קידום הבסיס המדעי
של שמירת המגוון הביולוגי בישראל:
פערים ,הישגים והצעות לתכנית פעולה

דו”ח מסכם של פעילות קבוצת העבודה בנושא:
הקשרים שבין מדע ,מדיניות ופרקטיקה של שמירת המגוון הביולוגי בישראל

קידום הבסיס המדעי
של שמירת המגוון הביולוגי בישראל:
פערים ,הישגים והצעות לתכנית פעולה

דו”ח מסכם של פעילות קבוצת העבודה בנושא:
הקשרים שבין מדע ,מדיניות ופרקטיקה של שמירת המגוון הביולוגי בישראל

מחברים

מחברת ראשית*
ד”ר סלעית קרק
האוניברסיטה העברית בירושלים (ראש קבוצת העבודה והמעבדה לחקר המגוון הביולוגי)
מחברים שותפים (חברי קבוצת העבודה)
חנוך אילסר
יעקב ארק
ד”ר נעמה ברג
ד”ר יעל גבריאלי
לירון דין
ד”ר רבקה הדס
ד”ר אריה ונגר
ד”ר רות יהל
עמנואל כהן־שחם
ד”ר נעם לידר
ד”ר אמיר פרלברג
ד”ר גילי קוניאק

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה (מנהל)
קרן קיימת לישראל (יערן גוש כרמל אלונים)
המאר”ג (מנהלת תכנית הניטור)
אוניברסיטת תל־אביב (מנהלת קמפוס טבע)
המשרד להגנת הסביבה (אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי ,התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל)
מכון וולקני (מנהלת בנק הגנים לצמחי ארץ ישראל)
אדם טבע ודין (ראש תחום איכות אוויר ואנרגיה)
רשות הטבע והגנים (אקולוגית הים התיכון)
אוניברסיטת תל־אביב (תלמידת דוקטורט; רכזת לשעבר של התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל ,המשרד להגנת הסביבה)
רשות הטבע והגנים (ראש אגף אקולוגיה)
החברה להגנת הטבע (אקולוג ,מרכז יונקים) ומכון דש”א (יחידת סקרי טבע ונוף)
האוניברסיטה העברית בירושלים (פוסט דוקטורנטית לשעבר במעבדה לחקר המגוון הביולוגי)

עוזרות מחקר
קרן קלס ,אמילי ליטבק ,טסה רוסון ,הילה אחישר
(המעבדה לחקר המגוון הביולוגי ,המחלקה לאקולוגיה ,אבולוציה והתנהגות ,האוניברסיטה העברית בירושלים)
עריכת לשון
ענבר קמחי־אנגרט (עברית) ,שרה טאטל־סינגר (אנגלית)
עיצוב גרפי
Sleepwalkers

צילומים
יוסי יערי ,נעם לוין ,ליאנה ג'וסף ,אופק צילומי אויר ,ג’רמי קרק ,סלעית קרק
* ליצירת קשר
ד”ר סלעית קרק
המעבדה לחקר המגוון הביולוגי
המחלקה לאקולוגיה ,אבולוציה והתנהגות
האוניברסיטה העברית בירושלים
דואר אלקטרוניScienceBasedConservation@gmail.com ,Salit.Kark@gmail.com :
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תמצית
דו"ח זה מסכם את פעילותה של קבוצת עבודה שכללה חוקרים מהאקדמיה וממוסדות מחקר ממשלתיים ,מקבלי החלטות ,אנשי המגזר
הציבורי ,מנהלי שטח ופעילים בארגוני החברה האזרחית ,העוסקים בתחום שמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל .מטרת קבוצת העבודה
הייתה להציע תכנית פעולה שתאפשר לקדם את הבסיס המדעי של ניהול משאבי הטבע והמגוון הביולוגי בישראל ,וליצור קשר רציף
ואיכותי לטווח ארוך בין מדענים ,מקבלי החלטות והעוסקים בפרקטיקה ובפעילות הסביבתית בתחום המגוון הביולוגי.
מהסקירה המקיפה ומלימוד תמונת המצב בארץ ובעולם ,עולה באופן ברור כי חסר בישראל גוף ייעודי ,המוקם ופועל בתמיכה לאומית
ממשלתית ,ושמתבצע בו מחקר מדעי יישומי בתחומי שמירת המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית ,לצורך מתן בסיס עובדתי
למדיניות ולניהול משאבי הטבע בישראל .דו"ח זה ממליץ על הקמתו של מכון לאומי ייעודי למשאבי טבע ולמגוון ביולוגי בישראל .מכון
זה יכסה טווח רחב של נושאים ותחומים שאינם מטופלים כיום בישראל ,ויעמיד את מדינת ישראל בחזית התמונה העולמית בתחום.
המכון יהיה גוף עצמאי שמטרותיו וסמכויותיו הייעודיות הן עיסוק במדע יישומי ,וביסוס הקשר שבין מדע ,קבלת החלטות ומדיניות
בתחומים של שמירת המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית בישראל .מכון זה יאפשר לקשור באופן רציף בין מדענים לאנשי
מדיניות ולמנהלים ,וייתן גיבוי מדעי זמין ונגיש למקבלי ההחלטות ולמנהלי השטח במימון שיהיה לפחות בחלקו ממשלתי .השקעה
בגוף המוצע בתחומי המגוון הביולוגי ,שירותי המערכת האקולוגית ושמירת הטבע היא כלי יעיל וחשוב לקידום מדיניות .במקביל
לפעילות להקמת המכון הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי בישראל ,מומלצת שורת צעדים בגופים ובארגונים שונים כדי לקשור
בין מדענים למעצבי מדיניות ולמנהלי שטח באופן יעיל יותר ,ולחזק את הבסיס המדעי של שמירת המגוון הביולוגי בישראל .המלצות
אלו מפורטות בדו"ח.
מידע נוסף ותוצרים מפעילות קבוצת העבודה ניתן למצוא בקישור:
www.ScienceBasedConservation.org

תמונת השער :האכלת עגורים אפורים באזור אגמון החולה .עשרות אלפי עגורים שמקורם במזרח אירופה ובמערב אסיה נודדים דרך עמק החולה מדי שנה ,וחלקם נשארים
לחרוף בעמק החולה במקום להמשיך במסע לאפריקה .כדי לצמצם את נזקי העגורים לחקלאות ,הוחלט במסגרת פרויקט העגורים על הקמת תחנת האכלה בחורף .העגורים הפכו
בשנים האחרונות למוקד משיכה למאות אלפי תיירים מישראל ומהעולם ,ומהווים דוגמה להתמודדות מוצלחת עם קונפליקט מורכב בין שמירת טבע לחקלאות ,שמשלבת את
בעלי העניין השונים בליווי מחקר ,מדיניות וניהול שטח.
צילם :ג’רמי קרק
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צילם :יוסי יערי

תקציר מנהלים
בשנים האחרונות ישנה עלייה במודעות לחשיבותם ולערכם הגבוה של
המגוון הביולוגי ( )biodiversityושל השירותים שמספקות מערכות
אקולוגיות לאדם ברמה המקומית והעולמית .שמירת המגוון הביולוגי
ושירותי המערכות האקולוגיות היא מורכבת ודורשת ידע רב והגדרת
מטרות ברורה .לעתים קרובות היא מצריכה תגובה מהירה ,ומחייבת ניצול
יעיל ומחושב של המשאבים המוגבלים .השמירה על המגוון הביולוגי
בעזרת ידע מדעי היא קריטית במיוחד עבור ישראל — מדינה קטנה בעלת
מגוון ביולוגי עשיר וייחודי ,שהאיומים עליו הולכים ומתעצמים .למרות
כל זאת ,ישנם כיום פערים משמעותיים בקשרים שבין מקבלי ההחלטות
ומנהלי השטח ,המשפיעים על עתידם של המגוון הביולוגי ושל שירותיו
לאדם ,לבין מדענים והידע המדעי היכול לסייע בפעילות יעילה ,רלוונטית
ומבוססת עובדות ( )evidence-basedבתחום.
במהלך 2009־ 2010פעלה בישראל קבוצת עבודה שכללה חוקרים
מהאקדמיה וממוסדות מחקר ממשלתיים ,מקבלי החלטות ,אנשי המגזר
הציבורי ,אנשי שטח ופעילים בארגוני החברה האזרחית ,העוסקים בתחום
שמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל .מטרת־העל של קבוצת העבודה
הייתה להציע דרכי פעולה שיאפשרו לקדם את הבסיס המדעי של ניהול
משאבי הטבע והמגוון הביולוגי בישראל ,וליצור קשר רציף ואיכותי
לטווח ארוך בין מדענים ,מקבלי החלטות והעוסקים בפרקטיקה ובפעילות
הסביבתית בתחום המגוון הביולוגי .זאת תוך שיתוף מרב הארגונים ובעלי
העניין בישראל העוסקים בתחום .מטרות נוספות היו ללמוד את תמונת
המצב הנוכחית בישראל; למפות את הצרכים והפערים בתוך הארגונים
השונים וביניהם; להכיר את מגוון הפתרונות ,את דרכי הפעולה ואת
הפלטפורמות הממומשות במדינות שונות וכן ליצור קשרים עם ארגונים
בעולם שיש להם מטרות דומות .קבוצת העבודה הישראלית ערכה סדרת
מפגשים חודשיים ,השתתפה בכנס בין־לאומי בחו”ל ,וארגנה סדנת עבודה
בין־לאומית בנושא חיזוק הקשרים בין מדענים ,מקבלי החלטות ומנהלי
שטח המעצבים את תחום שמירת המגוון הביולוגי.
פעילות קבוצת העבודה הישראלית עולה בקנה אחד עם פעילות הפורום
הבין־לאומי שאושר לאחרונה על־ידי האו”ם והחל לפעול בתחום (IPBES -
Intergovernmental Science-Policy Panel on Biodiversity and
 .)Ecosystem Servicesפורום זה מקביל ל־ ,IPCCהפאנל הבין־לאומי
העוסק בשינויי אקלים .מטרת הפלטפורמה החדשה  IPBESהיא ליצור
צוות בין־ממשלתי שיאפשר גיבוי מדעי למעצבי מדיניות ,ריכוז והנגשה של
ידע קיים וחדש ,ותקשורת טובה בין בעלי העניין השונים בתחומי המגוון
הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית .זאת במסגרת מאמץ בין־לאומי
למניעת המשך דלדול המגוון הביולוגי ,המתרחש בקצב גבוה כיום ,ולמען
שיקום שירותי המערכת שהוא מספק.
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קבוצת העבודה ערכה מיפוי של המרכיבים הנדרשים כדי לקדם את הבסיס
המדעי של שמירת המגוון הביולוגי בישראל .המרכיבים המרכזיים העולים
מתוך המיפוי כוללים את ( )iהצורך ביצירת מסגרת למדענים ולמחקרים,
שתיתן מענה למחסור במדענים העוסקים במדע יישומי בתחום; ( )iiהצורך
בהגדלת היקף התמיכה במחקר יישומי ,ובהקמת קרן למענקי מחקר
ולמלגות ייעודיות (למדענים ולסטודנטים) למחקרים מדעיים יישומיים
בתחום שמירת המגוון הביולוגי ,שניתן לתרגמם להמלצות של מדיניות
וניהול; ( )iiiהצורך במתן גיבוי מדעי והנגשת ידע מדעי למדיניות ,וכן הצורך
ללוות מעצבי מדיניות ולתת גיבוי מדעי לפרויקטים לאומיים ב־“one
 ,”stop shopכולל לתכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל ולמימושה;
( )ivהצורך בהכשרה של מקבלי החלטות ,מנהלים ואקדמאים – הרחבת
הידע המדעי והעלאת המודעות לחשיבותו בקרב מעצבי מדיניות ,והכשרה
של מדענים לתקשורת עם אנשי מדיניות ועם מנהלים; ( )vהצורך להגביר
את התיאום ,הקישור והעדכון בין ארגונים ובין תחומים בהקשר של
שמירת המגוון הביולוגי בישראל ובחו”ל – יצירת קשר רציף עם ארגונים
בין־לאומיים ,עם מוסדות אקדמיים ועם מדענים בהם בישראל ובחו”ל;
( )viהחשיבות של ריכוז מאגרי נתונים לאומיים בנושאי שמירת המגוון
הביולוגי ושירותי המערכות האקולוגיות של ישראל וניהולם ,כולל
הערכה כלכלית של שירותים אלו.
מתוך פעילות קבוצת העבודה עולות מספר תובנות כלליות לקראת מתן
המלצות מעשיות בישראל ,המפורטות במסמך זה .ישנו עניין רב בתחום
בניית הקשרים בין מדענים לבין מעצבי מדיניות ומנהלי שטח בארץ
ובעולם .ישנם קווי דמיון רבים בקשיים שנתקלים בהם במקומות שונים
בעולם הנוגעים לפערים בין מדענים למעצבי מדיניות ואנשי שטח .קיימים
פתרונות שונים ומגוונים ברחבי העולם ,שמטרתם לקשור בין השחקנים
במשולש (המדענים ,מעצבי המדיניות ואנשי השטח) בתחום שמירת
המגוון הביולוגי .רובם מקבלים תמיכה וגיבוי ממשלתיים ולחלקם סמכויות
רשמיות .חלקם משלבים ארגונים ללא מטרות רווח ,חברות מסחריות וגופים
בעלי עניין אחרים .ישנה חשיבות ליצירת הזדמנויות למפגשים בין מדענים
בשלבים שונים של הקריירה האקדמית שלהם לבין מקבלי החלטות ,אנשי
שטח ועובדי ציבור .אלו יכללו מפגשים ממוסדים ומפגשים לא רשמיים,
שיאפשרו ליצור קשרים בין־אישיים על בסיס עניין משותף .רצוי שמוסדות
אקדמיים יבנו מנגנונים יעילים וחדשניים לתגמול של מדענים העוסקים
בשמירת טבע ועובדים עם מעצבי מדיניות ודרגי שטח .במקביל ,יש לבנות
מסגרות המאפשרות לאנשי המגזר הציבורי להיחשף יותר למידע ולידע
המדעי בתחום המגוון הביולוגי ולקבל על כך קרדיט.
חשוב להנחיל בישראל בקרב מעצבי מדיניות ,בארגוני סביבה ובחברה
בכלל את הצורך בשילובם של מדענים בשרשרת תהליכי קבלת ההחלטות

במדיניות סביבתית ואת המודעות לתרומתם הפוטנציאלית .כיוון שממצאים
מדעיים דורשים פרשנות כדי להפוך לזמינים בהקשר הרלוונטי למקבלי
החלטות ,ישנה חשיבות מרובה להרחבת מעגל העוסקים בתחום המומחיות
שצמח לאחרונה בעולם ונקרא ( knowledge brokersמתווכי ידע)
ו־( science communicatorsמתקשרי מדע) .אלו אנשים שתפקידם
לקשור בין מדענים לבין מעצבי מדיניות ואנשי שטח ברמה יום־יומית.
יש חשיבות לשיתוף של בעלי עניין נוספים ,ובהם אנשי המגזר העסקי,
הפרטי והציבורי .כמו כן ,יש לקדם חקיקה שתחייב קבלת ייעוץ והכוונה
מבוססי מדע בתהליכי קבלת החלטות רלוונטיות לשמירת טבע ,לשירותי
המערכת האקולוגית ולמגוון ביולוגי ,ותכלול גם מוסדות תכנון ,רשויות
סטטוטוריות ועוד.
מתוך הסקירה המקיפה ולימוד תמונת המצב בארץ ובעולם ,עולה
באופן ברור כי חסר בישראל גוף ייעודי ,המוקם ופועל בתמיכה לאומית
ממשלתית ,ושמתבצע בו מחקר מדעי יישומי בתחומי שמירת המגוון
הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית ,לצורך מתן בסיס עובדתי
למדיניות ולניהול משאבי הטבע בישראל .בשנים האחרונות הוקמו מכונים
לאומיים למגוון ביולוגי במדינות שונות בעולם והם פועלים בהצלחה
באופנים שונים .יש להתאים מבנה של גוף כזה בישראל לצרכים ,להקשר,
לתקציב ולמבנים הארגוניים הקיימים בארץ .גוף כזה נחוץ ביותר כדי:
•לייעל בישראל את שמירת המגוון הביולוגי ואת השירותים רבי הערך
של המערכות האקולוגיות לאדם ולרווחתו;
•למקסם את הפוטנציאל המדעי הגבוה ואת הביקוש לתחומים אלו כיום
בקרב הדור הצעיר;
•להיות תשתית למחקר יישומי בין־תחומי המשלב מדעי טבע וחברה;
•להיות מקום מפגש – פיזי ווירטואלי – לאנשי מדעי הטבע והחברה,
הכלכלה ,התכנון ,המדיניות ודרגי השטח;
•לחסוך במשאבים המוגבלים ,המתבזבזים בעת קבלת החלטות לא
מושכלת שנובעת ממידע חסר ,מחוסר תיאום ,מכפילויות ,מפעילות
מתקנת בדיעבד ,מאיסוף נתונים מבוזר ומחוסר הנגשה של נתונים
ומידע קיימים.

דו”ח זה ממליץ על הקמתו של מכון לאומי למשאבי הטבע
ולמגוון הביולוגי בישראל .מכון זה יכסה טווח רחב של
נושאים ותחומים שאינם מטופלים כיום בישראל ,ויעמיד
את מדינת ישראל בחזית התמונה העולמית בתחום.
המכון הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי יהיה גוף ייעודי עצמאי
שמטרותיו וסמכויותיו הייעודיות הן עיסוק במדע יישומי ,וביסוס הקשר
שבין מדע ,קבלת החלטות ומדיניות בתחומים של שמירת המגוון הביולוגי
ושירותי המערכת האקולוגית בישראל .מכון זה יאפשר לקשור באופן
רציף בין מדענים לאנשי מדיניות ולמנהלים ,וייתן גיבוי מדעי זמין ומונגש
למקבלי ההחלטות ולמנהלי השטח במימון שיהיה לפחות בחלקו ממשלתי.
גוף זה יהיה מוסמך לתת המלצות מדיניות .הקמת מכון לאומי למשאבי
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הטבע ולמגוון הביולוגי היא עקבית ומשלימה לגופים העוסקים במדע
יישומי בעל השלכות למדיניות בתחומים סביבתיים אחרים ,כגון מנהל
המחקר החקלאי (מכון וולקני) ,החברה לחקר הימים והאגמים לישראל
והמכון הגיאולוגי .מכונים אלו עוסקים בתחומים מדעיים יישומיים ונותנים
מענה לצרכים ציבוריים שונים העולים בישראל .השקעה בגוף המוצע
בתחומי המגוון הביולוגי ,שירותי המערכת האקולוגית ושמירת הטבע היא
כלי יעיל וחשוב לקידום מדיניות.
המכון ייתן מענה למחסור במדענים העוסקים במדע יישומי בתחום והוא
יכלול מדענים קבועים ( )in-houseומתמחים (לרבות תלמידי מחקר
משותפים הקשורים לאוניברסיטאות) שיעסקו במדע יישומי ,ושקידומם
יהיה בהתאם למטרות המכון ובהקשר להן בנוסף לקריטריונים אקדמיים.
במכון יהיו אקולוגים ,משפטנים ,כלכלנים ,אנשי מדיניות ציבורית,
מנהלי בסיסי נתונים ( ,)databasesמומחים במיפוי מרחבי (מערכות
מידע גאוגרפיות )GIS :ועוד .במכון יהיו מתווכי ידע ומתקשרי מדע
( .)knowledge brokers and science communicatorsהמכון
יפעל להנגשת מידע מדעי למקבלי החלטות ולמנהלים ,יחבר את העוסקים
בתחומי הידע השונים בקהילה האקדמית העוסקת במגוון הביולוגי
ויהיה מקום מפגש בין מומחים מתחומים שונים בישראל (כגון אקולוגים,
בוטנאים ,גאוגרפים ,גנטיקאים ,כלכלנים ,אנשי מדיניות ציבורית וסביבתית,
משפטנים ,פילוסופים ועוד) .המכון יתמוך במחקר מדעי בתחומי שמירת
המגוון הביולוגי והקשרי האדם והחברה ,יקדם אותו ,וייתן גיבוי לקבלת
החלטות בהקשר של המגוון הביולוגי ושל שירותי המערכות הטבעיות.
תחומי הפעילות ,הסמכויות והמבנה הארגוני של המכון המוצע יכללו
עיצוב סדר יום למחקר לאומי בתחום שמירת המגוון הביולוגי ,ריכוז
ידע וייצורו ,וכן ריכוז קרן מחקרים יישומיים למדענים ולתלמידי מחקר
המיועדת למימון מחקרים בעלי המלצות מדיניות וניהול .הגוף יהיה מוסמך
לתת המלצות מדיניות ,ייעוץ זמין לרשויות התכנון ,ייעוץ מדעי ומידע
מקצועי באופן זמין ונגיש למתכננים ,למנהלים ולמקבלי החלטות .הוא
ייצור מטרייה לפעילות משותפת של ארגונים רלוונטיים שונים ,ויאפשר
קישור ,חיבור ותיאום בין גופים ,מוסדות ,בעלי עניין וארגונים ,הפועלים
בתוך התחום ובתחומים קרובים (למשל חקלאות ,בריאות ,תיירות וכו’).
הוא יסייע בתחומים רבים ,כגון — במימוש התכנית הלאומית למגוון ביולוגי
בישראל ובעדכונה ,בהערכת המערכות האקולוגיות ,במתן ייעוץ בהליכי
חקיקה ,בעבודה משותפת עם מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,ובטיפול
בסוגיות דחופות הדורשות תגובה מיידית וגיבוי מדעי (יחידה לתגובה
מהירה —  .)rapid response unitכמו כן יסייע המכון בטיפול בסוגיות
רציפות ארוכות טווח ,כגון הנגשת נתונים ושיקולים של המגוון הביולוגי
לתכניות מתאר ,ושיפור היכולת לנתח בצורה מקצועית ובין־תחומית את
הערכיות של משאבי הטבע של ישראל (שירותי המערכת האקולוגית)
כדי להעמידם בצורה ברורה וכמותית מול מתכננים ומקבלי החלטות ,כך
שלא יוכלו להתעלם מהם בהחלטותיהם .הוא יקשר בין מדענים ומקבלי
החלטות בנושאים רב־תחומיים כגון שינויי אקלים ומגוון ביולוגי ,שסכומם
של החלקים השונים בהם הוא בעל ערך מוסף חשוב .המכון יוכל לספק

מדוזה פולשת חדשה בחופי ישראל ולבנון (  ,)Marivagia stellataשצולמה בחוף פולג ,הים התיכון .2008 ,משמעותו של השם המדעי בלטינית היא “משוטטת הגלים הכוכבית”.
צילם :יוסי יערי
מאז פתיחת תעלת סואץ פלשו לים התיכון מינים זרים רבים מים סוף ,שלחלקם השפעה משמעותית על המגוון הביולוגי המקומי ועל רווחת האדם

הערכת סדרי עדיפויות לתכניות והשוואות של מדדי תוצאה בתחומים
סביבתיים שונים ,כדי לסייע בקביעת סדר עדיפויות (למשל לפי דחיפות)
על בסיס מדעי ,ולתת בסיס השוואתי להחלטות .עוד יעסוק המכון בהנגשה
של המחקר לגופים המחליטים והמבצעים ,בהכשרת מעצבי מדיניות
ומנהלים בתחום המגוון הביולוגי (קורסי מנהלים ,סדנאות וכו’) ,בהסדרת
נושא הייעוץ הסביבתי ותסקירי השפעה על הסביבה הניתנים על־ידי גופים
פרטיים וציבוריים ,בסיוע בהכשרת סוקרים לתסקירי השפעה על הסביבה,
בעריכת תסקירים מקצועיים בנושאים לאומיים ועוד.
המכון הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי יכלול מספר יחידות ,ובהן:
1 .1יחידת מחקר יישומי :פעילות היחידה תכלול ( )iמחקר יישומי
בתחום שמירת המגוון הביולוגי ,שירותי מערכות אקולוגיות ,מחקר
רב־תחומי (כולל מדעי הטבע ,החברה ,המדינה ומשפט); ( )iiיחידת
תגובה מהירה ( )iii( ;)rapid response unitיחידת מחקר וניהול של
מאגרי נתונים לאומיים של המגוון הביולוגי ושל מערכות אקולוגיות.
2 .2קרן מענקים למחקר יישומי ולמחקרי סינתזה :ניהול ומימון על
בסיס תחרותי של מחקרים מוכווני מדיניות וניהול בתחומי המגוון
הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית.
3 .3יחידת גיבוי והנגשה מדע־מדיניות :ייעוץ מדעי למדיניות ,כולל
יחידת פרסומים ,אתר אינטרנט והנגשה של מידע (למשל ניירות
עמדה ,מסמכי מדיניות וחומר מדעי לקובעי מדיניות ולמנהלים).
יחידה זו תהיה אחראית לתיווך מדע וידע.
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4 .4יחידת העשרה והכשרה למעצבי מדיניות ,לאנשי שטח ולמדענים:
הכשרה לגופים פרטיים וציבוריים העורכים תסקירי השפעה על הסביבה.
5 .5יחידת תיאום ,עדכון וקישור :תיאום קשרי חוץ לגופי מדע־מדיניות
לאומיים ובין־לאומיים; סיוע לאמנות בין־לאומיות ,פורום מדע־
מדיניות; יחידת קישור לאקדמיה (לאוניברסיטאות).
במקביל לפעילות להקמת מכון ייעודי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי
בישראל ,מומלצת שורת צעדים בגופים ובארגונים שונים כדי לקשור
בין מדענים למעצבי מדיניות באופן יעיל יותר ,ולשפר את הבסיס
המדעי של שמירת המגוון הביולוגי בישראל .המלצות אלו מפורטות
בדו”ח זה .נוסף על כך ,נותן המסמך סקירה של הארגונים המרכזיים
העוסקים בתחומי שמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל וסוקר את
הבסיס המדעי לפעילותם .מרבית ארגונים אלו היו שותפים לפעילות
קבוצת העבודה ,ואנו מקווים כי פעילות זו תוביל להחלטות שיאפשרו
את קידום הבסיס המדעי של שמירת המגוון הביולוגי ושירותי המערכת
האקולוגית בישראל ,ויובילו להעמדת מדינת ישראל כמובילה בתחום
דינמי וחשוב זה ברמה העולמית .השילוב של המגוון הביולוגי העשיר
של ישראל בים וביבשה ,היותה אזור מפגש ביוגאוגרפי בין שלוש
יבשות ,שילוב הניסיון המעשי ,הפוטנציאל המדעי וההון האנושי של
מדינת ישראל — יוכלו בהשקעה נבונה לאפשר את קידומה לעמדת
מפתח בתחום תוך זמן קצר.

