזער את ה'חרטה', כלומר את ההפרש בין התמורה שתתקבל בפועל  �

לתמורה פוטנציאלית שהייתה מתקבלת אילו הייתה נעשית בחירה אחרת. גישת ה- min-max regretמנסה 

לצמצם את ה'חרטה' המרבית, דהיינו, שואפת להגיע לאופציה בעלת התמורה הגבוהה ביותר או הנזק הנמוך ביותר, 

ללא קשר להסתברויות השונות של כל חלופה. 

בחינת חלופות )Scenario planning(: בחינת חלופות שונות ודירוגן, בהתבסס על הנתונים והתחזיות הקיימות,  �

על פי שיקולי עלות-תועלת. החלופות נבחנות על פי קריטריונים שונים, בכללם היבטים חברתיים, טכניים, 

כלכליים, סביבתיים, חינוכיים, פוליטיים ואסתטיים ושילובים שונים ביניהם. 

בעת יישום גישות אלה לצורך קבלת החלטות של מדיניות בתחום המינים הפולשים, עולה קושי עיקרי, והוא הקושי ביצירת 

הגדרה ברורה ואחידה של התוצאות האפשריות עבור כל חלופת מדיניות. הסיבה לכך היא, שנזקי המינים הפולשים כוללים 

לרוב גם נזקים עקיפים, שקשה לצפות אותם מראש, ועל אחת כמה וכמה קשה לכמת אותם. 

לאחר בחינת מורכבות סוגיית הקצאת המשאבים, המצריכה מידע מפורט )פרטים רבים על אודות האקולוגיה של המין, 

שיטות הטיפול, המניעה(, נבחן את ההוצאות בפועל של ארה"ב בתחום. ההתמקדות בארה"ב היא בשל היותה מדינה 

מפותחת המשקיעה משאבים לא מועטים בהתמודדות עם תופעת המינים הפולשים בתחומה. נבדוק את הקצאת 

המשאבים במטרה לבחון את העדפות הממשל האמריקאי: אם ההשקעה מתמקדת בתחום המניעה או דווקא בטיפול 

ובבקרה שלאחר הפלישה.

3.1 הקצאת משאבים בארה"ב כמקרה בוחן
בתקציב הפדרלי של ארה"ב לשנים 2002—2005 ניתן לראות את הקצאת המשאבים בתחומים השונים )באלפי דולרים ארה"ב(:

טבלה 1: תקציב ארה"ב למינים פולשים בשנים 2002—2005 

שנת 
 2002

בפועל

שנת 
 2003

בפועל

שנת 
 2004

בחקיקה

בקשת 
הנשיא 
לשנת 

2005
סך הכול 

ב-4 שנים

סך הכול 
ב-4 שנים 

באחוזים

80,086 105,068 115,971 126,522 427,647 11% מניעה

98,403 151,276 160,456 247,263 657,398 16% גילוי מוקדם 

ותגובה מהירה

366,884 448,420 478,109 443,846 1,737,259 43% בקרה



1414

ר טי רייייצ שי מצ צק פבישצקמנגנון פיננסי לטיפול בבעיית המינים הפולשים בישראל

טבלה 1: תקציב ארה"ב למינים פולשים בשנים 2002—2005 )המשך(

שנת 
 2002

בפועל

שנת 
 2003

בפועל

שנת 
 2004

בחקיקה

בקשת 
הנשיא 
לשנת 

2005
סך הכול 

ב-4 שנים

סך הכול 
ב-4 שנים 

באחוזים

152,498 169,218 183,740 202,763 708,219 18% מחקר

14,578 21,935 23,819 25,876 86,208 2% שיקום

39,548 51,598 53,444 55,422 200,012 5% גילוי מוקדם 

ומודעות ציבורית

24,835 50,809 59,398 67,421 202,463 5% הנהגה ושיתופי 

פעולה בין-לאומיים

776,832 998,324 1,074,937 1,169,113 4,019,206 100% סך הכול

.National Invasive Species Council, 2005 :מקור

כפי שניתן לראות בטבלה 1, עיקר המשאבים בארה"ב מוקדשים לטיפול לאחר פלישה: 43% מהתקציב מוקצים לבקרה, 

בעוד ש-11% בלבד מוקצים למניעה. לאיתור מוקדם ולתגובה מהירה )ED&RR( מוקצים 16%, ונוסף על כך מוקצים 5% 

מהתקציב להעלאת המודעות הציבורית למינים הפולשים. מהתקציב ניתן ללמוד כי עיקר הטיפול נעשה לאחר הפלישה, 

כשכבר לא ניתן לבער את המין הפולש מהאזור, אלא רק לשמור על רמה נמוכה שלו, ולכן יש צורך בהשקעה גדולה של 

משאבים, שמניבה הישגים נמוכים ביחס למניעה או לביעור מוקדם. עוד ניתן לראות כי כחמישית מהתקציב — 18% 

— מושקעת לצורכי מחקר, אחוז גבוה יחסית. סוכנות המינים הפולשים בארה"ב מוציאה כ-50% מתקציבה על מניעת 

הפלישות הביולוגיות, אך בפועל המצב שונה מהרצוי )Olson and Roy, 2005(. לעומת זאת, מדינת הוואי מצליחה לבצע 

הקצאה תקציבית שונה.9 

במדינת הוואי יש דגש רב על מינים פולשים לאור חומרת הבעיה באיים, והקצאת המשאבים בה )לשנים 2004—2005( 

הייתה שונה: סך תקציב מועצת המינים הפולשים עמד על 3 מיליון דולר. שליש מהתקציב, כמיליון דולר, הושקע במניעת 

הכניסה של מינים פולשים חדשים לאיים, 40% מהתקציב, 1.2 מיליון דולר, הושקעו בבקרה ובטיפול במינים הפולשים, 

20% הושקעו במחקר ובטכנולוגיות יישומיות לטיפול בפלישות, והיתר )7%( הושקע בהעלאת המודעות הציבורית 

)Hawaii Invasive Species Council, 2004(. להערכתי ההבדל יכול לנבוע בין היתר גם מכך שהוואי היא קבוצת איים, ולכן 

מניעת הפלישה אליהם פשוטה יותר מאשר ביתר מדינות היבשה של ארה"ב. 

תקציב הוואי הוא חלק מתקציב ארה"ב, אך לאור ייחודיותה של המדינה אבחן את תקציבה בנפרד.  9
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בישראל לא ניתן למצוא מידע מקיף על אודות תקציב הטיפול בנושא המינים הפולשים במדינה. הסיבה לכך היא שהנושא 

נמצא תחת סמכויותיהם של גופים רבים: אגף הדיג, השירות הווטרינרי והשירותים להגנת הצומח — כולם במשרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, וכן המשרד להגנת הסביבה. גם מידע על אודות תקציב הטיפול במין מסוים קשה מאוד להשיג 

במשרדים הללו. אפילו בבריטניה, שיש בה גוף מוסדי שמטרתו ניהול הטיפול במינים פולשים, לא ניתן למצוא את פירוט 

ההוצאות התקציביות בתחומים השונים. 

עד כה עסק פרק זה במיפוי סדרי העדיפויות ובאופן חלוקת המשאבים הכלכליים לצורך טיפול במינים פולשים. כעת יוצגו 

סך הנזקים הכלכליים של מינים פולשים בשתי מדינות בעולם. בחינת שתי מדינות אלה תצייר תמונת מצב כוללת על אודות 

הממדים המשמעותיים של הנזק ביחס לתקציב הנמוך המוקצה לנושא המינים הפולשים.

3.2 אומדן נזקי מינים פולשים
 Office of בעולם ישנם מחקרים ספורים העוסקים בהערכת הנזק הכלכלי של מינים פולשים ברמת המדינה כולה )למשל

Technology Assessment USA, 1993; Pimentel et al., 2000; Williams et al., 2010(. רובם ככולם עוסקים בהערכת 

הנזק שנגרם לאדם כתוצאה ממינים פולשים, ואינם מחשיבים את ערכי אי-השימוש של נזקי הפלישות )למשל אי-

הערכה של הכחדת מין בעל פוטנציאל עתידי לשימוש בגנים שלו(, וגם לא את כל הנזקים הלא-ישירים )למשל אי-הנאה 

מחצר בשל חשש מעקיצות של יתוש הטיגריס האסייני(.10 ישנה אי-אחידות רבה בין המעריכים השונים של נזקי המינים 

הפולשים, ויש מחקר שטוען כי כ-15% מהשונות בהערכות של סך נזקי המינים הפולשים מוסברת על ידי ההפרשים בערכי 

.)Williams et al., 2010( אי-השימוש

במחקר שהתמקד בנזקי מינים פולשים בארה"ב, בוצע חישוב של סך כל העלויות לפי חיבור של סך הנזקים וההפסדים עם 

סך עלויות הבקרה והטיפול )Pimentel et al., 2000(. החישוב כלל נזקים מסוגים שונים לחקלאות, לבריאות, למערכת 

האקולוגית ועוד. מסמך זה התייחס לכ-50,000 מינים זרים שנמצאים בארה"ב, ושגרמו נזק המוערך בכ-137 מיליארד 

דולר מדי שנה. החוקרים חילקו את עבודתם לפי קטגוריות )למשל יונקים, ציפורים, דגים, צמחים ועוד(, ותחת כל קטגוריה 

התמקדו במספר מיני מפתח בלבד שגורמים את הנזק הֵמרבי בתחומם. הם סכמו את הנזק שנגרם ואת עלויות הטיפול 

בנזק זה בלבד. הסכומים הרֵאליים של הנזקים צפויים להיות גבוהים יותר, שכן ישנם מינים רבים אחרים שגרמו נזקים, ולא 

נכללו בחישוב שבוצע. סיבות נוספות לכך שהסכומים הרֵאליים גבוהים יותר הן העובדה שהחוקרים ציינו כי הם משתמשים 

תמיד בהערכות שמרניות, וכן העובדה שנמדדו הנזקים של כל מין בפני עצמו ולא נזקים סינרגטיים של כמה מינים באותו 

בית גידול.

 Williams et al.,( המחקר העדכני והמקיף ביותר שבוצע להערכת נזקי המינים הפולשים פורסם בשנת 2010 בבריטניה

2010(, שם עבד צוות כלכלנים במשך כשנה וחצי על הערכה כוללת של הנזקים. החישוב הכולל של הנזקים בבריטניה 

הגיע ל-1.7 מיליארד ליש"ט מדי שנה. גם במקרה הבריטי, שיטת החישוב היא עבור מספר מיני מפתח )לא כולל חיידקים 

ווירוסים, אך כולל פתוגנים של צמחים(, שפוגעים בבעלי חיים ובאדם. חישוב העלויות הכלכליות במחקר זה, נעשה על 

בסיס הערכות מומחים, לפי חלוקה לקטגוריות הבאות: מניעה, ביעור, בקרה, ניהול פרויקט, שחזור, העלאת מודעות, 

ערכי אי-שימוש מוערכים על בסיס עצם קיומם, ולא על בסיס השימוש של האדם בהם.  נזקים לא ישירים מושפעים באופן עקיף   10

מהתחום המדובר, עקב השפעה על גורם אחר שמשפיע על התחום.
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עלויות תשתית, אדמיניסטרציה. מכאן ניתן ללמוד, כי נזקים שנגרמו אך לא טופלו — אינם מקבלים ערך כלכלי בתחשיב 

זה. יתר על כן, במחקר חושבו ערכי השימוש )use values( בלבד של המינים, כלומר חושבו רק נזקים מוחשיים שפגעו 

בשימושים שהאדם מפיק מהטבע, וזהו עקב אכילס של המחקר. במחקר מקיף כזה ניתן לצפות שיובא בחשבון הערך הכלכלי 

של המגוון הביולוגי, כלומר — ערכם של שירותי המערכת האקולוגיים, שתורמים לרווחת האדם בתחומים כמו פנאי ותרבות.

טרם בוצע בעולם מחקר המסכם את כל נזקי המינים הפולשים ברמת המדינה, מכיוון שקשה עד בלתי אפשרי לסכום את 

הנזקים של כלל המינים הפולשים בכל התחומים, ישירים ועקיפים.

לאחר בחינת סך הנזקים הכלכליים של מינים פולשים בבריטניה ובארה"ב, שמגיעים למיליארדי דולרים בשנה, ואת 

התקציב המוקצה לנושא המינים הפולשים בארה"ב, נראה כי יש חוסר הלימה מובהק בין הנזקים ובין ההשקעה בצמצום 

הנזקים.11 נוסף על כך, יש צורך בבחינה מעמיקה של יעילות ההשקעה בניהול המינים הפולשים. נראה כי יש מקום להגדיל 

את היקף ההשקעה בתחום המינים הפולשים כדי ליצור מענה יעיל לבעיה.

4. אסדרת מינים פולשים בעולם ומחויבות ישראל 
בתחום

לאחר סקירת ההיבטים האקולוגיים של הפלישות הביולוגיות, ובחינת ההיבטים הכלכליים של הנזקים מהמינים הפולשים, 

כולל דרכי הטיפול האפשריות, נדון כעת בהיבטים המשפטיים של הסוגיה: נבדוק את הסמכויות המשפטיות המאפשרות 

לגופי הממשלה לפעול להפחתת נזקי התופעה בעולם ובישראל, וכן נבחן את המחויבות המשפטית של ישראל לפעול 

בתחום המינים הפולשים.

