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מבוא
 EBM – Ecosystem Based( אקולוגית  מונחה  ממשק 

מערכות  בין  הקושרת  גישה  על  מבוסס   )Management
 Milne 1998,( אקולוגיות-ביולוגיות למערכות חברתיות-אנושיות

Turner et al. 2003(. הקשר הוא דו-כיווני: השפעותיו של האדם 
וקבלת  גיסא,  מחד  בה  והתערבותו  האקולוגית  המערכת  על 

שירותים אקולוגיים ממנה לטובת המערכת האנושית-חברתית 

מאידך גיסא )Berkes and Folke 1998(. הן המערכת החברתית 

ודינמיות  מורכבות  מערכות  הן  האקולוגית  המערכת  והן 

של  התורה  קידום   .)Costanza et al. 1993, Pickett et al. 2005(

הממשק האקולוגי ויישומה מצריכים פיתוח של מסגרת עבודה 

האלה  מהמערכות  אחת  בכל  הדינמיקה  את  שתייצג  רעיונית 

ותקשר ביניהן למערכת מצומדת אחת.

לצורכי  מורכבות  אקולוגיות-חברתיות  מערכות  של  אנליזה   

מכמה  קשה  משימה  היא  אקולוגי  ממשק  של  וניהול  תכנון 

בין  דינמיים  קשרים  קיימים  כאלו  במערכות  ראשית,  סיבות: 

דינמיקת המים,  יחידות מדידה שונות; למשל,  תהליכים בעלי 

 Holling( טבע  שמירת  של  ארגונים  פעילות  או  המינים  הרכב 

Koniak et al. 2009 ,1992( הם תהליכים שונים שאינם נמדדים 
באותן יחידות, אך קשורים זה לזה ומשפיעים זה על זה במערכת 

המצומדת. שנית, כל אחת מהמערכות מכילה קשרים בין חלקים 

רבים. האינטראקציות בין חלקי המערכת עשויות להיות ישירות 

 Camazine( או עקיפות ולקיים תהליכי משוב חיוביים ושליליים

כך,  כל  מורכבת  רב-ממדית  מערכת  של  ניתוח   .)et al. 2001
כאשר אין בנמצא יחידת מדידה משותפת, היא משימה קשה עד 

.)Liu et al. 2007( בלתי אפשרית

השיטה שאנו מציעים בפרק זה מבוססת על שימוש במודל גרפי 

לניתוח של המערכת המורכבת כרשת של תהליכים המתארים את 

הדינמיקה של מרכיבי המערכת ואת הקשרים ביניהם, והופכים 

אותה מאוסף של תהליכים נפרדים לישות אחת. זהו יישום של 

 ,)Multi Flow Approach – MFA( המרובים  התהליכים  גישת 

.)von Bertalanffy 1968( המשמשת לניתוח מערכות אקולוגיות

 

שעיקר  מערכת  לתיאור  משמשת  המרובים  התהליכים  גישת 

המורכבות שלה נובע מכך שהיא רב-תהליכית. הגישה מאפשרת 

לשלב את מגוון הדינמיקות של התהליכים הבודדים למערכת 

ההנחה  אלה.  תהליכים  בין  האינטראקציות  בסיס  על  אחת 

בבסיס גישה זו היא שכדי להתמודד עם כלל הדינמיקה במערכת 

שבין  ביחסים  להתמקד  כדאי  ממנה,  הנובעות  התכונות  ועם 

התהליכים ולהפחית את רמת הפירוט לגבי כל תהליך. בפרק 

ומערכות  אקולוגיות  מערכות  של  הניתוח  שיטת  את  נציג  זה 

את  ונדגים  תהליכים,  מרובות  אקולוגיות-חברתיות  מצומדות 

יישומה ואת כוחה לצורכי קבלת החלטות לגבי תכנון וממשק 

בפארק רמת הנדיב. 

מערכות מרובות תהליכים וממשק מונחה אקולוגית
תכלית הממשק של המערכות האקולוגיות היא האפשרות לקבל 

מהן שירותים אקולוגיים לאוכלוסיות במערכת החברתית. בנייה 

של מסגרת עבודה רעיונית המבוססת על ידע מדעי-אקולוגי, 

ועל הבנת התהליכים המרכזיים  הגופים המעורבים  על הכרת 

במערכת, היא תנאי הכרחי מקדים לפיתוח מושכל של ממשק 

מצריכה  רב-תחומית  עבודה  מסגרת  של  בנייתה  אקוסיסטמי. 

