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הביולוגי ולתרומה החיונית של החקיקה המגנה עליו

המגוון הביולוגי (המשרד להגנת הסביבה.]4[)2010 ,

להשגת המטרה ,הוא שיעור שנלמד והתחזק לכל אורך

במסגרת המחקר נסקרו חקיקה וכלים משפטיים

המחקר .הגברת המודעות לנושא דרך היכרות עם הנעשה
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הבסיס להצלחה בקידום חקיקה וכלי מדיניות לעצירת

גם במדינות אחרות .לצד חוקי מגוון ביולוגי שנחקקו

הידרדרות המגוון הביולוגי בישראל.
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נבחנה גם ההגנה העקיפה על המגוון הביולוגי במסגרת

שהתברכה בו ,הן בגלל הייחוד והעושר שלו והן מתוקף

חקיקה בתחום רחב של נושאים שהם בעלי השפעה

אמנות שעליהן ישראל חתמה .אנו מאמינים שהדרך לכך

משמעותית על המגוון הביולוגי בישראל ,כגון חקלאות,

הינה באישור ,תקצוב ויישום תכנית לאומית לשמירת

תכנון ,קידוחי גז ונפט בים וביבשה ודיג.

המגוון הביולוגי בהתאם למחויבות ישראל לאמנת

היעד הראשון של המחקר הוא "צא ולמד" מניסיונם של

המגוון הביולוגי ומטרות ( Aichiנגויה.)2010 ,

אחרים .בתחום משפט המגוון הביולוגי הנמצא בראשית

אני תקווה כי חוברת זו תתרום להשגת יעד זה ולשינוי

דרכו בעולם בכלל ובארץ בפרט ,יש לניסיונן של אומות

התפישה המתחייב בנושא שמירה ושיקום המגוון

אחרות חשיבות יתרה.

הביולוגי.

היעד השני הוא הגברת המודעות לחשיבות השמירה של

ולסיום ,אני רוצה להודות לעו"ד חיה ארז על שנתיים של

המגוון הביולוגי ,דהיינו לחשיבות ההבדלים ,השונות ,בין

מחקר מקיף ,מעמיק ומאיר עיניים.

כלל היצורים החיים .השונות בין היצורים השונים היא
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קשרים זו יוצרת את המערכות האקולוגיות .המערכות
האקולוגיות מפיקות לאדם תועלות ,או בלשון אחרת -
שירותי מערכת אקולוגית החיוניים לקיומו ולרווחתו של
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אמנת המגוון הביולוגי אומצה בוועידת כדור הארץ בריו ()1992

מדינת ישראל התברכה במגוון ביולוגי עשיר ומגוון ,אך למרות זאת

בעקבות ההבנה שכדי לקיים את עצמנו ,את האנושות ,יש להגן על

אין לה חוק מגוון ביולוגי ותיקוני החקיקה לקידום השמירה עליו

הטבע .האמנה נותנת ביטוי להבנה שבבסיס הכלכלה המודרנית עומד

נדירים .המחקר המשפטי המשווה ,שעליו מבוססת החוברת ,נועד

ההון הטבעי  -ההון הטמון בתפקוד של המערכות האקולוגיות ,על

לסייע להתמודדות עם חסמים מרכזיים לקידום חקיקת המגוון

מגוון המינים שלהן ויחסי הגומלין שבין המינים לבין עצמם ובינם

הביולוגי בישראל :מודעות נמוכה לחשיבותו וחוסר היכרות עם

לסביבה .אותן מערכות שהן ספקי שירותי המזון ,התרופות ,האוויר

הנעשה בעולם .המחויבות של ישראל לשמירת המגוון הביולוגי

הנקי שאנו נושמים ושירותי המערכת האחרים החיוניים לקיום שלנו.

נובעת בין השאר מכוח אמנות שהיא חתומה עליהן ,ובראשן אמנת

אנו מבחינים בתרומת שירותי המערכת האקולוגית בעיקר כשהם

המגוון הביולוגי ,ומכוח החברות של ישראל ב .OECD -לצורך כך

נפגעים :מינים פולשים ,המתפרצים במערכות אקולוגיות פגועות,

נבחנה החקיקה בחלק מהמדינות שקידמו חקיקת מגוון ביולוגי,

לדוגמה ,מסבים נזקים המוערכים ב 136-מיליארד דולר בשנה

ובהן ארצות הברית ,אנגליה ,דרום אפריקה ,אוסטרליה ,קוסטה

בארצות הברית בלבד! לכן הבטחת אספקתם של שירותי המערכת

ריקה ונורבגיה.

האקולוגית אינו בגדר מותרות אלא הכרח שבלעדיו אין.

באופן מסורתי ,העיקרון שעמד במרכז שמירת הטבע והמגוון

מצבן של המערכות האקולוגיות בעולם הידרדר ב 50-השנים

הביולוגי ,הוא הקצאת אזורים מוגנים הנשמרים ככל האפשר במצבם

האחרונות באופן דרסטי .הערכות מצביעות על שחיקה של 60%

הטבעי .משפט המגוון הביולוגי הוסיף לעיקרון ההגנה המסורתי

בשירותי המערכות האקולוגיות בעולם .שירותי אספקת מים

כמה עקרונות בסיסיים ,מעין כללי אצבע לשמירת המגוון הביולוגי,

מתוקים נפגעו מניצול יתר ומזיהום ,נפגעו שירותי אספקת מזון

המשותפים למדינות שנסקרו במחקר ואשר ראוי שיאומצו גם

בעקבות ניצול יתר של דגה ,תעשיית הנפט והגז בים מסכנת את

בישראל:

שירותי בקרת האקלים וויסות גזי חממה שמספקים האוקיינוסים

עיקרון ראשון הוא שילוב של שיקולי שמירת המגוון הביולוגי

ועוד.

בתהליכי קבלת החלטות .עיקרון זה עוגן בחקיקת המדינות שנסקרו

ההכרה בעלויות של שחיקת המגוון הביולוגי הובילה לפיתוח מהיר

במחקר באופן מפורש ,כנורמה מחייבת .כך למשל באנגליה נקבע

של תחום משפטי חדש ,משפט המגוון הביולוגי ,במטרה לקדם את

בחוק כי על כל רשות ציבורית להתייחס בעת מילוי תפקידיה

השמירה עליו .זאת בנוסף לדינים המגנים באופן ישיר ומסורתי

למטרה של שמירת המגוון הביולוגי ,ככל שמטרה זו עולה בקנה

על הטבע ועל ערכי הטבע (אזורים מוגנים וערכי טבע מוגנים) .היו

אחד עם תפקידים אלו .הוראת החוק מדגישה :האחריות לשמירת

מדינות שבחרו במודל של חקיקה ייעודית  -חוקי מגוון ביולוגי

המגוון הביולוגי היא כוללת ,היא אינה נחלתו של המשרד הממשלתי

 -והיו שבחרו לחזק את מסגרת החקיקה הסביבתית הקיימת

האחראי על נושאי סביבה בלבד .הכלי המרכזי ליישום העיקרון ,שלא

ולהוסיף לה נדבך המאמץ עקרונות וכלים המקדמים את שמירת

נעשה בו עדיין שימוש בישראל ,הוא הכלי של תסקירים סביבתיים

המגוון הביולוגי .המאמצים להגברת ההגנה על המגוון הביולוגי

אסטרטגיים ,שאומץ עד היום בעשרות מדינות .מטרתו להבטיח

התפתחו בשני כיוונים מרכזיים :האחד  -הרחבת היקף האזורים

את שילוב שיקולי המגוון הביולוגי בהליכי קבלת החלטות כבר

המוגנים תוך שימת דגש על מערכות אקולוגיות שייצוגן במסגרת

בשלב המוקדם של גיבוש מדיניות ציבורית ,ולעתים עוד בתהליכי

האזורים המוגנים חסר; האחר  -מיתון השפעות של גורמי שינוי

חקיקה .כלים נוספים פותחו במטרה להבטיח שילוב שיקולים אלו

משמעותיים המשפיעים על המגוון הביולוגי כמו חקלאות ,קידוחי

גם בהחלטות של מערכות התכנון ,במסגרת תסקירי השפעה על

גז ונפט ועוד.

הסביבה.

עיקרון שני הוא השקעה במחקר ובתשתיות מידע כבסיס לקביעת

השימוש שלו .הסדרים אלו תקפים בדרך כלל לצמיתות.

מדיניות .כדי ליישם עיקרון זה ,הוקמו בחלק מהמדינות רשויות

עיקרון חמישי ואחרון שהחוברת עוסקת בו הוא שיתוף הציבור

סטטוטוריות ייעודיות למחקר של המגוון הביולוגי ולחיזוק הקשר

בהגנה על המגוון הביולוגי .אמנת ארהוס נחתמה על ידי  46מדינות

בין המדע לקביעת מדיניות .העיקרון קיבל ביטוי בפיתוח כלים

והיא מדגישה את חשיבות שיתוף הציבור כמימוש של העיקרון

ליצירת תשתיות מידע באמצעות מיפוי ארצי של בתי גידול ואזורים

הדמוקרטי וככלי לשיפור איכות החלטות הרשויות באמצעות המידע

רגישים; בהטמעה של עיקרון הזהירות המונעת  -לדוגמה ,מכסות

המגיע מהציבור ומסייע לחשוף משתנים לא מוכרים ,לא צפויים או

הדיג בארצות הברית נקבעות בהתאם לרמת הוודאות המדעית:

סמויים .העיקרון מעוגן בחוק בארצות הברית ,בדרום אפריקה,

רמת ודאות נמוכה על מצב המינים ובתי הגידול במאגר דיג מכתיבה

בקוסטה ריקה ובמדינות נוספות .הוא מיושם במסגרת ההוראות

מקדם ביטחון גבוה וקביעת מכסות דיג נמוכות .מכסות הדיג גדלות

לביצוע תהליכי הערכה סביבתית דוגמת תסקירים סביבתיים

עם הצטברות הידע; כלי נוסף הוא חיוב גורמים עסקיים להשקיע

אסטרטגיים ותסקירי השפעה על הסביבה .הדגש הוא בשיתוף ציבור

במחקר כתנאי לזכייה בחוזים ממשלתיים  -כך לדוגמה בנורבגיה

כבר בשלב מוקדם בתהליך ההערכה (למשל כבר בזמן קביעת היקף

חברות קידוח נדרשות להוכיח יכולות מחקר ופיתוח טכנולוגי

התסקיר האסטרטגי) .שיתוף הציבור מקבל ביטוי בניהול מאגרי דיג,

לשיפור הביצועים הסביבתיים בתחום ניצול משאבי האנרגיה ,כתנאי

במתן ייצוג לציבור במוסדות ,למשל במועצות דיג אזוריות ,ברשויות

לגישה למכרזים בתחום.

אגניות ובמועצות לשימור אזורים מוגנים .דגש מושם על שקיפות,

עיקרון שלישי הוא הקמת מנגנוני ניהול ובקרה לעצירת הידרדרות

למשל החובה שעוגנה בדירקטיבת המים של האיחוד האירופי לגבי

המגוון הביולוגי .בתחום זה פותחו מנגנונים להגנה ישירה על המגוון

שקיפות בניהול אגני היקוות באירופה.

הביולוגי ,למשל באמצעות תכניות שיקום של מינים ומערכות

למבנה המוסדי בכל מדינה ובכל תחום יש השפעה משמעותית על

אקולוגיות הנמצאים בסכנה ובאמצעות תכניות לטיפול באיומי

רמת יישום העקרונות לעיל .המבנה המוסדי ייחודי לכל מדינה,

מפתח ,כמו התפשטות של מינים פולשים .הכרזת אזורים מוגנים

ולכן יש קושי להקיש ממדינה אחת לאחרת .עם זאת ,אפשר להפיק

ימיים היא אמצעי ניהול חשוב בהגנה על המערכות האקולוגיות

לקחים חשובים מניסיונן של מדינות אחרות גם בנושא זה .למשל,

באוקיינוסים ובימים ,שהן מהמאוימות ביותר בעולם .כלי בקרה

מתוך בחינת ניסיונן של מדינות שונות למזג במשרד האחראי לסביבה

נוספים שמעניקים הגנה עקיפה למגוון הביולוגי ועוגנו בחקיקה הם

סמכויות בנושאים כמו חקלאות או אנרגיה ,שלאו דווקא השיג את

הקמת מסדרונות אקולוגיים ,המקשרים בין אזורים מוגנים; קביעת

מטרתו .תחום ייחודי שבו מדינות רבות בחרו בפתרון מבני דומה

אזורי חיץ כדי להגן על אזורים מוגנים מהשפעות פיתוח בקרבתם;

הוא תחום קידוחי הנפט והגז הימיים  -כל המדינות שנסקרו במחקר

ניהול אזורים מוגנים ימיים באמצעות יזוּר ( ;)zoningחובה להכין

בחרו להפריד באופן ברור בין האחריות לנושא הבטיחות בקידוחים

תכניות ניהול סביבתיות לפעילויות חיפוש וקידוח ימי ,לניהול הדיג,

ובין האחריות לניהול הרישיונות והזיכיונות לחיפוש וקידוח.

לניהול אגני היקוות כדי לשמור על התפקוד האקולוגי של מקורות

לסיכום ,בוועידת המדינות החברות באמנת המגוון הביולוגי

מים ועוד.

שנערכה בנגויה בשנת  2010אומצה תכנית אסטרטגית משופרת

עיקרון רביעי הוא שימוש בתמריצים ובכלים כלכליים אחרים

ומעודכנת שהציבה חמישה יעדים אסטרטגיים ועשרים מטרות

לעידוד פיתוח מקיים .בגלל ההשפעה ההדדית הגדולה בין

אופרטיביות וממוקדות (  )AiChi Biodiversity Targetsלהשגת

החקלאות והמגוון הביולוגי ,פותחו תמריצים מגוונים לעידוד

היעדים האסטרטגיים .השגת מטרות אלו אמורה לשנות את מגמת

חקלאות מקיימת ,ובכלל זה מענקים ייחודיים לאזורים בעלי ערך

הידרדרות המגוון הביולוגי ,ושנת היעד להשגתן היא  2020לכל

גבוה מבחינת מגוון ביולוגי .מנגנון נוסף שפותח במטרה להפנים את

המאוחר .אנו מקווים כי המחקר המשווה המוצג בחוברת זו יתרום

הערך הכלכלי של המגוון הביולוגי בפעילויות העסקיות ,הוא תשלום

להעלאת המודעות של הציבור ושל מקבלי ההחלטות ולקידום

עבור שירותי מערכת אקולוגיים .הוא מיושם בעיקר באמצעות

חקיקה ייעודית שבבסיסה הצורך בהעברת כובד המשקל מחקיקה

דיני החוזים .הגנה ישירה על ערכי מגוון ביולוגי ניתנת באמצעות

של "שמירת טבע" לחקיקה המיועדת לשמירה על מכלול המערכות

מנגנונים של בנקים למגוון ביולוגי ( ,)biobankingהמנוהלים על ידי

האקולוגיות ,כדי להבטיח שאלו יוכלו להמשיך ולספק לנו שירותים

גורמים פרטיים או ציבוריים .הרעיון בבסיס הפעילות הבנקאית הוא

חיוניים .יש לקדם מעבר לחקיקה המחייבת לנקוט מדיניות יזומה

פיצוי מראש של בעלי זכויות בקרקע ,כדי למנוע פיתוח שיזיק למגוון

להגנה על מערכות אלו והסדרה רגולטיבית של כלים לקידום

ביולוגי באזורים רגישים :בעל הזכויות קונה בבנק נקודות אשראי,

המחקר ולצבירת הידע בנושא.

ואלו נמכרות לגורמים המעוניינים בשימור .כלי נוסף להגנה ישירה

אנו תקווה שהמידע שצברנו במסגרת המחקר על כלי המשפט

על שטחים רגישים הוא מתן תמריצים ,בעיקר הקלות מס ,לבעלי

והמדיניות של משפט המגוון הביולוגי יהיה הבסיס לשיח שיבחן אלו

קרקע או לחוכרי קרקע באמצעות הסכמי שימור או מתן זיקת הנאה

כלים רלוונטיים לנסיבות המיוחדות של ישראל וכיצד יש להתאים

לשימור ,שבמסגרתה בעל הזכויות בקרקע מוותר על חלק מזכויות

אותם למציאות בארץ.
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קוסטה ריקה .קוליברי ) / Violet Sabrewing (Campylopterus hemileucurusצילום :אייבי ארז
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למה להגן על המגוון הביולוגי?

“When I hear of the destruction of a species, I feel just as
"if all the works of some great writer have perished

למה להגן על המגוון הביולוגי?

Theodore Roosevelt /

א

למה המגוון הביולוגי צריך לעניין אותנו?

האקולוגיות (בממוצע  33טריליון דולר בשנה) גדול כמעט פי שניים

הכלכלה המודרנית נסמכת על בסיס שקוף ובלתי-נראה .קשה

מהתוצר הכלכלי הגלובלי ,ובנוסף לכך  -כולל ערכים עצומים

למצוא אותו במאזנים ובספרי התקציב ,ובדרך כלל מרגישים בו רק

לשירותים ייחודיים כמו יצירת קרקע ,בקרת אקלים גלובלית,

כשהוא נפגע או נעלם .זהו ההון הטבעי ( - )Natural capitalההון של

מים ועוד .מחקר שנערך בשנת  2007על ידי כמה משרדים לאיכות
הסביבה ממדינות ה ,G8-מצא כי העלות הכוללת של השחיקה

המערכות האקולוגיות.
הכלכלן קוסטנזה ()1997
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העריך כי הערך הכלכלי של המערכות

במגוון הביולוגי נעה בין  1.35ל 3.10-טריליון אירו בשנה[.]78

המגוון הביולוגי הוא כלל המערכות האקולוגיות בכדור

מהו "מגוון ביולוגי"?

הארץ ,עושר המינים ויחסי הגומלין המורכבים בינם לבין
עצמם ובינם לבין הסביבה.

 /איור :דיקלה קרשפין
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א

המגוון הביולוגי מספק לנו תועלות  -אלו הם שירותי המערכת

מהו היקף הפגיעה בשירותי מערכת חיוניים בתחומים שונים?

האקולוגית ,המאפשרים לנו לקיים חקלאות ,מספקים לנו מים

מים :ב 40-השנים האחרונות הוכפל ניצול המים מאגמים ונחלים,

נקיים ,משפרים את בריאות הציבור ועוד .הערך של הדברת מזיקי

וכמות המים במאגרים גבוהה כיום פי שישה מאשר בנחלים זורמים.

חקלאות על ידי המערכות הטבעיות בארצות הברית מוערך ב200-

החקלאות צורכת  85%מהמים המתוקים בעולם ,וכבר גרמה לעלייה

מיליארד דולר בשנה ,והשוק לתרופות המבוססות על מקור ביולוגי

של  700%בזיהום אקוויפרים מדשנים וחנקות[ .]36הניצול הגובר של

מגלגל  40מיליארד דולר בשנה .ערך ההאבקה הטבעית בעולם

מקורות המים המתוקים וריבוי מוקדי זיהום פגעו באופן ממשי

מוערך ב 160-מיליארד אירו בשנה.

ביכולתן של המערכות האקולוגיות הטבעיות לספק לאנשים מים

אנו מבחינים בתרומת שירותי המערכת האקולוגית בעיקר כשהם

בכמות ובאיכות מספקת .נפגעו שירותי מערכת חיוניים כמו אספקת

נפגעים :מינים פולשים ,המתפרצים במערכות אקולוגיות פגועות,

מים ,דגה ,טיהור מים ,בקרת אקלים ושירותי פנאי ונופש.

לדוגמה ,מסבים נזקים המוערכים ב 136-מיליארד דולר בשנה

סיפורו של אגם מלאווי מהווה דוגמה לפגיעה קשה בבריאות

בארצות הברית בלבד! סכום זה כולל  100מיליון דולר נזקים בשנה

התושבים החיים סביב האגם בעקבות פגיעה בתפקוד המערכת

לטיפול בתשתיות מים וחשמל כתוצאה ממין פולש בודד  -צדפת

האקולוגית .אגם מלאווי הוא השלישי בגודלו באפריקה והוא

הזברה (.)Dreissena polymorpha

מספק יותר מ 70%-של החלבון החי שצורכים תושבי המדינה .

נזקים צפויים מעין אלו הופכים את הבטחת אספקתם של שירותי

מחקרים מצביעים על כך שדיג יתר באגם גרם להידלדלות הדגה

המערכת האקולוגית ממותרות להכרח שבלעדיו אין.

ולהתפשטות מחלת הבילהרציה ,הגורמת לנזקים בכבד ובמעיים.
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המחקרים מצביעים על מתאם גבוה בין ההידלדלות של אוכלוסיות
ב 50-השנים האחרונות הידרדר מצבן של המערכות האקולוגיות,

מיני הדגים טורפי החלזונות באגם לבין התרבות החלזונות הנשאים

וכיום כ 60%-משירותי המערכת האקולוגית הגלובליים נשחקו או

של תולעת הבילהרציה ,ובעקבות כך  -לעלייה בקצב התפשטות

נהרסו[.]49

המחלה .התפשטות המחלה פגעה קשות גם בתיירות סביב לאגם.

מפת אפריקהcleanwaterformalawi.org :

kevininastrangeland.wordpress.com/malawi

מפת מלאווי:

ויקישיתוף .הורד על ידי המשתמש Worldtraveller

 Lake Malawi seen from orbit.jpgמתוך מיזם

צילום אוויר של מלאווי:
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א

שניתן להפיק מניהול משאב המים בראייה המשקללת את מכלול

מדוזות  .תפוצתן עולה ,כנראה ,הודות לשילוב של גורמים ,בין

שירותי המערכת האקולוגית .בניו יורק הוחלט לוותר על הקמת

היתר התחממות מי הים ודיג יתר שמקטין את התחרות על מזון

מתקן טיהור מים לעיר ,שעלות הקמתו הוערכה בכשישה מיליארד

ואת כמות צבי הים והדגים שטורפים אותן .המדוזות מתחרות

דולר ועלות הפעלתו בכ 300-מיליון דולר בשנה .במקום זאת

עם דגים על מקורות מזון ופוגעות בתשתיות חוף ,למשל על ידי

הופנו ההשקעות לשינוי באופן השימוש החקלאי בקרקע במעלה

סתימת פתחי יניקה של מתקנים דוגמת מנועים של תחנות כוח

אגן ההיקוות שבהרי  ,Catskill Mountainsהמספק כ 90%-ממי

המשתמשים במי ים לקירור .כמו כן ,המדוזות ממלאות את רשתות
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השתייה של העיר .לשם כך שוקמה ושומרה המערכת הטבעית.

הדייגים ומפריעות ,כמובן ,למתרחצים.

עלות הסדרי הרכישה והשימוש בקרקע הייתה כ 1.5-מיליארד דולר

לפי הערכות של שירות הדיג הימי הלאומי בארצות הברית (,)NOAA

בלבד .חשבונות המים של תושבי העיר התייקרו ב 9%-בלבד ,לעומת

שיקום כל מיני הדגים המסחריים יוביל לעלייה של  31מיליארד

התייקרות של  100%שהייתה צפויה לו היו בוחרים בחלופה היקרה

דולר במכירות שנתיות וליצירה של  500,000משרות חדשות[.]66[,]55

של מתקן הטיהור.

באזורים שבהם הושקעו משאבים ותשומות רגולציה בתוכניות

למה להגן על המגוון הביולוגי?

המקרה המפורסם של עיריית ניו יורק[ ]30נותן הצצה לערך הכלכלי

דוגמה לפגיעה בתפקוד המערכות האקולוגיות היא התרבות

שיקום ,דוגמת אוסטרליה ,קיימת מגמת שיפור .כך גם בארצות
דיג :הידרדרות בקצב גבוה במיוחד של המערכות האקולוגיות

הברית 63% :מהמינים אשר היו מצויים במצב של ניצול יתר מצויים

באוקיינוסים ובימים היא דוגמה נוספת למחיר ההתעלמות ממצב

כעת במגמת שיפור .אלו ללא ספק חדשות טובות ומעודדות.

המגוון הביולוגי .אחת ההשלכות הקשות של פעילות דיג אינטנסיבי
בעולם כולו וניצול יתר של הדגה היא היעלמות מהירה של שדות

חקלאות :קיימת תלות הדדית חזקה ביותר בין המגוון הביולוגי

הדיג בכל העולם .בשנת  2009כ 30%-ממאגרי הדיג בעולם התרוקנו

והחקלאות .לשטחים החקלאיים יש תרומה חשובה ביותר למערך

כליל או שהיו במצב של ניצול יתר ,וכ 57%-נוספים היו במצב של

השטחים הפתוחים החיוניים לקיום המגוון הביולוגי ,ובו-זמנית

ניצול מלא באופן שבו ניצול נוסף יפגע בשרידותם[ .]34דהיינו ,כ87%-

הם נתמכים על ידי שירותי המערכות האקולוגית .לדוגמה ,הערך

ממאגרי הדיג בעולם הגיעו למצב שבו רבים הסיכויים שיחדלו

הכלכלי של האבקת גידולים חקלאיים על ידי דבורת הדבש בארצות

מלספק מזון לאדם .הנזקים מוחשיים ביותר עבור האוכלוסיות

הברית נאמד בכ 15-מיליארד דולר בשנה[.]79

שעיקר תזונתן הוא דגים ומוצרי דגים (חמישית מאוכלוסיית

עם זאת ,קיים מתח מובנה בין החקלאות ובין שמירת המגוון

העולם) ועבור המדינות שבהן תיירות הדיג היא מקור הכנסה מרכזי.

הביולוגי[ :]49[,]65החקלאות נחשבת לשימוש הקרקע הפוגע ביותר

לאחרונה העריך הבנק העולמי כי הנזק הכלכלי מניהול שגוי של

במגוון הביולוגי  .המרה של שטחים טבעיים לשטחי חקלאות

הדגה בעולם עולה על  50מיליארד דולר בשנה.

הורסת שטחים עשירים במגוון ביולוגי וקוטעת בתי גידול חשובים;

[]36

התשומות החקלאיות עלולות לגרום לניצול יתר ולזיהום של
משאבי המים והקרקע וכדומה .אזור הקייפ בדרום אפריקה,
לדוגמה ,מאכלס שלושה מתוך  34האזורים העשירים ביותר
בעולם מבחינת המגוון הביולוגי ("הנקודות החמות") ,אך כיום
נותרו בו פחות מתשעה אחוזים של הצמחייה המקורית .הסיבה
העיקרית לכך היא שינוי שימוש הקרקע למטרות חקלאיות[.]25
באוסטרליה שלטה עד שנות ה 80-של המאה העשרים
מגמה של עידוד ממשלתי לבירוא צמחייה טבעית למטרות
חקלאיות .התוצאה של מדיניות זו הייתה המלחה מסיבית
של קרקעות ,סחף קרקעות ,פגיעה במקורות מים ודישון
יתר .מסמך האסטרטגיה הלאומית של אוסטרליה לשנים
מגמות גלובליות במצב מאגרי הדיג בעולם מאז 1974

[]34

המזון והחקלאות של האו"ם ()2012

 /מתוך דו"ח ארגון

 2005-2001הגדיר את עצירת בירוא הצמחייה הטבעית כמטרה
בעדיפות ראשונה במאמץ לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי.
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החברה להגנת הטבע

א

גורם התנגשות נוסף הוא שיטות עבודה חקלאיות כמו שימוש

והסביבה .המודעות לעלויות הסביבתיות האדירות ולמשמעותן

בדשנים ובחומרי הדברה ,הפוגעים פגיעה קשה בבריאות האדם

הכלכלית עולה בדרך כלל בעקבות תאונות חמורות ,למשל אירועי

ובמקורות המים .גורם פגיעה נוסף הוא גידולים צורכי מים,

דליפות ממכליות נפט .לדוגמה ,עלות ניקוי כתם הנפט ושיקום

המדלדלים את מקורות המים הטבעיים.

הנזקים בעקבות דליפת נפט גולמי מהמכלית אקסון ולדיז בשנת
 ,1989הייתה כשני מיליארד דולר .למרות זאת ,השפעות הנזקים

חיפושי נפט וגז והובלתם :תעשיית הנפט והגז יוצרת סיכונים

ניכרות עד היום.

סביבתיים בכל שלבי הליך החיפוש וההפקה שלהם .כדי למזער
על המערכות האקולוגיות .לצערנו ,שיקולים כלכליים קצרי טווח

נפנה לפרסום רוטשילד ,א .2012 .שילוב שיקולי המגוון הביולוגי

ולחצים פוליטיים מאפילים לעתים קרובות על שיקולי הבטיחות

בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי ,החברה להגנת הטבע[.]7

איי הגלאפגוס .סרטן ( / Sally Lightfoot Crab (Grapsus grapsusצילום :אייבי ארז
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את הסיכונים נדרשת הקפדה על בטיחות ועל מניעה של השפעות

להרחבה בעניין שירותי המערכת האקולוגית ומחיר הפגיעה בהם,

"Once species become extinct, no corrective legislation can

על פיתוח כלים משפטיים לשמירה

"bring them back—they are gone forever

על המגוון הביולוגי וחשיבותם

U.S. Forest Service

הכרה במחיר הפגיעה במגוון הביולוגי =
הגברת ההגנה עליו
ההכרה בעלויות של הזנחת שיקולי המגוון הביולוגי

חשוב להדגיש כי השימוש בכלים אלו באותן מדינות אינו

הובילה מדינות לא מעטות ,דוגמת אנגליה ,אוסטרליה,

נחלתם הבלעדית של המשרדים האחראים על נושאי

ארצות הברית ,קוסטה ריקה ונורבגיה ,להשקעה

סביבה ,אלא של כלל הרשויות הציבוריות ,והן משתמשות

משמעותית בפיתוח כלים משפטיים לקידום שמירת

בכלים אלו באופן שגרתי.

