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םיעוטנה טחמה  תורעיב  ברעתהל  שי  דציכו  םאה 
? םילקא יונישו  רבוג  שבוי  לומ  לא  לארשיב 

םיצע לש  תרכינ  התומת  ץראב  תיפצנ  וז  המגמ  דצל  ונרוזאב  . תמייק  הדבועכ  תנמתסמ  תורוצבה  תוחיכשב  היילע 
, תדחוימ הלועפ  שרוד  וניאש  יעבט  1ך  ילהתכ תספתנ  שרוחב  התומתש  דועב  שבוי  . תקעל  תסחוימה  רעיבו , שרוחב 

.םיעוטנה טחמה  תורעיב  היוארה  תוברעתהה  תדימל  רשאב  ןויד  ררועתמ 

לש ינוכית  םיה  קלחב  בושח  יתוברתו  יפונ  ביכרמ  איהש  םדא , ידי  השעמ  הריעצ , תיגולוקא  תכרעמ  םה  ץראב  טחמה  תורעי 
םוקמ לכב  הביבסה  יאנתל  םאתהב  םתוא  םיבצעמה  םייעבט , םיכילהתל  הלא  תורעי  םינותנ  ףטוש  ינרעי  קשממ  דצל  לארשי  .
ילהנמ ינפב  .סורקל  ילבמ  רבוגה  שבויב  דומעל  םתלוכילו  תורעיה  לש  םנסוחל  רשאב  קפס  ןיידע  םייק  תאז , םע  םוקמו  .

הנוסח תיגולוקא  תכרעמכ  םתוחתפתהל  ליבותו  תורעיה  תא  ססבתש  תיקשממ  היגטרטסא  שוביג  לש  רגתאה  בצינ  רעיה 
.תלגתסמו               

תיבב םימה  תונימזל  רעיה  לש  םימה  תשירד  תמאתה 
לודיגה

םיבר תורעי  .רעיה  לש  םימה  תשירד  תא  תסוול  ותרטמש  ינרעי  קשממב  התישאר  רבוגה  שבויה  לומ  טחמה  תורעי  לוהינל  ךרדה 
םילבוסה תורעיב  לוליד  ילופיט  לש  תוליעיל  תובר  תויודע  תיעדמה  תורפסב  .םתוא  ללדל  ךרוצ  שיו  רתי , תופיפצמ  םילבוס  ץראב 

, םתוחתפתה לולסמ  ךרואל  רעי , ידמוע  לש  םימה  תכירצ  תא  םיאתהל  ךירצ  םילולידה  רטשמ  שבוי  . תקעמ 
הזכ םילוליד  רטשמ  חותיפל  הנורחאל  ליבוה  ץראב  רבטצהש  יעוצקמו  יעדמ  עדי  לש  בוליש  לודיגה  . תיבב  םימה  תונימזל 

תומצוע תא  ריבגהל  שי  תורעיב  הנוכנ  תופיפצ  גישהל  ידכ  םוקמ  . לכב  חטשה  לוהינ  תורטמל  ןהו  לודיגה  תיב  יאנתל  ןה  םאתומה 
המצועב םילוליד  יכ  דמלמ  ץראב  ןויסינה  רבעב  . לולידה  ירטשמ  תא  ובציעש  תינרצי  תונרעי  לש  תוחנהמ  ררחתשהלו  לולידה 
ותיחפהו םיצעה  תוינויח  תא  תרכינ  הדימב  ורפיש  םיפופצ , ןרוא  תורעיב  ועצבתהש  םיצעהמ ) ידכ 60-80%  דע  לש  התירכ   ) ההובג
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לולע הלא  תורעי  לולידב  רוחיא  ליג 25 .) דע   ) םיריעצה תורעיב  לופיט  הנוילע  תופידעב  ביצהל  שי  רעיב  . התומתה  ירועיש  תא 
, השחמה םשל  .הנקת  אלל  םידורי  דוקפתמו  הארממ  םילבוסה  ידמ , םיפופצ  םירגוב  תורעי  לש  שדח  רוד  תורצוויהל  ליבוהל 

לודיגה יתבב  םנודל  םיצע  ןיב 20  עונל  הכירצ  ץראב  םירגוב  ( Pinus halepensis  ) םילשורי ןרוא  תורעי  לש  תיברמה  תופיפצה 
םיצעה תופיפצ  תוסיו  .רתויב  םיחלה  לודיגה  יתבב  םנודל  םיצע  ןיבל 30  בגנה ) ןופצב  בהלו  ריתי  תורעי  לשמל   ) רתויב םישביה 

םימה ירגאמל  םשגה  תמורת  תא  לידגהל  יופצ  םגו  רעיה  תייחמצ  לש  םימה  תשירד  תא  םצמצי  לכשומ  הייער  קשממ  םע  בולישב 
.םיחותפה   םיחטשב  םייעקרק  - תתה

