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"ל קק תובידאב  יקסנישלוא , הילוי  םוליצ : ןויצע |  רינ  רעיב  תוקיתע  תוסרט  םוקיש 

תנומת למרכב : הלודגה  הפרשה  רחאל  םינש  שמח 
יגולוקאה םוקישה  לש  בצמ 

םיקזנלו םדא  ייח  לש  יגרטה  ןדבאל  רבעמ  .ילארשיה  ףונה  תא  ודקפש  תוינסרהה  תופרשה  תחא  השחרתה  רבמצדב 2010  ב-2 
הפרשב רבודמש  ןייצל  שי  .םדא  - עטנ רעיו  תיעבט  חתפתהש  ןרוא  רעי  שרוח , לש  םנוד  הפרשה כ-25,000  התליכ  שוכרב , םילודג 

לע יתועמשמ  ןפואב  ועיפשהו  בחר , יתרושקתו  ירוביצ  דה  ורציש  הלא  תוננוכמה – " תופרשה   " ןיבמ התמצועבו  הלדוגב  תישילשה 
ללכ ךותמ  איגה ב-1995 . רעשבו  רב ב-1989  - יחבו למרכב  ויה  המוד  לדוג  רדסמ  תומדוקה  תופרשה  יתש  .תובר  םינשל  בחרנ  חטש 

יחטשב ו-6%  "ל , קק לועפתב  ימואל  ןג  חטש  כ-11%  עבט , תורומשו  םיימואל  םינג  יחטש  ויה  כ-83%  ףרשנש ב-2010 , חטשה 
.תוימוקמ תויושר 

ועגפנש חמוצהו  יחה  םוקישל  תינכת  שבגל  הביבסה  תנגהל  רשה  לע  לטוה  םוימ ה-5.12.2010  הלשממה  תטלחהל  םאתהב 
תושארב למרכב " חווט  ךורא  יגולוקא  םוקישל  הדעווה   " תא הביבסה  תנגהל  דרשמה  םיקה  וז  הטלחה  תובקעב  .למרכב  הפרשב 

יבא פורפ ' דמע  למרכב " יגולוקא  םוקישו  רעיה  קשממל  הדעווה   " שארב .הנשמ  תודעו  יתש  הנימש  רוארב , והיעשי  ד"ר 
םוקיש יכרד  עיצהל  היה  רעיה  קשממל  הדעווה  דיקפת  .ןולג  לארשי  דמע  םיבושייב " ףונה  םוקישל  הדעווה   " שארבו יקצולוברפ ,

םיחותפ םיחטש  לע  הרימשל  ןרקה  .רשה  דמעמב  רוביצל  וגצוה  היתוצלמהו   דיתעל , תופרש  ענומ  קשממו  עוגפה  חטשל 
לש תינכדע  בצמ  תנומת  גיצנ  הז  רמאמב  .הפרשה  רחאל  למרכה  םוקיש  ךרוצל  ןוילימ ש"ח  לש כ-55  םוכס  תנשב 2012  התצקה 

.הדעווה תוצלמה  ירקיע  יפל  למרכב  הפרשה  רחאל  םוקישה 

הפרשה המרגש  םירישי  םיקזנ  םוקיש 

חטש יאתמ  ףורש  ץע  תאצוהב  הפרשה  רחאל  הנושארה  הנשב  ודקמתה  םינגהו ) עבטה  תושרו  "ל  קק  ) םיחטשה ילהנמ  םיפוגה 
תוחיטב לע  הרימש  התרטמו –  םיבושייל , ךומסו  םינוינח  לויט , ילולסמ  תומייק , םיכרד  ךרואל  הכרענ  הדובעה  רקיע  .םירדגומ 
הדעווה תוצלמה  םושיי  ךרוצל  .הרירג  יספב  שומיש  ךות  םנוד   10,000- כמ םיפורש  םיצע  ואצוה  םויה  דע  .רעיב  םישמתשמה 

רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ  .רעיב  לופיטל  תיעוצקמ  הדיחי  תנשב 2012  םינגהו  עבטה  תושרב  המקוה  שרוחהו  רעיה  קשממל 
.םהלש יעוצקמ  םוזיגלו  ועגפנש  םיצעב  לופיטל  םיבושייהמ  קלחב  הכרדה  הפרשה  רחאל  הנושארה  הנשב  עציב 

