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שומרי היערות
סכנת השרפות, שהיא המוחשית ביותר ומסכנת חיי אדם ורכוש, מכתיבה את סדרי 
העדיפויות בעת ביצוע ממשק דילול חורש ויער בכרמל. מה ההבדלים בין חורש ים 
תיכוני לבין יער נטוע? מהן מטרות הממשק וכיצד הוא מתבצע? ולמה מומלץ לשוב 

ולטייל שנה אחר שנה באזור השרפה? 

עצה, ה )מלשון  המעוצה  צומח 
העץ  בענפי  העיקרי  המרכיב 
ובמרכז  בצפון  מופיע  וגזעיו(, 
עיקריים.  צומח  טיפוסי  בשני  ישראל 
החורש הים תיכוני, שהוא תצורת הצומח 
מרביתו  שאת  הנטוע,  והיער  הטבעית, 
מחטניים:  עצים  של  כיערות  מכירים  אנו 

אורנים, ברושים ומינים נוספים.
החורש הים תיכוני מורכב משני טיפוסים 
של עצים. עצים ושיחים ירוקי עד, שלהם 
עלים קשים, כמו אלון מצוי, חרוב מצוי, 

למיניו.  ואשחר  דפנה(  )עלי  אציל  ער 
בשלכת  העומדים  עצים  גדלים  בצדם 
תולע  אלון  ארצישראלית,  אלה  כמו 
וכליל החורש. עצים אלו גדלים זה בצד 
זה ויוצרים פסיפס מגוון עם מיני שיחים 
ברובו  מורכב  הנטוע  היער  ועשבוניים. 
נטיעתו  ומטרות  עצים  של  אחד  ממין 
הטבע,  בחיק  נופש  ומגוונות;  שונות  היו 
לא  מניעת השתלטות על קרקע בבנייה 
של  להתהוותו  בסיס  יצירת  ואף  חוקית 

החורש הים תיכוני. 

כתב וצילם: דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים בחטיבת מדע, רשות הטבע והגנים

הפחתת הצומח המעוצה 
בשטחים הטבעיים

נעשו  ישראל  מדינת  של  הקמתה  בעת 
הים  החורש  אזורי  על  להגן  מאמצים 
מבוקרת,  לא  ורעייה  כריתה  בפני  תיכוני 
המקרים  בשני  יערות.  גם  ניטעו  בזמן  ובו 
נחלו הגופים האמונים על מלאכתם, שומרי 
גיסא,  והמייערים מאידך  גיסא  הטבע מחד 
הצלחות. החורש הים תיכוני שב והשתקם 
והמרכיב המעוצה שבו הפך מעצים בודדים, 
פזורים ומדוכאים לעצים עם נוף רחב. ענפיו 

יערות נטועים בצד חורש טבעי יוצרים פסיפס ירוק במורדות יגור

טבע

יערות אורן וחורש מעורבים שנשרפו עד היסוד 
בהר שוקף בכרמל, דצמבר 2011
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שרפת 2010 בכרמל בנחל אורן תיכון - אפשר לראות יערות אורן שנשרפו כמעט כליל, לעומת חורש 
אלונים שכמעט לא נפגע 

אורן ירושלים הגדל בר בארץ. המטרה: ליצור עומדי יער מבודדים של אורן זה בכרמל כך שגם יישמר 
המין וגם תימנע שרפת צמרות