 Costanza et( מודל משותף של המערכת החברתית-אקולוגית 

.)al. 1993, Berkes et al. 2002
להלן נפתח מודל כזה המבוסס על תיאור המערכת החברתית-

תת- משתי  המורכבת  תהליכים,  מרובת  כמערכת  אקולוגית 

ותת-המערכת  האקולוגית-ביולוגית  )תת-המערכת  מערכות 

החברתית(, שכל אחת מהן גם היא מרובת תהליכים. 

תת-מערכת אקולוגית רב-תהליכית
תהליכים,  מגוון  של  רשתות  הן  אקולוגיות-ביולוגיות  מערכות 

ביוטיים ואביוטיים, המשתנים לאורך זמן )Odum 1977(. באופן 

טבעיות  במערכות  עוסקת  הביולוגית  האקולוגיה  מסורתי, 

ומתמקדת  מינימלית(  היא  בהן  האדם  שהתערבות  )מערכות 

בתהליכים ברמות ארגון שונות. רמות הארגון הבסיסיות שבהן 

)ניתוח של מספר הפרטים  אוכלוסיות  הן:  עוסקת האקולוגיה 

במארגי  המינים  כלל  )ארגון  חברות  ותפוצתם(,  מין  מאותו 

מחזור  ושל  אנרגיה  זרימת  )תהליכים של  אקוסיסטמות  מזון(, 

נוטריינטים( ונוף )הארגון המרחבי של יחידות הנוף והשפעתן 

על התהליכים האקולוגיים(. עם זאת, כדי לבצע ממשק מונחה 

אקולוגית, חשוב להביא בחשבון את מכלול התהליכים ברמות 

השונות ואת האינטראקציות ביניהם. 

התהליכים  גישת  את  ליישם  אפשר  כיצד  מודגם   1 באיור 

את  הכוללת:  אקולוגית  תת-מערכת  של  לניתוח  המרובים 

אוכלוסייה,   - הארגון  רמות  ארבע  של  הדינמיים  התהליכים 

חברה, מערכת אקולוגית ונוף )בתיבות האופקיות( ואת יחסי 

הגומלין בין רמות הארגון - הקשרים בין התהליכים )מסומנים 

השפעה  מסמלים  התהליכים  בין  הקשרים  אנכיים(.  בחצים 

על  אחד  תהליך  של  התהליך(  קצב  של  האטה  או  )הגברה 

דינמיקת התהליך האחר.

1. הממשק בפארק רמת הנדיב כדוגמה למערכת אקולוגית-חברתית מצומדת 
מרובת תהליכים

אפרת שפר, אבי פרבולוצקי ומשה שחק
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שירותים אקולוגיים

האדם  בני  שמקבלים  כהטבות  מוגדרים  אקולוגים  שירותים 

 Millenium Ecosystem Assessment( האקולוגיות  מהמערכות 

2003(. תת-המערכת האקולוגית היא המספקת מגוון שירותים 
תת-המערכת  בין  המרכזי  הקשר  שלנו,  במודל  לכן,  לאדם. 

האקולוגית לתת-המערכת האנושית שנשענת עליה הוא אספקת 

השירותים האקולוגיים.

נהוג למיין את השירותים לפי קטגוריות מעשיות: )1( שירותי 

)נזקים(,  ויסות  )2( שירותי  אספקה של טובין כגון מזון ומים; 

למשל של התפשטות מחלות או מזעור ההשפעה של אסונות 

תרבותיים,  ערכיים,  שירותים   )3( וסופות(;  )שיטפונות  טבע 

רוחניים ואסטטיים; ו- )4( שירותי תמיכה בקיום של מערכות 

 Millenium( אקלים  וויסות  נוטריינטים  מחזור  דוגמת  חיים 

בתת-המערכת  התהליכים   .)Ecosystem Assessment 2003
אלא  מבודדים,  אינם  אלו  שירותים  המספקים  האקולוגית 

ומהאינטראקציות  המלאה  תת-המערכת  מפעילות  מושפעים 

בין רמות הארגון. כל שירות אקולוגי הוא תוצאת הפעילות של 

כלל המערכת האקולוגית, בין אם מדובר באספקת סוג מסוים 

של מזון, התלויה כביכול רק בדינמיקה של אוכלוסיית צמח או 

אוכלוסיית בעל חיים )חקלאות, דיג, ציד(, ובין אם זהו שירות 

מורכב כגון ויסות האקלים או קיומו של מחזור החנקן בטבע. 