על פיתוח כלים משפטיים לשמירה על המגוון הביולוגי וחשיבותם

Allen M. Solomon /
National Program Leader for Global Change Research,

א

המגוון הביולוגי ,ברוח אמנת המגוון הביולוגי

[.]98

אזורים מוגנים -
כלי מרכזי בשמירה על המגוון הביולוגי
אזור מוגן[ ]45מוגדר על ידי האיגוד העולמי לשמירת טבע

להשיג שימור ארוך טווח של הטבע עם שירותי מערכות

(  )IUCNכשטח גיאוגרפי מוגדר בבירור ,המוכר ,מיועד

אקולוגיות וערכים תרבותיים נלווים.

ומנוהל ,על ידי החוק או אמצעים יעילים אחרים ,כדי

שמירת הטבע המסורתית התמקדה בהגנה על מינים וערכי טבע

פתוחים רגישים שאינם מוכרזים כמוגנים .היבט נוסף של הכשל הוא

בסיכון ובהקצאת אזורים מוגנים .חוקים המסמיכים את הרשויות

שלא נעשה די כדי למתן את ההשפעה של פעילויות שונות (למשל

הסביבתיות להכריז על מינים מוגנים ועל אזורים מוגנים ולפעול

חקלאות ,כרייה או הפקת נפט וגז) על המגוון הביולוגי ,בין כשהן

למניעת הפגיעה בהם ,קיימים ברוב מדינות העולם כבר עשרות

מתבצעות בתוך האזורים המוגנים ובקרבתם ובין כשהן מתבצעות

שנים .למרות זאת ,לא היה בהם די כדי לעצור את הידרדרות המגוון

באזורים רגישים שאינם מוגנים.

הביולוגי.

כישלון השמירה על המגוון הביולוגי הוביל מדינות בעלות מודעות

רשויות השלטון והשוק הפרטי לא פעלו די כדי להגן על המגוון

גבוהה לחשיבות הנושא ,להתמודדות מערכתית עם הפגיעה במגוון

הביולוגי .המגוון הביולוגי ,כמו מוצרים ציבוריים אחרים ,נפל קורבן

הביולוגי .זאת בעזרת מגוון של כלים ,כולל כלים משפטיים חדשים

לכשל שוק ,והידרדרותו לא נעצרה .כחלק מהכשל ,לא הוכרזו אזורים

מהתחום המתפתח של משפט המגוון הביולוגי .משפט המגוון

מוגנים בהיקף מספק ומערכות אקולוגיות לא מעטות ,דוגמת

הביולוגי מיישם בחקיקה את גישת שירותי המערכות האקולוגיות.

המערכות הימיות ,כמעט שאינן מיוצגות במסגרת האזורים המוגנים.

על פי גישה זו ,יש לשקול במסגרת קבלת ההחלטות את ההשלכות

כמו כן ,לא נשמר בין האזורים המוגנים רצף של שטחים פתוחים

החיוביות והשליליות של כל פעילות על שירותי המערכת השונים

שיתמוך בתפקודם ,ולא ניתנה הגנה למגוון הביולוגי בשטחים

ולבחור בדרך שתאזן באופן מיטבי בין הנזק לתועלת ותמנע מראש
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החברה להגנת הטבע

א

המדינות שנסקרו במחקר קידמו את שמירת המגוון הביולוגי על

וביצוע תיקונים במסגרתה ,כולל תוספת חוקים שנותנים מענה

ידי קביעת נורמות חוקיות (ובאחדות מהמדינות אף חוקתיות) .הן

להיבטים מסוימים של האמנה .מודל זה אומץ ,לדוגמה ,באנגליה

השתמשו ,בדרך כלל ,באחד משני מודלים של חקיקה:

ובארצות הברית.

•חקיקה ייעודית .אוסטרליה ,קוסטה ריקה ודרום אפריקה ,לדוגמה,

הכלים החדשים שפותחו נחלקים לשני סוגים עיקריים:

חוקקו חוקי מגוון ביולוגי והטמיעו בהוראותיהם את עקרונות

( )1הרחבת היקף האזורים המוגנים תוך שימת דגש על מערכות

אמנת המגוון הביולוגי .אוסטרליה איחדה את החקיקה הסביבתית

אקולוגיות שייצוגן במסגרת האזורים המוגנים חסר.

כולה תחת חוק הסביבה והמגוון הביולוגי .חוק זה החליף חמישה

( )2מיתון השפעות של גורמי שינוי בעלי השפעה משמעותית על

חוקים סביבתיים קודמים.

המגוון הביולוגי.

נמיביה .פארק לאומי אטושה  /צילום :אייבי ארז
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ובאופן אקטיבי את הפגיעה במגוון הביולוגי.

•חקיקה מבוזרת .שימור מסגרת החקיקה הסביבתית הקיימת

א

המגוון הביולוגי בישראל -
סיפור ייחודי בקנה מידה עולמי

העשיר והייחודי שבה .מיקומה במפגש אזורי אקלים ים-

המגוון הביולוגי בישראל הוא ,כידוע ,גם היותה מדינת

תיכוני ומדברי יצר כאן מגוון עשיר ,והמעבר האקלימי החד

מפתח בכל הנוגע לשמירה ולהגנה על עופות נודדים,

לאורך שטח קטן יחסית ,הינו תופעה ייחודית בקנה מידה

במהלך נדידתם מאירופה ואסיה לאפריקה ובחזרה.

עולמי .עבודת מחקר שפורסמה בכתב העת היוקרתי

חשוב לא פחות ,המגוון הביולוגי בישראל מספק שירותים

 ,(2000) Natureמיפתה את האזורים בעלי החשיבות

ותועלות חשובים לאדם ולכלכלה ,בתחומי התיירות,

הגדולה ביותר לשמירת המגוון הביולוגי העולמי .ישראל

הבריאות ,המים ,החקלאות ועוד.

המגוון הביולוגי בישראל  -סיפור ייחודי בקנה מידה עולמי

אחד מאוצרותיה החשובים של ישראל הוא המגוון הביולוגי

כחלק מהביום הים-תיכוני[ .]48אחד ההיבטים של עושר

כלולה ב"מפת האזורים החמים" ))Biodiversity Hotspots

( )Biodiversity Hotspotsבעולם

מפת  25האזורים החשובים לשמירת המגוון הביולוגי

015
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א

מחויבות ישראל להגן על המגוון הביולוגי

במסגרת התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל

•הגדרת יעדי מדיניות.

(המשרד להגנת הסביבה ,)2010 ,מוצע ,כחלק מהמאמץ

•בניית יכולת ,מנגנונים אופרטיביים ומחויבות לפעול

הכולל ,ליצור נורמה חברתית המכירה בחשיבות שמירת

למניעת הפגיעה במגוון הביולוגי ,ולכל הפחות

המגוון הביולוגי והפיכתה לנורמה מחייבת באמצעות

לצמצומה.

חקיקה .מסגרת חקיקה תאפשר:
•אימוץ של עקרונות אמנת המגוון הביולוגי ואמנות

•הגדרת מסגרת ברורה של תחומי אחריות ,המבטיחה
שיתוף פעולה של הרשויות המעורבות.

בין-לאומיות נוספות שמדינת ישראל אשררה ,באופן
המותאם למציאות בישראל.

ישראל מחויבת להגן על המגוון הביולוגי מכוח כמה מקורות,

נחתם ב 1995-ועדיין לא אושרר).

בין-לאומיים ולאומיים.

מחויבותה של ישראל נובעת גם מחברותה ,החל ממאי  ,2010בארגון
לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ( .)OECDתחום הסביבה תופש מקום
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אמנת המגוון הביולוגי (אושררה על ידי ישראל בשנת  )1995היא

מרכזי בפעילות הארגון וכשליש מהכלים המשפטיים שפותחו בארגון

הבסיס העיקרי לחובה לשמור על המגוון הביולוגי .בוועידה

עוסקים בו[ .]4דו"ח הביצועים הסביבתיים של ישראל שהוכן על ידי

העשירית של המדינות החברות באמנה ,בשנת  ,2010אומצה תכנית

הארגון בשנת  ,]56[2011המליץ לישראל ,בין השאר ,לחזק ולהרחיב

אסטרטגית חדשה ,משופרת וממוקדת ,הכוללת  20מטרות ברורות

את השמירה על המגוון הביולוגי בתוך שמורות וסביבן ,למשל על ידי

( .]80[)Aichi Targetsתאריך היעד להגשמת המטרות הוא שנת 2020

הקמת אזורי חיץ ,מסדרונות אקולוגיים ושמורות ביוספריות; לזרז

או מוקדם יותר .כל מדינה נדרשת לתרגם את התכנית האסטרטגית

אישור של אמנות ופרוטוקולים עיקריים בנושא הסביבה; ולהרחיב

לאסטרטגיה ותכניות פעולה לאומיות לשמירת המגוון הביולוגי.

את השימוש בתמריצים כלכליים לשמירת המגוון הביולוגי.

אמנות נוספות שאושררו על ידי ישראל ופועלות לעצירת הידרדרות

ברמה הלאומית יש לציין את החלטת ממשלת ישראל על הכנה של

המגוון הביולוגי הן :אמנת בון ,שמטרתה הגנה על מינים נודדים

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא בישראל ,מיום .14.5.2003

בסכנת הכחדה בכל אזורי תפוצתם ונדידתם (אושררה בשנת

ההחלטה כללה בין יתר הוראותיה גם החלטה על" :נקיטת צעדים

 ;)1982הסכם על שימורם של עופות מים נודדים במרחב אפריקה-

לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי[ו] ,שיקום מערכות אקולוגיות

אירו-אסיה ,שמטרתו שמירה על עופות המים במרחב הנדידה

שנפגעו על ידי פעילות אדם."...

שלהם (אושרר ב ;)2002-אמנת רמסר בדבר מקווי מים (אושררה

ספק אם ניתן לממש את המחויבויות של ישראל לשמירת המגוון

ב ;)1996-אמנת ברצלונה (האמנה המתוקנת אושררה ב;)2005-

הביולוגי מבלי להגביר את המודעות של מקבלי החלטות לחשיבותן,

והפרוטוקול בדבר אזורים מוגנים במיוחד והמגוון הביולוגי בים

בלי להציב יעדים שאפתניים לקידומן ובלי לאמץ נורמות וכלים

התיכון (הפרוטוקול המקורי אושרר ב .1987-הפרוטוקול המתוקן

משפטיים מתאימים.

א
מחויבות ישראל להגן על המגוון הביולוגי

כיצד המחקר משרת את המטרה של קידום
משפט המגוון הביולוגי בישראל?
הפער במידת העיגון של אמנת המגוון הביולוגי

בתחומים אחרים ,תחום התכנון והבנייה למשל ,אומצו

בחקיקה בין ישראל ובין המדינות שנסקרו במחקר,

עקרונות אחדים של משפט המגוון הביולוגי ,אך לא

גדול .אין בישראל חוק מגוון ביולוגי ולא בוצעו תיקוני

במפורש .במצב זה יש קושי למפות את הפערים.

חקיקה המעגנים אי אלו מעקרונות האמנה ,מלבד

שנית ,המלצה על הכלים המתאימים לישראל צריכה

במקרים נדירים ,לדוגמה בחוק רשות מקרקעי ישראל,

להתבסס גם על רמת ההצלחה של הרשויות במדינות

התש"ך( 1960-תיקון מס'  )7שהקים את הקרן לשמירה

השונות ביישום כלי המדיניות והמשפט .בחינה זו חרגה

על שטחים פתוחים.

מהיקף המחקר.

חסמים מרכזיים לקידום חקיקת המגוון הביולוגי בישראל

שלישית ,לפני אימוץ הכלים יש לבחון את התאמתם

הם מודעות נמוכה לחשיבות המגוון הביולוגי וחוסר

לישראל ולבחון האם נדרשת התאמה שלהם לנסיבות

היכרות עם הנעשה בעולם .המחקר מנסה להתמודד עם

הארץ.

החסמים האלה.

המחקר מנסה לקדם את חקיקת המגוון הביולוגי על ידי

המחקר מדגיש את עקרונות משפט המגוון הביולוגי

הבאת המידע על ניסיונן של מדינות אחרות לפתחן של

שראוי לאמץ גם בישראל.

הרשויות השונות (משרד האנרגיה והמים ,רשות הטבע

המחקר לא ממפה את הפערים בחקיקה ונמנע מהמלצות

והגנים ועוד) .מטרתו להגביר את מודעותן לנושא ולספק

חד-משמעיות בנוגע לכלים המשפטיים שראוי לאמץ

להן בסיס לשיח שבו ישותפו מרב בעלי העניין ושבמסגרתו

בישראל כדי ליישם את העקרונות המשפטיים .זאת מכמה

ייבחר מודל החקיקה שיימצא מתאים לישראל ויגובשו

סיבות:

הצעות החוק שיאפשרו לעמוד במחויבויות של ישראל

ראשית ,בתחומים מסוימים ,דוגמת קידוחי הנפט

להיפוך מגמת ההידרדרות של המגוון הביולוגי.

והגז ,הפער בין ישראל ומדינות המחקר מהותי ובולט.
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עקרונות מרכזיים
החברה להגנת הטבע

בחקיקת המגוון הביולוגי

העיקרון שעמד במרכז שמירת הטבע והמגוון הביולוגי באופן

נציין כי למרות חשיבות הנושא ,המחקר לא עסק בכלים להתמודדות עם מינים

מסורתי הוא הקצאת אזורים מוגנים הנשמרים ככל האפשר במצבם

פולשים  -איום שנחשב לשני בעוצמתו על המגוון הביולוגי .זאת משום שמחקר

הטבעי ,ללא השפעות אנושיות ,כך שתפקוד המערכות האקולוגיות

מקיף בנושא נערך לפני שנים אחדות על ידי עו"ד רונית ג'וסטו-חנני( .ראו:

שבתחומם לא ייפגע.

ג'וסטו-חנני ,ר .2006 .מינים פולשים בסביבה היבשתית והמימית בישראל -

משפט המגוון הביולוגי הוסיף כמה עקרונות בסיסיים המשותפים

אספקטים אקולוגיים ,מדיניות וכלים משפטיים .אוניברסיטת ת"א ,הפקולטה

למדינות שנסקרו .חלקם עוגנו בחקיקה ,חלקם ממומשים באמצעות

למדעי החיים).

מגוון של כלים משפטיים וכלי מדיניות .אנו רואים בהם חמישה כללי
אצבע להגנת המגוון הביולוגי:
 .1שילוב שיקולי שמירת המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות.
 .2השקעה במחקר ובתשתיות מידע כבסיס לקביעת מדיניות.
 .3הקמת מנגנוני ניהול ובקרה לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי.
 .4שימוש בתמריצים ובכלים כלכליים אחרים לעידוד פיתוח מקיים.
 .5שיתוף הציבור בהגנה על המגוון הביולוגי.
העקרונות הללו יפורטו להלן ויוצגו כלים שפותחו ליישומם.

 /צילום :אייבי ארז

קוסטה ריקה .שמורת מנואל אנטוניו קופי קפוצ'ין ()Cabus capucinus
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שילוב שיקולי שמירת המגוון הביולוגי
בתהליכי קבלת החלטות

"The drive toward perpetual expansion - or personal freedom
- is basic to the human spirit. But to sustain it we need the

”can be devised
E.O. Wilson /
"Biologist, "the father of sociobiology

העיקרון

ארצות הברית הייתה המדינה הראשונה שקבעה בחוק הNEPA -

אמנת המגוון הביולוגי מחייבת את המדינות שאשררו אותה לשלב

) (National Environmental Policy Act

שיקולים של שמירת המגוון הביולוגי ושימוש בר-קיימא ברכיביו

את החובה לשלב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת החלטות

בתהליך קבלת ההחלטות הלאומי (סעיף  )10ולשלב את שמירת

פדראליות .יישום החובה מתבצע באמצעות הערכות סביבתיות.

המגוון הביולוגי ושימוש בר-קיימא בו בתכניות וביעדי מדיניות

ה NEPA-אינו מייחד את שיקולי המגוון הביולוגי מסך השיקולים

מגזריים או בין-מגזריים הנוגעים לדבר (סעיף (6ב)).

הסביבתיים ,אך חלק ממדינות ארצות הברית שאימצו את

העיקרון קיבל ביטוי בתכנית האסטרטגית החדשה שאומצה בוועידה

עקרונותיו במסגרת החקיקה המדינתית ,קבעו בה חובה מפורשת

העשירית של המדינות החברות באמנה בשנת  .2010התכנית כוללת

לבדוק את השפעת ההחלטות על המגוון הביולוגי ולמזער את

[]107

 ,כבר בשנות ה,70-

 20מטרות  - Aichi Targets -שאותן יש להשיג עד לשנת  2020או

הפגיעות הצפויות בו .מטרת  NEPAמוגדרת בחוק כדלקמן:

מוקדם יותר .המטרה השנייה ביניהן קובעת שעד שנת  ,2020לכל

"To declare national policy which will encourage productive

המאוחר ,יש לשלב את ערכי המגוון הביולוגי באסטרטגיות לפיתוח

and enjoyable harmony between man and his environment; to

לאומי ומקומי ,באסטרטגיות להפחתת העוני ובתהליכי תכנון,

promote efforts which will prevent or eliminate damage to the

ולשקלל את הערכים בדו"חות לאומיים רלוונטיים ובמערכות דיווח.

environment and biosphere and stimulate the health and welfare

שילוב שיקולי שמירת המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות

most delicate, knowing stewardship of the living world that

1

of man; to enrich the understanding of the ecological systems

הכלים:
 1.1הגדרת חובה חוקית להתחשב בשיקולי הגנת המגוון הביולוגי
בתהליכי קבלת החלטות.
 1.2תסקירים סביבתיים אסטרטגיים (להליכי חקיקה ,לגיבוש
מדיניות ולתכניות אב).
 1.3מערכת התכנון :שילוב שיקולי המגוון הביולוגי בתסקירי
השפעה על הסביבה לפרויקטים.

"and natural resources important to the Nation...

דהיינו ,לקבוע מדיניות לאומית שתעודד הרמוניה בין האדם
והסביבה .לקדם מאמצים שימנעו או יקטינו את הנזק לסביבה
ולביוספרה ויתרמו לבריאות ולרווחת האדם .להעשיר את ההבנה
על מערכות אקולוגיות ומשאבים טבעיים החשובים לאומה.
אוסטרליה ( ,]111[)1999קוסטה ריקה ()1998
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ודרום אפריקה

( ]122[)2004הן המדינות הראשונות שחוקקו חוקים ייעודיים ליישום
של עקרונות אמנת המגוון הביולוגי .הן עיגנו במסגרת חוקי המגוון

 1.1הגדרת חובת חוקית להתחשב בשיקולי הגנת מגוון ביולוגי

הביולוגי את החובה לשלב שיקולי מגוון ביולוגי בקבלת החלטות.

בתהליכי קבלת החלטות

חוק הסביבה והמגוון הביולוגי באוסטרליה ,לדוגמה ,נותן תוקף

במדינות שנסקרו במחקר הוחלט לעגן את העיקרון המחייב רשויות

חוקי לעקרונות של פיתוח בר-קיימא ,ובינהם:

ציבוריות להתחשב בהשפעת החלטותיהן על מצב המגוון הביולוגי,

"The conservation of biological diversity and ecological integrity

בחקיקה ראשית .ברובן ,הכלי המרכזי ליישום החובה החוקית הוא

";should be a fundamental consideration in decision‑making

תסקירים סביבתיים אסטרטגיים (הרחבה בהמשך) .העיקרון מעוגן

דהיינו ,שמירת המגוון הביולוגי והשלמות האקולוגית צריכות להוות

לרוב כחובה כללית במסגרת החקיקה הסביבתית וכן בחוקים

שיקול בסיסי בקבלת החלטות.

ייעודיים בתחומים המשפיעים על המגוון הביולוגי ,כגון חוקי מים,

באנגליה שולבה ההוראה בחוק הסביבה הטבעית והקהילה הכפרית

חוקי תכנון ,חוקים בתחום החקלאות והאנרגיה ועוד .החובה כוללת

( .]117[)2006סעיף  40לחוק קובע כי על כל רשות ציבורית להתייחס

בחינה של השפעת ההחלטות על מערכות אקולוגיות רגישות,

בעת מילוי תפקידיה למטרה של שמירת המגוון הביולוגי ,ככל

בחינה של צפי לפגיעה בשירותי מערכת אקולוגית ועוד.

שמטרה זו עולה בקנה אחד עם תפקידים אלו .ובלשון החוק:
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החברה להגנת הטבע

1

“Every public authority must, in exercising its functions, have

בתעלת סנטה ברברה .דליפה זו נחשבה לאסון הנפט הימי הגדול

regard, so far as is consistent with the proper exercise of those

ביותר במימי ארצות הברית עד לדליפת הנפט במפרץ מקסיקו

functions, to the purpose of conserving biodiversity".

בשנת  .2010התגובה הציבורית לתאונה הכשירה את הקרקע

הגדרת רשות ציבורית בחוק[ ]76כוללת רשויות ממשלתיות ,רשויות

לחקיקת חוק ה ,NEPA-המהווה אבן דרך במסלול הגדלת האחריות

מקומיות ,רשויות תכנון וגופים ציבוריים אחרים ,כגון אוניברסיטאות,

של המדינה על תהליכי פיתוח מבוקרים .החוק מחייב לבצע ,כבר

רשויות נמלים ,תאגידים ציבוריים וכל נושא משרה ציבורית.

בשלבים המוקדמים של גיבוש מדיניות ציבורית או חקיקה ,הערכה

בחלק מהמדינות קידמו את יישום העיקרון על ידי הרחבת הסמכויות

של ההשפעות הצפויות על הסביבה .החוק אינו מטיל על הרשויות

של הרשויות הסביבתיות .אוסטרליה העניקה לשר הסביבה

חובה לאמץ את מסקנות ההערכות הסביבתיות .כוחו בכך שבעת

מעמד מרכזי בקבלת החלטות העשויות להשפיע על הסביבה ,גם

ביצוע איזון בין אינטרסים שונים ,לרבות בזמן קביעת מדיניות ,עומד

בפרויקטים שהם באחריות משרדי ממשלה אחרים .חוק הסביבה

בפני מקבלי ההחלטות מידע מקיף ונגיש על ההשפעות הסביבתיות

והמגוון הביולוגי באוסטרליה מחייב הגשה של כל פרויקט שעשויה

הצפויות ממנה ,מידע המאפשר קבלת החלטה מושכלת ובעלת

להיות לו השפעה על נושאים בעלי משמעות לאומית ,לאישור של

לגיטימיות ציבורית גבוהה יותר.

שר הסביבה .רשימת הנושאים בעלי המשמעות הלאומית מוגדרת

במהלך  15השנים האחרונות קיבל הרעיון תאוצה .הכניסה לתוקף

בחוק וכוללת בין היתר פעולות המשפיעות על מינים ועל מערכות

של הדירקטיבה האירופית )(SEA Directive

ופרוטוקול קייב
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אקולוגיות בסכנת הכחדה ,על אזורי ביצות ( ,)wetlandsעל מינים

לתסקירים אסטרטגיים )(Kyiv (SEA) Protocol

נודדים ועוד .לשר יש סמכות להגדיר את הפרויקט כ"פרויקט

עיקריות בהפיכת התסקירים הסביבתיים האסטרטגיים לכלי מרכזי

מבוקר" ,לקבוע את רמת ההערכה הסביבתית הנדרשת לפרויקט

ומחייב במסגרת תהליכי חקיקה ,קביעת מדיניות וגיבוש תכניות

(תסקיר השפעה על הסביבה ,שימוע ציבורי וכו') ולהחליט ,על בסיס

רחבות היקף .הדירקטיבה האירופית נכנסה לתוקף בשנת 2001

ההערכה הסביבתית ,אם לדחות את הפרויקט ,לאשר אותו או לאשר

ופרוטוקול קייב נכנס לתוקף ביולי  2010ונחתם על ידי  38מדינות,

[]100

היו שתי אבני דרך

אותו בתנאים מסוימים.

ובהן דנמרק ,צרפת ,גרמניה ,בריטניה ,איטליה וצ'כיה (ישראל אינה

בקוסטה ריקה ניתנה סמכות דומה ,מכוח חוק הסביבה (,]127[)1995

חתומה עליו).

לרשות עצמאית ,האחראית על תסקירי השפעה על הסביבה.

ממשלת אוסטרליה (שאינה חתומה על פרוטוקול קייב לתסקירים

הסמכות מאפשרת עצירה של כל פרויקט פיתוח על בסיס תוצאות

אסטרטגיים) החליטה בשנת  2011לשנות את חוק הסביבה והמגוון

תסקיר השפעה על הסביבה .חוק המגוון הביולוגי בקוסטה ריקה

הביולוגי באופן שיחייב ביצוע של תסקירים סביבתיים אסטרטגיים

גם מעניק למועצה הלאומית לניהול מגוון ביולוגי (CONAGEBIO ,

(בחוק הקיים הם בגדר רשות)[ .]28הנימוק לעדכון המתוכנן בחוק

 )National Commission for Biodiversity Managementסמכות

הוא הצורך להעביר את הדגש מתכנון סביבתי ברמת פרויקט לתכנון

לדרוש ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה לפרויקטים שעשויים,

סביבתי אסטרטגי ,במטרה להתמקד בטיפול בסיבות לאובדן המגוון

על פי שיקול דעת המשרד הטכני של המועצה ,להשפיע על המגוון

הביולוגי במקום בסימפטומים של פגיעה בו (הנבחנים באמצעות
תסקירי השפעה על הסביבה ברמת פרויקט).

הביולוגי.
מטיל על משרדי ממשלה

הדירקטיבה האירופית ,פרוטוקול קייב והחלטת ממשלת אוסטרליה

שפעילותם היא בעלת השפעה משמעותית על הסביבה (כגון

מדגישים שביצוע תסקיר אסטרטגי בשלב מוקדם של תהליך קבלת

משרד החקלאות ,משרד ההגנה ,משרד התחבורה ומשרד המסחר

החלטות ,הוא מפתח לקידום של פיתוח בר-קיימא .זאת מכיוון

והתעשייה) ,חובה מוגברת להפנים את העיקרון של שילוב שיקולי

שתסקיר אסטרטגי מתגבר על מגבלות של תסקירי השפעה על

המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות במשרד ,לתת עדיפות

הסביבה הנערכים ביחס לפרויקט מסוים ,ומאפשר לבחון השפעה

לחלופות הפיתוח הטובות ביותר מבחינה סביבתית ,להימנע

של חלופות מדיניות שונות בטווח הבינוני והארוך ,כולל השפעות

מפגיעה במערכות אקולוגיות רגישות ולנקוט באמצעים סבירים

צפויות מצטברות ,סינרגטיות ועקיפות[.]19[,]24

למניעת נזק סביבתי משמעותי או למזעורו כאשר הוא בלתי נמנע

תסקיר אסטרטגי לקביעת מדיניות של ניצול מקורות אנרגיה בים

(.)duty of care

יכול לדוגמה להתייחס לתמהיל מומלץ של הפקת אנרגיה מגז,

חוק הסביבה בדרום אפריקה ()1998

[]123

מנפט ומאנרגיות מתחדשות בים (רוח ,גלים) ,תוך כדי התייחסות
 1.2תסקירים סביבתיים אסטרטגיים

להשפעות על ענף הדיג ועל הסביבה הימית .לעומת זאת ,לעת

ב 28-בינואר  1969אירעה בארצות הברית ,מול חופי קליפורניה,

הקמת מתקן קידוח ,ייבחנו בתסקיר ההשפעה על הסביבה השפעות

דליפת נפט .בעקבות הדליפה נוצר כתם נפט שהשתרע על פני שטח

הקידוח במיקום המוצע.

של כ 1,300-קמ"ר ,לאורך כ 50-קילומטרים של החוף .הדליפה
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נגרמה מהתפוצצות על פלטפורמה של Union Oil Company

על פרוטוקול קייב חייבות לבצע תסקיר סביבתי אסטרטגי כחלק

פיתוח שהוצע על ידי יזם פרטי או רשות ציבורית ,בפרק זמן הקרוב

מהליך גיבוש מדיניות והכנת תכניות אב .החובה מקיפה מגוון של

לסיום מעגל קבלת ההחלטות .התסקיר האסטרטגי ,שהכנתו

תחומים ,ובהם חקלאות ,דיג ,אנרגיה ,תעשייה ,תעבורה ,טיפול

אורכת בממוצע כשנה-שנתיים ,נערך בה בעת שנערך תהליך

בפסולת ,ניהול משק מים ,טלקומוניקציה ,תיירות ,תכנון ועוד .בחלק

גיבוש המדיניות/תכנית האב ,ולפיכך אינו מאריך באופן משמעותי

מהמדינות ,למשל בדנמרק ,בפינלנד ,בהונג קונג ,בהולנד ,בנורבגיה

את זמן התכנון הכולל .למעשה ,התסקיר האסטרטגי עשוי לקצר

ובאנגליה ,התסקיר האסטרטגי נדרש גם כחלק מהליך החקיקה[.]64

בהמשך את זמן הבחינה של פרויקטים שנגזרים מהמדיניות

שלבי הכנת התסקיר האסטרטגי ,על פי הוראות הדירקטיבה

שנקבעה ,להגדיל את הלגיטימיות הציבורית של קבלת ההחלטה

האירופית ופרוטוקול קייב ,דומים לשלבי הכנתו של תסקיר השפעה

ולצמצם התנגדויות וחיכוכים עם בעלי עניין.

על הסביבה :הגדרת מטרות ,הגדרת היקף הבדיקה ,הגדרת המצב

•תהליך לעומת בחינה נקודתית :תסקירי השפעה על הסביבה הם

הקיים וזיהוי בעיות סביבתיות קיימות ,הגדרה ובחינה של חלופות

פרק מוגדר בהליך התכנוני ,ואילו התסקיר האסטרטגי הוא תהליך

סבירות והשפעותיהן ,היוועצות ברשויות סביבתיות ובציבור וגיבוש

מתמשך המלווה את התכנית החל בשלב הכנתה ובמהלך כל שלבי

מסקנות במסגרת דו"ח סביבתי.

