
59.9.3 

 

 השפעת המעבר מממשק מינימום עיבוד לממשק אי פליחה על שירותי המערכת האקולוגית

 בשדות הבעל במרחב שקמה

 פרויקט שירותי המערכת האקולוגית במרחב שקמה

 
מידת  מגמה תועלת שירות

 וודאות 
: מקור הידע פירוט 

אנשי /יםמומח
 מקורות/מקצוע

שנעשתה עבור  הערכה כלכלית
י "הפרויקט במרחב שקמה ע

 חברת כיוון

 שירותי אספקה

גידולים 
חקלאיים 

 פלחה–

מזון 
גרעיני)

 (ם

ꜛ 

על פי חוקרים בעולם עליית : מספר דעות ןישנ בינונית
וכך גם , יבול בתנאי שמבצעים חיפוי בקש וודאיתה

גורמים . שחקר בנגב בגילת( 4002)על פי בונפיל 
במשרד החקלאות מסכמים שמהניסיון במחוז 

רק אלא , שיש עלייה ביבול לומריתן לא נ, העמקים
לפי . שהמעבר לאי פליחה לא פוגע ברווח הכלכלי

ש רוחמה יש עלייה ביבול בעקבות המעבר לאי "גד
 .עם השארת שלף חלקי, פליחה

 ; 4002' בונפיל וחוב

Verhulst et al., 

2010 

 4002יעקבי ואיזנקוט 

 חקלאי שקמה

בממשק אי : מניתוח עלות תועלת
החקלאי צפוי ליהנות , פליחה

שנה /דונם/₪ 40מתוספת של 
  .להכנסות מחיטה

מספו
א 

 ꜛ (קש)

על אף , למכירה למספוא שיפור בכמות הקש בינונית
פליחה מומלץ להשאיר אותו בשדה -משק איבמש

 .ולא לקצור ולמכור אותו

; 4002' בונפיל וחוב
 4000' לנדאו וחוב

החקלאי : מניתוח עלות תועלת
 6 -צפוי ליהנות מתוספת של כ

ממכירת הכנסות מהשנה /דונם/₪
 .קשה

 שירותי ויסות

ויסות 
הרכב 

אטמוספרי 
י "כולל ע)

לכידת 
 (פחמן

מיתון 
התחמ

מות 
יגלובל

 ת
ꜛ 

הממשק מונע סחף ומקטין את יצירת שכבת .0 נמוכה
י כך משפר גם את חילוף "האיטום הפיזיקאלי וע

 -זריעה ודישון במהלך אחד .4. הגזים בקרקע
למרות .2. חוסכת אנרגיה של עבודה עם טרקטור
פליחה -שממחקרים עולה כי מעבר לממשק אי

מאיסוף ,  תורם לוויסות  ההרכב האטמוספרי
שבשל התוספת בריסוס , רויקט עולההמידע בפ

לא ניתן להעיד בטווח הקצר על שיפור , ודישון כימי
 .בלכידת הפחמן בעקבות המעבר

ה 'וז'ר ז"יוני וייץ וד
דוח ויסות גרינצוויג 

 Stavi; גזי חממה

and Argaman 

2014; Sombrero 

and de Benito 

2010 

 

פליחה תפחת צריכת -במעבר לאי
שנה /דונם/ליטר 4.42-ב הדלק

 4CO 2.5-השווים ל
ערכו של הפרש . שנה/דונם/ג"ק

 0.62פליטת הפחמן הוא 
במידה ואין זאת . שנה/דונם/₪

 .תוספת של דישון כימי

ויסות 
, מחלות

מזיקים 
ועשבים 

 רעים

מיתון 
הפצה 
והתפר

צות 
של 

מזיקי
ם 

חוליי)
 תנים

וחרקי
 (ם

↓ 

פגיעה ה הפסקתעליה בפעילות נברנים עקב  גבוהה
השפעה מינורית ולא קבועה על חרקים . במחילות