4.1 אסדרה בנושא המינים הפולשים במדינות שונות עולם
אסדרה של מינים פולשים היא נושא מורכב: ידוע כי מינים פולשים גורמים נזקים רבים — לכלכלה, לאדם ולסביבה. עם 

זאת, קשה לאכוף איסור על החדרת מינים פולשים למדינה, לנוכח העובדה שמינים פולשים הם חלק בלתי נפרד מסחר בין-

לאומי. מרבית המינים הפולשים הגורמים נזקים הם דווקא מינים פולשים נלווים, כאלה שאין רצון או כוונה להביאם, אך 

הם מגיעים יחד עם סחורה רצויה. 

ניתן לראות כי האסדרה בתחום המינים הפולשים נגזרת פעמים רבות מהיקף הנזקים שכבר התרחשו במדינה המדוברת, 

כלומר קו מנחה לחקיקה הוא שככל שהמדינה נפגעה יותר בעבר מנזקי המינים הפולשים, כך האסדרה בנושא תחמיר. עם 

זאת, אין ללמוד מכך בהכרח על פוטנציאל הנזקים של הפלישות, או על הנזקים הקיימים שטרם התגלו. האסדרה נגזרת 

באופן מסוים ממידת פוטנציאל הנזק של הפלישה, בעיקר לגבי הנתונים הגאוגרפיים של המדינה. למדינות שהן איים, יש 

פוטנציאל גבוה יותר לסבול מפלישות, בגלל המאפיינים הייחודיים שלהן. למשל, באי יש פחות אויבים וטורפים טבעיים 

למינים פולשים חדשים, וכן יש בהם נישות אקולוגיות לא-מאוישות בגלל המרחק בין האי ליבשה, שאליהן נכנסים 

הפולשים )CBD, 2013(. אכן ניתן לראות שבמדינות-איים כדוגמת ניו זילנד, אוסטרליה והוואי — האסדרה מחמירה יותר. 

עם זאת, ניתן לייחס זאת גם למידת החומרה של הנזקים שנגרמו בעבר למדינות הללו. 

הכוונה לנזק של ערכי השימוש בלבד.  11
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במדינות ארה"ב, למעט בהוואי, לא קיים מערך שלם של חוקים וכללים נגד יבוא ושחרור של מינים זרים, אולם עם השנים 

נחקקו מספר חוקים העוסקים בנושאים פרטניים הנוגעים לפלישות ביולוגיות. למשל, בשנת 1996 נחקק בקונגרס חוק 

שנקרא National Invasive Species Act, העוסק בכניסה של מינים פולשים לאגמים הגדולים )Great Lakes( באמצעות מי 

נטל של ספינות. החוק קובע כי הספינות אינן רשאיות להחליף את מי הנטל שלהן בשטחי האגמים הגדולים, וכך נמנעת יציאה 

וכניסה של אורגניזמים מהאגמים ואליהם )US Congress, 1996(. ישנן גם מספר אמנות בין-לאומיות העוסקות במינים 

פולשים, אולם יכולת אכיפתן מוגבלת בהיעדר אשרור פרטני של כל מדינה. נכון להיום, האיחוד האירופי עובד על אמנה 

בנושא המינים הפולשים, שאמורה להתפרסם עד סוף שנת 2013, כחלק מתוכנית כוללת להגנה על המגוון הביולוגי באירופה.

אציג להלן את החקיקה בארה"ב, בניו זילנד ובאוסטרליה:

בארה"ב לא קיימת חקיקה פדרלית משמעותית בנושא המינים הפולשים, ולכן כל מדינה מחוקקת בנפרד את החקיקה 

הרלוונטית עבורה. ברוב מדינות ארה"ב ניכר כי לא נעשתה חקיקה מרשימה בתחום, וגם במדינות שנעשתה בהן חקיקה, 

היא אינה מקיפה את הבעיה במלואה.

מדינת הוואי היא אחת המדינות יוצאות הדופן בארה"ב, שיש לה חקיקה מקיפה בנושא המינים הפולשים, שמאפשרת 

טיפול בבעיה. זאת ככל הנראה לנוכח העובדה שהוואי היא בראש רשימת המדינות הסובלות מנזקי מינים פולשים בעולם. 

 Hawaii Invasive — הוואי מאפשרת לרשויות הפועלות בתחום )ובראשן הגוף המאגד את פעילות כל הגופים בתחום

Species Council( סמכויות נרחבות כחלק מהפתרון לבעיה, למשל כניסה לחצרות פרטיות לצורך גילוי וביעור של מינים 

פולשים )Hawaii Invasive Species Council, 2013(. למדינה יש "רשימה לבנה" של מינים שאינם מסוכנים למדינה, וכל 

יתר המינים שאינם מקומיים להוואי הם בגדר אסורים ליבוא ואסורים לשחרור בטבע. נוסף על כך, ישנו ניטור נרחב של 

האיים, שתוצאותיו הן שטחים המסומנים כנקיים או כשטחים שפלשו אליהם, כולל פירוט המינים הפולשים בכל תא שטח, 

כדי להקל על הטיפול )ג'וסטו חנני, 2006(. 

 The :ניו זילנד נחשבת מדינה שמטפלת היטב בחקיקה בנושא המינים הפולשים, וקיימים בה שני גופים העוסקים בתחום

Biosecurity Authority )הרשות לבטיחות ביולוגית( שהוקמה בשנת 1999 ומשתייכת למשרד החקלאות הניו זילנדי, 

ומשרד ממשלתי, The Minister of Biosecurity )המשרד לבטיחות ביולוגית( שהוקם בשנת 1997. גם בניו זילנד אין חוק 

המסדיר את הנושא בכללותו, אך נחקקו שני חוקים שמאפשרים טיפול הולם בבעיה )ג'וסטו חנני, 2006(:

Hazardous Substances and New Organisms Act 1996: מטרת החוק היא להגן על הסביבה, על הבריאות . 1

ועל הביטחון של האדם והקהילה, באמצעות מניעת השפעות של חומרים מסוכנים ומינים פולשים. למעשה, 

חקיקה כזו מעידה על ההשפעה הרבה המיוחסת בניו זילנד למינים פולשים — כמו זו המיוחסת לפגיעות של 

 חומרים מסוכנים, בשל מאפיינים דומים לשניהם )למשל השפעות עקיפות ובלתי ניתנות לצפייה מראש(.

החוק קובע את הדרישות ליבוא מכוון — ביצוע תהליך הערכת סיכונים, קביעת קריטריונים לקבלת החלטה 

)New Zealand Council, 1996( )לאישור מינים חדשים )וחומרים מסוכנים 

באופן עקרוני החוק מציע להתבסס על שלושה קווים מנחים:

הגנה על המרחבים הסובבים אותנו — מים, אוויר, קרקע ומערכות אקולוגיות.  �

קיימות — הגנה על צורכי הדורות הבאים.  �
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עקרון הזהירות המונעת: ניהול זהיר של הנושא בנקודות שיש בהן אי-ודאות מדעית וטכנית לגבי ההשפעות  �

הצפויות.

Biosecurity Act, 1993: לחוק שתי מטרות עיקריות. מניעת החדרות אקראיות של מינים זרים לשטח ניו זילנד; . 2

 מניעת הפצה וניהול מינים פולשים בשטח ניו זילנד.

החוק מתמקד באמצעי האכיפה, למשל בדיקות של סחורות בכניסה לניו זילנד, ומציע ניטור של מינים שהם 

.)New Zealand Council, 1996( פולשים פוטנציאליים, פיקוח עליהם ותגובה מהירה לפלישות

באוסטרליה ישנה מדיניות סביבתית של טיפול במינים פולשים לצורך שמירה על המגוון הביולוגי, ללא קשר לנזקים 

 Environment Protection and Biodiversity Conservation שנגרמים לאדם עקב הפלישות. בשנת 1999 נחקק בה החוק

)Australian Government, 1999( Act )1999(, שאחת ממטרותיו היא שמירה על המגוון הביולוגי באמצעות פיקוח על 

תנועתן של חיות הבר בעולם. החוק מגדיר נהלים ליבוא ולמניעת החדרות של מינים זרים לשטחי אוסטרליה, וכן מגדיר 

רשימה של איומים למגוון הביולוגי. ברגע שמין פולש מוגדר כאיום מסוג זה, תתוכנן תוכנית ביצוע מקיפה לצמצום 

השפעותיו )כולל מחקר, מימון, העלאת מודעות הציבור(.12 

מבחינת החקיקה בארה"ב, בניו זילנד ובאוסטרליה, שנחשבות מתקדמות יחסית בעשייתן הסביבתית בתחום המינים 

הפולשים, ניתן לראות שמצב האסדרה בעולם כולו עדיין אינו עונה על הצרכים האקולוגיים. יש צורך בתוספות חקיקה 

ובשינויים רבים, שיאפשרו נקיטת צעדים משמעותיים בתחום. עם זאת נציין כי החקיקה במדינות השונות אינה יכולה 

ללמד על מצב הפלישות בפועל, מכיוון שהיא תלויה במידת היישום והאכיפה של החוקים. ללא יישום ואכיפה אין משמעות 
לחקיקתם של חוקים בנושא, רבים וטובים ככל שיהיו.13

4.2 מחויבות מדינת ישראל לטפל במינים הפולשים 
ניכר כי נזקי המינים הפולשים בישראל רבים )החברה להגנת הטבע, 2013(, ובהיעדר טיפול הולם תימשך מגמת העלייה 

בהיקף הפלישות הביולוגיות לישראל. מכאן עולה הצורך בטיפול בנושא המינים הפולשים בישראל, הן לצורך שמירה על 

הטבע, ובעיקר לצמצום ולמניעה של נזקים לאדם — בהווה ובעתיד. מדינת ישראל התחייבה במספר מסגרות והסכמים 

המפורטים להלן לשמירה על המגוון הביולוגי. המינים הפולשים הם אחד מחמשת האיומים המרכזיים על המגוון הביולוגי 

)Didham et al., 2005(, ויש הטוענים שהוא הגורם השני אחרי קטיעה וצמצום של מערכות אקולוגיות )גבריאלי, 2013(, 

ועל כן חלה אחריות של המדינה לטפל גם באיום זה. 

עיקרי ההסכמים לשמירת המגוון הביולוגי ולצמצום פלישות ביולוגיות בישראל )ג'וסטו חנני, 2011(:

 Department of  הגדרות המינים הפולשים כאיום ביולוגי נעשית על פי קריטריונים מוגדרים, שניתן למצוא באתר  12

Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, למשל: פגיעה במין מקומי שתגדיר אותו כמין 
בסכנת הכחדה, הגדלת הסכנה על מינים שכבר מוגדרים בסכנת הכחדה ועוד.

גם בישראל ישנם חוקים סביבתיים שהיו עשויים לשמש את המאסדר לטיפול בנושא המינים הפולשים, אך בפועל לא יושמו.  13

http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/ktp.html
http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/ktp.html
http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/ktp.html
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/internationalrelations/cultureheritageconvention/pages/cbdconvention.aspx
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מדינת ישראל חתמה בשנת 1992 על אמנת המגוון הביולוגי )CBD—Convention of Biodiversity( ואשררה . 1

אותה בשנת 14.1995 הצדדים החתומים על האמנה "יפעלו ככל יכולתם במטרה למנוע חדירת מינים זרים לגבולות 

המדינות, וכן לבער ולנהל בקרה על מינים זרים שהצליחו לחדור ומאיימים על מערכות אקולוגיות, בתי גידול 

או מינים מקומיים". על המדינה לפעול בשלושת אפיקי הפעולה )מניעה, בקרה וביעור( עבור מינים שנמצאים 

בישראל ועבור כאלה שטרם חדרו אליה. אין הכוונה לבתי גידול נבחרים או למינים בסכנת הכחדה, אלא יש 

לשמור על כל המינים, על כל בתי הגידול ועל כל המערכות האקולוגיות. 