היישום שלה .ניטור הוא חלק אינטגרלי משלב היישום ,וההשפעות

בבסיס התסקיר האסטרטגי עומדת תפישה שונה באופן מהותי

הסביבתיות הלא צפויות שהוא מציף משמשות בסיס לפעולות

מזו שבבסיס תסקיר השפעה על הסביבה הנערך ברמת פרויקט.

מתקנות.

התסקיר האסטרטגי נועד לקדם תפישה של פיתוח בר-קיימא.

•שיתוף ציבור[ :]12רכיב חיוני בשני סוגי התסקירים .בתסקירים

הוא נועד להעריך אלו מבין החלופות השונות למדיניות אסטרטגית

האסטרטגיים מושם עליו דגש כדי להקנות למדיניות המתגבשת

מקדמות פיתוח מקיים ולמנוע מראש בחירה בחלופה שהשפעותיה

לגיטימיות ציבורית ולהעשיר את תוכנו .שיתוף הציבור נערך כבר

הסביבתיות שליליות.

בשלב ההחלטה על ביצוע התסקיר והיקפו ,ובהמשך  -עם פרסום

תסקירי ההשפעה על הסביבה ברמת הפרויקט הם כלי משלים

טיוטת הדו"ח הסביבתי .הרשויות מחויבות לפרט כיצד הערות

לתסקיר האסטרטגי .הם משמשים כלי לבחינת תכניות רגילות/

הציבור נלקחו בחשבון ומדוע הערות מסוימות נדחו.

נקודתיות ,הנגזרות ממדיניות שנבחרה בעזרת התסקיר האסטרטגי.

•הגורם המבצע :תסקיר אסטרטגי מבוצע על ידי רשות ציבורית,

מטרתם להעריך ,ברמת פירוט גבוהה ,את הפגיעות הצפויות

ואילו תסקיר השפעה נערך על ידי יזם הפרויקט .בתסקיר אסטרטגי

לסביבה ולמגוון הביולוגי מהתכניות ואת האפשרויות למזער אותן.

הרשות האחראית מחויבת להיוועץ כבר בשלבים הראשונים של

התפישה השונה בבסיס שני סוגי התסקירים מקבלת ביטוי בכמה

הכנת התסקיר עם הרשויות הסביבתיות.

הבדלים עקרוניים ביניהם[:]84

•בחינת חלופות[ :]68במסגרת תסקיר אסטרטגי נדרש הליך מובנה

•שלב ביצוע התסקיר :התסקיר האסטרטגי מייצג גישה יוזמת,

של איתור חלופות .בהגדרת החלופות מושם דגש על זיהוי דרכים

המחייבת לשלב שיקולים סביבתיים כבר בשלב מוקדם של מעגל

שונות למתן מענה לצורך הציבורי העומד בבסיס התכנית (למשל

קבלת ההחלטות ,טרם קביעת מדיניות אסטרטגית .תסקירי

אספקת הצורך באמצעות ניהול ביקושים או הגברת היצע או

שילוב שיקולי שמירת המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות

הרשויות הציבוריות במדינות האיחוד האירופי ובמדינות החתומות

השפעה על הסביבה ,לעומת זאת ,נערכים בתגובה לפרויקט

1

השפעות מצטברות והשפעות סינרגטיות
(משותפות)
אחד מהיתרונות של תסקיר אסטרטגי לעומת תסקיר

דוגמה להשפעה סינרגטית היא עוצמת ההשפעה

השפעה לפרויקט הוא ביכולת זיהוי של השפעות

המשותפת שיוצרים זיהום של מתכות יחד עם העלאת

מצטברות וסינרגטיות.

מליחות בגין הזרמת תמלחות לים ,על אורגניזמים

בחינה של השפעה מצטברת היא למשל בחינת ההשפעה

בסביבה הימית .ההשפעה השלילית המשותפת של שני

המשותפת של חמישה מתקני התפלה על המערכת

הגורמים יחדיו גדולה בהרבה מסך ההשפעות של כל

הימית לעומת השפעה של מתקן התפלה אחד.

גורם בנפרד.
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1

שילוב שלהם) .עבור כל החלופות הסבירות מתבצעת הערכה.

דוגמאות לתסקירים אסטרטגיים בתחומים שונים ובמדינות שונות

במסגרת תסקירי השפעה לפרויקט ,יזם הפרויקט הוא הקובע

קידוחים יבשתיים[ :]87תסקיר בנושא קידוחי גז ,נפט ופצלי שמן

בדרך כלל את החלופות.

ביבשה ,שנערך באנגליה ,סקוטלנד ווילס ( )2010בחן שלוש חלופות:

בתסקיר אסטרטגי החלופה המועדפת נבחרת בסיום התהליך,

 )1חלופת אפס :המשך הקצאת רישיונות במתכונת הקיימת .כל

לאחר השוואת תוצאות ההערכה שבוצעה לכל אחת מהחלופות.

הקצאה אפשרית בכל השטח ונבחנת לגופה;  )2עצירת הפקה של

לעומת זאת ,בתסקירי השפעה על הסביבה לפרויקט בחירת

רישיונות קידוח בכל האזור;  )3איסור הנפקת רישיונות באזורים

החלופה נעשית בדרך כלל בשלב מוקדם של הפרויקט ,ובעצם ללא

רגישים במיוחד .במסגרת התסקיר נערך בין השאר מיפוי של

ביצוע הערכה מלאה של השפעות כל חלופה וחלופה.

מערכות אקולוגיות ,בתי גידול ואזורי זיהום אוויר .נבחנו השפעות

•דגש על בחינת חלופת אפס :ברוב המדינות חייבים לכלול בין

של רעש ,נזקים פיזיים ,זיהומים כימיים ועוד .נותחו בעיות כמו קצב

חלופות התסקיר האסטרטגי חלופה של השארת המצב כמות

איבוד מגוון ביולוגי ,זיהום קרקעות ואי-שוויון סביבתי .כך אובחנה,

שהוא ,ללא המיזם .כך ניתן מענה לשאלה האם המדיניות המוצעת

למשל ,מגמה של ירידה בגודל אוכלוסיות עופות החורש בווילס

נותנת פתרון ראוי לצורך הציבורי או שמא יש מענה חלופי עדיף.

והתאוששות של אוכלוסיות העופות החורפים באנגליה מאז שנת

גם בתסקיר לפרויקט נבדקת פעמים רבות חלופת אפס ,אבל בשל

 .2000מימצאי הערכת ההשפעות השונות סוכמו בטבלאות .דוגמה

השלב המתקדם שבו נערך התסקיר ,חלופת אפס לרוב כבר אינה

מוצגת בטבלה מס'  1להלן .המלצת הדו"ח הייתה לאמץ את החלופה

ישימה.

הראשונה במהדורה מעודכנת ,כלומר להמשיך את ההקצאה
במתכונת הקיימת ,אך לשנות את הגדרת ההתניות ברישיון.

טבלה מס'  :1ניתוח טווח ההשפעה היחסי של פעילויות תעשיית הנפט על ציר הזמן

באנגליה לקראת הסבב ה 14-של הקצאת רישיונות לחיפוש נפט וגז ביבשה
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מתוך הדו"ח הסביבתי של תסקיר אסטרטגי שערך משרד האנרגיה ושינוי אקלים

מקרא לטבלה:

בשנים  2011-2001סדרה של תשעה תסקירים אסטרטגיים בנושא

שליליות צפויות כגון השפעה מצטברת של הפרעות רעש ממקורות

מדיניות אנרגיה בסביבה הימית .התסקיר האחרון בסדרה בוצע

שונים וההשפעות של טורבינות רוח על עופות מים באזורים

כחלק מהתכנית לאפשר הקצאת רישיונות נוספים להפקת אנרגיה

הסמוכים לחוף .ההמלצה הייתה לבחור בחלופה של המשך הקצאת

ממקורות ימיים .הוא הושלם בשנת  2009ועודכן והורחב בשנים

רישיונות ,אבל במסגרת מגבלות מוגדרות כגון מיקום טורבינות רוח

.2011-2010

מחוץ לטווח  12מייל ימיים ותיאום בין היתרים הניתנים לפעילויות

התסקיר האסטרטגי הגדיר שלוש חלופות ובחן את השפעותיהן:

המהוות מקור רעש.

 )1עצירת פתיחה של אזורי רישוי חדשים;  )2המשך תכנית הרישוי
הקיימת;  )3המשך הנפקת רישיונות ,תוך הגדרה של מגבלות ,מיקום

ניהול מקורות מים  :דירקטיבת המים של האיחוד האירופי מתווה

וזמן .במסגרת התסקיר האסטרטגי נאספו ונותחו נתונים רבים על

למדינות האיחוד יעדים לניהול מקורות המים באופן שישפר את

סטאטוס המערכות האקולוגיות .נבחנו השפעות הקידוחים בים

הסטאטוס האקולוגי של מקורות המים עד לתאריכי יעד מוגדרים

העמוק על המגוון הביולוגי ועל שינוי אקלים .נבחנו ההשפעות

( )2027 ,2021 ,2015וישמר את בתי הגידול הלחים .הניהול צריך

על משתמשים שונים בים ,דוגמת תעשיית הדיג .דוגמה לנתונים

להיעשות על ידי רשויות אגן ,ללא תלות בגבולות מדיניים ,על פי

שנאספו ,לדוגמה ,על רגישות עופות ים לזיהום פני השטח ,מוצגת

תכניות ניהול אגניות ותוך שיתוף של הציבור בתהליך הניהול.

[]33

בתרשים להלן.

בהתאם לדרישת הדירקטיבה ,פרסמה הרשות הסביבתית באנגליה

מסקנות התסקיר היו שברמה האסטרטגית לא יהיו להפקת האנרגיה

בסוף שנת  2009תכנית ניהול אגנית ,לטווח של שש שנים ,לאגן

מגז ונפט השפעות משמעותיות בהשוואה להפרעות הטבעיות

ההיקוות .Anglian River Basin District

מיפוי רגישות עופות ים לזיהום פני השטח  -כוללת

שילוב שיקולי שמירת המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות

קידוחים ימיים[ :]86משרד האנרגיה ושינויי אקלים באנגליה ביצע

ולהשפעת הדיג בסמוך לקרקעית הים .עם זאת ,זוהו השפעות

1

מיפוי רגישות עופות ים לזיהום פני השטח  -עונתית
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1

התכנית הוכנה בשיתוף בעלי עניין רבים וסקרה את מצב הסביבה

במסגרת הכנת תכנית פיתוח כפרי לשנים  ,2013-2007בוצע בהתאם

הלחה ,את הלחצים המופעלים עליה ואת הפעולות הנדרשות כדי

לחוק תסקיר אסטרטגי ( )2007שבחן השפעות צפויות של התכנית

לנטרל את הלחצים .כחלק מהכנת התכנית בוצע תסקיר סביבתי

על האזור בהיבטים של איכות אוויר ,שינוי אקלים ,אנרגיה ,סחף

אסטרטגי שבדק את השפעת הפעולות המוצעות בתכנית על

קרקע ,צריכה ואיכות מים ,מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי ,נוף

הסביבה[ .]32שלוש החלופות שנבחנו היו )1 :חלופת אפס (פעולות

ומורשת תרבות .מנהלת התכנית החליטה לבצע תסקיר אסטרטגי

שיינקטו גם ללא ניהול);  )2החלופה המוצעת בטיוטת תכנית

מעודכן במסגרת ביצוע הערכת ביניים ( )2010לתכנית ,וזאת יותר

הניהול ,שהיא גם החלופה שעליה המליץ לבסוף הדו"ח הסביבתי של

מהנדרש בחוק .התסקיר המעודכן התמקד בהטמעת התובנות

התסקיר;  )3חלופה שהרחיבה את היקף הפעולות שהוצעו בטיוטת

הסביבתיות בקרב עובדי המנהלת ובבחינת ההשפעות ההדדיות בין

תכנית הניהול .בבסיס התכנית עמדה מטרה סביבתית מובהקת של

החקלאות והסביבה הטבעית .בין היתר נחשפו בתסקיר פערים בין

הגנה על מקורות המים ושיפור מצבם .על כן ,אין זה מפתיע שנמצא

מטרת התכנית לשמר את השטח החקלאי הפתוח לבין הוראותיה

בתסקיר כי לתכנית תהיינה תוצאות חיוביות ,כמו שיפור באיכות

בפועל .לדוגמה ,התברר שמענקים שנתנו לחקלאים ,שנועדו להגדיל

המים ,עלייה במגוון המינים והגדלה של שטח בתי הגידול הלחים .עם

את התחרותיות במגזר החקלאי ,פגעו במימוש המטרה של בלימת

זאת ,זוהו תחומים שבהם ניתן לשפר את התכנית ,לדוגמה צמצום

העיור הזוחל (פרבור) כדי לשמור על רצף השטחים הפתוחים .לפיכך

השפעת התעבורה והאזורים הבנויים על ידי הטמעת מערכות ניקוז

המליץ הדו"ח הסביבתי על פיתוח של מדד המתייחס לאיבוד קרקע

מקיימות ,הגדרת שטחים ירוקים ומסדרונות אקולוגיים בתכנון

בעקבות בינוי בשטחים חקלאיים ועל הוספת דרישה להתייחסות

המרחבי והגבלת מהירות השיט של סירות כדי לאפשר שיקום של

להשפעת הבינוי על רצף השטחים הפתוחים בבקשות למענקים.

בתי גידול .זוהו גם השפעות שליליות צפויות כמו קיטוע בתי גידול
והגדלת פוטנציאל הפצת מינים פולשים דרך חיבור של מעברי מים

הסכמי סחר :בקנדה נערכים תסקירים אסטרטגיים מכוח החוק גם

מלאכותיים .לעניין זה הומלץ להציב מערכות שימנעו את ההפצה

במסגרת הליכי חקיקה ( .]120[)1991משרד החוץ והסחר הבין-לאומי

של המינים הפולשים.

הקנדי הגדיר בשנת  ,2001בהתאמה לחוק ,תהליך לביצוע הערכות
סביבתיות בנושא הסכמי סחר[ .]37התהליך מתמקד בהשפעות

של חקלאים ,סובסידיות לפיתוח הסביבה הכפרית .אלו מועברות

בתחומי קנדה וכולל שלושה שלבים :תסקיר ראשוני ,טיוטת תסקיר

באמצעות תכניות לפיתוח כפרי ( ,)RDPשבמסגרתן חלה חובה לבצע

ותסקיר סופי .טיוטת התסקיר נדרשת רק אם התסקיר הראשוני

תסקיר סביבתי אסטרטגי.

מצביע על השפעות משמעותיות הצפויות מההסכם .כחלק מתהליך

מחוז פיימונט שבאיטליה משתרע על שטח של  25,400קמ"ר.

גיבוש הסכם סחר חופשי עם ירדן ( )2008בוצע בקנדה תסקיר

נמיביה .פארק לאומי אטושה  /צילום :אייבי ארז
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מדיניות חקלאית[ :]9האיחוד האירופי מעניק ,לצד הסבסוד הישיר

הכלכליות הצפויות של ההסכם ובהשפעות הסביבתיות שלו

ראשוני ,ומסקנותיו היו שלא צפויות השפעות סביבתיות מהגדלת

בהחלטות התכנוניות קריטי לשמירת המגוון הביולוגי .ההכרה

היבוא מירדן .לאור התוצאות לא הוכנה טיוטת תסקיר .תסקירים

בחשיבות הנושא הביאה חלק מהמדינות להגדיר את שמירת המגוון

האירופי ( .)2012הם בחנו את ההשפעות של פליטת גזי חממה,
שימוש באנרגיה ושימוש במים ועם ארצות מרכז אמריקה (.)2001

במאפייני המערכות האקולוגיות ולשלב שיקולים אקולוגיים

גם במקרים אלו לא הומלץ להכין טיוטת תסקיר.

בהחלטות הקשורות לפעילויות כלכליות .חוק המגוון הביולוגי קובע
שעל משרד הסביבה והאנרגיה ועל הציבור להקפיד שלא לפגוע

תחומים נוספים שבהם נערכים במדינות שונות ,כדרך שגרה,

בקיום התהליכים האקולוגיים .באנגליה מסמך תכנון המדיניות

תסקירים אסטרטגיים:

הלאומית  ,המגדיר את מדיניות הממשלה בתחום התכנון ,דורש

תכניות מתאר מקומיות כוללניות .התכנון המקומי בדרום

ממערכת התכנון לפעול לשיפור מצב המגוון הביולוגי כאמצעי

מורכב מתכניות כוללניות ומתכניות

להבטחת פיתוח בר-קיימא ולמימוש מחויבות הממשלה לעצירת

אפריקה

[]60

ובאנגליה

[]85

[]27

מפורטות .התכנון הכוללני נעשה על בסיס תסקיר סביבתי אסטרטגי.

הידרדרות המגוון הביולוגי.

כחלק מהתסקיר נדרש בתקנות להתייחס למידע על המגוון הביולוגי

מבין מגוון הכלים שעשויים להשפיע על הפנמת שיקולי המגוון

ולבחון את ההשפעות עליו .באנגליה ,לדוגמה ,נדרשים מיפוי ודירוג

הביולוגי בתהליך התכנון ,ובהם שמירת עצמאות המערכת ,הבטחת

של אתרים חשובים מבחינת המגוון הביולוגי והגיאולוגי ,ובדרום

ייצוג לאינטרס המגוון הביולוגי בהרכב ועדות ,שיתוף הציבור בתכנון

אפריקה נדרשת התייחסות למערכות אקולוגיות בסיכון ,על בסיס

והתבססות על ידע מקצועי ,התמקדנו במסגרת זו בכלי של תסקירי

רשימות של מערכות אקולוגיות שהוכנו מכוח חוק המגוון הביולוגי.

השפעה על הסביבה .זהו כלי הנמצא בשימוש ברוב המדינות ,כולל

שילוב שיקולי שמירת המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות

נוספים נעשו ,לדוגמה ,לקראת חתימת הסכמי סחר עם האיחוד

הביולוגי כאחת מהמטרות של מערכת התכנון.
בקוסטה ריקה חוק הסביבה[ ]120מחייב את מערכת התכנון להתחשב

1

בישראל ,ברמת הפרויקטים.
בעת הכנת תכניות מפורטות ,חלה חובה להתחשב במידע שהצטבר
בתסקירים האסטרטגיים ,לצד הדרישה לבצע עבורן תסקירי השפעה
על הסביבה.

הטמעת השיקולים נעשית בשתי רמות:
•חיוב לבצע תסקיר השפעה על הסביבה לפרויקטים שזוהו מראש
כבעלי השפעה משמעותית על המגוון הביולוגי .שתי שיטות

דיג :חוק המגוון הביולוגי באוסטרליה מחייב לבצע תסקירים

עיקריות להבטחת איתורם של פרויקטים אלו הן:

אסטרטגיים לאזורי דיג טרם אישור תכנית ניהול לאזור הדיג.

> הפקדת ההחלטה בידי גורם מקצועי המתמחה בנושא המגוון

תסקירים חוזרים מתבצעים מדי שלוש שנים[ .]18הרשות האוסטרלית

הביולוגי .גורמים אלו פועלים לצד מקבלי ההחלטות בנושא ביצוע

לניהול אזורי דיג ( AFMA, Australian Fisheries Management

תסקירי השפעה במערכת התכנון .בקוסטה ריקה  ,לדוגמה,

 )Authorityאחראית לביצוע התסקירים .העקרונות העיקריים

הסמכות נתונה בידי המועצה הלאומית לניהול מגוון ביולוגי,

המנחים את התסקירים הם מניעת ניצול יתר של דגה והשפעה

באמצעות המשרד הטכני של המועצה .החלטתה מחייבת את

מינימלית על הסביבה .התסקירים מבוצעים בהתאם למדריך לניהול

הרשות האחראית על יישום מנגנון תסקירי ההשפעה על הסביבה

אקולוגי מקיים של אזורי דיג שאושר על ידי שר הסביבה[ .]29במסגרת

ומחייבת שימת דגש מיוחד בפרויקט על בדיקת חלופות מיקום.

ההערכה נבחן קיום כלים לאיסוף נתונים ,לניתוח מקיף ומוכנות

 Natural Englandהוא גוף ציבורי סטטוטורי עצמאי באנגליה ,

ניהולית להגיב להשפעות צפויות של הדיג על מיני מטרה (מינים

והוא האחראי לשמירת המגוון הביולוגי והשטחים הפתוחים .בידי

מסחריים) ,מינים לא מסחריים ודיג לוואי ועל המערכות האקולוגיות

הגוף הסמכות להחליט על ביצוע תסקירי השפעה לפעילויות

ובתי הגידול השונים.

חקלאיות המשנות את הטופוגרפיה ,כמו גידור או הסרת משוכות

[]39

[]71

צומח (  ,hedgerowsשולי שדות המאופיינים בצומח טבעי
להרחבה ביחס לתסקירים סביבתיים אסטרטגיים ,נפנה לפרסום ארז ,ח.2012 .

וחשיבותם רבה לשמירת המגוון הביולוגי במרחבים חקלאיים),

חקיקה וכלים משפטיים להגנת המגוון הביולוגי :תסקירים סביבתיים אסטרטגיים.

ולפעילויות המשנות את פני הקרקע ,כמו בירוא צמחייה טבעית

החברה להגנת הטבע.

(כולל צמחייה בשטחים חקלאיים שלא עובדו לפחות  15שנה).
התסקירים במקרים אלו נעשים מכוח תקנות תסקירי השפעה

 1.3מערכת התכנון :שילוב שיקולי המגוון הביולוגי בתסקירי

שהן ייעודיות למגזר החקלאי[ ,]119מכיוון שפעולות עיבוד חקלאי

השפעה על הסביבה לפרויקטים

אינן כפופות להוראות מערכת התכנון הכללית.

להחלטות של מערכת התכנון על ייעודי קרקע יש השפעה ישירה על

> הגדרת מדדים ברורים המאפשרים למקבלי ההחלטות במערכת

שמירת מערכות אקולוגיות מתפקדות ,על רציפות בתי גידול ועל

התכנון לזהות פרויקטים המשפיעים על המגוון הביולוגי .לדוגמה,

מניעת הרס וקיטוע שלהם .לאור זאת ,שילוב שיקולי מגוון ביולוגי

נספח המונה רשימה של בתי גידול

באנגליה מצורף לתקנות

[]118
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החברה להגנת הטבע

1

שהימצאותם בשטח הפרויקט מחייבת הפעלת שיקול דעת

נמצאו בחוק המגוון הביולוגי בקוסטה ריקה .החוק מחייב להגדיר

באשר לצורך בתסקיר השפעה .הרשימה כוללת בתי גידול לחים,

בכל תסקיר השפעה על הסביבה מדדים לבחינת שינויים והשפעות

חופים ,אזורי הרים ויער ואזורים מוגנים .בדרום אפריקה מוגדרת

שליליות צפויות על המגוון הביולוגי ,לזהות תהליכים ופעילויות

טבלה של אזורים וסוגי פעילויות שהצירוף שלהם

המשפיעים על שמירת המגוון הביולוגי ועל השימוש בו ,ולפרט

בתקנות

[]125

מחייב הפעלת שיקול דעת לביצוע תסקיר השפעה .לדוגמה ,חלה

אמצעים למניעה או למזעור של ההשפעות שזוהו.

חובה לשקול ביצוע של תסקיר השפעה לתכנית שכוללת בניית

הוראות מנחות נמצאו באנגליה במסמך המסגרת למדיניות
שאינו סטטוטורי .המסמך מגדיר מדרג שיקולים

מבנה תיירות באזור מזרח הקייפ ,לתכנית שהיא בטווח של 10

התכנון הלאומי

קילומטרים מפארק לאומי ,לתכניות בשטח של תכניות ביו-

בהליך קבלת ההחלטות התכנוניות :בחינת חלופות שימנעו נזק

גיאוגרפיות או באזורי גלעין של שמורות ביוספריות או לתכנית

משמעותי למגוון הביולוגי; בהיעדר חלופות ,יש לבחון דרכים

לבירוא צמחיה טבעית בשטח של מעל  30דונם ,באזור הקייפ

למזעור הנזק; אם לא ניתן למנוע נזק משמעותי ,יש להבטיח

[]27

המערבי וכו'.

פיצוי אקולוגי; ובהיעדר אפשרות לפיצוי אקולוגי  -יש לדחות את

•הטמעת החובה לבדוק את השפעות הפרויקט על המגוון הביולוגי

הפרויקט.

בהנחיות של כל תסקיר השפעה על הסביבה .הוראות מסוג זה

 /צילום :אייבי ארז
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השקעה במחקר ובתשתיות מידע
כבסיס לקביעת מדיניות

"Natural species are the library
"from which genetic engineers can work

העיקרון

הקשורים למגוון הביולוגי ,סמכויות לביצוע הערכות סביבתיות

אמנת המגוון הביולוגי מדגישה את חשיבות הטמעתו של ידע

וסמכויות ייעוץ למשרד הסביבה ולגופי התכנון.

מדעי בהליך קביעת מדיניות לשמירה על המגוון הביולוגי .המבוא

בקוסטה ריקה מחקר המגוון הביולוגי הוא בתחום האחריות של

לאמנה מונה כאחת הסיבות לאימוצה את מודעות המדינות

המועצה הלאומית למגוון ביולוגי ,שהוקמה מכוח חוק המגוון

החברות "לחוסר הכללי בידע ובמידע בנוגע למגוון הביולוגי ולצורך

הביולוגי .סמכויותיה חורגות מתחום המחקר וכוללות גם סמכויות

הדחוף לפתח אפשרויות מדעיות ,טכניות ומוסדיות ליצירת ההבנה

לעיצוב מדיניות השימוש ,השיקום והגישה למשאבי המגוון הביולוגי,

שתשמש בסיס לתכנון אמצעים מתאימים וליישומם".

וכן פיקוח וחינוך להעלאת המודעות לנושא .המועצה ממומנת

השקעה במחקר ובתשתיות מידע כבסיס לקביעת מדיניות

Thomas E. Lovejoy /

2

מתקציב המדינה ,מתרומות ,מקנסות ,מאחוזים מתשלומים עבור
הכלים:

רישיונות ומהכנסות מכניסה לפארקים לאומיים .החוק קובע חובת

 2.1הקמת רשות סטטוטורית למחקר מגוון ביולוגי ולחיזוק הקשר

התייעצות של משרדי ממשלה עם המועצה בנושאים רלוונטיים

בין המדע לקביעת המדיניות.
 2.2השקעה בתשתיות מידע :מיפוי ארצי של בתי גידול ואזורים
רגישים.

למגוון הביולוגי.
באנגליה הוקמה מכוח חוק הסביבה הטבעית והקהילה הכפרית
( )2006רשות לא-ממשלתית סביבתית-מקצועיתNatural ,

 2.3עידוד מחקר המגוון הביולוגי בשמורות טבע.

 .Englandהרשות אחראית לניטור מצב המגוון הביולוגי ולשמירתו,

 2.4מחקר ופיתוח סביבתי כתנאי לזכייה בחוזים ממשלתיים:

לביצוע ומימון מחקרים ולייעוץ לרשויות ציבוריות .חובת היוועצות

קידוחים ימיים בנורבגיה.
 2.5תמריצים כלכליים והשקעות ממשלתיות במחקר :שיקום
מאגרי דיג.

עם הרשות ,על פי חוק ,נדרשת למשל בעת ביצוע תסקירי השפעה
לפעילויות חקלאיות .לרשות יש סמכויות ביצועיות בנוגע לחתימה
עם בעלי קרקעות על הסכמים המגבילים את זכויות השימוש שלהם
בקרקעות ומחייבים אותם לנהל את הקרקע באופן שמשמר את

 2.1הקמת רשות סטטוטורית למחקר מגוון ביולוגי
ולחיזוק הקשר בין המדע לקביעת המדיניות

המגוון הביולוגי .הרשות מוסמכת לקדם את מטרותיה באמצעות
תמריצים כספיים כגון מענקים ,הלוואות או בטוחות.

פערי הידע הגדולים בתחום המגוון הביולוגי ,מחסור בידע שישמש
כבסיס לקבלת החלטות מדיניות מושכלות ונתק בין אנשי המדע

 2.2השקעה בתשתיות מידע :מיפוי ארצי של בתי גידול

לקובעי מדיניות הם אתגרים שעימם מתמודדות כל המדינות,

ואזורים רגישים

ובכלל זה ישראל .כדי לצמצם את הפערים ולגשר על הפער בין מדע

מדינות רבות הכירו בחשיבות של מיפוי וניטור שטחים רגישים

למדיניות ,הוקמו בכמה מדינות רשויות סטטוטורית למחקר של

מבחינת המגוון הביולוגי ,ברמה לאומית ואזורית ,ככלי לשילוב

המגוון הביולוגי ולגישור פתרונות אל קובעי המדיניות.

שיקולי מגוון ביולוגי בקבלת החלטות .החובה להבטיח את תהליך

בדרום אפריקה חוק המגוון הביולוגי הקים בשנת  2004רשות

המיפוי מעוגנת במדינות רבות בחקיקה.

לאומית סטטוטורית ( ,)SANBI, Natinonal Biodiversity Institute
הפועלת תחת משרד הסביבה .יעדיה העיקריים של הרשות

מיפוי מרחבי של המגוון הביולוגי

הלאומית הם גישור על הפער בין מדע למדיניות ובין מדיניות ליישום.

> מיפוי שטחים פתוחים וחקלאיים בהתאם לרגישותם הסביבתית.

הרשות אמורה לשמש צינור מקשר שמנגיש למקבלי ההחלטות ידע

בצרפת

אחת מתשע תכניות המתאר הארציות (תמ"א)

מדעי עדכני .לרשות יש סמכויות ברורות ביחס למחקר בתחומים

עוסקת בסיווג שטחים פתוחים וחקלאיים בהתאם לרגישותם

[]131
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הסביבתית .אחת ממטרותיה המוצהרות של התמ"א היא הרחבת

מיידית לשימור ולניהול.

