
החברה להגנת הטבע, אלון רוטשילד

עסקים לוקחים אחריות על הטבע הישראלי



Follow the Frog…..





חודשים  3עצירת הקילוח  לאחר 

ליםדלפו מיליון חביות נפט  4.9



ר לדיג  "קמ 225,000נסגר שטח של 

פגיעה בחמישית מאוכלוסיית  
הטונה כחולת הסנפיר

פגיעה פיזית ותדמיתית  
בחוות גידול פירות ים



BP:

$מיליארד  3 -הוצאות ניקוי וטיפול כ•

מיליארד דולר 20 -קרן פיצוי  •

ברווחי תחנות הדלק 10% -40%צניחת •

35%ירידת ערך השוק במניות של כ •



...ואצלנו

ג"רט, רועי טלבי: צילום





לאדם יש השפעות על הטבע



?....?אז מה



?למה לשמור על מערכות אקולוגיות



= עטלפים  150מושבה של 

מזיקי חקלאות בשנה מליון 1.3

?למה לשמור על מערכות אקולוגיות

התחנה לחקר הסחף, שמוליק ארבל

)חולייתנים 2000, חרקים 200,000(ח "י בע"ע מואבקיםשליש מהגידולים החקלאיים בעולם  •

בשנהמיליארד יורו  160ערך האבקה של  •



התחנה לחקר הסחף, גיל אשל

?למה לשמור על מערכות אקולוגיות



פגיעה בשירות  
בקרת המחלות

Steere 1994, PNAS Lyme disease

?למה לשמור על מערכות אקולוגיות



בקרת מזיקים
ב"בארה

נזקים
פולשיםמינים 

יצירת  
אדמה

האבקה
ערך עולמי

:של

ניהול שגוי של בישראל
הדגה



המגוון הביולוגי במשבר האדם בסכנה

משירותי  60%

המערכת האקולוגית  

נשחקו או מנוצלים 

באופן המסכן את 

עתידם  
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Fossil Recent Future

שנים 1000/ מינים 1000מספר הכחדות ל

קצב גבוה 

  1000פי  

עתיד              הווה            עבר רחוק                  

מחסור מים מתוקים•

שינוי אקלים קיצוני •

פגיעה בכלכלה •

בעיה באספקת מזון •

עליה במגיפות   •

המלחת קרקעות •

קצב אבדן המגוון הביולוגי

MEA, 2005



שמירה על הטבע
למען הטבע

שמירה על הטבע
למען האדם גם



מעצמת טבע–ישראל 



כל השונות בטבע= המגוון הביולוגי 

מגוון התהליכים הביולוגיים

המגוון הגנטי

מגוון המינים

מגוון המערכות האקולוגיות  



Hotspot :1.4%   מהשטח היבשתי של כדור הארץ
ממיני הצמחים העילאיים 44% 

ממיני חולייתני היבשה 35%

Myers et. al. Nature, 2000



ים תיכוני
ים תיכוני הררי

טורני-אירנו
ערבי-סהרו

סודני

שולט טיפוס תפוצה אחד צוין במפה בצבע אחד* .חבל שבו 
שולטים שני טיפוסי תפוצה סומן בשני צבעים הטיפוס הראשון בחשיבותו מצוין  : חבל שבו 

.בצבע רקע והשני בחשיבותו בפסי צבע

,  המרכז למיפוי ישראל והאוניברסיטה העברית, אטלס ישראל החדש: מתוך
.1995, ירושלים

?למה אנחנו מעצמה
חיבור יבשות•

גיוון טופוגרפי  •

גיוון אקלימי•



–הטבע מדרדר 
ואנחנו בבעיה





אתגר גלובלי -שמירת המגוון הביולוגי 



..ודחוף–אתגר גלובלי 



:  צילומים
אייל ברטוב, משה כהן, דרור גלילי



המגוון הביולוגי במשבר האדם בסכנה

איכות וכמות המים     •

קריסת הדגה   •

עליה בנזקי שיטפונות   •

פולשים בחקלאות •

ניכור חברתי   •

:מינים בסכנה

מדגי המים המתוקים 23%

מהדו חיים 83% 

מהזוחלים 35% 

מהעופות המקננים 23% 

מהיונקים 60%

מהצמחים האנדמיים 30%

2011, פרומקיןאחירון  -מקור גרף תחתון . ר גדעון גל"ד, נתוני אגף הדיג–מקור גרף עליון 