Aichi Targets: בשנת 2010, כשנראה היה כי המדינות החתומות על אמנת המגוון הביולוגי טרם החלו . 2

לפעול בנושא, החליטו המדינות )וישראל ביניהן( לקדם את התהליך, ופורסמו מטרות אופרטיביות המכונות 

"Aichi Targets", ובהן מטרה 9: "עד לשנת 2020 יזוהו מינים זרים פולשים ונתיבי פלישה, ויקבלו עדיפות, 

מינים בעדיפות גבוהה יהיו תחת בקרה או יודברו, וייושמו אמצעים לניהול דרכי הפלישה באופן שימנע כניסה 

 15.)Convention on Biological Diversity, 2010( "והתבססות של מינים אלה

החלטת ממשלה מספר 246 מיום 14.5.2003: תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא בישראל:16 "כל משרד . 3

ממשלתי יבנה תכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא שתכלול, בין היתר, תכנית פעולה משרדית, דרכי יישום, 

מקורות מימון מתקציב המשרד, יעדים בני מדידה ותאריכי יעד להשגתם... באחריות המשרד להגנת הסביבה 

לפעול ל"נקיטת צעדים לעצירת התדרדרות המגוון הביולוגי, שיקום מערכות אקולוגיות שנפגעו על ידי פעילות 

אדם". וכן: "פיתוח שיטות להטמעת עלויות חיצוניות סביבתיות בהערכת פרויקטים לאומיים, בשיתוף עם משרד 

האוצר". החלטה זו מטילה את האחריות על המשרד להגנת הסביבה לפעול בתחומים שבהם חלה פגיעה במגוון 

הביולוגי עקב פעילות אנושית, וכן להפנים עלויות חיצוניות סביבתיות. סוגיית המינים הפולשים נכנסת תחת שתי 

הקטגוריות הללו שבאחריות המשרד )החלטת ממשלה, 2003(.

המשרד להגנת הסביבה בשנת 2010 פרסם את התוכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל )ספריאל, 2010(, . 4

העוסקת בין היתר בסוגיית המינים הפולשים.17 במסגרת התוכנית פורסמו ההמלצות להקים: א. ועדה מקצועית 

שתקבע קריטריונים להכנסת מינים זרים לישראל; ב. ועדה בין-משרדית שתעסוק במניעת כניסה של מינים זרים 

אל תחומי ישראל, ושתורכב בעיקר מנציגי גופים העוסקים בחוק ובאכיפה. 

דוח הביצועים הסביבתיים של ארגון ה-OECD לישראל משנת 2011 המליץ "לאתר אמצעים ספציפיים לצמצום . 5

כניסת מינים זרים פולשים מכל המקורות" ו"לחזק את יכולות הניטור, הפיקוח והאכיפה של הממשלה כדי לצמצם 

יבוא לא חוקי של מינים פולשים" )רוטשילד, 2012(.18 

למעשה, ההתנהלות בפועל בישראל אינה תואמת את ההצהרות והאמנות לעיל, שישראל חתומה עליהן. עיקר המאמצים 

נוגעים למינים שמסכנים את החקלאות )נגעי הסגר(, והם מרוכזים בשני מנגנונים: מערך של מניעת כניסת נגעי הסגר 

אמנת המגוון הביולוגי באתר המשרד להגנת הסביבה.  14

Aichi Targets באתר אמנת המגוון הביולוגי.   15

נוסח ההחלטה באתר המשרד להגנת הסביבה.  16

התוכנית הלאומית למגוון ביולוגי באתר המשרד להגנת הסביבה.  17

דוח הביצועים הסביבתיים של ארגון ה-OECD לישראל באתר המשרד להגנת הסביבה.  18

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2003/Decision246.aspx
http://www.cbd.int/sp/targets/
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2003/Decision246.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2003/Decision246.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0540.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0613.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0613.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0613.pdf
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בגבולות ישראל ובנתב"ג וכן טיפול ומניעת התפשטות של מינים זרים שהצליחו לחדור לארץ, בדגש על מינים שגורמים 

נזק לאדם. דוגמה לכך היא חילזון פולש מסוג Thiara scabra שהגיע לכינרת, התבסס בה במקום המינים המקומיים, וכיום 

מהווה 95% מהחלזונות בכינרת )Heller et al., 2013(. התפשטות זו התרחשה ללא פעולה מוסדית למיגור התופעה, שכן 

טרם ידוע על נזק מוחשי כתוצאה מהפלישה.

טרם הוקמה ועדה בין-משרדית שתפעל למניעת כניסה של מינים פולשים לישראל, על אף שהומלץ על כך בשנת 2010. 

נוסף על כך, לא קיים גוף המבצע ניטור שוטף ועקבי של המינים הפולשים. יתרה מכך, גם אם גוף שאינו ממשלתי יאתר 

מין פולש חדש, אין לגופי הממשלה סמכות לפעול לביעורו המיָדי, כיוון שלא קיים גוף שיכול להגיב במהירות למניעת 

התפשטות מינים פולשים.

כך נותר נושא המינים הפולשים, שאינם מזיקים לחקלאות, פרוץ וחסר הגנות בפועל. בנושאי שמירת טבע, אין גוף 

שעוסק במניעת כניסה של מינים זרים, ונראה כי כמות הפלישות והיקף הפולשים שכבר התבססו בישראל הולכים וגדלים 

 .)Ministry of Environmental Protection, 2009(

5. מימון הטיפול במינים פולשים
בכל מדינות העולם נהוג שהמדינה באמצעות מוסדותיה השונים, ובראשם משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה, 

היא הגורם המממן הבלעדי של הטיפול במינים פולשים. נראה כי סוגיית המינים הפולשים היא כשל שוק קלָסי, המחייב 

התערבות ממשלתית כדי לפתור אותו )מאחר שמדובר במוצר ציבורי או בהשפעה חיצונית, ראו הרחבה בהמשך הפרק(. 

בלא התערבות ממשלתית, ייכנסו מינים פולשים באין מפריע, ויגרמו נזקים לסביבה, לאדם ולפעילות הכלכלית, כפי שתואר 

בפרק הרקע של המחקר. מטרת ההתערבות הממשלתית היא למזער ככל הניתן את נזקי המינים הפולשים לאורך זמן 

ובעלויות נמוכות ככל האפשר. 

מדוע, אם כן, נכלל תחום זה בגדר פעילות ממשלתית ובמימון ממשלתי בלבד? מחקר זה מציע מקום לחשיבה מחודשת 

בעניין, ולבחינה אם ניתן להשית את המימון או את חלקו, על הגופים שאחראים במידה מסוימת על הפלישות הביולוגיות.

נגדיר את הדרישות של מנגנון תמריצים כלכלי, כדי שניתן יהיה לעצב אותו באופן מיטבי לסוגיית המינים הפולשים בישראל:

�  nonpoint source( מנגנון התמריצים צריך להיות מותאם לכך שלא בהכרח ידוע מי גרם להחדרת הפולש

pollution(. יש להגדיר מי הגורמים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להבאת המינים הזרים. במקרה של המינים 

הפולשים לישראל, נראה כי מדובר בין היתר ביבוא של סחורות חקלאיות בעיקר, וגם ביבוא של מוצרים שאינם 

חקלאיים )למשל יבוא צמיגים שנקוו בהם מים הביא איתו ביצים של יתוש הטיגריס האסייני הפולש(, בבעלי 

אניות סחר שמביאים מינים פולשים באמצעות מי הנטל שלהם ועוד. כדי לפתור את אי-הוודאות לגבי האחריות 

לפלישה, יש ליצור תמריץ לחקלאי כדי שיצהיר שהוא מצא אצלו את הפולש: אמנם יאשימו את היבואן בהבאת 

הפולש, וזה עלול לגרום לו הפסדים )למשל אם יהיה צורך לבצע טיפול במשלוח שהגיע, או אפילו להשמידו או 

להחזירו למדינת המוצא(. אולם, פעולה כזו יכולה לסייע לעצירת הפלישה בשלבים מוקדמים, שהם הקריטיים 

ביותר, ולכן יש להעניק לה תמריצים. דוגמה לתמריץ כזה יכולה להיות אי-הענשה במקרה של דיווח על פלישה 
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בהיקף קטן, אך אפשרות להגדלת העונש במקרה של דיווח על היקף גדול )כלומר כזה שמעיד שנעשה ניסיון 

להסתיר את הפלישה, והדיווח עליה התקבל רק לאחר שהייתה התפרצות(. 

הטלת אחריות על החדרות של פולשים, אם ידוע מי הכניס אותם: במקרים מסוימים ידוע מי גרם לכניסה של  �

המינים הזרים, בין אם בכוונה ובין אם לאו. יש ליצור תמריץ שימנע הכנסה מכוונת ולא חוקית של מינים לישראל. 

מעבר לעובדה שמדובר בהברחה לא חוקית, ישנה בעיה נוספת, והיא שאין כמעט פיקוח וביקורת על החומר 

הטבעי שנכנס לארץ במטען האישי. דוגמה למקרה שבו הוכנסה סחורה באופן לא חוקי לישראל הייתה בשנות 

ה-70, כאשר חקלאי הבריח במטענו האישי מארה"ב לישראל ענף בודד של עץ פקאן להרכבה, שהייתה בו תטולה 

של הכנימה הצהובה. כנימה זו כמעט חיסלה כליל את ענף הפקאנים בישראל. ניתן לעשות זאת למשל דרך הגברת 

האכיפה והגדלה ניכרת של הענישה לנוסעים המבריחים תוצרת חקלאית לישראל. 

"החוליה החלשה": התמריץ יהיה כוללני, עבור כל מי שעוסק ביבוא. לא מספיק שהרוב הגדול של היבואנים  �

יהיו זהירים, שכן מספיק שיש יבואן אחד שמכניס מינים פולשים ויוצר "חוליה חלשה", כדי לגרום נזק לכלל 

החברה. עם זאת, לא ניתן ליצור הגבלות על כל מי שעוסק ביבוא לישראל באשר הוא. על כן נציע לקבוע מדרג 

כלשהו, שיהיה תלוי במידת הסיכון של הבאת מינים זרים למדינה. ניתן לקבוע סולם דרגות, שבראשו יהיה למשל 

יבואן של סחורות חקלאיות טריות, ובתחתיתו יהיו יבואנים של סחורות בעלות פוטנציאל נמוך ליבוא של מינים 

פולשים, למשל מוצרי חשמל. 

תמריץ לפעול כדי למנוע פלישות: הקרן תעודד נקיטת צעדים משמעותיים לצמצום הסיכון של פלישות  �

ביולוגיות. אמנם אין אפשרות להקטין את סיכויי הפלישה לאפס, אולם ניתן לנקוט צעדים שיקטינו את סיכויי 

הפלישה, כדוגמת דרישת פיקוח ובדיקות במדינות המוצא או טיפולים מסוגים שונים עם הגעת המשלוח:

טיפול כימי — כגון איוד במתיל ברומיד. �

טיפול פיזיקלי — בחום או בקור, בהתאם לסוג המשלוח. �

טיפול בקרינה — יעיל אך יקר. קיים בישראל מתקן קרינה אחד בנחל שורק.  �

התמריץ יכול להיות מסוגים שונים, כגון סובסידיה על ביצוע טיפולי המניעה או הקלות מס למשלוח שעבורו בוצע טיפול.

השתת עלויות של בדיקת התוצרת הנכנסת לישראל על היבואנים: המצב כיום הוא שכל היבואנים משלמים על  �

משלוחי יבוא סכום אחיד עבור פתיחת תיק של יבואן )ליבוא מין חדש או ליבוא מארץ מוצא שהמין המדובר לא 

יובא ממנה בעבר(. במצב זה אין ליבואנים תמריץ להקטין את מידת הסיכון הכרוכה ביבוא, שכן מדובר בתשלום 

סמלי העומד על כ-1,000 ₪ בלבד. תשלום זה אמור לשמש הן לביצוע הערכת הסיכון עבור יבוא המין ממדינת 

המוצא המדוברת, הן לבדיקות שנעשות בגבולות ישראל בעת הגעת המשלוח. התשלום אינו מכסה אפילו חלק 

קטן מההוצאות. החלת תשלום גבוה יותר על היבואן, שישקף את העלויות הנלוות ליבוא )על פי קריטריונים 

שייקבעו מראש, לדוגמה היקף היבוא, מידת הסיכון של המין לפלוש, הבדיקות הנדרשות כדי לגלות שאין מינים 

נלווים למין המיובא במקור ועוד(, תיאלץ את היבואן לבצע חישוב כלכלי לפני שיכניס מין זר חדש או ממקור 

חדש, וישמש תמריץ להפחתת הסיכון בהכנסת מינים פולשים. 
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שיטה מקובלת להתמודד עם השפעות חיצוניות היא המס הּפיגוביאני )pigovian tax, מס על פעילות שמייצרת עלות 

חיצונית(: השיטה נועדה לתקן או לבטל את ההשפעה החיצונית על השוק. המס מוטל לעתים קרובות על המזהם, ועשוי 

להביא להפנמה של ההשפעה החיצונית השולית. דוגמאות מקובלות להחלת מס פיגוביאני הן מס על פליטת מזהמי אוויר 

או מים. למס זה שלוש השלכות: 

ייקור המוצר והקטנה של הרמה המבוקשת בשיווי משקל. א. 

הקטנת הפגיעה ברווחה החברתית המצרפית כתוצאה מקיומה של השפעה חיצונית. ב. 

יצירת תקציב למימון עלות תיקון הנזקים שהמוצר גורם לחברה. ג. 

לכאורה, ניתן היה להתייחס אל מינים פולשים כאל זיהום ולהחיל מס פיגוביאני, בגובה שיכסה את העלות החיצונית 

שנגרמה. אולם, מכיוון שלא ידוע מהו מקור ההפצה של המין הפולש, לא ניתן יהיה להחיל מס כזה.

