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  הטפול בייעור–עיצוב נוף רמת הנדיב 
 

 יואב שגיא
 

שנקבע  לכל )  ר"נ"  (נוף  הרצוי"פרויקט  רמת  הנדיב  ענינו  בנהול  השטח  בדרך  שתביא  להשגת  ה
יחידת  שטח  על  פי  מיטב  שקול  הדעת  של  האחראים  על  השטח  בעזרת  מומחים  בתחומים  השונים 

 . ועל בסיס ידע ומידע
מטופחים  ומשוקמים  ערכי  הטבע  והנוף  והדמות  האופיינית  של ,  הנוף  הרצוי  הנה  נוף  בו  נשמרים

דמות  הנוף  הרצויה  אמורה  לתת  ביטוי  לערכי .  כל  יחידת  נוף  ומקומה  במארג  המעצב  את  נוף  הרמה
הפוטנציאל ,  ולשלב  את  הקיים,  ולעקבות  תרבות  האדם  והשפעתו  על  עיצובם,  לחזות  הנוף,  הטבע

 . וזכרון העבר
יב  במסגרת  פעילות  הייעור  הפכו  עם  השנים  למרכיב  בולט  בנוף החורשות  שניטעו  ברמת  הנד

חורשות .  המופע  ודגם  התפוצה  של  בעלי  חיים  וצמחים,  החזותי  של  הרמה  והשפיעו  גם  על  ההרכב
מונוקולטוריות  צפופות  של  אורנים  וברושים  שאינם  נמנים  על  הצמחיה  המקומית  ניטעו  כאן 

ניטעו  החורשות  בלא ,  זורי  הארץ  האחריםבדומה  לנטיעות  הקרן  הקיימת  בא      .…בשנות  ה
עמקי .  חזותיים  המייחדים  ומאפיינים  את  השטח-לחי  ולהיבטים  נופיים,  התייחסות  לצומח  הטבעי

כנראה ,  הועדפו  לנטיעה,  אשר  בעבר  שמשו  כשטחי  חקלאות  ונטשו,  הטוף  הוולקני  הפזורים  ברמה
  ניטעו  גם  בשטחים  סלעיים חורשות.  בשל  העדר  צומח  חורש  טבעי  וסלעים  ועקב  המצאות  קרקע

השתלטו  על  השטח  והפכו  למרכיב ,  עם  השנים  גדלו    הנטיעות.  שהיתה  בהם  צמחית  חורש  וגריגה
אפיקי  נחלים  והעלימו "  מילאו"חורשות  ברושים  ואורנים    .  בולט  ביותר  ששינה  את  נוף  הרמה

גבולות בלטו  במופע  של  חורשות  בעלות  ,  כיסו  את  עמקי  הטוף  המאפיינים  את  הרמה,  אותם
בנוסף .  ישרים  וחדים  שאינן    משתלבות  בנוף  האופייני  ושינו  את  תמונת  קוי  הרקיע  של  הרמה

מיניות  והצפופות  לדיכוי  ושינוי  של  הצמחיה  המקומית -לשינוי  הנוף  החזותי  גרמו  הנטיעות  החד
 .האופיינית ולשינויים בעולם החי השוכן בהם

 
מרכיביו  חייבה  גיבוש  של  התייחסות  אליהן ההשפעה  הניכרת  של  החורשות  הנטועות  על  הנוף  ו

הטפול ,  לכן,    נכלל1991מאז  שנת  .  של  הרמה  ומימושו"  הנוף  הרצוי"במסגרת  גיבוש  ההגדרה  של  
 .הניהול והממשק של השטח הפתוח ברמת הנדיב, בחורשות הנטועות בפעילות התכנון

 
ות  כאל  מרכיב התפיסה  שגובשה  ואשר  מנחה  את  הטפול  בשטח  מתייחסת  אל  החורשות  הנטוע

כמו  תופעות  אחרות  מעשה .  נופיות-קיים  בשטח  שיש  לעצבו  מחדש  על  פי  אמות  מידה  אקולוגיות
, ואולם.  של  השטח  ומאפייניו  ולכן  יש  לו  מקום  ברמה"  סיפור"ידי  אדם  כך  גם  היעור  הוא  חלק  מה

 מקומו  ברמה  צריך  להשמר  לא  כגורם  כשלעצמו  אלא  כחלק  אחד  המשתלב  עם  שאר  מרכיבי  הנוף
 .ומשאבי הטבע ולא כגורם המשתלט עליהם או עומד בסתירה אליהם