תולגתסהו תימצע  תונגראתה  יכילהתכ  תושדחתהו  התומת 
רעיה לש 

ששחה ןוסחו  . אירב  רעי  תוחתפתהל  םיינויחה  תולגתסהו  תונגראתה  לש  םייעבט  םיכילהת  תפקשמ  רעיב  םיצע  לש  התומת 
בורלו רעי , אוה  ףופצ  תורמצ  יוסיכ  לעב  וניאש  רעי  םג  .ללכ  ךרדב  קדצומ  וניא  דוביאל " ךלוהש   " רעי אוה  התומת  וב  שיש  רעיש 

ימתכ ןכ , לע  רתי  םימה  . תלבגמל  רתוי  םימאתומ  םגו  םיהובג   םייפונו  םייגולוקא  םיכרע  םיגיצמ  רתוי  חותפ  ףונ  ילעב  תורעי 
תאז רעיה  . לש  ינימו  יליג  ןוויגל  הליבומה  תיעבט  תושדחתהל  תונמדזה  םיקפסמו  תינבמ , תובכרומ  םירצוי  רעיב  התומת 

הלא םיכילהת  דוע  לכ  .תחתופמ  תיגולוקא  תכרעמ  םירצויה  םיכילהת  ןווגמל  רתויב  הבושח  המורת  םמצעלשכ  םיתמ  םיצעל  דועו ,
תורעי .םתוא  דדועל  ףאו  הכרבב  םמדקל  שי  חטשה , לוהינ  תורטמ  יפ  לע  יוצרה  רעיה  הנבממ  תרכינ  הייטסל  םיליבומ  םניא 

הרירב יכילהת  ךכב  דדועלו  תיעבט  תושדחתה  סיסב  לע  רשפאה  לככ  םשדחל  יואר  םקרפל , םיברק  םהב  םיעוטנה  םיצעהש 
היטורב ןרוא  םילשורי  , ןרוא  תורעיל  דחוימב  תיטנוולר  וז  השיג  .רתאו  רתא  לכב  םיידוחייה  םיאנתל  תולגתסהו  תיעבט 

שי תיעבטה  תושדחתההמ  קלחכ  . Cupressus sempervirens)  ) יוצמ שורב  םג  םימיוסמ , םירקמבו   Pinus brutia) )
סיסב לע  תורעי  שודיחל  היגולודותמה  תא  חתפלו  ךישמהל  שי  יעבט  . שרוח  יצע  לש  םתובלתשה  תא  הכרבב  לבקל 

. לודיגה  תיב  יאנתל  םאתהבו  םינוש  םיצע  ינימ  רובע  תיעבט  תושדחתה 

רעי יצעל  החבשה  תינכות 

ררועמ םיימוקמ , םייטנג  תורוקמ  לש  לבגומה  ןווגמה  דצל  .םירז  םיערז  תורוקממ  םבורב  םיבכרומ  ץראב  םירגובה  טחמה  תורעי 
םוקמ שי  ךכש , תויה  םייופצה  . םילקאה  ירגתאל  הנעמ  קפסל  ץראה  תורעיב  יטנגה  ךרעמה  לש  ותורישכל  רשאב  ששח  רבדה 

תישאר דקמתהל  שי  תיביטקפא  החבשה  תינכות  םדקל  ידכ  .רעי  יצע  לש  שבויל  תודימעה  רופישל  תיטנג  החבשה  תינכותל 
, חווט תכורא  תויהל  הכירצ  החבשהה  תינכות  .יוצמ  שורבו  היטורב  ןרוא  םילשורי , ןרוא  ןוגכ  םיליבומ  טחמ  ינימ  לש  לבגומ  רפסמב 

םיבחר תויהל  םיכירצ  החבשהל  םייטנגה  תורוקמה  יבלש  . - ברו בכרומ  ךילהת  איה  רעי  יצע  לש  החבשה  יכ  הנבה  ךותמ 
.ץראה לש  םיינשבויה  לודיגה  יתבב  םתחלצה  תא  וחיכוה  רבכו  תורעיב  םויכ  םייוצמה  םינייטצמ  םירגוב  םיצע  לע  רקיעב  ססבתהלו 

שמשל םיכירצ  הדיפקב  וררבנש  םינייטצמ  םיפיטונג  .םורדה  תורעיב  רקיעב  םנומיסבו , הלאכ  םיצע  רותיאב  ץמאמ  עיקשהל  יואר 
םניא םהב  לודיגה  תיב  יאנתש  םילבגומ , םיחטשב  העיטנ  ידי  - לע תורעי  שודיחל  סיסב  םגו  םימייק   תורעיב  רישעמ  ביכרמ  רקיעב 