חלק א'
רקע ,מיפוי פערים ותובנות כלליות

רקע תמונת המצב בישראל ובעולם
הבסיס המדעי של שמירת המגוון

הביולוגי ()BIODIVERSITY CONSERVATION

המגוון הביולוגי הוא "אחד מתוך אותם גורמים מופלאים שחיינו לא היו מתקיימיים בלעדיהם ,אך רובנו לא מודעים
אליהם ולא מבינים את חשיבותם .דבר זה מלמד אותנו על האתגר האדיר העומד בפני אלו שכן מבינים בתחום".
השר להגנת הסביבה גלעד ארדן בנאומו בכנס ירושלים לטבע וסביבה ( 17במאי )2010

המונח ‘מגוון ביולוגי’ – עושר צורות החיים על פני כדור הארץ ,נטבע על־
ידי מדענים מתוך דאגה לעתידם של האדם ושל כדור הארץ .קצב השינויים
המהיר ,הנובע מהגידול באוכלוסייה האנושית ומהעלייה ברמת החיים שלה,
הביא איתו לא רק ברכה אלא גם הרס ושינוי של סביבות טבעיות ,שינוי
בתפוצתם של מינים והכחדתם ,ניצול יתר של משאבי טבע ,זיהום מקורות
מים ,פגיעה במערכות האקולוגיות המספקות לאדם שירותים חשובים רבים,
שינויי אקלים ועוד .ההתמודדות עם השינויים המואצים האלו אפשרית ,בין
השאר ,על בסיס חקר והבנה של תופעות ותהליכים אלו ושל הגורמים להם,
בעזרת בנייה וניתוח של מודלים המנבאים מגמות שינוי ,ועל־ידי קביעת
סדרי עדיפויות בצורה מושכלת .כל אלו מחייבים מחקר מדעי מעמיק מחד
גיסא ,ומאידך גיסא את עיבודו ואת יישום התובנות העולות ממנו במדיניות
ובתכנון המבוססים על עקרונות פיתוח בר־קיימא.
ברבות מן המדינות המפותחות ,ובחלק לא מבוטל של המדינות
המתפתחות ,שמירת הטבע והמגוון הביולוגי מתבססת על ידע מדעי
( .)science-based conservationהידע המדעי מאפשר לחזק את
תהליכי קבלת ההחלטות ,להקצות משאבים בצורה נכונה ויעילה יותר,
להתכונן מראש לאירועי הפרעה קיצוניים (למשל שרפות גדולות ,סערות
ומינים פולשים) ,המשפיעים באופן משמעותי על המערכות האקולוגיות,
למנוע טעויות שתיקונן עולה כסף רב ,לפרוס את היתרונות והחסרונות של
אפשרויות פעולה שונות ולהעניק בסיס עובדתי בקביעת מדיניות מושכלת
( .)Karr 2006, Haseltine 2006תפיסה זו הביאה לכך שבמקומות רבים
בעולם הוקמו בשנים האחרונות ארגונים וגופים ייעודיים ,שמטרתם לרוב
לייצר ידע מדעי־יישומי ולתווך בין מדענים ,קובעי מדיניות ומנהלי שטח
בתחומים שונים .לדוגמה ,בדרום אפריקה הוקם בשנת  2004מתוקף חוק
( )The Biodiversity Actמוסד לאומי הנקרא South African National
) .Biodiversity Institute (SANBIאחת ממטרותיו המרכזיות היא לגשר
בין מדענים למעצבי מדיניות ,ובכך לייצר ידע רלוונטי ,ולהביא לכך שהידע
המדעי יהיה נגיש ,זמין ובהיר למעצבי מדיניות ,למנהלי שטח ולמקבלי
החלטות .ב־  SANBIפועלים עשרות מדענים שמובילים מחקרים ועורכים
מדע יישומי בתחומים הנדרשים ,כגון אקולוגיה יישומית ,יצירת בסיסי
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נתונים וניתוח המידע שבהם ,מדיניות שמירת טבע ,שירותי המערכת
האקולוגית ועוד .מדע יישומי זה מתוכנן לפתור בעיות מעשיות בעולם
המודרני ,מעבר למתן תשובות לשאלות מדעיות בסיסיות .בנוסף למדענים,
פועלים ב־ SANBIיועצי מדיניות ,אנשי חינוך ,מתווכי ידע ומתקשרי מדע
( knowledge brokersו־ ,)science communicatorsואנשי מחשבים.
ארגון זה ואחרים כמותו במדינות אחרות בעולם (למשל בקוסטה ריקה
ובצרפת) מאפשרים פעולות המבוססות על ידע מדעי לשמירת המגוון
הביולוגי ( ,)science-based conservationומביאים לקבלת החלטות
מושכלת יותר .הם גם מעלים את המודעות לצורך במדע בקרב קובעי
מדיניות ,ובעת הצורך מאפשרים למדענים לייעץ ,להירתם ולתרום באופן
פעיל ,רציף ואינטגרטיבי לתהליך קבלת ההחלטות בדרגים שונים.
בנוסף לארגונים לאומיים שהוקמו במדינות שונות ,הוקמו בשנים
האחרונות מספר ארגונים בין־לאומיים מרכזיים ,שמטרתם לקשר
ולגשר בין מדענים העוסקים בתחומי המגוון הביולוגי ,שירותי המערכת
האקולוגית ושמירת הטבע לבין קובעי מדיניות ברמה הבין־לאומית .אחד
הבולטים שבהם הוא הארגון  ,Diversitasהכולל ועדות לאומיות הפועלות
בשיתוף פעולה בין־לאומי .יוזמה בין־לאומית חדשה בתחום הפועלת תחת
האו”ם היא ה־Intergovernental Science-Policy Platform( IPBES
,)on Biodiversity and Ecosystem Services www.ipbes.net
שנבנתה על בסיס המודל של הפאנל בנושא שינויי האקלים הפועל בשנים
האחרונות בנראות תקשורתית גבוהה ,ועובד כיום על הדו”ח החמישי שלו
).)IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
בשנים האחרונות הוקמו ברבות מן האוניברסיטאות המובילות בעולם
(כגון סטנפורד ,ייל ,הרוורד ,קולומביה ,קורנל ,קיימברידג’ ,ואחרות)
תכניות לימודים והכשרה לתארים ראשון ,שני ושלישי ,לפוסט־דוקטורט
וכן קורסי מנהלים העוסקים בקשרים בין מדע ,מדיניות ופרקטיקה
בתחומי שמירת הטבע ,המגוון הביולוגי ,שירותי המערכת האקולוגית,
מנהיגות שמירת טבע ( ,)conservation leadershipניהול שמירת טבע
( )conservation managementועוד .חלק ממסלולי לימוד אלו הם

ספציפיים לתחומי המגוון הביולוגי ושמירת הטבע ואחרים נבנו בהקשרים
סביבתיים רחבים יותר כגון קיימות ,כלכלה אקולוגית ומשפט סביבתי.
מגמות אלו משקפות את הצורך ואת העניין הגובר בתחומים אלו בקרב
הדור הצעיר ואת ההבנה בהכרחיות ההכשרה של אנשי מקצוע המתאימים
לאתגרי העתיד .סקירה לגבי תכניות לימוד ,מחלקות ופלטפורמות
שונות שהוקמו בעולם מופיעה באתר האינטרנט המלווה מסמך זה:
.www.ScienceBasedConservation.org
בישראל ,מספר המדענים העוסקים בתחום המגוון הביולוגי באוניברסיטאות
המחקר לא גדל (ואף קטן מעט) מאז שנות ה־ ,90דבר המבטא שחיקה

בתחום באופן אבסולוטי ,שחיקה ביחס לכלל מערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל וביחס למצב בעולם (דיין וחובריה  .)2010כמו כן ,קיים בישראל
פער משמעותי בין המחקר המדעי המתבצע במוסדות האקדמיים לבין
תהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות המשפיעים (באופן ישיר או עקיף)
על המגוון הביולוגי (גבריאלי  ,2008פוליאם וחובריו  .)2009דו”ח זה הוא
תוצר פעילותה של קבוצת עבודה שמדענים ,אנשי מדיניות ציבורית
ומנהלי שטח השתתפו בה באופן פעיל .הוא דן בדרכים לגישור על
פערים אלו ומציג המלצות מעשיות ואפשרויות לקידום הנושא בישראל,
לקראת העמדתה של ישראל בחזית התחום בעולם.

חוף הכורכר מצפון לפולג לאורך הים התיכון .באזור שתי שמורות טבע קטנות – שער פולג ונחל פולג – הנמצאות בסמיכות למרכזי אוכלוסייה גדולים
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צילם :יוסי יערי

קבוצת העבודה שמירת טבע מבוססת מדע בישראל

באוקטובר  2009גובשה קבוצת עבודה ,שעסקה בנושא "הבסיס המדעי של שמירת המגוון הביולוגי בישראל
ובעולם" .השתתפו בה חוקרים מהאקדמיה וממוסדות מחקר ממשלתיים ,מקבלי החלטות ,אנשי המשרד להגנת
הסביבה ,מנהלי שטח מרשויות ומארגונים שונים ,ופעילים בארגוני החברה האזרחית העוסקים בתחום שמירת
המגוון הביולוגי בישראל (רשימת המשתתפים בקבוצת העבודה מופיעה בנספח .)1

מטרות קבוצת העבודה

סקירת פעילות קבוצת העבודה

כדי לקדם את הבסיס המדעי של השמירה על המגוון הביולוגי בישראל
ואת ניהולו ,פעלה קבוצת העבודה במטרה:
•ללמוד את תמונת המצב בישראל ובעולם בנושא הקשרים שבין מדענים,
מנהלי שטח ומעצבי מדיניות בתחום שמירת המגוון הביולוגי.
•ליצור שיח בין מומחים מרקע מגוון (מדענים ,מנהלי שטח ,מקבלי
החלטות) ,המייצגים את הארגונים המרכזיים בישראל העוסקים
בשמירת הטבע והמגוון הביולוגי.
•למפות את הצרכים ואת הפערים הרלוונטיים בתוך הארגונים
השונים וביניהם.
•להכיר מגוון של פתרונות אפשריים המיושמים בעולם ואת דרכי
הפעולה והפלטפורמות הממומשות במדינות שונות בעולם.
•ליצור קשרים עם ארגונים בעולם שיש להם מטרות דומות.

פירוט לגבי פעילות הקבוצה ותוצריה מופיע באתר האינטרנט הנלווה
למסמך זה.www.ScienceBasedConservation.org :
קבוצת העבודה החלה את פעילותה באוקטובר  2009כאשר משלחת של
נציגי הקבוצה השתתפה בכנס הבין־לאומי השני של ארגון Diversitas
בדרום אפריקה .בהמשך לכנס הבין־לאומי ערכה קבוצת העבודה
סדרה של מפגשים וסדנאות עבודה ,ודנה בהם ביתר פירוט בפערים
המרכזיים בתחום ובפעילות הקיימת בישראל בתוך הארגונים השונים
וביניהם .בהמשך ,התקיימה סדנת עבודה בין־לאומית בחודש מרץ 2010
והוזמנו אליה תשעה מומחים בין־לאומיים מאירופה ,ארה”ב ,דרום
אפריקה ,אוסטרליה וניו זילנד וכן משתתפים מישראל ,ובהם מדענים,
מנהלי שטח ,אנשי המגזר הציבורי ,נציגים מארגונים חברתיים ואחרים.

וזאת כדי:
•להעלות את המודעות לנושא בתוך הארגונים העוסקים בתחום
בישראל וביניהם.
•להציע דרכי פעולה שיאפשרו לחזק את הבסיס המדעי של שמירת
המגוון הביולוגי בישראל.
•ליצור קשר רציף ואיכותי לטווח ארוך בין קהילות המדע ,קובעי
המדיניות והעוסקים בפרקטיקה ובפעילות הסביבתית בתחום שמירת
המגוון הביולוגי בישראל.
•לבנות תשתית לקידום שמירת המגוון הביולוגי ושירותי
המערכת האקולוגית שהוא מספק ,לרווחת תושבי מדינת ישראל.

מטרות הסדנה היו:
( )1לדון באמצעים ,בפלטפורמות ובדרכי עבודה שמטרתם לקדם שמירת
טבע מבוססת מדע בעולם ובנקודות מפתח להצלחה;
( )2להבין ולנתח מודלים לשיתוף פעולה בין מדע ,מדיניות וביצוע שמירת
טבע ומגוון ביולוגי;
( )3להעריך את הישימות של מודלים שונים בעולם למצב בישראל;
( )4ליצור הזדמנות לסיעור מוחות לעיצוב הדרך שבה ייווצר חיבור לטווח
הרחוק בין מדע ,שמירת טבע ,מדיניות וניהול בישראל ובעולם.
הסדנה כללה גם יום כנס פתוח לקהל הרחב ,שלקחו בו חלק כמאה
וחמישים משתתפים מארגונים אקדמיים ,ממשלתיים ואחרים.
מתוך פעילות קבוצת העבודה ,סקירת פעילות העבר הרלוונטית לתחום,
הכנסים הבין־לאומיים ,סדנאות העבודה הבין־לאומיות והמקומיות
שהתקיימו בתקופת פעילות קבוצת העבודה ,ראיונות ושיחות עם גורמים
רבים אחרים ,וכן דיונים ומשובים בתוך הקבוצה ,עלו מספר נקודות
מרכזיות לגבי המכשולים העומדים כיום בפני שמירת טבע מבוססת מדע
בישראל ופתרונות אפשריים כדי להתגבר על מכשולים אלו ,המפורטים
בהמשך מסמך זה.
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המצב בתחום בישראל ובעולם –
סקירת יתרונות ,חסרונות ופערים
הקשרים בין מדע ,מדיניות ופרקטיקה
בעשור האחרון עולה המודעות לצורך בהחלטות המבוססות על
עובדות ( )evidence-basedולחשיבותן בתחומים שונים (למשל
רפואה וניהול) ,ובהם גם בתחום שמירת המגוון הביולוגי (ר’ למשל
 .)Segan et al. 2011, Sutherland et al. 2004שמירת הטבע והמגוון
הביולוגי תלויים בשיקולים רבים ,שחלקם אינם קשורים באופן ישיר למדע,
ובהם שיקולים פוליטיים ,ביטחוניים ,תקציביים ,מערכות אינטרסים ,קשרים,
תרבות ,ערכים ,ואחרים .למרות זאת ,תרומתם של מדענים ושל ידע מדעי
לתהליך קבלת ההחלטות ,כפי שעולה במקומות רבים בעולם ,היא נדבך חשוב
ביותר בקביעת סדרי עדיפויות וביעילות של ההחלטות .התועלת שבתרומתם
של מדענים עולה כאשר הקשר ושיתוף הפעולה עם מעצבי המדיניות ועם
מנהלי השטח מתקיימים לאורך התהליך כולו ,וכאשר אלו מדברים ומבינים
את שפתם ,צורכיהם ,מגבלותיהם ומטרותיהם של אלו (,Haseltine 2006
גדרון ופישהנדלר  .)2010ניתן לשרטט את הקשרים שקבוצת העבודה דנה
בהם ושבהם מתמקד דו”ח זה כמשולש ,הקושר בין שלושה שחקנים מרכזיים
בתחום שמירת המגוון הביולוגי :קובעי המדיניות ,מנהלי השטח והמדענים.
למעשה ,ישנם הרבה יותר שחקנים ובעלי עניין בתהליך (ר' תרשים להלן).

יעל נובי זכר בהר הנגב .בישראל נמצאים היעלים ברשימת המינים המאוימים בסכנת
צילמה :ליאנה ג’וסף
הכחדה (בדרגת פגיע )vulnerable

שותפים מרכזיים בעיצוב שמירת הטבע והמגוון הביולוגי

מדענים

קובעי מדיניות

Policy Makers

מנהלים ואנשי שטח
Practitioners

הקהילה הסביבתית

Environmental Community
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Scientists

שמירת המגוון
הביולוגי

הציבור הרחב

General Public

BIODIVERSITY
CONSERVATION

בעלי עניין

Stakeholders
Interest Groups

אורות לילה באזור המזרח התיכון .הקומפוזיציה נעשתה על־ידי נעם לוין על סמך נתוני לוויין אמריקאי והיא מורכבת משלוש שנים( 1992 :בכחול)( 1997 ,בירוק) ו־( 2003באדום).
מקורות אור שהיו פעילים בשלוש נקודות הזמן מופיעים בלבן .אורות לילה הם כלי חשוב לניטור השתנּות פעילות האדם במרחב ,ועלייה בכמותם משקפת עלייה בגודל האוכלוסייה
ובתוצר הלאומי הגולמי .מקור הנתוניםImage and data processing by NOAA’s National Geophysical Data Center, DMSP data collected by the US Air Force Weather Agency :
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שמירת טבע בעלטה?
כשמדע שמירת הטבע והמגוון הביולוגי נעשה באקדמיה ואינו
מגיע למחוזות אחרים ,יתבססו הניהול בשטח ותהליכי קבלת
ההחלטות לעתים קרובות על תחושות בטן ,על ניסיון אישי ,על
אינטרסים מקומיים ,על אילוצים ,ועל ידע ומידע מיושנים .דבר
זה יפגום ביעילות שמירת המגוון הביולוגי בפועל .במחקר שנערך
לאחרונה באוסטרליה והתפרסם תחת הכותרת “שמירת טבע
בעלטה :המידע המשמש לקבלת החלטות ניהוליות” ,עולה כי רק
מעטים ממנהלי השטחים הטבעיים במדינות ויקטוריה וניו סאוות’
וויילס שבאוסטרליה משתמשים בהחלטות המבוססות על עובדות
ובעלות יסוד מדעי ( .)Cook et al. 2010במחקר השתתפו מנהלים
ואנשי שטח של כאלף שמורות טבע ,ומרביתם העידו בראיונות
כי חסר להם מידע מדעי מבוסס שיעזור להם בקבלת ההחלטות.
מסקנת המחברים היא כי אף על פי שקבלת החלטות המבוססת
בעיקרה על ניסיון ( )experience-based conservationהיא
בעלת חשיבות בניהול השטחים הפתוחים בפרט ובשמירת הטבע
בכלל ,הרי שהמחסור בבסיס מדעי ובמידע מבוסס לשם תמיכה
בקבלת ההחלטות יכול לטרפד את ההצלחות ואת ההשקעות
(לעתים של תקציבים גדולים) בשטחים המוגנים ובשמירת המגוון
הביולוגי (.)Cook et al. 2010

השיח בין מדענים למעצבי מדיניות
כפי שעולה מתוך הדו”ח “מדענים ומקבלי החלטות בנושאי סביבה :הערכת
השיח והמלצות פעולה” (גבריאלי  ,)2008ישנן בשיח הסביבתי בישראל שתי
קהילות המתקשות לעתים קרובות להידבר ביניהן — הקהילה המדעית וקהילת
המדיניות והפרקטיקה .בפני מדענים המעוניינים להשתתף בשיח הסביבתי
בישראל עומדים מחסומים רבים .על פי גבריאלי ( ,)2008שיח מוצלח יותר
מסוג זה קיים בישראל בתחומים סביבתיים שיש בהם גופי מחקר ממשלתיים
ייעודיים ,כגון המכון הגיאולוגי ,מכון וולקני (מנהל המחקר החקלאי) והחברה
לחקר ימים ואגמים בישראל .בתחום המגוון הביולוגי לא קיים כיום בישראל
גוף כזה ,והשיח והמשוב בו פוריים פחות .כמו כן ,אין תמריץ להשתתפות
המדענים בעיצוב מדיניות סביבתית או לעיסוק בשאלות מחקר בעלות
השלכות חברתיות .נוסף על כך ,אין מנגנון המעלה בפני קובעי המדיניות
את חשיבות שיתופם של המדענים בתהליכי עיצוב המדיניות הסביבתית,
וזאת אף על פי שמדענים יכולים לתרום לתהליך על־ידי סיוע בזיהוי בעיות
ובחיזוין ,במתן המלצות לפעולה ,בחשיפת הרקע העובדתי והתאורטי,
בהגדרת הסוגיות ובהעלאת המודעות אליהן ,בהערכת ההחלטות הניהוליות
ועוד (גבריאלי  ;2008ר’ גם  ,Bocking 2006גדרון ופישהנדלר .)2010
מרבית החוקרים בתחומי המדעים חסרים הכשרה בתחום המדיניות
הציבורית ,ואינם מכירים טוב מספיק את תהליכי קבלת ההחלטות ואת
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המנהל הציבורי; הם מתקשים בזיהוי השלבים שבהם הם יכולים לתרום
מהידע שברשותם ,בהעברת הידע למקבלי ההחלטות ובתרגום הידע
הבסיסי לשאלות מהשטח .לעתים קרובות ישנו גם קושי בתקשורת עם
גורמים שאינם עוסקים ישירות בשמירת טבע ,כדוגמת מנהל התכנון של
משרד הפנים והוועדות הפועלות תחתיו ,משרד התחבורה ,משרד התמ”ת,
משרד הביטחון ,משרד התיירות ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,משרד
התשתיות הלאומיות ,חברות עסקיות וציבוריות ובעלי עניין אחרים.
במאי  ,2009בעקבות הכרה הולכת וגוברת במכשולים ובפערים בקשרים
שבין מדענים למקבלי החלטות בישראל בתחומים אלו ,הזמינו האגודה
הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ויד הנדיב ועדה מייעצת בין־לאומית.
מטרות הוועדה היו ללמוד את תמונת המצב לגבי הקשרים שבין המדע לבין
קבלת החלטות במדיניות סביבה בישראל ,ולהמליץ על הפעולות הדרושות
כדי להיטיב את הבסיס המדעי של המדיניות הסביבתית ושל ניהול משאבי
הטבע בישראל (פוליאם וחובריו  .)2009הוועדה כללה חמישה מומחים,
המנוסים גם בתחומי הממשל ,המדיניות וקבלת ההחלטות בארה”ב
ובאנגליה ,ובראשה עמד פרופ’ רונלד פוליאם ()Prof. Ronald Pulliam
מאוניברסיטת ג’ורג’יה בארה”ב ,שהיה בעבר היועץ המדעי של שר הפנים
האמריקאי .בדיוניה מצאה הוועדה מספר פערים משמעותיים בקשר שבין
מדע למדיניות בתחומי הסביבה בישראל (לפירוט ר’ פוליאם וחובריו
 .)2009המלצות הוועדה כוללות את הצורך להכשיר דור חדש של אנשי
מקצוע בתחום הסביבה ,שיהיו מיומנים בפירוש ובהעברה של מידע מדעי
בהקשר של מדיניות סביבתית וקבלת החלטות; חיזוק הצורך והדרישה
למדיניות מבוססת מדע בקרב מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות; המלצות
לבנות מנגנונים טובים יותר לשילוב של מידע מדעי בקבלת החלטות על־
ידי איסוף ,סינתזה והנגשה של תוצאות המחקר המדעי בשלב מוקדם יחסית
שלו; הגברת יכולותיהם ומעמדם של יועצים מדעיים ראשיים במשרדי
הממשלה ,ובהם המדען הראשי של המשרד להגנת הסביבה .ההמלצות
המפורטות מופיעות במסמך המלא (פוליאם וחובריו .)2009

התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל
פערים ופתרונות מוצעים
באפריל  2010פרסם המשרד להגנת הסביבה את התכנית הלאומית
למגוון ביולוגי בישראל (המשרד להגנת הסביבה ,)2010 ,בהמשך להחלטת
הממשלה משנת ( 2003התכנית האסטרטגית לפיתוח בר־קיימא בישראל).
מסמך זה הוא ציון דרך חשוב בקשר שבין מדע ומדיניות מכיוון שלראשונה
בישראל הוא סוקר תחום סביבתי בכללותו ומציע תכנית פעולה מפורטת.
רבים מן הפרקים נכתבו על־ידי מדענים מהאקדמיה ,והעריכה המקצועית
של המסמך נעשתה על־ידי מדען בכיר :הפרופ’ אוריאל ספריאל .אם
הממשלה תאמץ את המסמך ,תהיה זו נקודת ציון חשובה בחיזוק הבסיס
המדעי של שמירת המגוון הביולוגי בישראל .הפרק השישי של המסמך דן
בצורכי המחקר המדעי ובאמצעי הניטור הדרושים כדי להגן באופן יעיל
על המגוון הביולוגי בישראל ולנהל בצורה נכונה את משאבי הטבע .הפרק
קובע סדרי עדיפויות לקידום המחקר והניטור ,מצביע על הישגים ,מזהה

פערי ידע ומציע דרכי פעולה לצמצומם .אחת הבעיות המרכזיות הנוגעת
לניטור ולמחקר היא היעדר תיאום לגבי קדימויות בין גופים העוסקים
בחקר המגוון הביולוגי וכן בריכוז של החומר הנאסף ובעיבודו ,דבר שפוגע
בזמינות המידע וביישומו בהחלטות תכנוניות וממשקיות .מאחר שהקרן
הלאומית למדע בישראל תומכת במחקר בסיסי בלבד ולא במדע יישומי,
ולמחקר המגוון הביולוגי בישראל מיעוט משאבים ,אחת ההמלצות החשובות
במסמך היא יצירת “מערך תקצוב הולם ,שיונע על־ידי צורכי השמירה על
המגוון הביולוגי...כדי שמאגר המדענים של ישראל יוכל לתרום למחקר
ולניטור המגוון הביולוגי בישראל” (דיין ומנדליק  .)2010זאת למשל על־ידי
הקמת קרן לאומית למחקר של המגוון הביולוגי שתגיע ממקורות ממשלתיים.
התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל כוללת בפרק  9הצעה מפורטת
לתכניות פעולה במגוון תחומים כגון :עדכון תכניות מתאר ארציות; ניטור
המגוון הביולוגי; סגירת פערי ידע; העלאת מודעות הציבור לערך המגוון
הביולוגי; הקצאת תמריצים כלכליים לעידוד ולשמירה על המגוון הביולוגי;
קידום הכלים המשפטיים־מוסדיים בתחום (ספריאל .)2010

שהאקדמיה תגדיר בעבור הקרן יעדי מחקר בעדיפות לאומית לדעתה
(בלי לפגוע בעצמאותה)” .ועדת הבדיקה המליצה כי יש לפרט את מטרות
פעילות האקדמיה כך שתשקף היבטים של יוזמה ושל בין־תחומיות,
ולהציע מטרה נוספת כדלקמן :לקדם פעילות מדעית בין־תחומית
ופעילות מדעית בתחומי דעת חדשים; להוסיף בחוק האקדמיה הוראות
לעיגון העיקרון של פנייה מטעם משרדי הממשלה ורשויות אחרות
לאקדמיה בנושאים הקשורים למחקר ולפיתוח המדע בישראל; לבחון
את האפשרות של שינויים בתקנון האקדמיה ובתקנון הקרן הלאומית
למדע כך שיתאפשרו הכוונה ועידוד של מחקר בנושאים בעלי חשיבות
לאומית במוסדות להשכלה גבוהה (רון  .)2006תובנות אלו רלוונטיות
מאוד לתחומי שמירת המגוון הביולוגי בישראל.

גורמים משפיעים ובעלי עניין
רבות מההחלטות המתקבלות בנושאים המשפיעים על שמירת טבע ומגוון
ביולוגי באופן ישיר או עקיף ,מתקבלות במשרדי ממשלה (למשל במשרדים
להגנת הסביבה ,הפנים ,האוצר ,התשתיות הלאומיות ,התחבורה ,הביטחון
והחקלאות ופיתוח הכפר) ,בוועדות הכנסת ,במועצות מקומיות ,ברשויות
שונות ובקרב בעלי עניין שונים .אף שישנה הערכה כללית חיובית למדע,
היעדר התרגום של הידע וההבנה של מדע שמירת המגוון הביולוגי למונחים
חברתיים וכלכליים פשוטים ,ברורים ונגישים ,פוגע בתיאום סדרי העדיפויות
והאינטרסים בין אלו שעוסקים בשמירת המגוון הביולוגי לבין מקבלי החלטות
המדיניות הנוגעות לתחום .אחד היתרונות של מדינת ישראל (פוליאם וחובריו
 )2009הוא היותה מדינה קטנה .מדענים ,מעצבי מדיניות ומנהלי שטח מכירים
לעתים קרובות אלו את אלו אישית ,ועל פי רוב אין רמות היררכיות רבות
לעבור כדי להגיע ישירות למעצבי המדיניות ,אפילו לבכירים ביותר בהם.
ניתן בקלות יחסית למנף יתרון זה וליצור מסגרות רשמיות ובלתי רשמיות
שיאפשרו מפגשים בין־אישיים בין אנשים מקבוצות אלו.

שילוב האקדמיה
מהממצאים ומהמסקנות של הוועדה לבדיקת מטרותיה ותפקודה
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הוועדה עסקה בתחומי
המחקר בישראל) עולה כי “אין קשר ממוסד בין האקדמיה ובין משרדי
הממשלה וכי לא התגבשה פרקטיקה של קשר מוסדי בין האקדמיה לבין
משרדי הממשלה או גורמים שלטוניים אחרים לצורך ייעוץ והכוונה
מצד האקדמיה .מתפקידה של האקדמיה להניח על שולחן הממשלה
ולטובת גופים שלטוניים נוספים דו”חות והמלצות בנושא מצב המחקר”
(רון  .)2006בנוסף עולה כי “יעדי המחקר לא נקבעו לפי סדרי עדיפות:
הקרן הלאומית למדע מממנת כיום מענקי מחקר בנושאים שונים ,בדרך
כלל רק לפי הרמה המדעית וכמעט בלא קביעת עדיפויות לאומיות .רצוי
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פרי של אלון תבור בשמורת אלוני אבא

צילם :נעם לוין

המחקר המתקיים באקדמיה בתחומי המגוון הביולוגי הוא ברובו מחקר
בסיסי ולא יישומי .זירת המדע האקדמי שונה מבחינה מבנית ותרבותית
מזירת המדיניות ,דבר המקשה על התקשורת ביניהן (גדרון ופישהנדלר
 .)2010בשל כך ,ובשל סיבות אחרות ,נוצרים פערים רבים בין עולם המחקר
האקדמי לעולם קבלת ההחלטות המדיניות והניהוליות בשטח .יש כיום
ביקוש ועניין רב בקרב הדור הצעיר של הסטודנטים ,תלמידי המחקר והפוסט
(בתר) דוקטורנטים לעסוק בתחומים של שמירת המגוון הביולוגי וכן בקשר
שבין המדע בתחומים אלו למדיניות .אף על פי כן ,ישנם מעט מאוד מקומות
שנעשה בהם מחקר יישומי בתחומים אלו ,הן בתוך האקדמיה הן מחוצה לה
בארגונים ממשלתיים או לא ממשלתיים .אם ברצונו של מדען צעיר לעסוק
בתחום שמירת המגוון הביולוגי בישראל ,עומדות בפניו מעט מאוד הזדמנויות
מחוץ לאקדמיה ,ואילו בתוך האקדמיה הוא צפוי לקשיים בקידום ולהכרה
מוגבלת ,משום שאינו מפרסם מדע בסיסי .כך נמצא המדע היישומי בתחום
שמירת המגוון הביולוגי במלכוד ,ואין כרגע בישראל מסגרת מתאימה לדור
הצעיר של המדענים המעוניינים לעסוק בצד המעשי והרב־תחומי של מחקר
שמירת המגוון הביולוגי וכן בהקשרי הפרקטיקה והמדיניות שלו.

תמונת מצב :מחקר שמירת הטבע והמגוון
הביולוגי והפעילות לסגירת פערים קיימים
בנספח  3מופיעה סקירה קצרה של הגופים המרכזיים העוסקים בתחום
שמירת המגוון הביולוגי בישראל בהקשר של מדע ,מדיניות וניהול .כאמור,
בשונה מתחומי סביבה אחרים (כגון מדעי כדור הארץ וחקלאות) שנחקרים
במוסדות ייעודיים למחקר יישומי ,המחקר בנושא שמירת הטבע והמגוון
הביולוגי מתקיים בארץ בעיקר במוסדות האקדמיים .כיום יש בישראל רק
מעט מימון ממשלתי למחקר יישומי בתחום .אין כיום בישראל קרנות מחקר
ייעודיות לתחומים אלו במימון ממשלתי .הקרן הלאומית למדע ,שהיא
מקור מימון חשוב למחקר בישראל ,תומכת במחקר בסיסי ,והקריטריונים
למימון הם החדשנות וההצטיינות המדעית .הקרן הוקמה בשנות ה־70
כזרוע של האקדמיה הלאומית למדעים למחקר בסיסי (בעבר נקראה ‘הקרן
למחקר בסיסי’ וכיום נקראת ‘הקרן הלאומית למדע’) ,שממומנת על־ידי
מקורות ממשלתיים .בניגוד לקרן הלאומית האמריקאית למדעים (,)NSF
הקריטריונים של הקרן הישראלית למדע אינם כוללים השפעה רחבה
( )broader impact criterionאו הנגשה רחבה ( )outreachשל המחקר
נוסף על הצטיינות ועל חדשנות המדעית.
הירידה במספר חברי הסגל העוסקים במגוון ביולוגי באקדמיה
בישראל (דיין וחובריה  )2010עומדת בסתירה לעניין ולביקוש הרב
שיש לתחומים אלו בקרב הדור הצעיר של התלמידים לתארים
מתקדמים ,ובניגוד למגמות ההתפתחות בתחום מדעי שמירת הטבע
ושמירת המגוון הביולוגי ()biodiversity conservation science
באוניברסיטאות המובילות בעולם .פירוט של תכניות אקדמיות לתארים
מתקדמים בשמירת טבע בארץ ובעולם מופיע באתר האינטרנט
הנלווה למסמך זה.www.ScienceBasedConservation.org ,
בין תכניות אלו בולטת בישראל התכנית של בית הספר ללימודי
הסביבה ע”ש פורטר  ,environment.tau.ac.ilהמציע תכניות
לימודים לתארים מתקדמים בנושאי סביבה יחד עם תכניות המשלבות
לימודים תאורטיים עם התמחות מעשית (“קליניקות”) ,אם כי אלו אינם
שמים דגש על נושאי שמירת המגוון הביולוגי .אוספי הטבע הלאומיים
משמשים בסיס למחקר ,להוראה ולהשכלת הציבור הרחב .בימים אלו
מוקם מוזאון הטבע באוניברסיטת תל־אביב ,ו”קמפוס טבע” הוא השלב
המקדים לחלק הציבורי של המוזאון .www.campusteva.tau.ac.il
קמפוס טבע הוקם כדי לקדם את השכלת הציבור בנושאי מדע ,טבע וסביבה
ולגשר בין המחקר וההוראה האקדמיים לבין הקהל הרחב.
מספר חברי סגל באוניברסיטאות בישראל תורמים מזמנם הפרטי בניסיון
להתאים את ממצאי מחקריהם לשפת המדיניות ולהמלצות מעשיות
לניהול .על פי רוב הם לא זוכים למימון מן המוסד האקדמי שהם נמצאים
בו ,ועושים זאת באופן יחידני ומתוך יוזמה אישית שלהם (למשל פעילותם
של פרופ’ אמוץ זהבי ופרופ’ יורם יום־טוב מאוניברסיטת תל־אביב לאורך
השנים) .כפי שמתארים גדרון ופישהנדלר ( ,)2010כספי ציבור רבים
מושקעים במחקרים מדעיים אולם ההנגשה של מחקרים אקדמיים רבים
בתחומי סביבה היא מינימלית או שאינה קיימת כלל.
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מסקירת קבוצת העבודה עולה כי אין כיום בישראל ארגון שמטרתו לבצע
מדע יישומי בתחומי שמירת המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית.
ישנם ארגונים העוסקים בפעילויות הנוגעות בקשר שבין צלעות המשולש
(מדע ,מדיניות וניהול) ,אולם חלק מפעולות אלו אינן מתואמות ביניהן.
עם זאת ,ישנה עלייה במודעות בקרב מרבית המוסדות האקדמיים,
הממשלתיים והלא ממשלתיים ,בנוגע לצורך לסגור פערים אלו ,וליצור
פלטפורמות שיאפשרו קשר רציף לטווח הארוך בין מדענים לבין מעצבי
המדיניות הנוגעת לשמירת המגוון הביולוגי.

לקראת המלצות — מיפוי מרכיבים נדרשים
במסגרת מיפוי המרכיבים הנדרשים כדי לקדם את הבסיס המדעי של
שמירת המגוון הביולוגי בישראל ,בדקנו לגבי כל מרכיב אם הוא חסר
כיום בישראל ואם ישנם ארגונים הפועלים כדי להתמודד עם מרכיב זה
(ר’ סקירה של מטרות הארגונים המרכזיים ופעילותם בנספח  .)3במסגרת
פעילות הקבוצה נשאלו חבריה ושותפים אחרים לפעילותה לגבי המרכיבים
החסרים ודירגו את החשיבות של כל אחד מהם .המרכיבים המרכזיים
הנדרשים בישראל העולים מתוך המיפוי כוללים:
 .אמחקר — יש צורך ביצירת מסגרת (כגון מרכז ,מכון ,פלטפורמת מחקר
לאומית) למדענים ולמחקרים ,שתיתן מענה למחסור במדענים העוסקים
במדע יישומי בתחום.
 .במענקי מחקר — יש צורך בהגדלת היקף התמיכה במחקר יישומי
ובהקמת קרן למענקי מחקר ולמלגות ייעודיות (למדענים ולסטודנטים)
למחקרים מדעיים יישומיים בתחום שמירת המגוון הביולוגי ,שניתן
לתרגמם להמלצות של מדיניות וניהול.
 .גמתן גיבוי מדעי והנגשת ידע מדעי למדיניות — חשוב שהמסגרת
המוצעת בסעיף א' תוכל לתת ייעוץ מדעי ישיר למדיניות ,ללוות מעצבי
מדיניות ולתת גיבוי מדעי לפרויקטים לאומיים ב־“,”one stop shop
כולל לתכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל ולמימושה .עליה
לאפשר יכולת תגובה מהירה כדי לתת מענה מהיר במקרים שהוא
נדרש ,ולהעלות את המודעות לחשיבות המדע בקבלת החלטות.
 .דהכשרה של קובעי מדיניות ,מנהלים ואקדמאים — יש צורך בהרחבת
הידע המדעי ובהעלאת המודעות לחשיבותו בקרב מעצבי מדיניות ,וכן
בהכשרה של מדענים לתקשורת עם אנשי מדיניות ועם מנהלים.
 .העדכון ,תיאום ,קישור בין ארגונים ובין תחומים בהקשר של שמירת המגוון
הביולוגי בישראל ובחו”ל — יש צורך ביצירת קשר רציף עם ארגונים
בין־לאומיים ,עם מוסדות אקדמיים ועם מדענים בהם בישראל ובחו”ל.
 .וריכוז וניהול של מאגרי נתונים לאומיים בנושאי שמירת המגוון הביולוגי
ושירותי המערכות האקולוגיות של ישראל ,כולל הערכה כלכלית.

פירוט לגבי מיפוי המרכיבים המרכזיים:

א .מחקר
יצירת מסגרת (כגון מרכז ,מכון ,פלטפורמת מחקר לאומית)
למדענים ולמחקרים ,שתיתן מענה למחסור במדענים העוסקים
במדע יישומי בתחום ,ושעבודתם המדעית יכולה לשמש באופן
ישיר מקבלי החלטות ,קובעי מדיניות ומנהלי שטח .המסגרת
תהיה קשורה בנוסף למדעי הטבע גם למדעי החברה ,למדעי הרוח
ולמשפטים .המסגרת תפעל בהתאם לסדרי עדיפות שייקבעו,
ותתמוך בצורכיהם הפרקטיים של גופים העוסקים בשמירת טבע
ומגוון ביולוגי.
המיפוי מעלה כי כדי לתת מענה לפערים יש צורך במחקר בסיסי
ויישומי ,שיספק תשובות רלוונטיות למדיניות .חשוב שתהיה
אינטראקציה רציפה ודו־כיוונית בין החוקרים למיישמים וכי הם
ישבו בארגון אחד .מסגרת כזו חסרה כיום בארץ באופן ברור
מבחינה ארגונית .מסגרת מחקרית שבה מצד אחד מצליחים לזהות
את תחום המחקר הדרוש ובו בזמן מצליחים ליצור את המחקרים
האלו ,לנתח אותם ,ולהעביר באופן ברור ובשפה מובנת למקבלי
החלטות ולמנהלי השטח את המסקנות וההמלצות העולות
מעיבודם .יש לעודד מחקר משותף של מומחים מתחומים שונים
(ניתן להכתיב זאת בקול הקורא) .חשוב שיהיו מוסדות ,קרנות
ו/או ארגונים שיקצו משאבים ותקציבים לצורכי מחקר יישומי,
שיהיה ניתן לעשות בו שימוש לצורך קבלת החלטות .המטרה היא
לקדם מחקרים שיעזרו בקבלת החלטות .מרכיב זה חסר מאוד
לא רק בהיבט הארגוני אלא גם מבחינת מימון מחקרים יישומיים
בעלי השלכות מדיניות (ר’ סעיף ב’ בהמשך) .כיום ,יש לגופים
ממלכתיים אפשרות להזמין מחקרים ,אך בגלל חוסר תיאום בין
משרדי ממשלה שונים וכן בין רשויות ממשלתיות ,ישנן מצד אחד
חפיפות ,ומאידך גיסא — ישנם תחומים חשובים הנופלים בין
הכסאות שאינם מטופלים כלל .יש להעלות את המודעות והצורך
אצל המדענים הראשיים במשרדים השונים כדי שיתנו מימון
למחקרים תומכי החלטות בשמירת טבע ומגוון ביולוגי .בישראל
חסר כיום ידע רלוונטי לשאלות הממשקיות והניהוליות המרכזיות,
ואין מספיק מחקר איכותי מחוץ לאקדמיה ובגופים שפרסום
אקדמי אינו מטרתם המרכזית .יש מקום לשלב עבודה של מדענים
המבצעים מחקר בתחומם עם מעצבי מדיניות או עם מנהלי שטח.
נכון יהיה לבסס כלים שיאפשרו יצירת שיתופי פעולה על בסיס
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צרכים ועניין מקצועי ולא רק על סמך היכרות אישית .כדברי פרופ’
אוריאל ספריאל ,עורך התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל
( ,)2010דרוש בישראל מוסד מחקר יישומי לא אוניברסיטאי,
שתפקידו לשרת את צורכי שמירת הטבע ,כשם שמכון וולקני
הוא מוסד מחקר לא אוניברסיטאי המשרת את צורכי החקלאות,
וכשם שהחברה לחקר ימים ואגמים של ישראל משרתת את צורכי
המדינה בניהול משאבי הים והאגמים של ישראל .תכניות המחקר
יאושרו על־ידי המסגרת המשותפת אך ביצוען יהיה באחריות מוסד
המחקר ולא באחריות גופי הביצוע.

ב .מענקי מחקר
הקמת קרן למענקי מחקר ולמלגות ייעודיות (למדענים
ולסטודנטים) למחקרים מדעיים יישומיים בתחום שמירת טבע
ומגוון ביולוגי שניתן לתרגמם להמלצות מדיניות וניהול .חיוב
הקשר בין המחקר למדיניות יעודד יישום מדעי אצל מקבלי
החלטות שיבוא לידי ביטוי בתכניות העבודה של העוסקים בניהול
שטחים פתוחים .רצוי שקרן מחקר כזו תמומן על־ידי גורמים
ממשלתיים — שיהוו את הבסיס היציב — ועל־ידי גופים נוספים
(כגון קק”ל) וגופים פילנטרופיים בארץ ובחו”ל .נוסף על כך ,יש
לעודד יצירת סעיפים מתאימים בתקנוני קרנות מחקר ישראליות,
שיחייבו הנגשה רחבה של מחקרים.

ג .מתן גיבוי מדעי והנגשת ידע מדעי למדיניות
חשוב שהמסגרת המוצעת תוכל לתת ייעוץ וגיבוי מדעי
לפרויקטים לאומיים ,כולל לתכנית הלאומית למגוון ביולוגי
בישראל ולמימושה ,ב־“  .”one stop shopעליה לאפשר
יכולת תגובה מהירה כדי לענות במהירות במקרים שמתעורר
הצורך בכך (כמו למשל בנושאים של השפעת דליפות נפט או
גז על המגוון הביולוגי ,והמלצות מבוססות ידע לגבי הדרכים
להתמודד עם הבעיה) ,להעלות את המודעות לחשיבות המדע
בקבלת החלטות ועוד .חשוב לבנות מערך של תיווך ,תקשורת
והנגשת המידע המדעי הרלוונטי מהמדענים (מדע בסיסי
ויישומי) לאנשי מדיניות ,לאנשי ניהול ולמגזר הפרטי והעסקי,
בעזרת מתווכי ידע ומדיניות ( )knowledge brokers

פירוט לגבי מיפוי המרכיבים המרכזיים:

ומתקשרי מדע (  )science communicatorsשיהיו חלק
אינטגרלי מן המסגרת ויעבדו מקרוב ובאופן רציף עם המדענים
עצמם ,רצוי באותה מסגרת.
ייעוץ מדעי נעשה כיום על־ידי חברות פרטיות ,לעתים קרובות ללא
הכשרה מוגדרת ,ובמצב זה יש אפשרות לחוסר מקצועיות ,לניגודי
אינטרסים ,להיכרות אישית ,ולהיעדר הסדרה של איכות הייעוץ.
חשוב שמתן הייעוץ וקבלתו יהיו מוגדרים היטב ,ממוסדים ,לא על
בסיס התנדבותי ,ומובנים אל תוך תהליך קבלת החלטות מוסדר.
לאקדמיה יש מהימנות ,יוקרה גבוהה ומוניטין של אובייקטיביות
ומקצועיות ,אך פעילות ייעוץ כזו אינה נכללת בתפקיד המקובל
של מדעני אקדמיה ואינה מקור לקרדיט אקדמי .מיסוד פעילות
הייעוץ באופן רשמי ותקצובה בגוף ייעודי ומקצועי יתגברו על
בעיות הזמינות והתגמול.

ד .הכשרה של קובעי מדיניות ,מנהלים ואקדמאים
ישנם חילוקי דעות באיזו מידה יש להכשיר אנשי מדיניות ,בעלי
תפקידים ומנהלים .יש הטוענים כי הכשרה בנושא יישום של מחקר
מדעי בעבודה היא צעד מחויב המציאות עבור אלה העוסקים בניהול
שטחים פתוחים ,וכי המנהלים וקובעי המדיניות יוכלו לנצל מידע
שיוגש להם רק אם יעברו קודם לכן בעצמם קורס העשרה בסיסית
בנושא .לפי גישה זו ,יש מקום ליצירת קורסי מנהלים בתחום שמירת
המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית .קורסים כאלה
מוצעים בימים אלה במדינות שונות העולם וברמה הבין־לאומית,
חלקם במסגרת תכניות יוקרתיות ומבוקשות מאוד (למשל קורס
המנהלים החדש הנקרא  ,One Planet Leadersהמוצע על־
ידי ארגון ה־ World Wildlife Fundהעולמי) .בישראל ,משיקה
החברה להגנת הטבע בימים אלו תכנית חמש שנתית של עריכת
סדנאות למעצבי מדיניות במגזר הציבורי בנושא המגוון הביולוגי.
ישנה הסכמה על כך שחשוב שמדענים ידעו להשתמש בשפה
בהירה בשיח עם אלו שאינם מדענים ,וחשוב שתלמידי מחקר,
פוסט דוקטורנטים ומדענים המעוניינים לעסוק בשמירת המגוון
הביולוגי יצאו ממגדל השן של האקדמיה ויקבלו גם ניסיון מעשי.
ישנם מספר מהלכים בישראל לקידום כיוון זה כבר היום .האגודה
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הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ,בשיתוף אוניברסיטת תל־
אביב והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,משיקה בימים
אלה את תכנית העמיתים 'ממשל' ,שהיא הראשונה מסוגה בישראל
ליישום מדע בממשל .מספר בוגרי תואר שלישי ,שתחום המחקר
שלהם נוגע לתחומי הסביבה ,יוכשרו בתחום של מדיניות ציבורית,
תקשורת בין־אישית ,היבטים כלכליים של החלטות מדיניות ועוד,
ויתנסו בעבודה מעשית במשך שנה במשרדי ממשלה.