השירותים  אספקת  נושא  של  האקולוגית  בהבנה  היא  הבעיה 

האקולוגיים )מיהם הספקים הראשיים? מהו היחס בין אספקת 

השירותים לחברה האקולוגית שממנה הם נגזרים? מהי השפעת 

המרחבי  המידה  קנה  ומהו  השירותים?  אספקת  על  הסביבה 

הרלוונטי לאספקת השירותים?( 

שירותים אקולוגיים ותת-המערכת החברתית
את תת-המערכת החברתית,  האקולוגיים משמשים  השירותים 

או רכיבים מסוימים במערכת האנושית-חברתית. 

מציעים  אנו  האקולוגית,  תת-המערכת  של  לניתוח  בדומה 

המורכבת  כרשת  האנושית-חברתית  תת-המערכת  את  לנתח 

מארבעה תהליכים חברתיים מרכזיים )איור 2(. הראשון מתאר 

בשירותים  המשתמשים  באנשים  הקשורים  התהליכים  את 

האקולוגיים )דינמיקת המשתמשים(. דוגמה לתהליך זה עשויה 

באוכלוסייה  מדיג  המתפרנסים  קהילת  של  דמוגרפיה  להיות 

האנושית. במערכת כלכלית המבוססת על דיג כמקור פרנסה, 

של  החברתי-כלכלי  במצב  או  המתפרנסים  במספר  התנודות 

קהילת המתפרנסים מדיג תלויות בקציר הדגים. האחרון תלוי 

הדגים, התלוי בתפקודי  אוכלוסיית  גודל  דהיינו  הדגים,  ביבול 

של  מורכבת  כמערכת  אקולוגית-ביולוגית  תת-מערכת   .1 איור 
אינטראקציות בין תהליכים בארבע רמות ארגון

איור 2. תת-מערכת חברתית כמערכת האינטראקציות בין ארבעה 
תהליכים חברתיים

תהליכים  מתארות  האופקיות  התיבות  תהליכים.  שרטוט  א. 
דינמיים ברמות הארגון של תת-המערכת )נוף, אקוסיסטמה, חברה 
בין  ויסות  גומלין של  יחסי  ואוכלוסייה(. החצים האנכיים מתארים 
קצב  של  ויסות  מייצג  לאחרת  אחת  ארגון  מרמת  חץ  התהליכים. 

התהליך ברמה השנייה על-ידי מצב המערכת ברמה הראשונה. 
ב. שרטוט של מסלול קשרים בין התהליכים )קישוריות(. המעוינים 
את  מייצגים  החצים  ארגון,  רמת  כל  בתוך  תהליכים  מייצגים 

הקישוריות, על-ידי ויסות בין התהליכים, חוצי רמות ארגון.

תהליכים  מתארות  האופקיות  התיבות  תהליכים.  שרטוט  א. 
ומחליטים,  מוסדות  של  הפוליטיקה  הכלכלה,  ברמות  חברתיים 
הקהילה והדמוגרפיה של קבוצות משתמשים וערכים תרבותיים. 
החצים האנכיים )חצים דקים( מייצגים יחסי גומלין של ויסות בין 
)קצב(  ויסות  מייצג  לאחר  אחד  חברתי  מתהליך  חץ  התהליכים. 
החצים  הראשון.  בתהליך  המערכת  מצב  על-ידי  השני  התהליך 
החברתית  תת-המערכת  בין  הקישוריות  סוגי  שני  הם  הגדולים 
מתת- אקולוגיים  שירותים  אספקת  האקולוגית:  לתת-המערכת 
תת-המערכת  של  והשפעה  לחברתית  האקולוגית  המערכת 