האופציה הרֵאלית ביותר ליישום בישראל, שתשמש לשתי מטרות — להשגת מימון ולהפחתת הנזק של פלישות ביולוגיות 

— היא קרן ביטוח למינים פולשים. רעיון זה הוצע לראשונה )באזכור בלבד( על ידי צ'ארלס פרינגס )Perrings, 2001(, אך 

מעולם לא יצא אל הפועל. בפרק זה נעסוק בעיצוב ובפיתוח המודל של הקרן למימון הטיפול במינים פולשים, בהתייחס 

למאפיינים הכלכליים של מינים פולשים.

קרן ביטוח ציבורית למינים פולשים תוקם מתוך מטרה להפחית את הנזק שנגרם לחברה עקב פלישת מינים למדינה. הקרן 

תהיה כפופה למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, שהם שני המוסדות המרכזיים העוסקים בנושא. על 

פי המודל, יבוצע תשלום אפריורי )ex-ante( של היבואן לקרן המינים הפולשים, בהתאם למידת הסיכון או לתוחלת הנזק 

של הפלישה )מכפלת הנזק בהסתברות הפלישה(. פעילות הקרן תבוסס על כך שכל יבואן שעונה על הקריטריונים הבאים, 

יידרש לשלם לקרן המינים הפולשים סכום כסף שיוגדר בהתאם למאפייני היבוא שלו: 

יבואן המעוניין לייבא מין חדש למדינה; או �

יבואן שעוסק ביבוא מינים בעלי סיכון גבוה )למשל יבוא ממדינה חדשה, שבה ישנם מינים בעלי פוטנציאל פלישה  �

למדינת היעד, או למשל יבוא קש, שידוע שהוא בעל פוטנציאל הבאת מזיקים(; או

יבואן שעוסק ביבוא סחורות שאינן חקלאיות אך בעלות פוטנציאל להחדרת מינים זרים. הכסף שיופקד בקרן  �

יהיה שווה ערך לנזק המשוער אם המין המיובא יהפוך לפולש במדינה )ראו פרק על הרציונל הכלכלי בקביעת 

גובה התשלום(. 

צ'ארלס פרינגס לא נתן את הדעת על השיטה להערכת הנזק )למשל: נזק לחברה או לפרטים, נזק שולי או מצטבר(, אלא על 

הגוף שיעריך את הנזק: את שווי הנזק יעריך שירות ניטור לאומי שיוקם לצורך כך או גוף מידע עולמי אחר, ובכל מקרה לא 

היבואן עצמו. הרציונל להתנהלות זו הוא שמירה על אחידות ועל אובייקטיביות. שווי הכסף שיופקד בקרן יכול להשתנות, 

כפונקציה של הסיכון המוערך של המין, ובהתבסס על מידע חדש על הסיכונים הסביבתיים של הפלישה. 

אם היבואן יצליח להוכיח כי לא נגרם נזק של פלישה בעקבות היבוא, הכסף שהפקיד בקרן יוחזר לו. אם יתגלה כי 

התרחשה פלישה של המין המיובא, ייעשה שימוש בכספי הקרן לצורך הטיפול בפלישה: השמדה, מניעת התפשטות ובקרה 
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על הפלישה. באופן זה, רק יבואן שגרם לפלישה ולנזקים יישא בהוצאות לטיפול בבעיה שיצר, ולא יוטל "מס" על כלל 

היבואנים. בפועל, הוכחת היעדר נזק היא פעולה מורכבת, ולכן ייתכן שחלק מהיבואנים יעדיפו לשלם את חלקם, כלומר 

יראו את התשלום לקרן כמס ולא כתמריץ. יתר על כן, כדאי שחלק מהכסף שמפקיד היבואן יישאר בידי הקרן, לכיסוי 

ההוצאות השוטפות של הקרן. 

להלן תרשים של הקרן המוצעת לביטוח המינים הפולשים:

קרן לביטוח המינים הפולשים

ÌÈ‡Â·È₪
‰˘ÈÏÙ ¯„ÚÈ‰ ˙ÁÎÂ‰ÏÂÙÈË‰ ÏÂ‰È

ÌÈ˘ÏÂÙ ÌÈÈÓ·

˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó
¨¯ÙÎ‰ ÁÂ˙ÈÙÂ

 ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰
‰·È·Ò‰

È„È ÏÚ Ï‰ÂÓ

ÁÂËÈ· Ô¯˜
ÌÈ˘ÏÂÙ ÌÈÈÓÏ

₪

¯ÂËÈ‰Ó Ú„ÈÓ

˙Â˘ÈÏÙ· ÏÂÙÈËÏÂ ‰ÚÈÓÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙

מקור: מכון מילקן, 2013 

כדי לפשט את תהליך יצירת הקרן, מוצע לחלק את מיני הפולשים לתת-קבוצות. כל קבוצה תיבחן בנפרד, ויוגדרו הקריטריונים 

של בחינת הקבוצות, ובהם: מי הם היבואנים הפוטנציאליים שעלולים להביא את המין ובאילו דרכים, מה הסבירות להגעת 

המין, מה סיכויי פלישתו לישראל, ואם ננקטים אמצעי זהירות כדי למנוע את הפלישה. כמו כן, יש לבדוק מה התמריצים 

האחרים של הגורמים השונים בעת יבוא המין, וכיצד באמצעות הקרן אפשר לתת תמריץ למניעת הפלישה. התשלום לקרן 

יבוצע על בסיס הערכות סיכונים של המינים בקבוצות השונות, וגובה התשלום ייקבע על פי מאפייניהן הייחודיים. 

לקרן ביטוח כזו מספר יתרונות:

השתת עלויות הטיפול במינים פולשים על היבואנים: עד כה הציבור נשא בנטל התשלום על נזקי מינים פולשים,  �

בין אם באופן ישיר, בטיפול ובהתמודדות עם פלישות שגרמו לו נזקים )למשל הרס וכריתה של עץ דקל בחצר 

הפרטית( או באופן עקיף, בתשלום מסים ששימשו בין היתר למניעה ולטיפול בפלישות.

עבור היבואנים, מדובר ביצירת תמריץ לצמצם את סיכויי הפלישה של המינים השונים שהם מייבאים לארץ ושל  �

המינים הנלווים להם. לאור הנזקים הכבדים שגורמים המינים הפולשים, על היבואנים להפקיד בקרן סכום גבוה 

שיוצר הרתעה מהכנסת מינים בעלי פוטנציאל פלישה. 
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העברת האחריות על הניטור לידי היבואנים, כך שחובת ההוכחה שאין פלישה תחול עליהם.19 צעד זה עשוי לחסוך  �

למדינה כסף רב המושקע בניטור פולשים.

עם זאת, לקרן יש גם מספר חסרונות: 

לנוכח העובדה כי המינים הפולשים גורמים נזקים שעלותם גבוהה, הפקדת סכומי כסף גבוהים בידי קרן הביטוח  �

תגרום בעיית נזילות בקרב היבואנים, במיוחד אצל כאלה שחלק מרכזי בעשייתם הוא בהבאת מינים חדשים למדינה. 

עלויות הניטור גבוהות מאוד. יצירת מצב שבו כל יבואן אחראי בעצמו לבצע את הניטור, גורמת אי-יעילות  �

כלכלית: במקום שיהיה גוף אחד שיבצע ניטור שוטף עבור המינים הפולשים בכללם במדינה, על כל יבואן לשכור 

שירותי ניטור עבור המין הספציפי שהוא מעוניין לייבא. כמו כן, ישנו סיכון שהתשלום לקרן יהפוך בעיני היבואן 

למס, כלומר שאם עלויות הניטור גבוהות והניטור לא ודאי, היבואן יעדיף לשלם את כספי הביטוח ולייבא את 

המין ללא פיקוח, בידיעה שהכסף שכבר אבוד מבחינתו ישמש לטיפול בפלישה. התוצאה הסופית — ריבוי פלישות 

ועומס בטיפול בהן.

�  ,)lag phase( קשה לקבוע באמצעות ניטור שלא חלה פלישה. מינים פולשים מתאפיינים בשלב השהייה

שבמהלכו יכול המין להתבסס לאחר המעבר לסביבה החדשה. תקופה זו נעה בין ימים ספורים לעשרות שנים, 

ולכן חובת ההוכחה שחלה על היבואנים היא כבדה, ויש צורך בהקצאת משאבים רבים ולאורך זמן כדי להוכיח 

זאת. נוסף על כך, ביבוא חקלאי יהיה קשה להוכיח שמין מסוים פלש בגלל יבואן זה או אחר, מכיוון שמספר 

יבואנים מביאים את אותו מין.

קושי בהערכת הנזקים שייגרמו על ידי המין הפולש. קשה לקבוע מה תהיה מידת ההתפשטות של המין, ומשום  �

כך קשה גם להעריך את הנזקים שייגרמו. מקובל לעשות זאת על פי תרחישים שונים, וחישוב תוחלת הנזק שלהם.

הקרן משמשת תמריץ בעיקר במקרים של החדרה מכוונת של מינים חדשים. נראה כי בישראל חלק ניכר מבעיית  �

המינים הפולשים היא דווקא במקרים של פלישות לא מכוונות, כלומר הבאת מינים נלווים ליבוא המכוון, ובעיה זו 

נפתרת חלקית באמצעות הקרן, שכן לא תמיד ניתן לגלות החדרה של מינים נלווים. 

יצירת חוסר יעילות. הקרן תגבה תשלום מכלל היבואנים ללא אבחנה, כולל אלה שפועלים כדי למזער סיכוני  �

פלישה. לכאורה, הכסף אמור לחזור, אך כפי שצוין לעיל, ייתכן שלא ישתלם ליבואנים להשקיע כספים בהוכחת 

אי-נזק.

הנקודה האחרונה, של גביית תשלום מכלל היבואנים ללא אבחנה מובילה לדיון בסוגיית הטלת האחריות על החדרת 

המינים: מינים פולשים מוגדרים כזיהום שמקורו אינו ידוע )nonpoint source pollution(, בדומה לזיהום חקלאי. היבואן 

מעוניין לייבא מין מסוים, ויחד עם המין הרצוי עלול להגיע מין נלווה נוסף, בעל פוטנציאל להפוך לפולש. מזיקי חקלאות 

הגיעו כך לישראל, ועד שהם התבססו וגרמו נזקים )שהביאו לדיווח על המין הפולש( קשה היה לאתר מיהו היבואן שהכניס 

אותם לישראל. זהו קושי מרכזי ביצירת מערכת ענישה למי שמביא מינים פולשים, שכן לא ניתן לאתר אותו, ולכן מרבית 

 .)Eiswerth and Johnson, 2002( התמריצים המקובלים אינם יעילים, ויש לבחון את דרכי ההתמודדות עם זיהום מסוג זה

כיום מבצעים  הגופים הרלוונטיים — כגון משרד החקלאות פיתוח הכפר ורשות הטבע והגנים — בישראל את הניטור, ולא   19

החקלאים. 
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:)Shortle and Horan, 2001( אמצעים מקובלים לטיפול בזיהום שמקורו אינו ידוע

חינוך והסברה )לכל מי שעלול לגרום זיהום(. 1

תוכניות מחקר ופיתוח ליצירת המצאות ידידותיות לסביבה )להפחתת סיכויי הזיהום(. 2

אסדרה ישירה. 3

תמריצים כלכליים. 4

במחקר זה נתמקד בסעיף הרביעי, העוסק ביצירת תמריצים כלכליים לצמצום ולמניעה של זיהום שמקורו בלתי ידוע.

המאפיינים הכלכליים של מינים פולשים:

מספר חוקרים )כגון: Eiswerth and Johnson, 2002( מציעים להתייחס למינים פולשים כאל מוצר ציבורי שלילי: 

מוצר ללא יריבות )non rivalry( — שהשימוש בו אינו פוגע בכמותו או באיכותו לשימוש על ידי מישהו אחר.  �

המינים הפולשים זמינים לשימוש של הכלל.

מוצר ללא בלעדיות )non-excludability( — אין אפשרות לבעלות בלעדית עליו. מי שהביא את המין הפולש, בין  �

אם בכוונה ובין אם בטעות, אינו הבעלים של הפרטים שהתרבו והתפשטו בטבע, הם שייכים לכלל.

ניתן לראות את המינים הפולשים כהשפעה חיצונית שלילית: המוצר המיובא הגיע למדינה מתוך מטרה לעשות בו שימוש, 

וכחלק מהפעילות המסחרית הגיעה גם הפלישה — בין אם פלישה של המין עצמו ובין אם פלישה של מין נלווה ליבוא. 

הפלישה למעשה גורמת נזק בתחומים נוספים לאנשים שאינם מעורבים ישירות בעסקה. 