ההגנה על המגוון הביולוגי באמצעות הקמת רשת מסדרונות

בדרום אפריקה[ ]20הרשות הלאומית למגוון ביולוגי ,בשיתוף משרד

אקולוגיים והרחבת היקף השטחים המוגנים .שנת היעד שהציבה

הסביבה ,ביצעה בשנת  2004סקר מקיף ראשון של מצב המגוון

התמ"א להקמת הרשת האקולוגית הלאומית היא .2020

הביולוגי ,ברמת מערכות אקולוגיות .על בסיס הסקר פורסמה בשנת
 2008תכנית מסגרת לאומית סטטוטורית ,המתמקדת ביעדים

> מיפוי לאומי של שטחים לפי רגישות מגוון ביולוגי ולפי מערכות

ובאזורים רגישים מבחינת מגוון ביולוגי שנמצאים בעדיפות מידית

אקולוגיות הנמצאות בסיכון .מיפוי שטחים רגישים מבחינת המגוון

לטיפול .חוק המגוון הביולוגי מחייב לעדכן את התכנית כל חמש

הביולוגי מתבצע במדינות שונות במסגרת תכניות לאומיות למגוון

שנים .תכנית זו היא בסיס מידע לתכנון ארצי כולל של המגוון

הביולוגי .בדרך כלל מושם דגש על זיהוי אזורים שנמצאים בעדיפות

הביולוגי .מכוח החוק ,ניתן להכריז על אזורים שזוהו כרגישים

מדדים להערכת מצב האיום על מערכות
אקולוגיות בדרום אפריקה

[]20

בהוצאת משרד הסביבה דרום אפריקה

שטח מקורי (בעבר)

[]82

מאתר המכון הלאומי למגוון ביולוגי דרום אפריקה ()SANBI
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מערכות אקולוגיות בסיכון -

מערכות אקולוגיות בסיכון -

עבורם תכניות ביו-אזוריות ,הכוללות זיהוי ,מיפוי מפורט וניטור של
המגוון הביולוגי ושל אזורים התומכים בתהליכים אקולוגיים; קווים

חוק המגוון הביולוגי פורסמה בדרום אפריקה ברשומות בדצמבר

מנחים לשימושי קרקע אפשריים; והגדרת רמות סף שירידה מהן

 .2011המדדים למיון רמות הסיכון של מערכות אקולוגיות מוצגים

תגרום לשינוי משמעותי במצב המערכות האקולוגיות .החלטות

בתרשים בעמוד הקודם .פרישת המערכות האקולוגיות שהוכרזו

מערכת התכנון חייבות להתחשב במידע שבתכניות הביו-אזוריות.

כמערכות אקולוגיות בסיכון ,בעבר וכיום[ ,]82מוצגת במפות לעיל

אזורים ביולוגיים יכולים להיות מוכרזים בקרקעות שבניהול המדינה

ומצביעה בבירור על הצמצום הדרסטי בשטחן.

גם באוסטרליה ,מכוח חוק הסביבה והמגוון הביולוגי ,אך לתכניות

באירופה קיימות ,כמפורט להלן ,כמה רשתות אקולוגיות הבנויות

הביו-אזוריות באוסטרליה אין מעמד סטטוטורי.

מאתרים בעלי חשיבות מבחינת מגוון ביולוגי ומאזורים המקשרים

בנוסף למיפוי מרחבי של שטחים רגישים ,מדינות אחדות דוגמת

ביניהם .הרשתות הוקמו מכוח אמנות בין-לאומיות ומכוח

דרום אפריקה וארצות הברית מחייבות בחוק למפות את המערכות

דירקטיבות של האיחוד האירופי.

השקעה במחקר ובתשתיות מידע כבסיס לקביעת מדיניות

מבחינת המגוון הביולוגי כאזורים ביולוגיים (  )bioregionsולערוך

האקולוגיות הנמצאות בסיכון.
הרשימה הראשונה של מערכות יבשתיות בסיכון שהוכנה מכוח

2

הדירקטיבות האירופיות
הדירקטיבות הן חלק מהחקיקה של האיחוד האירופי.

(בחקיקה ראשית או משנית) נתון לשיקול דעת

כל מדינה באיחוד חייבת לקלוט את הדירקטיבות בספר

המחוקק בכל מדינה ,ובלבד שהחקיקה תגשים את יעדי

החוקים שלה ,בהתאם ליעדים וללוחות זמנים הקבועים

הדירקטיבה.

בהוראות הדירקטיבות .אופן קליטת הדירקטיבות

Natura 2000

 Natura 2000היא רשת אקולוגית המורכבת מאזורים

המגנים על יותר מ 200-בתי גידול ועל כ 1,000-מינים.

מוגנים שהוכרזו מכוחן של שתי הדירקטיבות המרכזיות
העוסקות בשימור הטבע:

ה ,2009( Birds Directive -החליפה את האמנה משנת

ה ,]104[)1992) Habitats Directive -שמטרתה הגנה על

 ,]105[)1979שמטרתה להגן על עופות ועל בתי הגידול

מינים ועל בתי גידול ברחבי היבשת .מכוחה הוכרזו אזורי

שלהם באירופה .מכוחה הוכרזו אזורים מוגנים מיוחדים

שימור מיוחדים (,)SAC's, Special Areas of Conservation

(.)SPA's, Special Protection Areas
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פרישת אתרי  Natura 2000על רקע
[]81

מפת האזורים הביוגאוגרפיים באירופה (יולי )2008

מאתר ECNC - europian center for nature conversation
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Emerald Network
אמנת ברן ( )1982דורשת מהמדינות החברות בה לפתח

הרשת מתבססת על עקרונות דומים לאלו של Natura

רשת אקולוגית של אתרים בעלי ערך שימור מיוחד

 2000ומהווה בפועל הרחבה שלה למדינות אירופאיות

)(ASCI's, Areas of Special Conservation Interest

שאינן חברות באיחוד האירופי וכן למדינות באפריקה

מבחינת החי והצומח ובתי הגידול שלהם.

כמו סנגל ומרוקו.

השקעה במחקר ובתשתיות מידע כבסיס לקביעת מדיניות

Bern Convention’s

Pan-European
Ecological Network
 (PEEN) Pan-European Ecological Networkהיא רשת

אזורי גלעין ,ששטחם איכותי וגדול דיו כדי לקיים

המתפרשת על פני  54מדינות .היא הוקמה על בסיס

מערכות אקולוגיות מתפקדות ,מסדרונות אקולוגיים

החלטה של ועידת השרים האירופים לסביבה בשנת

להבטחת קישוריות בין המערכות ולאפשר נדידה

 ,1995כחלק מאימוץ אסטרטגיה כלל-אירופית להטמעת

והגירה של מינים ,ואזורי חיץ להגנה על אזורי הגלעין

שמירת המגוון הביולוגי והנופי .המטרה שהוצבה הייתה

והמסדרונות מהשפעות חיצוניות.

להשלים תוך  20שנה הקמה של רשת שיהיה בה ייצוג

יישום רעיון הרשת מתבסס על רשתות הNatura 2000-

לכלל רכיבי המגוון הביולוגי (מינים ומערכות אקולוגיות),

וה Emerald-והכלים המגנים עליהן .על כלים אלו נוספו

כולל מערכות מפתח שניזוקו ושוקמו .המערכת כוללת

כלים רגולטיביים של מועצת אירופה והאיחוד האירופי.

Marine Environment of the
North-East Atlantic
רשת הMarine Environment of the North-East -

על אלו הכלולים כבר ברשת  .Natura 2000המדינות

 Atlanticנועדה להיות רשת אזורית של אזורים ימיים

החברות נקראו בשנת  2007לקדם איתור של אזורי

מוגנים .היא מוקמת מכוח אמנת אוספר ()OSPAR, 1992

שימור במים העמוקים ,כדי ליצור מערכת אזורי שימור

ומטרתה קידום הכרזה על אזורים ימיים מוגנים נוספים

לאומיים המקושרים ביניהם ברמה הבין-לאומית.
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מיפוי מקורות מים

במסגרת הגדרת מטרות ההכרזה של אזורים מוגנים ימיים .זאת לצד

הצורך לחייב מיפוי מקיף של מקורות מים ואגני היקוות במדינות

מטרות של שמירה על המגוון הביולוגי ,מטרות חינוכיות וכלכליות

השונות משקף את המצב העגום של מקורות המים ואת האיום

(תרומה לאישוש מאגרי הדיג באזורים המוגנים ומחוצה להם,

הממשי המרחף עליהם.
דירקטיבת המים של האיחוד האירופי

שמירה על יציבות המערכות האקולוגיות ,פנאי ונופש ועוד) .החוק
[]33[,]106

מחייבת את מדינות

הצרפתי

[]130

 ,לדוגמה ,מגדיר את מטרת ההקמה של אזורים מוגנים

האיחוד האירופי למפות ולנטר את מקורות המים .לכל מקור מים

ימיים כ"תרומה לידע משופר של המורשת הימית ,כמו גם ההגנה

נקבעת הרמה האקולוגית ,הנעה בין גרועה מאוד לגבוהה .לצורך

והפיתוח בר-הקיימא של הסביבה הימית" .הצו שהקים את The

המיפוי נקבעו מדדים הקשורים לעושר הביולוגי הקיים בגוף

 ,Mer d’Iroise Marine Parkהשמורה הימית הראשונה בצרפת ,קבע

המים וסביבותיו ,מאפיינים פיזיים (כמות ,עומק ,מהירות זרימה

גם הוא ש"שיפור ההבנה של המערכות האקולוגיות הימיות והפצה

בתקופות שונות) ,מאפיינים כימיים ,גורמי זיהום קבועים ומשתנים

של הידע" יהווה קו מנחה בניהול השמורה.

ועוד .המיפוי כלל גם בחינה של מי התהום ,עם דגש על כמות מי

באופן דומה ,החוק בדרום אפריקה קובע שמטרות הכרזת אזורים

התהום ואיכותם .קביעת הסטאטוס האקולוגי של מקורות המים

מוגנים ימיים הן שמירת המגוון הביולוגי ,פתרון קונפליקטים

בארצות הברית[ ]10נקבע באופן יחסי  -המדדים האקולוגיים נמדדים

הנובעים משימושים מתחרים באזור ,קידום ניהול ראוי של הדיג

ביחס לייעוד של מקור המים ,מדד שהדירקטיבה האירופית אינה

והקצאה של סביבה נקייה מהשפעות אדם למחקר.

מתחשבת בו.

בקנדה הוקם אזור מוגן ימי סביב  - Gullyהקניון התת-ימי הגדול
ביותר במזרח צפון אמריקה ,המאכלס מגוון מרהיב של אורגניזמים

מיפוי רגישות אקולוגית של שטחים חקלאיים

ימיים[ .]75התקנות שמכוחן הוקם האזור המוגן מחלקות אותו

בקוסטה ריקה החוק מחייב למפות ולנטר אדמות חקלאיות על פי

לאזורים עם רמות הגנה שונות .בשטח המוגן לחלוטין התקנות

ערכן החקלאי ,הסוציו-אקונומי והאקולוגי .במסגרת המיפוי יש

אוסרות כל פעילות שהיא ,למעט פעילות מחקר .כל פעילות מחקר

להגדיר את אופי החקלאות התואמת לקרקע באזור .המיפוי אמור

בשטח זה דורשת אישור של השר על בסיס חוות דעת של ועדת

להוות בסיס להקצאת קרקעות לשימוש חקלאי ,לתכניות ניהול,

מומחים מייעצת המעריכה את ההשפעה הצפויה של המחקר על

לשימור ולהשבחת קרקעות.

הסביבה .השר יכול לאשר גם מחקרים שלכאורה אינם תורמים
לשמורה ,אך יש להוכיח שהמחקר יגרום להפרעה מינימלית.

 2.3עידוד מחקר המגוון הביולוגי בשמורות טבע
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 2.4מחקר ופיתוח סביבתי כתנאי לזכייה בחוזים ממשלתיים:

המוגנים במדינה כרשת רכיבים הזוכים לרמת הגנה שונה ,בהתאם

קידוחים ימיים בנורבגיה

לסיווגם לקטגוריות ניהול שונות .הקטגוריות נקבעות בהתאם

המערכות האקולוגיות הימיות הן בעלות ערך גבוה ביותר מבחינת

למטרת ההכרזה ולרמת ההגנה של כל אזור .הקטגוריה יכולה לנוע

המגוון הביולוגי .הן בין המערכות המאוימות ביותר בעולם,

בין ריבוי שימושים באזור ,כל עוד השימושים אינם פוגעים במטרה

ולפעילויות הקשורות לתעשיית הקידוחים הימיים יש פוטנציאל

של הגנה על תפקוד המערכת האקולוגית ,לבין הגנה מוחלטת על

גבוה לפגיעה בהן .באנגליה נדרשים מפעילי הקידוחים להוכיח את

המגוון הביולוגי בשמורות טבע .על פי מדריך חקיקת האזורים

יכולותיהם הסביבתיות .זאת כדי להקטין את הסיכונים למערכת

המוגנים של ה ,]45[IUCN-הגישה המערכתית אומצה ברוב המדינות.

האקולוגית .שתי הדרישות המקובלות ביותר הן הצגה של מדיניות

קיום של מערכות אקולוגיות מתפקדות היטב בתוך האזורים

החברה בתחום הבטיחות והסביבה והצגה של מערכות ניהול

המוגנים הופך אותם למתאימים ביותר למחקר .ואכן ,בחינה של

סביבתיות.

מטרות ההכרזה ,בעיקר באזורים מוגנים עם רמת הגנה גבוהה,

בנורבגיה[ ]52חברות קידוח המעוניינות להתחרות במכרזים על חוזים

מעלה שלצד המטרה המרכזית של הגנה על המגוון הביולוגי הייחודי

ממשלתיים בתחום ,נדרשות להוכיח יכולות מחקר ופיתוח טכנולוגי

בשטחם ,מוגדרת גם כמטרה האפשרות לבצע בהם מחקר מדעי.

לשיפור הביצועים הסביבתיים בתחום ניצול משאבי האנרגיה .דרישה

בדרום אפריקה ,לדוגמה ,שתי המטרות של הכרזה של שמורות טבע

ייחודית זו מטרתה לצמצם את ההשפעות על המגוון הביולוגי.

מיוחדות ( )Special nature reserveהן הגנה על מערכות אקולוגיות

בעקבות הדרישה הנורבגית הושקעו בתעשיית האנרגיה ביליוני

רגישות וייחודיות ,מינים ומאפיינים טופוגרפיים וגיאולוגיים או

דולרים בפיתוחים סביבתיים .בין ההישגים ניתן למנות השגת יעד

הבטחת האפשרות לביצוע מחקר מדעי וניטור סביבתי של השטח[.]58

של הפסקה מוחלטת של שפיכת מזהמים לים בפעילויות קידוח.

בשנים האחרונות קיבלה המודעות הגוברת לפערי הידע בתחום

על פי ההערכה ,צפוי הישג דומה ביחס לשחרור של תוספים כימיים

הביולוגיה הימית ביטוי בהצבת השימוש למחקר כשימוש מרכזי

בתהליך הייצור .על פי הנתונים באתר משרד האנרגיה הנורבגי,

תעשיית האנרגיה בנורבגיה אחראית כיום רק לשלושה אחוזים

שהיו במצב של ניצול יתר בשנת  2000נמצא במגמת שיפור .המהפך

מהחומרים הרעילים המשוחררים לסביבה הימית.

קרה בעקבות עדכון חוק הדיג בשנת .2007

 2.5תמריצים כלכליים והשקעות ממשלתיות במחקר:

מאגרי הדיג בארצות הברית ובאוסטרליה ,הוא ניהול של תחום הדיג.

שיקום מאגרי דיג

הניהול כולל בין השאר השקעה במחקר ביולוגי ימי שתומך בקביעת

מנתוני ארגון המזון והחקלאות של האו"ם עולה כי בשנת 2009

מדיניות ,הפנמה בחקיקה של עיקרון הזהירות המונעת ואכיפה

 30%ממאגרי הדיג בעולם התרוקנו כליל או היו מצויים במצב של

ופיקוח יעילים..

ניצול יתר ו 57%-נוספים נוצלו עד תום (באופן שבו ניצול נוסף יפגע
בשרידותם) .להידרדרות מאגרי הדיג יש משמעויות סביבתיות,

תקציב המחקר

כלכליות וחברתיות מרחיקות לכת ,ולכן מדינות רבות החלו להשקיע

( )NMFSבשנת  2011היה כ 53.4-מיליון דולר ,והיה אמור לגדול

[]67

של רשות הדיג הימי הפדראלית בארצות הברית

השקעות גדולות בניסיון למנוע את המשך ההידרדרות ולשקם

בכ 15-מיליון דולר נוספים בשנת .2012

את מאגרי הדיג .רוב המאמצים לא זכו עד כה להצלחה יתרה ,אך

באוסטרליה קיימת רשות ייעודית לאיסוף מידע וחקר שטחי הדיג

לאורך חופי אוסטרליה וארצות הברית ניתן לראות מגמות של

בתחום המים הכלכליים האוסטרליים (FRDC, Fisheries Research

מצביע על שינוי במגמת

 .)and Development Corporationהרשות ממומנת על ידי הממשלה

שיפור .מחקר בארצות הברית ()2010

[]66

ההידרדרות של מאגרי הדיג 25 :אוכלוסיות שהיו בניצול יתר כרוני

האוסטרלית ועל ידי תאגידי הדיג.

בשנת  2006הוצאו מהרשימה בשנת  ,2010ומצבם של  63%מהמינים

"Emphasizing what we don't know often drawns

המידי נדרש לנהל את תחום הדיג בראש ובראשונה

out what we do know" and "We know what needs to be

בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת ,דהיינו ,להקטין באופן

]done to rebuild many resources"Andrew A. Rosenberg[16

משמעותי את מאמץ הדיג ,להגביר את האכיפה ולהכריז

סדנת ניהול בר-קיימא של הדיג בים התיכון ,נובמבר ( 2012חלה"ט)

השקעה במחקר ובתשתיות מידע כבסיס לקביעת מדיניות

גורם מרכזי ,בעל תרומה משמעותית להצלחה היחסית בשיקום

2

על אזורים מוגנים ימיים.
יש להיזהר שהדגשת החסר בידע לא תאפיל על מה שכבר

יש לחדד את ההבדל בין חשיבות תרומת המחקר ובין

ידוע ,ואנחנו יודעים מה נדרש כדי לשקם את מאגרי הדיג

חשיבותם של גורמי ההצלחה האחרים :בעוד שהמחקר

(תרגום חופשי לציטוט דברי ד"ר אנדי רוזנברג לעיל).

נועד לשפר את ניהול הדיג בטווח הארוך ,הרי שבטווח

מים כלכליים -
)Exclusive Economic Zone (EEZ
אמנת הים ( ]99[)UNCLOS, 1982מאפשרת למדינות חוף

התחום של  12מייל ימי מגבול המים הטריטוריאליים (עד

להכריז על האזור הנמשך מגבול המים הטריטוריאליים

 24מייל ימי מהחוף) ,נקרא האזור הסמוך (Contiguous

ועד  200מייל ימי מחופי המדינה ( 370ק"מ) כמים

 ,)zoneובו יש למדינות סמכות לאכוף את חוקיהן בתחום

כלכליים .בתחום זה יש למדינה זכויות לנצל ,לחקור,

זיהום הים ,מיסוי ,מכס והגירה.

לשמר ולנהל את המשאבים הטבעיים בים ובקרקעיתו.
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2

חלק מתקציב הרשות האוסטרלית מושקע במחקר בנושא הפחתת

עם מרווחי ביטחון גדולים .התמריץ לקידום מחקרים בשטח גבוה,

דיג הלוואי ( .)Bycatchדיג הלוואי הוא דיג של בעלי חיים חסרי ערך

מפני שהגדלת הוודאות המדעית על בסיס תוצאותיהם מאפשרת

כלכלי הנשלים אגב פעילות הדיג .דיג הלוואי מסכן מיני דגים ,צבי ים,

לצמצם את מרווחי הביטחון ולהגדיל את מכסות הדיג ,ובהתאם -

יונקים ימיים ועופות ימיים ,והוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על

להגדיל את הרווחים בענף באופן משמעותי.

הידרדרות המערכות האקולוגיות הימיות בעשורים האחרונים .תיקון

מכסות הדיג השנתיות נקבעות בארצות הברית על פי שלושה מדדים

חוק הדיג בארצות הברית ( )2007הגדיר את המאבק בדיג הלוואי

(ראה תרשים להלן) .שיטות המחקר שעל פיהן נבחן המצב האקולוגי

כמטרה .לצורך השגת המטרה הוקמה ועדה המורכבת מאנשי מדע

של אזור הדיג ונקבעים המדדים מפורטות בתכנית הניהול האזוריות

המתמחים בתחומי האקולוגיה הימית ,מינים נודדים ועופות מים,

של שטחי הדיג שמכינות מועצות הדיג האזוריות ,בהתייעצות עם

והוקצו תקציבים למחקרים :מחקרים ביולוגיים דוגמת זה הבוחן את

גופים מדעיים .שלושת המדדים הם:

השפעת הדיג המסחרי בצפון מזרח ארצות הברית על עופות המים,

•סף ניצול בלתי-מקיים (  - (OFL – Overfishing Limitרף עליון

מחקרים טכנולוגיים דוגמת זה המפתח קרסים אלסטיים שיאפשרו

שמעליו הפגיעה באוכלוסיית הדגים ובתפקוד המערכת

לדגי טונה להשתחרר בקלות ,ופיתוח ציוד להפחתת דיג לוואי בדיג

האקולוגית וודאי.

חסילונים[.]54

•רף ניצול שנתי ( - (ACL – Annual Catch Limitרף תחתון שדיג

לצד ההשקעה הישירה במחקר ,הפנמת עיקרון הזהירות המונעת

במכסות נמוכות ממנו לא יפגע בקיימות המערכת האקולוגית.

מהווה גם הוא תמריץ כלכלי חשוב למחקר .באוסטרליה ניצול משאב

•רף ניצול ביולוגי סביר )- (ABC – Acceptable Biological Catch

הדיג בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת מוגדר כמטרה בחוק ניהול

מדד חדש וייחודי שנקבע בחוק הדיג האמריקאי

וקובע את

אזורי הדיג[ ,]114והוא מיושם באמצעות דו"חות הערכת סיכונים בשטחי

המכסות בפועל .הרף נמצא מתחת לסף ניצול בלתי-מקיים ומעל

הדיג ,שמכינות המועצות המייעצות לרשות הפדראלית לניהול משטר

לרף הניצול השנתי .הוא מציין את הקו שמתחתיו יש סבירות של

[]108

הדיג האוסטרלי.

יותר מ 50%-שהמכסה לא תוביל לניצול יתר או לפגיעה במאמצי

בארצות הברית מקבל העיקרון ביטוי באופן קביעת מכסות הדיג.

השיקום של האוכלוסייה .בהיעדר ידע מדעי על תפקוד המערכת

המכסות כוללות מקדמי ביטחון הנקבעים בהתאם לרמת חוסר

האקולוגית ,הרף יהיה נמוך וקרוב לרף הניצול השנתי .ככל שהידע

הוודאות המדעית באשר להשפעת הדיג על המערכת האקולוגית.

המצטבר מצביע על אפשרות לקרב אותו לסף ניצול בלתי-מקיים,

כשפערי הידע על מיני בעלי החיים בשטח מאגר הדיג ,על אוכלוסיות

ניתן להגדיל את מכסות הדיג.

דגים ועל המערכות האקולוגיות גדולים ,נקבעות מכסות דיג נמוכות,

היררכיה של מדדים לקביעת מכסות דיג

[]53

מתוך מצגת של שירות הדיג הימי הלאומי בארצות הברית ()NOAA
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הקמת מנגנוני ניהול ובקרה
לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי

האמנה קובעת כי כל צד לה "יסדיר או ינהל משאבים ביולוגיים*

בארצות הברית ,על פי חוק המינים בסיכון Endangered Species Act

החשובים לשמירת המגוון הביולוגי בין אם בתוך האזורים המוגנים

 ,]109[1973רמת האיום על בית הגידול היא אחד המדדים להכללת מין

או מחוץ להם ,במטרה להבטיח את שמירתם ואת השימוש בר-

ברשימת המינים בסיכון .הכרזה על מין כמין בסיכון מחייבת זיהוי

הקיימא בהם" (סעיף (8ג)) וכן "יאמץ אמצעים ביחס לשימוש

של בתי גידול קריטיים ההכרחיים לשיקומו והכנה של תכנית שיקום

במשאבים ביולוגיים כדי למנוע או למזער השפעות שליליות על

של המין ושל בתי הגידול שלו.

הקמת מנגנוני ניהול ובקרה לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי

העיקרון

לאישוש ולשיקום של רכיבי המגוון הביולוגי שבסיכון.

המגוון הביולוגי" (סעיף (10ב)).
באוסטרליה ובדרום אפריקה חוקי המגוון הביולוגי מחייבים ,כחלק
* משאבים ביולוגיים :רכיבי מגוון ביולוגי התורמים לרווחת האנושות

מהליך הכנת רשימות של מינים ומערכות/חברות אקולוגיות בסיכון,

והם בעל ערך כלכלי ,כגון מים ,דגים מסחריים ,צמחים למזון.

לבחון עבור כל מין שברשימה אם נדרשת הכנת תכנית שיקום.

כלי ניהול יעילים הם המפתח ליישום יעיל של יעדי מדיניות שהותוו

באוסטרליה[ ]13ועדה מקצועית הפועלת מכוח חוק הסביבה והמגוון

תוך התחשבות בשיקולי שמירת המגוון הביולוגי.

הביולוגי מגישה לשר הסביבה רשימה של מינים בסיכון .הרשימה
מפרטת את רמת הסיכון הנשקפת לכל מין (בסיכון גבוה ,בסיכון,

הכלים:

פגיע וכו') ,הצעת תכניות לשיקום והערכה בנוגע לחיוניות ביצוע

 3.1תכניות שיקום – הגנה על רכיבי מגוון ביולוגי בסיכון.

תכניות השיקום .תכניות השיקום יכולות להתייחס למין מסוים,

 3.2כלים לניהול אזורים מוגנים.

לכמה מינים או לאזור .ההחלטה על עדכון הרשימות והפעלת

 3.3תכניות לניהול משאבים.

התכניות היא בסמכות שר הסביבה .בשנת  2012אימץ שר הסביבה

 3.4דרישה מהסקטור העסקי להוכיח יכולת ניהול סביבתי ותגובה

האוסטרלי כ 45-תכניות שיקום .בין השאר הוכנו תכניות לשיקום

בחירום במסגרת קידוחים ימיים.

אוכלוסיות של אלבטרוסים ויסעורים ,שחפיות קוטב ומיני צפרדעים
בסכנת הכחדה  .נציין שבישראל רק  17%ממיני הצמחים המופיעים
[]89

חלק מכלי הניהול וממנגנוני הבקרה שנסקרו במחקר נועדו לשפר

בספר האדום המפרט את הצמחים הנמצאים בישראל בסכנה ,הוכרזו

את ההגנה הישירה על המגוון הביולוגי .כלים אחרים נועדו להגן

כערכי טבע מוגנים ( 71מתוך  418מינים)  .אחוז חסרי החוליות

על המגוון הביולוגי בעקיפין ,באמצעות ניהול מקיים של פעילויות

שבסכנה שהוכרזו כערך טבע מוגן מזערי ,ובאשר לדגי מים מתוקים

במגזרים המשפיעים עליו באופן משמעותי ,כמו מגזרי החקלאות,

 -אף מין לא הוכרז כערך מוגן.

[]8

האנרגיה והתכנון הפיזי.
תכניות לטיפול בתהליכי מפתח המאיימים על המגוון הביולוגי
 3.1תכניות שיקום – הגנה על רכיבי מגוון ביולוגי בסיכון

באוסטרליה ובדרום אפריקה נדרשת הכנה של רשימת תהליכי מפתח

תכניות שיקום של מינים ומערכות אקולוגיות בסכנה (הגנה ישירה)

המאיימים על רכיבי המגוון הביולוגי ובחינה של הצורך בתכנית

רשימות מוכרזות של מינים בסכנת הכחדה ושל מערכות אקולוגיות

פעולה לטיפול באיום .מטרת תכנית הפעולה היא להביא למקסימום

בסכנה מעניקות בדרך כלל הגנה חוקית מפני פגיעה .ארצות הברית,

את סיכויי ההישרדות של רכיבי מגוון ביולוגי שבסיכון.

אוסטרליה ודרום אפריקה עיגנו בחקיקה ,בנוסף להגנה הפסיבית
מפגיעה ,גם מנגנונים המחייבים את הרשויות לפעול באופן יזום
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מהו תהליך מפתח מאיים?
תהליך מפתח מאיים מוגדר כתהליך המשפיע או עשוי

המערכת האקולוגית יעברו מקטגורית סיכון נמוכה

להשפיע באופן ניכר על הקיום ,על התפוצה או על

לקטגורית סיכון גבוהה יותר או שהתהליך ישפיע על

ההתפתחות האבולוציונית של מינים מסוימים או של

שרידות של יותר ממין אחד או של מערכת אקולוגית

מערכות אקולוגיות מוגדרות .המדד להשפעת התהליך

אחת.

