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שגב ואחרים  /ערכן האקולוגי-כלכלי של דיונות החול

נספח  .1שאלון בחירת הנוף המועדף*

חולות מישור החוף עוברים תהליך טבעי של התייצבות – דיונות החול מתכסות בצומח אשר
בהדרגה הופך אותן לדיונות יציבות – ללא תנועת חול .בניגוד למה שמקובל לחשוב – חול נודד
הוא לא קללה ,הוא מערכת אקולוגית ייחודית .מה אנחנו מפסידים כשדיונות החול מתייצבות?


שינויים בנוף – נוף של דיונות נודדות ,שמזמינות את המטייל ליהנות מהן ,נוף שהיה
פעם נחלת כל מישור החוף  -הולך ונעלם.



אוכלוסייתם של צמחים ובעלי חיים שהחולות הוא המקום היחיד בו הם מסוגלים
להתקיים  -יורדת והם עלולים להיעלם.



צמחים ובעלי חיים ממקומות אחרים ,חודרים אל החולות וכובשים את מקומם של
הצמחים ובעלי החיים המקומיים.

החוקרים התלבטו בשאלה האם יש צורך בהתערבות וטיפול (בממשק) כדי לשמר את הנופים,
הצומח והחי האופייניים לחולות ,ואם כן כיצד לעשות זאת? הם מצאו שכדי לשקם את מערכת
החולות אפשר להסיר חלק מהצומח הקיים באופן מבוקר.
באמצעות הסרה חלקית של הצומח – יישמר הנוף יהיו בו מגוון נופי דיונות (יהיו דיונות נודדות,
וגם דיונות יציבות) וכן מגוון מיני הצמחים ובעלי החיים האופייניים לחולות.
ללא התערבות ,השימור יהיה פסיבי  -הדיונות תתייצבנה ,וצמחיה צפופה תכסה אותן .נוף
הדיונות ישתנה ,והוא יהיה דומה לנופים ממקומות אחרים.

כדי להעריך את התועלת ומידת הנכונות של הציבור לשימור נוף החולות אנחנו מבקשים ממך
להתבונן בתמונות הבאות ,לשקול את התוצאות של אי התערבות מול התוצאות של התערבות
באמצעות הממשק של הסרה חלקית של הצומח ,ולענות על השאלות הבאות:

התמונות לבחירת הנוף המועדף

תמונה א'  -נוף של דיונה חשופה (נודדת)

תמונה ב' – נוף של דיונה יציבה

 .5התבונן/ני בתמונות וציין/י  -מה הוא הנוף שנראה רצוי ביותר בעינך:
א .נוף של דיונות חשופות
ב .נוף של דיונות יציבות
למשיבים א – עברו לשאלות 8 – 6
למשיבים ב – עברו לשאלות 00 – 9

אם תוקם קרן שמטרתה ניהול ממשק שיישמר את הנוף של דיונות חשופות
ופעילות ,באמצעות הסרה חלקית של הצומח:

 .6האם היית מוכן לשלם סכום של  05ש"ח כל שנה במשך  3השנים הקרובות ,עבור ממשק שיישמר את
הדיונות הפעילות?
א .כן

ב .לא

למשיבים כן – עברו לשאלה  7למשיבים לא עברו לשאלה 8

 .7האם היית מוכן לשלם סכום של  ₪ 50כל שנה במשך  3השנים הקרובות ,עבור ממשק שיישמר את
הדיונות הפעילות?
א .כן

ב .לא

 .8האם היית מוכן לשלם סכום של  ₪ 50כל שנה במשך  3השנים הקרובות ,עבור ממשק שיישמר את
הדיונות הפעילות?
א .כן

ב .לא

אם תוקם קרן שמטרתה ניהול ממשק שיישמר את הנוף המיוצב על ידי מניעת
התערבות והסרה של הצומח:
 .9האם היית מוכן לשלם סכום של  ₪ 05כל שנה במשך  3השנים הקרובות ,כדי שינוהל ממשק
שאינו מתערב בתהליך התייצבות החולות ?
א .כן

ב .לא

למשיבים כן – עברו לשאלה  01למשיבים לא עברו לשאלה 00

 .01האם היית מוכן לשלם סכום של  ₪ 50כל שנה במשך  3השנים הקרובות ,כדי שינוהל ממשק שאינו
מתערב בתהליך התייצבות החולות ?
א .כן

ב .לא

 .00האם היית מוכן לשלם סכום של  ₪ 50לשנה במשך  3השנים הקרובות ,כדי שינוהל ממשק שאינו
מתערב בתהליך התייצבות החולות ?
א .כן

ב .לא

* שאלון זה הוא אחד מבין  4סוגי השאלונים שהועברו בסקר .בכל אחד מהם
הוצגו סכומים שונים.