למעשה, מינים פולשים אף חורגים מהגדרה של השפעה חיצונית שלילית של סחר בין-לאומי. השפעה שלילית היא ביחס 

ישר לזרם או לתשומה מתמשכת של מקור המוצר. פלישה ביולוגית היא מתמשכת או בעלת יכולת להימשך גם בהיעדר 

מקור קבוע של אספקת המוצר, ונזקיה אף גדלים עם הזמן. כלומר, מרגע שחלה פלישה של זוג פרטים, ההשפעה החיצונית 

.)Perrings, 2001( היא לכאורה רק של שני הפרטים, אך בפועל — לכל צאצאיהם תהיה השפעה שלילית גדולה הרבה יותר

האבחנה בין ההתייחסות למינים פולשים כמוצר ציבורי או כהשפעה חיצונית חשובה לצורך קביעת אופן הטיפול המיטבי 

בבעיה. נראה כי לא ניתן להבחין באופן גורף אם מדובר במוצר ציבורי או בהשפעה שלילית עבור כל המינים הפולשים, 

אלא עבור כל מין פולש לגופו, ולעתים אף נקבע זאת עבור כל אחת מהשפעות הפלישה. התייחסות למוצר ציבורי תהיה 

התייחסות רחבה וכוללנית יותר, בהתאם להשפעותיו של המוצר הציבורי — על הכלל. לעומת זאת, במקרים שמדובר 

בהשפעה חיצונית, ניתן יהיה ליישם טיפול נקודתי יותר בבעיה.

כשל השוק בנושא המינים הפולשים הוא כישלון של מנגנון שיתוף הפעולה: היבואן לא ירצה לשלם לבדו על נזקי המין 

הפולש, שכן לכאורה ישנם יבואנים רבים אחרים שאחראים לנזק באותה מידה, ולא תמיד ניתן להוכיח מי אחראי על גרימת 

הנזק, כך שהוא יכול להתחמק בקלות מתשלום. כך למעשה, העלויות החיצוניות של היבואן לא מושתתות עליו.

בנושא היבוא, יש לבחון את הגבלות הסחר הבין-לאומי במדינות השונות: ישנן הגבלות על סוגי המוצרים, יש בדיקות 

שעוברים המוצרים במדינת המוצא טרם היבוא, יש בדיקות לאחר הגעתם למדינת היעד. קרן הביטוח למניעת חדירת 

מינים פולשים צריכה להיות מותאמת לתנאי הסחר הגלובליים, וכן להתבסס על תמריצים או על פעולות מרצון שתומכות 

בהסכמי הסחר.
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פרק זה עסק במאפייני היבוא של מינים פולשים, הרלוונטיים לסוגיית המימון של הטיפול בהם, באמצעים שיש להשתמש 

בהם ובתמריצים שיש להחיל כדי לנסות למזער את היקף הנזקים של המינים הפולשים, ובראשם קרן המינים הפולשים. 

קרן כזו מאפשרת יצירת מקורות מימון חדשים, בד בבד עם תמריצים לגורמים השונים להפחתת פוטנציאל הפלישה. לכן, 

הקרן על אף חסרונותיה, מסתמנת כאפשרות היעילה ביותר לסוגיית המימון של המינים הפולשים בישראל. קביעת אופי 

פעילות הקרן תוכל להתבצע רק בהינתן מידע עדכני על אודות הפלישות בישראל. 

במדינות אחרות בעולם לא ידוע על קיומם של תמריצים כלכליים שנועדו לצמצם את כניסת המינים הפולשים למדינה. 

המנגנונים המקובלים במדינות אלה הם במימון ממשלתי מלא, מתוך הבנה כי קשה ליישם מנגנון תמריצים שלא יגרום 

להאטה בפעילות המשק או יהיה כרוך בהוצאה כספית ממשלתית גדולה מהרצוי: מתן סובסידיות והקלות מס יפגע בקופת 

המדינה, ולא נראה כי יש כוונה לבצע הוצאה תקציבית כזו. לחלופין, הטלת מסים או מכסות על הגורמים הפוטנציאליים 

להחדרת מינים פולשים )היבואנים( תעורר התנגדות רבה בקרב בעלי העניין. פעולה מסוג זה תהווה נטל על היבואנים, 

ויכולה לגרום לתוצאות האפשריות הבאות: 1. היבואנים יעבירו את הנטל אל הצרכנים באמצעות העלאת מחירים של מוצרי 

היבוא; 2. הם יישאו בהוצאות ורווחיהם יקטנו; 3. שילוב של השניים; 4. היבואנים או הצרכנים לא יצליחו לעמוד בנטל, 

ומערך היבוא יקרוס. אפשר לבחון פתרון ביניים בדמות השתה חלקית של עלויות הטיפול על היבואנים, אך בעיניי הוא 

יהיה פחות מוצלח מקרן המינים הפולשים שהוצעה לעיל, מכיוון שמס קבוע עשוי להיתפס בקרב היבואנים כעלות שקועה, 

ולא ישמש תמריץ להקטנת פוטנציאל ההחדרה של מינים זרים.

5.1 דוגמה למנגנון של זיהום ממקור לא ידוע — קרן בתחום החומרים 
המסוכנים

מכיוון שטרם יושמה בעולם קרן העוסקת במינים פולשים, תוצג להלן בחינה של דוגמה קיימת למנגנון תמריצים כלכלי, 

 The ישנה בארה"ב קרן מימונית בשם :)nonpoint source pollution( שנועד למניעת נזקים ממקור שאינו ידוע

Superfund Trust Fund. היא משתייכת למשרד להגנת הסביבה האמריקאי )EPA(, ומנגנון הפעולה שלה דומה לקרן 

הביטוח למינים פולשים. לכסף בקרן יש ייעוד מוגדר מראש: כיסוי עלויות הטיפול באתרים שמזוהמים בחומרים מסוכנים 

שהושלכו על ידי גורם בלתי ידוע. על פי חוק, כל גוף שעוסק בחומרים מסוכנים עשוי להיות ישות אחראית לזיהום 

)Potentially Responsible Party — PRP(, והוא מחויב לשלם לקרן על פוטנציאל הנזק שהוא גורם לפי תוחלת הנזק.

כל ישות כזו משלמת לקרן בהתאם לשלוש קטגוריות המסים שנקבעו: 1. מס על נפט; 2. מס על חומרים כימיים; 3. מס על 

הכנסות של תאגיד העוסק בחומרים מסוכנים. הכספים נצברים בקרן, כדי שבמידת הצורך ישמש הכסף לניקוי עתידי של 

הסביבה מחומרים מסוכנים. 

על פי מודל ה-Superfund Trust Fund, הכספים מופקדים לחשבון שמוגדר לאזור ספציפי, ואינו יכול לשמש בכל הארץ. 

זהו למעשה תמריץ לישות האחראית לזיהום לשמור על הסביבה נקייה, מתוך ידיעה שאם האזור שקשור אליה יימצא 

מזוהם, ייעשה שימוש בכספים שנמצאים בידי הקרן. במקרה כזה לא יישאר כסף בקרן לניקוי עתידי או שיהיה צורך להגדיל 

את סכומי הגבייה העתידיים. ישנו צוות של תגובת חירום מהירה, המאפשר טיפול מיָדי בידי צוות מקצועי ומיומן במקרה 



2727

ררי  רמ ק בל שי ר מבםםב  שק מצ צק פבישצק בצשרמיב ש צ מםרצ בברל מנגנון פיננסי לטיפול בבעיית המינים הפולשים בישראל

הצורך.20 נוסף על כך, קיים במערכת האמריקאית גוף אכיפה המורה למזהם )אם ידוע( לנקות את השטח, ואם אין ביכולתו 

לעשות זאת, עליו לשלם לגוף אחר לעשות זאת. כמו כן, ניתנים תמריצים שמטרתם לגרום לגופים לפעול לטובת שימור 

משאבי הטבע באזור שלהם. 

על תוכנית זו נשמעו ביקורות, שטענו שלא הוגן לגבות כספים כמעט מכל ענפי התעשייה — מצייתים לחוק ושאינם 

מצייתים לחוק, ללא אבחנה. על כן, בשנת 1995 נקבע בקונגרס האמריקאי שהשיטה של קרן ה-Superfund אינה עובדת, 

ולכן הוחלט להפסיק את גביית המסים מה-PRPs. במקום גביית המסים קיבלה הקרן תקציבים ממשלתיים, שהלכו 

והצטמקו, עד שבשנת 2003 נגמרו כספי המסים שהיו בקרן, והיא החלה לפעול מכספי הממשלה בלבד. מספר דוחות טענו 

שהקרן החמיצה את המטרה: טופלו רק כ-30% מתוך כלל אתרי העדיפות הלאומית שיש להם פוטנציאל להיות מטופלים 

.)Ramseur, Reisch, and McCarthy, 2008( על ידי הקרן, בעוד שב-70% הנותרים מטפלים גופים אחרים

המסקנה שניתן ללמוד מכך לגבי שימוש בקרן של מינים פולשים היא שיש לוודא שהיא תהיה קרן בת-קיימא: מחד גיסא, 

שתספק את הכסף הדרוש כדי לטפל במינים הפולשים, ומאידך גיסא, שתגבה סכומים רֵאליים שאינם גבוהים, כדי לא 

לפגוע בפעילות הכלכלית השוטפת. 

6. החלת המנגנון על התמודדות עם מינים פולשים 
בישראל: שני מקרי בוחן

לאחר העיסוק ברעיון העקרוני של קרן המימון למינים פולשים, והצגת המאפיינים הכלליים שלה, נבחן את אפשרות 

יישומה בפועל. בפרק זה יוצגו דוגמאות של שני מינים פולשים לישראל: הראשון הוא יקינתון המים, דוגמה למין שכבר פלש 

לישראל, אך מצב ההתפשטות שלו מאפשר מיגור או בקרה לאחר החדירה )ex-post(. המין השני הוא חרק הדומה לכנימה, 

ושמו פסילת ההדר האסיינית. הפסילה טרם פלשה לישראל, אך יש לה פוטנציאל חדירה לא מבוטל, ובאמצעותו נוכל 

.)ex-ante( להראות את השימוש בקרן באמצעות מניעה מראש של הפלישה

יקינתון המים

יקינתון המים )Eichhornia crassipes( הוא צמח צף של מקווי מים מתוקים, 

בעל פריחה סגולה מרהיבה. כיום הוא נפוץ באזורי האקלים הממוזגים בעולם, 

ונחשב לאחד מ-100 המינים הפולשים הגרועים ביותר )ISSG, 2006( בשל 

טווח אקולוגי רחב וריבוי והתפשטות מהירים. הצמח בעל כושר גדילה מהיר 

מאוד — מתרבה באופן אל-מיני )vegetative(, ומסוגל להכפיל את מספר 

הפרטים או הביומסה הצפה תוך 5 ימים בלבד. יקינתון המים גרם נזקים רבים 

במקומות שהתפשט בהם )דופור-דרור, 2010(. 

נקודה זו היא קריטית לצורך הטיפול במינים פולשים בישראל, וכיום אינה מבוצעת: במקרה של מין פולש חדש שחדר לישראל,   20

אין לאף מוסד או גוף סמכות ויכולת ביצוע לטפל בפלישה ולמנוע את התפשטותה.

יקינתון המים בדרום הודו 

צילום: טלי שפיגל-אדר
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בטבלה 2 אבחן את האפיון של כל נזק — אם הוא מאפיין מוצר ציבורי או השפעה חיצונית:

טבלה 2: נזקי יקינתון המים וסיווגם הכלכלי 

סיווג מבחינה כלכלית הנזק

התפשטות מהירה בגופי מים ובנתיבי מים, לעתים עד 

חסימתם המוחלטת למעבר כלי שיט וסגירת נמלים. 

היקינתון מתפשט במהירות ב'גושים צפים' ברחבי 

הנתיבים, וכשאלה מתחברים ביניהם, כמעט שאין 

אפשרות לעבור בנתיב המים. דוגמה לכך ניתן לראות 

בתעלת פנמה, שהתחבורה נעשית בה באמצעים ימיים 

בלבד, שהעוברים בה נאלצים לפלס את דרכם, ובאגם 

ויקטוריה, שהנמלים בו נחסמו.

פגיעה במוצר ציבורי: מעבר חופשי בנתיבי מים הוא 

מוצר נדרש עבור כל תושבי המקום, ואי-היכולת לעבור 

משותפת לכולם.

כיסוי גופי מים וגדותיהם מוביל לשינוי איכות המים 

במשתנים הבאים:

ירידת pH, עלייה ברמת החומציות �

ירידה ברמות החמצן �

ירידה בחדירת האור �

ירידת טמפרטורה  �

עלייה בריכוז החומר האורגני במים �

פגיעה במוצר ציבורי: משתנים אלה גורמים למים 

להיעשות עכורים ולא מתאימים לרחצה ולהנאה.

הפגיעה באיכות המים משנה את מבנה בית הגידול ואת 

מארגי המזון, ופוגעת קשות במיני צמחים ובעלי חיים עד 

כדי היעלמות מוחלטת שלהם.

פגיעה במוצר ציבורי: המגוון הביולוגי.

ירידה בשלל הדיג — הן בכמות הן במספר המינים: 

הירידה בכמות האור והחמצן גורמת לירידה כוללת 

בכמות הביומסה החיה באגם, שכן רוב האורגניזמים בו 

היו מורגלים לתנאי שמש וחמצן. אי לכך, ישנה פגיעה 

בדגים — הן בשל היעדר שמש וחמצן עבורם, הן בשל 

ירידה בכמויות המזון הזמין עבורם.

