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 ויץמזיכרונותיו של יוסף  –ייעור הגלבוע 

ל את אדמות גוש נוריס  "רכשה הקק 1921בשנת •
המשתרעות ממרחביה בואכה בית שאן ובהן בסיס  
 .המדרון של הר הגלבוע ממעיין חרוד ועד בית אלפא

 
, קבעתי לעצמי תפקיד לגאול את מדרוני הגלבוע"•

יער גדול . לאורך העמק ולהחיותם" נד"העומדים כ
וירוק יימשך ממערב למזרח עד לפסגה ויאהיל על  

 ."העמק כחופת חסד ונדיבות



 1936 -מבט לגלבוע מבית השיטה 



 ויץמזיכרונותיו של יוסף  –ייעור הגלבוע 
 נטיעת יער החלוץ בגלבוע

 .דונם 13,153נטעו  1949-1966בשנים •
מהשתילים שנטעו בשנים אלה היו של   80%•

 .אורן ירושלים
צפיפות הנטיעה הממוצעת   1949-1958בשנים •

 .דונם\שתילים 331הייתה 
צפיפות הנטיעה הממוצעת   1959-1966בשנים •

 .דונם\שתילים 200הייתה 
 
 





 התפלגות שטח היער הנטוע בגלבוע לפי גיל



 התפלגות שטח היער הנטוע בגלבוע לפי מין



מהם הנתונים בהם נוכל להיעזר לשם תכנון 
 ?נכון של הדור הבא של היער

 
 .כמות משקעים•
 .סלע/מפה גיאולוגית ונתוני קרקע•
 .מפנה•
 .פריסת מיני עצי החורש הטבעי בתת היער המחטני•
הצלחת ההתפתחות של מינים מחטניים ומיני חורש רחבי •

 .עלים בנטיעות בגלבוע
של אורן ירושלים ומינים מחטניים  ( יבול)טבלות התפתחות •

 .   אחרים
תכנית לחידוש חלקות אורן ירושלים בגלבוע לפי סדרי  •

 .עדיפויות על פי מצב היער
 



 עומדי היער הנטוע בגלבוע על רקע מפה גיאולוגית ומפת משקעים





 פריסת מיני עצי החורש הטבעי בתת היער המחטני

 י"אשחר א



 י"אשחר א



 מדרונות צפוניים של הר לפידים –אלת מסטיק 
 (1961) 21/201,204חלקה 
 'מ 350גובה 



 הר יצפור –אלת מסטיק 
 32/201תלקה 
 'מ 425גובה 





 חרוב מצוי
 (1961) 21/201,204חלקה 
 'מ 350גובה 

 



 בר זית בינוני
 (1960) 21/107חלקה 
 'מ 330גובה 



 בר זית בינוני  
 (1961) 21/201,204חלקה 
 'מ 350גובה 



 בר זית בינוני במדרון הדרום מערבי של הר אבינדב
 (1990)38/113,114חלקה 
 'מ 360גובה 



 הר מלכישוע –שקד קטן עלים 
 (1981) 40/107חלקה 
 'מ 450גובה  



 עוזרר קוצני באזור הר לפידים
 (1962) 18/208חלקה 
 'מ 350גובה 



 מדרונות צפוניים של הר לפידים –י "אלה א
 (1960) 21/107חלקה 
 'מ 310גובה 



 מדרונות צפוניים של הר לפידים –י "אלה א
 'מ 350גובה , (1961) 21/201,204חלקה 



 מדרונות צפוניים של הר ברקן –י "אלה א
 (1961) 28/103חלקה 
 'מ 300גובה 



 הר יצפור –י "אלה א
 32/201חלקה 
 '  מ 410גובה 



 הר יצפור –אלה אטלנטית 
 'מ 420גובה 



 'מ 450גובה  –הר מלכישוע 
 (1981) 40/107חלקה 

 חרוב 

 בר זית

 אלת מסטיק



 הר מלכישוע –י "אלה א
 (1981) 40/1007חלקה 
 'מ 450גובה 





 הר מלכישוע –אלון מצוי 
 (1977) 39/208חלקה 
 'מ 480גובה 



 הר מלכישוע –אלון מצוי 
 'מ 480גובה 



 אלון מצוי ובר זית בינוני, אלת מסטיק, חרוב מצוי
 'מ 480בהר מלכישוע בגובה 



 'מ480אלון תבור בהר מלכישוע בגובה 









 קיסוסית קוצנית

 זלזלת הקנוקנות

 מטפסים בתת היער



 יערה איטלקית

    