ה .עדכון ,תיאום ,קישור בין ארגונים ובין תחומים
בהקשר של שמירת המגוון הביולוגי בישראל ובחו”ל
שמירה על קשר רציף עם ארגונים בין־לאומיים ,עם מוסדות
אקדמיים ועם מדענים בהם בישראל ובחו”ל.
התיאום בין הארגונים העוסקים בניהול שטחים פתוחים הוא חשוב,
במיוחד בנושא שמירת המגוון הביולוגי ,שהוא בין־תחומי מטבעו
ומושפע ממגוון רחב של גורמים .הוא כולל תיאום בין מוסדות
וארגונים בתוך ישראל וכן תיאום עם ארגונים בין־לאומיים ועם
מוסדות בחו”ל .בישראל עצמה חשוב שיהיה גוף אחד שיהיה מקובל
על הנוגעים בדבר שירכז ויהיה אחראי לכינוס נציגי הארגונים
השונים .מומלץ שבגוף זה תהיה נציגות לאקדמיה .באופן יחסי
קיים תיאום בין הארגונים הלא אקדמיים העוסקים בתחום .המשרד
להגנת הסביבה מרכז פורום ירוק (המאגד את מרב הארגונים
“הירוקים” בארץ) ברמה הארצית וברמה המחוזית .במסגרת הפורום
מלבנים סוגיות ,תכנוניות בעיקרן ,של שמירת טבע ושטחים פתוחים.
בין הארגונים הלא ממשלתיים בישראל קיימת מערכת סבירה של
תיאום ,בעיקר באמצעות קואליציות נושאיות (מים ,קיימות ועוד).
ארגון חיים וסביבה ( ,)www.sviva.netארגון הגג של ארגוני
הסביבה בישראל ,מאגד מעל מאה ארגונים שונים ופועל לקידום
מדיניות סביבתית בישראל ולהגברת מעורבות הציבור בתהליכי
קבלת ההחלטות הנוגעות לסביבתו .היות שמדובר במספר מוגבל
יחסית של אנשים העוסקים בתחום בארץ ,נוצר מצב של “כולם
מכירים את כולם” ,והתיאום בין המשרד להגנת הסביבה ,רשות
הטבע והגנים והגופים הלא ממשלתיים מתבצע בארץ במידה זו או
אחרת של הצלחה ,על בסיס של היכרות אישית במקרים רבים .יש
עדיין להתגבר על ה”שוביניזם הארגוני” ועל התחרות בין הגופים,
אך נראה שלפחות בנושא זה מתרחש תהליך שנמצא בכיוון הנכון.

פירוט לגבי מיפוי המרכיבים המרכזיים:

המפגשים שמובילים בשנים האחרונות האגודה לאקולוגיה ומדעי
הסביבה וכן מכון דש”א ,החברה להגנת הטבע ,מכון ירושלים
לחקר ישראל וגופים נוספים ,מקדמים את שיתוף הפעולה בין
הארגונים בארץ ,מסירים מחיצות ומאפשרים היכרות טובה יותר
והעמקת השיח הבין־ארגוני (מנחם זלוצקי ,שאלון) .הקשר הפעיל
עם האקדמיה עדיין מוגבל ,ולעתים קרובות נשארים המדענים
מחוץ לשיח היישומי בתחום.
קשרים בין־לאומיים — חשוב לקיים קשר שוטף בהיקף משמעותי
(ובמקרים רבים ,של יותר מנציג ישראלי אחד) עם ארגונים בין־
לאומיים ,ובהם ארגוני שמירת טבע (כגון ,)IUCN, IPBES, UNEP
מזכירויות של אמנות בין־לאומיות (כגון  – CBDאמנת המגוון
הביולוגי) וכן עם אמנות לנושאים ספציפיים .ישנו יתרון בריכוז
פעילות האמנות בתחומי הסביבה דרך גורם אחד בישראל (שלרוב
צריך להיות ממשלתי) כדי לאפשר תיאום בין פעילויות שמירת
הטבע השונות הנגזרות מאמנות בין־לאומיות שישראל חתומה
עליהן ומחויבת להן .פיזור של נציגי האמנות במשרדי ממשלה
ובגופים שונים ,והנתק של הללו מהמומחים המתאימים בישראל
הוא חיסרון .רצוי להסתייע במדענים כדי לייצג את ישראל בוועידות
השונות ולתרום באופן פעיל ויעיל להסכמים בין־לאומיים .מומלץ
לקבוע את נציג ישראל (מדען או מדינאי) בהתאם לאופי הארגון
הבין־לאומי והחברים בו מהמדינות השונות (מנחם זלוצקי ,שאלון).
מדעני מכון המחקר הלאומי המוצע במסמך ומתווכי הידע שלו
יוכלו לתרום להכנה לוועידות הרלוונטיות.

ו .ניהול של מאגרי נתונים לאומיים של מגוון ביולוגי
ניהול לאומי משותף של מאגרי נתונים של מגוון ביולוגי ושמירת
טבע (למשל שכבות שונות של מערכת מידע גאוגרפית — )GIS
פתוחים למשתמשים מקצועיים.
בעולם מושקעים כיום משאבים רבים במחשוב ובהפיכה של
בסיסי נתונים של מגוון ביולוגי לזמינים ונגישים ,כגון ה־
Global Biodiversity Information Facility — GBIF
(  )data.gbif.orgברמה הבין־לאומית ,וה־ Atlas of
( Living Australiaהמוזכר בהמשך; )www.ala.org.au
ברמה הלאומית .בישראל ישנם גופים וארגונים שונים העוסקים
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בבנייה ובניהול של מאגרי נתונים ,כולל בתחום המגוון
הביולוגי ושמירת הטבע (ובהם רשות הטבע והגנים ,קק”ל,
האקדמיה ,המשרד להגנת הסביבה ,מכון דש”א ,תחנות המחקר
האקולוגיות ארוכות הטווח (  ,)LTERsדו"ח מצב הטבע ,תכנית
הניטור במאר”ג ועוד) .אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטאות
הם גורם חשוב של ארגון וניהול מאגרי הנתונים של האוספים.
גופים ממשלתיים נוספים (כולל מערכת הביטחון) מחזיקים
במידע רב שניתן היה להיעזר בו למטרות שמירת המגוון
הביולוגי .למרות זאת ,אין גוף לאומי יחיד בעל תקציב ואחריות
רשמית לריכוז מאגרי המידע השונים במדינת ישראל לבסיס
נתונים משותף ,הזמין למדענים ,למקבלי ההחלטות ולמנהלים.
המצב מוביל לכך שהמידע ,שחלקו הגדול נאסף מכספי ציבור,
מפוזר כיום .מדיניות השימוש בנתונים צריכה להיות ברורה
ולאפשר גישה ושימוש נוחים בהם .כיום קיימות מגבלות רבות
של איסור בשיתוף מידע של גופים שונים ,מה שמעמיד את
שיתוף הפעולה בקשיים גדולים .רשות הטבע והגנים מובילה
כיום יוזמה בשיתוף עם האקדמיה ,שמטרתה ריכוז נתונים
שונים והנגשתם ,יוזמה שיכולה לתת מענה חלקי לנושא זה.
הקמת בסיס נתונים לאומי יכולה לקדם את הנגשתם של נתונים
(למשל כחלק מהסכמי מימון מחקר) .מומלץ שהמאגרים ילוו גם
בנתונים מעובדים לפחות באופן חלקי (גרפים ,טבלאות וכד’;
ליאת הדר ,שאלון).

רכב שטח חוצה את נחל דישון באביב .בעשורים האחרונים עלו מספר רכבי השטח והשפעתם על השטחים הפתוחים בישראל באופן משמעותי

צילם :נעם לוין

חשיבות המרכיבים
כאמור ,המרכיבים השונים קשורים אחד בשני .מרבית חברי קבוצת העבודה
סברו כי המרכיבים החשובים ביותר החסרים כיום בישראל הם מחקר
יישומי בתחום שמירת המגוון הביולוגי ,ומימון קבוע שלו .עולה כי ישנו
צורך ביצירת מסגרת למדענים ולמחקרים ,שתכלול את מימונם הייעודי,
ושתיתן מענה למחסור במדענים ובמחקרים העוסקים במדע יישומי
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בתחום ,בהתאם לסדרי עדיפויות שייקבעו בתחום היישומי ולצורכיהם של
גופים העוסקים בשמירת המגוון ביולוגי .אחריהם בחשיבות גבוהה נמצאים
ייעוץ מדעי בהקשר למדיניות ,ליווי והכשרה של קובעי מדיניות ,מתן גיבוי
מדעי למקבלי ההחלטות ,תיאום עם ארגונים בין־לאומיים ,ניהול של מאגרי
נתונים לאומיים בתחום ,והמרכיב של תיאום בין ארגונים.

חלק ב'
דיון והמלצות לתכנית פעולה

תובנות כלליות לקראת מתן המלצות מעשיות בישראל

מתוך פעילות קבוצת העבודה עולות
מספר תובנות כלליות לקראת מתן
המלצות מעשיות בישראל:
•ישנו עניין רב בבנייתם ובחיזוקם של הקשרים בין מדענים
לבין מעצבי מדיניות ומנהלי שטח בארץ ובעולם.
•ישנם קווי דמיון רבים בקשיים שנתקלים בהם במקומות שונים
בעולם בנוגע לפערים בין מדענים למעצבי מדיניות ואנשי שטח,
ולכן אפשר ללמוד מהניסיון במקומות אחרים בעולם.
•קיימים פתרונות שונים ומגוונים ברחבי העולם ,שמטרתם
לקשור בין השחקנים במשולש (המדענים ,מעצבי המדיניות
ואנשי השטח) בתחום שמירת המגוון הביולוגי .רובם מקבלים
תמיכה וגיבוי ממשלתיים ולחלקם סמכויות רשמיות .חלקם
משלבים ארגונים ללא מטרות רווח ,חברות מסחריות וגופים
בעלי עניין אחרים.
•בשנים האחרונות נעשה שימוש במסגרת המושגית של
התועלת שהאדם מפיק ממערכות אקולוגיות (שירותי
המערכת האקולוגית )ecosystem services ,והערכת
הרווחים הכלכליים שהמערכת הטבעית מספקת לבני האדם.
הדבר מעלה את רמת המודעות של אנשי המגזר הציבורי
לחשיבות הנושא .מהלכים להערכה של מערכות אקולוגיות
נמצאים בחיתוליהם בישראל ,ותשתית מדעית היא חיונית
להצלחת המהלך.
•חשוב שגופי מימון ממשלתיים ופרטיים ינתבו מענקים
ותקציבים לפעילות בין־ארגונית משותפת שתאפשר
למדענים ,למעצבי מדיניות ולאנשי שטח לעבוד יחד ,לחצות
גבולות ארגוניים ולהוביל ליישומן של המלצות מעשיות.
•כפי שהציעה ועדת פוליאם בשנת  ,2009יש ליצור מבנים
מוסדיים המיועדים לסינתזה ,לתרגום ,לתקשורת ולהפצה
של מידע מדעי לקובעי מדיניות.
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•חשוב ליצור הזדמנויות למפגשים בין מדענים בשלבים
שונים של הקריירה האקדמית שלהם לבין מקבלי החלטות,
אנשי שטח ועובדי ציבור .אלו כוללים מפגשים ממוסדים
ומפגשים לא רשמיים ,שיאפשרו ליצור קשרים בין־אישיים
על בסיס עניין משותף.
•רצוי שמוסדות אקדמיים יבנו מנגנונים יעילים וחדשניים
לתגמול של מדענים העוסקים בשמירת טבע ועובדים עם
מעצבי מדיניות ודרגי שטח .במקביל ,יש לבנות מסגרות
המאפשרות לאנשי המגזר הציבורי להיחשף יותר למידע
ולידע המדעי בתחום המגוון הביולוגי ולקבל על כך קרדיט.
•יש צורך לבנות בישראל מערך של אנשים בעלי הכשרה
מדעית (כולל הכשרה בין־תחומית) בנושא שמירת המגוון
הביולוגי ,השולטים בשפת המדע ,בשפת קובעי המדיניות
ובשפת אנשי השטח .הדבר יכול להיעשות ,לדוגמה ,במסגרת
תכניות התמחות (כגון תכנית 'ממשל' החדשה) וכן תכניות
הכשרה בין־אוניברסיטאיות .חשוב ליצור בישראל מערך
של אנשים שמכירים ומבינים גם את הפן המדעי של שמירת
המגוון הביולוגי וגם את הפן הניהולי ,ויכולים לשמש כגשר בין
הקבוצות המעורבות השונות.
•חשוב להרחיב תכניות לימודים העוסקות בסביבה כך
שיכללו באופן מקיף את תחומי שמירת הטבע ,שירותי
המערכת האקולוגית והמגוון הביולוגי.
•יש לקדם חקיקה שתחייב קבלת ייעוץ והכוונה מבוססי מדע
בתהליכי קבלת החלטות רלוונטיות לשמירת טבע ,לשירותי
המערכת האקולוגית ולמגוון ביולוגי ,ותכלול גם מוסדות
תכנון ,רשויות סטטוטוריות ועוד.
•במרבית ארגוני הסביבה בישראל חסרים מדענים העוסקים
במחקר פעיל באקולוגיה ,במגוון ביולוגי ,בשירותי המערכת
האקולוגית ,במדעי שמירת הטבע ובנושאים משיקים .חשוב
לשלב בעתיד הקרוב במערך המקצועי של הארגונים (לפחות
בגדולים שביניהם) מדענים המתמחים בתחומים אלו.

תובנות כלליות לקראת מתן המלצות מעשיות בישראל

•חשוב להנחיל בישראל בקרב מעצבי מדיניות ,בארגוני
סביבה ובחברה בכלל את הצורך בשילובם של מדענים
בשרשרת תהליכי קבלת ההחלטות במדיניות סביבתית ואת
המודעות לתרומתם הפוטנציאלית.

•כיוון שממצאים מדעיים דורשים פרשנות כדי להפוך
לזמינים בהקשר הרלוונטי למקבלי החלטות ,ישנה חשיבות
מרובה להרחבת מעגל העוסקים בתחום המומחיות שצמח
לאחרונה בעולם ונקרא ( knowledge brokersמתווכי
ידע) ו־( science communicatorsמתקשרי מדע) .אלו
אנשים שתפקידם לקשור בין מדענים לבין מעצבי מדיניות
ואנשי שטח ברמה יום־יומית ,למשל בין יועצים לענייני
מדיניות שמירת המגוון הביולוגי בעלי רקע מדעי ,למעצבי
מדיניות ולכתבי מדע בעיתונות היומית המגיעה אל הציבור
הרחב ואל מקבלי ההחלטות.

•חשוב ליצור פורום או פלטפורמה שהמדענים יוכלו לדון
בהם בסוגיות העולות בינם לבין עצמם וללבן את הנושאים
בשפה מדעית לפני העברת המידע וההסתברויות למקבלי
ההחלטות.

•חשוב לפתח מנגנונים וכלים לעידוד כלי התקשורת לסקר
מדע ומדיניות שמירת טבע ומגוון ביולוגי ואת הקשרים ביניהם
ברמה מקצועית ,ולהכשיר מדענים לדבר עם כלי התקשורת
(למשל דרך קורסים ,השתלמויות וסדנאות).

•המסר של המדענים למקבלי החלטות צריך להיות ברור
מבחינת הממצאים ,וצמוד לכימות ההסתברות של הפרשנות
(כפי שנעשה על־ידי  IPCCבנושא שינויי האקלים) .הצגת
ההסתברות של הפרשנות ,כשהיא נערכת על־ידי מדענים
על סמך ממצאים מדעיים ,היא חשובה ויכולה לחזק את
תוקפה של טענה כלשהי (אוריאל ספריאל ,בע”פ).

•חשוב לעודד מנהיגים שמגשרים בין המדע לשמירת המגוון
הביולוגי באמצעות תכניות עמיתים ,מלגות ,פרסים ,תקשורת,
והוקרה אקדמית ואזרחית.

•רצוי להפנות מאמץ נרחב יותר לעבודה משותפת ולתיאום
בין הארגונים השונים העוסקים בתחום ,ולהשקיע פחות
בוויכוחים מתמשכים על הפרטים ועל הבדלים היסטוריים
בגישות של הארגונים השונים ,וזאת כדי למנוע בזבוז של
המשאבים המועטים בתחום.

•יש חשיבות רבה לשיתוף של בעלי עניין אחרים ,ובהם
אנשי המגזר העסקי הפרטי והציבורי .הדגם של ה — FRB
French Foundation for Research on Biodiversity

•יש לזהות את הזירות המיטיבות עם מדענים ולנסות לנתב
את הדיונים לזירות אלה ,ובמיוחד לזירות מקצועיות .יש
להכשיר מדענים לפעול גם בזירות אחרות ולחזק את המבנים
המאפשרים תקשורת הדוקה ורציפה יותר בין מדענים למקבלי
ההחלטות.
•פעילות משותפת של מדענים מתחומי מדעי הטבע עם
קולגות ממדעי החברה ועם אנשי מקצוע (למשל אנשי
מדיניות ,מתכננים ,כלכלנים ומשפטנים) מחזקת את
אפשרותם של המדענים להיות מעורבים ולהשפיע באופן יעיל
על תהליכי עיצוב מדיניות (גדרון ופישהנדלר .)2010

(  ,)www.fondationbiodiversite.frשהוקם לפני שנים
אחדות בצרפת ,ובו בעלי העניין הם חלק מהבסיס הארגוני של
 ,FRBיכול להיות דגם מוצלח שחשוב לבחון בישראל.
•יש להקים בישראל מכון לאומי למשאבי הטבע ולמגוון
הביולוגי ,שיהיה מכון ייעודי לתחומי שמירת המגוון הביולוגי
ושירותי המערכת האקולוגית ,ויעסוק במחקר יישומי ובייעוץ
למקבלי החלטות ולמנהלים .מכון זה יכסה טווח רחב של
נושאים ותחומים שאינם מטופלים כיום בישראל ,ויעמיד את
מדינת ישראל בחזית התמונה העולמית.

צילמה :סלעית קרק
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המלצות לתשתיות לאומיות
הקמת מכון לאומי למשאבי הטבע ולמגוון
הביולוגי
מתוך הסקירה המקיפה ולימוד תמונת המצב בארץ ובעולם ,עולה
באופן ברור כי חסר בישראל גוף ייעודי ,המוקם ופועל בתמיכה לאומית
ממשלתית ,ושמתבצע בו מדע יישומי בתחומי שמירת המגוון הביולוגי
ושירותי המערכת האקולוגית ,לצורך מתן בסיס עובדתי למדיניות ולניהול
משאבי הטבע בישראל .גוף כזה נחוץ ביותר כדי:
•לייעל בישראל את שמירת המגוון הביולוגי ואת השירותים רבי הערך
של המערכות האקולוגיות;
•למקסם את הפוטנציאל המדעי הגבוה ואת הביקוש לתחומים אלו כיום
בקרב הדור הצעיר;
•להיות תשתית למחקר בין־תחומי ולהיות מקום מפגש — פיזי ווירטואלי —
לאנשי מדעי הטבע והחברה ,הכלכלה ,התכנון ,המדיניות ואנשי השטח;
•לחסוך במשאבים המוגבלים ,המתבזבזים בעת קבלת החלטות לא
מושכלת הנובעת ממידע חסר ,מחוסר תיאום ,מכפילויות ,מפעילות
מתקנת בדיעבד ,מאיסוף נתונים מבוזר ומחוסר הנגשת נתונים
ומידע קיימים.
בשנים האחרונות הוקמו במדינות רבות בעולם מכוני מגוון ביולוגי לאומיים
והם פועלים בהצלחה באופנים שונים .יש להתאים מבנה של גוף כזה
בישראל לצרכים ,להקשר ,לתקציב ולמבנים הארגוניים הקיימים בארץ.
התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל נותנת המלצות חשובות רבות.
כיום לא ברור באיזו מסגרת יקודמו ההמלצות ואיזה גוף יהיה אחראי באופן
רציף למימושן .רבות מהן דורשות גיבוי מדעי שאינו זמין כיום .משום
שרבים מן הארגונים הסביבתיים בישראל מכוונים כיום לפעילות חברתית
ומשלבים יחסית מעט מדע בהחלטות ובפעולות שלהם ,הם אינם האפשרות
המועדפת להכלת גוף ייעודי שכזה .חשוב שהגוף יעוגן בחקיקה ייעודית;
אם לא ניתן עקב אילוצים שונים להקים גוף חדש ,יש לבחון אם ניתן לצרפו
בהצלחה לגוף רלוונטי קיים.
תנשמת לבנה לקראת ִשחרור אחרי שטובעה במרכז הבין־לאומי לחקר הציפורים באילת.
בשנים האחרונות מוצבות בשטחים חקלאיים ברחבי ישראל אלפי תיבות קינון לתנשמות,
צילמה :סלעית קרק
ונעשה שימוש נרחב בתנשמות כמדבירים ביולוגיים בחקלאות
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הצעות לתכנית פעולה

ערפילי בוקר מעל מאגר המים בעמק מוצא .מתוכנן כי בשנים הקרובות יעבור חלק מהשטח הפתוח בעמק פיתוח לקליטת קהל מבקרים גדול כחלק מהפארק המטרופוליני של
צילם :נעם לוין
ירושלים .התכנון כולל הקמת מגרשי ספורט ומוקדי פעילות ,העשויים להשפיע משמעותית על המגוון הביולוגי במקום

קבוצת העבודה העלתה מספר מסגרות אפשריות להקמת גוף ייעודי
לקישור בין מדע ,מדיניות וניהול משאבי טבע — כולל המסגרת המועדפת
(בסעיף  ,)4שדיון מפורט בה ייערך בהמשך:

היישומי בתחום ובהקשרי המדיניות שלו באקדמיה בישראל .חסרונו
העיקרי בכך שהוא נשאר בתוך “מגדל השן האקדמי” ואינו נגיש
לאנשי מדיניות ולמנהלי שטח.

1 .1ועדה מתאמת בין מדענים לבין קובעי מדיניות ,מנהלים ואנשי
סביבה במגזר הציבורי ,האחראית על העברת מידע בשני הכיוונים
(מהמדענים אל מקבלי ההחלטות והמנהלים ,ומאלו אל המדענים).
ועדה זו תעסוק בעיקר בתיאום ועל כן לא יהיו לה סמכויות מחקריות
או סמכות לפעילות עצמאית.

4 .4המכון הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי — הצעה זו כוללת
הקמת גוף ייעודי עצמאי שמטרתו וסמכותו הייעודיות הן עיסוק
במדע יישומי ,וביסוס הקשר שבין מדע ,קבלת החלטות ומדיניות
בתחומים של שמירת הטבע ,שירותי המערכת האקולוגית
והמגוון הביולוגי בישראל .מכון זה יאפשר לקשור באופן רציף
בין מדענים לאנשי מדיניות ולמנהלים ,וייתן גיבוי מדעי זמין
ונגיש למקבלי ההחלטות ולמנהלי השטח במימון שיהיה לפחות
בחלקו ממשלתי .גוף זה יהיה מוסמך לתת המלצות מדיניות.
תיאור מפורט של גוף מוצע זה מופיע להלן.

2 .2מועצה מדעית לשמירת טבע שתייעץ למשרד להגנת הסביבה.
3 .3מכון בין־אוניברסיטאי למדעי הסביבה ,שיכלול מחקרים יישומיים
בתחומי שמירת המגוון הביולוגי .היתרון במכון כזה הוא שהוא קושר
בין מרכיבי האקדמיה השונים ,ובו בזמן מחייב הכרה בחשיבות המדע

מבחינת היתכנות  -הקמה של מכון לאומי חדש כמוצע בסעיף  4לעיל היא המורכבת ביותר ,אך עתידה לתת את התמורה
הגבוהה ביותר בטווח הארוך; יש ביכולתה להעמיד את ישראל בין המדינות המתקדמות בתחום בעולם ,בזכות ערכי
הטבע הרבים ,הפוטנציאל וההון האנושי והמדעי הקיימים בישראל .מאחר שמרבית המשימות שיוטלו על גוף שכזה
אינן מטופלות כיום על־ידי כל ארגון אחר בישראל ,יש יתרון לבניית ארגון ייעודי בעל מבנה ארגוני ותקציבי הולם.