הוא באיזו מידה הוא מגדיל את הסיכון לכך שהמין או

תכנית פעולה לטיפול באיום
של נמלת האש הקטנה
בשנת  2006הוכרזה באוסטרליה התפשטותם של שישה

ב 6.7-מיליון דולר אוסטרליים במהלך ארבע השנים

מינים של נמלי אש פולשות כתהליך מפתח המאיים

הראשונות; מניעת התפשטות; ובקרת גודל האוכלוסיות

על המגוון הביולוגי .בין מיני הנמלים הפולשות גם

וניהול על ידי העברת מידע והוראות לציבור .ניתוח עלות

נמלת האש הקטנה ,הנמצאת ברשימת  100המינים

תועלת ,שבחן את עלות הנזקים לחקלאות ,לרווחת

הפולשים הגרועים בעולם שפרסם ה .ICUN-מקורה של

האדם באזורים ביישובים נגועים ,לשירותי המערכת

נמלת האש הקטנה הוא בדרום אמריקה ,ובשנת 2006

ולתיירות אל מול עלויות של ביעור הנמלה ,הצביע על

היא זוהתה בקווינסלנד ,אוסטרליה .במסגרת הכנת

יחס של  14:1לטובת הדברה מלאה של המין הפולש.

תכנית הפעולה נבחנו השפעותיה של הנמלה על המגוון

נמלת האש הקטנה היא מין פולש גם בישראל .כפי

הביולוגי[ .]62נמצא שהיא משנה את המערכות האקולוגית

הנראה הגיעה לישראל באמצע שנות ה ,90-אך זוהתה

באופן משמעותי ,על ידי דחיקה גורפת של מיני נמלים

רק בשנת  2005על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב.

מקומיים ופגיעה בחסרי חוליות .כך פוגעת הנמלה

היא זוהתה לראשונה בעמק בית שאן .החוקרים התריעו

בשירותי בקרה של המערכת האקולוגית ,כמו בקרת

על ההשלכות השליליות של התפשטות הנמלה בארץ.

[]21

למרות זאת לא ננקטו צעדים להשמדתה ,וכיום נמלת

מהווה מטרד קשה לבני אדם ולחיות

האש הקטנה מבוססת היטב בחלקים נרחבים של הארץ,

מזיקים ,אוורור קרקע והפצת זרעים .מחקר חברתי
מצא שהיא

משק .נבחנו ההשלכות הכלכליות של שלוש חלופות
פעולה[ :]11ניסיון להשמיד את הנמלה ,שעלותו הוערכה
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לבחינת העמידה בהם .המחקר כולל מיפוי של בתי גידול קריטיים

בהכרזת אזורים מוגנים ימיים לשמירת המגוון הביולוגי כשיקול מרכזי

להישרדות ,איתור אוכלוסיות הנתונות ללחץ מסיבי בגין התהליך

וניהול משאב הדיג הפסיק להיות המטרה הראשית להכרזה.

המאיים ,מיפוי של האינטרסים והמערכות שיושפעו מיישומה של

המגמה שמתפתחת כיום היא לשלב במסגרת האזורים המוגנים

התכנית ,הערכות זמן ליישום ועלויות.

הימיים את המטרה של שמירת המגוון הביולוגי עם המטרה של ניהול

דוגמה לתהליכי מפתח מאיימים שהוכנו עבורם תכניות טיפול

מקיים של אזורי דיג  .השימוש באזורים מוגנים ככלי לניהול הדיג

באוסטרליה הם ההתפשטות של נמלים פולשות ,ובהן נמלת האש

צריך להשתלב עם כלי ניהול נוספים כמו מכסות דיג ,מגבלות על גודל

הקטנה ( ,)2006נזקים הנגרמים על ידי חתולים מתפראים ()2008

ציי הדיג וציוד דיג ,מגבלות על גודל הדגים הנתפסים וסגירת אזורי דיג

והשפעת פסולת על יונקים ימיים (.)2009

(.)no-take areas

הקמת מנגנוני ניהול ובקרה לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי

תכניות הפעולה כוללות מתווה למחקר ,הגדרת יעדים ומדדים

במודעות לחשיבות הסביבה הימית העבירה את כובד המשקל

[]35

האזורים המוגנים תורמים לניהול מקיים בכמה דרכים :הם מאפשרים
טיפול ממוקד באוכלוסיות דגים הסובלות מניצול יתר

למגוון המינים ולאוכלוסיות שנפגעו מניצול יתר להתאושש; הם

בארצות הברית חוק הדיג ( ,Magnuson Stevens Fishery Actעודכן

מגנים על אזורים שבהם אחוז דיג הלוואי גבוה; הם מאפשרים לפתור

בשנת  )2007כולל הוראות לשיקום אזורים הסובלים מניצול יתר

קונפליקטים בין משתמשים שונים באמצעות יזוּר ( ,zoningהגדרת

של דגה .מועצת דיג אזורית המזהה מין או אוכלוסייה במצב של

אזורים המיועדים לשימושים שונים והגדרת היעוד והמגבלות בכל

ניצול יתר ,חייבת להפסיק מידית את ניצול היתר ולאשר בתוך

אזור) .בעקבות התאוששות אוכלוסיות דגים בתחומי האזור המוגן

שנתיים ,בשיתוף עם רשות דיג הימים הפדראלית ,תכנית לשיקום

והעלייה בכמות ,בגודל ובביומסה של הדגים ,נוצרת זליגה מהאזור

בתוך תקופה של  10שנים לכל היותר .אי-עמידה ביעדי התכנית

המוגן ( )spillover effectוגם שלל הדיג שמחוץ לו משתפר.

במהלך שנתיים ממועד הפעלתה מעבירה את האחריות לביצועה

ההפרדה בין החקיקה והסמכויות בין תחום ההקמה והניהול של

או לעדכונה אל הרשות הפדראלית .כמו כן ,לשר הממונה יש סמכות

אזורים מוגנים ימיים ובין תחום הדיג מקשה על עיצוב אזורים מוגנים

לתקן תקנות חירום או לנקוט צעדים זמניים הנחוצים לטיפול בסכנת

התומכים גם בניהול ענף הדיג .בצרפת התמודדו עם האתגר על ידי

שרידות מיידית של אוכלוסיות דגים ,גם אם תקנות אלו סותרות

ריכוז סמכויות תחת רשות לאזורים מוגנים ימיים שהוקמה מכוח חוק

תכנית ניהול קיימת של שטח הדיג .הוראות החירום תקפות ל180-

השמורות הימיות ( .)2006במדינות נוספות הוקמו מנגנוני תיאום

יום ואפשר להאריכן .לדוגמה ,כשהסכנה נגרמת מדליפת נפט,

בין המשרדים המעורבים בשימור ובענף הדיג .בניו זילנד ,לדוגמה,

ההוראות יחולו עד הסרת האיום.

נקבעו מדיניות ותכנית פעולה משותפות למשרדים האחראים על
השימור ועל הדיג .חוק הפארק הימי של שונית המחסום הגדולה

שיקום מאגרי דיג ומניעת ניצול יתר של משאב הדיג באמצעות

באוסטרליה[ )1975( ]112הוא דוגמה נוספת להפקדת שני הנושאים

אזורים מוגנים ימיים

בידי רשות רגולטורית אחת  -רשות הפארק .רשות הפארק מתמקדת

שימוש באזורים מוגנים ימיים ככלי לניהול משאב הדיג נעשה באופן

בכמה תחומים :דיג; תיירות ופנאי; איכות מים ופיתוח החוף; שימור;

מסורתי ,ביוזמת קהילות דייגים ,כבר מאות שנים .ההגנה קיבלה גם

שיתוף פעולה עם התושבים הילידים; ושינוי אקלים .לרשות הפארק

ביטוי בחקיקה שהגדירה אזורים להגנה על דגים מסחריים בשלבים

יש ועדות מייעצות לכל אחד מהנושאים (מלבד לנושא שינוי האקלים).

קריטיים של מעגל החיים או להגנה על אזורי רבייה .מטרה זו עומדת
גם כיום בבסיס חקיקת שמורות ימיות במדינות רבות .העלייה
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 3.2כלים לניהול אזורים מוגנים

הגדרת סוגי אזורים מוגנים
ה IUCN-גיבש רשימה של סוגי אזורים מוגנים .חלק

עם ריבוי שימושים להגנה מוחלטת על המגוון הביולוגי.

מהמדינות אימצו בחוק את הרשימה בשלמותה (למשל

מכון דש"א ערך מחקר ( )2011שבחן את ההתאמה

אוסטרליה והפיליפינים) ,ובאחרות יש רק חפיפה חלקית

של מדגם סיווגי שטחים פתוחים בישראל לקטגוריות

בין הרשימה והחקיקה (למשל בדרום אפריקה ,בצרפת

ה .IUCN-המחקר מצא שההגדרה התכנונית של שמורות

ובאנגליה) .הסוגים השונים של אזורים מוגנים מתאפיינים

טבע מוכרזות היא היחידה התואמת במלואה לקטגוריות.

ברמת ההגנה המוענקת לאזור .רמת ההגנה נקבעת

שמורות שונות תואמות ,על פי המחקר ,קטגוריות שונות

בהתאם למטרות השימור ,והיא נעה בין אזורים מוגנים

ברשימה[.]1

כלים לניהול מערכתי של אזורים מוגנים :אזורי חיץ ומסדרונות

n a t u r a 2 0 0 0 g i s / n a t u r a - 2 0 0 0 - e u ro p e a n - p ro t e c t e d - a re a s

מדריך חקיקה בנושא אזורים מוגנים שפרסם ה IUCN-בשנת ,2010

חלק מהמדינות עיגנו את מעמד המסדרונות האקולוגיים בחקיקה

קובע כעיקרון בסיסי את התכנון המערכתי של האזורים המוגנים.

ייעודית ,בחקיקת הסביבה או בחוקי התכנון[ .]42אוקראינה חוקקה

התכנון המערכתי מתייחס לכל אזור מוגן כרכיב בתוך רשת אזורים

חוק רשתות אקולוגיות[ ,]132המחייב להקים רשת אקולוגית ובתוכה

מוגנים המקושרים ביניהם באמצעות מסדרונות אקולוגיים ומוגנים

מסדרונות אקולוגיים המוגדרים בחוק כייעוד קרקע עצמאי שיש

מהשפעות ישירות של פעילויות פיתוח באזורים סמוכים ,באמצעות

להטמיע אותו בתכניות מתאר; בסלובקיה הוקמה רשות על-אזורית

אזורי חיץ .כל אזור מוגן מנוהל בהתאם למטרות השימור הפרטניות

כדי לתאם את ניהול רשת המסדרונות ברמות התכנון השונות;

שהוגדרו עבורו ,ובה בעת  -כחלק מהמערכת הכוללת.

בצרפת עוגנה בחוק דרישה ליצירת חגורות לאומיות כחולות (מים)

תכנון מערכתי של האזורים המוגנים מקל על זיהוי של מערכות

וירוקות (קרקע) המורכבות מאזורים בעלי חשיבות לשימור המגוון

אקולוגיות המיוצגות ברשת בחסר ,מאפשר להגדיר את היחס הרצוי

הביולוגי ומסדרונות מקשרים טבעיים וטבעיים למחצה; בהודו[,]133
מסדרון אקולוגי הוא אחד מכמה

אקולוגיים

בין שטחי אזורים מוגנים ושימושי קרקע וים אחרים ומאפשר לבחון

בסלובקיה

את היחס הרצוי בין קטגוריות שונות של אזורים מוגנים.

ייעודי קרקע אפשריים באזורים מוגנים; בהונגריה[ ]140[,]139מסדרונות

מסדרונות אקולוגיים :מסדרונות אקולוגיים מאפשרים לשמר את

אקולוגיים מוטמעים בתכניות מתאר ארציות מכוח הוראות משלימות

הקשר בין אוכלוסיות ובין תהליכים אקולוגיים ומאפשרים נדידה

בחוק שמירת הסביבה וחוק התכנון; בדנמרק[ ]141ובהולנד יש לרשויות

של פרטים ,הפצה ורבייה .יש שרואים בהבטחת אפשרות ההגירה

התכנון המקומיות סמכות מכוח חוק התכנון להגדיר מסדרונות

דרך המסדרונות האקולוגיים כלי קריטי בהתמודדות של מינים

אקולוגיים.

[]134

ובדרום קוריאה

[]135

עם שינוי האקלים .בישראל למשל ,על פי אחד התרחישים ,צפויים
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חלק מהמינים לנוע צפונה ומערבה כדי להישאר בטווח הסבילות

אזורי חיץ :כלי שמטרתו להגן על אזורים מוגנים מהשפעות פיתוח

לטמפרטורה ,אולם תנועה כזאת צפויה להיתקל בקשיים עקב

חיצוניות ,באמצעות יצירת חגורת הגנה סביב האזור המוגן .בחגורות

קיטוע[ .]4המסדרונות האקולוגיים משפרים את שרידות המערכות

אלו מותרים שימושים שונים התומכים בניהול המגוון הביולוגי .בדרום

האקולוגיות ,בעיקר בשמורות שגודלן לא מאפשר קיום מערכות

אפריקה אחד מסוגי האזורים המוגנים הוא "סביבה מוגנת" (Protected

אקולוגיות שלמות (כל שמורות הטבע בחבל הים תיכוני בישראל

 ,)environmentשהיא אזור מוגן המשמש כחיץ המגן על אזורים מוגנים

עונות להגדרה זו).

אחרים .חוק האזורים המוגנים בפרו[ ]136מחייב להגדיר סביב כל אזור

הדירקטיבות האירופיות שיצרו רשתות אקולוגיות כוללות הוראות

מוגן אזור חיץ שבתחומו חל איסור על ביצוע פעולות המסכנות את

המחייבות הקצאת מסדרונות אקולוגיים המבוססים על מבנים

מטרות ההכרזה .בפיליפינים

ההחלטה על הכרזת אזור חיץ

לינאריים והמשכיים ,כגון נהרות וגדותיהם ,מערכות סימון גבולות

מתקבלת על בסיס הערכת נחיצות וסקר סוציו-אקונומי ,בהליך דומה

מסורתיים לאורך שדות ועוד.

לתהליך הכרזת אזורים מוגנים על ידי הקונגרס .סמכויות הרשויות

[]138[,]137

קישור למפה אינטראקטיבית של רשת :Natura 2000

הסביבתיות בפרו ובפיליפינים

w w w. e e a . e u r o p a . e u / t h e m e s / b i o d i v e r s i t y / i n t e r a c t i v e /

חיץ כאחד.

[]44

חלות על אזורים מוגנים ועל אזורי
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Baekdu Daegan Mountain System
( )BDMSבדרום קוריאה

[]47

ה BDMS-הוא סדרת רכסי הרים מיוערים שמהווה את

החלטות .החוק מגדיר פעילויות מותרות באזורי הגלעין

עמוד השדרה של חצי האי הקוריאני ,מMt. Baekdu-

ובאזורי החיץ ,וכל פעולה מותנית באישור שירות

בצפון ועד  Mt. Jiriבדרום .האזור עשיר בערכים אקולוגיים

היערות .תכנית המסגרת של האזור כוללת אסטרטגיות

ותרבותיים ,אך נמצא תחת איום גובר של סלילת דרכים,

להערכת המשאבים ,פיתוח עקרונות ומודלים לשיקום

רכבות ובעיקר חקלאות.

ושימור וקידום פיתוח מקיים באמצעות פיתוח ייעור

לאור ההכרה בחשיבות האזור וביוזמת ארגון לא-

אקולוגי ,יכולות כלכליות ושיפור איכות חיי התושבים

ממשלתי ,נחקק בשנת  2003חוק ייעודי להגנתו.

באזור.

החוק נכנס לתוקף בשנת  2005ויצר לאורך המדינה

שיתוף ציבור .חלק גדול מהצלחת היוזמה מיוחס לרמה

מסדרון לשמירת המגוון הביולוגי .אורך המסדרון 684

הגבוהה של שיתוף ציבור בתהליך ,החל בשלב ההקמה

קילומטרים והוא מכסה שטח של  2,634קמ"ר .השטח

ובמהלך כל שלבי היישום .שירות היערות חייב להכין את

מחולק לאזור גלעין ( )65%ולאזורי חיץ ( )35%וכולל 183

תכנית המסגרת תוך התייעצות עם הרשויות המקומיות.

אזורים מוגנים נפרדים שמהווים  86%מהשטח .האזורים

בתהליך עיצוב המסדרון האקולוגי התקיימו  240פגישות

שכבר היו מוגנים ערב כניסת החוק לתוקף משוייכים

ייעוץ עם קהילות מקומיות ,רשויות מקומיות ,ארגונים

ל 11-קטגוריות נפרדות ,המוגדרות בשישה חוקים (בכל

חוץ-ממשלתיים ובעלי עניין אחרים.

מקרה של קונפליקט יש לחוק הייעודי עדיפות).

כדי למזער הפרות חוק ,הוקמה מערכת ניהול ואכיפה

האחריות הכוללת למסדרון היא בידי שירות היערות

בשיתוף קהילות מקומיות ,ארגונים חוץ-ממשלתיים

הקוריאני (תחת משרד החקלאות) ,אך חלק מהאזורים

ורשויות מקומיות .ברוב האזורים המוגנים יש מערכת

נמצא בניהול משרד הסביבה ומשרד התיירות ,בהתאם

של "נאמני הפארק"  -תושבים מקומיים המסיירים

לסוג האזור .הוראות החוק מחייבות התייעצות בין

באזור ומדווחים על פעולות לא-חוקיות ,כמו ציד לא-

משרד הסביבה ושירות היערות בכל שלב של קבלת

חוקי או פגיעה בחי ובצומח.

הקמת מנגנוני ניהול ובקרה לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי

המסדרון האקולוגי של

כלי לתכנון אזורים מוגנים ימיים :איזור אופקי ואנכי

אזורים מוגנים ימיים
()MPA's, Marine Protected Areas
אזורי ים וחוף ששטחם מוגדר ומוגן על ידי חוק או על ידי

של מדינת חוף אחת או יותר ולכלול שטחים בים העמוק.

אמצעי יעיל אחר .האזורים המוגנים כוללים את קרקע
הים ,את עמוד המים ואת שטח פני הים ,על החי והצומח

מבוסס על הגדרת הIUCN World Commission on ) IUCN-WCPA-

שבהם ,אך ההגנה יכולה להצטמצם לחלק מהשטח (למשל

. )Protected Areas
[]45

קרקעית הים בלבד) .האזור המוגן יכול להיות בריבונותה
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הסביבה הימית עשירה במשאבים ביולוגיים ובבתי גידול יצרניים.

מערכות אקולוגיות חשובות בקרקעית הים ,תוך התרת שימושים

המערכות האקולוגיות הימיות מספקות מגוון גדול של שירותי

שונים בעמוד המים שמעליה ובפני השטח.

מערכת ,כמו אספקת מזון ,ייצור חמצן ,קיבוע פחמן דו-חמצני

פתרון של יזוּר אנכי אומץ בקנדה באזור המוגן שהוכרז בקניון התת-

ומיתון שינוי האקלים .היא עשירה במשאבי טבע כמו גז ונפט ומהווה

ימי הגדול ביותר במזרח צפון אמריקה ,קניון ה .Gully-האזור המוגן
 .התקנות מגדירות

מקור לשימושים רבים ,כמו קידוחי גז ונפט ,מתקנים להפקת אנרגיה

הוכרז בתקנות מכוח חוק האוקיינוסים הקנדי

מתחדשת מרוח וגלים ,קווי תקשורת וקווי הולכה של גז ונפט ,דיג,

שלושה אזורי ניהול )1 :אזור שימור קפדני קרוב לקרקעית;  )2אזור

חקלאות ימית ושיט .ניהול מגוון השימושים בסביבה הימית מורכב

מוגן שבו ניתן לאשר דיג מסחרי מוגבל בראש הקניון ובקניונים

ודורש תיאום בין שימושים משלימים ופתרונות לקונפליקטים בין

צדדיים;  )3אזור שבו מתאפשרים שימושים רבים ,כל עוד אינם מפרים

שימושים מתנגשים.

את איזון המערכת האקולוגית בשולי הקניון.
[]49

באוסטרליה[ ]17קובע חוק השמורות הימיות של קווינסלנד חלוקה

והפחות מוגנות בעולם .רק כאחוז אחד משטח האוקיינוסים והימים

של כל שמורה ימית לארבעה תתי-אזורים בעלי רמות שימור שונות:

מוגן ,בהשוואה ל 12%-מהשטח היבשתי הזוכה להגנה רשמית (.)2009

גלעינים שמורים ,אזורי הגנה על בתי גידול ,אזור של שימושים כלליים

המערכות האקולוגיות הימיות הן בין המערכות המאוימות ביותר

זאת למרות שלאזורים מוגנים ימיים יש תפקיד מפתח בהבטחת

ואזורים למטרות מיוחדות ,כגון חקלאות ימית.

המשך אספקת שירותי המערכת על ידי הסביבה הימית.

חוק הפארק הימי של שונית המחסום הגדולה באוסטרליה ()1975

[]103

כלי ניהולי שמאפשר ריבוי שימושים בתחום אזורים מוגנים ימיים,

משתמש גם הוא ביזוּר ככלי ניהול  .הפארק הימי כולל את מערכת

בלי לפגוע במטרה של שמירת המגוון הביולוגי ,הוא חלוקת האזור

השוניות הגדולה בעולם ,המשתרעת לאורך  2,600קילומטרים לחופי

המוגן למתחמים (יזוּר) .החלוקה שיכולה להיות אופקית או אנכית,

קווינסלנד ומאכלסת כ 400-מיני אלמוגים ,כ 30-מיני לווייתנים

בהתאם לאופי האזור המוגן ,מאפשרת להחיל כללי ניהול שונים

ודולפינים ומעל ל 1,500-מיני דגים .כדי להגן על מערכת השונית

באזורים הזקוקים לרמות הגנה שונות .חלוקה אנכית לאזורים,

ולשמר אותה ,החוק מחלק את השמורה לאזורים ()zoning plan

[]16

לדוגמה ,מאפשרת להכיל כללי ניהול שונים על קרקעית הים (benthic

ומגדיר את השימושים המותרים בכל אזור .שליש משטח הפארק זוכה

 ,)zoneעל עמוד המים ועל פני השטח .כך ניתן להגן באופן מרבי על

להגנה מלאה ,ובחלקים אחרים מותרות פעילויות של דיג ,שיט מסחרי

 /צילום :אייבי ארז

פארק לאומי איי גלאפגוס ,סנטה פה .אריות ים (The Galápagos sea lion (Zalophus wollebaeki
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[]121

ותיירות .השיקול במתן היתרים לשימושים השונים הוא אי-הפרה

הסביבה הימית של צפון מזרח האוקיינוס האטלנטי (.)OSPAR, 1992

של האיזון האקולוגי.

מפעילי הפרויקטים חייבים לפרסם דו"ח שנתי על פעילותם ועל
ביצועיהם הסביבתיים בכל שלבי הפרויקט .
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[]26

שמטרתן להבטיח שפעולות חיפוש וקידוח נפט

תכניות ניהול שנתיות ורב-שנתיות הן כלי ליישום ההמלצות לשמירה

סביבתיות

ולשיקום של המגוון הביולוגי ,שזוהו בהליכי קביעת מדיניות ,בהליכי

ופעולות הקשורות למאגרי פחמן דו-חמצני וגזי חממה אחרים

תכנון כולל ,בתסקירי השפעה על הסביבה ובהערכות סיכון סביבתיות.

בקרקע הים ,יבוצעו באופן מקיים ובהתאם לתכנית ניהול סביבתית

באוסטרליה ,לדוגמה ,תקנות תסקירי ההשפעה על הסביבה כוללות

שהגיש המפעיל לרגולטור.

הוראות להכנת תכניות ניהול משאבים לתהליכים בעלי השפעה

תכנית הניהול צריכה להציב מטרות סביבתיות וסטנדרטים להגנה

משמעותית על המגוון הביולוגי.

על מערכות אקולוגיות ,להגדיר מדדים לבחינת העמידה במטרות,

[]116

אמצעים לניטור והוראות לדיווח .כמו כן היא צריכה לפרט כיצד היא
תכניות ניהול סביבתיות לפעילויות חיפוש וקידוח ימי

מפחיתה לרמה סבירה ,ככל האפשר ,את ההשפעות הסביבתיות

מפעילי קידוחים באנגליה נדרשים להציג כבר במסגרת הליך הקצאת

והסיכונים האקולוגיים הצפויים.

רישיונות החיפוש וההפקה של גז ונפט בים את מערכת הניהול

הכנת תכניות הניהול הסביבתיות כרוכה באיסוף נתונים ובביצוע

הסביבתי של החברה ).(EMS, Environmental Management System

מחקרים נוספים כבסיס לתכנית .לדוגמה ,במסגרת הכנת תכנית

המערכת צריכה להתאים לסטנדרטים בין-לאומיים מוכרים עבור

ניהול לצורך ביצוע סקר סיסמי (מרץ  ]74[)2012נערך מעקב לווייני אחר

קידוחים ימיים .הדרישה היא בהתאם להמלצת האמנה להגנת

נקבות לוויתן גדול סנפיר ( )humpback whaleבמטרה לאמת את

הקמת מנגנוני ניהול ובקרה לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי

 3.3תכניות לניהול משאבים

באוסטרליה תוקנו מכוח חוק הקידוחים הימיים

[]115

תקנות

טבלה מס'  :2הערכת סיכונים מתוך סיכום תכנית ניהול סביבתית לקראת
קידוחי ניסיון בים תימור (טריטוריה צפונית של אוסטרליה)
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מסלולי הנדידה של המין .לסקר הסיסמי נקבעו ,על בסיס המעקב,

הוראות תכנית הניהול עליהם.

לוחות זמנים שיאפשרו את השלמתו לפני תחילת עונת הנדידה של

במדינות האיחוד האירופי משתמשים פחות ופחות בתכניות ניהול

הלווייתנים ,כך שהסקר לא יפריע לתקשורת בין הלווייתנים או יפגע

דיג ,ותכניות הניהול מוחלפות בהוראות רגולציה כוללניות.

ביכולתם לנווט במהלך הנדידה.
להדגמת הנתונים שהמפעילים נדרשים להציג במסגרת תכניות

תכניות ניהול אגניות ככלי להגנה על התפקוד האקולוגי של

ניהול סביבתיות מובאת לעיל טבלה חלקית של הערכת סיכונים

מקורות מים

מתוך סיכום תכנית שהוכנה לקראת פרויקט קידוחי ניסיון בים

במחקר נסקרו מדינות שבהן ניהול הנהרות והנחלים מתבצע במסגרת

תימור ,צפונית מערבית לדרווין (.)NT/P68 Drilling Environment Plan

רשויות אגניות .הרשויות האגניות מנהלות את כל שטחו של אגן

התכנית הוכנה על ידי  ,Eni Australia Limitedבהתאם לדרישת תקנות

ההיקוות ואחראיות על ההיבטים הסביבתיים ,הכלכליים והחברתיים

חוק הקידוחים הימיים .היא נבדקה ואושרה על ידי משרד המשאבים

של ניהול האגן .המדינות נבדלות ביניהן בהיקף הסמכויות המוענקות

של הטריטוריה הצפונית של אוסטרליה בדצמבר  .2011סיכום התכנית

לרשויות האגניות וביכולתן של הרשויות לנהל את האגן באופן

פורסם במרץ .2012

אינטגרטיבי ,תוך התייחסות לכלל האינטרסים הרלוונטיים.

סיכומי התכניות הסביבתיות ניתנים לצפייה באתר הרשות לבטיחות

אחד מעקרונות הניהול בתכניות הניהול האגניות הוא עיקרון זרימות

וניהול סביבתי בענף הנפט (.)NOPSEMA

הבסיס ( .)minimum flowעל פי עיקרון זה ,ההשפעה הסביבתית

w w w. n o p s e m a . g o v. a u / e n v i r o n m e n t a l - m a n a g e m e n t /

נבחנת כפונקציה של שינוי בעוצמת הזרימה ,כתוצאה מהפעילות

environment-plans/environment-plan-summaries

באגן ההיקוות .חלק מהמדינות ,דוגמת אוסטרליה ודרום אפריקה,
אימצו עיקרון רחב יותר ,עיקרון ה .environmental flow-על פי עיקרון

תכניות ניהול דיג

זה יש להגדיר את כמות ואת איכות המים הנדרשות בגוף מים מסוים

תכניות ניהול דיג הן כלי עבודה בסיסי בחלק מהמדינות שנסקרו,

כתנאי להמשך אספקת שירותי המערכות האקולוגיות התלויות בו.

בכללן ארצות הברית ואוסטרליה .מטרתן היא מניעת ניצול יתר של

כל התערבות בגוף המים חייבת להיבחן על פי ההשלכות הצפויות הן

מאגרי דגה ,שיקום מאגרים שנפגעו מניצול יתר ושמירת המערכות

על איכות המים וכמותם והן על המערכות האקולוגיות הניזונות ממנו.

האקולוגיות בשטח הדיג .חלקן עוסקות בניהול שמירה על אזור דיג

תכניות הניהול האגניות מדגישות בדרך כלל את חשיבות העמידה

וחלקן מתמקדות בניהול מינים או חברות מינים .התכניות מגדירות

ביעדים אקולוגיים ומגדירות אמצעים מעשיים להשגתם[.]33

מנגנוני בקרה ופיקוח על ביצוען.

הדירקטיבה האירופית לניהול משאב המים (Water Framework

הנושאים הכלולים בתכניות הניהול נקבעים בדרך כלל בחוק,

)Directive 2000

וההוראות והכללים של התכניות הספציפיות מעוגנים במקרים רבים

ההיקוות ,כולל מיפוי של בתי גידול רגישים ותחנות ניטור ,וזיהוי

בתקנות .האחריות להכנת התכניות מוטלת על רשויות דיג אזוריות,

של לחצי מפתח המשפיעים על האגן .התכניות נדרשות להגדיר

אך במקרים מסוימים היא מוטלת על הרשות הלאומית .כך לדוגמה

יעדים לשיפור המצב האקולוגי ולפרט את התכניות ואת האמצעים

תכניות הניהול למיני דגים נודדים נמצאת בארצות הברית באחריות

להשגת היעדים .כמו כן יש לפרט בתכניות את תוצאות הליך

רשות הדיג הפדראלית .כמו כן ,אם מועצת הדיג האזורית אינה

שיתוף הציבור בהכנת התכנית .הכנת התכנית כוללת ביצוע תסקיר

מבצעת את תפקידה ,רשות הדיג האמריקאית הפדראלית רשאית

סביבתי אסטרטגי.

