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מבוא

העומסים המתמידים של מבקרים ביערות הקק"ל מעידים 
על כך שהיערות הם ספקים מרכזיים של שירותי מערכת 
הלאומית  התוכנית  לפי  בישראל.  תרבותיים  אקולוגית 
להערכת מצב הטבע, שירותי מערכת אקולוגית תרבותיים 
תועלת  באמצעות  אדם  בני  של  חייהם  את  "מעשירים 
המופקת מהתנסויות פעילות )אקטיביות( וסבילות )פסיביות( 
מערכת  שירותי   .)2018 )רם,  הקיום"  לערך  המתייחסת  או 
שלנו,  להנאה  גם  להתייחס  יכולים  תרבותיים  אקולוגית 
הסביבה  של  לתרומה  וגם  היער  בחיק  מבילוי  המבקרים, 
 Tal, 2013;( הטבעית להגדרת הזהות שלנו כיחידים וכחברה
Orenstein, 2021(. היער המחטני הטיפוסי בישראל מספק 
נתפס  אלא  הטבע,  בחיק  רחבות  לפעולות  מיקום  רק  לא 
של  והמסורתי  התרבותי  מהנוף  כחלק  רחב  ציבור  בעיני 
המדינה, ובמידה מסוימת גם כחלק מהזהות שלה. מצב זה 
הוא תולדה של תהליך מוכוון ומוצלח מצד מוסדות המדינה, 
בעיקר של קק"ל, ליצור נוף ייחודי ישראלי, וגם תוצאה של 
תהליך למידה טבעי של בני האדם שנוטים להתייחס לנופי 

הילדות שלהם כנוף ה"נכון" והאהוב עליהם.
שינוי האקלים צפוי להשפיע בצורה משמעותית על הרכב 
היער המחטני בישראל וגם על הרגלי השימוש של האנשים 
הרואים ביערות מקור בילוי, קיט ונופש. במאמר דעה זה יוצג 
סיכום קצר של שני תחומי ידע – שירותי מערכת אקולוגית 
של  ותחזיות  בישראל  המחטניים  היערות  של  תרבותיים 
השפעת שינוי האקלים על אותם יערות. החיבור בין תחומי 

אפשריות  השפעות  על  ודיון  חשיבה  יאפשר  אלה  ידע 
שעלולות להיות ליערות העתיד על אספקת שירותי מערכת 
של  התפקיד  בכותרת,  שמצוין  כפי  תרבותיים.  אקולוגית 
היער לספק שירותי מערכת אקולוגית תרבותיים יהיה חשוב 
מתמיד, אך היער צפוי להיות אחר, והרכב הצמחייה בו יהיה 

שונה מזה שאנחנו מכירים היום.

המודעות  את  לעורר  ומטרתו  דעה,  מאמר  הוא  זה  מאמר 
לחשיבות ההתייחסות לשירותי המערכת האקולוגית לנוכח 
שינוי האקלים הצפוי בהקשר של ניהול יערות בכלל ויערות 

מחטניים בפרט.

שירותי מערכת אקולוגית תרבותיים של היער המחטני 
בישראל

ישנם שלושה סוגים עיקריים של שירותי מערכת אקולוגית 
בילוי,  )א(  מספקים:  בישראל  מחטניים  שיערות  תרבותיים 
)ג(   ;)relational values( ייחוס  ערכי  )ב(  ורוגע;  שלווה 
המערכת  שירות   .)Orenstein, 2021( ונופי  אסתטי  ערך 
האקולוגית התרבותי המוזכר ביותר של יערות ים תיכוניים 
כמויות  לפי  נמדד  והוא  הטבע,  בחיק  הבילוי  ערך  הוא 
 Bernetti et( המבקרים ולפי תוצאות של סקרי דעת קהל
al., 2019; Campos et al., 2019(. לא מעט מחקרים שבוצעו 
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מבחינת  קק"ל  ליערות  רבה  חשיבות  על  מעידים  בישראל 
מטרות בילוי בטבע. הפעילויות מתרכזות בעיקר בפיקניקים 
ובטיולים רגליים )קולינס-קריינר וכתר, 2021(, מה שמכונה 
לסת"  ומיטבי  לכת  "מיטיבי  בכרמל,  ביער  המבקרים  בפי 
מרכזי  הוא חלק  ביער  אישי(. הפיקניק  מידע  שגיא,  )הילה 
 ;2021 וכתר  )קולינס-קריינר  ישראל  אזרחי  אצל  ופופולרי 
Negev et al., 2019(, ונוסף על כך, סקרי מבקרים בשמורת 
של  שונים  סוגים  מפיקים  שהמבקרים  מעידים  הכרמל 
ועצם  נקי  אוויר  רוגע,  כגון  וביער,  בטבע  מהשהייה  תועלת 
לציין שחלק  )Negev et al., 2019(. חשוב  בחוץ  השהייה 
מהשימושים האלה, כגון פיקניקים, רצוי לנתב למקומות כמו 
האקולוגיים  והנזקים  העומס  את  לווסת  כדי  קק"ל,  יערות 