עקב מחסור בידע והדרכה , בנוסף. מזיקים ומחלות
חוסר  , על דרכי ההתמודדות עם בעיות אלה

 .גדל ודאות לגבי יבולים עתידייםה

דוח עופר מנדלסון 
; בקרת מזיקים

Friedrich et al., 

2014 ;Johnson, 

1986 

 

תוספת של טיפול במזיקים בסך 
 .שנה/דונם/₪ 6.6

 

בקרה 
ומיתון 

של 
נזקים 
מעשבי

ם 
 רעים

↓ 

הניתנת , עליה רבה בהתפתחות עשבים רעים גבוהה
, י הגדלת שימוש בקוטלי עשבים"ויסות עול

קביל הגדלת עלויות וסיכוי להיווצרות עמידות ובמ
ודאות לגבי יבולים הוחוסר , בנוסף. אליהם

עקב מחסור בידע והדרכה על דרכי  ,גדל עתידיים
 .ההתמודדות עם בעיות אלה

ח "דו  עופר מנדלסון
בקרת 

 Friedrich etעשבים

al., 2014 ;Soane 

et al., 2012 

 2תוספת של ריסוסים בסך 
 .שנה/דונם/₪

ויסות 
אסונות 

טבע 

ויסות 
שיטפו

נות 

ꜛ 
שיטת אי הפליחה אמורה למתן נזקי שיטפונות  בינונית

ההפסד הכלכלי שנגרם  להפחית אתובכך 
ראו )ניקוי נחלים מסחף עלות משיטפונות כגון 

Lal et al., 2007  הערך הכלכלי מוטמע בסעיף
להרחבה ראה , ויסות סחף קרקע

http://www.deshe.org.il/?CategoryID=334
http://www.deshe.org.il/?CategoryID=334
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Greenhouse-gas_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Greenhouse-gas_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Greenhouse-gas_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Greenhouse-gas_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Weed_Pest_regulation_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Weed_Pest_regulation_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Weed_Pest_regulation_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Weed_Pest_regulation_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Weed_Pest_regulation_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Weed_Pest_regulation_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Weed_Pest_regulation_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Weed_Pest_regulation_ES_Shikma.pdf


מידת  מגמה תועלת שירות
 וודאות 

: מקור הידע פירוט 
אנשי /יםמומח

 מקורות/מקצוע

שנעשתה עבור  הערכה כלכלית
י "הפרויקט במרחב שקמה ע

 חברת כיוון

ואירועי 
 קיצון

והצפו
 ת

 דוח כלכלי  (.תחת ויסות סחיפת קרקעהתייחסות 

ויסות 
מחזור 
 המים

תחזוק
ת גופי 

מים 
ומאגר

 ים

↑ 

מים נסת, מאגרים נפרצים עקב מילוי סחף גבוהה
ומאבדים את נפח האגירה שלהם בגלל השקעת 

ופחתו במעבר לאי פליחה עקב בעיות אלו י. סחף
 .מחזור מים מבוקר יותר

; 0556, לקח וגרינבאום

 ,Laronne;0552, לרון

 0550, לרון; 1990

הערך הכלכלי מוטמע בסעיף של 
ויסות ומניעת נזקים לתשתיות מ

דוח להרחבה ראה , סחף קרקע
 כלכלי

שמיר
ת 

לחות 
הקרק

 ע

ꜛ 

בעקבות עלייה בהחדרת מים , הפחתה של נגר גבוהה
בגלל , עלייה בזמינות מים לצומח .לקרקע בשדות

שירות זה יגדל עוד יותר . לחות קרקע גבוהה יותר
כפי  ,כאשר אי פליחה משולב עם השארת חיפוי קש

 .ל"שנעשה בחו

; 4002' בונפיל וחוב

Delaune and Sij 

2012; Freebairn 

et al., 1992; 