רנייטש  העונ 
הביבסה תנגהל  דרשמה 

יקצולז  םחנמ 
הביבסה תנגהל  דרשמה 

זבלא  ןתנ 
םינגהו עבטה  תושר 

יאנומשח  רבנע 
םינגהו עבטה  תושר 

בלוד  תימע 
םינגהו עבטה  תושר 

םתור  ןתוד 
םינגהו עבטה  תושר 

ידקש  עשוהי 
םינגהו עבטה  תושר 

גרובזניג  תירוא 
רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

ןולג  לארשי 
רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

רדא  לילכ 
לארשיל תמייק  ןרק 

רגרבנייו  לאכימ 
לארשיל תמייק  ןרק 

הסיווס  קחצי 
ףוח זוחמ  הלצההו , תואבכה  תושר 

יקצולוברפ  יבא 
זכרמ יאלקחה –  רקחמה  להנִמ 

ינקלוו

ץלמומ טוטיצ 

.םירחאו זבלא נ  יקצולז מ , רנייטש נ ,
הפרשה רחאל  םינש  שמח  . 2015

לש בצמ  תנומת  למרכב : הלודגה 
הביבסו היגולוקא  .יגולוקאה  םוקישה 
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תוידיתע תופרש  יקזנ  םוצמצו  שדחתמה  חמוצה  קשממ 

לוליד תוללוכה  רויא 1 )  ) הצועמ חמוצ  קשממ  תינכת  ןהבו  הפרשה , חטשב  לופיטל  תוינכת  וניכה  "ל  קקו םינגהו  עבטה  תושר 
תושר ידי  - לע הייערה  תרדסהל  תינכת  הנכוה  ןכו  תוידיתע , תופרש  ןותימו  לודיג  יתב  ןווגמ  תריציל  חמוצה  בוציע  ןתרטמש  םיעירז ,

.תואלקחה דרשמב  הערמה 

תא בכעל  ןכו  חטשל , יוביכה  תוחוכ  לש  תושיגנ  רשפאל  םתרטמש  ץיח , ירוזא  תמקהל  הדעווה  תוצלמה  רחא  תובקוע  תוינכתה 
ולפוט כ- הכ  דע  .למרכה  בחרמ  ללכב  חטש  יאת  ןיבו  םינוינחו  םיכרד  םיבושיי , ביבס  התמצוע  תא  םצמצלו  הפרשה  תוטשפתה 

.םיבושיי ביבס  תוימוקמ  תויושרו  "ל  קק םינגהו , עבטה  תושר  ומיקה  ץיחה  ירוזא  תא  .םיכרד  ךרואל  -130 ק"מ  כו םנוד   5,000
יעקרקמ תושר  לומ  תואלקחה  דרשמ  לש  זכרמ  זוחמ  רידסה  הז  ךרוצלו  הייער , תרזעב  םג  עצבתת  ץיחה  ירוזא  תקוזחת  יכ  ץלמוה 

םיאתת המויסבו  הבורקה , הנשב  ליחתהל  היופצ  םיפסונ  םירדע  לש 6–8  םתוליעפ  תרדסה  .םירדע  לש 10  תוליעפה  תא  לארשי 
םישורדה םיעצמאה  תניחב  אוה  ישילשה  בלשה  .המודכו  תותקש  תבצה  רודיג , תועצמאב  הייערל  םיחטשה  תא  הערמה  תושר 

.ץיחה ירוזאב  ץחל  תייער  לש  דודיעלו  הנווכהל 

לופיט יכרד  טריפו  העיטנל , תוחפ  םיקילד  חמוצ  ינימ  הפימש  ךירדמ  םסרופ  םיבושייב " ףונה  םוקישל  הדעווה   " תונקסממ האצותכ 
.הלועפל םדדועל  ידכ  תופרשל  םידעומה  םיבחרמב  תוצעומלו  םיבושייל  גצוה  ךירדמה  םיצעב  .

רחאל םינש  םיעירז 2–7  לוליד  לע  שגדב  ןווגמו  חוורמ  רעי  בצעל  ידכ  םינרוא  יעירז  לש  לוליד  ירוזחמ  רפסמ  לע  הצילמה  הדעווה 
סּוקֹוקּוצָמה יקזנו  םיעירזה  תופיפצמ  האצותכ  םינרואה  לש  םייעבט  לוליד  יכילהתל  יוטיב  תתל  רומא  הז  יותיע  .הפרשה 

לוליד .ןושארה  םילבורטצאה  רוזחמ  תא  םירציימ  םיצעהש  ינפל  לועפל  אסיג  ךדיאמו  אסיג , דחמ   (Matsucoccus josephi)
תפרש 2010, חטשב  םיעירזה  לש  ירקיעה  לולידה  לחה  הנשה  .ולוכ  למרכה  חטשמ  םנוד   3,500- כב הכ  דע  עצבתה  םיעירז 

יקזנ םוצמצלו  תוימתכה  דודיעל  למרכב , ידיתעה  ףונה  בוציעל  תובורקה  םינשה  ךלהמב  םנוד  לש כ-8,000  חטשב  לופיט  ןנכותמו 
.תופרש
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רויא 1
למרכל הצועמ  חמוצ  קשממ  תינכת 