שמתלווים לשימושים אלה בשמורות טבע.

שהטבע  הדרכים  הם   )relational values( ייחוס  ערכי 
הקולקטיבית  או  האינדיבידואלית  הזהות  על  בהן  משפיע 
את  מווסת  שהטבע  האופן  את  משקפים  שהם  או  שלנו, 
היחסים בין בני אדם )Chan et al., 2018(. מצד אחד, הטבע 
)ובייחוד היערות( משרתים כ"רקע" למפגשים בין אנשים בלי 
הביולוגי.  למגוון  או  )הרכב העצים(  ל'סוג' הטבע  להתייחס 
לעיר,  ומחוץ  לבית  מחוץ  מפגש  מאפשר  הטבע  עוד  כל 
נקי,  אוויר  של  בסיסיים  אקולוגית  מערכת  שירותי  ומספק 
מרחב ותנאי אקלים רצויים בהתאם לעונה )צל, שמש, מים( 
– סוג העצים רלוונטי פחות למבקרים אלה )זמרוני ושות', 
את  מייצג  המחטני  היער  רבים  בעיני  גיסא,  מאידך   .)2017
זהותם ומחבר בין האדם לאדמה ולנוף )Tal, 2013( – מיערני 
קק"ל, דרך המבקרים הרבים ועד מחפשי פטריות וצנוברים. 
עבור המשתמשים האלה ההרכב של הצמחים והחיות כן 
הפסד  של  בשינויים  גם  מלווה  ביער  שינוי  וכל  משמעותי, 
 Holmgren and Scheffer,( ערכי אצל חלק מהאכלוסייה 

.)2017

לידי  בא  המחטני  והיער  האוכלוסייה  בין  הקשר  לאחרונה 
ביטוי בעדיפויות נופיות. מספר מחקרים הוכיחו שהיער הוא 
אחרים  מחקרים  כי  אם  בישראל,  המועדפים  הנופים  אחד 
הראו תמונה אחרת, ולפיה נופי היער אינם מועדפים יותר 
או פחות בהשוואה לנופים ישראליים אחרים. בדו"ח שסיכם 
את המחקרים הללו, הוצע ששיטות מחקר שונות אחראיות 
לתוצאות הסותרות. מחקרים שבודקים מספר רב יותר של 
נופים וזוויות הסתכלות שונות על היער, למשל, נוטים לקבל 

.)Orenstein, 2021( תשובות חיוביות יותר לגבי נופי היער

של  נופית  העדפה  לגבי  הסותרות  התוצאות  למרות 
האוכלוסייה, גם לנוכח ההבדלים שעשויים לנבוע מהבדלים 
בשיטות המחקר, מסתמנת מסקנה חשובה הנוגעת להטיות 
היער  של  התרבותי  הערך  לגבי  סוקרים  של  אפשריות 
שעלולות להשפיע על תוצאות של מחקרים שונים. נוסף על 

יכולים  גם  כך, כפי שאנשים לומדים לאהוב את היער, הם 
ללמוד שלא לאהוב את היער, בהתאם לדעות של מתנגדי 
אקולוגית,  מזווית  שנובעת  בישראל  יערות  נטיעת  מדיניות 
בישראל,  מחטניים  יערות  של  במקרה  פוליטית.  גם  אבל 
ייתכן שחינוך ושיח ציבורי הם מרכיבים מרכזיים בהשפעתם 

על עדיפויות נוף.