27

הבסיס המדעי של שמירת המגוון הביולוגי

המכון הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי

שרפת הענק בכרמל בחודש דצמבר 2010
המטוס הרוסי איליושין  76מכבה את ֵ

מומלץ להקים בישראל מכון לאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי (למשל
על פי מודל ה־,)South African National Biodiversity Insititute
שיכיל מדענים ממספר תחומים שירכזו את המחקר המדעי; יערכו סינתזה;
ייצרו ידע מדעי רלוונטי לקבלת החלטות; יעניקו גיבוי וייעוץ מדעי לרשויות
המדינה השונות כנדרש; יהיו צוות תגובה מהירה למצבי חירום (לדוגמה:
שרפת ענק בכרמל או דליפת גז ממתקן קידוח בים התיכון) .למכון זה יהיה
מימון ייעודי לתפקודו השוטף ולמחקרים מוכווני־מדיניות .מחקרים אלו ייעשו
על־ידי מדענים של הגוף הלאומי או יוזמנו ממדענים באקדמיה ומיועצים
חיצוניים במימון קרן ייעודית .רצוי שמרבית המימון הקבוע של המכון יגיע
מהממשלה ,אך חובה שיהיה עצמאי ובלתי תלוי ,כך שיוכל לתת ייעוץ מדעי
סמכותי ומקצועי ולמשוך אליו את מיטב המדענים בתחומים הרלוונטיים.
מכון לאומי יהיה התשובה ההולמת לחסרונות המצב הנוכחי שתוארו לעיל,
כגון בזבוז משאבים והיעדר תיאום בין גופים שונים במתן הגיבוי המדעי
הראוי לגיבוש מדיניות .הוא יאפשר זירוז הליכי תכנון ,מתן בסיס עובדתי,
הרחבת הידע הדרוש לתסקירי השפעה על הסביבה ,סיוע בהערכה כלכלית
של שירותי המערכות האקולוגיות ועוד .המלצה זו עולה בקנה אחד עם
קווי ארגון המדינות המפותחות  -הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
(ה־ ,)OECDאליו הצטרפה לאחרונה ישראל ,השואף לפיתוח מדיניות מגוון
ביולוגי יעילה כלכלית ,סביבתית ושוויונית (.)OECD 2011
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צילום :אופק צילומי אויר

הקמת מכון לאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי היא עקבית
ומשלימה לגופים העוסקים במדע יישומי בעל השלכות למדיניות
בתחומים סביבתיים אחרים ,כגון מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני),
החברה לחקר הימים והאגמים לישראל והמכון הגיאולוגי .לדוגמה:
“חקר ימים ואגמים לישראל היא חברה ממשלתית שהוקמה ב־1967
ליצור ידע לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים ,החופים והמים
של ישראל...עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה),
מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה”
(  .)www.ocean.org.ilכך גם“ :המכון הגיאולוגי מקיים מסכת הדוקה
של שיתוף פעולה מקצועי עם מוסדות מחקר ממשלתיים ,אוניברסיטאות
וגורמים אחרים בארץ ובחו”ל .פעילויות המכון מתבצעות במסגרת
פרויקטים נושאיים ,קצרים וארוכי טווח ,בחלקם יזומים בהתאם לתוכנית
העבודה ,ובחלקם כמענה לצרכים ממלכתיים ,ציבוריים ופרטיים.
פעולות המכון כוללות מחקר ופיתוח ישומי־מדעי ,פעולות יעוץ ומתן
שירותים ,ביסוס וקיום יכולות מקצועיות ,יצירה של תשתיות אנליטיות
ובניה ותחזוקה של מסדי נתונים לאומיים .פעילות המכון ממומנת באופן
ישיר מתקציב המדינה ומהכנסות מגורמי חוץ” ( .)www.gsi.gov.il

מכונים אלו עוסקים בתחומים מדעיים יישומיים ונותנים מענה לצרכים
ציבוריים שונים העולים בישראל .השקעה בגוף מחקרי יישומי בתחומי
המגוון הביולוגי ,שירותי המערכת האקולוגית ושמירת הטבע היא כלי
יעיל לקידום מדיניות .ד”ר ליאנה ג’וסף וד”ר ג’יימס ווטסון ,ממשתפי
הסדנה הבין־לאומית במרץ  ,2010סברו אף הם כי כיוון זה הולם את המצב
בישראל“ :במהלך ביקורנו בישראל פגשנו הרבה אנשים שמעוניינים לשפר
את הקשרים בין מדע לפרקטיקה ופועלים להשגת מטרה זו .אנו מאמינים
שקיים פוטנציאל רב לנצל התלהבות זו וליישם גישות שפותחו בעולם
לקידום קשרים בין מדענים ,אנשי מקצוע ומעצבי מדיניות .דרך אפשרית
להשגת מטרה זו היא ליצור מרכז מחקר למדע של שמירת המגוון הביולוגי,
שיחבר בין מדענים ,אנשי מקצוע ומעצבי מדיניות ויממן מדע למטרת
שמירת המגוון הביולוגי בישראל” (נספח .)2
בשלב ראשון ,ניתן לשקול לשלב את המטרות של הגוף הייעודי המוצע
בתוך פעילותו של מוסד קיים (למשל ,כחלק ממכון לאומי בתחום אחר,
כחלק מפעילות אגודה מדעית או כחלק מהמאר”ג) או לחילופין כתאגיד
( )consortiumשכל גוף תורם בו את פעילותו הייעודית תוך שיתוף פעולה
בין ארגונים .יש לבחון למשל אם ניתן להרחיב את הבסיס הקיים של אחד
המכונים המתמחים בתחומים אחרים ,ולפעול בשיתוף המשרד להגנת
הסביבה להרחבת היקף פעילותו ותקציביו ולהעמקתם ,כדי שיכסה באופן
רחב גם את תחום שמירת המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית.

מסגרת המכון המוצע

תיאור תפקידים מוצעים ומטרות
•המכון ייתן מענה למחסור במדענים העוסקים במדע יישומי בתחום.
•יהיו בו מדענים קבועים ( )in-houseומתמחים (לרבות תלמידי
מחקר משותפים הקשורים לאוניברסיטאות) שיעסקו במדע יישומי,
ושקידומם יהיה בהתאם למטרות המכון ובהקשר להן בנוסף
לקריטריונים אקדמיים.
•במכון יהיו אקולוגים ,משפטנים ,כלכלנים ,אנשי מדיניות ציבורית ,מנהלי
בסיסי נתונים ( ,)databasesמומחים במיפוי מרחבי (מערכות מידע
גאוגרפיות ,)Geographic Information Systems – GIS :חישה
מרחוק ועוד.
•במכון יהיו מתווכי ידע ומתקשרי מדע (knowledge brokers and
.)science communicators

•המכון יפעל להנגשת מידע מדעי למקבלי החלטות ומנהלים ,יחבר את
העוסקים בתחומי הידע השונים בקהילה האקדמית העוסקת במגוון
הביולוגי ויהיה מקום מפגש בין אקדמאים מתחומים שונים בישראל
(כגון אקולוגים ,בוטנאים ,גאוגרפים ,גנטיקאים ,כימאים ,כלכלנים,
אנשי מדיניות ציבורית וסביבתית ,משפטנים ,פילוסופים ועוד).
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•המכון ידגיש את הקשרים בין האדם למערכות האקולוגיות (כולל
שירותי מערכת ,צורכי האדם והשפעות האדם על המגוון הביולוגי).
•המכון יעסוק במערכות יבשתיות ,ימיות ובסביבת המים המתוקים של
ישראל ,כולל סביבות חקלאיות ,עירוניות ואחרות.
•המכון יתמוך במחקר מדעי בתחומי שמירת המגוון הביולוגי והקשרי
האדם והחברה ,יקדם אותו ,וייתן גיבוי לקבלת החלטות בהקשר של
המגוון הביולוגי ושל שירותי המערכות הטבעיות.
•מיקום :המכון צריך להיות ממוקם בירושלים קרוב לכנסת ,למשרדי
הממשלה השונים ,לרשות הטבע והגנים ולרשויות התכנון ,וכן בקרבת
האקדמיה (למשל ליד האקדמיה הלאומית למדעים) .חשוב שהוא לא
יהיה וירטואלי אלא בעל סגל ומקום קבוע (משרדים ,מעבדות מחשבים,
חדר ישיבות וחדר הרצאות לכל הפחות).
•תקצוב :פרט לתקצוב ממשלתי קבוע יש לנסות לשלב מקורות מימון
נוספים כגון מימון שמקורו באקדמיה הלאומית למדעים וות”ת (למשל
קרן למחקר יישומי או מינויים משותפים עם האקדמיה) לבניית
תשתית לאומית בתחום .רצוי לבחון אילו מקורות מימון המאושרים
כיום ניתן להפנות למכון ,כגון תקציבים מהקרן לשמירה על השטחים
הפתוחים תחת חוק מנהל מקרקעי ישראל ,מתקציבי קיימות של
משרדים ממשלתיים ומתקציבים ייעודיים נוספים .יש לנסות לגייס
מימון משלים ( )matchingמגורמים פילנטרופיים ,ויש לשקול
לשלב גם בעלי עניין ( )stakeholdersשונים כגון חברות מסחריות,
פרטיות וציבוריות .כך לדוגמה הקרן הצרפתית לחקר המגוון הביולוגי
)FRB – French Foundation for Research on Biodiversity
 )www.fondationbiodiversite.frמשלבת כספים ממשלתיים
עם כספים שמקורם בשותפי המכון ( )partnersהרבים (מעל 120
שותפים) ,הכוללים בעלי עניין שונים ,ובהם חברות פרטיות כולל
חברות גדולות ,חברות ציבוריות ,מלכ”רים ואחרים.

תחומי הפעילות ,הסמכויות והמבנה הארגוני של המכון המוצע

 עיצוב סדר יום לאומי למחקר בתחום שמירת
המגוון הביולוגי:

 קישור בין צלעות המשולש וגיבוי מדעי למקבלי
החלטות ולמנהלים:

•איתור פערי ידע ותחומי מחקר חסרים (למשל הקשר בין
שינויי אקלים למגוון הביולוגי).

•קשר רציף בין מדענים למעצבי מדיניות על־ידי מתווכי ידע
ומדיניות ( )knowledge brokersומתקשרי מדע (science
.)communicators

•סיוע בניסוח חזון שיהיה מדיניות־על לשמירת טבע ומגוון
ביולוגי בישראל ,ותכנון עתידי של הדרכים לקראת הגשמתו.
•סיוע באיסוף ,בהעברה ובהנגשה של מידע מדעי שיכול לסייע
בממשק ובניהול של המגוון הביולוגי בשטחים שונים ,כולל
שאלות ונושאים שהגופים המנהלים (רשות הטבע והגנים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,משרד הביטחון ,הרשויות
המקומיות ,קק”ל ואחרים) נדרשים לתת להם מענה ברמה
היום־יומית בטווחי זמן קצרים וללא נתונים מספיקים.

 ריכוז ידע וייצורו:
•ריכוז ידע קיים .מידע רב שיכול לסייע קיים כבר כיום ,אך
אינו מרוכז ואינו נגיש .על כן ארגון זה יטפל בסינתזה ,בסיכום
ובהנגשה של ידע קיים.
•ייצור ידע חדש (מחקר יישומי הנותן מענה לצרכים) בעת
הצורך.
•ריכוז קרן מחקרים יישומיים המיועדת למדענים ולתלמידי
מחקר למימון מחקרים בעלי המלצות מדיניות וניהול .הנושאים
ייקבעו על פי צורכי השטח והמדיניות.
•המכון יהיה אחראי על הקמתה ועל הפעלתה של קרן
המחקרים המוצעת לעיל בתחום שמירת המגוון ביולוגי
ושירותי המערכת האקולוגית ,שתממן מחקרים יישומיים
בעלי המלצות למדיניות בתחומים אלו ,והיא תהיה
תחת אחריותו.
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•קישור ידע קיים להמלצות מדיניות — הגוף יהיה מוסמך לתת
המלצות מדיניות.
•ייעוץ זמין לרשויות התכנון ומתן ייעוץ מדעי ומידע מקצועי
באופן זמין ומהיר למתכננים ,למנהלים ולמקבלי החלטות.
•מטרייה לפעילות משותפת של ארגונים רלוונטיים שונים.
קישור ,חיבור ותיאום בין גופים ,מוסדות ,בעלי עניין וארגונים,
הפועלים בתוך התחום ובתחומים קרובים (למשל חקלאות,
בריאות ,תיירות וכו’).
•סיוע במימוש התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל
ובעדכונה.
•סיוע בהערכת המערכות האקולוגיות.
•סיוע וייעוץ בהליכי חקיקה ,ועבודה משותפת עם מרכז המחקר
והמידע של הכנסת.
•טיפול בסוגיות דחופות הדורשות תגובה מיידית וגיבוי מדעי
(יחידה לתגובה מהירה — .)rapid response unit
•טיפול בסוגיות ארוכות טווח.
•שיפור היכולת לנתח בצורה מקצועית ובין־תחומית את הערכיות
של משאבי הטבע של ישראל (שירותי המערכת האקולוגית)
כדי להעמידם בצורה ברורה וכמותית מול מתכננים ומקבלי
החלטות כך שלא יוכלו להתעלם מהם בהחלטותיהם.
•קישור בנושאים רב־תחומיים כגון שינויי אקלים ומגוון ביולוגי
או בריאות ומגוון ביולוגי ,שסכומם של החלקים השונים בהם
הוא בעל ערך מוסף חשוב.

תחומי הפעילות ,הסמכויות והמבנה הארגוני של המכון המוצע

 הנגשה של המחקר לגופים המחליטים
והמבצעים:
•העברה של מידע וצרכים מאנשי המדיניות והשטח אל
המדענים ובחזרה.

•הכשרת מעצבי מדיניות ומנהלים (קורסי מנהלים ,סדנאות וכו’).
•הסדרת נושא הייעוץ הסביבתי ותסקירי השפעה על הסביבה
הניתנים על־ידי גופים פרטיים וציבוריים.

•איגוד ותיווך של מאגרי נתונים לאומיים כך שיוכלו לשמש
את מקבלי החלטות ,את המנהלים ואת אנשי השטח באופן
מיטבי.

•סיוע בהכשרת סוקרים לתסקירי השפעה על הסביבה ועריכת
תסקירים מקצועיים בנושאים לאומיים.

•סיוע בהנגשת נתונים ובשילוב שיקולים של המגוון הביולוגי
בתכניות מתאר ובהליכי התכנון ברמה הלאומית והאזורית.

•העלאת מודעות לחשיבות שילובם של ידע וייעוץ מדעי
בתהליכי תכנון וקבלת החלטות.

•הוצאה לאור של מסמכי מדיניות ופרסומים בשפה שתתווך את
החומרים ואת השפה המדעית לאלה שאינם מדענים.

•העלאה של הזמינות והשקיפות של הידע המדעי המגבה
החלטות מדיניות.

•סיוע בהכנה למפגשים של ארגונים בין־לאומיים ובגיבוי מדעי
לאמנות בין־לאומיות שישראל חתומה עליהן ,כגון במסגרת
ארגון המדינות המפותחות  -הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח
כלכלי ( )OECDאו אמנת המגוון הביולוגי (.)CBD
•המכון יוכל להיות גוף מתאם עם ארגונים בחו”ל ,ולסייע
בייצוג של ישראל בפורומים בין־לאומיים רלוונטיים כגון
 IPBES ,Diversitasו־ The Economics of( TEEB
.)Ecosystems and Biodiversity
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מבנה ארגוני מוצע
למכון המוצע יהיה חבר מנהלים ושני פורומים מלווים ,פורום מדעי
ופורום ציבורי:
פורום ( )councilמדעי מלווה — פורום המורכב ממדענים מהמכון עצמו,
מהאקדמיה ומהאוניברסיטאות (כולל מדענים בין־לאומיים) ,מחטיבת
המדע של רשות הטבע והגנים ומארגונים מדעיים אחרים (כגון אגודות
מדעיות ומכונים אחרים) .הפורום יעסוק בנושאים המדעיים ,יקבע סדרי
עדיפויות בין תחומים שונים ויגדיר יעדים בהקשרים המדעיים ובקישור בין
התוצרים המדעיים למדיניות.

מבט אל נחל צין
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פורום ציבורי מלווה של בעלי עניין — פורום של נציגים ממשרדי הממשלה
הרלוונטיים ,נציגי רשות הטבע והגנים ,נציגות המכון ,נציגות של מדענים
בלתי תלויים ,קק”ל ,החברה להגנת הטבע ,מלכ”רים אחרים ,נציגות מהמגזר
העסקי ומחברות ציבוריות .הפורום יסייע בקישור בין צורכי הארגונים
ונושאים העולים מהשטח לבין אנשי המכון ,ובקישור חוזר בין פעילות
ותוצרי המכון לארגונים השונים.

צילמה :ליאנה ג’וסף

מבנה המכון הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי

המכון הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי
Israel Natural Resources and Biodiversity Institute

גופים מנהלי שטח:
רשות הטבע והגנים ,קק"ל,
מנהל מקרקעי ישראל

יחידת מחקר
יישומי

המשרד להגנת הסביבה

קרן מענקי
מחקר יישומי

יחידת גיבוי
והנגשה מדע־מדיניות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד המדע
משרד הפנים
משרד האוצר
משרד החינוך
משרד החוץ
משרד המשפטים
משרד התשתיות הלאומיות
משרדים אחרים

יחידת
העשרה/הכשרה

גופים פילנטרופיים

יחידת תיאום,
עדכון וקישור

גופים עסקיים

ארגונים בין־לאומיים
רשויות ממשלתיות,
מנהל התכנון ,מרכז מחקר
ומידע של הכנסת

בהתאם לניתוח לעיל ,מוצע כי למכון יהיו מספר יחידות:

רשויות מקומיות:
עיריות ,מועצות
מקומיות ואזוריות

1 .1יחידת מחקר יישומי :פעילות היחידה תכלול ( )iמחקר יישומי בתחום
שמירת המגוון הביולוגי ,שירותי מערכות אקולוגיות ,מחקר רב־תחומי
(כולל מדעי הטבע ,כלכלה ,מדעי המדינה ותחומים נוספים של מדעי
החברה ומשפטים); ( )iiיחידת תגובה מהירה (rapid response
 )iii( ;)unitיחידת מחקר וניהול של מאגרי נתונים לאומיים של מגוון
ביולוגי ושל מערכות אקולוגיות.
2 .2קרן מענקים למחקר יישומי ולמחקרי סינתזה :ניהול ומימון של
מחקרים מוכווני מדיניות וניהול בתחומי המגוון הביולוגי ושירותי
המערכת האקולוגית שכוללים המלצות לניהול ו/או למדיניות.
המימון למחקרים יינתן על בסיס תחרותי.
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אוניברסיטאות ,מכללות,
מכוני מחקר
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ארגונים לא ממשלתיים,
המגזר הציבורי

3 .3יחידת גיבוי והנגשה מדע־מדיניות :ייעוץ מדעי למדיניות ,כולל
יחידת פרסומים ,אתר אינטרנט והנגשה של מידע (למשל ניירות
עמדה ,מסמכי מדיניות וחומר מדעי לקובעי מדיניות ולמנהלים).
יחידה זו תהיה אחראית להנגשה ולתיווך של מדע וידע למנהלים
ולמקבלי החלטות.
4 .4יחידת העשרה והכשרה למעצבי מדיניות ,לאנשי שטח ולמדענים:
כולל הכשרה לגופים ולאנשים פרטיים העורכים תסקירי השפעה על
הסביבה.
5 .5יחידת תיאום ,עדכון וקישור :תיאום קשרי חוץ לגופי מדע־מדיניות
לא ָמנוׄ ת ולפלטפורמות בין־לאומיות,
לאומיים ובין־לאומיים; סיוע ֲ
פורום מדע־מדיניות; יחידת קישור לאקדמיה (לאוניברסיטאות).

המלצות מפורטות לפי גופים וארגונים
במקביל לפעילות להקמת מכון ייעודי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי ,מומלצת שורת צעדים בגופים ובארגונים
נוספים כדי לקשור בין מדענים למעצבי מדיניות באופן יעיל יותר ולשפר את הבסיס המדעי של שמירת המגוון
הביולוגי בישראל .להלן המלצות קצרות לפי ארגונים:

המלצות למשרדי הממשלה ולרשויות
ממשלתיות
יש לפעול להחלטת ממשלה להקמתו של המכון הלאומי למשאבי הטבע
ולמגוון הביולוגי כמפורט לעיל .יש להעלות את המודעות במשרדי
הממשלה לחשיבות של קבלת גיבוי וייעוץ מדעי כחלק מובנה מתהליך
קבלת ההחלטות במשרדים .יש להגדיל את סמכויות המדענים הראשיים,
ובמיוחד את אלו של המשרד להגנת הסביבה .יש לתאם בין קולות
קוראים של משרדי ממשלה שונים כדי למנוע כפילויות בתקציבים
המוגבלים ממילא .יש לדאוג לכך שתוצרי המחקרים המוזמנים יוצגו
באופן אישי למקבלי ההחלטות ויהיו זמינים בעברית בהירה באינטרנט
(כחלק מתנאי המימון).
יש לשקול כיצד לשלב תחום זה עם יוזמת השולחן העגול הממשקי,
שהוא מסגרת חדשה שאושרה בשנת  2008על־ידי הממשלה.
מטרתה חיזוק וקידום השיח בין המגזרים בחברה הישראלית
( .)www.sheatufim.org.il/roundtable.aspxנושא המגוון הביולוגי
ושירותי המערכת האקולוגית הוא רלוונטי במיוחד עקב אופיו הבין־
מגזרי וכיוון שהמשרד להגנת הסביבה נבחר כאחד משלושת המשרדים
הממשלתיים לקיום שולחנות עגולים.
יש להרחיב את תחומי המו”פים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,כך
שיכללו במחקריהם ובמימון שלהם באופן מוגדר וברור מחקרים יישומיים
בתחומי שמירת המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית .יש לאפשר
פעילות מחקרית של מדענים העוסקים בתחומים אלו בתוך המו”פים
האזוריים .יש להגביר את התיאום בין גופים שונים המייצגים את ישראל
באמנות ובפלטפרומות בין־לאומיות הנוגעות לתחומי המגוון הביולוגי
ולשירותי המערכת האקולוגית (למשל  .)IUCN ,IPBESניתן אולי לשלב
קרן זו עם הקרן החדשה שאמורה לקום על פי חוק מנהל מקרקעי ישראל
(תיקון  7משנת  )2009לשמירה על שטחים פתוחים.

המלצות למנהל התכנון ולרשויות המקומיות
ברשויות התכנון ישנו כיום ייצוג לארגוני הסביבה ,אך אין זמינות מספקת של
ידע מדעי לוועדות התכנון .גם בוועדות איכות סביבה של המועצות והרשויות
המקומיות אין ייצוג למדענים .בכל רשות מוניציפלית — ובפרט במועצות
האזוריות – וכן בוועדות תכנון ארציות ואזוריות רצוי שיועסק מומחה בתחום
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רקפת יוונית בשלג בשמורת יער אודם

צילמה :סלעית קרק

המגוון הביולוגי ו/או אקולוג יישומי ,המוכשר בנושאי הקישור בין מדע
למדיניות ,והיכול לשמש כיועץ לראש הרשות בנושאי תכנון ומדיניות
סביבתית .רצוי שיועצים של רשויות מקומיות שונות ייצרו מערכת קשרים
ביניהם כדי לעדכן וללמוד מפעילויות ,מהישגים ומדילמות של מועצות
אחרות .מומלץ כי עיריות נוספות בישראל יצטרפו לפרויקט ה־ Local
 Action for Biodiversityהעולמי ( ,)www.iclei.org/labשמספר
עיריות בישראל כבר לוקחות בו חלק (למשל עיריית ירושלים).

המלצות לכנסת
מומלץ להתחיל מיידית בהליך חקיקה המתייחס למרכיבי התכנית הלאומית
למגוון ביולוגי בישראל ולתת מסגרת חוקית לייעוץ ולמעורבות של מדענים
בהליכי קבלת החלטות סביבתיות ובגופי תכנון שונים ,ובכלל זה בהקמתו של
גוף כדוגמת המכון הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי המוצע במסמך
זה .יש לערב באופן פעיל ותדיר בישיבות ועדת הפנים והסביבה של הכנסת
מדענים מהאקדמיה ומרשויות ממשלתיות (כגון רשות הטבע והגנים) העוסקים
בתחומי שמירת המגוון הביולוגי ,כדי לקבל ייעוץ מדעי וריכוז של מצב הידע
הקיים בתחומים שהוועדה עוסקת בהם ומתלבטת לגביהם ,כפי שנעשה כיום
לעתים קרובות יותר במספר תחומים סביבתיים אחרים .מומלץ להרחיב את
פעילותו של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושאים הקשורים למגוון
הביולוגי ולשמירת טבע בישראל ולגייס למרכז סגל בעל מומחיות ויכולת
מדעית בתחומי הסביבה המורכבים ,כולל המגוון הביולוגי ,שירותי המערכת
האקולוגית ושמירת הטבע.