פגיעה במוצר פרטי: שלל הדיג הוא של הדייגים, ואינו 

רכוש הכלל. 
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טבלה 2: נזקי יקינתון המים וסיווגם הכלכלי )המשך(

סיווג מבחינה כלכלית הנזק

ירידה בהכנסות מתיירות ומשימושי פנאי: במקומות 

ימיים )נחלים, אגמים, תעלות ימים( ישנה תיירות 

המבוססת על שיט ועל פעילות מים )דיג, ספורט 

מים(. פגיעה ביכולת לבצע פעילויות אלה תפגע בכמות 

המבקרים באתרים הללו. עם זאת יש לציין, כי הצמח 

נחשב אסתטי, והאטרקטיביות שלו עשויה למשוך 

תיירים.

פגיעה במוצר פרטי: פגיעה בתיירות, שהיא מוצר פרטי. 

ליקינתון השפעות חיצוניות שליליות על התיירות, מכיוון 

שהוא עלול להוביל לירידה במספר המבקרים.

אבדן המים בשל הדִיות העצום: קצב הדִיות )אידוי מים 

מהשטחים המכוסים ביקינתון המים( גדול כמעט פי 

8 )!( ביחס לאידוי מגוף המים עצמו. זאת בשל הגדלת 

שטח הפנים של היקינתון ביחס למשטח של פני המים.

יכול להיות פרטי או ציבורי. תלוי מה השימוש שנעשה 

במקווה המים.

 מקור: מכון מילקן, 2013. 
פירוט הנזקים: דופור-דרור, 2010.

יקינתון המים נבחר לשמש מין מייצג, לנוכח העובדה שהוא פולש במקומות רבים בעולם, ולכן ישנו מידע רב על אודותיו 

בתחומים רבים, ובהם: הנזקים האקולוגיים שנגרמו עקב פלישתו, קצב הגדילה שלו, ההשפעות הכלכליות של הפלישה, 

שיטות הטיפול השונות, יעילותן והעלות שלהן. סיבה נוספת לבחירת יקינתון המים כמין מייצג שאעסוק בו במחקר זה היא 

העובדה שהוא נצפה לאחרונה בתעלה ליד שמורת החולה בצורה נקודתית, ויש סבירות כי ימשיך להתפשט לתוך השמורה 

.)Dufour-Dror, 2012( ויגרום נזקים כבדים

יקינתון המים הוא בעל קצב ריבוי גבוה במיוחד. תכונה זו מאפיינת צמחים פולשים רבים, שבמקרים רבים מפיצים עשרות 

ומאות זרעים, נוסף על רבייה אל-מינית. ישנם 5 גורמים המגבילים את ההתפשטות המהירה של יקינתון המים: רמת 

מליחות המים )מעדיף מים מתוקים(, טמפרטורה )טווח מועדף של כ-°29C—14; קצב הריבוי שלו יורד פלאים בחודשי 

 Hasan( כמות ההפרעות ואויבים טבעיים ,)החורף(, כמות הנוטריינטים )עדיפות לסביבה ֵאיטרופית, עשירה בנוטריינטים

and Chakrabarti, 2009(. לכן, יש צורך להשקיע מאמצים רבים הן בביעור אפקטיבי של הפלישה, הן במניעת היווצרות 

התנאים הנוחים ליקינתון המים )למשל מניעת ֵאיטרופיקציה באגם הכינרת תצמצם את מידת השרידות של יקינתון המים 

בה(. אם נבחן את קצב ההתרבות של יקינתון המים, נגלה שתוך פרק זמן קצר במיוחד — כשנה, הוא עלול להשתלט על אגם 

הכינרת, אם יגיע אליה. 

היקף הפלישה של יקינתון המים בישראל: הפלישה הראשונה בישראל בשנות ה-50 גרמה חסימה מלאה של אפיק נחל 

הירקון )בשנים 1953—1954(, אולם הוכחדה על ידי צוותי התברואה שלחמו במחלת הבילהַרציה, מחשש להתפשטות 

חלזונות שנושאים את המחלה. ההדברה בחומרים כימיים לא הייתה אפקטיבית, ולכן החלה הדברה מכנית בעזרת מגרפה 
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שהותקנה על סירה, וקצצה את הצמחים שנאספו לרשת. בחודשים הבאים הוצאו הנבטים והשרידים שנותרו, עד להכחדה 

גמורה )אורטל וכהן, 1989(.

כיום הצמח מצוי בקרבת שמורת החולה, במספר נחלים בצפון הארץ )נחל נעמן, נחל אלכסנדר, נחל גדורה( ובמחצבות 

נטושות באזור השרון. קיימת הסתברות גבוהה שימשיך להתפשט בתוכם ויגיע גם לנחלים נוספים. קיימת הסתברות שהוא 

יגיע לכינרת, ובמקרה שהפלישה לא תטופל בהקדם, תוך מספר שנים עלול יקינתון המים להתפשט לאורך חופי הכינרת ואף 

בגוף המים )דופור-דרור, 2010(. התפשטות כזו תפגע במקומות הריבוי של דגים, ומכאן שגם בשלל הדיג, בפעילות שיט 

לצורכי דיג, בעופות הניזונים מדגת הכינרת, וכתוצאה מכך גם בהכנסות מתיירות. 

המערכת המאסדרת בנוגע למין: יקינתון המים מופיע ברשימות המינים האסורים ביבוא במקומות רבים בעולם, ובהם 

ארה"ב )אריזונה, קליפורניה, פלורידה(, אוסטרליה )מערב אוסטרליה( ודרום-אפריקה, וגם האיחוד האירופי המליץ לאסור 

על הבאתו לטבע )EU, 2008(. כמו כן, הוא סווג כמין פולש או מין מזיק בידי גופים רבים, ובהם משרד החקלאות של ארה"ב 

.)IUCN( והאיגוד הבין-לאומי לשמירת טבע )EPPO( הארגון האירופי והים תיכוני להגנת הצומח ,)USDA(

בישראל נאסר הצמח ליבוא רק בשנת 2009 בתיקון לתקנות הגנת הצומח )משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2009(, כחלק 

מרשימה של טובין האסורים ביבוא שאינה מכילה רק מינים פולשים. אף על פי כן, ישנו פער אסדרה לא מוסבר בנושא 

המסחר בצמח: יקינתון המים מותר לשיווק בתוך ישראל, מוצע כיום למכירה כצמח נוי במשתלות ברחבי הארץ, ונמצא 

בבתים ובגינות נוי באין מפריע. הבעיה המרכזית בכך היא שאין איסור בחוק על שחרור המין בטבע: המצב כיום הוא שמגדל 

עשוי בתום לב להעביר חלק מיקינתון המים למקווה מים פתוח )כגון הכינרת, עמק החולה, מאגרי מים מלאכותיים( ופעולה 

זו עלולה לגרום להתפשטותו שם ובמוקדים נוספים ולגרום נזקים רבים.

יקינתון המים עשוי להביא תועלת לאדם במספר שימושים, ובשל היקפי הגידול שלו, ניתן להפיק ממנו חומרי גלם בכמויות 

גדולות שיסופקו לתעשייה, אם תתפתח. בין השימושים הפוטנציאליים של יקינתון המים נמצאים: מקור מזון לבקר, חיפוי 

קרקע, קומפוסט, סיבים לתעשיית הנייר, אריגה של סלים ומזרונים, סינון ביולוגי וייצור של מתאן שישמש כביוגז. הסיבה 

העיקרית שבגללה לא נעשה שימוש בצמח היא תכולת המים הגבוהה שלו )כ-96% מהצמח הוא מים(, ולכן עלויות הקציר 

שלו גבוהות במיוחד ואינן כדאיות בקנה מידה תעשייתי )Wise et al., 2007(. בכל מקרה, כלל השימושים שמצוינים לעיל 

נעזרים ביקינתון המים כמוצר פרטי.

מבחינה כלכלית נראה כי מדובר במין פולש שהוא גם מוצר ציבורי וגם מוצר פרטי בעל השפעה חיצונית )בכל תחום ישנה 

הגדרה שונה(: גורם שאינו ידוע שתל את הצמח במטרה ליהנות ממראהו האסתטי. במידה מסוימת, כלל הציבור נהנה 

ממראהו, כלומר זוהי השפעה חיובית, שעשויה אף להשפיע לטובה על התיירות באזור. אף על פי כן, לצמח בעיקר השפעה 

חיצונית שלילית: התפשטותו גורמת הרס של בתי גידול עקב מיעוט כניסת אור וחמצן למים, וכתוצאה מכך חלים ירידה 

 בשלל הדיג )מוצר פרטי(, ירידה בכמות המים בגופי המים )מוצר ציבורי(, קשיי מעבר ונגישות בתחבורת מים 

)GISP, 2007a(. ההשפעות הללו נגרמות לענפי משק שונים )דיג, תיירות, אספקת מים(, שאין להם קשר כלכלי להכנסת 

המין הפולש למים. עם זאת, ניתן לראות בטבלה 2 שעיקר הנזקים שצוינו מתרחשים בתחום המוצרים הציבוריים דווקא, 

כלומר כאלה שלא ניתן למנוע מאדם ליהנות מהם )ללא יריבות( ושלא ניתן לקבל עליהם בעלות )ללא בלעדיות(.
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ניהול מיטבי של פלישת יקינתון המים:

הטיפול יכול להתבצע ב-4 דרכים אפשריות )GISP, 2007b(: הוצאה מכנית של יקינתון המים; ריסוס חומרי הדברה — ידני 

או מהאוויר;21 בקרה ביולוגית;22 שילוב של השלושה. יעילות הטיפול תלויה במטרת הטיפול )הכחדה או בקרה( וכן בגודל 

השטח המדובר. אם יוחלט לבער לחלוטין את יקינתון המים מהשטח, הדבר ייעשה באמצעות פעולה מכנית או שימוש 

בחומרי הדברה. עלותם לכל דונם זולה יחסית, אך אם מדובר בתא שטח גדול )מעל 1,000 דונם(, מחיר הביעור יהיה גבוה 

מאוד. אם מדובר בתא שטח גדול, הפתרון היעיל כלכלית יהיה בקרה ביולוגית בשילוב עם חומרי הדברה והוצאה מכנית של 

הצמח, וזאת אף על פי שההוצאות הראשוניות )מחקר ופיתוח בעיקר( יהיו גבוהות. נציין כי שטח הפנים של אגם הכינרת 

הוא כ-168,000 דונם, ומכאן שטיפול בהסרה מכנית בלבד יהיה יקר במקרה זה. 

בכל סוג של טיפול מומלץ להשתמש בבקרה ביולוגית לאחר ההסרה המכנית וההדברה, למניעת חזרה של הפולשים לתחום 

המדובר, וכן לדאוג לשמירה על רמה נמוכה של נוטריינטים, שכן נוכחות גבוהה שלהם מעודדת את התפתחות יקינתון 

המים. במחקר שנערך באפריקה )GISP, 2007b( נבחנו שתי מדינות שיקינתון המים פלש אליהן בצורה אינטנסיבית: 

ברפובליקה המרכז אפריקנית הייתה לבקרה הביולוגית השפעה חיובית במיוחד, שהעלתה משמעותית את התפוקה מדיג 

הרשת ואת תפוקת יין התמרים. כל דולר שהושקע בבקרה ביולוגית, הניב החזר השקעה ביחס של 5—5.6 דולר, בטווחי 

זמן של 5—15 שנה. זאת תחת הנחות שמרניות לגבי ההשפעות האקולוגיות, שלא הוערכו במסגרת המחקר, וככל הנראה 

השפעתן אמורה להיות גדולה יותר. במדינת דרום אפריקה נמצא כי הטיפול המשולב — ביולוגי ומכני, ביקינתון המים הביא 

ליחס עלות-תועלת של 31:1. לפני הטיפול היו הפסדי הכנסות שנתיים של כמעט 60,000 דולר, ולאחריו ההפסד ירד לכ-

7,000 דולר בשנה. בטבלה 3 מובאות דוגמאות של הצלחת הביעור של יקינתון המים בשיטות השונות. 

טבלה 3: עלויות לפי שיטות הטיפול ביקינתון המים במספר מקרים בעולם23

היכן בוצעעלויות לדוגמהתיאורשיטת טיפול

עבודה פיזית בעזרת הסרה מכנית

קלשון

סין1.25 דולר ליום

או ממוכנת: מקצרה, 

חופר

עלות המקצרה: מיליון 

דולר

אוגנדה

דרום אפריקה40 דולר לדונם אוויריתבקרה כימית

דרום אפריקה3.6 דולר לדונם או ידנית

למרות ההשפעות הסביבתיות הכרוכות בהדברה.  21

בקרה ביולוגית היא שיטה נפוצה ויעילה לטיפול במינים פולשים בעולם. עם זאת, יש לזכור כי הכנסה של מין זר למערכת,   22

במטרה להיפטר מפולש שמתרבה בקצב מהיר, עלולה להיות מסוכנת, שכן המדביר הביולוגי עלול להפוך לפולש בעצמו. על כן, 
יש לבדוק את קשרי הגומלין של המדביר הביולוגי עם הסביבה כולה כדי למנוע סיכון של פלישה נוספת. 