להיכנס לנעליה .הכנת תכניות הניהול כוללת בדרך כלל שיתוף

כשאגן ההיקוות חוצה כמה מדינות ,נדרשת תכנית ניהול משותפת.

[]45

מחייבת לכלול בתכנית הניהול מיפוי של אגן

של הציבור.

תכנית הניהול האגנית של הדנובה ,למשל ,משותפת למדינות

תכניות הניהול מפרטות את מצב שטח הדיג ובתי הגידול שבו,

החולקות את האגן ,ובהן אוסטריה ,בולגריה ,הרפובליקה הצ'כית

את השינויים שחלו בו מאז הבחינה הקודמת ואת שיטות המחקר

ורומניה .תכנית הניהול משנת  2009זיהתה כמה גורמים עיקריים

שבאמצעותן נבחן מצבו האקולוגי .הן מגדירות מגבלות רגולטוריות

המאיימים על קיומה של המערכת האקולוגית :זיהום של נוטריאנטים,

כמו אזורים אסורים לדיג ,שעות פעילות מותרות ,מכסות דיג שנתיות

זיהום מחומרים אורגניים; שינויים מורפולוגיים שנעשים לקידום השיט

ומדדים ששימשו לקביעת המכסות ,הוראות המתייחסות לדיג

ולמניעת שיטפונות וייצור חשמל .כל אלו פוגעים בנתיבי הנדידה של

לוואי ועוד.

דגים ,מעצימים את בעיית השיטפונות ומצמצמים את זמינות המים.

תכניות הניהול בארצות הברית חייבות להתייחס למרכיבים של
מינים מסחריים (מיני מטרה) ,מינים משניים ()non-target species

042

שניתן להשתמש בהם ודיג לוואי .כמו כן חלה חובה להתייחס

 3.4דרישה מהסקטור העסקי להוכיח יכולת ניהול סביבתית ותגובה

למינים שחשיבותם למערכת האקולוגית חורגת משטח הדיג

בחירום במסגרת קידוחים ימיים

(לדוגמה מינים נודדים) ואשר יש חשיבות לבחון את השפעת

הוכחת יכולת ניהול סביבתית .הדרישה ממפעילי קידוחים ימיים

להוכיח יכולת ניהול סביבתית מוטמעת בהליכי קבלת הזיכיונות/

התכניות ובקרה על כך שהעבודה במתקנים עומדת בדרישותיהן

הרישיונות ,בשלבים שונים של ההליך .בנורבגיה ,לדוגמה ,הערכת

חייבות להתבצע על ידי מומחים חיצוניים ועצמאיים (צד ג').

הסביבתיים בתחום ניצול משאבי האנרגיה ,היא חלק מתהליך ההערכה
שהוא תנאי מקדים לעצם הגשת הבקשה להשתתפות בחיפושים או

של הרשות לתכנית .הנימוק לכך הוא שההשקעה הגדולה בבדיקת

בהפקת הנפט .באנגליה נדרשים היזמים להציג במסגרת הבקשה

התכניות תכתיב לרגולטור את סדרי העדיפויות שלו ,בלי להגדיל

לרישיון את מערכת הניהול הסביבתית הממוחשבת שבשימוש

את הבטיחות בפועל ,ובנוסף לכך תעביר את האחריות מהמפעיל

החברה ,ואיכות המערכת היא מרכיב מפתח בהליך הערכת הבקשה.

לרגולטור שאישר את התכנית.

מדד נוסף הוא ביצועים בפרויקטים קודמים ויכולת ההתמודדות עם

מוכנות לטיפול בתאונות בקידוחים ימיים  -תכניות חירום .מפעילי

פגיעות סביבתיות צפויות.

האתרים צריכים להכין תכניות חירום לטיפול בתאונות .התכניות

חובת הכנת תכניות בקרת סיכונים לניהול הבטיחות בקידוחים (Safety

צריכות לכלול את פירוט הדרכים לצמצום הנזקים ,בהתאם לתסקיר

 .)Case Approachתכניות בקרת הסיכונים נכנסו לשימוש כחלופה

ההשפעה על הסביבה שנערך ,ולפרט דרכי טיפול בכל האזורים

לתחזוקת קודקס הוראות בטיחות מקיף במסגרת החקיקה .שינוי

שנפגעו בעקבות דליפה  -בים הפתוח ,בקו החוף ובחופים עצמם.

התפישה חל בעקבות ההכרה בכך שלאור קצב השינויים בתחום,

באנגליה התווספה ,בעקבות הדליפה במפרץ מקסיקו ,דרישה לבנות

תחזוקת קודקס עדכני היא משימה בלתי-אפשרית והיא אף עשויה

את תכניות החירום לפרויקטים על בסיס תרחיש הדליפה הגרוע

לבלום פיתוח של טכנולוגיות טובות יותר .התפישה החדשה שאומצה

ביותר שיכול להתרחש ( ,)worst case scenarioוכל תכניות החירום

רואה ביוצרי הסיכון (היזמים והמפעילים) ,ולא ברגולטור ,אחראים

הקיימות עודכנו בהתאם.

לניהול הסיכונים.

הטיפול בפועל בנזקים הסביבתיים של הדליפות יכול להיות באחריות

תכניות בקרת הסיכונים צריכות לכלול פירוט והערכה של סיכונים

בלעדית של הרשויות (למשל הסוכנות להגנת הסביבה ,EPA ,בארצות

העשויים לגרום לתאונות ,אמצעי בקרה שיינקטו כדי למזער סיכונים

הברית) או באחריות מפעילי האתרים (למשל באנגליה ,לפחות בשלב

ופירוט של מערכת הניהול שמבטיחה את יישום הבקרות .בדיקה של

הראשון ובהתאם לעוצמת האירוע).

הקמת מנגנוני ניהול ובקרה לעצירת הידרדרות המגוון הביולוגי

היכולת ,כולל יכולות מחקר ופיתוח (מו"פ) לשיפור הביצועים

בחלק מהמדינות ,כמו אנגליה ואוסטרליה ,התכניות מוגשות לאישור
רשויות הבטיחות .באחרות ,כמו למשל בנורבגיה ,לא נדרש אישור

3

 /צילום :אייבי ארז

אלסקה .הפארק הלאומי  .Kenai Fjordsקטלן ()Orcinus orca
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פטגוניה הצ'יליאנית .הפארק הלאומי טורס דל פיינה  /צילום :נועה יאיון

044

שימוש בתמריצים ובכלים כלכליים אחרים
לעידוד פיתוח מקיים

"The value of biodiversity
"is more than the sum of its parts

העיקרון

) .(SPS Single Payment Schemeבאנגליה ,לדוגמה ,התכנית אומצה

אמנת המגוון הביולוגי (סעיף  )11קובעת" :כל צד מתקשר ,ככל

במסגרת תקנות שיצרו מסגרת של הסכמי ניהול חקלאי-סביבתי

שהדבר אפשרי ומתאים ,יאמץ אמצעים מבוססים מבחינה כלכלית

) ,(Environmental Stewardshipוהיעד שהוצב הוא צירוף של רוב

וחברתית המשמשים כתמריצים לשימור רכיבי המגוון הגנטי

החקלאים לתכנית תוך שנים אחדות .התכנית קובעת סטנדרטים

ולשימוש בר-הקיימא בו".

בנושאים כגון הפסקת עיבוד של חלק מהשדה מדי שנה (,)8%

גם דו"ח הביצועים הסביבתיים של ישראל שפורסם בשנת 2011

הותרת שוליים לא-מעובדים בחלקות (שני מטרים בהיקף השדה)

על ידי ה OECD-המליץ "להרחיב את השימוש בכלים מבוססי שוק

ושימוש זהיר בדשנים ובחומרי הדברה .בין הפעילויות המתוגמלות

כגון אגרות ,חיובים ותשלומים בעבור שירותים אקולוגיים במגזרים

במסגרת המענקים :יצירת אזורי חיץ בשדות מעובדים; טיפוח

כלכליים עיקריים כגון בנייה ,פיתוח תשתיות ,חקלאות ,דיג וייעור.

מיני צמחים בעלי ערך לציפורים וצמחים עשירים באבקה וצוף

לבחון דרכים ליצירת הזדמנויות שוק חדשות כדי להרחיב את

לטובת מאביקים; הפיכה של חלק מהשטח המעובד לשטח בור;

מעורבות המגזר הפרטי בשמירה על המגוון הביולוגי ,למשל במגזר

הגנה על עצים בשטח ועוד.

התיירות".

•מענקים ייחודיים באזורים בעלי ערך אקולוגי גבוה .התקנות

שימוש בתמריצים ובכלים כלכליים אחרים לעידוד פיתח מקיים

Byran G. Norton /

4

באנגליה מאפשרות לחתום על הסכמים להבטחת קידום יעדים
הכלים:

סביבתיים מוגדרים באזורים בעלי ערכיות גבוהה של מגוון

 4.1תמריצים לקידום יעדים סביבתיים במגזר החקלאי.

ביולוגי ( .)HLS, Higher Level Stewardshipההסכמים נחתמים

 4.2שמירת ערכי מגוון ביולוגי במקרקעין בחזקה פרטית.

לטווח ארוך (של  10שנים) ומחייבים הכנה של תכנית סביבתית.

 4.3תשלום עבור שירותי מערכת אקולוגיים – Payments for

המענקים כוללים פיצוי על אובדן הכנסה ועל הוצאות הנדרשות

.(PES) Environmental Services

במסגרת ההסכם .בין הפעילויות המתוגמלות בהסכמים :תחזוקת

 4.4שימוש במנגנון .)Conservation banks) BioBanking

משוכות ( )hedgerowsבעלות ערך סביבתי גבוה ושיקום משוכות;

 4.5תמריצים לדיג מקיים והפנמה של עלויות סביבתיות.

הסרת גדרות ותילים; הגנה על עצים; שיקום אזורי יער ובתי גידול

 4.6דרישות ביטוח להבטחת מקורות מימון לשיקום נזקי דליפות

עשבוניים; שיקום מיני מטרה בתוך השטח החקלאי; ניהול אזורי

נפט.

מרעה ויערות פארק; הקצאת חלקות לעופות מקנני קרקע; הפיכת
שטח מעובד לשטח בור למניעת סחף (במסגרת שימור משאבים);

 4.1תמריצים לקידום יעדים סביבתיים במגזר החקלאי

שיקום מישורי עשב ובתי גידול לחים עם מגוון מינים גדול ועוד.

היקף התמריצים לחקלאות מקיימת באירופה אדיר .באנגליה,
לדוגמה ,כשני שליש מהקרקעות החקלאיות נמצא תחת הסדרי

 4.2שמירת ערכי מגוון ביולוגי במקרקעין בחזקה פרטית

חקלאות סביבתית ,ובמסגרתם משולמים כספים בהיקף של 400

כיום גוברת ההכרה שהאזורים המוגנים ,הנמצאים ברובם בבעלות

מיליון לי"ש לשנה .להלן פירוט של ההסדרים:

המדינות ,אינם נותנים מענה מספק לאיומים הגדלים על המגוון

•תמריצים לחקלאות סביבתית .בכל מדינות האיחוד האירופי

הביולוגי .ההכרה הובילה לפיתוח כלים להגנה על המגוון הביולוגי

קבלת מענקים לבעלי קרקעות מותנית ,במסגרת הסכמים,

בשטחים בעלי ערך שנמצאים בבעלות פרטית או בחכירה ארוכת

בעמידה בסטנדרטים סביבתיים ( .)cross-compliance principle

טווח .ההגנה על שטחים אלו היא וולונטרית ,ולכן היא מבוססת על

ההסדרים הוטמעו בחקיקה בעקבות תכנית של האיחוד האירופי,

תמריצים ,בעיקר הקלות מס ,לבעל הזכויות בקרקע .תמריץ נוסף
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הוא תשלום עבור ניהול השטח באופן התומך בשירותי המערכת

כמסדרונות אקולוגיים או כאזור פרטי מוגן (שמורות) ,מאפשרת

האקולוגית ,למשל ניהול המשפר את כמות מקורות המים בשטח

לחזק את מעמדם .באוסטרליה ,לדוגמה ,לצד המערכת הרשמית

ואת איכותם .סיוע משפטי וסיוע טכני וטכנולוגי הם תמריצים

של אזורים מוגנים בבעלות ציבוריות ,ניתן מעמד רשמי גם לאזורים

נוספים הנמצאים בשימוש באחדות מהמדינות.

מוגנים פרטיים (  .)PPA's, Private Protected Areasאזורים אלו

ההנחה היא שעלות התמריצים הניתנים לבעלי הזכויות בקרקע

מנוהלים על ידי קרנות פרטיות מאושרות ,קבוצות פרטיות או בעלים

נמוכה מעלות הפקעה או רכישה ולאחר מכן ניהול ציבורי של

פרטיים וחוכרי קרקע .האזורים הפרטיים המוגנים באוסטרליה

הקרקע .קבלת התמריצים מותנית בדרך כלל בהוכחה שאכן מדובר

מוכרים ומקבלים מימון ממשלתי.

בשטח בעל ערך מבחינת משאבי הטבע ,וזאת כדי לשמור על יחס

בארצות הברית ,באוסטרליה ,באנגליה ובמדינות נוספות הסכמי

חיובי של עלות-תועלת.

שימור משמשים בין השאר ככלי לצמצום של בירוא שטחים טבעיים

שני כלים משפטיים שבאמצעותם מוענקים תמריצים במדינות

לחקלאות .באוסטרליה נעשה במסגרת הסכמי השימור עם חקלאים

שנסקרו במחקר ,הם מתן זיקת הנאה לשימור והסכמי שימור .לשני

שימוש רב בהטבות מס[ .]113[,]14אלו הוכחו כיעילות יותר ממענקים.

הכלים מאפיינים משותפים:

שלוש שנים לאחר הכניסה לתוקף של הטבות המס ,השטח המוגן

•ההסדר תקף בדרך כלל לצמיתות .הוא רשום במרשם מקרקעין

בהסכמי שימור כמעט והוכפל והשטח המבורא צומצם .ההסכמים

רלוונטי ,כך שיחייב גם בעלים עתידיים של הקרקע.

באוסטרליה נעשים עם החקלאי באופן ישיר או במסגרת תכניות

•תוכנה של הזכות אינו קבוע והוא נקבע בהסכם רצוני בין בעל

כוללות המתנהלות על ידי גופים ממשלתיים או קרנות וארגונים

הקרקע ורוכש הזכות .ההסכם יכול להיות שלילה של זכויות

שאינם למטרות רווח .הקרנות והארגונים מקימים בדרך כלל גופים

פיתוח ,חיוב להשתמש בקרקע באופן מסוים ,ביצוע פעולות

מייעצים או פאנלים של מומחים המסייעים ביישום.

•ההסדר הוא בין בעל החזקה בקרקע ורשויות ציבוריות ,קרנות

קידום ההגנה על שטחים פתוחים באמצעות קרנות

מוגדרות של ניהול או מתן זכות מעבר לציבור בשטח.
פרטיות או ארגונים שאינם למטרות רווח.

קרנות המקדמות את ההגנה על השטחים בבעלות פרטית ,קיימות

זיקת הנאה לשימור (  .)conservation easementsזיקת ההנאה

במדינות רבות .בארצות הברית ,באנגליה ובכמה מדינות באמריקה

לשימור היא כלי המבוסס על דיני הקניין .בעל הזכויות בקרקע

הלטינית הקרנות זוכות להטבות כמו הפחתת מס.

מוותר ,בתמורה לתמריצים ,על חלק מזכויות השימוש הכלולות

בארצות הברית החוק מעודד את הפעילות של קרנות שימור קרקע

באגד זכויות הבעלות או ההחזקה בקרקע .זיקת ההנאה לשימור

באמצעות תמריצי מס למוכר או לתורם להן קרקע .התמריצים

מקבילה ,בדיני הקניין בישראל ,לזיקת הנאה אישית הצמודה

המקובלים לתרומת קרקע או זיקת הנאה לשימור לקרנות הם הכרה

למקרקעין מסוימים ומוציאה מאגד זכויות הבעלות זכויות כמו

בשווי הקרקע או הזכות כהוצאה לצורכי מס ,פטור ממיסי קרקע

זכויות פיתוח .מבחינת בעל הקרקע ,מתן זיקת הנאה היא חלופה

והפחתת מס על רווחי הון[.]2

עדיפה על הפקעה .הוא מאבד חלק מזכויות השימוש שלו ,אך משמר

ארגון הגג של הקרנות בארצות הברית ()LTA, Land Trust Alliance

את זכות הבעלות או החזקה שלו במקרקעין.

מאחד למעלה מ 1,600-קרנות (נכון לשנת  .)2010ארגון הגג מפרסם

כדי להרחיב את היקף השטחים הכפופים לזיקת הנאה לשימור

סטנדרטים ונהלים המחייבים את הקרנות החברות .בשנת  2005נוהל

הוקמה ב New South Wales-שבאוסטרליה קרן שימור קרקע .הקרן,

על ידי כלל הקרנות שטח של כ 150-מיליון דונם .בחלק ממדינות

המוגדרת בחוק ,מבצעת עסקאות סיבוביות  -היא רוכשת או יורשת

מזרח ארצות הברית הקרנות מעורבות בניהול של כ 10%-משטח

קרקע ,מכפיפה אותה לזיקת הנאה לשימור ומוכרת אותה מחדש.

המדינה.

הקרן תומכת בבעלים החדשים בניהול ובקידום הערכים האקולוגיים

הקרנות בארצות הברית פועלות בכמה דרכים :ניהול קרקעות

של השטח.

שנרכשו או התקבלו כתרומות; מכירה של קרקעות במחיר מופחת

הסכמי שימור .כמה מדינות עיגנו בחוק את הכלי של חוזים של

או העברתן לבעלות המדינה ,במטרה לשלב אותן במערכת האזורים

הסכמי שימור .לשם כך הסמיכו רשויות או קרנות המוקמות מכוח

המוגנים; רכישה של זיקת הנאה לשימור בקרקעות פרטיות או

החוק לחתום על הסכמי שימור עם בעלים או חוכרים של קרקע,

קבלת תרומה של זיקה כזאת.

כדי להגן על ערכי הטבע הקיימים בשטח .להסכמי השימור ,שאינם
מוגבלים בזמן ,נלווים לעתים הסכמים בעלי תוקף מוגבל בזמן

להרחבה בנושא ,נפנה לפרסום גוטהלף ,ת .2008 .רכישת קרקע או זכויות בקרקע

לניהול השטח .הגבלת תוקף הסכמי הניהול נועדה לאפשר עדכון

לצורך שמירתה כשטח פתוח .מכון דש"א.

שלהם ,בהתאם לנסיבות ,במועד חידוש ההסכם.
הענקת מעמד רשמי לשטחים הכלולים בהסכמי שימור כאזורי חיץ,
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 4.3תשלום עבור שירותי מערכת אקולוגיים Payments for -

הנהר תמורה עבור שימוש חקלאי בקרקע באופן שמבטיח את כמות

(PES) Environmental Services

ואת איכות המים במורד .המדינה ,בכובעה כשחקן בשוק הפרטי,

ישירות ועקיפות שהאדם מפיק מהמערכות האקולוגיות .לדוגמה,
טיהור האוויר על ידי יערות ,שירותי פנאי ותרבות על ידי חופים

המערכת האקולוגית ולהגדיר את המטרות ואת המדדים הכמותיים

ועוד[.]72

להערכת משתנים של שירותי מערכת אקולוגית כגון קרקע ,מים

ניתן להתייחס לשירותי המערכת האקולוגית גם במונחים כלכליים.

ועוד.

שימוש בתמריצים ובכלים כלכליים אחרים לעידוד פיתח מקיים

שירותי מערכת אקולוגית ( (ecological servicesמוגדרים כתועלות

יכולה גם היא לקנות את שירותי המערכת.
כדי לאפשר את הסחר יש להגדיר בצורה ברורה מהם שירותי

4

שירותים אלו מהווים נכס הון טבעי ,המספק שירות כלכלי שיש
לתחזק אותו וניתן לסחור בו בשוק החופשי .כשירות כלכלי ,הוא יכול

ניהול ממשלתי של תכניות לתשלום עבור שירותי מערכת אקולוגית

להיות נושא לעסקה רצונית ,שבה המשתמשים בשירותי המערכת

קוסטה ריקה היא המדינה הראשונה בעולם שעיגנה בחוק תכניות

או בייעוד קרקע המבטיח את השירות ,קונים אותו מספקים

לתשלום עבור שירותי מערכת ופיתחה תכנית לאומית למימושן.

המבטיחים את אספקתו.

תכניות אלו תרמו תרומה משמעותית להיפוך מגמת כריתת היערות
של קוסטה ריקה

הסחר בשירותי המערכת מאפשר להרחיב את היקף המעורבים

במדינה לצורכי חקלאות

בהגנה על המגוון הביולוגי :לממשלה ,הנותנת מענקים כתמריץ

הוגדרו ארבעה שירותי מערכת הניתנים לתמחור :הקטנת פליטת

[]63[,]57

 .בחוק היער

[]128

לשימוש מקיים במגוון הביולוגי ,נוספים שחקנים פרטיים.

גזי חממה ,שירותים הידרולוגיים ,הגנה על המגוון הביולוגי ושירותי

לדוגמה ,עסקה יכולה להתבצע בין משתמש במים במורד נהר ובין

נוף (.)scenic beauty

בעלי קרקע במעלה הנהר .המשתמשים יכולים להיות חקלאי ,מפעל

החוק הקים קרן המוסמכת לחתום עם ספקי שירותי המערכת על

לשיווק מים או רשות מקומית שצריכה לספק מים באיכות טובה

חוזים לקידום שמירת המגוון הביולוגי ביער באמצעות תכניות ייעור,

לתושביה .המשתמשים במורד הנהר משלמים לחקלאים במעלה

התחדשות טבעית של יערות ,שימור יערות וחקלאות יער[ .]50תוקף

עובי החיצים מתייחס למידת השפעתם( .א) נתיב פיתוח בר-קיימא; (ב) נתיב פיתוח שאינו בר-קיימא .הריבוע הכחול
מציין את רכיבי המערכת האקולוגית .חצים ירוקים  -תפקודי ושירותי מערכת ותרומתם לפיתוח ולרווחת האדם .חצים
אדומים  -פגיעת הפיתוח בתשתיות של המערכת האקולוגית ובמגוון הביולוגי

[]4

מתוך התכנית הלאומית למגוון הביולוגי בישראל בהוצאת המשרד להגנת הסביבה .שרטוט :פרופ' אוריאל ספריאל

מגוון ביולוגי ופיתוח
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החוזים האישיים הוא לתקופות של חמש עד  20שנה .כדי להבטיח

מ 1.4-מיליארד דולר עבור פעילויות המתבצעות בשטח של יותר

את המשך הפרויקט גם בהעברת בעלות ,התחייבויות הספקים

מ 130-מיליון דונם!

נרשמות במרשם המקרקעין .כחלק מהחוזים ,הקרן מתחייבת לספק

כוח המשיכה הגדול של התמריצים הכלכליים שמציעה התכנית הביא

ליצרנים קטנים ובינוניים מימון וסיוע טכני ולהעביר להם תשלום

לרכישות קרקע שכל מטרתן היא הצטרפות לתכנית .בעקבות זאת

שנתי עבור השירותים שהם מספקים .הספקים חייבים להציג

נקבעו לתכנית תנאי סף המחייבים בעלות או אחזקה של הקרקע

תכנית ניהול מקיימת ליער ,המאושרת על ידי יערן מורשה .התכנית

לפחות שנה לפני הגשת הבקשה (מלבד חריגים מוגדרים) .בנוסף לכך,

מפוקחת על ידי מועצת מנהלים ,הכוללת נציגים של משרד הסביבה,

אפשר לכלול בתכנית רק קרקעות חקלאיות שעובדו במהלך השנים

משרד החקלאות ,הבנק הלאומי והמגזר הפרטי.

האחרונות ואשר לא חלה עליהן מגבלה של זכויות שימוש קנייניות.

התכנית נסמכת בעיקר על מימון ממשלתי ,שמקורו בהקצאת 3.5%

במסגרת התכנית ,שתחילתה בשנת  ,1985החקלאים מתוגמלים על

מכספי המסים על הדלק .מקורות מימון נוספים הם מכירת שירותים

חקלאות מקיימת ,שמייצרת שירותי מערכת כמו שיפור איכות המים

לקונים מקומיים ,לאומיים או תורמים בין-לאומיים (הבנק העולמי

והאוויר ,יצירת בתי גידול לחיות בר והפחתת סחף קרקע .החוזים

למשל) .על הקונים המקומיים נמנות חברות הידרואלקטריות

נחתמים לטווח של  15-10שנים ,והחקלאים מקבלים במסגרתם עד

שזקוקות לשירותי מים להפעלת התחנות.

מחצית מהוצאות תכנית השימור ,בנוסף לתשלום שנתי .הפעילויות

הספקים בקוסטה ריקה מתוגמלים במסגרת הסחר בשירותי מערכת

המתוגמלות כוללות ,לדוגמה ,בניית רצועות חיץ לאורך גדות נחלים,

על הימנעות מפעולות אשר ממילא אסורות בחוק ודין הפרתן הוא

שטחים טבעיים ובתי גידול לחים; שימור בתי גידול לחים; שימור

מאסר .כך מנסות הרשויות לפתור את בעיית האכיפה באמצעות

רצועות צמחייה טבעית; שיקום שטחים של חקלאות מים ושטחי

מתן תמריץ.

מים רדודים עבור בעלי חיים.
אחת הדוגמאות המעניינות לתכנית  PESשפותחה ויושמה על ידי גוף

מודל  PESהמבוסס על דיני החוזים
תכנית ה PES-הגדולה בעולם היא כנראה תכנית שימור המשאבים

החברה המובילה בעולם בשיווק מים מינרליים .

בארצות הברית ( .)CRP, Conservation Reserve Programהתכנית

התכנית פותחה לאור מסקנת חברת ויטֶל שהמשך "עסקים כרגיל"

מנוהלת על ידי משרד החקלאות הפדראלי ,באמצעות רשות

עשוי להביא לסגירת החברה ,לאור השינוי באיכות המים במעיינות

השירותים החקלאיים ( .)FSAהעיגון החוקי של התכנית הוא דיני

שבהם משתמשת החברה ,וכן על רקע האיסור בחוק הצרפתי לטפל

החוזים הרגילים .מדי שנה משולמים במסגרת התכנית למעלה

במים מינרליים לפני שיווקם .העברת המפעל לאגן היקוות אחר

[]59

 /צילום :אייבי ארז

קוסטה ריקה .שמורת מנואל אנטוניו .קוף קפוצ'ין ()Cebus capucinus
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עסקי פרטי ,היא התכנית של חברת ויטֶל (מי נסטלה) בצרפת ,שהיא

הייתה גורמת לאובדן המוניטין הקשור למעיינות ,ורכישת כל אדמות

למגוון הביולוגי על ידי פיצוי מראש של בעל הזכויות בקרקע.

אגן ההיקוות הייתה בלתי-אפשרית בשל החוק האוסר על מכירת

מנגנון בנק המגוון הביולוגי הוא פיתוח של מנגנון ותיק יותר,

חקיקה שתאכוף על החקלאים שיטות עיבוד חדשות הייתה נמוכה,
כך שהחלופה הסבירה היחידה הייתה תמריצים שיקדמו שיתוף

יצירה או שימור של מערכות אקולוגיות חלופיות.

פעולה שיוביל לשינוי שיטות העבודה החקלאיות.

הצלחת ה BioBanking -בארצות הברית נובעת מהיקף התמריץ

החברה חתמה עם החקלאים על חוזים ארוכי טווח (בין  18ל30-

הכספי :גובה האשראי נע בקליפורניה בין  3,000ל 125,000-דולר

שנה) ומימנה את המעבר של חקלאים באזור אגן ההיקוות לשיטות

לעשרה דונם ,תמריץ המתחרה בהצלחה עם פיתוח לבנייה.

וטכנולוגיות חקלאיות חדשות .המעבר לשיטות החדשות צמצם
את הסיכון של זיהום מי התהום בניטרטים ,שמקורם בשימוש גובר

מהות העסקה:

בחומרי דישון בעקבות מעבר לחקלאות אינטנסיבית .ההסכמים

•בעל זכויות בקרקע קונה נקודות "אשראי של מגוון ביולוגי" מבנק

כללו ,בין היתר ,מעבר לגידול אקסטנסיבי של בקר ,מעבר מגידול

המגוון הביולוגי .הקנייה היא בתמורה לחתימה על הסכם משפטי

תירס לגידולים עשבוניים כמו חציר ואספסת ומעבר משימוש

המחייב אותו להגן על רכיבי המגוון הביולוגי המפורטים בהסכם

בדשנים כימיים לשימוש בדשן אורגני .אבן היסוד המרכזית בתהליך

ולשפר את מצבם .לדוגמה ,הגנה על בית גידול של מינים בסכנת

הייתה בניית מערכת של אמון בין החברה לחקלאים .העלויות

הכחדה הנמצאים בשטח.

והתועלות של התכנית מסוכמות בטבלה מס'  3להלן.

•האשראי נמכר על ידי הבנק לגורמים המעוניינים להשקיע
בשימור .הקונים של נקודות האשראי יכולים להיות ,לדוגמה,

 4.4שימוש במנגנון (Conservation banks) BioBanking

ארגוני שמירת טבע או ממשלות המעוניינות בהשקעה בשימור

מנגנון ה( BioBanking-בנק מגוון ביולוגי) הוא מנגנון שוק שפותח

לטווח ארוך .התמורה שמשלמים הקונים יכולה להיכנס לקרן

בארצות הברית[ ,]22והוא יכול להיות מופעל על ידי גורמים פרטיים

לניהול האתר או לשמש את בעל הזכויות כתשלום פיצוי על

או ציבוריים .פעילות הבנקים מקבלת תאוצה ומעוררת עניין בקרב

פיתוח שהוא מבצע במקום אחר.