המלצות לגופים אקדמיים
מומלץ להקים מסלולים אקדמיים לתארים ראשון ושני שיעסקו
בשמירת המגוון הביולוגי (ר’ פירוט תכניות דומות באתר הנלווה
למסמך זה .)www.ScienceBasedConservation.org :יש למצוא
דרכים לתגמול ראוי למדענים על עבודה ועל פעילות מדעית בעלת תרומה
לאומית והשפעה חברתית רחבה ,ולעודד גופים אקדמיים להכיר ולחזק
הנגשה של מחקרים למעצבי מדיניות ולגורמים אחרים מחוץ לאקדמיה.
רצוי להדק את הקשרים ואת שיתופי הפעולה בין מדענים בפקולטות שונות
בתחומי שמירת המגוון הביולוגי (כגון אקולוגים ואנשי מדיניות ומדעי
המדינה) ,למשל על־ידי מענקי מחקר פנימיים ייעודיים או בדרך אחרת.
מומלץ לחזק את יכולותיהם של משרדי המחקר והפיתוח באוניברסיטאות
לייעץ למדענים במוסדות האקדמיים כיצד להשתלב בפעילות מדעית
בין־לאומית או אזורית בתחומי שמירת הטבע והמגוון הביולוגי ,כגון
במסגרת תכניות המחקר של האיחוד האירופי ,במסגרת מימון של גופים
פרטיים ,גופים ציבוריים וקרנות פילנטרופיות מחוץ לישראל .מומלץ
לבנות תכניות למדענים באוניברסיטאות בשלבים שונים של הקריירה
האקדמית ,שיאפשרו להם להיחשף למקבלי החלטות ולמנהלי שטח,
וללמוד לתקשר עם מעצבי מדיניות ,עם מנהלים ועם הציבור הרחב
(ר' גם  .)Kark et al., submittedדוגמה לתכנית מסוג זה אפשר
למצוא בקליפורניה ,בתכנית Leopold Leadership Program
 ,for mid-carreer scientistsשמטרתה להכשיר מדענים בתחומי
מנהיגות סביבתית ,תקשורת עם מקבלי החלטות ועם עיתונאים בתחומי
סביבה ,הנגשת מידע מדעי למשתמשים ועוד (ר’ מידע נוסף באתר:
.)leopoldleadership.stanford.edu
המלצות לאגודות מדעיות :חשוב לתאם פעילויות בין אגודות שונות כדי
למנוע כפילויות במימון ובתקצוב .יש לפעול לחיזוק הקשרים עם אגודות
מדעיות בין־לאומיות (כגון ה־ Society for Conservation Biologyוה־
 ,British Ecological Societyהעוסקות בתחומים קרובים).

סבכי טוחנים שנתקל בחלון בית ברמת פולג ,נתניה .הסבכי התאושש ועף
צילם :יוסי יערי
		
מהמקום לאחר הצילום
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המלצות לקק”ל ולארגונים ללא מטרות רווח
(מלכ”רים)
כדי לאפשר לארגונים אלו לפעול בגיבוי מדעי יש לחזק את הבסיס המחקרי
שלהם ,ובמיוחד נכון הדבר לגדולים שבהם (כגון החברה להגנת הטבע).
במידת האפשר רצוי להקים בהקדם חטיבות מדע (אפילו קטנות בשלב ראשון)
שיעבדו יחד עם המתכננים בארגונים אלו .מומלץ להעסיק לפחות מדען אחד או
שניים המתמחים במגוון ביולוגי ,באקולוגיה יישומית ו/או במדיניות ובכלכלה
סביבתית .מומלץ להכניס תחומים אלו (שמירת המגוון הביולוגי ושירותי
המערכת האקולוגית) כעמוד שדרה חשוב במסגרת פעילותם של ארגונים
סביבתיים בגודל בינוני ,שאינם עוסקים כיום רבות בתחום המגוון הביולוגי
(כגון אדם טבע ודין) ,כדי לאפשר פעילות סביבתית יעילה ועדכנית יותר.
עבור הגופים הלא ממשלתיים שמנהלים שטחים טבעיים בישראל,
ובעיקרם קק”ל ,יש להרחיב את העסקתם של מומחים המתמחים
בשמירת המגוון הביולוגי כמו גם של מדענים בתחומים רלוונטיים
אחרים ,שיכולים לתת גיבוי מדעי להחלטות הניהוליות בשטח .למרות
המגמות לצמצום הסגל של חלק מארגונים אלו ,ליווי מדעי רציף כחלק
מהתכנון והביצוע יכול לחסוך בטווח הארוך (ולפעמים גם בטווח הקצר)
משאבים רבים .בעבר פעלה בהצלחה מטעם קק”ל הקרן לאקולוגיה,
שהעניקה מלגות תחרותיות ויוקרתיות למחקרים של תלמידי מחקר .אם
ניתן ,יש להקים מחדש קרן זו ,שתתמקד בנושאים יישומיים של מגוון
ביולוגי ושמירת טבע.

המלצות לגופים מממני מחקר בישראל
(כולל קרנות דו־לאומיות)
יש לשקול לאפשר במסגרת הקרן הלאומית למדע (או במסגרת קרן
אחרת) מימון של מחקרים בעלי תרומה יישומית בנושאים סביבתיים
בכלל ושל נושאי מגוון ביולוגי ושמירת טבע בפרט ,וזאת בנוסף למימון
מחקרים של מדע בסיסי .יש לשקול להוסיף לקריטריונים למימון
מחקרים על פיהם נמדדים ונשפטים מענקי המחקר את הסעיף של
השפעה רחבה (  )broad impactוהנגשה (  ,)outreachהקיים במדינות
רבות אחרות ,באיחוד האירופי ובמיוחד באקדמיה האמריקאית למדעים
ובקרן האמריקאית למדעים (  .)NSFרצוי שגם קרנות דו־לאומיות וגופי
מימון אחרים (כגון  BSFו־  )GIFישקלו עדכונים אלו .חשוב להכיר
בבניית בסיסי נתונים לאומיים בתחומי המגוון הביולוגי ושמירת הטבע,
בהחזקתם ובהנגשתם למקבלי החלטות ,למנהלי שטח ולציבור כתשתית
לאומית .חשוב שנתונים אלו יהיו (כתנאי לקבלת המימון) פתוחים,
מתואמים וזמינים ככל האפשר .בעולם ישנן בשנים האחרונות מספר
יוזמות בין־לאומיות שמדינות מפותחות ומתפתחות רבות שותפות
להן ,שמטרתן לעזור למדינות ליצור ,למחשב ולהנגיש בסיסי נתונים
לאומיים .לדוגמה ,באוסטרליה ממומן פרויקט חדש בשם Atlas of
) Living Australia (www.ala.org.auעל־ידי משרדי החינוך והמדע
ועל־ידי היוזמה הממשלתית לבניית תשתיות לאומיות — NCRIS
).(National Collaborative Research Infrastructure Strategy

בר כות החורף במישור החוף לעשרות בודדות בלבד לעומת למעלה מחמש מאות בסוף המאה ה־19
בר כת החורף דורה בנתניה .במאה השנים האחרונות הצטמצם מספרן של ֵ
ֵ
צילם :יוסי יערי

המלצות לבעלי עניין מהמגזר העסקי
יש להרחיב את מעגל בעלי העניין מהמגזר העסקי השותפים לעיסוק
ולדיון בתחום שמירת המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית
בישראל .בשנים האחרונות הוקמו בעולם פלטפורמות רבות ופרויקטים
משותפים שונים בתחום שמירת המגוון הביולוגי ,שירותי המערכת
האקולוגית וההקשר שלהם לתחום הקיימות ,שהמגזר העסקי הוא שותף
פעיל בהם .חברות גדולות בעולם נכנסות לתחומים אלו באופן פעיל
בשיתוף פעולה עם אנשי שמירת טבע ומדענים .יש לכלול את תחומי
המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית בניתוח סיכונים ובדיווחי
חברות בהקשר של חוקים קיימים (כגון חוק אוויר נקי) ויוזמות חדשות.
כפי שעולה מסקר גלובלי שערכה חברת מקינזי שהתפרסם בשנת
 ,2010באופן מקביל לתחום שינויי האקלים לפני מספר שנים ,ישנה
הבנה גוברת בקרב מנהלים מובילים לגבי חשיבותו של נושא המגוון
הביולוגי בקביעת אסטרטגיות עתידיות של חברות 60% .מהמנהלים
שהשתתפו בסקר ראו במגוון הביולוגי הזדמנות ולא סיכון לחברות שלהם
( .)www.mckinseyquarterly.comלתחום זה ישנו פוטנציאל גבוה
במיוחד בישראל ,עקב המגוון הביולוגי העשיר שלה ומיקומה במפגש בין
יבשות ומערכות אקולוגיות שונות.
מומלץ לשלב בתכניות הכשרה למנהלים במגזר הפרטי ,המסחרי והציבורי,
כפי שקורה כיום במקומות שונים בעולם ,תחומים של פיתוח בר־קיימא
עם דגשים על נושא המגוון הביולוגי ,שירותי המערכת האקולוגית וערכם
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הכלכלי .על חברות עסקיות לקחת חלק במימון של קורסים והשתלמויות
עבור דרגי הניהול שלהן כדי להעמיק בתחומי המגוון הביולוגי ושירותי
המערכות האקולוגיות ,על התועלת ,הסיכונים וההזדמנויות שהם טומנים
בחובם .חברות שיקדימו להיכנס לתחומים אלו יקצרו תשואה על השקעתן
כיוון שהמגמה בעולם היא לשלב בין המגזרים המשפיעים על תחומי המגוון
הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית .שילובים אלו ילכו ויתגברו בקצב
מהיר עם הצטרפותה של ישראל לארגון המדינות המפותחות  -הארגון
לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ( ,)OECDהשם דגש מיוחד על מדיניות
חברתית וסביבתית בכלל ובתחום המגוון הביולוגי בפרט (.)OECD 2011

המלצות לארגונים פילנטרופיים
על גופים פילנטרופיים לסייע במידת האפשר בהקמתם של המכון
הלאומי למשאבי הטבע ולמגוון הביולוגי ושל קרן ייעודית לתמיכה
במחקרים יישומיים בתחום .רצוי שגופים פילנטרופיים ,מתוך מעמדם
המיוחד בישראל ,יסייעו בהעלאת המודעות בקרב קובעי מדיניות
ברמות הממשל הגבוהות ביותר לחשיבות נושאי המגוון הביולוגי
ושירותי המערכת האקולוגית .גופים אלו יכולים לסייע בהעלאת מעמדו
של התחום גם בתוך האקדמיה על־ידי סיוע בהענקת פרסים בעלי נראות
רחבה ,במימון מחקרים ,בתכניות התמחות ,בחיזוק הקשרים עם גופים
בין־לאומיים דומים ,ובשילוב ראשוני (למשל על־ידי מלגות התמחות)
של סטודנטים שסיימו את לימודיהם במערך הניהול והמדיניות.

תודות
פרויקט זה הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין ארגונים ואנשים רבים ,ואנו מודים לכל
אלו שלקחו חלק בדיונים ,בפגישות העבודה ,בשיחות ,בכתיבה ,בתובנות ,בכנסים
ובסדנאות .תודות לפרופ' אוריאל ספריאל ,לפרופ' אבי פרבולוצקי ,לצרויה שבח
ולנעם לוין על הערותיהם למסמך הסופי .אנו מודים למומחים מישראל ומחו”ל
שהשתתפו בסדנת העבודה הבין־לאומית ותרמו מזמנם כדי לחשוב עמנו על הדרכים
לקדם את הבסיס המדעי של שמירת המגוון הביולוגי בישראל ,ל־Dr. Mandy Driver

מקורות המצוטטים במסמך
גבריאלי י .2008 .מדענים ומקבלי החלטות בנושאי סביבה :הערכת השיח והמלצות
פעולה .קמפוס טבע ,אוניברסיטת תל־אביב ,תל־אביב.
גדרון צ .ופישהנדלר א .2010 .מדע ,מדיניות ואי־ודאות :תפקידם של מדענים בעיצוב
מדיניות סביבתית בישראל .מחקרי פלורסהיימר ,המכון ללימודים עירוניים ואזוריים,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים.
דיין ת .ומנדליק י .2010 .מחקר וניטור של המגוון הביולוגי .פרק  6בתוך :התכנית
הלאומית למגוון ביולוגי בישראל (ספריאל א .עורך) .המשרד להגנת הסביבה ,ירושלים.
דיין ת ,.בן־אברהם צ ,.נתן ר ,.יקיר ד ,.לוטם א ,.זלץ ד ,.גנין א ,.בירק י ,.משולם ר,.
לויה י ,.נבון ע ,.לובין י ,.שפנייר א ,.בלקין ש ,.גורן מ ,.חפץ א ,.אילן מ ,.קיגל ח,.
קרונפלד־שור נ ,.מאירי ש ,.ספריאל א ,.שפיר ש ,.שיינס א ,.וכהן־שחם ע.2010 .
מחקר והוראת המגוון הביולוגי באוניברסיטאות המחקר של ישראל .דו"ח שאומץ
על־ידי האקדמיה הלאומית למדעים במאי  ,2011ירושלים.

ממכון המגוון הביולוגי הלאומי של דרום אפריקה ( )SANBIול־Dr. Xavier LeRoux
מה־  French Foundation for Biodiversityעל עצותיהם ,ליוסי יערי ,נעם לוין ,ליאנה
ג'וסף ,אופק צילומי אויר וג’רמי קרק על הצילומים ,לפארק רמת הנדיב על אירוח
הסדנה הבין־לאומית במרץ  ,2010לשרית לוי מהאוניברסיטה העברית ,לחברי המעבדה
לחקר המגוון הביולוגי ולמאות האנשים שלקחו חלק בשלבים השונים של פעילות
קבוצת העבודה ,בדיון ,במתן עצה וברעיונות .לכולם תודה.
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אוניברסיטת תל־אביב (מנהלת קמפוס טבע)
המשרד להגנת הסביבה (אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי ,התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל)
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אדם טבע ודין (ראש תחום איכות אוויר ואנרגיה)
רשות הטבע והגנים (אקולוגית הים התיכון)
אוניברסיטת תל־אביב (תלמידת דוקטורט; רכזת לשעבר של התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל ,המשרד להגנת הסביבה)
רשות הטבע והגנים (ראש אגף אקולוגיה)
החברה להגנת הטבע (אקולוג ,מרכז יונקים) ומכון דש”א (יחידת סקרי טבע ונוף)
האוניברסיטה העברית בירושלים (פוסט דוקטורנטית לשעבר במעבדה לחקר המגוון הביולוגי)
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ד”ר תמר אחירון־פרומקין
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פרופ’ תמר דיין
ליאת הדר
מנחם זלוצקי
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ניר פפאי
פרופ’ אבי פרבולוצקי
אלון רוטשילד
נעה שטיינר
ד”ר יהושע שקדי
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מכון וולקני (המדען הראשי לשעבר של רשות הטבע והגנים)
החברה להגנת הטבע (רכז מדיניות לשימור המגוון הביולוגי ,אגף שימור סביבה וטבע)
המשרד להגנת הסביבה (אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי)
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נספח 2

במסגרת הפרויקט הוזמנו לישראל לביקור עבודה של כחודשיים
 Dr. Liana Josephו־ Dr. James Watsonמאוניברסיטת קווינסלנד
שבאוסטרליה .שני מדענים אלו עוסקים בתחום שמירת הטבע והמגוון
הביולוגי ועבדו רבות עם מעצבי מדיניות בממשלות שונות בעולם ועם
ארגונים ללא מטרות רווח .בתקופת ביקורם בישראל הם השתתפו
בפעילות קבוצת העבודה ,פגשו מדענים ,מנהלי שטח ומעצבי מדיניות
מארגונים שונים בארץ ,לקחו חלק בסדנת העבודה הבין־לאומית ,וייעצו
מתוך ניסיונם הבין־לאומי (באוסטרליה ,ניו זילנד ,מדגסקר ,איי גלפגוס,
ארה”ב ועוד) .הם גם עבדו על מחקר דגל משותף ,שמטרתו הייתה להציג
כלים וגישות למחקר יישומי המספק באופן אינטראקטיבי המלצות מדיניות
וממשק .מחקר זה נערך בשיתוף עם פארק הטבע רמת הנדיב (ליאת הדר,
נעמי אפל ופרופ’ אבי פרבולוצקי) ועם האוניברסיטה העברית :המעבדה
לחקר המגוון הביולוגי (ד”ר סלעית קרק) והמעבדה לחישה מרחוק (ד”ר
נעם לוין) .כסיכום לביקור הכינו מסמך הכולל את הערכת תמונת המצב
בתחום בישראל והצעות לפעולה.
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שמירת טבע מבוססת מדע בישראל
ליאנה ג’וסף וג’יימס ווטסון
 2במאי 2010
מתוך סיכום של ד”ר ליאנה ג’וסף וד”ר ג’יימס ווטסון מביקור עבודה
בישראל במסגרת הפרויקט ,פברואר־מרץ 2010
בפברואר  2010יצאנו לביקור של חודשיים בישראל .במהלך ביקורנו
נפגשנו עם אנשים העוסקים במדע ובניהול המגוון הביולוגי בישראל,
לקחנו חלק בסדנת עבודה בין־לאומית בנושא שמירת טבע מבוססת
מדע ,ושיתפנו פעולה בפרויקט דגל בתחום .דו”ח זה הוא תיאור קצר
וכללי של חוויותינו ומחשבותינו לגבי שמירת טבע מבוססת מדע
בישראל .בד”וח זה נדון באתגרים העיקריים ,בנקודות המפתח להצלחה,
ובנתיבים לפעילות עתידית.

סיכום פעילות העבודה שלנו בישראל
סדנה :נכחנו בסדנה בת חמישה ימים שכותרתה “הבסיס המדעי של
שמירת טבע :הישגים ואתגרים” .את הסדנה יזמה וארגנה ד”ר סלעית קרק
מהאוניברסיטה העברית ,שאירחה אותנו בישראל .המטרות המרכזיות
של הסדנה היו )1( :לדון באמצעים ובפלטפורמות לשמירת טבע גלובלית
מבוססת מדע ובנקודות המפתח להצלחה )2( ,להבין ולנתח מודלים לשיתוף
פעולה בין מדע ,ניסוח מדיניות וביצוע שמירת טבע ,כולל מודלים לפעולה,
( )3להעריך את ישימותם של מודלים שונים בעולם למצב בישראל)4( ,
לספק הזדמנות לסיעור מוחות לעיצוב הדרך קדימה בחיבורים בין מדע
שמירת הטבע והמגוון הביולוגי ,המדיניות והפרקטיקה .בסדנה השתתפו
מדענים ומנהלים מישראל ומחו”ל והיא אפשרה חילופי ידע וחוויות בין
קבוצות אלו.
שמירת טבע מבוססת מדע :הרושם שקיבלנו הוא שישנם מחקרים
מדעיים ותכניות ממשק מתקדמות המתנהלות כיום בישראל .ישנם אנשי
מקצוע בתחום שמירת טבע (מדענים ומנהלים) המקושרים היטב לקהילה
הגלובלית ופתוחים לרעיונות ולגישות בין־לאומיות .חלקם משתמשים
בטכניקות אקולוגיות מתקדמות ובעלי גישה טובה לנתונים .דבר שהרשים
אותנו היה שמרבית האנשים שפגשנו עברו הכשרה כלשהי בחו”ל וכעת
משתמשים בידע ובקשרים שבנו לטובת התפקידים הנוכחיים שלהם
בישראל...הטכניקות שהם משתמשים בהן ואיכותם של חלק מהנתונים
האקולוגיים הזמינים לשמירת המגוון הביולוגי בישראל הן מרשימות.
אתגרים עיקריים :למרות המפורט לעיל ,כפי שנמצא גם במקומות אחרים
בעולם ,ישראל סובלת מנתק משמעותי בין העוסקים במדע לבין העוסקים
בניהול ובממשק .מרבית הפרויקטים הממשקיים שנחשפנו אליהם ,נעדרו
הגדרה של מטרות ברורות בהקשר שמירת המגוון הביולוגי ,או הבנה של
האופן שבו המדע יכול לעזור בהשגת מטרות אלו .חלק מהגורמים הדרושים
לביצוע שמירת טבע מוצלחת (כגון הגדרת מטרות ברורות) חסרים.
לדוגמה ,למדנו שקהילת המדע בתחום שמירת המגוון הביולוגי בישראל
בונה בימים אלו תהליך לאיסוף מידע מרחבי של תפוצות מינים וניטור
ארוך טווח של גודל אוכלוסיות .נתונים אלו יכולים להיות חיוניים בקבלת
החלטות מבוססת מדע ,אך חלק לא מבוטל של נתונים אלו אינו זמין עדיין
לשימוש .נוסף על כך ,נתקלנו בגישות של מספר מדענים ואנשי מקצוע
שמקשות על בנייתם של הרגלי עבודה שיאפשרו חיבור בין שמירת טבע
מעשית למדע .ידע מדעי הוא היבט אחד בלבד של פיתוח תכנית שמירת
טבע סולידית; גם לנושאים חברתיים ,כלכליים ותרבותיים יש תפקידי
מפתח בקבלת החלטות בתחום שמירת המגוון הביולוגי .נתקלנו פעמים
רבות בדעה שמדע אינו רלוונטי .לעומת זאת ,נאמר לנו על־ידי מספר אנשי
מקצוע שחסר להם הידע המדעי הרלוונטי שהם זקוקים לו עבור ביצוע
פעילות שמירת טבע מתאימה .ייתכן שהדבר נובע חלקית מגישה מוגבלת
לספרות המדעית (עקב מגבלות כספיות או זמן מוגבל שהם יכולים להקדיש
לקריאת מאמרים מדעיים ,הכתובים באנגלית) .מעבר לכך ,מספר אנשי
מקצוע הסבירו שהם לא מבחינים בין פרסומים שלא עברו שיפוט חיצוני
וביקורת עמיתים ( )peer reviewלבין אלה שכן ,וכך חסר להם הרקע
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הנדרש כדי להעריך את המידע באופן ביקורתי .שמענו את הדעה שמדענים
באקדמיה חוקרים נושאים שאינם רלוונטיים לביצוע שמירת טבע בשטח,
או שהמדענים בוחרים להתמקד בבעיות “קלות” בתחום שמירת הטבע,
המניבות המלצות שבעיני אנשי מקצוע הן טריוויאליות .היעדר התייעצות
עם אנשי מקצוע נחשבת לאחת הסיבות העיקריות לכך שברוב המקרים,
מדע שמירת הטבע לא הופך ליישומי.
נושא נוסף שעלה הוא היעדר של מחויבות מצד החוקרים עצמם לעסוק
בשמירת טבע מעשית .בישראל ,כמו בהרבה מקומות אחרים בחו”ל,
מדענים באוניברסיטאות מוערכים בעיקר על סמך הביצוע המחקרי שלהם,
כלומר לפי רשימת הפרסומים שלהם .כמעט כל החוקרים בתחום שמירת
טבע שבסיסם באקדמיה ממוקדים במילוי אמת מידה זו לקידום הקריירה
שלהם .הזירה האקדמית המאוד תחרותית מאפשרת מעט מקום לפעילויות
מקבילות .לא ניתנים תגמולים כלשהם על פעילות קהילתית או על השפעה
מעשית .חוסר מתן כבוד למדע יישומי יעכב את שיפור תהליכי קבלת
החלטות של שמירת טבע מבוססת מדע.
נקודות מפתח להצלחה וכיוונים עתידיים :אנחנו מאמינים שישנן שתי
נקודות מפתח לסגירה מוצלחת של הפערים בין מדע לפרקטיקה בתחום.
הראשונה היא להכיר בכך שהמדע ממלא תפקיד חשוב בהגנה על המגוון
הביולוגי .מדע יכול להיות שימושי בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לבעיות
ניהול ,בהבנת תהליכים ביולוגיים או חברתיים ליצירת מדיניות ,בפיתוח
פילוסופיה של שמירת המגוון הביולוגי ובקידומה .חשוב שאנשי מקצוע
בישראל יזהו את החלקים בעבודתם שיכולים להשתפר בעזרת גיבוי של
מדע .אנו מאמינים שישנן הזדמנויות מצוינות בתוך ישראל למדענים
להושיט יד לאנשי מקצוע בתחום שמירת טבע במתן הייעוץ המדעי הטוב
ביותר עבור קבלת החלטותיהם .לדוגמה ,מנהל מרשות הטבע והגנים קיבל
משימה לתכנן שמורות ימיות בישראל .אף על פי שיש לו הכשרה מדעית
סולידית ,המנהל לא הוכשר בתכנון שמורות טבע ימיות וגם שאר אנשי
הצוות ברשות הטבע והגנים לא הוכשרו בתחום זה .יש כאן פוטנציאל
לזהות אנשים מהקהילה המדעית שהם בעלי ניסיון בתכנון שמורות ,כדי
לפתח שיטות לזיהוי סדרי עדיפויות לשמורות תוך התחשבות במגבלות
החברתיות והכלכליות המיוחדות לישראל .דוגמה שנייה היא הקמפיין של
החברה להגנת הטבע להגנה על בתי גידול מיוחדים .המדע יכול להיות
שימושי בזיהוי השטחים החשובים ביותר ,וכדי לסייע בבניית טיעונים
מבוססים הנוגעים לערך המיוחד שלהם ולצורך שלהם בהגנה מוסדרת.
נקודת המפתח השנייה להצלחה היא השתלבות מדענים בשמירת טבע
מעשית ,ופעילות שבה מדענים יאפשרו למדיניות ולשמירת טבע מעשית
להדריך תכניות מחקר ולהשפיע עליהן .בשהות הקצרה שלנו בישראל,
נפגשנו עם מדענים שמעורבים באופן פעיל בשמירת טבע מעשית
ומשתפים פעולה עם אנשי מקצוע .אך הרושם שקיבלנו הוא שמספר
המדענים שפועלים כך בישראל הוא קטן .למדענים באקדמיה יש טווח
רחב של כיוונים שהם יכולים למקד בו מחקרים יישומיים בתחום שמירת
טבע ומגוון ביולוגי .מדענים בישראל יכולים להשתלב בשמירת טבע