Soane et al., 2012 

רווח כלכלי ביבול בעקבות המים 
 .לדונם₪  2-הוערך בהנוספים 

מילוי 
אקווי
 פרים

ꜛ 

יעילות לכידת שפר את פליחה יכול ל-ממשק אי נמוכה
המים לא כאשר . המים במאגרים ובאקוויפרים

אספקת מים ממקור יש צורך ב ,נאגרים
בשל סחף קרקע ואובדן . התפלה –אלטרנטיבי 

. ממי הגשמים 02%אובדים , יכולת חלחול המים
  .מאובדן זה יכול להיחסך בזכות אי הפליחה 00%

Freebairn et al., 

1992 

 .דונם/₪ 6-חיסכון של כ

ויסות 
זיהומים 
ופסולת 

, במים
אוויר 

 וקרקע

שמיר
על ה 

איכות
פוריו/

ת 
הקרק

 ע

 גבוהה ꜛ

עליה בכמות החומר האורגני ובניית , בטווח הארוך
צורך שיפחית את ה תלכידים יציבים בקרקע

יש  ,מאידך .(סחףה בעקבות ירידה בהיקף)דישון ב
קושי בשימוש בזבל אורגני בגלל אי יכולות להצניע 
אותו ועל כן נעשה  לעיתים שימוש בדשנים כימיים 

יש לציין שממשק עיבוד . המים יותריקרים ומז
כולל , פליחה-שמבוסס על אי ,משמר ברוחמה

מאפשר הצנעת זבל ה, קלטור פעם בארבע שנים
 .אורגני

Derpsch et al., 

2010 

 

 

יש תוספת עלות של 
 . שנה על הדישון/דונם/ח"ש02

שמיר
ה על 

איכות 
 המים

? 

אפשרות לעליה בשימוש בחומרי הדברה  ,מחד נמוכה
, קר קוטלי עשבים אשר זולגים למים עם הנגרובעי

הקטנת נגר של חומרי ההדברה שיפוזרו  ,ומאידך
בשל הקושי , בנוסף. אל מי תהום ומקווי מים

שימוש בדשן כימי במקום זבל נדרש ,  בהצנעה
 . עלול לזהם את המיםוהוא  אורגני

Holland, 2004 

 4002' צעדי וחוב

 

שמיר
ה על 

איכות 
האווי

 ר 

↑ 

 הגבוה
סחיפה )אי פליחה מפחיתה סופות חול ואבק  .0

  PM10ופיזור של חלקיקי חומר ( איאולית
היה אחד , סחף איאולי בעיבוד קונבציונלי)

 . (פליחה-התמריצים לאימוץ עיבוד באי

 הדברה חומרי הפצתבכך היא גם מפחיתה  .4
אמנם בכמות , שעשויה להגיע ,דרך האבק

 .גדוליםלטווחים  ,מעטה

 מופחתת של כלים ומכונותצריכת אנרגיה  .2
 .פליטות גזי חממה מפחיתה

 

חקלאים במרחב 
סמדר טאנר ;  שקמה

בהנחיית צעדי וקטרה  
עבודת )

צעדי   Singh(מאסטר

 ,.et al, 4002' וחוב

2012 Holland, 

2004 ;Derpsch et 

al., 2010 ;Katra et 

al., 2014 

 

וויסות 
סחיפת 

 קרקע

שמיר
ת 

איכות 
וכמות 
 ↑ קרקע

סיכום הניסיון , ל פי סקירה של מחקרים בעולםע גבוהה
התייעצויות עם מומחים ופרשנות , במחוז העמקים

ניתן להעריך  –חדשה למחקרים שנעשו בשקמה 
 .  ירידה חדה בכמות הסחף מהשדות

דוח ויסות -אלון ירון

 Derpschקרקע ומים

et al., 2010 ; דוד
אלי , גיל אשל; בונפיל
' בונפיל וחוב; ארגמן

אשל ואגוזי ; 4002
יעקבי ואיזנקוט , 4002
4002 . 