החברתית על תת-המערכת האקולוגית באמצעות ממשק.
ב. שרטוט מסלול הקשרים בין התהליכים )קישוריות(. המעוינים 
מייצגים את התהליכים השונים, החצים מייצגים את הקישוריות 

על-ידי ויסות בין התהליכים.
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של  דינמי  תהליך  שלפנינו  כך  האקולוגית.  תת-המערכת 

בזמן,  מדיג(  המתפרנסים  )מספר  חברתיים  תהליכים  השתנות 

המווסת על-ידי תהליכים אקולוגיים וחוזר חלילה. המשתמשים 

באוכלוסיות  החל  ומגוונים:  רבים  הם  האקולוגיים  בשירותים 

קטנות ומקומיות המתפרנסות משירותי אספקה )ציד, דיג(, דרך 

חקלאים המשתמשים בקרקעות שהן תוצרים של תת-המערכת 

ביכולת  התלויים  הארץ,  כדור  תושבי  בכל  וכלה  האקולוגית 

הקיבוע של פחמן דו-חמצני, המשפיע על האקלים בביוספרה.

 השימוש בשירותים האקולוגיים נקבע על-ידי שילוב בין הביקוש 

נקבע על-ידי הדינמיקה  לבין ההיצע שלהם. היצע השירותים 

עשוי  זאת,  לעומת  הביקוש,  האקולוגית.  תת-המערכת  של 

להיות מושפע משני תהליכים בתת-המערכת החברתית: האחד, 

2( באופן כללי כתהליכים כלכליים,  אשר מופיע במודל )איור 

מתאר את הקשר בין תהליכים בכלכלה לדינמיקה של קבוצות 

של  כניסה  הדייגים,  קהילת  של  בדוגמה  למשל,  המשתמשים. 

אמצעים מכאניים לדיג מסחרי )כמויות גדולות( תגרום להורדת 

המחירים ולהקטנת הקהילה של הדייגים, מכיוון שרק מערכות 

והדייגים  להתפרנס  להמשיך  יוכלו  והיעילות  הגדולות  המדגה 

ה”קטנים” ייעלמו. תהליך מרכזי שני שישפיע על המשתמשים 

ערכים  על  בדגש  החברתיים-אנושיים,  בערכים  השינויים  הוא 

הקיצוניים  המצבים  אקולוגית.  אדם-מערכת  ביחסי  הקשורים 

במערכת ערכים זו הם של ניצול מקסימלי של הטבע מול שימור 

והגנה על הסביבה. תהליכי שינוי הערכים אינם עומדים בפני 

 Carpenter( עצמם אלא מושפעים מתהליכים חברתיים וכלכליים

et al. 2006( ומקיימים משוב עם דינמיקת המשתמשים. לדוגמה, 
הגברת השימוש בשירותי נופש עשויה להגביר את ערכי שמירת 

הטבע והנוף שעליהם נשענת פעילות הנופש. 

בכל מערכת  מרכזי  תפקיד  וארגונים ממלאים  גופים  מוסדות, 

הנובעים  שינויים  לביצוע  הכלים  הם  המוסדות  חברתית. 

ממשק  של  במקרה  החברתית.  תת-המערכת  של  מפעילותה 

מונחה אקולוגית, תפקיד המוסדות הוא כפול: א( קבלת אותות 

לשירותים  הביקוש  על  החברתית  מתת-המערכת  )סיגנלים( 

ב(  משתמשים-כלכלה-ערכים(;  מקשרי  )הנובע  אקולוגיים 

קבלת אותות על היצע השירותים האקולוגיים מתת-המערכת 

בתת-המערכת  המחליטים  המוסדות  של  תפקידם  האקולוגית. 

הביקוש  בין  התאמות  מאי  הנובעות  בעיות  לזהות  החברתית 

להיצע בתוך תת-המערכות וביניהן ולנסות לווסת אי התאמות 

אלו על-ידי פעילויות ממשקיות.