הקהילה העסקית ,בעיקר בארצות הברית ובאוסטרליה .הבסיס החוקי

הקמת בנק המגוון הביולוגי מחייבת אישור מהרשויות ,והמנגנון

של הבנק הוא חוקים המגנים על מינים בסכנת הכחדה[ .]111[,]109המטרה

הבנקאי מוגדר בחוק או בהנחיות[ .]90ההחלטה על מתן אשראי

בבסיס המנגנון הבנקאי היא מניעה מראש של פיתוח הצפוי לגרום נזק

לשטח מבוססת על מדדים ביולוגיים וההסכם כולל הכנת תכנית

שימוש בתמריצים ובכלים כלכליים אחרים לעידוד פיתח מקיים

קרקע חקלאית למטרות לא-חקלאיות .סבירות חלופה של קידום

 ,mitigation bankingשבמסגרתו קבלת אישור לפגיעה בבתי גידול
לחים הייתה כרוכה בהתחייבות לפצות על הנזק על ידי שיקום,

4

טבלה מס'  - 3עלויות ותועלות של תכנית חברת ויטל בצרפת

עלויות

תועלות

> >חקלאים

> >ללא עלויות ישירות ,אבל עם עלויות
עסקה גבוהות :עלות לימוד שיטות
חדשות והשתתפות בזיהוי ובחינה של
שיטות חדשות ושל מערכות תמריצים
ומשא ומתן.

> >הבטחת הפעילות החקלאית לטווח ארוך
(נחתמו חוזים ל 18-עד  30שנה);
ביטול חובות קצרי טווח וארוכי טווח;
תוספת קרקע.

> >חברת
ויטל
ֶ

> >בשבע השנים הראשונות:
עלות רכישת קרקע –  9.14מיליון אירו;
ציוד חקלאי–  3.81מיליון אירו; פיצוי
כספי לחקלאים –  11.3מיליון אירו.
לא כולל עלויות של ההקמה והתפעול
של  – Agrivairהגוף שתיווך וניהל
את המשא ומתן ואת יישום התכנית,
שלפחות בחלקו פעל במימון עצמי של
החברה.

> >הפחתת הסיכונים של המפעל (המפעל מייצר
מיליארד בקבוקים בשנה).
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לניהול השטח .ההסכמים הנחתמים עם בעלי הזכויות בקרקע הם

ההגנה על המגוון הביולוגי בתחום ענף הדיג.

לצמיתות ,צמודים לזכויות בקרקע ובדרך כלל נמצאים בפיקוח צד

•תמריצים לדיג מקיים .תמריץ באמצעות תמחור דינמי של

שלישי (ארגון שלא למטרות רווח או סוכנות ממשלתית) וניתנים

רישיונות דיג .על פי תמחור זה ,נקבעת עלות גבוהה לרישיונות

לאכיפה בבתי המשפט.

לדיג של מינים הנמצאים בסיכון או שעלויות הפיקוח המנהלי

בארצות הברית הוגדרו לקניית נקודות אשראי שני תנאי סף ,אשר

עליהם גבוהות יותר (מקסיקו) .כספי אגרות הרישיון מופנים

נועדו להבטיח שהבנק אכן יהווה תמריץ יעיל לשימור המגוון

לעתים לפעילות חינוכית לעידוד דיג בר-קיימא ולמחקר (נמיביה,

הביולוגי )1 :השטח צריך להיות חלק מרצף של שטחים מוגנים

אוסטרליה ,ארצות הברית).

שיכולים לקיים מערכת אקולוגית מתפקדת .תנאי בעייתי מבחינת

•ביטול תמריצים המעודדים פגיעה במגוון הביולוגי  -צמצום

בעלי קרקע קטנים ,המעודד לא אחת הקמה של פרויקטים

מענקי הסבסוד בענף הדיג .החלפת סובסידיות הניתנות לדייגים

שיתופיים;  )2הניהול חייב להבטיח השגה של מטרות השימור

במתן סיוע להתאמת כלי שיט וציוד דיג לסטנדרטים מודרניים.

שהוגדרו :האשראי נקבע על פי תוצאות השימור ולא על פי עצם

למשל ,התקנת מנועים חדשים בעלי צריכה מופחתת של דלקים

ביצוע פעולות הניהול.

וחומרים מזהמים ,ציוד שמאפשר מיון בין מינים מסחריים

גם ב New South Wales -שבאוסטרליה עוגן מנגנון בנק המגוון

למינים משניים כבר בעת הדיג (על הסיפון) ועוד .כמו כן ,בחלק

הביולוגי בחקיקה ,אך רעיון הפיצוי על הימנעות מפיתוח הפוגע

מהמדינות ניתן לדייגים פיצוי על הפחתת היקפי הדיג המותרים

במגוון הביולוגי נתקל בביקורת .המבקרים דרשו לעגן בחוק שני

וגריטת ספינות .הפיצוי יכול להיות ממומן על ידי קרנות ייעודיות

תנאי סף[ )1 :]15חישוב האשראי יהיה במונחי מגוון ביולוגי בלבד,

(אירופה).

כשהרווח הנקי מחושב על בסיס השיפור בפועל במצבו;  )2מתן

•הקצאת זכויות דיג .מתן הזכויות נועד להתגבר על בעיית

אשראי כפיצוי על פגיעה במינים או במערכות אקולוגיות בסכנה

הגידור בים (כלומר על הקושי להגדיר בעלות פרטית על שטח

בלבד ,ורק כמוצא אחרון.

מוגדר) ,שגורמת להחצנה של ההשפעות השליליות של ניצול
יתר של מאגר הדיג (הטרגדיה של נחלת הכלל) .במסגרת

 4.5תמריצים לדיג מקיים והפנמה של עלויות סביבתיות

הקצאת זכויות הדיג ,משוייך אזור דיג לבעל הזכות לפרק זמן

במחקר נסקרו כמה מנגנונים כלכליים שנעשה בהם שימוש לעידוד

ממושך .ככל שתוקף הזכויות ממושך יותר ,גובר התמריץ של

דף בנק מגוון ביולוגי מתוך אתר בנקים
למגוון ביולוגי בארצות הברית
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מדיג בעונות רבייה .כל זאת כדי לשמר ולהגדיל את רווחיו

שאינן עלויות ניקוי מוגבל ל 75 -מיליון דולר (מגבלה שעלתה דרישה

לטווח ארוך .הזכויות יכולות להיות סחירות ,אך הן קבועות

להסירה בעקבות הדליפה במפרץ מקסיקו) .באנגליה אין דרישה

בתנאי הרישיון ולא יוצרות זכויות קנייניות (ארצות הברית).

ישירה לביטוח נזקים סביבתיים אם כי תיתכן דרישה לפיצוי על

לצד היתרון של זכויות הדיג יש לבחון את מגבלותיהן ,לדוגמה

פגיעה בערכי טבע ובאזורים מוגנים.

תקופת זיכיון קצרה מדי וקריטריונים מקלים למתן הזכויות לא

באנגליה החברות נדרשות להוכיח יכולת כלכלית לעמוד

יהוו תמריץ מספיק להפנמת ההשפעות השליליות של ניצול

באחריות ובמחויבויות שלהן ,אך לא הוגדרו כללים שיבטיחו

יתר (אוסטרליה) ,והם אף יכולים לפתוח פתח לשחיתויות.

כיסוי ביטוחי מספק .היכולת הכספית שיש להוכיח נקבעת

שימוש בתמריצים ובכלים כלכליים אחרים לעידוד פיתח מקיים

בעל הזכות לשפר את ציוד הדיג ,להפחית דיג לוואי ולהימנע

משאבים טבעיים .בהיעדר אשם או רשלנות  -הפיצוי בגין עלויות

4

בהתאם לנסיבות הרישיון .משרד האנרגיה ושינוי אקלים באנגליה
 4.6דרישות ביטוח להבטחת מקורות מימון לשיקום נזקי

מנפיק רישיונות חיפוש והפקה רק למפעילים החברים בOPOL -

דליפות נפט

)(Offshore Pollution Liability Association Ltd

דרישות הביטוח במדינות שנסקרו במחקר נבחנות כיום לאור

הוא הסכם וולונטרי לערבות הדדית בין החברות ,לכיסוי נזקי זיהום

מסקנות אסון דליפת הנפט במפרץ מקסיקו.

[]46

OPOL .

[]96

ים שנגרמו בעקבות תאונות .מגבלות האחריות של  OPOLעומדות

שנסקרו ,עיקרון "המזהם משלם" עומד במרכז

על  250מיליון דולר לתאונה .עם זאת ,להסכם אין בסיס חוקי ,לא

ההסדרים ,אך יש ביניהן הבדלים ברמת האחריות לנזקים סביבתיים.

ברור אם הוא מכסה גם נזקים אקולוגיים בנוסף לנזקים הישירים

באוסטרליה ובנורבגיה יש דרישה שהביטוח של החברות המפעילות

מהתאונה ,ובעיקר ,לאור ניסיון הדליפה במפרץ מקסיקו ,ספק אם

בכל המדינות

[]52

את הקידוחים יכלול עלויות של ניקוי ושיקום בעקבות דליפה וכן

תקרת הביטוח מספקת[.]31

פינוי כלי שיט שטבעו .בארצות הברית[ ]3חוק הזיהום מנפט ()1990

[]110

מחיל את האחריות על מגוון סוגי נזקים ,לרבות עלויות ניקוי ואובדן

טנזניה .השמורה הביוספרית של סרנגטי .ברדלס ( / )Acinonyx jubatusצילום :אייבי ארז
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אלסקה .הפארק הלאומי  / Kenai Fjordsצילום :אייבי ארז
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שיתוף הציבור בהגנה
על המגוון הביולוגי

"Respect for all forms of life. All the living things
have the right to live, independently of actual or potential

שיתוף הציבור בהגנה על המגוון הביולוגי

"economic value

5

 /סעיף  9לחוק המגוון הביולוגי של קוסטה ריקה

העיקרון

שלטוניות כאבן יסוד בחקיקת המגוון הביולוגי.

אמנת המגוון הביולוגי (סעיף  )14קובעת כי "כל צד מתקשר ,ככל

בעידן שאחרי האפרטהייד ,שיתוף הציבור ,כהגשמה של העיקרון

שהדבר אפשרי ומתאים :ינהיג הליכים מתאימים המחייבים הערכת

הדמוקרטי ,קיבל בדרום אפריקה חשיבות מיוחדת .חוק המגוון

ההשפעות הסביבתיות של הפרויקטים המוצעים שלו אשר עלולה

הביולוגי של דרום אפריקה מגדיר חובת היוועצות משולשת:

להיות להם השפעות שליליות משמעותיות על המגוון הביולוגי

עם חברי קבינט ,שההחלטה יכולה להשפיע על תחום אחריותם;

במטרה למנוע או למזער את ההשפעות האמורות ,ומקום שמתאים,

עם האחראי על שמירת המגוון הביולוגי במועצת הפרובינציות;

לאפשר השתתפות ציבורית בהליכים האמורים".

ועם הציבור .החוק קובע כללים הנוגעים לפרסום ,לקבלת הערות
ולהתחשבות בהערות של כל גורם מייעץ .החובה קיימת בכל מקום

הכלים:

שבו החוק מטיל על השר חובת היוועצות.

 5.1חובה חוקית לשתף את הציבור בתהליכי קבלת החלטות

בקוסטה ריקה שיתוף החברה האזרחית הוא אחד מהעקרונות

סביבתיות.

שהנחו את ניסוח חוק המגוון הביולוגי .חוק המגוון הביולוגי מגדיר,

 5.2שיתוף ציבור בתהליך ביצוע תסקירים סביבתיים אסטרטגיים.

כמטרה ראשונה ,את קידום השיתוף האקטיבי של כל מגזרי החברה

 5.3שקיפות ושיתוף ציבור בניהול משאבי טבע.

בשמירה ובשימוש בר-קיימא במגוון הביולוגי ומטרות נוספות

 5.4ייצוג במוסדות.

מדגישות את החינוך ואת העלאת המודעות הציבורית לחשיבותו.

 5.5שיתוף ציבור ככלי להגברת מודעות.

שיתוף הציבור הוא אבן יסוד גם בהליך ה NEPA-בארצות הברית.
ההליך נועד להעריך את ההשפעות של מדיניות ,חקיקה או תכנית על

 5.1חובה חוקית לשתף את הציבור בתהליכי

הסביבה .שיתוף הציבור מתחיל כבר בשלביו המוקדמים של ההליך.

קבלת החלטות סביבתיות

באוסטרליה חוק הסביבה והמגוון הביולוגי קובע כמטרה קידום

שיתוף הציבור הוא אחד משלושת הנדבכים המרכזיים של אמנת

גישה של שיתוף בין הממשלה ,הקהילה ובעלי קרקעות בהגנה על

שנחתמה בשנת  1998ואושררה עד כה

הסביבה .עם זאת ,הביטוי המעשי של שיתוף הציבור בחוק מוגבל.

(דצמבר  )2012על ידי  46מדינות (ישראל לא חתומה על האמנה).

דו"ח שבחן את יישום החוק  10שנים לאחר כניסתו לתוקף ,ציין את

האמנה מקשרת בין זכויות סביבתיות וזכויות אדם וקובעת כי פיתוח

היעדר שיתוף הציבור כאחד החסמים ליישום יעיל של החוק והציע

בר-קיימא ניתן להשגה רק באמצעות מעורבות פעילה ומשמעותית

להדגיש במטרות החוק את הצורך בקידום שיתוף הציבור בקבלת

של בעלי עניין .האמנה מדגישה את החשיבות של שיתוף הציבור

החלטות המשפיעות על הסביבה[.]40

ארהוס ))Aarhus

[]101[ ,]70

כמימוש של העיקרון הדמוקרטי וככלי לשיפור איכות החלטות
הרשויות באמצעות המידע המגיע מהציבור ומסייע לחשוף משתנים

[]12

 5.2שיתוף ציבור בתהליך ביצוע תסקירים סביבתיים אסטרטגיים

בלתי-צפויים או סמויים .האמנה קובעת את הצורך במנגנון מובנה

על פי הדירקטיבה האירופית ופרוטוקול קייב לתסקירים אסטרטגיים,

לשיתוף הציבור ,אך לא קובעת את המנגנון עצמו .כמו כן ,האמנה

שיתוף ציבור הוא מרכיב חיוני בתהליך של ביצוע תסקירים סביבתיים

קובעת דרישות סף לפרסום יעיל של מידע סביבתי ואת החובה

אסטרטגיים .שיתוף ציבור קיים גם בתסקירי השפעה על הסביבה

להתחשב בהערות הציבור בגיבוש ההחלטות וליידע אותו על

לפרויקט  ,אך בדרך כלל באופן מצומצם יותר .לדוגמה ,הוראות בדבר

ההחלטות שהתקבלו.

שיתוף ציבור נוספו לדירקטיבה האירופית על תסקירי ההשפעה על

[]6

במחקר התבלטה במיוחד התייחסותן של ארצות הברית ,דרום

הסביבה

אפריקה וקוסטה ריקה לנושא שיתוף הציבור בהליכי קבלת החלטות

אמנת ארהוס[.]93

[]103

לראשונה בשנת  ,2003וזאת כדי להתאים אותה לדרישות
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להליך שיתוף הציבור יש כמה מאפיינים מהותיים:

מוקדם ומיתון של קונפליקטים ולנכונות הציבור לקבל את התכנית.

•השלבים שבהם מתקיים שיתוף ציבור .המגמה היא לשתף את

זאת כאשר שיתוף הציבור מתקיים בשלב מוקדם של התהליך

הציבור כבר בשלב מוקדם בתהליך .בארצות הברית ,במסגרת

וכשההתייחסות לתסקיר האסטרטגי היא כאל תהליך מתמשך ולא

הליך  ,NEPAובאנגליה ,מכוח התקנות שאימצו את הדירקטיבה

כהתערבות נקודתית.

של האיחוד האירופי בנושא ,הציבור שותף לעתים כבר בשלב
ההחלטה על עצם הצורך בתסקיר האסטרטגי .במדינות אחרות

 5.3שקיפות ושיתוף ציבור בניהול משאבי טבע

הליך שיתוף הציבור מתחיל בשלב הגדרת היקף התסקיר

שיתוף ציבור בהכנת תכניות ניהול אגניות באירופה

האסטרטגי .שיתוף הציבור בשלבים מוקדמים אלו מרחיב את

התייחסנו בפרקים קודמים לניהול משאב המים באמצעות תכניות

דרישת ההסכמים הבין-לאומיים לתסקירים אסטרטגיים .בארצות

ניהול אגניות המדגישות את העמידה ביעדים אקולוגיים ומגדירות

הברית הציבור שותף גם להחלטה על ההיקף ועל האופן שבו הוא

אמצעים אופרטיביים להשגתם .דירקטיבת המים האירופית מחייבת

ישותף בהמשך התהליך .בהמשך נערך שיתוף ציבור בשלב שאחרי

לקיים הליך שיתוף ציבור בשלושה שלבים של תכנית הניהול האגנית:

הכנת הדו"ח הסביבתי .הליך  NEPAבארצות הברית מאפשר

 )1בשלב קביעת לוחות זמנים .בשלב זה הציבור שותף להחלטה על

[]33[,]43

מעורבות של ארגונים ציבוריים גם בשלב יישום ההחלטות ,הניטור

אופן השתתפות הציבור בהכנת תכנית הניהול;  )2במהלך הכנת

והמעקב אחר ההקלות שניתנו.

התכנית .יש לקיים סדנאות שיתוף ציבור שבהן נידונים הנושאים

•מיפוי הציבור .שלב חשוב בתהליך הוא זיהוי הציבור הרלוונטי,

המרכזיים בתכנית הניהול;  )3בשלב פרסום טיוטת התכנית ,כאשר

ובכלל זה ציבור שיש לו עניין בנושא קבלת ההחלטות הסביבתיות,

נדרשת קבלת תגובות הציבור והטמעתן בתכנית.

כולל ארגוני שמירת טבע חוץ-ממשלתיים וציבור שיושפע

באנגליה ,לדוגמה ,מתבצע במסגרת כל תכנית ניהול אגנית

מהתכנית .הליך  NEPAבארצות הברית מאפשר לבעלי עניין לבקש

תסקיר סביבתי אסטרטגי ושיתוף הציבור נעשה במסגרתו .סיכום

יידוע על תהליכי הערכה מתוכננים.

ההתייעצות ואופן ההתחשבות בתוצאותיה מסוכמים במסמך

•אופן השיתוף .מושם דגש על זמינות המידע הרלוונטי ,כולל

המהווה חלק מהדו"ח הסביבתי.

מידע על טיוטת המדיניות/תכנית שבמסגרתה מתבצע התסקיר
האסטרטגי .המידע מתפרסם בדרך כלל באתרי האינטרנט של

גישות שונות לשיתוף ציבור בהכנת תכניות ניהול מאגרי דיג

הרשויות .מושם דגש על הקצאת מסגרת זמן מספקת לתגובות

בארצות הברית ובאוסטרליה ,שתי המדינות שבהן מגמת שיקום

הציבור .קיימים הבדלים בין המדינות בהיקף המידע המתפרסם,

מאגרי הדיג חיובית ,הגישה לשיתוף הציבור בהכנת תכניות הניהול

הזמן המוקצה לתגובות ושיטות השיתוף (סקרים באינטרנט,

של מאגרי הדיג שונה .באוסטרליה קיים שיתוף רחב של הציבור

שאלונים ,פגישות ושימועים).

ועידוד חזק של שיח ציבורי החל בשלב מוקדם של הכנת תכניות

•הטמעת הערות הציבור .הדירקטיבה האירופית ופרוטוקול קייב

הניהול .בארצות הברית ,לעומת זאת ,שיתוף הציבור מתמצה

מחייבים את הרשויות להתחשב בהערות הציבור בהחלטות על

בקבלת הערות מהציבור לתכנית המוכנה ,לאחר שכבר הועברה

אימוץ המדיניות/התכניות .הערות הציבור מהוות בדרך כלל חלק

לאישור הרשות הפדראלית.

ממסמכי התסקיר האסטרטגי ,ויש לפרט כיצד הן נלקחו בחשבון
או לנמק את דחייתן.
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שקיפות ההסכמים בתחום תעשיית הקידוחים הימיים

[]41

דוגמה לקריאה לציבור הבריטי להשתתף בתסקיר סביבתי אסטרטגי

לשקיפות המידע הכלול בהסכמים הנחתמים בין חברות לביצוע

ביחס למדיניות אנרגיה בים שנערך על ידי משרד האנרגיה ושינוי

פרויקטים של קידוחי נפט וגז בים ,יש חשיבות רבה כאמצעי בקרה

אקלים הבריטי ,ניתן לראות בקישור הבא:

על ניצול ראוי של משאבי הנפט והגז .ההסכמים מתייחסים לתקציב,

w w w. o ff s h o re - s e a . o r g . u k / s i t e / s c r i p t s / d o c u m e n t s _ i n f o .

לנכסים משותפים ,לאחריות ותשלומים ,לתכניות העבודה ,לכללי

php?categoryID=40&documentID=20

רכש ,למדיניות ניהול סיכונים ולכיסוי הביטוח .נורבגיה ואוסטרליה

דו"ח הנציבות האירופית משנת  ]73[2009בחן את יישום הדירקטיבה

מציגות גישות הפוכות ביחס לחשיפת ההסכמים לציבור.

במדינות האיחוד .הדו"ח הצביע על תרומה של שיתוף הציבור לזיהוי

בנורבגיה יש הקפדה על שקיפות מרבית .ההסכמים ( Joint

5

ממשלת נורבגיה ומסדירים את מערכת היחסים בין השותפים

(המייצגים מגוון אינטרסים מגזריים) ומנציגים מתחום הסביבה,

לרישיון לבין עצמם ובינם לממשלה .הסכמים אלו חשופים במלואם

החברה והכלכלה .על פי המחקר ,באוסטרליה ,קנדה וקוסטה ריקה

לציבור .באוסטרליה ,לעומת זאת ,תנאי השותפות בין חברות קידוח

הייצוג המאוזן תרם להגברת המודעות בקרב הציבור ,ובמידה רבה

השותפות בפרויקט (  )Joint Ventureנחשבים לסודות מסחריים

לניהול טוב יותר של משאב המים .כמו כן מעורבות פעילה של

ומבנה ההסכם לא כפוף לרגולציה כלשהי .השותפות יכולה לחתום

הארגונים האזרחיים בניהול משותף של אגן ההיקוות ,בקנדה למשל,

עם המדינה על הסכם וולונטרי המגדיר זכויות ,חובות ותנאים

הבטיחה מתן משקל גבוה יותר לאינטרסים הציבוריים.

שיתוף הציבור בהגנה על המגוון הביולוגי

 )Operating Agreementנחתמים בין כלל השותפים לרישיון ובין

ממשלתי ,המורכב מנציגי ממשלה ,מנציגי אזורים באגן ההיקוות

במסגרת הפרויקט ומקנה לשותפות ודאות לאורך זמן .הסכמים אלו
נחתמים בעיקר כשמדובר בפרויקטים בהיקף גדול .ההסכמים הם

 5.5שיתוף ציבור ככלי להגברת מודעות

סטטוטוריים ומחייבים אישור של הפרלמנט ,ולכן מטבעם  -שקופים

תהליך הכרזה ועדכון של רשימות מינים ומערכות אקולוגיות בסיכון

לציבור.

באוסטרליה ובדרום אפריקה חוקי המגוון הביולוגי קובעים לוחות
זמנים לתהליך של הכרזה ועדכון רשימות מינים ומערכות אקולוגיות

 5.4ייצוג במוסדות

בסיכון .כחלק מהתהליך ,הפרטים ברשימה משויכים לאחת מרמות

הרכב הגופים המנהלים את האזורים המוגנים :קוסטה ריקה

הסיכון המוגדרות בחוק (בסיכון גבוה ,בסיכון ,פגיע וכו') .הליך ההכרזה

מדיניות ניהול האזורים המוגנים בקוסטה ריקה נקבעת על ידי

כולל שלבים אחדים ,ובמהלכם מגובשת הרשימה שתיבדק ונערכת

רשות לאומית שתחתיה מועצות אזוריות ומקומיות .אלו מפקחות

בחינה מדעית של רמת הסיכון של כל פרט ברשימה (מין או מערכת

על אישור וביצוע של מדיניות הרשות הלאומית ,על השילוב של

אקולוגית) .בסוף התהליך מועברת רשימה מומלצת לשר האחראי

צורכי הקהילה בתכניות ובפעילויות האזוריות ועל עידוד שיתופם

להכרזה ולעדכון הרשימות .הרשימה כוללת גם המלצה באשר לצורך

של הסקטורים השונים באזור בחיפוש פתרונות לבעיות סביבתיות

בתכניות שימור ושיקום למינים ולמערכות אקולוגיות שברשימה.

אזוריות.

בשתי המדינות החוק מחייב לשתף את הציבור בשלבים השונים

הרכב הרשות הלאומית והמועצות האזוריות כולל ,לצד נציגי

של התהליך .בתחילת התהליך הציבור נקרא להציע מינים ומערכות

הממשלה ,נציגות של גופים אזרחיים הבוחרים בעצמם את נציגיהם,

אקולוגיות שלדעתם צריכים להיות כלולים ברשימה .אלו מועברים

ובהם נציגים של ארגון החקלאים הקטנים ,ארגון הילידים ,מועצת

בהמשך לבחינה של ועדה מדעית .חוק הסביבה והמגוון הביולוגי

הרקטורים ,ארגון הסוחרים ופדרציית שימור הסביבה.

באוסטרליה קובע ששר הסביבה רשאי לסייע לאנשים או לארגונים

הרכב המועצות האזוריות נקבע במפגשים ציבוריים ,שאליהם

שיכולים לתרום לאיתור מינים שכדאי לכלול ברשימה ,במימון או

מוזמנים (וחייבים להיות מוזמנים) כל הארגונים החוץ-ממשלתיים

באופן אחר .בשלבים הבאים ,במסגרת הליכי הבדיקה המדעית,

והארגונים הקהילתיים המקומיים .יתרה מכך ,במחוזות שבהם אין

הציבור מוזמן על ידי הוועדה המדעית לשלוח הערות והצעות.

תשתית של ארגונים אזרחיים פעילים ,חלה חובה על הרשויות,

בתהליך ההכרזה על מינים בסיכון בארצות הברית יש חובה לכלול

בתיאום עם נציגי הממשל המרכזי ,לדאוג להקמתה.

לפחות שימוע ציבורי אחד.
המטרות המרכזיות בשיתוף הציבור בתהליך הן הרחבת בסיס המידע
העומד בפני הוועדות המדעיות והעלאת מודעות הציבור .הדגש

הרכב רשויות אגניות
שחקר את אופן ניהול רשויות אגניות

על שיתוף הציבור ככלי להגברת המודעות בולט בדרום אפריקה.

במדינות אחדות ,מצביע על כך שבחלקן קיימת מחויבות ממשלתית

בדרום אפריקה מנוהלות שתי רשימות של מינים בסיכון :רשימת

וציבורית להרכב רחב ומאוזן של הרשויות האגניות ,הכולל ייצוג

מינים אדומים ,שאין לה מעמד סטטוטורי והיא מפורטת ומבוססת

משמעותי לנציגים מקומיים ולנציגי החברה האזרחית .בברזיל

על קריטריונים מדעיים מדויקים ומספקת בסיס לתכנון פעולות

נבחנה רשות אגנית שבה הייצוג מתחלק באופן שווה בין השלטון

השימור והשיקום; ורשימה סטטוטורית של מינים בסיכון ,שבהכנתה

המקומי ,רשויות ממשלתיות ונציגי ציבור .אגן ההיקוות שנבחן

ניתן משקל גדול לשיתוף הציבור והיא מהווה כלי להגברת מודעות,

בקנדה (קולומביה הבריטית )Fraser Basin ,מנוהל על ידי ארגון לא-

לגיוס מימון לשימור ,למתן הגנה חוקית וכלי רגולציה במסגרת

מחקר של הבנק העולמי
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מערכת התכנון ,כשקיום מערכת אקולוגית בסיכון בשטח פרויקט

שיתוף עובדים בהכנת תכניות בטיחות בקידוחים ימיים

מכתיב את הצורך בביצוע תסקירי השפעה על הסביבה.

במדינות שונות ,ובהן אנגליה ,אוסטרליה ונורבגיה ,מושם בתעשיית
קידוחי הגז והנפט הימיים דגש על מעורבות העובדים בהכנת תכנית

שיתוף ציבור בפעולות איסוף מידע וניטור של שטחי דיג

בקרת הסיכונים .ההיגיון העומד בבסיס צעד זה הוא ששיתוף בהכנת

בארצות הברית ובאוסטרליה יש שיתוף של הדייגים בתכניות

התכניות יקדם מודעות גבוהה ושיתוף פעולה של העובדים באתר,

ניטור של שטחי הדיג .מטרת השיתוף כפולה :שיפור איסוף המידע

ויאפשר אגב כך לשמור על רמת הבטיחות הגבוהה הנדרשת.

והעלאת מודעות ויצירת הזדהות והבנה כלפי הפעולות הננקטות
על ידי הרשויות.

 /צילום :אייבי ארז

קוסטה ריקה .Carara National Park .ארה ארגוונית (Scarlet macaw (Ara macao
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השפעת המבנה המוסדי על הטמעת
עקרונות משפט המגוון הביולוגי

הוא המבנה המוסדי במדינה .חלוקת הסמכויות משפיעה על המשקל

הקידוח אלכסנדר קילנד בים הצפוני בנורבגיה בשנת  1980גבתה

שניתן לערך הכלכלי ,החברתי והסביבתי של המגוון הביולוגי ושל

חייהם של  123אנשים והובילה מהפכה ברגולציית הקידוחים הימיים

שירותי המערכות האקולוגיות בהליכי קבלת ההחלטות הלאומיים

בנורבגיה .פיצוץ על אסדת הפייפר אלפא באנגליה בשנת  1988גבה

בנושאים המשפיעים באופן ישיר או עקיף על המגוון הביולוגי.