קיצור תולדות האנושות
או

?מה מקור הקונפליקט



חלק מהטבע -שנים  100,000עד לפני 



–המהפכה הלשונית 
)150(דמיון ושיתוף פעולה בקבוצות גדולות , מיתוסים



–המהפכה החקלאית 
אלוהות, מסחר וצבא, מעמדות, כסף, ערים, כתב



–המהפכה התעשייתית 
מואץ הכל



2
7
9

כיצד לשמור על

מערכת ההפעלה 

?של הפלנטה



...מואץ הכל

?למה



מוצר ציבורי כסחורה–בעיה תרבותית 



כזרם שירותיםמוצר ציבורי 



כשל שוק–מוצר ציבורי 

תחבורה  
ציבורית

אגרת 
גודש

שבילי 
אופניים

תמריצי  
מס

עירוב 
שימושי 

קרקע

תכנון 
עירוני



פעילויות האנושיות  ה
המשפיעות על המערכות האקולוגיות

דיג יתר
בניה וחציבה  
על שטח טבעי

הדברה

צמצום בכמות 
המים לטבע  
וירידה באיכות

יבוא 
והחדרה של

פולשים

הרחבת חקלאות 
ח שטחים  "ע

טבעיים

פעילות  
ביטחונית

זיהום

ייעור
קיטוע 

בתי גידול

, דריסה
, התנגשויות

התחשמלות





?אז מה הטבע צריך מעסקים



שמירה על שטח1.
רציף, מייצג, גדול



?צריךהטבע מה 
...."יבשה ולא אי"–) גודל כתם(שטח גדול מספיק .  א

מספר מינים/ עקומת שטח



?צריךהטבע מה 
....יבשה ולא אי–) גודל כתם(שטח גדול מספיק . א
ייצוג לכל המערכות האקולוגיות. ב

גיל רילוב, גיל בן נתן, אלון רוטשילד: צילום



?צריךהטבע מה 
....יבשה ולא אי–) גודל כתם(שטח גדול מספיק . א
שטחים מייצגים לכל המערכות האקולוגיות. ב
מסדרונות אקולוגיים–קישוריות . ג



ופגיעות להכחדה קיטוע השטח יוצר אוכלוסיות קטנות

Hanski and Ovaskanien, Nature, 
2000



Simberloff, 1982

קיטוע השטח יוצר אוכלוסיות קטנות ופגיעות להכחדה



בסיס נחשונים

מסדרון  
אקולוגי ארצי

שמירת טבע 
=  אפקטיבית 

שמירה על שטחים  
,  טבעיים גדולים

ורציפים, מייצגים



בעיה

בישראל אפילו  אין 
שמורת טבע אחת  

כדי גדולה מספיק 
להכיל את כלל  

התפקודים ומחזורי  
החיים של כלל  

...האורגניזמים



בעלי חיים לא  
משתמשים  

הלאומי   ג"בממ
ולא מכירים את 

הגבולות של  
השטחים  
המוגנים

בזים אדומים 
,  אוכלים בשמורה

אך מקננים 
במחצבות  

6וכביש 
שלמה ולדמן–צילום 

עוד בעיה 



מירוזאסף : צילום



Egypt
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תנועה של חובארות לאזור 
.חצרים לאחר עונת הקינון