ליצירת  שלצדו  בזה  פוגעים  אחד  עץ  של 
רצף ירוק המכסה שטחים נרחבים. היערות 

הנטועים גם הם גבהו והפכו צפופים.
בפנינו  הציבה  הראשונית  ההצלחה  אך 
והיער  אתגרים חדשים. הצטופפות החורש 
גרמה להצטברות חומר צמחי מת ויבש מתחת 
לחופת העלים. חופת העלים הצפופה צמצמה 
מאוד את אור השמש המגיע לקרקע היער 
בהופעתם  ניכרת  להפחתה  וגרמה  והחורש 
בצל  צמחי  של  וכן  שנתיים  חד  מינים  של 
ופקעת. עצי המחט שניטעו התבררו כמינים 
בעליהם  המצויים  חומרים  עקב  בעירים 
שגרמו  ולמזיקים  למחלות  פגיעים  וכן 
היעדרם של  מנופם.  ניכר  להתייבשות חלק 
של  והוצאתם  טבעיים  עשב  אוכלי  יונקים, 
אלו המבויתים, איסור כריתת עצים להסקה 
גידול  היישובים,  ניכר בשטחי  גידול  גם  אך 
במספרי נופשים בטבע וריבוי אתרי פסולת 
ניכר  לגידול  גרמו  הפתוחים,  בשטחים 

באירועי השרפות.
לאחר השרפה הגדולה הראשונה שאירעה 
מחקרים  נערכו  בכרמל,   1989 בשנת 
נכתבו  ואף  עבודה  צוותי  הוקמו  רבים, 
השונות,  התובנות  את  המאגדים  מסמכים 
השטח  אנשי  מתובנות  הן  מהמחקרים,  הן 

ממשק אקולוגי הוא מושג המגדיר 
את אופן ניהולו של שטח נתון. 

המנעד מתפרש מאפס פעולות, 
כלומר הכרה כי יש חשיבות 

לפעילותה של מערכת אקולוגית 
ללא התערבות ישירה של האדם, 

ועד ממשק אקטיבי קיצוני, שבו אנו 
יוצרים בתי גידול חדשים, למשל 
חפירת בריכת חורף. כיום, לאור 

מחקרים ותצפיות בתהליכים טבעיים 
מבצעת רשות הטבע והגנים פעולות 
ממשק רבות בשמורות טבע ובגנים 

לאומיים. לצורך ביצוע הממשק 
נכתבת תכנית ממשק מפורטת 

הנסמכת על מחקר או חוות דעת 
של מומחים. לאחר ביצוע פעולות 

הממשק מתבצע ניטור לבחינת 
תוצאות פעולות הממשק. 

הידעתם?
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מתכניות  שנגזרו  החדשות  מהמטרות  והן 
מקומיות ובינלאומיות. מתוך אלו בחרה רשות 
הטבע והגנים את המטרות לממשק הצומח 
ויער בארץ בכלל  המעוצה בשטחי חורש 

ואילו הכרמל מובא כדוגמה פרטנית.
בכמות  הפחתה  הייתה  המרכזית  המטרה 
הטבעיים.  בשטחים  המעוצה  הצומח 
מהחורש  מבוקר  באופן  עצים  הוצאת 
המורכבות  בהגדלת  לנו  מסייעת  ומהיער 
המבנית של החורש והיער ולפיכך בהגדלה 
והצמחים,  החיים  בעלי  מיני  מגוון  של 
היכולים להתקיים באותם תאי שטח, שעד 
שלהם  הצומח  במבנה  אחידים  היו  כה 
פעולות  ננקטו  במידה  בה  ובצפיפותו. 
להרחקת עצים מצירים ראשיים וממסלולי 
טיול וחניונים משני טעמים: האחד, שמירה 
על המשתמשים בשטחים אלו מפני נפילת 
שרפה,  בעת  דרכים  מחסימת  או  עצים 
והשני, מניעת התפתחות שרפות במקומות 
שאליהם מגיעים מבקרים ולפיכך הרחקת 
השרפות  את  להעביר  היכולים  חומרים 

ללב השטח הפתוח.
אורן  על  שמירה  הייתה  נוספת  מטרה 
בתחילה  בארץ.  בר  הגדל  ירושלים 
ביותר,  לעתיקים  שנחשבו  עצים  אותרו 

פריחת כלניות ברכס אצבע בכרמל, מרס 2011

טבע

בכרמל, בהר מירון, בהרי יהודה ובמקומות 
עד  להבין  ניסו  גנטיות  בשיטות  נוספים. 
שניטעו  מהעצים  נבדלים  אלו  עצים  כמה 
כיום  פועלים  התוצאות,  לאור  ביערות. 
ליצור עומדים מבודדים של עצים אלו כדי 
גנטי,  ומזיהום  השרפות  מפגיעת  לשמרם 
הנישאת  אבקה  באמצעות  להגיע  היכול 
לארץ  הובאו  שזרעיהם  מאורנים  ברוח, 

מארצות הים התיכון שממערב לנו.