 2013 -1989נטיעות בגלבוע 



 (חרוב מצוי ושיזף מצוי)נטיעת עצי חורש 
 (  22גיל ) 1991שנת , תל יזרעאל

 מ"מ 440משקעים  ', מ 80גובה 



 (אלה אטלנטית)נטיעת עצי חורש 



 י וחרוב מצוי"אלה א



 (אלון תבור וחרוב מצוי )נטיעת עצי חורש 



 (אלון תבור ואורן ברוטיה)נטיעה  מעורבת 
 (24גיל ) 1989שנת ( 7/102חלקה )גן נר 
 מ"מ 500משקעים ', מ 150גובה 



חרוב  , אורן הצנובר
 ואלון תבור



 אורן הצנובר ואורן ברוטיה עם חרוב מצוי ואלון תבור



 שיזף מצוי, חרוב מצוי, נטיעה מעורבת לשיקום יער שרוף עם אלה אטלנטית
 .  אורן ברוטיה ואורן ירושלים מהתחדשות טבעית

 (  13גיל ) 2000שנת נטיעה ( 10/103חלקה )הר גיבורים  -גן נר
 מ"מ 470משקעים  ', מ 220גובה , מפנה דרומי

 קשה  -אדומה על גיר איאוקני בינוני-קרקע טרה רוסה חומה



 'מ 300ל בגב הרכס בגובה "כנ



 ל התחדשות טבעית של אורן ירושלים ללא נטיעה"כנ



אלה  , נטיעה מעורבת לשיקום יער שרוף עם אלון תבור
 חרוב מצוי ושקד מצוי עם אורן ברוטיה, אטלנטית

שנת נטיעה  , (32/106חלקה )מורדות צפוניים של הר יצפור 
 מ"מ 420משקעים  ', מ 420גובה (. 16גיל )1997

 קרקע טרה רוסה על סלע גיר מתצורת בר כוכבא
 





 ל עם שקד מפותח"כנ



   32/109ל בחלקה סמוכה "כנ
   (10גיל ) 2003שנת נטיעה 









 נטיעות בחורבת מגדע בגובה פני הים
 18גיל  – 1996שנת נטיעה 







של עצי אורן ירושלים ביער הנטוע בישראל  ( 'מ)גובה עילי  
 כנגזרת של הגיל ואיכות בית הגידול  

 גיל העומד בשנים
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 בית הגידול אכותהתפלגות חלקות אורן ירושלים ביער הגלבוע  לפי 



 הצעת תכנית לחידוש חלקות אורן ירושלים בגלבוע לפי סדרי עדיפויות









 העקרונות לחידוש ושיקום היער הנטוע בגלבוע

עידוד תהליכי חידוש טבעי של היער הנטוע כאשר    
מיגוון המינים המחטניים ושל עצי חורש רחבי עלים 
הקיים בהם בסוף מחזור הגידול הראשון של היער  

חשוב לבצע נטיעה  , יחד עם זאת. עשיר דיו
להעשרת מיגוון המינים בעצי חורש רחבי עלים 
מיני  -ובמינים מחטניים כאשר היער המקורי היה חד

ונטוע עם אורן ירושלים והרכב תת היער  , בעיקרו
 .  של מיני החורש הטבעי דל



העקרונות לחידוש ושיקום היער הנטוע בגלבוע  
 (המשך)

להשאיר במהלך הכריתה עצים בודדים מצטיינים וקבוצות של עצי אורן  •
ירושלים ומינים מחטניים אחרים וכן עצי חורש רחבי עלים שהתפתחו  

 .  במהלך הדור הראשון כבסיס לדור השני של היער

ליצור בעת הנטיעה יער מעורב בו מיני החורש נטועים בפיזור אחיד בין  •
השתילים המחטניים או נטועים בקבוצות נפרדות בגדלים משתנים לשם  

 .  יצירת יער כתמי בעל מספר שכבות ובו מיגוון מינים וגילים

חידוש היער והממשק שלו צריכים לשמר ולעודד את התפתחות אירוס  •
 .  הגלבוע בהתבסס על המלצות מחקר מלווה

ביער הגלבוע מתקיימת מערכת של רעיית בקר אשר תורמת להפחתת  •
חידוש יערות הגלבוע צריך להתבצע תוך תיאום ושיתוף  . סכנת השריפות

 .  פעולה עם המגדלים







 תכנית חידוש יער-יער גלבוע
 2014שנת  21חלקה 