יש לציין כי עלויות שכר העבודה במדינות אלה נמוכות באופן יחסי לישראל.  23
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טבלה 3: עלויות לפי שיטות הטיפול ביקינתון המים במספר מקרים בעולם )המשך(

היכן בוצעעלויות לדוגמהתיאורשיטת טיפול

654,000 דולר במשך 6 מו"פ )הכרחי(בקרה ביולוגית

 שנים

2.09 מיליון דולר במשך 

10 שנים

 דרום אפריקה

בנין )מערב אפריקה(

4,180 דולר עלות קבועה וגם שחרור בעלי החיים

)מומחים, רשתות, בעלי 

החיים ממינים שונים(

נוסף ל-1.25 דולר לדונם 

בשנה

הרפובליקה המרכז 

אפריקנית, דרום אפריקה 

ובנין )מערב אפריקה(

הסרה מכנית, הדברה גישה משולבת

ובקרה ביולוגית

הקמה: 627 דולר לדונם 

מניעת חזרה: 6.4 דולר 

לדונם

דרום אפריקה

.Wise et al., 2007 :מקור

בטבלה 3 ניתן לראות שלכל גישה לטיפול ביקינתון המים יש עלויות שונות, ואף שוני בסדרי גודל. עם זאת, בחירת 

הטיפול המועדף אינה יכולה להיעשות על בסיס ניתוח עלות-תועלת בלבד, מכיוון שלכל מקרה פלישה ישנם מאפיינים 

ייחודיים הדורשים טיפול שונה. במחקר כלכלי של טיילור והסטינגס )Taylor and Hastings, 2004( על הכחדה של מין 

עשב המתפשט במהירות )Spartina alterniflora(, נראה כי האסטרטגיה המיטבית לטיפול בצמחייה פולשת אינה קבועה: 

בתקציב נמוך כדאי יותר להשקיע במיגור אוכלוסיות קטנות, אך בהינתן תקציב גבוה, דווקא תינתן עדיפות גבוהה 

לאוכלוסיות גדולות וצפופות. ככל שהאוכלוסייה קטנה יותר, לפי אפקט ָאלי )Allee( נצפה לגידול ִאטי.24 ללא אפקט 

ָאלי נראה כי האסטרטגיה המיטבית היא מתן העדפה למיגור תת-אוכלוסיות קטנות ולא צפופות המתרבות במהירות. 

יקינתון המים הוא צמח המתרבה במהירות באמצעות רבייה אל-מינית, בדומה ל-Spartina alterniflora, העשב המדובר 

במאמר. לאור זאת, ניתן לומר כי האסטרטגיה העדיפה לטיפול בו היא הכחדת האוכלוסיות הקטנות, בד בבד עם בקרה של 

האוכלוסיות הגדולות. ניסיון הכחדה של האוכלוסיות הגדולות יצריך הוצאה תקציבית גבוהה, ולכן מוצע להתחיל מבקרה. 

בכל מקרה, החלופה העדיפה היא מניעת חדירה של הצמח למקומות שטרם חדר אליהם. 

לסיכום אפשרויות הטיפול במין זה, נראה שבמקרים רבים הפתרון הכדאי אינו תלוי רק בעלויות, כפי שנראה בטבלה לעיל. 

כל פלישה של יקינתון המים מחייבת בדיקה של כל המשתנים שצוינו, לבחינת הטיפול הכדאי ביותר, ובהתאם למטרה 

שהוגדרה מראש. כמו כן, נראה כי יש צורך בהשקעת כספים מרובה לצורך ביעור מלא של המין מהטבע, וכן מעקב וניטור 

אפקט אלי )Allee( הוא תופעה המתאפיינת במתאם חיובי בין גודל וצפיפות אוכלוסייה לקצב הגידול של צמח.  24
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לאחר הפלישה. כאמור, המין נמצא בישראל במשתלות ובבתים, ולכן יש צורך בפעילות בשתי חזיתות: האחת — טיפול 

בפרטים הנמצאים בטבע, והשנייה — מניעת העברה של פרטי תרבות אל הטבע, בעיקר באמצעות הסברה וחקיקה.

בבחינה של יקינתון המים, נראה כי החלת מס פיגוביאני אינה אפקטיבית. הסיבה לכך היא שלא ניתן לזהות מהו מקור 

 nonpoint הפלישה )הזיהום(: ניתן לראות את הצמח הפולש, אולם בלתי אפשרי לדעת כיצד הגיע למקום — זהו מקרה של

source pollution. במיוחד לא ניתן לזהות את המקור כשמדובר במוקד חדש של פלישה בשטחים פתוחים. ישנה אפשרות 

להטיל מס במקרים של זיהום שמקורו אינו ידוע, אולם מס כזה יהיה אפקטיבי להפחתת הזיהום רק אם ישנם מספר 

מזהמים פוטנציאליים, שהמס יוטל רק עליהם, כך שכל חברה מכירה בהשפעתה על רמת הזיהום הכוללת. אם בעלי החברה 

מאמינים שאין להם השפעה על הזיהום הכולל )במקרה של מספר גדול של מזהמים פוטנציאליים שהמס מוטל עליהם(, 

הוא ייעשה עבורם מס קבוע, ולא ישפיע על החלטותיהם לגבי הזיהום.

בעולם לא נמצאו תמריצים כלכליים שיסייעו בהפחתת מידת הסיכון של המינים הפולשים. אם תוקם קרן מינים פולשים 

כפי שהוצע בפרק הקודם, ניתן יהיה להשתמש בכספיה לטיפול ביקינתון המים.25 

)Greening( 6.2 פסילת ההדר האסיינית ומחלת הגרינינג
פסילת ההדר האסיינית )Diaphorina Citri( היא חרק הדומה לכנימה, ומזיק לחקלאות. היא תוקפת גידולי הדרים, 

ומתפשטת במהירות. הפסילה גדלה על גבי שני סוגים של צמחים פונדקאיים: במטעי הדרים ועל גבי משפחת הפיגמיים, 

הכוללת צמח נוי הנפוץ בישראל בשם מוראייה מכבדית. כשלעצמה הפסילה היא מטרד זניח, אולם היותה נשאית של מחלת 

הגרינינג )Greening( הופכת אותה לאיום כלכלי משמעותי.26 מחלה זו תוקפת את כל מיני ההדרים, פוגעת בכמות התנובה 

ובאיכותה, ומביאה למותם של העצים תוך מספר שנים. המחלה עשויה לחסל מטעים שלמים תוך פחות מ-8 שנים, ובשל 

כך נחשבת למחלת ההדרים הגרועה ביותר כיום. נזקי המחלה מתבטאים בעיוות הצמיחה ובנשירת עלווה, ענפים צעירים 

ופֵרות. הּפֵרות בעצים החולים מעוותים, צבעם לא תקין, והם אינם ראויים לשיווק. תסמינים בולטים של המחלה מופיעים 

תוך פחות משנה, ועצים נגועים ניתן לזהות תוך פרק זמן קצר יותר באמצעות בדיקות מעבדה של רקמת הצמח החשוד.

הפסילה מתרבה בקצב מהיר במיוחד — בטבע )כולל פרדסים( היא מעמידה 9—10 דורות בשנה. הגורמים המשפיעים על 

קצב ההתרבות הם טורפים, פונדקאי מתאים, טמפרטורה ולחות. במטעי הדרים נראה כי מתקיימים כל התנאים הדרושים 

להתרבותה. הפסילה מסוגלת להתרבות למרחק של עד ק"מ אחד בכוחות עצמה. הפצת הפסילה למרחקים יכולה להיעשות 

רק באמצעות העברה מכנית על ידי האדם )CABI, 2013a(. נכון להיום, אי אפשר לרפא או לבער את מחלת הגרינינג, ודרך 

ההתמודדות עמה בעולם היא עקירת עצים נגועים, פעולות הדברה אגרסיביות והסגר. פעולות אלה עשויות להאט את קצב 

התפשטות המחלה למטעים או לאזורים נוספים, אך הן אינן מצליחות לבלום אותה. פעילויות הדברה מסוג זה צריכות 

ישנה אפשרות לשימוש באסדרה כדי להקטין את פוטנציאל הפלישה, והיא איסור על השבה לטבע של מיני צמחים ובעלי חיים.   25

כך יצטמצם פוטנציאל הגעת מינים מהתרבות לטבע. אפשרות זו לא תמנע את הגעת המינים למדינה, אלא רק את האפשרות 
להעברה מכוונת שלהם אל הטבע.

.Candidatum Liberibacter asiaticum גורם המחלה הוא החיידק  26



3434

ררי  רמ ק בל שי ר מבםםב  שק מצ צק פבישצק בצשרמיב ש צ מםרצ בברל מנגנון פיננסי לטיפול בבעיית המינים הפולשים בישראל

להיעשות במשותף על ידי כל חקלֵאי האזור, ומחייבות תיאום מלא ביניהם, כדי למנוע את אפקט הטרמפיסט.27 במקרים 

כגון אלה, כדאי שיהיה גוף מארגן לטיפול במחלה. 

על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פסילת ההדר האסיינית עדיין לא הגיעה לישראל, אך הסיכון שבהגעתה מעורר 

חשש רב בקרב גורמים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ובתעשיית ההדרים כולה. דרכים אפשריות להגעת הפסילה הן 

הברחות של חומר ריבוי של הדרים שנגוע בפסילה דרך מעברי גבול יבשתיים )עולים לרגל למכה, הנגועה במחלה( או 

הברחות שמבצעים עובדים זרים.28 אם פסילת ההדר האסיינית תגיע לארץ, קיימת סבירות גבוהה להתפשטותה במהירות 

לאורך מטעי ההדרים שבמישור החוף, ולהפצת מחלת הגרינינג. בדומה למצב במדינות אחרות בעולם, מגדיר משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר את הפסילה כנגע הסגר, כלומר כמזיק שעלול לגרום נזק לחקלאות ולצומח בישראל. לכן, אם 
תימצא במשלוח יבוא, יחויב המשלוח הנגוע בהשמדה או בשליחה חזרה למדינת המקור.29

השפעות הפסילה מסתכמות בפגיעה במגזר החקלאי בלבד, ופגיעתה הקשה באה לידי ביטוי בארבעה מישורים כלכליים: 

פגיעה ביבול; פגיעה בערך הנכס בשל ירידת ערך השוק; העלאת מחירי התחזוקה; אבדן שווקים בשל נוכחות המזיק 

)מדינות שאינן נגועות בפסילה ימנעו יבוא ממדינה נגועה(. אף על פי שהפסילה יכולה להתקיים על גבי פונדקאים אחרים, 

לא ידוע עד כה על נזקים סביבתיים שנגרמו בעטיה. ההשפעות הסביבתיות שישנן לפסילה הן עקיפות — החקלאים נאלצים 

להשתמש בחומרי הדברה רבים כדי למנוע את פלישתה למטעיהם, וחומרים אלה פוגעים בחרקים אחרים ובציפורים. 

דוגמה להתפשטות הפסילה בפלורידה, יצרנית ההדרים הגדולה ביותר בארה"ב: הפסילה התפשטה בקצב מהיר במיוחד 

— תוך שנתיים התפרסה על פני שטח של כ-170,000 קמ"ר.30 הערכת הנזקים בפלורידה בשנים 2006—2011 מסתכמת 

.)Hodges and Spreen, 2012( בירידה של כ-23% ביבול, שגורמת לפגיעה של מיליארדי דולרים

מבחינה כלכלית הפסילה היא השפעה חיצונית שלילית של הבאת מוצר רצוי )הדרים או חלקים של עצי הדרים( ויצירת מפגע 

בעטיו. במדינה כמו ישראל, שריכוז ההדרים בה גבוה במיוחד )באזור מרכז הארץ(, השפעתו תהיה קריטית עבור החקלאים. 

בבואנו ליצור מנגנון תמריצים כלכלי שמנסה לצמצם את סיכויי הפלישה של פסילת ההדר האסיינית, נבחן את המאפיינים שלה: 

בשל החשש להחדרת הפסילה לישראל בודקת יחידת ההסגר בשירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות  �

ופיתוח הכפר כל חומר ריבוי של הדרים שמגיע לישראל, ומכניסה אותו להסגר.31 אי לכך, יש סיכוי סביר שכניסה 

של הפסילה תהיה באמצעות הברחות, ולכן יש לשים דגש רב יותר באכיפה הנערכת על מטעני נוסעים ובהגדלת 

העונשים על ניסיונות הברחה. בעבר אותרו מספר ניסיונות הברחה, אך כמות המשאבים המוקצים לבדיקות 

בכניסות לארץ קטנה מדי מכדי לעצור את המבריחים או להרתיע אותם.