?חצרים" אי"כיצד שומרים על מישורי הלס ב





חינוך והסברה



בר שמש: צילום. שום קולמן

אי מוגן בלב צפון הנגב–אשל 



בסכנת הכחדה חמורה אנדמימין –שום קולמן 

.אתרים 2–עד לפני עשור •
.אתרים 10–כיום •
אף אתר לא מוגן•

http://redlist.parks.org.il/taxa/Allium%20kollmannianum/



–שום קולמן 
דגל לשימור המערכת האקולוגית בצפון הנגב

אלון רוטשילד, בר שמש: צילוםמיני צמחים 219



למנוע חדירת מינים פולשים. 2



–מינים פולשים 
האיום השני בחומרתו על המגוון הביולוגי

שהובאו אל מחוץ  מינים 
לתחום התפוצה הטבעי  

,  ידי האדםעל , שלהם
תוך , והתפשטוהתבססו 

השפעה שלילית על 
המערכת האקולוגית  

.  המקומייםוהמינים 



Ecosystem engineers



!בשנה$ טריליון  1.4-נזק כלכלי עולמי מוערך ב

תשתיות

תיירות

חקלאות

בריאות ציבור

מים  

מגוון ביולוגי

:  צילומים
שרגא אלון, סורוקרויקי , עודד כהן, פדרמןרועי 



טיפול מוקדם חוסך כסף, מניעה יותר טובה מתרופה

הגעה 

התבססות

התפשטות

השפעה

כניסה 

Rejmanek and Pitcairn 2002
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–תשתיות 
מסדרונות ההפצה של צמחים פולשים בישראל

פדרמןרועי : שיטה כחלחלה בבסיס עמוד     אלון רוטשילד: צילום. צומת שדה בוקר

 טיונית
החולות

קיקיון  
מצוי

דרור דופוראן מארק 'ר ז"ד: צילום. סיכנית פרקינסוניה     .ג"רט: צילום. פלמחיםחולות 



מחצבות כמוקדי הפצה





נתיבי ישראל

:האתגר
ותחזוקת דרכים תוך מזעור פלישות ביולוגיות  הקמה 
חומרי ריסוס לטבע וזליגת 

:תוצרי העבודה
פולשים  בצמחים פרוטוקול מניעה וטיפול •
דרכים בצידי    
דרכים  בצידילממשק צומח המלצות •
החברהבנהלי והטמעתו     



למנוע השפעות שוליים. 3



השפעת שוליים של מתקן



מתקן ידידותי



למנוע פגיעה בחיות וצמחים. 4



חברת חשמל



–מה החלק של עסקים בבעיה 
?ובפיתרון



73

הזדמנויות  
הכנה לרגולציה

  הגברת מחויבות
עובדים

   בידול מסחרי
והגברת מכירות

   חדשנות ויתרון
תחרותי

  משיכת משקיעים

סיכונים  
 חשיפה לתביעות

וקנסות

פגיעה במותג

 סיכונים פיזיים  
שינויים בזמינות של  

משאבים ביולוגיים  
)קרקע ועוד, מים(

 ירידה באטרקטיביות
למשקיעים

הזדמנויות וסיכונים| מגוון ביולוגי ועסקים     



סקטורים בעלי חשיפה בינונית או גבוהה 
לסיכונים בהקשר למגוון הביולוגי

פרמצבטיקה•
נפט וגז•
בניה•
פיננסים•
תשתיות מים ואנרגיה•

מזון ומשקאות•
כריה וחציבה•
כימיקלים•
מלט•
קמעונאות•

F&C Asset Management, 2004 



-פ"הכרזת שת

נסטלה תשתף פעולה עם  

להבטחת   Forest Trustה 

,  שימוש נכון בשמן דקלים

בעקבות קמפיין אגרסיבי  

של גרינפיס



     IUCN | שיתוף פעולה עםSakhalin Energy  



–והפתרון 
!לעבוד יחד



שיתוף פעולה   
אסטרטגיה ודרך פעולה, עיקרון





הערכה ויישום, מיפוי השפעות–כלים 

WBCSD, 2011



לשמירת המגוון הביולוגיהתאמות ארגוניות 

לשלב אקולוג בצוות  •
להתאים שיטות עבודה•
להפנות מנורות למטה•
מכרזללהכניס עוד שורה •
להתקין אלמנט נגד התנגשות•
•.....

:מורכבות:פשוטות

לצאת מקיבעון ארגוני•
לשנות הרגלים ישנים•



מבנה ארגוני מקובע



?איך יוצאים מהרגלים וקיבעונות

...פותחים נתיבים חדשים









?אז מה עושים

,  ניתוח השפעות החברה על המגוון הביולוגי1.
.סיכונים והזדמנויות

דיווח במסגרת אחריות תאגידית2.

פ עם הגופים הירוקים"שת–ניהול וטיפול 3.

איל ברטוב