דילול עצים ועיצוב אזורי חיץ
החורש  שטחי  כזה?  למבצע  נערכים  איך 
והיער בחלקה הצפוני והמרכזי של ישראל 
ההחלטה  קבלת  ומעת  למדי  נרחבים 
דילול  של  הממשק  פעולת  ביצוע  על 
והוצאת כמות ניכרת של עצי יער וחורש 
מדובר  רב.  זמן  עוד  יעבור  השלמתה  ועד 
בפעולה אגרסיבית בתוך שטחים טבעיים, 
של  משניות  לתופעות  לגרום  העלולה 
ופגיעה  קרקע  סחיפת  בקרקע,  פגיעה 
ישירה בבעלי חיים וצמחים שאינם מטרת 
הכרחית  פעולה  זוהי  זאת,  עם  הממשק. 
שרפות  של  העגומות  התוצאות  לאור 
בעשרות  אותנו  שפקדו  הגדולות  היער 
בשנת  הכרמל,  של  וזו  האחרונות  השנים 

שגבתה,  הכבד  במחיר  הניצבת,   ,2010
מעל כולן.

ביותר  המוחשית  שהיא  השרפות,  סכנת 
את  מכתיבה  ורכוש,  אדם  חיי  ומסכנת 
סדרי העדיפויות בעת ביצוע ממשק דילול 
חורש ויער בכרמל. תחילה ניתנת עדיפות 
מגיעים  והיער  החורש  שבהם  לשטחים 
כדוגמת  נופש  ואתרי  יישובים  לפאתי 
וחניוני  הכרמל  יערות  מלון  אורן,  בית 
מאמצים  מופנים  מכן  לאחר  פעיל.  נופש 
דרכים,  לאורך  חיץ  אזורי  ולעיצוב  לייצוב 
בעת  והצלה  כיבוי  כוחות  ינועו  שבהן 
האדם  לכוח  ובהתאם  במקביל,  הצורך. 
מרוחקים  בשטחים  לטפל  אפשר  ולכסף, 
מיישובים, שבהם פעולות הדילול מגדילות 
המערכת  של  המבנית  המורכבות  את 
האקולוגית בכרמל ומאפשרות את קיומם 
של מיני צומח וחי מגוונים, שלהם חשיבות 
האסתטי,  בהיבט  והן  האקולוגי  בהיבט  הן 

שאותו אנו חווים במהלך טיול.