עתיד היער המחטני במשטר שינוי אקלים

להיות  צפוי  התיכון,  ים  אגן  בשאר  כמו  בישראל,  האקלים 
יבש יותר וחם יותר בעקבות שינוי האקלים העולמי – חלק 
בטמפרטורה  עלייה  כגון  נמדדות,  כבר  האלה  מהמגמות 
בכמויות  מובהקת(  לא  בינתיים  כי  )אם  ירידה  הממוצעת, 
 Hochman et al.,( הסערות  בעוצמת  ועלייה  המשקעים, 
האקלימיים,  המודלים  פי  על   .)2018; Yosef et al., 2019
כמויות המשקעים הממוצעות צפויות לרדת במהלך המאה 
ה-21 בכל אגני ההיקוות בשיעור ממוצע של כ-10% לקראת 
אך  עלייה קלה  חזויה  כבר בתקופה הקרובה  סוף המאה. 
מובהקת בשכיחות בצורות ברוב האגנים )ונגר ושות', 2021(. 
ניתן  והשלכותיו  האקלים  לשינוי  הגורמים  בנושא  הרחבה 

למצוא בגיליון זה )גרוס, 2022(.

במשטר אקלים של יובש וחום ישנם חוקרים המצפים לשינוי 
תיכוני  הים  המחטני  היער  של  ובמבנה  בהרכב  משמעותי 
)Herrero et al., 2021; Moreno et al., 2021(, אחרים טוענים 
שעדיין אין מספיק מידע כדי לקבוע באופן חד-משמעי מה 
 Benito( באזור  המחטניים  העצים  יערות  של  גורלם  יהיה 
Garzón and Vizcaíno-Palomar, 2021(. מחקרים מרחבי 
מיחסי  שנובע  ליערות,  מצטבר  איום  על  מצביעים  העולם 
גומלין בין שינוי האקלים, שרפות והתפרצויות של מזיקים 
)Forzieri et al., 2021(. אחת מההשלכות של המתואר לעיל 
 .)2018 ויקיר,  )רוטנברג  אורן  עצי  של  נרחבת  תמותה  היא 
באזור  המחטניים  שהיערות  יער,  שרפות  שהשפעת  ייתכן 
הים תיכוני חשופים להן כבר כיום, תלך ותגבר. כמו כן, יובש 
יביא גם לתמותת עצים שלא עומדים בלחצים הסביבתיים 
המלווים את שינוי האקלים, והחשיפה להתפרצויות מזיקים 
תגבר. תרחיש אפשרי הוא שיערות מחטניים יהפכו לבתה 
ירושלים,  אורן  של  התפוצה  בקצות שטח  בעיקר  ולחורש, 
כמו בישראל )Moreno et al., 2021(. לפי מחקרים שונים, 
ובני-שיח  עצים  על  המבוסס  יער,  של  חדש  הרכב  צפוי 
עמידים יותר לחום וליובש, כגון אלון, בר-זית ואלה. רוטנברג 
לחצי  ובין  החזוי  האקלים  שינוי  בין  קושרים   )2018( ויקיר 
הפיתוח הצפויים במדינת ישראל, ומשערים כי לנוכח שילוב 
בישראל  והחורשים  היערות  לשרידות  הדאגה  הלחצים, 
ועל תנאי  נופי הארץ  תיצור אתגר בכל הנוגע לשמירה על 

המחיה בה.
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תרבותיים  אקולוגית  מערכת  שירותי  אספקת  המשך 
נוכח שינוי האקלים האזורי – מחשבות לעתיד