הדס , שקמה-תכנית אב בשור: לפי
במידה ויש ירידה : 4005' וחוב

חדה בכמות הסחף נחסכות 
ההשקעות הנדרשות לייצור 

תשתית למניעת סחף ולשיקום 
. דונם/₪ 0,220נזקים בסך של עד 

ערך מניעת אובדן ייצור חקלאי 
 .שנה/דונם/₪ 020-באזור הוא כ

http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Economic_analysis_agriculture_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Soil%20erosion_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Soil%20erosion_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Soil%20erosion_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Soil%20erosion_ES_Shikma.pdf


מידת  מגמה תועלת שירות
 וודאות 

: מקור הידע פירוט 
אנשי /יםמומח

 מקורות/מקצוע

שנעשתה עבור  הערכה כלכלית
י "הפרויקט במרחב שקמה ע

 חברת כיוון

 תהליכים אקולוגיים תומכים

מגוון 
ביולוגי 

 ובתי גידול

שיפור 
מצב 

המגוון 
הביולו

 גי

↑ 

 

במורכבות , במגוון המינים, עלייה בעושר המינים גבוהה
בעוצמת , בכמות החומר האורגני בקרקע, החברה

. ובמורכבות הנופית, ת בקרקעהפעילות הביולוגי
תתכן פגיעה עקב הגדלת תכיפות ואינטנסיביות של 

 .הריסוסים

 .ר אמיר פרלברג"ד
ח מגוון "דו

 ,.Bartz et al.ביולוגי

2013; Cardoso et 

al., 2013; Mostafa 

& Changbin, 

2013; Palm et al., 

2014; Scopel et 

al., 2013 ,Derpsch 

et al., 2010 

 

 

 

יחסי 
גומלין 

 אקולוגיים

שטף 
טבעי 

של 
חומרי 

הזנה 
בין 

הרמו
ת 

הטרופ
יות 

במארג 
 המזון

? 

 

 אי פליחה אמורה לשפר לוחמה ביולוגית טבעית גבוהה
-טורף יחסי) ובעשבים שוטים, במחלות, במזיקים

עמידות   ולהגדיל את ('תחרות וכד, טפילות, נטרף
היא , מאידך. המערכת בהתמודדות עם מצבי עקה

שימוש רב יותר ( לפחות בטווח הקצר)דורשת 
מדובר בריסוסים כימיים ולכן לא ניתן להעיד אם 

 .בחיסרוןתרון או לגבי שירות זה בי

 

ייצור  
 ופוריות

 קרקע

 

שיפור 
פוריות 

הקרק
 ע

ꜛ 

מות החומר האורגני עליה בכ :פליחה עם חיפוי-אי בינונית
ייעול תהליכי . ובניית תלכידים יציבים בקרקע

יש לציין שממשק . מחזור חומרי ההזנה בקרקע
פליחה מקשה על הבאת אשלגן וזרחן לבית -אי

שנים להצנעת  2השורשים ולכן מומלץ לפלוח כל 
 . קומפוסט/זבל

Derpsch et al., 

2010; ;Palm et 

al., 2014 ; מדריכי
; חקלאים, ש"גד

ומומחים ממשרד 
 .החקלאות

ויסות מזהמים "כפי שצוין בסעיף 
במידה ופולחים פעם  ,"לקרקע

במספר שנים ומצניעים זבל 
-יש חיסכון כלכלי באי  -אורגני 
אך כאשר לא פולחים , פליחה

ומשתמשים בדשנים כימיים 
עלולה להיות פגיעה סביבתית וגם 

 .העלות לחקלאי גבוהה יותר

יצרנות 
 ראשונית

ייה על
בפוטו
סינתז

 ה
ꜛ 

חמצני המקובע -עליה בכמות הפחמן הדו.0 בינונית
ועליה בכמות , מהאטמוספירה לחומר הצמחי