םצמצל ידכ  תוידיתע  תופרש  ןותימל  םינווכומ  םילופיטה  .למרכל  הצועמ  חמוצ  קשממ  תינכתב  םיירקיעה  לופיטה  יגוס 
.אסיג ךדיאמ  למרכל  יעבטה  יגולויבה  ןווגמה  תא  לידגהל  ידכו  אסיג , דחמ  שוכרבו  שפנב  העיגפ 

עבטה תושר  “א , גמ זכרמ  עדימה : תורוקמ  רבמבונב 2015 . .םינגהו 22  עבטה  תושר  ןופצ , זוחמ  רעי , ףנע  הפמה : תקפה 
.השדחה לארשי  תשר  תוטנידרואוק -  .לארשי  יופימ  זכרמ  ינונכת ; - יפרגואג עדימ  םורופ  םינגהו ,

חמוצה ןווגמ  םוקיש 

תועיטנ ועצוב  ךכיפל , .תיעבט  תושדחתה  יכילהת  לע  עוטנהו  יעבטה  ןרואה  תורעיו  שרוחה  םוקיש  תא  ססבל  הצילמה  הדעווה 
, תיתרוסמ תואלקח  ףונ  תורמשמה  תוקיתע  תוסרט  םוקישלו  ופרשנש , םינוינח  םוקישל  םילע  יבחר  םיחמצ  לש  רתויב  תומצמוצמ 

.ץיח רוזאכ  תודקפתמו 

(Acacia saligna  ) הלחלחכ הטיש  ויה  םהב  םיטלובהו  למרכה , חטשב  םינוש  םידקומב  םיצרפתמו  םישלופ  םיחמצ  ינימ  ופומ 22 
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לופיטל םילוקוטורפ  חותיפ  ירחא  ןתינה , לככ  םדקומ  ולפוט  ולגתהש  םידקומה  (. Nicotiana glauca Graham  ) חישה קבטו 
.םהל םאתהב  הלועפו 

חיטבהל ךרד  האצמנ  אל  למרכב , רקיעב  ץופנה  (, Pinus halepensis Mill  ) ימוקמה יחרזמה  ןזהמ  םילשורי  ןרוא  אשונב 
, תועבג ישארב  הלא  םינרוא  םירמשנ  םויכ  .הדעווה  תוצלמהל  סחיב  לבגומ  לופיטה  ןכלו  תיטנג , רמשית  תימוקמה  הייסולכואהש 

.ףונ תמרה  םירבועו 

רקחמ

לש רשקהב  םיבר  םירקחמ  םיעצבתמ  ןיידע  םויכ  תופרש  . אשונב  םיבר  םירקחמ  למרכב  ועצבתה  תנשב 1989 הפרשה  תובקעב 
תייער תוינדיו , תוינכמ  תוטיש   ) הפרשה רחאל  רעיב  םיריעצ  םיצעו  םיעירז  לוליד  לש  תונוש  תוטיש  ראשה , ןיב  םירקחנו , תופרש ,

היזחה ידי  - לע תיגולוקאה  תכרעמה  יתוריש  תא  הקיז  ילעב  תסיפת  תכרעהל  תוינשדח  תוטיש  רגנו , עקרק  ףחס  םוצמצ  םיזע ,)
יפל הביבסה  תנגהל  דרשמה  םסרפש  םיארוק  תולוק  השולש  תובקעב  וכרענ  וללה  םירקחמהמ  קלח  .דועו  ( visualization)

אשונב יפוריאה  דוחיאה  םע  הלועפ  ףותיש  רצונ  ךכ , לע  ףסונ  .דרשמה  ךרעש  םיסנכ  רפסמב  וגצוה  םהיתואצותו  הדעווה , תוצלמה 
.םילקאה יונישו  תופרש 

רוטינ

יעירז תוחתפתה  תוהזל  םתוא ; רעבלו  םישלופ  םינימ  לש  םישדח  םידקומ  תולגל  רשפא : תועצבתמה  רוטינה  תולועפ  תרזעב 
בוקעל םיצע ; ימדג  תוקרפמש  ( Cerambycidae  ) תוינורקיה תחפשממ  תוישופיח  ינימ  רחא  בוקעל  הפרשה ; חטשב  םינרואה 

 – גראמה םע  ףותישב  םיעצבתמ  תופועו  םיקנוי  ירקס  םג  .למרכב  וררחושש  ( Dama mesopotamica  ) םירומחי תוליעפ  רחא 
רוטינב .םתיחפהל  הרטמב  רפעה , יכרדמ  רקיעב  רגנו , עקרק  ףחס  לש  ףטוש  רוטינ  םג  חטשב  עצבתמ  .תימואלה  רוטינה  תינכת 