מבט מעל הקניון של נחל צין בגן הלאומי עין עבדת
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מעשית על־ידי התעניינות באירועי שמירת טבע ,בפעילות ובמדיניות,
נוכחות בפגישות ,שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע או עיסוק בניהול
בעצמם .כדי שזה יקרה ,חייב להתקיים שינוי פרדיגמה באוניברסיטאות
ממבנה תגמולים המבוסס בעיקרו על הישגים אקדמיים למבנה המבוסס
גם על פעילות ציבורית .משמעותו של שינוי זה היא שבעיות שמירת טבע
רלוונטיות יקבלו תשומת לב גם ממדענים באקדמיה ,ושאנשי מקצוע יוכלו
להבין טוב יותר תהליכים אקולוגיים.
כדי לקדם נקודות מפתח אלו להצלחה ניתן להקים מוסד רשמי שיעודד
מדענים ואנשי מקצוע לשתף פעולה זה עם זה .במהלך ביקורנו בישראל
פגשנו הרבה אנשים שמעוניינים לשפר את הקשרים בין מדע לפרקטיקה
ופועלים להשגת מטרה זו .אנו מאמינים שקיים פוטנציאל רב לנצל
התלהבות זו וליישם גישות שפותחו בעולם לקידום קשרים בין מדענים,
אנשי מקצוע ומעצבי מדיניות .דרך אפשרית להשגת מטרה זו היא ליצור
מרכז מחקר למדע של שמירת המגוון הביולוגי ,שיחבר בין מדענים,
אנשי מקצוע ומעצבי מדיניות ויממן מדע למטרת שמירת המגוון
הביולוגי בישראל .לסיכום ,אנו מאמינים שלקהילת שמירת הטבע בישראל
פוטנציאל גדול לשיפור הקשרים בין מדע ,פרקטיקה ומדיניות ,ועל־ידי
כך לשפר את קבלת ההחלטות בנושא שמירת המגוון הביולוגי בישראל.
האנשים שעובדים על נושאי שמירת המגוון הביולוגי ,הן מהפן המדעי הן
מהכיוון הפרקטי ,הוכשרו היטב ופתוחים להתחייב להשגת מטרה זו .הודות
ליכולת המרשימה הזו ,אנו מאמינים שישראל יכולה להפוך למובילה
בעולם בתחום שמירת טבע ומגוון ביולוגי מבוססי מדע וכן בקידום מדע
בעל רלוונטיות למדיניות ( .)conservation-oriented scienceישראל
תוכל לשמש דוגמה לאופן שבו קשר הדוק בין מדע לפרקטיקה יכול לשפר
החלטות בנושא שמירת המגוון הביולוגי ולספק תוצאות טובות יותר בנוגע
לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי.

שמירת טבע מבוססת מדע בישראל ומעבר לה
אריק סנדרסון
 31במרץ 2010
מחשבות מסכמות של  ,Dr. Eric Sandersonאקולוג שמירת
טבע בכיר בארגון ה־ Wildlife Conservation Society
בארה”ב ,בעקבות סדנת העבודה הבין־לאומית שהשתתף בה
בישראל במסגרת פרויקט זה
מאבקים פנימיים לעומת מאבקים עם גורמים חיצוניים
שמירת טבע היא פעולה חברתית ופוליטית .שמירת הטבע והמגוון הביולוגי
עוסקת ביסודה בשינוי התנהגות של בני אדם באופן שיאפשר למינים
ולתהליכים טבעיים אחרים לשגשג .הבנה מדעית של הגדרת המונח
“שגשוג” ושל אינטראקציות של בני אדם עם מינים אחרים היא חיונית
לשמירת טבע מוצלחת .אבל זו רק ההתחלה ,לא הסוף .חשוב באותה
מידה שהאינטראקציות בינינו יאפשרו ויעודדו את שמירת הטבע והמגוון
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הביולוגי .כצופה מן הצד שביקר בישראל לתקופה קצרה מאוד ,המחלוקות
בין מדענים ,מנהלים וקבוצות עניין היו מפתיעות ,אך עם זאת מוכרות .נראה
שאנשי שמירת הטבע מפריעים לעתים קרובות למאמצים של עצמם על־ידי
חוסר הסכמה תוך־קהילתית ,המסכלת את ניסיונותיהם לפנות לאוכלוסיות
אחרות .לפעמים אני תוהה אם אנו מתווכחים בינינו לבין עצמנו מפני שזה
קל יותר מאשר להיאבק מול הכוחות החיצוניים שאנחנו מתמודדים איתם
(למשל ,התמודדות עם פוליטיקאים או מול גורמים כלכליים) .בכל מקרה,
נראה לי שהקבוצות הישראליות השונות חייבות להתעלות מעל למחלוקות
הקטנות אם הן רוצות להצליח להביא לשיפור משמעותי וארוך טווח במצב
הסביבה בישראל.

ג’יפים באזור מכתש רמון בשנות ה־90

צילם :יוסי יערי

לתקשר ,כמו לתמרץ
המפתח הוא תקשורת .אחת מנקודות הדיון שהועלו בסדנת העבודה
שהשתתפתי בה (שמירת טבע מבוססת מדע) היא ההבדלים בתמריצים של
בעלי עניין שונים בתוך עולם שמירת המגוון הביולוגי .ברור שלממשלה,
לאקדמיה ולקהילת המגזר השלישי בישראל ישנן מערכות תמריצים
שונות זו מזו .נראה שמערכות אלו הורכבו במקומות אחרים בעולם
המפותח ואומצו בישראל .חלק מזמני בסדנה ביליתי בניסיון לחשוב על
דרך שניתן ליישב בה את מערכות התמריצים השונות האלו ...אך בסופו
של דבר ,אני לא בטוח שחייבים ליישב מערכות תמריצים כדי ששמירת
טבע מבוססת מדע תוכל להתקדם .לדעתי התקשורת היא שחשובה
כאן .כאשר מנהלים מעבירים את הבעיות שלהם בצורה ברורה ,למשל
בשולחן עגול או באמצעות מנגנוני שיתוף רשמיים ,מדענים הם מספיק
חכמים כדי למצוא דרכים להשתמש בחומרים אלו במדע ובפרסומים .אם
מדענים יכולים להעביר את הממצאים המדעיים הכלליים שלהם באופן
ברור למנהלים ולקבוצות עניין ,אותן קבוצות יוכלו להתאים את המידע
באופן שיועיל לעבודתן .לכן אני חושב שאם קהילת שמירת המגוון
הביולוגי מבוססת המדע תצליח להישאר ממוקדת במשימות ולא תיתן
למחלוקות פנימיות להסיח את הדעת ,יש סיכוי טוב להתקדם.

פרה בשטחי מרעה ברמת הגולן .רעיית צאן ובקר היא גורם חשוב המשפיע על עיצוב הנוף ועל המגוון הביולוגי בישראל כבר אלפי שנים
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נספח 3
פירוט הארגונים המרכזיים העוסקים בתחומי
שמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל
מכוני מחקר ממשלתיים
בישראל קיימים מספר מכוני מחקר ממשלתיים העוסקים בתחומי סביבה,
ובהם מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) והמכון הגיאולוגי ,ושתי חברות
ממשלתיות למחקר :המכון הגיאופיסי והחברה לחקר ימים ואגמים לישראל
(גבריאלי  .)2008גופים אלו עוסקים במחקר בסיסי ויישומי .לעומת זאת,
חקר המגוון הביולוגי נותר ברובו באחריותם הבלעדית של מוסדות המחקר
האקדמיים .בתוך מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) מבצעים חוקרים
ספורים מהמחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע פעילות מחקרית בתחומי
המגוון הביולוגי ושמירת הטבע; אלו כוללים בעיקר מחקרים בתחום
המרעה ,היער ,החורש ובמסגרת בנק הגנים הלאומי .פעילות מחקרית
זו פועלת תחת מנהל המחקר החקלאי ונובעת בעיקר מתחומי המחקר
המועדפים על חוקרים מסוימים ( .)www.agri.gov.ilבאופן ברור אין
בישראל גוף ממשלתי המכסה את חקר תחומי המגוון הביולוגי ואת שירותי
המערכת האקולוגית.

המשרד להגנת הסביבה
האגף המופקד על נושא המגוון הביולוגי במשרד להגנת הסביבה הוא אגף
שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי היושב באשכול משאבי טבע (עד לאחרונה
היה האגף באשכול תכנון ומדיניות) .תפקידי האגף הרלוונטיים למסמך זה
כוללים (לפי אתר האינטרנט של המשרד  ,www.sviva.govאוקטובר :)2010
קביעת מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים ,ייצוג המשרד בוועדה
לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ובמועצת הגנים והשמורות,
השתתפות בוועדת המשנה של המועצה הארצית לנושאים תכנוניים
עקרוניים ,הפעלת פורום ארצי כדי לקדם שיתוף פעולה בין הגופים הירוקים
השונים ומעורבות של הקהילה בשמירת הסביבה הפתוחה ,הכנת תכניות
לשיקום נחלים ולשימור שטחים פתוחים בסביבות הנחלים ,ייצוג המשרד
בוועדה למימי חופין ובוועדות ההיגוי לתמ"א  ,13גיבוש מדיניות וכלים
לניהול אינטגרטיבי של משאבי החוף ,הטמעת חשיבות השמירה על המגוון
הביולוגי הקיים בישראל תוך קידום הנושא בפעילות המשרד ודיווח לאמנת
המגוון הביולוגי שישראל חתומה עליה ,בשיתוף עם רשות הטבע והגנים.
במשרד להגנת הסביבה אין כיום מדענים העוסקים במדע פעיל בתחום
שמירת הטבע והמגוון הביולוגי .בתוך המשרד להגנת הסביבה ,שהוא קטן
יחסית למשרדים אחרים ,אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי הוא מצומצם אך
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יש כוונה להרחיבו כך שיכלול תפקיד חדש של ראש תחום המגוון הביולוגי.
השר גלעד ארדן הודיע בכנס ירושלים לטבע וסביבה  ,2010שיש תכנון
להרחיב את תחום המגוון הביולוגי במשרד .בחודש מאי  2010פרסם המשרד
את התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל שמטרתה "לקבוע יעדים
והמלצות לפעולה לשימור המגוון הביולוגי .התכנית בוחנת את מצב המגוון
הביולוגי מהיבטים שונים :איומים על המגוון ודרכים לשימורו ,חוק ומשפט,
כלכלה ,חינוך ,מחקר ,תכנון והיבטים בין־לאומיים" (.)www.sviva.gov.il
התכנית כוללת הצעות לשינויי חקיקה ,לתמריצים כלכליים ולשילוב שיקולים
סביבתיים בהליכי תכנון .המשרד מתחיל לעסוק בימים אלו בהערכת שירותי
המערכת האקולוגית של ישראל .למשרד תפקיד מפתח בחיבור בין מדענים
לקובעי מדיניות ולמשרדי הממשלה האחרים.

רשות הטבע והגנים
גוף ממשלתי שתפקידו (מתוקף חוק גנים לאומיים ושמירת טבע ,שאושר
בכנסת באוגוסט  )1963להגן על הטבע ,הנוף ואתרי המורשת בישראל
( .)www.parks.org.ilלרשות הטבע והגנים שלוש מטרות עיקריות
(לפי אתר האינטרנט של הארגון נכון לאוקטובר  )2010שכוללות בתוכן:
שמירה על המגוון הביולוגי ,על המערכות האקולוגיות ועל נופי הארץ
בגנים הלאומיים ,בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים; שמירה על אתרי
המורשת בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע וטיפוחם למען קהל המבקרים;
הסברה וחינוך לשמירה על ערכי טבע ,נוף ומורשת לשם הגברת מודעות
הציבור לנושאים אלה .רשות הטבע והגנים היא תאגיד הכפוף לשר
להגנת הסביבה .חלק משמעותי מתקציבה ממומן מהכנסותיה העצמיות,
בעיקר מדמי כניסה לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים .הרשות אחראית
על אכיפת שמירת הטבע בישראל .ברשות הטבע והגנים יש חטיבת מדע
פעילה ,הכוללת כעשרים מדענים .מרבית מנהלי התחומים המקצועיים הם
בעלי תואר שלישי .מדעני החטיבה יוזמים מחקרים ,סקרים ופעולות ניטור
ברמות שונות ומתקצבים אותם ,כדי לתת מענה לנושאים הקשורים ישירות
לתחומי אחריותם בנושאי שמירת טבע ,שימור מינים ובתי גידול .מחקרים
אלו מיושמים לאחר מכן בתכניות פעולה ובהנחיות לעובדי הארגון במתן
מענה לדרכים נכונות לשימור ולצורות ממשק וניטור נדרשות .כיום
מתנהלים ברשות מחקרים יישומיים בשיתוף עם מדענים באקדמיה ,עם
יועצים פרטיים ועם אנשי הארגון עצמם .היקף המחקר היישומי שמתקיים
אינו משתווה למה שקיים בתחומים אחרים בחברות מחקר ממשלתיות
(גבריאלי  )2008כיוון שהרשות אינה גוף מחקרי אלא גוף מבצע .תפקידי
חטיבת המדע (מתוך  )www.parks.org.ilכוללים ,בין השאר ,הנחיה
של הנהלת הרשות ושל גורמים חיצוניים בנושאי שמירת טבע ,הכנת
תכניות פעולה לשימור מערכות אקולוגיות ומינים ביולוגיים ,מתן הנחיות
להוספת שטחים מוגנים באתרים מרכזיים ,יצירת שיטות ואמצעים לממשק

של שטחים מוגנים ושטחים פתוחים ושיפורם ,יצירת אמצעים למעקב
אחר יעילות אמצעי הממשק ,וטיפול במניעת קונפליקטים בין חיות הבר
לחקלאות .לחטיבת המדע של הרשות יש גם מטרות שיכולות לעזור לצמצם
את הפערים בין מדענים למנהלי השטח ,והן :ליזום מחקרים שתכליתם
לשפר את שמירת הטבע בישראל ,ולבצע אותם; לגייס את האקדמיה
לביצוע מחקרים שהרשות לא מבצעת בעצמה; לגייס את האקדמיה למתן
עצה בנושאים שמעבר לתחום ההתמחות של עובדי הרשות; לרכז מידע
בנושאי שמירת טבע בישראל .כל אחד מהמדענים בחטיבה מופקד על תחום
אחריות מקצועי ,ותפקידו כולל גם הנחיה מקצועית וכתיבת חוות דעת
בתחום אחריותו ,עדכון בחידושים מדעיים וביישומים לפתרונות מעשיים
בשמירת טבע ,גיוס מומחים לקידום מחקרים וסקרים ,ניסוח מדיניות
מקצועית חדשה ,שינוי מדיניות קיימת כתוצאה משינויים בידע המדעי
או בתנאים הסביבתיים ,ושותפות בפרויקטים המבוצעים ברשות .הרשות
רואה חשיבות רבה בקשר עם מדענים באקדמיה .למרות זאת ,במקרים
רבים עדיין יש כיום פערים גדולים בין מדענים באקדמיה ומחקריהם לבין
צורכי הרשות ותרגומם למדיניות וממשק בשטח.

המחקר המדעי בשמירה על איכות הסביבה ולהביא ידע מדעי עדכני בפני
קובעי מדיניות הסביבה בישראל ( .)www.isees.org.ilהאגודה עוסקת
בתחומים סביבתיים שונים ,וחבריה באים מתחומי התמחות מגוונים ,חלקם
מתחומי המגוון הביולוגי ושמירת הטבע .הדו"ח של הוועדה בראשותו
של פרופ' רונלד פוליאם ( )2009הוביל לסדרה של המלצות ולתחילת
פעילות של האגודה למימושן .עיקר הפעילות מתמקדת כיום בארגון

המאר"ג (מערך אקולוגי רב גורמי)
תאגיד בחסות האקדמיה הלאומית למדעים המשלב מוסדות מחקר ,ממשק
וממשל בישראל העוסקים בנושאים סביבתיים .מטרתו לספק למנהלי משאבי
הטבע בארץ ידע מדעי הכרחי שיכול לעזור בקידום השמירה על מגוון המינים
לאורך זמן ובפיתוח בר־קיימא (מתוך  .)lter.bgu.ac.ilהמאר"ג מפתח
מחקרים בתחנות מחקר הפזורות לאורך מפל הגשמים בישראל (כחלק
ממערך ILTER – International Long Term Ecological Research
 .)Sitesלמאר"ג ועדת היגוי מדעית בראשות חבר האקדמיה וכן ִמנהלת,
שחברים בה נציגי המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע והגנים ,קק"ל,
חוקרים ומומחים בתחום הסביבה ,וכן משקיפים ונציגים אחרים מהאקדמיה
ומקרן יד הנדיב (מתוך דו"ח האקדמיה הלאומית למדעים  .)2010המאר"ג
מקים בימים אלו תכנית לאומית לניטור המגוון הביולוגי בשטחים הפתוחים
בישראל .בשנים הקרובות יתמקד המאר"ג בעיקר בהפעלת תחנות המחקר
ארוך הטווח ) ,(LTERsבניטור ,ובפרסום אחת לשנתיים של דו"ח מצב
הטבע בישראל (דו"ח ראשון מתפרסם בימים אלו) .מכאן יכול המאר"ג
להיות קשור (למשל דרך מרכז הסינתזה וההטמעה שלו) לגוף או לארגון
שיעסוק בקשר שבין מדע למדיניות ופרקטיקה ולשמירת טבע מבוססת
מדע כמטרה ,אם כי לא נראה שירצה לקחת תפקידים אלו על עצמו.

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה (ע"ר) היא אגודה מקצועית
בעלת מסורת בת ארבעים שנה ,הכוללת מדענים מתחומי האקולוגיה ומדעי
הסביבה .האגודה מאגדת אנשי מדע ומקצוע בתחומי האקולוגיה והסביבה
בישראל :הן חוקרים מכל האוניברסיטאות וגופי המחקר בארץ הן אנשי
מקצוע בגופים ציבוריים ופרטיים .האגודה פועלת במטרה לחזק את מדעי
הסביבה והאקולוגיה בישראל ,להגביר את המודעות הציבורית לחשיבות
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חילזון מהסוג סגולית שצולם במאי  2009בחוף פולג

צילם :יוסי יערי

הכנס השנתי ,באתר האגודה הפעיל ,בעלון של האגודה ובו חדשות,
עדכונים וידיעות ,בהוצאה לאור של כתב העת "אקולוגיה וסביבה" (כתב
עת למדע ולמדיניות הסביבה) ,בהקמת מאגר של אנשי מקצוע וחוקרים,
ובארגון ימי עיון ושולחנות עגולים בתחומי סביבה המשלבים מדענים
ומקבלי החלטות .כמו כן ,האגודה מקימה בימים אלו תכנית עמיתים,
המיועדת להכשיר מדענים — בוגרי תואר שלישי — לפעול בממשק שבין
מדע לבין קבלת החלטות וקביעת מדיניות בתחומי הסביבה .אלו יעברו
תכנית הכשרה ייחודית ,הכוללת מרכיבים של מדיניות ומנהל ציבורי,
כלכלה סביבתית ופוליטית ופיתוח כישורים אישיים ומקצועיים .במקביל
לתכנית ההכשרה ,יתמחו עמיתי התכנית ברשויות ובמשרדי ממשלה
ובצמוד לבעלי תפקידים בכירים בתחומי הסביבה ,וירכשו ניסיון בעולם
האמיתי של קבלת החלטות וקביעת מדיניות .מטרות התכנית הן להכשיר
ולעודד מדענים צעירים לפעול בתפר שבין מדע לקביעת מדיניות בתחומי
הסביבה; לספק ידע מדעי למקבלי החלטות כדי לשפר את הליכי קבלת
ההחלטות בתחומי הסביבה ולאפשר נגישות רבה יותר לאקדמיה; לשתף
ידע בין מדענים וחוקרים אנשי אקדמיה לבין עובדי ציבור ,מקבלי החלטות
וארגוני סביבה; לבסס רשת של מדענים המיומנים בעבודה בממשק שבין
מדע למדיניות הסביבה; להמחיש לגופים העוסקים במדיניות סביבה את
יתרונות השימוש בידע מדעי וביכולות מחקריות; להגביר את המעורבות
של מדענים בזירה הציבורית ואת המודעות של הציבור לשימושי המדע
בקביעת מדיניות סביבה.

קרן קיימת לישראל (קק"ל)
קק"ל מנהלת שטחים פתוחים רבים בישראל ,כולל אזורי חורש טבעי,
יערות נטע־אדם ,אזורי נופש ופנאי ועוד .על פי אתר האינטרנט שלה
(  ,www.kkl.org.ilאוקטובר  ,)2010הקצאת קרקעות ומשאבי טבע
במדינת ישראל על־ידי קק"ל מתבססת על השימוש ב"ריבית" בלבד
שמספק הטבע ,תוך שמירה על ה"קרן" .הגנה על משאבי הטבע והבטחת
איכות החיים של כל תושבי הארץ ושל הדורות הבאים במדינת ישראל,
הן יעד סביבתי של קק"ל .לחלק מעובדי הארגון יש רקע מדעי ותארים
מתקדמים ,אך מרביתם אינם עוסקים במדע פעיל .בעבר היתה בקק"ל
משרת רכז מחקרים ,אך כיום היא אינה מאוישת .כמו כן ,אין בקק"ל כיום
חטיבת מדע .לקק"ל קולות קוראים למחקרים יישומיים בעלי פוטנציאל
לסייע בממשק .בעבר (בשנות ה־ )90הייתה לקק"ל קרן מענקי מחקר
בתחום האקולוגיה שנועדה לסייע לתלמידי מחקר (הקרן לאקולוגיה) .קרן
זו אינה קיימת כיום .באתר האינטרנט של הארגון מופיע תחת 'תסקירים
ומחקרים' כי בגלל הצורך להבטיח איכות חיים גם לדורות הבאים ,תשקיע
קק"ל משאבים מחקריים מדעיים ותכנוניים בלתי תלויים כדי לבחון את
השפעת פעילותה לטווח ארוך .מטרות אלו דורשות מידע מדעי ועיבוד
שלו לצורך קבלת החלטות ולפעולות ממשק ,ומכאן פוטנציאל משמעותי
לשיתוף פעולה עם מדענים ולקבלת החלטות מבוססות מדע .במדיניות
הייעור של קק"ל הוגדר כי היא תהיה מבוססת על עקרונות של פיתוח
בר־קיימא וכי ניהול היער על־ידי קק"ל יישם גישה אקולוגית שתפעל עם
המערכות הטבעיות ולא נגדן .מומחיות בתחום המגוון הביולוגי והאקולוגיה
היישומית בתוך הארגון ,ועבודה של שיתוף פעולה רציף עם מדענים נחוצה
כדי ליישם מדיניות זו.