טיפול באלפי עצים שרופים
התחדדה   ,2010 בשלהי  השרפה  לאחר 
משמעות  יש  האורן  לעצי  כי  ההבנה 
ובקצב  השרפה  עוצמת  בהגברת  רבה 
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נוכחנו  צמרות.  שרפת  בעת  התקדמותה 
גדלו  שבהם  שלמים,  מדרונות  כי  לדעת 
אזורים  בעוד  היסוד,  עד  נשרפו  אורן,  עצי 
סמוכים, שבהם גדל חורש צפוף של אלון 
הממשק  לכן,  חלקי.  באופן  נפגעו  מצוי, 
באזורים, שבהם  לטיפול  גם  מכוון  העתידי 
יערות  לראות  עתידים  אנו  הבאות  בשנים 
אורן שיתחדשו באופן טבעי לאחר השרפה. 
עצים  אלפי  אחריה  הותירה  גם  השרפה 
השנים  במהלך  לקרוס  שעלולים  עומדים, 
הקרובות ולהוות את הבסיס והחומר היבש 
לשרפה הבאה, ויש להוציאם. המטרות לא 
אך  השרפה  לאחר  מהותי  באופן  השתנו 
השתנו סדרי הגודל של המרכיבים השונים 
שאליהם כוון הממשק הראשוני. כיום צריך 
לטפל באלפי עצים שרופים בסמוך לדרכים, 
ליישובים ולמסלולי טיול. יש להיערך לטיפול 
שיתפתחו  אורן(,  )נבטי  זריעים  באותם 
באופן  לדילולם  ולפעול  הקרובות,  בשנים 
יער  של  התפתחותו  את  יאפשר  שלא 
יהיו  אורנים צפוף, ושיערות אורן ירושלים 
כך  ניכרים,  במרחקים  מזה  זה  מבודדים 
ששרפה עתידית לא תוכל להתפשט בקצב 
מהיר בהתבססה על שטחי צמרות צמודים. 
לכוון לשימורם  גם  ניסיון  יש  זו  בהזדמנות 

של עצי אורן ירושלים מהזן המקומי ובכך 
לשמרו.

החורש  והצטופפות  היסגרות  תהליך 
והיער הם טבעי ודרך הטיפול שהוצגה כאן 
דורשת כוח אדם ניכר ולא מעט כסף. דרך 
נוספת לייצוב ולעיצוב החורש היא שימוש 
הבקר  עדרי  בעבר.  נפוצים  שהיו  בעדרים 
של היום אינם מספיקים ועדרי העזים כמעט 
דרכים  בוחנת  והגנים  הטבע  רשות  נעלמו. 
החורש.  בממשק  שיסייעו  עדרים  להקמת 
רבים  היבטים  לו  שיש  מורכב,  תהליך  זהו 
מביאים  אלו  חיים  שבעלי  לתועלת  מעבר 

בסופו של דבר.

מה התחדש? 
תהליכי  כי  להבהיר  חשוב  לסיום, 
בכרמל  והיער  החורש  של  ההתחדשות 
שנהרס  לבניין  בניגוד  רב.  זמן  יארכו 
לפנות  שאפשר  לדוגמה,  אדמה,  ברעידת 
כמה  תוך  מחדש  ולבנותו  הריסותיו  את 
חודשים, התהליכים הטבעיים אטיים הרבה 
יותר. עץ שהיה בגיל 40 בעת שנשרף יגיע 
לגודלו הקודם לאחר כ–40 שנים. עם זאת, 
לשנה  ומשנה  מלכת  עומד  אינו  הטבע 
אפשר לראות פריחה והתחדשות של מיני 

עדרי העזים בכרמל, שיכולים להוות דרך נוספת לייצוב ולעיצוב החורש, הולכים ונעלמים

רשות הטבע והגנים מסתייעת בקבלני 
עץ תושבי הכרמל. תושבי הכפרים 
דליית אל–כרמל ועוספייה שותפים 

בביצוע עבודות דילול החורש 
והיער ושיקום האזורים השרופים. 

לאור העלייה במחירי הדלק בשנים 
האחרונות, עולה הביקוש לעץ להסקה 

בקרב תושבי הכפרים בכרמל ותושבים 
אחרים. מנהלי פארק הכרמל ופקחיו 
נעזרים בקבלני עץ, תושבי המקום, 

לביצוע עבודות כריתת העצים וחלוקתם 
או מכירתם לתושבים המקומיים. 

פעולות הכריתה ופינוי העץ מחייבות 
קבלת היתרים והוצאת רישיונות כחוק.

תושבי הכרמל 
שותפים לעשייה

צומח וחי, הצובעים את הכרמל בכל עונות 
השנה במגוון צבעים וקולות. המלצתי היא 
לבחור מסלול טיול ולחזור אליו שנה אחר 

שנה, לראות ולחוות את ההתחדשות.
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