ממשק מונחה אקולוגית – שילוב אנושי בין תת-מערכות 
אקולוגיות וחברתיות

בין  לשלב  כאמור,  היא,  אקולוגית  מונחה  ממשק  של  המטרה 

צורכי  את  לספק  כדי  והחברתית  האקולוגית  תת-המערכות 

יציבות  ולקיים את  האדם שמקורם בתת-המערכת האקולוגית 

 .)Millenium Ecosystem Assessment 2003( המערכת המשולבת

האקולוגית- המערכת  את  להפוך  מנסה  האקולוגי  הממשק 

חברתית למערכת הנתונה לפיקוח האדם. במערכת האקולוגית-

ממערכת  נובע  הראשון  משובים:  סוגי  שני  קיימים  חברתית 

האנושית  הפעילות  של  הלוואי  תוצרי  מכוונת,  בלתי  יחסים 

המשפיעים על תת-המערכת האקולוגית סביבם. לדוגמה, כריתה 

ורעייה בלתי מבוקרות בחבל הספר הים-תיכוני מקטינות את 

כיסוי הצומח המעוצה, וכתוצאה מיחסי הגומלין בין תהליכים 

במערכת האקולוגית, הן עשויות להביא לדליפה של מים, קרקע 

ונוטריינטים מהמערכת האקולוגית ולירידה ביצרנות הביולוגית 

 .)Shachak et al. 1998, Blondel 2009 ,ובמגוון המינים )= מדבור

חלילה.  וחוזר  המשתמשים  על  משפיעים  השינויים  בהמשך, 

המשוב השני הוא שינוי מכוון על-ידי האדם, המבוסס על הבנה 

לדוגמה,  ותפקודה.  האקולוגית-חברתית  המערכת  מבנה  של 

אפשר לעצור את לולאת המשוב הבלתי מכוונת של מדבור בחבל 

האקולוגית  ההבנה  מכוון.  ממשק  על-ידי  הים-תיכוני  הספר 

של  דליפה  הוא  האקולוגית  המערכת  של  למדבור  שהגורם 

פעילויות  לביצוע  הממשק  גופי  את  מנחה  מרכזיים  משאבים 

לוויסות הדליפה, על-ידי חפירת גומות בקרקע )שינויים מיקרו-

)השבה  מקומיים  מעוצים  צמחים  של  נטיעה  או  טופוגרפיים( 

הפעילויות  בחירת  בעבר(.  האדם  על-ידי  שהוצאו  צמחים  של 

נטיעות,  או  מכאניות  פעולות  למשל  שיינקטו,  הממשקיות 

ובאופן השפעתה  הערכים  במערכת  כלכליים,  בגורמים  תלויה 

ועל  האקולוגית  תת-המערכת  על  הממשקית  ההתערבות  של 

השירותים האקולוגיים שיתקבלו ממנה.

ממשק מונחה אקולוגית צריך להיות מבוסס על ניתוח המערכת 

המצומדת בשתי רמות היררכיות: הרמה הראשונה היא קישור בין 

תהליכים ברמת תת-המערכת, כדי לזהות את תהליכי ההשפעה 

ואת השלכותיהם. הרמה השנייה היא של יחסי גומלין בין תת-

בין  הקישור  מדבור,  תהליכי  של  במקרה  לדוגמה,  המערכות. 

הוא  האקולוגית-ביולוגית  בתת-המערכת  המרובים  התהליכים 

בירידה משמעותית  הנוף שמתבטא  בדינמיקת  שינוי  כדלהלן: 

של כתמי הצמחים המעוצים )כתוצאה מכריתה ומרעייה בלתי 

מבוקרות על-ידי משתמשים מתת-המערכת האנושית(. השינוי 

מים,  )משק  אקוסיסטמיים  תהליכים  על  משפיע  הנוף  במצב 

השפעה  הנ”ל  התהליכים  לשני  יסודות(.  ומחזור  קרקע  סחף 

צומח  של  וביומאסה  מינים  )עושר  הביוטית  החברה  רמת  על 

של  )שפע  והאוכלוסייה  חיים(  לבעלי  כמזון  מרעית  עשבוני, 

מינים מסוימים(. הקשר בין תת-המערכות בדוגמה זו מתבטא 

מתת-המערכת  אותות  קולטת  האנושית  שתת-המערכת  בכך 

)למשל,  בה  המתרחשים  המדבור  תהליכי  על  האקולוגית 

אלו,  לאותות  בתגובה  החיים(.  לבעלי  זמינה  במרעית  ירידה 

כלל האינטראקציות בתת-המערכת החברתית אמורות להוביל 

להחלטה על הפעילות הממשקית הרצויה לעצירת המדבור.