המרכז בשימור מינים בסיכון ,ובשימור בתי הגידול החשובים לקיומם...
המטרה העיקרית של מרכז הצפרות היא לשמור על מגוון המינים ועל
המשאבים הטבעיים של ישראל דרך הפעילויות השונות של מרכז הצפרות,
בדגש על ציפורים .נוסף על כך מרכז הצפרות מייחס חשיבות רבה ביותר
גם לשילוב מחקר ,שמירת טבע ,חינוך ותיירות טבע בתוך הפעילויות"...
( .)www.teva.org.ilמרכז היונקים בישראל (מרכז קטן המאויש במשרה
חלקית) אחראי לידע המקצועי שצברה החברה להגנת הטבע בכל הקשור
לשמירה על היונקים בישראל ,ופעילותו כוללת קידום פרויקטים לשמירה
על מיני היונקים בישראל ,ובהם הוצאת הספר האדום של החולייתנים
בישראל בשותפות עם רשות הטבע והגנים ,טיפול בבעיות אקטואליות
הקשורות ליונקים המצויים בקונפליקט עם האדם וביצוע סקרי יונקים
כחלק מפעילות מתמשכת לבחינת מצב היונקים ולמניעת הפגיעה בהם.

החברה להגנת הטבע
נוסדה בשנת  1953והיא עמותה ציבורית בלתי תלויה הפועלת שלא למטרות
רווח .על פי אתר האינטרנט שלה ,כ־ 45,000בתי אב חברים בחברה להגנת
הטבע ,הממקדת את עיקר פעילותה בהגנה ובשמירה על השטחים הפתוחים
של ישראל .המטרות העיקריות של החברה הן :לשמור על הסביבה ,על
ערכי הטבע ,הנוף והמורשת ההיסטורית והתרבותית של האדם בישראל
ובכלל; לחנך להכרת הסביבה ולידיעת הארץ; לפעול בקרב רשויות
השלטון להגברת מודעותן לנושאי הסביבה ולהגברת נכונותן לפעול למען
קידום חקיקה שומרת סביבה; ליצור מודעות לשמירת הטבע והסביבה;
לפעול לעיצוב עמדות הציבור ומקבלי ההחלטות בנושאי טבע וסביבה;
להגביר את המחויבות שלהם לשמירת הטבע והסביבה ועוד .בימים אלו
פתחה החברה להגנת הטבע משרה חדשה של רכז מדיניות לשימור המגוון
הביולוגי באגף שימור סביבה וטבע .חלק מעובדי החברה להגנת הטבע
הם בעלי רקע אקדמי ,אך מרביתם אינם עוסקים במדע .עיקר הפעילות
המחקרית בחברה להגנת הטבע מתקיימת במרכזי מידע ,העוסקים במחקר,
בקידום פרויקטים ,בהעלאת מודעות ציבורית ,בסקרים ובניטור .אלו
כוללים את מרכז הצפרות הישראלי ,שנוסד בשנת  1980ועוסק "בקידום
הצפרות בישראל ...בשמירת טבע ,במחקר ,בחינוך ובפעילויות תיירות טבע
שמטרתן העיקרית הגנה ושמירה על העופות בישראל .עיקר עיסוקו של
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עץ השקמה העתיק ליד קיבוץ געש

צילם :יוסי יערי

מכון דש"א (דמותה של ארץ)
המכון הוקם והחל לפעול בשנת  1992ביוזמתו של יואב שגיא (מנכ"ל
ויו"ר החברה להגנת הטבע לשעבר) במטרה לרכז פעילות לפיתוח ולגיבוש
עקרונות מדיניות וכלים ,שיבטיחו שמירה על משאבי הקרקע ועל השטחים
הפתוחים ,ולפעול ליישומם במדיניות ,בתכנון ובביצוע .המכון פועל כגוף
עצמאי בניהול תכניו המקצועיים ומהווה מקום מפגש וחשיבה לבעלי
מקצוע ולגורמים העוסקים בנושאי השמירה על השטחים הפתוחים .בראש
המכון עומדת מועצה שחברים בה אנשי מקצוע בתחומים מגוונים והוא
פועל מנהלית במסגרת החברה להגנת הטבע .תחומי הפעילות של מכון
דש"א כוללים גיבוש עקרונות מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים:
פעילות לאימוץ העקרונות וליישומם ברשויות השלטון ,איסוף מידע על
השטחים הפתוחים וערכיהם וניתוחו ,מעורבות בתכנון ארצי ובניהול של
שטחים פתוחים לצורך שמירה עליהם ,ופיתוח מודעות לחשיבות השטחים
הפתוחים ולדרכי השמירה עליהם .מכון דש"א מורכב מיחידת ממ"ג (מרכז

מידע גאוגרפי –  )GISומיחידת סקר והערכה של שטחים פתוחים (יחידת
סקרי טבע ונוף) .תחומי הפעילות של יחידת הממ"ג כוללים אספקה של
שירותי מיפוי וניתוח מרחביים כרקע לתכנון .יחידת הסקרים עוסקת
בסקרי טבע ונוף "כחלק מתהליך התכנון ...הליך זה כולל הן את איתורם
של שטחים שנועדו לפיתוח מסיבי – לבינוי ,לתשתיות וכיו"ב; הן את ניהולם
של שטחים המיועדים להישאר פתוחים ,כגון שמורות טבע ,יערות ושטחים
מוגנים אחרים" ( .)www.deshe.org.ilמכון דש"א מפרסם מסמכי עמדה
ומסמכים נוספים בנושאי תכנון ומדיניות (למשל מסמך בנושא הרפורמה
המוצעת בתחום התכנון והבנייה שיצא בשנת  )2010ומדריכים בנושאים
יישומיים (כמו מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע בסביבה העירונית משנת
 .)2010מכון דש"א מרכז ומפעיל צוות חשיבה מקצועי לגיבוש תפיסות
וכלים הדרושים לשילוב בין צורכי הפיתוח לשמירה על השטחים הפתוחים.
המכון ,בסיוע מומחים מצוותי החשיבה ,שותף למאמצי השכנוע של גורמי
התכנון ושל מקבלי ההחלטות לאימוץ ההמלצות ולמעקב אחר יישומן.

ארגוני סביבה לא ממשלתיים אחרים
(מלכ"רים)
יש מספר רב של ארגונים ללא מטרות רווח בישראל העוסקים בתחומי
סביבה ,רבים מהם עוסקים גם בתחומים חברתיים .ככל הידוע לנו ,אף
אחד מהם לא מתמקד במגוון ביולוגי ובשירותי המערכת האקולוגית או
עוסק בהם ישירות ,אך למרביתם יש פוטנציאל להשתתף בשיח ולעסוק
בתחום בעתיד .אלו כוללים לדוגמה את אדם טבע ודין ,מגמה ירוקה ,מרכז
השל לחשיבה ומדיניות סביבתית ואחרים .ישנם גם ארגונים ועמותות
המתמקדים בעיקר בפעילות אזורית ,למשל נגב בר־קיימא ,הקואליציה
לבריאות הציבור ועוד .ארגוני הסביבה הלא ממשלתיים פועלים בזירה
הציבורית ,בוועדות תכנון ובנייה ,עוסקים בפעילויות עם הציבור ,בעררים
משפטיים וכד' .הארגונים כוללים מעט מאוד מדענים פעילים ,והייעוץ
המדעי החיצוני שלהם לעתים קרובות מוגבל.

מוסדות מחקר חוץ אקדמיים
מכון ירושלים לחקר ישראל הוא "מכון מחקר אקדמי עצמאי למחקרי
מדיניות בנושאי ירושלים ,הסכסוך הישראלי־פלסטיני וכן בנושאי מדיניות
סביבתית" ( .)www.machonyerushalayim.comהמרכז למדיניות
סביבתית שלו מתמקד ב"מדדי קיימות ותרחישי עתיד ,דיפלומטיה סביבתית,
משילות סביבתית ,כלכלה סביבתית ,ניהול סיכונים סביבתיים" .מטרתו
לתרום להעשרת תהליכי החשיבה והתכנון ולהשפיע על תהליך קבלת
ההחלטות ועל עיצוב המדיניות בישראל בתחומי המחקר העיקריים שלו.
באתר המכון מופיע כי "המכון פועל להשגת מטרתו באמצעות יצירת ידע
רלוונטי ,מדויק ומעמיק ,ביצוע מחקר רב־תחומי ,הכנת המלצות מדיניות
והצעות תכנון מבוססות מחקר לתועלת מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות
ברמות הממשל השונות ,ציבור החוקרים ,המגזר השלישי והציבור הרחב".
במכון כעשרה חוקרים פעילים ,חוקרים מן החוץ ,וועדה אקדמית שיושבים
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בה מדענים בכירים מאוניברסיטאות בישראל .המכון ,בין פעילויותיו ,עורך
כנסים ואירועים ציבוריים ,ומפרסם ספרים ודו"חות בתחומי עיסוקו .המכון
אינו מתמקד כיום בשמירת טבע ומגוון ביולוגי ,אף כי פעילות המרכז
למדיניות סביבתית נושקת לעתים לנושאים אלו (למשל מחקר שנעשה
לאחרונה בנושא מינים פולשים).
מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה ,הוא מכון למחקרי
מדיניות ,טכנולוגיה ,סביבה ומדינה שהוקם בטכניון בשנת  .1978לפי
אתר האינטרנט שלו נכון לאוקטובר ,)www.neaman.org.il ( 2010
עוסק המכון במחקרי מדיניות ציבורית במגוון נושאים בתחום הפיתוח
הכלכלי ,החברתי והמדעי־טכנולוגי של מדינת ישראל .פעילות המחקר
בתחום המדיניות הציבורית מתרכזת בתשתיות הפיזיות ,המדעיות־
טכנולוגיות והתעשייתיות ובתשתיות ההון האנושי הקובעות את חוסנה
הלאומי של מדינת ישראל .במוסד מבוצעים מחקרי מדיניות וסקירות,
שמסקנותיהם והמלצותיהם משמשות את מקבלי ההחלטות במשק
על רבדיו השונים .מחקרי המדיניות נעשים בידי צוותים מהאקדמיה
ומהתעשייה .לצוותים נבחרים האנשים המתאימים ,בעלי כישורים
והישגים מוכרים במקצועם .במקרים רבים העבודה נעשית תוך שיתוף
פעולה עם משרדי ממשלה .המוסד עוסק גם בנושאי התוויית מדיניות
לאומית שעניינה מדע ,טכנולוגיה והשכלה גבוהה .מוסד שמואל נאמן
פרסם סקירות ומחקרי מדיניות רבים ,המשמשים מקבלי החלטות ואנשי
מקצוע במשק ובממשל ,כולל בתחומי סביבה שונים ,אם כי לא התמקד
עד כה בתחום שמירת הטבע והמגוון הביולוגי .נוסף על כך מוביל מוסד
שמואל נאמן מרכזי מידע ,ומסייע בפרויקטים לאומיים (גם בתחום איכות
סביבה) ובפרויקטים בעלי חשיבות חברתית לאומית .מוסד שמואל נאמן
מארגן גם ימי עיון בתחומי העניין שהוא מוביל.

האקדמיה — אוניברסיטאות ,מכללות ותכניות
ללימודים אקדמיים
כאמור בגוף הדו"ח ,מרבית המדענים בישראל העוסקים בתחומי שמירת
הטבע ,המגוון הביולוגי או בתחומים קרובים להם ,נמצאים באקדמיה –
באוניברסיטאות ובמכללות .אף על פי שישנה עלייה בביקוש ללימודים
בתחומי המגוון הביולוגי ושמירת הטבע בישראל מצד סטודנטים ,ההיצע
של תכניות הלימודים (לתארים שונים) בתחום שמירת המגווון הביולוגי
בישראל הוא מוגבל מאוד .בישראל עדיין לא קיבל התחום את התאוצה
שיש לו בעולם בשנים האחרונות ,שבמסגרתה מקדמות אוניברסיטאות
יוקרתיות מהלכים להידוק הקשרים בין האקדמיה למקבלי החלטות
ולמנהלי שטח .בעשור האחרון ישנן יוזמות רבות מתוך האקדמיה בארה"ב,
באירופה ,באוסטרליה ובמדינות רבות אחרות ,הכוללות פתיחת יחידות
אקדמיות ותכניות לימודים ייעודיות שמטרתן להכשיר סטודנטים לתואר
ראשון ולתארים מתקדמים לעסוק בתחומים אלו ולגשר על הפערים בקשר
שבין מדע ,מדיניות ופרקטיקה (לדוגמה באוניברסיטאות סטנפורד ,ייל,
הרוורד ,קולומביה ,דיּוק ,קורנל ,קיימברידג' ,אוקספורד ,האוניברסיטה
האוסטרלית הלאומית ורבות אחרות ).פירוט נוסף נמצא באתר האינטרנט
הנלווה למסמך זה. www.ScienceBasedConservation.org :

הדוכיפת נבחרה לציפור הלאומית במסגרת חגיגות שנת ה־ 60למדינת ישראל
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ABSTRACT
This report summarizes an initiative aimed at bridging the gap between conservation science, practice and policy
in Israel and promoting science-based conservation of biodiversity. This initiative was led by a working group
comprised of academics, governmental and non-governmental organization representatives, policy makers and
practitioners. The objective was to strengthen the long-term links between scientists, practitioners and policy
makers and to propose a set of actions that would promote the scientific foundation of biodiversity conservation
in Israel.
Based on the detailed review and analysis performed as part of this project, it is clear that Israel currently
lacks an institution that is responsible for applied research and scientific outreach in the fields of biodiversity
conservation and ecosystem services, and which can provide a better basis for policy and management of
Israel’s ecosystems. This report recommends the establishment of a national biodiversity and natural resources
institute, which will place Israel in an international leadership position in this important arena.
The National Institute for Biodiversity and Natural Resources should be an independent body. Its major goals
and authority will be to perform applied research and to establish the links between science, policy and practice
in the fields of biodiversity conservation and ecosystem services in Israel. The institute will provide accessible
scientific support to policy makers and managers. Investment in the proposed institute will be an effective
and important tool for advancing evidence-based policy. Along with the establishment of Israel’s National
Institute for Biodiversity and Natural Resources, a series of actions are recommended for various organizations
that will promote interaction between scientists, policy makers and practitioners in Israel, thus effectively strengthening
the scientific basis of biodiversity conservation. These recommendations are detailed in the report.
More information and products from the activity of the working group can be found in:
www.ScienceBasedConservation.org

Cover Photo: An endangered Loggerhead Sea Turtle coming up to lay eggs along Netanya’s Mediterranean beach. Pollution, marine traffic, fishing,
beach development, night lights and other threats are endangering this and other marine species in the Mediterranean Sea and globally.
Photo: Yosi Yaari
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EXECUTIVE SUMMARY

In recent years, there has been a dramatic increase in the
awareness of the importance and value of biodiversity and
the ecosystem services it provides to humans at both local
and global levels. Biodiversity conservation is complex, and
requires substantial knowledge, clearly defined goals, and
often a quick response. It also requires an effective and
thoughtful use of limited resources.
Science-based conservation of biodiversity is especially
important in Israel – a small country with exceptionally rich
and unique biodiversity that is under continuously escalating
threats. Nevertheless, there are clear gaps between the policy
makers and practitioners that shape the future of Israel’s
biodiversity and the scientific knowledge that can assist in
promoting effective, relevant and evidence-based action.
During 2009-2010, a working group comprised of academics,
governmental
and
non-governmental
organization
representatives, policy makers and practitioners led an
initiative aiming to bridge the gap between conservation
science, practice and policy in Israel. The overall aim of
the working group was to propose a set of actions that
would advance the scientific basis of the conservation
of biodiversity and natural resources in Israel. The
objective was to strengthen the long-term links between
scientists, practitioners and policy makers in the area of
biodiversity conservation and to promote science-based
conservation of biodiversity in Israel.
Additional goals were to map the gaps within and amongst
various organizations working in the field; to study the
platforms and solutions adopted in other countries and
globally; to enhance links with international organizations
with similar goals; to build partnerships and improve
communication between scientists and decision makers and
to propose platforms that would promote the cooperation of
people within the biodiversity conservation arena in Israel.
The ultimate goal was to improve the ability of sustaining and
protecting Israel’s unique and rich biodiversity. This was done
by involving a wide range of organizations and stakeholders.
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The activity of the Israeli working group is in line with the
UN’s newly established Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).
This forum is equivalent to IPCC, the International Panel on
Climate Change. The new IPBES platform aims to provide
policy makers with the best science available for decisions
and to improve communication between scientists and policy
makers in the fields of biodiversity and ecosystem services.
This is done with the hope of minimizing the rapid decline
of native biodiversity and the valuable ecological services to
which it contributes.
The science-based conservation working group mapped
major gaps in Israel, including: (i) the need to create
a framework for applied scientists and research that
would address the shortage in the area of applied
conservation, ecology and biodiversity; (ii) the need for
stronger financial support for applied science in the
field and the need to establish a research foundation and
direct dedicated grants (for scientists and students) that
would fund applied research in the area of biodiversity
conservation, which could be translated into policy and
management recommendations; (iii) the need to provide
scientific support and outreach of scientific knowledge
to policy, and to provide a one-stop-shop for scientific
advice for policy makers and national projects, including
Israel’s National Biodiversity Plan; (iv) the need to train
policy makers, managers and academics – to increase
awareness of the importance of scientific knowledge in
making decisions, as well as training scientists about how
to better communicate with policy makers and managers;
(v) the need to enhance communication between the major
players in Israel’s biodiversity and conservation arena
and with international partners and (vi) the importance of
establishing and managing a central national database in
the fields of biodiversity and ecosystem services.
The working group identified several important issues
towards practical recommendations in Israel, which are
detailed in this report. There is wide interest in building and

strengthening the connections between scientists, policy
makers and practitioners in Israel and internationally. There
are many similarities in the difficulties and challenges faced
elsewhere around the world in closing the gaps between
scientists, decision makers and practitioners. There is
a range of platforms aimed at linking the major players
worldwide. Most of these platforms receive governmental
support and some have the mandate to provide policy advice.
It is important to direct funds to inter-organizational activities
that promote these links in order to encourage scientists,
policy makers and practitioners to work together.

Based on the gap analysis and detailed review performed as
part of this project, it is clear that Israel is currently lacking
an institution that is responsible for applied research in the
area. It also lacks scientific outreach in the area, which can
provide a better basis for policy and management of Israel’s
ecosystems and natural resources. Such a platform should
be supported (at least partly) by governmental funds, and
should be built in correspondence with Israel’s current
needs, context, budgets and organizational framework. Such
an institute is required in order to:
• Enable effective biodiversity conservation and provision
of ecosystem services in Israel.
• Maximize the scientific potential and demand for these
fields among the young generation as well as earlycareer scientists.
• Provide a basis for interdisciplinary research and a
meeting place between natural scientists and social
scientists including economists, political scientists,
geographers, planners, and practitioners.
• Save limited resources that are wasted when decisions
are uninformed, uncoordinated, duplicated, and when
existing information and data is dispersed among
organizations and is not available for the use of
practitioners and policy makers.

The endangered Nazareth Iris in the Upper Eastern Galilee
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In addition, it is crucial that academic institutions build
systems to accredit and reward academics that work with
policy makers and practitioners in practical conservation.
There is a need to develop a cadre of people in Israel
with interdisciplinary training that can understand and
converse in multiple ‘languages’, as well as knowledge
brokers and science communicators that can help link
between science, policy and practice. Techniques should
also be explored that extend and strengthen the scientific
staff of organizations that deal with conservation in
Israel. In addition, more efforts should be directed
towards collaboration and to maximizing the returns
from the limited budgets, rather than emphasizing the
historical differences between organizations dealing with
biodiversity conservation.
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This report recommends the establishment of
a national biodiversity and natural resources
institute in Israel. This institute will target a wide
range of topics, areas and gaps that are currently
not addressed in Israel, and will place Israel as
an international leader in this important area.
The National Institute for Biodiversity and Natural
Resources will be an independent body. Its major goal
and authority will be to perform applied research, and to
establish the links between science, policy and practice
in the fields of biodiversity conservation and ecosystem
services in Israel. Investment in the proposed institution in
Israel will be an effective and important tool for advancing
evidence-based decisions and policy in the areas of
biodiversity and ecosystem services. The institute will
directly and continuously link scientists, policy makers and
practitioners with one another, while providing accessible

Agricultural fields during springtime with native red poppies and white mustard (in yellow) in Lachish region

scientific support to policy makers and managers.
The establishment of the proposed National Institute for
Biodiversity and Natural Resources corresponds with
applied research organizations that exist for many years
in other environmental fields, such as the Agricultural
Research Organization (Volcani Center), the Israel
Oceanographic and Limnological Research Institute and
the Geological Survey of Israel. These institutions lead
applied research and address public and national needs
that come up in Israel in other environmental fields.
The new proposed institute will address the need for
applied scientists in the field and will include in-house
permanent scientists and residents (including graduate
students linked to universities), and promotion will be
based on the institution’s goals, in addition to academic
criteria. The institute will include ecologists, environmental
lawyers, environmental economists, public policy experts,
database experts, spatial planners, database and
Geographic Information Systems experts, and others.
This configuration will enable stronger ties between
academics from diverse areas. The institution will employ
knowledge brokers and science communicators who will
work towards increasing the accessibility of scientific
information and data to policy makers and managers. The
institute will support and promote research in the fields
of biodiversity and ecosystem services in the humanand society-context and will provide policy support in the
framework of biodiversity and ecosystem services.
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The activity, authority and organizational structure of the
proposed institute will include establishing the agenda
for national scale research in the fields of biodiversity
conservation, collecting data and information, as well
as responsibility for a national grant foundation for
applied research for scientists and graduate students,
which will fund research with management and policy
recommendations. The institute will be authorized to
provide policy advice, evidence-based and professional
advice to planners, managers and policy makers. It will form
an umbrella institute for joint activity of multiple relevant
organizations and will enable better coordination between
different institutions, stakeholders and organizations
that work in related fields (such as agriculture, health
and tourism).
The institute will provide support in applying and updating
the National Biodiversity Plan, in assessing ecological
systems in Israel, in regulation and legal processes, in joint
work with the Knesset’s Research and Information Center,
and in dealing with issues and national topics that require
rapid response and scientific support. The institute will also
address long-term issues, such as improving the outreach
and accessibility of data and incorporating biodiversity
considerations into regional and national (spatial) plans. It
will also improve the ability to professionally analyze the
value of Israel’s natural resources and ecosystem services
following an interdisciplinary approach. This will enable
scientific information to be provided clearly and directly to

policy makers. It will provide a link to other related fields
such as climate change, where the sum of the parts is
bigger than each part when considered alone. The institute
will provide training for policy makers and managers in the
area of biodiversity conservation and ecosystem services
(e.g., via executive courses and workshops). It will also
offer training for environmental assessors, set standards
for assessments in the private and public sectors, and
provide professional support for national environmental
assessments when required.
The National Biodiversity and Natural Resources Institute
will include several units, such as:
1.

2.

3.

4.

5.

Applied research unit: activity will include (i) applied
research in the fields of biodiversity conservation
and ecosystem services, including interdisciplinary
research (natural and exact sciences, social sciences,
law); (ii) Rapid Response Unit; (iii) Research and
Management Unit for national databases on biodiversity
and ecosystem services.
Research Foundation for applied research and
synthesis: management and directing of grants on
a competitive basis, focused on management- and
policy-directed research.
Science-policy access, outreach and support unit:
scientific support for policy, publication division (e.g.,
policy papers, scientific material for managers etc),
Internet website for outreach and broad impact. This
unit will be in charge of the science-policy interface.
Training unit for policy makers, practitioners,
managers and scientists: including training for public
and private organizations performing environmental
assessments.
A coordination and liaison unit: links to other policy and
science institutions in Israel and abroad, coordination to
universities, assistance with international treaties, and a
science-policy forum.

Along with the establishment of the National Institute for
Biodiversity and Natural Resources in Israel, a series of
actions are recommended for various organizations that
will enable better connections between scientists, policy
makers and practitioners. This will effectively strengthen
the scientific basis of biodiversity conservation in Israel.
These recommendations are detailed in the report, which

VIII

SCIENCE-BASED CONSERVATION IN ISRAEL

Bonelli’s Eagle flying over the Negev Highlands near Sede Boker
Photo: Liana Joseph

also provides an overview of the major organizations and
institutions currently dealing with biodiversity conservation
in Israel and the scientific basis for their activity. Most of
these organizations were partners in the initiative and
working group activity, and we hope that our activity will
allow decisions that improve the scientific basis of the
conservation of biodiversity and ecosystem services in
Israel to be made. This will enable stronger and more
effective links between science, policy and practice in the
crucial area of biodiversity conservation. The combination
of Israel’s rich biodiversity in both terrestrial and marine
ecosystems, its location at the geographic crossroads
between Asia, Europe and Africa, the practical experience,
the scientific potential and human resources of the country,
can place Israel, with wise investment, as a leader in the
area within a relatively short time.

More information and products from the activity of the
working group can be found in:
www.ScienceBasedConservation.org

The Hoopoe was recently selected as Israel's national bird
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