 
הבולטות  החזותית  הגבוהה  של  החורשות  הנטועות  והשתלטותן  על  תכונות  נוף  מאפיינות  היו 

הסרה  ודילול  של  חורשות :  עקרונות  הטפול  שגובשו  ופותחו  הנן.  נושא  מרכזי  להנחית  הטפול  בהן
  הקטנת  השטח  חורשות  המשנות  את  האופי  הפתוח ,המעלימות  מרכיבי  נוף  כנחלים  ועמקים

וחד  הגבולות  של  החורשות  המפריע "  גיאומטרי"המאפיין  את  הנוף  ברמה  ושבירת  המבנה  ה
 .  להשתלבותן בנוף

 
ביולוגי  צריך  להיות  מרכיב  מכריע  בהנחית  כל  טפול  בשטח  וכך  גם  באשר  לטיפול -ההיבט  האקולוגי

ים  נדירים  הנה  הראשונה  במעלה  ואחריה  באה  חובת חובת  השמירה  על  מינ.  בחורשות  הנטועות
עקרונות  העיצוב  מחדש  של  החורשות  הנטועות  ברמת  הנדיב .  השמירה  על  מגוון  המינים  הביולוגי

מקומות  חיותם  ויחסי  הגומלין  ביניהם ,  ניזונו  גם  מהידע  שנאסף  בשטח  על  מגוון  מיני  החי  והצומח
הסרה  או  דילול  ניכר  של  עצי  אורן  וברוש כך  מתקיימים  .  ובין  החורשות  הנטועות  לסוגיהן

או  בשטחים  בהם  הם ,  במקומות  בהן  הם  מפריעים  לצמיחתם  של  מינים  נדירים  כמרוות  אייג
למדנו  במהלך ,  מאידך  גיסא.  שטחים  פתוחים  הנחוצים  לעופות  הדורסים  לצרכי  צייד"  סוגרים"

לי  חיים  אחרים  החיים בר  ובע-חזירי,  השנים  והמעקב  שאיילי  כרמל  שהושבו  לטבע  ברמת  הנדיב
 . כאן דווקא מעדיפים חלק מהחורשות הנטועות הצפופות למחייה ולמסתור ולכן חשוב להשאירן

 
ככלל .  מחדש  של  החורשות  הנטועות  ברמת  הנדיב  -עקרונות  יסוד  אלה  מנחים  את  פעילות  העיצוב

הן  אינן פיתחנו  את  הגישה  הגורסת  שיש  מקום  לחורשות  נטועות  של  עצי  אורן  במקומות  בהן  
קבוצות  קטנות  של  עצי  אורן ".  כתמים"ויש  לעצבם  במבנה  של  ,  מתחרות  במרכיבי  נוף  מאפיינים

מרוחקות  זו  מזו  במבנה  לא  אחיד  לא  רק  שאינן  משתלטות  חזותית  על  הנוף  הפתוח  אלא  שהניגוד 
ר באש.  ביניהן  ובין  האופי  הפתוח  של  הנוף  נמוך  הצמחיה  עשוי  להבליט  עוד  יותר  את  אופיו  הפתוח



חורשות  הברושים  זרות  לנוף  האופייני  יותר  מחורשות .  מוטב  שכלל  לא  יגדלו  בחורשות,  לברושים
עצי  ברוש  בודדים  או .  האורנים  ובניגוד  לאורנים  הן  גם  אינן  מספקות  צל  טוב  למטיילים  ןנופשים

קבוצה  קטנה  מאד  של  ברושים  עשויים  ליצג  את  מקום  עצי  הברוש  ברמה  ואף  להבליט  מעט  את 
מלבד  חורשות  בודדות  הממלאות  תפקיד  חשוב  כמקום  מחיה  ומסתור .  השונה  של  השטחאופיו  

לבעלי  חיים  נראה  שעדיף  להסיר  את  חורשות  של  ברושים  ואת  שורות  הברושים  המשנים  את  קוי 
 .הרקיע ולהשאיר עצים בודדים

 
, חילההשיטה  המכ:  אלה  הם.  לעצי  יעור  אחרים  שניטעו  בכמויות  לא  גדולות  אין  כלל  מקום  ברמה

ועץ  הטטרקליניס  גם  הוא ,  שיח  שמקורו  באוסטרליה  בעל  כח  השתלטות  אגרסיבית  על  בתי  גידול
 .צמח יעור זר לחלוטין לנוף המקומי והמסורתי