אקולוגית-חברתית  מערכת  של  שבאנליזה  אפוא  רואים  אנו 

מצומדת, יש לשים לב במיוחד לקישורים בין המרכיבים של שתי 
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תת-המערכות על-ידי אספקה של שירותים אקולוגיים וממשק. 

בין  בניתוח של אספקת השירותים האקולוגיים, חשוב לקשור 

השירות המתקבל לבין רמת הארגון האקולוגית המספקת אותו. 

אפשר  מסוים,  מין  של  בדיג  מתמקדים  הדייגים  אם  לדוגמה, 

להעביר את הקשר האנכי בין תת-המערכות מרמת הארגון של 

האוכלוסייה הביוטית אל המשתמשים הדייגים. אך ראוי לזכור 

שיבול הדגים הוא אפקט של יחסים בין רמות ארגון )מארג מזון 

ונוטריינטים(. לעומת זאת, השירות התרבותי שנותנת שמורת 

טבע הוא ביטוי כולל של הנוף, בעלי החיים והצמחים בשמורה; 

של  התהליכים  מכלל  נובעת  השירות  אספקת  כזה,  במקרה 

המערכת האקולוגית )לדוגמה, ראה Koniak et al. 2012(. בשונה 

מכך, הקשרים של התערבויות הממשק האקולוגי נובעים תמיד 

על  מופעלים  להיות  ויכולים   )2 )איור  המחליטים  מהמוסדות 

כל אחת או על יותר מאחת מרמות הארגון האקולוגיות )איור 

1(. חשוב לציין גם שלצורך הממשק האקולוגי, עדיף להשתמש 

בידע המדעי הקיים על כל תהליך כדי להבין את התוצרים של 

רשת התהליכים במונחים של שירותים אקולוגיים בלי להיכנס 

לפירוט על כל תהליך. 

הואיל והממשק האקולוגי הוא קשר מדרגה שנייה במודל של 

זו  בתכונה  להשתמש  אפשר  האקולוגית-חברתית,  המערכת 

להגדרה שימושית ואופרטיבית של ממשק מונחה אקולוגית – 

התערבות אנושית מכוונת במערכת האקולוגית כדי לווסת את 

השירותים  אספקת  על-ידה.  הניתנים  האקולוגיים  השירותים 

מההשפעה  נובעת  הממשקית  ההתערבות  לאחר  האקולוגיים 

בתת-המערכת  התפשטותה  ההתערבות,  של  הישירה 

כלומר,  בתגובה.  האקולוגית  תת-המערכת  של  ומהתארגנותה 

האקולוגי  הידע  על-ידי  מונחה  שהממשק  לכך  חשיבות  יש 

ההתערבות  על  מחליט  התהליכים,  בין  הקשרים  מערכת  של 

לפעולת  הצפויה  התגובה  של  ההבנה  בסיס  על  הממשקית 

הממשק ובכך מגדיל את הסיכוי לקבל תוצאות רצויות. 

 

)מרובה  רב-תחומי  תהליך   – אקולוגית  מונחה  ממשק 
משתתפים ורב-גורמי(

על-ידי  במשותף  להיעשות  צריך  מורכבת  מערכת  של  ניתוח 

 Norgaard and Baer 2005, Carpenter et al.( קבוצה בין-תחומית

2009(. גישת ניתוח כזו מאפשרת לקבוצות ולגופים השותפים 
הנחוצים  המשמעותיים  המרכיבים  אחרי  לעקוב  בממשק 