בתהליך  –החמצן המשוחרר לאטמוספירה 
כמות תנובת השדה יכולה לעלות .4. הפוטוסינתזה

 .40%-בכ

של הפרש פליטת הפחמן  הערך.0 4002' בונפיל וחוב
במידה  שנה/דונם/₪ 0.62הוא 

.  אין תוספת של דישון כימיו
הערך של הגדלת כמות תנובת .4

שנה /דונם/₪ 46 -השדה היא כ
 .מהחיטה והקש

מחזורי 
הנוטריאנ

 טים

מחזור 
חומרי

 ם 
ꜜ 

אבל . פליחה-הצנעת חומר אורגני בעייתית באי בינונית
בממשק של פליחה כל מספר שנים אפשר להוסיף 

 .כמות גדולה יותר של דשן אורגני

מדריכי חקלאים ו
 .ש בשקמה"גד

 

 שירותי תרבות

אינטראקצ
יות 

רוחניות 
וסמליות 

עם 
מערכות 

, אקולוגיות
מגוון 

ביולוגי 
 ונופים

 זהות

↑ 

תורם לסביבה ולשימור אימוץ ממשק אי פליחה  נמוכה
משפיע על זהות החקלאי ופוריות הקרקע ובכך 

כציבור המחויב לא רק להכנסתו , ותושבי האזור
 . הסביבה ולמוצר הציבורי אלא גם לשמירה על

ראיונות עם חקלאים 

 Lal;               באזור

et al. 2007 

היחס "תוצאות הסקר 
לסביבה במרחב 

 ".שקמה

 

הנאה 
מנופי

 ם

? 

בהנחה שהמעבר לאי פליחה אמור למנוע את  נמוכה
וך הקרקע תיסחף עד כדי האפשרות שבטווח האר

 החקלאי הערך הנופי -נטישת השטחים החקלאיים 
בסקר היחס לסביבה במרחב שקמה . עשוי להיפגע

השטחים החקלאיים נמצאו כחשובים ביותר עבור 
, עם זאת. התושבים גם מבחינה אסתטית ופנאי

חקלאיים יכולה גם  שוליים-נטישה של שטחי
 .  להוסיף למגוון הנופי

של שטחים ערך נופי 
עדני -שמש -חקלאיים

תוצאות (. 4004)' וחוב
היחס לסביבה "הסקר 

 ".במרחב שקמה

 

לפי מחקר לגבי מוכנות לשלם 
עבור ביקור בנופים 

מספר מבקרים באזור /החקלאים
-ערך הנוף החקלאי הוא כ, בשנה

ך כמובן א .שנה/לדונם₪  222
שבמידה והשטח לא הופך בנוי אז 

כמו שטח , נשאר לו ערך נופי
לכן נניח , חקלאי או אף יותר

₪  061 -כמחצית מסכום זה כ
 .שנה/דונם
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מידת  מגמה תועלת שירות
 וודאות 

: מקור הידע פירוט 
אנשי /יםמומח

 מקורות/מקצוע

שנעשתה עבור  הערכה כלכלית
י "הפרויקט במרחב שקמה ע

 חברת כיוון

מורש
 ת

↑ 

עיבוד משמר מאפשר שמירה על האדמה לדורות  בינוני
, הבאים ובכך מחזק את המורשת החקלאית
, מורשת של שימור קרקע וחקלאות מקיימת

או כחשובים ביותר לתושבי האזור מבחינת שנמצ
מהתושבים  10% -בסקר נמצא ש. אסתטית וערכית

, באזור מוכנים לאמץ שיטות עיבוד משמרות קרקע
אף מוכנים שהם או קהילתם יישאו  00%מתוכם 

בהוצאות של המעבר והשאר חושבים שעל המדינה 
 . לתמוך במעבר

היחס "תוצאות הסקר 
לסביבה במרחב 
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