 
, תוך  שמירה  על  דגמי  התפוצה  האופייניים,  יש  מקום  לטפוח  ולנטיעות  של  עצי  חורש  מקומיים

לעצי  החרוב  הגדולים "  ביטוי"  לאפשר  כך  יש.  ושל  עצי  בוסתן  מסורתיים  שהיו  כאן  ונדחקו
ניתן  להוסיף  לעצי  אלון  התבור  הבודדים ,  הפזורים  בשטח  ובחלקם  אובדים  בחורשות  הנטועות

לעומת  זאת  אין  לטעת  עצי  אלון  מצוי  כדי  לא  לטשטש  את  הדגם ,  ששרדו  כאן  מעט  עצים  נוספים
י  מסלע  ומשק  מים הייחודי  המגביל  את  תפוצתם  ברמה  לאזורים  מצומצמים  בהם  שוררים  תנא

עצים  אלה  יכולים  להחליף  במקומות .  יש  מקום  לטפח  את  כרמי  הזיתים  שנותרו  ברמה,  ייחודיים
את  עצי  החורשות  הנטועות ,  יחידת  נוף-המתאימים  בהתאם  להגדרת  הנוף  הרצוי  של  כל  תת

 . שהוסרו ודוללו
 

רמת  הנדיב  מאז עקרונות  אלה  מנחים  את  פעילות  העיצוב  מחדש  של  פעילות  הייעור  הנעשות  ב
שני  אגנים  חזותיים  קטנים ,  הטפול  החל  בסביבות  עין  צור  ובנחל  הנדיב.  ברמת  הנדיב1991שנת  
עקרונות  העיצוב  לפרטיהם  פותחו  וגובשו  במידה  רבה  תוך  ההתנסות  בטפול  בשטחים .  יחסית
באזור  עין  צור  בוצעה  חשיפה  של  עמק  ערוץ  הנמצא  במזרחו  באמצעות  דילול  ניכר  של .  אלה
-ודילול  של  חורשת  אורנים  צפופה  שהשתרעה  בדרום"  כיתום"ובוצעו  ,  שים  שמלאו  את  העמקברו

כך  הפכו  הברושים  והאורנים  באגן  עין  צור  מגורם  המשתלט  על  הנוף  ומסתיר  את .  מזרח  השטח
הערוץ  במזרח  שב  והצטרף  אל  הנוף .  תכונותיו  למרכיב  המשתלב  בהרמוניה  בנוף  האופייני  למקום

בגודל  שונה  ובלא "  כתמים"להיות  שטח  פתוח  בעיקרו  שבתוכו  משתלבים  והשטח  בדרום  חזר  
 . גבולות חדים של חורשות אורן פתוחות ומצלות

בנחל  הנדיב  נעשתה  פעולה  דומה  כאשר  חורשת  אורנים  צפופה  וחדת  גבולות  עוצבה  למספר 
 .כתמים המשתלבים בנוף הנחל

 
ובחורשות  ברושים  בהם  יש .  ם  ודילולבחורשות  אורנים  אחרות  ברמה  נעשות  גם  כן  פעולות  כיתו

עצים  חולים  רבים  מוסרים  תחילה  העצים  החולים  ולאחר  מכן  נעשה  עיצוב  נוסף  על  פי  שיקולים 
חורשות .  עדיפות  בטפול  ניתנת  לחורשות  שאינן  משתלבות  כראוי  בנוף.  חזותיים  ואקולוגיים

 .י בעלי חיים המשתלבות בנוף אינן מדוללות"מועדפות ע
 

מי  הטפול  בשטח  הפתוח  ברמת  הנדיב  כך  גם  הטפול  והממשק  של  היער  הנטוע  נעשה כמו  כל  תחו
תוך  בחינה  מדוקדקת  של  ההשפעות  הנופיות  והאקולוגיות  בהסתמך  על  ידע  ומידע  הנאספים 

שנקבע  לשטח  תוך  מעקב "  נוף  הרצוי"הטפול  נעשה  במגמה  להשיג  את  ה.  ונלמדים  באופן  שוטף
ועדכון  של  הגדרת  הנוף  הרצוי  ולפיתוח  ההבנה  ותפיסת ובחינה  מתמשכים  המסייעים  לגיבוש  

ההתנסות  בטפול  ביעור  ברמת  הנדיב  יוצרת  דגם  שיש  בו  כדי  לעורר .  השטח  ברמת  הנדיב  ובכלל
 .      התפיסה והניהול של היעור בכלל השטחים הפתוחים, ולתרום לפיתוח החשיבה

 
 
 