לציין  חשוב  היער,  של  ובמבנה  בהרכב  השינויים  עם  יחד 
שעלייה בטמפרטורות תשפיע, כנראה, גם על הרגלי הבילוי 
הביקורים  תדירות  במיוחד  חמים  בימים  הטבע.  בחיק 
ביערות עשויה לרדת, אנשים יימנעו מיציאה החוצה, ויתרכזו 
בישראל  האוכלוסייה  בגודל  עלייה  מוצלים.  במקומות 
והרחבת  עיור  בגלל  הפתוחים  השטחים  בכמות  וירידה 
בטבע  בילוי  לאזורי  בביקוש  לעלייה  יובילו  שונות  תשתיות 
רגישים  רוב,  פי  שעל  יערות,  של  הנשיאה  כושר  סוג.  מכל 
הטבע  לשמורות  ביחס  הביולוגי  המגוון  מבחינת  פחות 
למיניהן, יאפשר קליטת קהל גדול יותר. עובדה זו מצביעה 
שמספקים  כאזורים  היערות  של  חשיבותם  התעצמות  על 
שירותי מערכת אקולוגית תרבותיים לאוכלוסייה בהשוואה 
גדולים  לאזורים רגישים מבחינה אקולוגית. קליטת קהלים 
שייעודם  ביערות  ותשתיות  שטחים  הרחבת  תדרוש  יותר 
)אסם  היער  ניהול  תורת  לפי  שהוגדרו  כפי  וטיילות,  נופש 

ושות', 2014(.

ישנן שתי אסטרטגיות להתמודדות עם שינוי אקלים: ִאפחּות 
האסטרטגיה   .)adaptation( והסתגלות   )mitigation(
להפחית  שיכולים  בצעדים  מתמקדת  ִאפחּות,  הראשונה, 
את כמות פליטות גזי החממה לאטמוספרה, כדוגמת מעבר 
או הגברת קצב  לאנרגיות חלופיות במקום דלקי מחצבים, 
האסטרטגיה  ייעור.  דרך  למשל  בצמחייה,  הפחמן  קיבוע 
השנייה, הסתגלות, מתמקדת בבלימת ההשפעות הצפויות 
חיזוק  כמו  האדם,  בני  של  החיים  על  האקלים  שינוי  של 
מפלס  עליית  של  ההשפעה  לבלימת  הים  מול  מגן  קירות 
הים, או מיתון ההשפעות, כמו שתילת עצים במרחב העירוני 
שירותי  לספק  להמשיך  כדי  בעיר.  החום  עומס  להורדת 
מערכת אקולוגית לחברה הישראלית לנוכח השפעות שינוי 
האקלים, הפעולות של קק"ל יצטרכו להתמקד בהסתגלות 
– להתאים את המרחב לאספקת שירותי מערכת אקולוגית 

תרבותיים ואחרים תוך הסתגלות לשינוי אקלים. 
לפנינו שני אתגרים עיקריים: עליית הטמפרטורות שתגרום 
הצמחייה  הרכב  על  ולהשפעה  היובש  בתנאי  להקצנה 
ביערות ולעליית הסיכון לשרפות מצד אחד, ועלייה בביקוש 
גידול  לאזורים מוצלים וקרירים בגלל עליית הטמפרטורות, 
האוכלוסין וצמצום השטחים הפתוחים, מצד שני. בשל כך, 
יהיה  מה  )א(  הן:  לקק"ל  המרכזיות  התכנוניות  השאלות 
הביקוש לשירותי מערכת אקולוגית תרבותיים בעתיד כאשר 
מביאים בחשבון את המגמות של גידול האוכלוסין, הצמצום 
הטבע?  בחיק  הבילוי  בהרגלי  והשינוי  הפתוחים  בשטחים 
שקק"ל  אחרים  טבע  ואזורי  המחטניים  היערות  איך  )ב( 
מנהלת יוכלו לספק את שירותי מערכת אקולוגית תרבותיים 

שלהם?