רעיב יתועמשמ  םרוג  םניא  סּוקֹוקּוצָמהו  ( Thaumotopoea wilkinsoni  ) ןרואה ןכולהת  הפילקה , תוישופיח  יכ  אצמנ  רעי  יקיזמ 
.תדחוימ תוסחייתה  םהל  השרדנ  אלו  הפרשה , ירחא  שדחתמה 

רבמבונ ג ) ; ) הפרשה רחאל  םירופס  םימי  רבמצד 2010 ,  ב ) ; ) הפרשה ינפל  א )  ) .ןרוא תיב  רבעל  למרכה  רמשמ  תווחמ  תיפצת 
םתור ןתוד  םוליצ :  | 2015ֿ

ירפסויבה בחרמה  תאייחה 

קשממ לש  רשקהב  רקיעב  דקמתה  תוימוקמה  תוליהקה  ףותיש  למרכה ." רה  ירפסויבה  בחרמה   " לע "ו  קסנוא זירכה  תנשב 1996 
יפוג חטשה , ילהנמ  םיפוג  תוימוקמ , תוליהק  יגיצנ  ללוכה  יוגיה  תווצ  םקוה  תנשב 2014  .רסח  היה  םימוחתה  ראשב  ךא  ינרעי ,

חטש לוהינל  םירושקה  םיאשונ  ןכו  תיתורייתו , תיכוניח  תירפסויב  תינכת  תווצה  הוולי  ותוליעפמ  קלחכ  .הלשממ  ידרשמו  רקחמ 
.ֶתֶלְלכַתְמ הייארב  למרכה 

למרכב הפרשה  לש  תויצרא  תוכלשה 

למרכב תימוקמה  המרב  ןה  יתועמשמ  םודיקל  וכז  ץיח  ירוזא  אשונב  הדעווה  תוצלמה  תומדוקה , תולודגה  תופרשה  יתש  ומכ  אלש 
ץיחה ירוזא  אשונב  תואבכה  תושר  קוחל  םיללכהו  תונקתה  .תיצראה  תואבכה  תושר  תמקהמ  האצותכ  רקיעב  תיצראה , המרב  ןה 

םיבחרמב םיבושיי  רובע  ץיח  ירוזאל  תוינכת  רושיאל  תואבכה  תושרל  הדובע  ילכ  םישמשמ  רבכ  םה  ךא  ףקותב , אל  ןיידע 
ביצקת תאצקה  םה  אלמה  םמושיילו  תואבכה  תושר  קוחב  םיללכהו  תונקתה  ןוגיעל  םיירקיעה  םירגתאה  .תופרשל  םידעומה 

, אשונה תובישחל  הנידמה  יבשות  תא  ףושחל  ידכ  יצרא  הרבסה  ךרעמ  םויק  ץיחה , ירוזא  לש  ןמז  ךרואל  הקוזחתלו  המקהל  ידועיי 
.םוחתב םיפסונ  עוצקמ  ישנא  תרשכהו 

םוכיס

ףותיש שרדנ  ןיידע  ךא  למרכה , לש  יגולוקאה  םוקישל  הדעווה  תוצלמה  תא  הבורב  תמאות  למרכב  יגולוקאה  םוקישה  תדובע 
למרכב יגולוקאה  םוקישה  .הז  ןוויכב  יבויח  חור  בשמ  איה  ירפסויבה  בחרמה  תאייחה  .תוליהקהו  םיפוגה  ןיב  רתוי  בחרנ  הלועפ 
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.הפרש  רחאל  היסצקוס  יכילהתב  תרקובמ  תוברעתהו  הקיקח  רוביצה , ףותיש  תא  בלשמש  חווט  ךורא  ךילהתב  גשוי 

תורוקמ

יגולוקא םוקישו  רעיה  קשממל  הדעווה  תוצלמה  .םירחאו 2011 . יקצולז מ  הנוב ע , יקצולוברפ א ,  .1
.הביבסה תנגהל  דרשמה  .למרכב 

.שרוחו רעי  תופירשל  םידעומה  םירתאב  יפונ  לופיטל  ךירדמ  .נ 2012 . הירולו  גרבנזור א  רגרוב ח ,  .2
.רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

(. יאשונ 3(2-1 ןויליג  למרכב –  הפירשה  .הביבסו 1996 . היגולוקא   .3

https://magazine.isees.org.il/?p=16066


	חמש שנים לאחר השרפה הגדולה בכרמל: תמונת מצב של השיקום האקולוגי
	שיקום נזקים ישירים שגרמה השרפה
	ממשק הצומח המתחדש וצמצום נזקי שרפות עתידיות
	איור 1
	תכנית ממשק צומח מעוצה לכרמל

	שיקום מגוון הצומח
	מחקר
	ניטור
	החייאת המרחב הביוספרי
	השלכות ארציות של השרפה בכרמל
	סיכום
	מקורות