. תיעבט  תושדחתה  םירשפאמ 

היוארה תוברעתהה  תדימ 

ךרוצה ןיבל  רעיה  לש  םייעבט  תולגתסהו  תונגראתה  יכילהתל  שרדנה  בחרמ  ןתמב  ךרוצה  ןיב  דימתמ  חתמ  םייק  תונרעיב 
". םגו םג   " לש השיג  תטיקנ  הקידצמ  ןהיתוכלשהו  תוידיתעה  םילקאה  תומגמ  יבגל  תואדו  - יאה .תונוש  תורטמ  תגשהל  תוברעתהב 

השיגה לש  לכשומ  םושיי  תרשפאמ  רעיל   בא  - תוינכות תרגסמב  הנורחאל  תעצבתמה  תונוש  חטש  דועיי  תודיחיל  רעיה  תקולח 
- תב םגו  תינויח  תוברעתהה  םש  םילבגומ , םיחטשב  תוינרעיה  תולועפה  בור  תא  דקממ  חטשה  דועייל  ןווכומש  קשממ  .תבלושמה 

םיבר רעי  יחטשב  תירעזמ  תוברעתהל  ףאוש  םג  אוה  ןמזב , - וב שאל .) ץיח  ירוזא  וא  להק  תטילק  דועייב  םיחטש  לשמל ,  ) עוציב
ןווגמה רומישל  םישרדנה  םייעבט  םיכילהת  לש  יברמ  יוטיב  רשפאל  ידכ  יתילכת ) - בר רעי  וא  עבט  יכרע  דועייב  םיחטש   ) םירחא

.הנתשמה הביבסל  תורעיה  לש  תולגתסהה  רשוכ  חופיטלו  יגולויבה 

תורוקמ
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.ל " קק .רעיה  קשממלו  ןונכתל 

רעי קשממ  רקחל  ( LTER  ) חווט ךורא  יגולוקא  רקחמ  רתא  .םירחאו 2016 . ףרוצ ח  יגנז א , םסא י ,  .2
יעבט שודיח  רעיה , תואירבו  תוינויח  לע  רעיה  - תתב םילופיטו  לוליד  תועפשה  .לארשיב  םדא  עטנ 

.רקחמ תינכתל  יתנש  "ח  וד .עוטנ  םילשורי  ןרוא  רעיב  יגולויב  ןווגמו 

Cupressus sempevirens,  ) יוצמ שורב  לש  יעבט  שודיח  .י 2012 . רגרב  - רפיצו םסא י   .3
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רעי הרטמ –  ןווכומ  רעי  לוהינל  ינונכת  ילככ  רעיל  בא  תינכת  .י 2017 . םסאו  ףרוצ ח  תרופ י ,  .4
.56-50 הביבסו 8(2 :) היגולוקא  .לדומכ  םישודקה 

םיערז אובי  תובקעב  לארשיב  םילשורי  ןרוא  לש  תמדקומ  התומתו  תונוונתה  .ג 2013 . רליש   .5
.175-167 הביבסו 4(2 :) היגולוקא  .תורז  תויגולוקא  תוכרעממ 

6. Aitken SN and Bemmels JB. 2016. Time to get moving: Assisted gene flow of forest
trees. Evolutionary Applications 9(1): 271-290.

7. Alberto FJ, Aitken SN, Alía R, et al. 2013. Potential for evolutionary responses to
climate change – evidence from tree populations. Global Change Biology 19(6): 1645-
1661.

8. Aussenac G and Granier A. 1988. Effects of thinning on water stress and growth in
Douglas-fir. Canadian Journal of Forest Research 18(1): 100-105.

9. Calev A, Zoref C, Tzukerman M, et al. 2016. High-intensity thinning treatments in
mature Pinus halepensis plantations experiencing prolonged drought. European
Journal of Forest Research 135(3): 551-563.

10. Cooper A, Shapira O, Zaidan S, et al. 2014. Oak restoration in water-limited pine
plantations: Interactive effects of overstory light interception and water availability on
understory oak performance. European Journal of Forest Research.

11. del Campo AD, Fernandes TJG, and Molina AJ. 2014. Hydrology-oriented (adaptive)
silviculture in a semiarid pine plantation: How much can be modified the water cycle
through forest management? European Journal of Forest Research 133(5): 879-894.

12. Donato DC, Campbell JL, and Franklin JF. 2012. Multiple successional pathways and
precocity in forest development: Can some forests be born complex? Journal of
Vegetation Science 23(3): 576-584.

13. Dorman M, Svoray T, Perevolotsky A, et al. 2015. What determines tree mortality in dry
environments ? A multi-perspective approach. Ecological Applications 25(4): 1054-
1071.

14. Edward D, Reid B, Silins U, et al. 2006. Sapwood hydraulic recovery following thinning
in lodgepole pine. Annals of Forest Science 63: 329-338.