חייהם של  167בני אדם וגרם לאסון אקולוגי גדול .האסון הוביל

המבנה המוסדי ייחודי לכל מדינה והוא דינמי ומושפע משיקולים

להפרדה בין האחריות להסדרת הבטיחות בקידוחים ובין הסמכות

רבים .ספק אם ניתן להצביע על מודל של חלוקת תחומי אחריות

להסדרת רישיונות הקידוח .הנזקים של עליית מכלית האקסון ולדיז

המבטיח התמודדות מוצלחת עם האתגר של עצירת הידרדרות

על שרטון מול חופי אלסקה בשנת  1989ניכרים עד היום .האסון

המגוון הביולוגי .עם זאת ,ניתן לשאוב כיווני מחשבה מההתנסות,

הוביל לחקיקה של חוק זיהום הנפט ( )1990בארצות הברית.

מההצלחות ומהכישלונות של מודלים מבניים שאומצו במדינות

פיצוץ באר מקונדו שבמפרץ מקסיקו ב 20-באפריל  2010גרם לאסון

שונות כדי להתמודד עם מחלוקות סביבתיות ועם בעיות של פגיעה

האקולוגי הגדול ביותר עד היום .הוועדה לבדיקת דליפת הנפט

קשה במגוון הביולוגי .לפיכך ,בחרנו להציג מדגם מצומצם של

במפרץ מקסיקו שהוקמה בעקבותיו ( The National Commission

מודלים מבניים שנסקרו במחקר.

)on the Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, 2011

השפעת המבנה המוסדי על הטמעת עקרונות משפט המגוון הביולוגי

גורם בעל משמעות רבה ביעילות יישום ההגנה על המגוון הביולוגי

הסביבה האמריקאי ( )NEPAשאושר בשנת  .1970התהפכות אסדת

קבעה שאחד הכשלים העיקריים שהובילו לאסון היה שהנפקת
הכלים:

רישיונות החיפוש וההפקה והפיקוח על היבטי הבטיחות והסביבה

 6.1הפרדת סמכויות בתחום הקידוחים הימיים :מדינות שונות –

של הקידוחים ,היו כולם בסמכותה של רשות אחת .המלצות הוועדה

פתרונות דומים.
 6.2מיזוג סמכויות בין משרדי סביבה ומשרדים קשורים :האם
הניסיון הוכיח את עצמו?

הובילו לשינויים ארגוניים המפורטים בהמשך.
ועדות חקירה בעקבות אסונות גדולים בתעשיית הקידוחים הוקמו
גם במדינות נוספות ,ובהן נורבגיה ואנגליה .הוועדות הגיעו למסקנות

 6.3הרחבת סמכויות הרשויות הסביבתיות.

דומות והובילו לבחירה בפתרונות שיש ביניהם מכנה משותף

 6.4הטלת אחריות סביבתית על משרדים ממשלתיים האחראים

מובהק :הפרדה בין האחריות להקצאת רישיונות ובין האחריות

לנושאים המשפיעים על הסביבה.

לנושא הבטיחות בקידוחים.
ועדות החקירה חשפו את הכשל הנובע מניגוד עניינים מובנה

 6.1הפרדת סמכויות בתחום הקידוחים הימיים :מדינות שונות –

בין האינטרסים של מינוף התעשייה והגדלת הכנסות המדינה

פתרונות דומים

מתמלוגים מצד אחד ,ובין הצורך בהקפדה על רמת בטיחות גבוהה

תחום הקידוחים הימיים הוא ייחודי בכך שמדינות שונות נקטו

ומניעה ומזעור של פגיעות סביבתיות ,הכרוכים בהשקעות כספיות

בפתרונות מוסדיים דומים לניהול היבטיו השונים .הפתרונות גובשו

ניכרות ,ועיכובים בפרויקטים ,מן הצד האחר .לאלו מתווסף הלחץ

בעקבות תאונות שהתרחשו במהלך הקידוחים .תאונות אלו גבו חיי

של התעשייה להקלה בדרישות בטיחות וסביבה שחשופים אליו

אדם רבים וגרמו לאסונות אקולוגיים גדולים.

האחראים להקצאת הרישיונות .המסקנה שחזרה על עצמה היא

בשנת  1969התרחשה באזור סנטה ברברה מול חופי קליפורניה

שהשיקול הכלכלי והלחצים האפילו על סוגיות הבטיחות והסביבה.

דליפת נפט אדירה[ .]51כתם הנפט שנוצר בעקבות הדליפה התפרש

כיום קיימת ברוב המדינות המובילות בתעשיית הקידוחים בעולם

לאורך כ 1,300-קילומטרים .מקרה זה זירז את חקיקת חוק מדיניות

המערבי הפרדה בין הגוף האחראי על הנפקת רישיונות החיפוש
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וההפקה ובין הפיקוח על נושאי הבטיחות .המגמה מובהקת פחות

(BOEMRE, Bureau of Ocean Energy Management Regulation

ביחס להפרדת סמכויות הרישוי מסמכויות הנוגעות להיבט הסביבתי

 .)and Enforcementהסוכנות נמצאה תחת אחריות המזכיר לענייני

של התעשייה .להלן כמה מודלים ארגוניים שתועדו במחקר:

הפנים .לאור מסקנות הוועדה לבדיקת אסון מפרץ מקסיקו ,שונה
המבנה הארגוני .כיום נמצאות תחת האחריות המיניסטריאלית

הפרדת נושא הבטיחות מנושא הקידוחים

[]52

של משרד הפנים שתי סוכנויות נפרדות :סוכנות לאכיפת נושאי

באנגליה ובנורבגיה קיימת הפרדה ברורה בין הרשויות האחראיות

הבטיחות והסביבה (BSEE, Bureau of Safety and Environmental

לניהול הקידוחים ולפיקוח הסביבתי ובין הרשויות האחראיות לנושא

 )Enforementוסוכנות לניהול משאבי אנרגיה ימיים (BOEM, Bureau

הבטיחות.

.]94[)of Ocean Energy Management

לבריאות ובטיחות (HSE, The Offshore Safety Division under the

איחוד סמכויות תחת גג אחד

באנגליה הסמכויות בנושא הבטיחות בקידוחים נמצאות בידי הרשות
 )Health & Safety Executiveשתחת פיקוח משרד העבודה .רשות

בדנמרק הסוכנות הדנית לאנרגיה אחראית לרגולציית הקידוחים וכן

זו היא רשות סטטוטורית עצמאית האחראית גם לרגולציה של

לבטיחות ,לבריאות ולנושא האכיפה הסביבתית .האחריות לקביעת

חומרים מסוכנים .במשרד האנרגיה ושינוי האקלים יש שתי יחידות

המדיניות הסביבתית בקידוחים והגדרת הדרישות הסביבתיות

נפרדות  -האחת אחראית על הרישוי והפיתוח של התעשייה,

ממבצעי הקידוחים הועברה בשנת  2006מאחריות הסוכנות לאנרגיה

והאחרת  -על נושאים סביבתיים .בנוסף לכך ,משרד הסביבה ,המזון

לאחריות הסוכנות להגנת הסביבה במשרד הסביבה.

והכפר ( )DEFRAמעורב בביצוע הערכת ההשפעות הסביבתיות של

כך גם בקנדה .מועצת האנרגיה הלאומית ()National Energy Board

הקידוחים ,והוועדה המשותפת לשימור סביבה ( )JNCCמהווה רשות

אחראית הן להסדרת הקידוחים והן להסדרה הסביבתית.

נורבגיה מתאפיינת במעורבות ממשלתית גבוהה בתעשיית הנפט

 6.2מיזוג סמכויות בין משרדי סביבה ומשרדים קשורים:

המייעצת למשרד בנושאים סביבתיים.
והגז 71% .ממניות תאגיד הנפט  Statoilהן ממשלתיות והוא שולט

האם הניסיון הוכיח את עצמו?

על  60%מתעשיות הנפט והגז במדינה .נושא הבטיחות בקידוחים

משרדי ממשלה מקצועיים נותנים פעמים רבות עדיפות לאינטרס

נמצא תחת פיקוח משרד העבודה ובאחריות הרשות לבטיחות בענף

המגזרי על פני אינטרסים ציבוריים רחבים ,ובעיקר על פני השיקול

הנפט (רשות סטטוטורית) .הרשות לבטיחות בענף הנפט אחראית

הסביבתי .במדינות אחדות נעשו ניסיונות (לא בהכרח מוצלחים)

לתיאום עם הרשות לאקלים וזיהום שבפיקוח משרד הסביבה ועם

לנטרל את ההעדפה בכך שהטילו על השר הממונה על המגזר גם

משרד הבריאות .הסדרת הקידוחים והיבטי הסביבה הם באחריות

אחריות לנושא הסביבה.

מינהל הנפט הנורבגי ( ,)NPD, Norwegian Petroleum Directorate

בשנת  2000התפרצה באנגליה

שהוא הזרוע הביצועית של משרד האנרגיה והנפט.

החקלאות טיפל בהתפרצות באופן כושל ,איטי ושמרני .הכשל הוביל
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מחלת הפה והטלפיים .משרד

למשבר לאומי ולארגון מחדש במשרדי הממשלה .מיד לאחר בחירות
הפרדת הבטיחות והסביבה מנושא הקידוחים

 2001הצהיר טוני בלייר ,ראש הממשלה הנבחר ,שיש לחסל את

באוסטרליה חלוקת הסמכויות הייתה דומה לזו שבנורבגיה ובאנגליה.

ההעדפה הברורה שיש במשרד החקלאות לאינטרס החקלאים על

המצב שונה בעקבות האסון במפרץ מקסיקו ,ומינואר  2012הופרדה

פני אינטרסים ציבוריים אחרים והקים את המשרד לענייני הסביבה,

ההסדרה הסביבתית מהסדרת הקידוחים והועברה לאחריות הרשות

המזון והכפר ( .)DEFRAהמיקוד העיקרי של משרד זה הוא התחום

לבטיחות בענף הנפט ( .)NOPSAבעקבות כך שונה שמה של הרשות

הסביבתי-חקלאי .הקמת המשרד ,שלראשונה באנגליה היה אחראי

לבטיחות בענף הנפט לרשות לבטיחות וניהול סביבתי בענף הנפט

לנושא הסביבה ,הביא לשיפור בתחום הסביבתי-חקלאי ,אך נמתחה

( .)NOPSEMAהסדרת הקידוחים נמצאת בסמכות משרד המשאבים,

עליו ביקורת בגין הזנחת נושאים סביבתיים אחרים .בשנת  2008בוצע

האנרגיה והתיירות ( )DRETאו בסמכות משותפת של המשרד ושל

רה-ארגון נוסף והוקם משרד חדש  -משרד האנרגיה ושינוי אקלים

השר האחראי לנושא האנרגיה במדינה/טריטוריה.

( ,)DECCשאליו הועברו סמכויות לטיפול בנושא מיתון האקלים
( )mitigationוהפחתת פליטות .בה בעת חוקק גם חוק שינוי אקלים.
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הפרדת הבטיחות והסביבה מהקידוחים ,תחת גג מיניסטריאלי

איחוד סמכויות בנושא חקלאות ,מזון וסביבה במשרד ממשלתי אחד

משותף

נוסה גם בספרד בשנת  ,2011עם מתן צו מלכותי להקמת משרד

עד לאירוע הדליפה במפרץ מקסיקו ,הוסדרו פיתוח מקורות

חקלאות ,מזון וסביבה .המשרד מיזג בתוכו את משרד הסביבה עם

האנרגיה ,הבטיחות ,הסביבה והתמלוגים בים בארצות הברית

משרד החקלאות והדיג .השינוי הארגוני בוצע כדי לעודד פיתוח של

במסגרת סוכנות פדראלית ייעודית לניהול אנרגיה ימית

מסגרת מדיניות לחקלאות דיג ומזון ,התומכת ביעדים של מאבק

המהלך לא נבחנה במסגרת המחקר.

בידי השר.

בקוסטה ריקה האחריות לנושאי הסביבה ולנושא האנרגיה מרוכזת

מדינות רבות מחייבות התייעצות עם הרשויות הסביבתיות בנושאים

במשרד ממשלתי אחד .המשרד אישר שורת פרויקטים שנויים

המשפיעים על הסביבה .במדינות האיחוד האירופי ובמדינות

במחלוקת ,תוך מתן עדיפות ברורה לתחום האנרגיה על פני

שחתמו על פרוטוקול קייב החובה קיימת במסגרת ביצוע תסקירים

השיקולים הסביבתיים .ארגוני סביבה עתרו בבתי המשפט נגד חלק

סביבתיים אסטרטגיים .התסקירים האסטרטגיים נערכים במהלך

מהפרויקטים בטענה להפרת הוראות חוק המגוון הביולוגי.

גיבוש מדיניות לאומית או תכניות רחבות היקף במגוון רחב של

בליבה של אחת המחלוקות עמד הסכם בין ממשלת קוסטה ריקה

תחומים ,ובהם חקלאות ,אנרגיה ותעבורה .חובת ההתייעצות חלה

לחברה הקנדית  Infinito Industriesעל הקמת מכרה זהב פתוח

כבר בשלב קבלת ההחלטה אם אכן נדרש תסקיר אסטרטגי ומה

ב ,Crucitas -באזור המהווה מסדרון נדידה חשוב לעופות במרכז

יהיה היקפו.

אמריקה[ .]91במהלך הכנת השטח לכרייה נעקרו עצי Almendro Tree

ארָה הגדולה
) )Dipteryx panamensisהמשמשים כאתרי קינון של ה ָ

 6.4הטלת אחריות סביבתית על משרדים ממשלתיים האחראים

הירוקה (  .)Ara ambiguusהפגיעה הקשה בבית הגידול הביאה

לנושאים המשפיעים על הסביבה

להכרזת הארה כמין בסכנת הכחדה .המכרה איים לפגוע גם במגוון

במסגרת חוק הסביבה ( )NEMAבדרום אפריקה חלה על משרדים

הביולוגי מעבר לגבול עם ניקרגואה ,סביב הנהר סן-חואן .ארגוני

שתחום פעולתם משפיע באופן משמעותי על המגוון הביולוגי,

סביבה הגישו עתירה ,מכוח חוק המגוון הביולוגי ,וטענו שאישור

חובה להכין מסמכי מדיניות סביבתיים המפרטים את האופן שבו

ההסכם נעשה בהליך לא תקין .הצלחת העתירה ,שהתנהלה בכמה

המשרד מבטיח את התאמת המדיניות והתכניות שלו לעקרונות

הורה

של חוק הסביבה .רשימת המשרדים ה"סביבתיים" כוללת את

בין היתר על פתיחת חקירה פלילית נגד הנשיא הקודם ונגד שר

משרד החקלאות ,משרד ההגנה ,משרד התחבורה ,משרד המסחר

הסביבה ,בגין חתימתם על צו שהצהיר שקיום המכרה הוא בגדר

והתעשייה ומשרד המחצבים והאנרגיה .המסמכים אמורים לכלול

אינטרס ציבורי לאומי ,מכיוון שבעת החתימה לא היו בפניהם נתונים

גם המלצה בנוגע לכלים ליישום ניהול סביבתי אינטגרטיבי ואופן

סביבתיים מלאים.

שילוב של עקרונות סביבתיים בהליך קבלת ההחלטות .הם נדרשים

ערכאות משפטיות ,הביאה לביטול החוזה .בית המשפט
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השפעת המבנה המוסדי על הטמעת עקרונות משפט המגוון הביולוגי

בשינוי אקלים והגנה על הסביבה הטבעית והמגוון הביולוגי .הצלחת

גם ביקורת הפוכה  -על היקף הסמכות ורוחב שיקול הדעת שנתון

6

לתת עדיפות לחלופות הפיתוח הטובות ביותר מבחינה סביבתית
 6.3הרחבת סמכויות הרשויות הסביבתיות

ולהימנע מפגיעה במגוון הביולוגי ובמערכות אקולוגיות ,בעיקר

צרפת :מתן עדיפות לקידום פיתוח בר-קיימא

כאלה הנתונות ללחצי פיתוח .האחריות המוטלת עליהם מקבילה

חלופה נוספת להבטחת התחשבות בהשפעת הפיתוח על המגוון

לאחריות משרד הסביבה .כדי לקדם שיתוף פעולה בין המשרדים

הביולוגי היא הרחבת סמכויותיו של השר האחראי לנושא הסביבה.

הוקם פורום לקידום שיתוף פעולה בין-משרדי.
בדרום אפריקה (  ,)MPRDAשנכנס

צרפת ,לדוגמה ,הציבה את המטרה של פיתוח בר-קיימא בעדיפות

בנוסף לכך ,חוק המכרות

גבוהה .כדי לממש את המטרה ,צורפו נושאים המשפיעים באופן

לתוקף בשנת  ,2004כלל עקרונות ניהול סביבתיים דומים לעקרונות

ישיר על השגתה לאחריות משרד הסביבה .משרד הסביבה אחראי

חוק הסביבה .החוק הקנה למנהלים האזוריים של משרד המחצבים

לנושאי האנרגיה ,שינוי אקלים ,תכנון ,נושאים ימיים ,אקולוגיה

והאנרגיה את הסמכות להפקת אישורים סביבתיים ולפיקוח על

[]124

ופיתוח בר-קיימא.

הכנת תכניות לניהול סביבתי .כשהתברר שהלחצים הפוליטיים-

באוסטרליה[ ,]38עד כניסתו לתוקף של חוק הסביבה והמגוון הביולוגי

כלכליים הובילו למתן זכויות כרייה על חשבון שיקולים סביבתיים,

בשנת  ,1999שר הסביבה היה גורם מייעץ לשרים אחרים בנושאים

תוקן החוק ( ,)2009והליכי הבחינה והאישור הסביבתיים,

המשפיעים על הסביבה .החוק החדש העניק לו זכות וטו בהחלטות

שדרישותיהם היו מקלות מאלו שבחוק הסביבה ,נמחקו .תחת

המשפיעות על נושאים המוגדרים בחוק כבעלי משמעות לאומית.

זאת נוספה בחוק הפניה להליך הסטנדרטי בחוק הסביבה והסמכות

ברשימה כלולים מינים בסכנת הכחדה ,בתי גידול לחים הכלולים

להנפקת האישורים הסביבתיים הועברה לידי הרשויות הסביבתיות

באמנת רמסר ,מינים נודדים והסביבה הימית .כל פרויקט שלדעת

הרלוונטיות .עם זאת ,פעולות בתחום המחצבים והנפט המחייבות

שר הסביבה עשוי להשפיע על נושאים אלו מוגדר על ידו כ"פעולה

אישור של השר האחראי ,נשארו בסמכות שר המחצבים והאנרגיה

מבוקרת" המחייבת ביצוע של הערכה סביבתית .על בסיס ההערכה

ולא הועברו לשר הסביבה.

השר יכול לאשר את הפרויקט ,להתנות תנאים לקיום הפרויקט
או לדחות אותו .ביקורת רבה נשמעת באוסטרליה על השימוש
המצומצם ששרי הסביבה עשו בסמכותם לדחות פרויקטים .קיימת
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החברה להגנת הטבע
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מילות סיכום
המדינות החברות באמנת המגוון הביולוגי ,וישראל

העקרונות ,שהיוו ציר מרכזי לחוברת זו ,מייצגים את

ביניהן ,התחייבו באפריל  ,2002בוועידת כדור הארץ

המכנה המשותף שהתהווה בחקיקת המגוון הביולוגי

ביוהנסבורג ,להקטין משמעותית את קצב הידרדרות

במדינות השונות שנסקרו .בראשן הנורמה ,אשר אומצה

המגוון הביולוגי עד לשנת  .2010הן כשלו במשימה.

באופן גורף ,המחייבת את הרשויות הציבוריות (ולא

בוועידת המדינות החברות בנגויה בשנת  2010אומצה

רק את הרשויות הסביבתיות) להתחשב בהשפעה של

תכנית אסטרטגית משופרת ומעודכנת שהציבה חמישה

פעולותיהן על המגוון הביולוגי בבואן לקבל החלטות.

יעדים אסטרטגיים ו 20-מטרות אופרטיביות וממוקדות

הפיכת נורמה זו ללחם חוקם של מקבלי ההחלטות

) (AiChi Biodiversity Targetsלהשגת היעדים .המטרות

(וכאמור ,לא רק מקבלי החלטות סביבתיים) עשויה

אמורות לשנות את מגמת הידרדרות המגוון הביולוגי,

להיות המפתח לאימוץ כלים נוספים שיובילו לפיתוח

ושנת היעד להשגתן היא לכל המאוחר .2020

מקיים ,גם בצל משברים כלכליים המאיימים על העולם.

המאמץ הגלובלי משקף את המודעות הגוברת לכך

התאמתם של כלי המשפט והמדיניות שפורטו בחוברת

שהמשך "עסקים כרגיל" מוביל לכישלון של המערכות

ואשר פותחו ככלים ליישום העקרונות ,צריכה להיבחן

האקולוגיות בעולם לספק שירותים אשר אין להם

באופן פרטני ועל רקע הנסיבות המיוחדות לישראל.

תחליף טכנולוגי והם חיוניים לקיומנו .מודעות זו עדיין
לא חלחלה דיה לתודעת הציבור והרשויות הציבוריות

אנו מקווים כי המחקר המשווה יתרום להעלאת

במדינות השונות ,ואנו מאמינים שמשפט המגוון

המודעות ולקידום מעבר מהגישה המסורתית בחקיקה

הביולוגי הוא אחד הכלים שיכולים לתרום להגברתה

הישראלית המתרכזת בשמירת טבע ועוסקת ברכיבים

ולהוצאתה מהכוח לפועל.

בודדים המשפיעים על המגוון הביולוגי ,לחקיקה

משפט המגוון הביולוגי הוא תחום חדש המתפתח

ייעודית שבבסיסה התפישה של הצורך בשמירת מכלול

ומשתנה במהירות .לא מעט פעמים במהלך שתי

המערכות האקולוגיות; מעבר מחקיקה שמתרכזת

שנות המחקר המשווה שערכנו גילינו שכלי המדיניות

בהטלת מגבלות על פעולות המהוות איום על המגוון

והמשפט ,שאך זה למדנו ,השתנו בעקבות לקחים

הביולוגי לחקיקה המחייבת לנקוט מדיניות יזומה להגנה

שנלמדו או אסונות אקולוגיים שהתרחשו .השינוי המהיר

על מערכות אלו ,כמו גם הסדרה רגולטיבית של כלים

הוא תוצר של ניסיון לעצב נורמות משפטיות ,תוך לימוד

לקידום המחקר ולצבירת הידע בנושא.

מניסיון העבר הקרוב והתאמת הפתרונות למציאות
המשתנה.
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tenders to explore and drill are required to demonstrate research

The fifth principle is increased transparency and greater

and technological investment to improve their performance, from

public participation in decisions of public authorities

the environmental perspective.

influencing biodiversity. The Aarhus convention, signed by 46
countries, acknowledges the importance of public participation in

The third principle is the establishment of monitoring and

decision-making to enhance the quality and the implementation

management mechanisms to halt biodiversity loss. This

of decisions on environmental issues and its contribution to

includes mechanisms that directly preserve biodiversity through

strengthening democracy. In the United States, South Africa, Costa

rehabilitation programs of endangered species and threatened

Rica and other countries, public authorities are legally committed

habitats and through programs targeted at key threats such as

to take due account of public concerns on environmental issues.

preventing the spread of invasive species. Managing Marine

Legislative requirements ensure public participation in early

Protected Areas (MPA's), which are some of the most threatened on

stages of environmental assessment processes as well as adequate

earth, through zoning is an important mean of marine ecosystems

representation of stakeholders in fishery management councils,

rehabilitation. Other monitoring tools that give indirect protection

catchment management councils, conservation areas councils etc.

to biodiversity: are biological corridors connecting protected
areas; buffer zones around protected areas to minimize influence

The institutional structure of each individual country has a

of nearby development; and introducing proper environmental

significant impact on how these principles can be implemented.

management plans for sustainable resource management like fish

It is difficult to directly copy from one country to another;

stocks, catchment basins and oil drilling as examples.

however lessons gathered from other countries can be adapted. The
main area of implementation with little international differences is

The fourth principle is the use of incentives and other

in the area of offshore oil and gas drilling. All countries studied in

economic levers to incentivize sustainable development. In

this publication chose to make a clear distinction between

light of the interconnectivity between agriculture and biodiversity

the regulatory body responsible for drilling safety and the body

many incentives have been specially developed to encourage

responsible for exploration and drilling licensing.

sustainable agriculture, including special grants in ecologically
sensitive areas. Another mechanism used is to calculate the added

In summary, the Conference of the Parties to the Convention on

values of biodiversity in business activities to pay for ecological

Biological Diversity in Nagoya in 2010 adopted a strategic plan for

services (PES). This is implemented mainly through contract law.

an improved and updated set of 5 strategic and 20 operational and

BioBanking is another market-based scheme, run by private or

focused objectives (AiChi Biodiversity Targets) to achieve strategic

public entities, that provides opportunity for rural landowners to

goals. These goals should be achieved by 2020 at the latest and

generate income by managing land for conservation. The core idea

should alter the current trend of biodiversity loss. We hope that this

is to pre-compensate the landowners to prevent them from devel‑

comparative study will contribute to raising awareness among

opment that could harm ecologically sensitive areas. BioBanking

decision makers and the public to promote legislation that will

enables 'biodiversity credits' to be generated by landowners who

change the focus from ‘nature protection’ to preserving biodiversity

commit to enhance and protect biodiversity values on their land.

to ensure the continuing supply of vital ecological services. In

These credits can then be sold to parties interested in conserving

addition to legislation, Israel also needs to adopt proactive policies

the land, generating funds for the management of the site.

to protect ecosystems and promote new research on this topic.

Another effective tool is using tax credits to incentivize landowners
to place conservation easements or sign conservation agreements

We hope the information we have accumulated in this study of

that constrain, as to specified land area, the exercise of certain

Biodiversity Law will raise discourse examining the policy and legal

development rights. Those agreements "runs with the land",

tools used in these countries as related to Israel and help us adapt

meaning it is applicable to both present and future owners of

them to the Israeli reality.

the land.
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Comparative Legal Research
on Biodiversity Conservation

The State of Israel is blessed with a high variety and richness of
biodiversity but currently has no biodiversity laws. Our comparative
to promoting biodiversity legislation in Israel, including the lack

Executive Summary

of awareness to the importance of biodiversity and the lack of
familiarity with what is common practice in other countries. Israel’s

The Convention on Biological Diversity was adopted at the Earth

obligation to save biodiversity is due to its ratifying environmental

Summit in 1992 following the realization that for humanity to

conventions, of which the most important is the 1992 Convention

sustain itself there is an urgent need to preserve nature. The

on biological diversity, and its membership in the OECD. For

Convention on Biological Diversity brought the understanding,

this end, existing legislation in several countries that promoted

that the base to our economy is built from natural capital, into the

biodiversity laws including the United States, United Kingdom,

political discourse. This natural capital aids the functioning of global

South Africa, Australia, Costa Rica and Norway was studied.

החברה להגנת הטבע

legal study is intended to support coping with the major barriers

ecosystems that provide us ecological services. These services
include the creation of food, medicines, clean air and fresh

Traditionally, the main principle of nature conservation is the

water, and as such have an economic value as they are essential for

allocation of protected areas which preserve their natural

our survival.

environment. In the countries studied, Biodiversity laws add a
number of basic principles (rules of thumb) to help save and

We notice the contribution of these ecosystems the most when

enrich biodiversity. We recommend that these principles should be

they do not function properly. For example invasive species have

adopted in Israel as well.

caused an estimated $136 billion worth of damage to the US
economy. The protection of ecosystems is therefore not a

The first principle is that conservation of biodiversity should

luxury but an economic necessity.

be a fundamental consideration in public authorities'
decision-making. For example in the UK the law states that "Every

The state of ecosystems over the past 50 years has drastically

public authority must, in exercising its functions, have regard, so

deteriorated. Current estimates indicate that global ecosystem

far as is consistent with the proper exercise of those functions, to

services have degrading by 60%. Fresh water supplies have been

the purpose of conserving biodiversity". The main tool used to

overused and polluted, fish stocks have been over-exploited, oil

implement this principle is the use of Strategic Environmental

and gas drilling has damaged the ocean’s ability to trap greenhouse

Assessments (SEA). This method is used in dozens of countries,

gases and thus alleviate global warming.

but not yet in Israel. These assessments aim to ensure that
environmental considerations are integrated in early stages of

The recognition of the costs of this erosion of biodiversity has led

formulating public policies or new legislation.

to the rapid development of a new legal field of ‘biodiversity law’.
These field aims to promote the preservation of biodiversity in

The second principle is to invest in research and use the

addition to existing protective legislation that protects nature

findings as the basis for policy. This principle is applied in

directly through the creation of protected areas and declaring

different countries by designating statutory authorities to carry

endangered species. Some countries have passed dedicated

out the biodiversity research and strengthen the relationship

legislation, biodiversity laws, while others reinforce their existing

between scientists and policy makers. This principle involves the

environmental legislative framework and added another layer

development of tools to create an informational infrastructure by

to their existing tools that promote nature conservation. This

mapping ecologically sensitive habitats and other areas; by

legislation focused on two main directions: first to expand the

embedding the precautionary principle: for example, in the

scope of protected areas, focusing especially on ecological systems

USA high levels of uncertainty concerning habitats and fish

underrepresented in existing protected areas; secondly to reduce

species leads to low fishing-quotas setting. Another method is to

the effects of activities that cause significant change to biodiversity

make investment in research a condition of winning government

such as agriculture or oil and gas drilling.

contracts. For example, in Norway drilling companies applying for
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