הטרמפיסט במקרה זה יהיה חקלאי שאינו מעוניין לשלם על ההדברה בשטחיו, אך ייהנה מההדברה המבוצעת בשטח המטעים   27

השכנים לו. 
עובדים מתאילנד נתפסו מספר פעמים כשניסו להבריח לישראל זן של ליים, הנפוץ במדינתם ומשמש תבלין.  28

מידע בע"פ ממר מאיר מזרחי, מנהל השירות להסגר צמחים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.  29

לשם ההשוואה, שטח מדינת ישראל כולה הוא כ-21,000 קמ"ר.  30

צמח וכל חלק ממנו המיועד לגידול או לריבוי, לרבות זרעים ותרביות רִקמה.  31
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כאמור, נזק כלכלי גדול מאוד צפוי להתרחש אם תוכנס הפסילה הנגועה לישראל וענף ההדרים ייפגע. לאור זאת,  �

יש להגביר את המודעות של המגדלים ושל הציבור הרחב לפוטנציאל הנזק. הסברה עשויה למנוע ניסיונות הברחה 

לא חוקיים, שכן יהיה ברור שהנזק עולה על התועלת.

מין זה יכול "להסגיר" את מי שהחדיר אותו למדינה )החדרה שאינה מכוונת( מכיוון שיש לו יכולת התפשטות  �

לטווחים קצרים בלבד של עד ק"מ אחד. הימצאותו במספר מוקדים עשויה להעיד על מספר הברחות, או על 

העברה של צמח נגוע מאזור אחד לאחר בגבולות המדינה.

מבחינת הקצאת המשאבים: לאור קצב הריבוי המהיר של הפסילה, מומלץ להתמקד במניעת פלישה, כיוון שלאחר  �

הגעתה למטעים יהיה קשה ואף בלתי אפשרי לבערה. 

במקרה של גילוי הפסילה במוקד אחד או במספר מוקדים מצומצמים, ייתכן שיהיה אפשר לזהות את המפיצים 

הפוטנציאליים של הפולש, ולהטיל עליהם את התשלום לקרן. זהו מקרה נדיר באופן יחסי בתחום המינים הפולשים, שכן על 

פי רוב, בתחום זה מדובר בהפצה שמקורה אינו ידוע — nonpoint source pollution. אם לא יתאפשר הגילוי של היבואנים, 

למשל אם יתגלו מספר רב של מוקדים בו-זמנית, ניתן יהיה להחיל על כל מגדלי ההדרים את נטל התשלום לקרן. החיסרון 

בכך הוא בולט: יש לחקלאים המוצאים את הפסילה במטעיהם תמריץ להסתיר את הגילוי, כדי להתחמק מהתשלום לקרן. 

ככל שיידחה הדיווח על הגילוי, המזיק יתפרץ בקרב מספר גדול יותר של מטעים, והתשלום יתחלק בין יותר חקלאים. על 

כן יש צורך בתמריץ הפוך, שיגרום למגדלים לדווח על גילוי הפולש בהקדם האפשרי. למשל, אם חקלאי מדווח על הגילוי 

מיד עם הגעת הפסילה, כשהיקף הפלישה קטן )בהנחה שלא נעשתה מצדו פעילות לא חוקית שהובילה לפלישה(, הוא יקבל 

הטבה בגובה התשלום לקרן.

6.3 מסקנות מהמקרים שהוצגו
שני המינים הפולשים שהוצגו לעיל שונים בתכלית: האחד — מין שכבר פלש ונמצא בתחילת שלבי ההתבססות, והמין שני 

טרם פלש לישראל, אך סיכויי הפלישה שלו אינם נמוכים והסיכון כתוצאה מהפלישה גדול מאוד. מאפייני פלישתם שונים: 

יקינתון המים הוא מין שהובא בכוונה תחילה, מתוך רצון להציב אותו כצמח נוי במקווי מים מתוקים, בעוד שפסילת ההדר 

האסיינית היא מין פולש נלווה, כלומר מין שמגיע לא במכוון, באמצעות מעבירן חיצוני — הדרים. הנזקים שהם גורמים 

שונים: פסילת ההדר האסיינית עם מחלת הגרינינג גורמת פגיעה אנושה בענף ההדרים בלבד )וגורמת מעט נזקים אקולוגיים 

עקב ניסיונות ההדברה באזורים הנגועים(, בעוד שיקינתון המים גורם נזקים נרחבים בתחומים רבים — חקלאות, סביבה, 

תיירות, תחבורה. שני מקרים אלה מייצגים את המינים הפולשים שמגיעים או שעלולים להגיע לשטח ישראל.

על בסיס שני המקרים, ניתן לראות שיש צורך בהתאמות של קרן המינים הפולשים לפולשים השונים, למשל: יש פולשים 

שבהם עיקר הדגש יהיה דווקא על מניעת הפלישה בקרב קבוצה ספציפית — למשל יבואני מוצרים חקלאיים, ובמקרים 

אחרים הדגש יהיה על כלל האזרחים. בכל מקרה כזה — הטיפול וההתייחסות צריכים להיות מותאמים למאפיינים של כל 

קהל יעד.

בחינה של פלישת יקינתון המים לא מאפשרת להפעיל את הקרן על מרכיביה, שכן אין אפשרות למנוע מראש את הכניסה 

של המין לישראל. אולם הקרן עשויה לסייע למניעת חדירה של מינים פולשים דומים לישראל. כמו כן, לאחר שהקרן כבר 

תפעל, בשלב מתקדם יותר יהיה ניתן להחיל אותה גם לגבי הפצה של יקינתון המים לשטחים פתוחים בישראל, למשל 
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לקבוע חובת תשלום לקרן של כל מי שמגדל את הצמח הפולש. זאת למעשה הכרה בכך שכל מי שבוחר לגדל מין פולש, 

נושא באחריות לסכנה שבהפצת המין אל הטבע. כמו כן, כל המגדלים יחויבו להפעיל את ֵמרב האמצעים העומדים לרשותם 

כדי למנוע מהמין להפיץ את עצמו מעבר לגבול שטח הגידול שלהם, וכן יקבלו מידע מסודר בנושא השפעות המינים 

הפולשים, כדי שיבינו את החשיבות שבהקפדה על הנושא.

התמקדות בפסילת ההדר האסיינית תסייע לבחון את הקרן: ישנם מקרים נדירים שניתן לזהות בהם מספר מצומצם 

של מזהמים פוטנציאליים שעלולים להחדיר מין פולש, ולהשית עליהם את התשלום לקרן. אולם במרבית המקרים, נטל 

התשלום יחול על כלל המזהמים הפוטנציאליים, שמשתנים בהתאם למין הפולש או לקבוצת המינים הפולשים. הכוונה 

ליבואנים בתחום, למשל במקרה של פסילת ההדר האסיינית, קבוצת המזהמים הפוטנציאליים היא כל מגדלי ההדרים 

שמייבאים מינים לישראל. התמריצים למגדלי ההדרים באים לידי ביטוי במספר מישורים: ראשית, כל הכסף המופקד 

בקרן הוא מעין ביטוח לטיפול במינים הפולשים במקרה של פלישה. נוסף על כך, כל מגדל יבצע יותר בדיקות מקיפות כדי 

להקטין את גובה התשלום לקרן, וכך יקטן הסיכוי הכולל להגעת הפולש. כמו כן, ישנו תמריץ לדווח למשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר מוקדם ככל האפשר על הימצאות המזיק, וכך לקבל הטבה מסוימת בתשלום לקרן.

לסיכום, שני המינים הללו מאפשרים לראות כיצד הקרן תוכל לסייע לצמצום פוטנציאל הפלישות ולהפחתת הנזקים 

מהמינים הפולשים בישראל, כל אחד מהם באמצעות טיפול המותאם לסוג המין הפולש ולמצב הפלישה שלו. ניתן להמשיך 

ולדון במינים נוספים, שלכל אחד מהם יהיו מאפיינים שונים שיצריכו התייחסות שונה לגבי אופן התשלום לקרן, אך בסופו 

של דבר — כל מין שונה ממשנהו, ויהיה צורך בעבודת הכנה מעמיקה כדי להשתמש בקרן בצורה מיטבית ולהפיק ממנה את 

ֵמרב התועלת.

7. סיכום והמלצות
מחקר זה שפך אור באופן כללי ונקודתי על הדרך שבה כלים כלכליים עשויים לסייע במיגור מינים פולשים ובהתמודדות 

איתם כדי לצמצם את הנזקים שהם גורמים או עלולים לגרום בישראל. במהלך המחקר התגלה, כי הנושא סבוך ומורכב עד 

כדי כך, שאין אפשרות ליצור כלי מדיניות אחיד, שיוכל להתאים לכלל המינים הפולשים באשר הם. כל מין שונה ממשנהו, 

וכל מנגנון תמריצים שייבחר יהיה חייב להיות מותאם למאפיינים השונים שלו.

המחקר מצביע על היעדר מנגנון תמריצים פיננסי בעולם, שמטרתו מניעת כניסת מינים פולשים לשם הגנה על הסביבה. 

ישנם מנגנונים שקיימים מסיבות שונות, בהן בריאות האדם והגנה על החקלאות, אך הנושא הסביבתי מעולם לא עמד 

בראש סדר העדיפויות בתחום זה. המחקר העמיק ברעיון של יצירת "קרן מינים פולשים". עולה כי אפשרויות המימון 

האחרות שהוצעו, ובראשן הטלת מס פיגוביאני להפנמת העלויות החיצוניות, אינן יכולות להיות יעילות — בעיקר בשל 

העובדה שמדובר בזיהום שעל פי רוב מקורו אינו ידוע.

לקרן מינים פולשים יש פוטנציאל גדול — הן לצורך הגדלת המשאבים המוקצים לתחום ההתמודדות עם המינים הפולשים, 

הן במטרה ליצור תמריצים כלכליים לצמצום הפלישות. עם זאת, תהליך יצירת קרן כזו הוא ארוך מורכב, ויש להקדיש את 

ֵמרב תשומת הלב לפרטים גדולים כקטנים בקרן: קביעת קריטריונים ברורים לגבי מי משלם ובאילו מקרים, הגדרת גובה 

התשלום, אופן ניהול התשלום )תשלום חד-פעמי, תשלום על כל משלוח יבוא(, קביעת פטורים או הקלות מתשלום וגם 
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ניהול כספי הקרן. כל אלה אינם פרטים שוליים, אלא הם הבסיס החיוני להצלחת הקרן. הוצע לחלק את המינים הפולשים 

לתת-קבוצות, על פי קריטריונים כגון מי היבואנים הפוטנציאליים ליבוא פולשים, דרכי חדירת הפולשים )למשל: במים, 

בתוך צמח או פרי, בין הפֵּרות( והסתברות הפלישה. גובה התשלום ייקבע לכל תת-קבוצה על פי מאפייניה. 

באופן מעשי, נראה כי הקמת קרן כזו אפשרית, אך יישומה ייתקל במכשולים ובהתנגדויות רבות. התנגדויות צפויות בעיקר 

מצד היבואנים, שעיקר הנטל יוטל כעת עליהם, אך גם מצד גורמים נוספים, ובהם גם חלק ממשרדי הממשלה. למרות 

רצונם ליצור שוק נקי ממזיקים המאפשר יצוא תוצרת ישראלית ללא חשש מזיקים, הם אינם מעוניינים להאט את הפעילות 

הכלכלית הכרוכה ביבוא.

אציין כי מחקר זה הוא רק תחילת דרכו של המחקר בתחום הכלכלי של מימון ההתמודדות עם המינים הפולשים בישראל. 

ישנן סוגיות רבות שצריך לחקור כדי שניתן יהיה ליישם מודל אפקטיבי של תמריצים לצמצום הפלישות הביולוגיות: ראשית, 

מחקר זה הציג שתי דוגמאות בלבד של בחינת מינים ספציפיים, כדי לקבוע אם יש להתייחס אליהם כאל מוצר ציבורי או 

כאל מוצר פרטי בעל השפעות חיצוניות — ואבחנה זו קריטית לצורך המשך הטיפול בסוגיה. שנית, כיום הנתונים המספריים 

על אודות הפלישות הביולוגיות אינם מספקים, ועל כן הוצע מודל סכמטי בלבד. מומלץ לגַּבות את המודל בנתונים מספריים 

מישראל, כדי לבדוק את יעילות המודל ואת תקפותו, ולבחון אם יש צורך בשינויים על בסיס הידע החדש. 

יתר על כן, מקבלי ההחלטות בתחום המינים הפולשים אינם מאוחדים בדעותיהם, ועל כן צפויים חילוקי דעות גם בתחום 

זה. לאור זאת מוצע לקיים פלטפורמה ליצירת דיאלוג ולקבלת החלטות משותפות של כלל הגופים, כדי להגביר את 

האפקטיביות של הפעילות הממשלתית בתחום. יש לשקול להקים גוף בין-משרדי שיהיה אמון על נושא המינים הפולשים, 

כפי שמתקיים במדינות אחרות בעולם. גוף זה יהיה אחראי על שקלול כלל ההיבטים הכלכליים והסביבתיים, ויוכל לקבוע 

מדיניות אחידה, וכן את התמריצים שיסייעו להמשך פעילות סדירה של המשק בד בבד עם שמירה על הסביבה. 
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