15. Franklin JF and Van Pelt R. 2004. Spatial aspects of structural complexity in old-
growth forests. Journal of Forestry May: 22-28.

16. Giuggiola A, Bugmann H, Zingg A, et al. 2013. Reduction of stand density increases
drought resistance in xeric Scots pine forests. Forest Ecology and Management 3(10):

https://magazine.isees.org.il/?p=16378

http://doi.org/10.1007/s10342-014-0794-6


827-835.

17. Gyenge J, Fernández ME, Sarasola M, and Schlichter T. 2011. Stand density and
drought interaction on water relations of Nothofagus antarctica: Contribution of forest
management to climate change adaptability. Trees – Structure and Function 25(6):
1111-1120.

18. Hennon PE and McClellan MH. 2003. Tree mortality and forest structure in the
temperate rain forests of southeast Alaska. Canadian Journal of Forest Research
33(9): 1621-1634.

19. Hibsher N, Moshe Y, Bney-Moshe E, et al. 2013. Post-fire regeneration in
Mediterranean reforested sites as affected by mechanical site preparation: Lessons
for restoration. Applied Vegetation Science 16(4): 629-639.

20. Jackson P, Robertson M, Cooper M, and Hammer G. 1996. The role of physiological
understanding in plant breeding; From a breeding perspective. Field Crops Research
49(1): 11-37.

21. Kuparinen A, Savolainen O, and Schurr FM. 2010. Increased mortality can promote
evolutionary adaptation of forest trees to climate change. Forest Ecology and
Management 259(5): 1003-1008.

22. Li B, McKeand S, and Weir R. 1999. Tree improvement and sustainable forestry–
impact of two cycles of loblolly pine breeding in the USA. Forest Genetics 6(4): 229-
234.

23. Osem Y, Fogel T, Moshe Y, and Brant S. 2015. Managing cattle grazing and overstorey
cover for the conversion of pine monocultures into mixed Mediterranean woodlands.
Applied Vegetation Science 18: 261-271.

24. Osem Y, Ginsberg P, Tauber I, et al. 2008. Sustainable management of Mediterranean
planted coniferous forests: An Israeli definition. Journal of Forestry 106(1): 38-46.

25. Osem Y, Yavlovich H, Zecharia N, et al. 2013. Fire-free natural regeneration in water
limited Pinus halepensis forests: A silvicultural approach. European Journal of Forest
Research 132(5-6): 679-690.

26. Osem Y, Zangy E, Bney-Moshe E, and Moshe Y. 2012. Understory woody vegetation in
manmade Mediterranean pine forests: Variation in community structure along a
rainfall gradient. European Journal of Forest Research 131(3): 693-704.

27. Osem Y, Zangy E, Bney-Moshe E, et al. 2009. The potential of transforming simple
structured pine plantations into mixed Mediterranean forests through natural
regeneration along a rainfall gradient. Forest Ecology and Management 259(1): 14-23.

28. Roehle H. 1991. Yield tables for Aleppo pine (Pinus halepensis) in Israel. Chair of
Forest Yield Science, Univesrity of Munich, Federal Republic of Germany.

29. Sheffer E. 2012. A review of the development of Mediterranean pine-oak ecosystems
after land abandonment and afforestation: Are they novel ecosystems? Annals of
Forest Science 69(4): 429-443.

https://magazine.isees.org.il/?p=16378



30. Sohn Ja, Gebhardt T, Ammer C, et al. 2013. Forest ecology and management
mitigation of drought by thinning : Short-term and long-term effects on growth and
physiological performance of Norway spruce (Picea abies). Forest Ecology and
Management 308: 188-197.

31. Turco M, Levin N, Tessler N, and Saaroni H. 2017. Recent changes and relations
among drought, vegetation and wildfires in the Eastern Mediterranean: The case of
Israel. Global and Planetary Change 151: 28-35.

32. Ungar ED, Rotenberg E, Raz-Yaseef N, et al. 2013. Transpiration and annual water
balance of Aleppo pine in a semiarid region: Implications for forest management.
Forest Ecology and Management 298: 39-51.

33.  Wu HX, Eldridge KG, Colin Matheson A, et al. 2007. Achievements in forest tree
improvement in Australia and New Zealand. Successful introduction and breeding of
radiata pine in Australia. Australian Forestry 70(4): 215-225.

https://magazine.isees.org.il/?p=16378


	האם וכיצד יש להתערב ביערות המחט הנטועים בישראל אל מול יובש גובר ושינוי אקלים?
	התאמת דרישת המים של היער לזמינות המים בבית הגידול
	תמותה והתחדשות כתהליכי התארגנות עצמית והסתגלות של היער
	תוכנית השבחה לעצי יער
	מידת ההתערבות הראויה
	מקורות