אחד התפקידים המרכזיים של היער, לפי תורת היער של 
לאוכלוסייה, מתוך  מגוון שירותי מערכת  קק"ל, הוא לספק 
במגוון  תלויים  ורווחתו  האדם  של  שקיומו  בכך  הכרה 
לו  מספקות  האקולוגיות  שהמערכות  ובשירותים  הביולוגי 
)אסם ושות', 2014(. הארגון יצטרך להיערך לתכנון חניונים 
ותשתיות  צל  מספיק  שמבטיחים  יותר,  גדול  מידה  בקנה 
לשימושים אינטנסיביים. באתרים אלה יהיה צורך בחשיבה 
מחודשת לגבי בחירת הרכב הצמחייה החדשה לשתילה. יש 
לשקול מעבר לשתילת עצים עמידים ליובש ולטמפרטורות 
ומיני עצים עמידים  יותר מאלה הקיימות מהיום,  שגבוהות 
בפני שרפות. בחירות אלה גם יצטרכו להביא בחשבון, לפי 
ְמגוון  ירוק,  ונוף  צל  של  אספקה  המבקרים,  של  תפיסות 
ומסודר )אורנשטיין ושות', 2019(. חשוב לציין שתכונות אלה 
הגדלים  העצים  שמיני  בעוד  ביער,  המבלים  לרוב  חשובות 

שם חשובים פחות מבחינתם )זמרוני ושות', 2017(.

יותר )האזורים שאינם  במקביל, ממשק של אזורים רחבים 
נוף  עיצוב  שיקולי  ידרוש  אינטנסיבי(  לשימוש  מיועדים 
הקשורים  תרבותיים  אקולוגית  מערכת  שירותי  ואספקת 
לטיולים ולהנאה מהנוף. באזורים אלה רצוי לשים דגש על 
ששטחי  כדי   ,)ecosystem integrity) מערכתית שלמות 
קק"ל יוכלו להמשיך ולספק שירותי מערכת אקולוגית מכל 
הסוגים )ויסות, אספקה וגם תרבות( בתנאים משתנים. ניהול 
כזה לא מתמקד בשימור של הרכב קבוע של מגוון ביולוגי, 
בתוך  משאבים  על  ושמירה  רצויים  תנאים  מבטיח  אלא 
המערכת )מים, קרקע, נוטריינטים(, שיאפשרו פוריות ומגוון 
ניהול  תורת  האקלים.  שינוי  את  שילוו  החדשים  בתנאים 
ורואה  האלה,  העקרונות  את  מכילה  כבר  קק"ל  של  היער 
באתגרים, כמו שרפות ויובש, הזדמנות לחזק את המורכבות 
 Osem et( של היער ואת העמידות שלו בפני אתגרי העתיד

.)al., 2021

משמעותיים  שינויים  יתחוללו  התחזיות  פי  על  לסיכום, 
בהרכב היערות בישראל בשל שינוי האקלים באזור, וחלק 
מהם יהיו קשים לעיכול )תמותה של עצים, עלייה בתדירות 
יערות  של  וכמטפחת  כמטפלת   – קק"ל  על  שרפות(.  של 
נרטיב  וניהול  הסתגלות  של  השיח  את  להוביל   – בישראל 
אינו  שהיער  )כלומר,  שמרנות  ולא  חוסן  שמדגיש  חדש 
ייתכן  דבר,  של  בסופו  כה(.  עד  שהיה  כמו  להישאר  חייב 
וישגשג  שישרוד  היער  הרכב  את  יקבע  האקלים  ששינוי 
תוכל  וקק"ל  בלעדיהם(,  או  אורנים  )עם  הישראלי  בנוף 
לשנות את השיח ולאפשר את המעבר ליער ולנוף החדש, 
שמתאימים יותר לתנאי האקלים החדשים. בצורה זו קק"ל 
תוכל להמשיך לספק שירותי מערכת אקולוגית תרבותיים, 
לשמור על ההזדהות של אזרחי ישראל עם היערות ולחזק 
אותה, ולאפשר בילוי מיטבי בחיק הטבע למבקרים הרבים 

הפוקדים את יערות קק"ל מדי שנה.
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תודות

ולהילה שגיא על תמיכתן ברעיונות  כהן  רונית  לד"ר  תודה 
או  ולמבקר  יער  העת  כתב  למערכת  תודה  ובכתיבה. 

לשיפור  וההצעות  הביקורת  עבור  האנונימיים  המבקרת 
המאמר.
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