לתהליכי קבלת ההחלטות ולביצוע פעילויות ממשקיות ולהבין 

אותם טוב יותר. התבססות על תיאור כללי ומפושט המכיל רק 

מרכיבים ואינטראקציות מעטים מכלל אלו הפועלים במערכת, 

עלול ליצור ייצוג כוללני או פשטני מדי של המערכת המורכבת, 

נחוצה  לפיכך,  ממשקית.  התערבות  לתכנן  כדי  מספיק  שאינו 

גישה המפשטת את המערכת המצומדת אך עדיין מייצגת את 

קבלת  ומאפשרת  בה,  והדינמיים  המורכבים  התהליכים  מגוון 

החלטות לגבי הטיפול במערכת. לתיאור הקשרים בין תהליכים 

כלכלנים,  סוציולוגים,  דרושים  אנושיות-חברתיות  במערכות 

וחוקרים מתת-דיסציפלינות שונות במדעי החברה,  גיאוגרפים 

אשר מסוגלים לנתח תהליכים באוכלוסיות, בקהילות, בגופים, 

במוסדות, בשווקים ובנורמות מוסר וערכים כתהליכים מרכזיים 

מדענים  עשרות  ראיינו  וחבריו  סייבאנן  החברתית.  במערכת 

ושותפים לפרויקטים של ממשק ימי בארה”ב וניסו ללמוד על 

ובעיקר  אקוסיסטמי  בממשק  פרויקטים  של  ההצלחה  מידת 

מגוון  מציגים  הם  השונים.  הדעת  בין תחומי  האינטגרציה  על 

קשיים שעלו מתוך ניסיונם של המרואיינים )למשל, דומיננטיות 

היסטוריה  שימור,  בארגוני  הטבע  מדעי  מתחום  מדענים  של 

של התנהלות מוסדית, אי בהירות לגבי תפקידם של המדענים 

.)Sievanen et al. 2012( )מתחום מדעי החברה ועוד

מערכות  של  ולסינתזה  לניתוח  תסייע  כאן  המוצעת  הגישה   

מורכבות לצורכי ממשק מונחה אקולוגי, שתשמש קבוצות שונות 

כמו מדענים, מתכננים, אנשי ממשק, מנהלים והציבור הרחב. 

מסגרת העבודה מיועדת לכל אחת מקבוצות המשתמשים מחד 

גיסא ולעבודה משותפת שלהם לצורך קבלת החלטות מאידך 

גיסא.

האקולוגית-אנושית  במערכת  אקולוגית  מונחה  ממשק 
של פארק רמת הנדיב 

הרב-תהליכית  הגישה  שימושיות  את  בוחנים  אנו  זה  בחלק 

ממשק  של  למטרות  אנושית-אקולוגית  מערכת  של  לניתוח 

מונחה אקולוגית הלכה למעשה. בחרנו במערכת האקולוגית-

אנושית המצומדת של פארק רמת הנדיב כמקרה חקר. הנחות 

היסוד הן: 1( מחקר ארוך טווח בכל רמות הארגון האקולוגיות 

התהליכים  להבנת  כרקע  לשמש  יכול  הנדיב  ברמת  שהתקיים 

בניית  לאפשר  ולפיכך  בין הרמות,  ולזיהוי הקשרים  רמה  בכל 

המחליטים  מטרות   )2 האקולוגית;  תת-המערכת  של  מודל 

ציבור   )3 אקולוגיים;  שירותים  לספק  הן   – הפארק  מנהלי   –

המשתמשים ידוע; 4( לאורך ההיסטוריה של ניהול הפארק, נוסו 

האקולוגיים.  השירותים  את  לספק  כדי  שונות  ממשק  שיטות 

נראה שפארק רמת הנדיב יכול לשמש כמקרה בוחן כדי לברר 

אם הגישה העיונית של מערכות אקולוגיות-חברתיות שהצגנו 

בחלק הראשון ישימה. 

ביישום הגישה הרב-תהליכית על מערכת רמת הנדיב בחנו את 

השאלות הבאות: 1( האם אפשר לשלב מערכת רחבה ומורכבת 

כל כך, על תת-המערכות האקולוגית והחברתית שבה, ולתארה 

במודל גרפי רעיוני רב-תהליכי כללי אחד? דהיינו, האם הגישה 

של מערכות אנושיות-אקולוגיות מצומדות יכולה לשמש מסגרת 

שתייצג נכונה את מקרה החקר? 2( האם בעזרת גישה זו אפשר 

תת-המערכות  בין  האינטראקציות  על  חדשות  תובנות  למצוא 

האנושית והאקולוגית, בצורה של אספקת שירותים אקולוגיים, 

התערבויות אנושיות וממשק? 3( האם המודל הכוללני מאפשר 

לקדם את המטרות של פארק רמת הנדיב על-ידי מתן מסגרת 
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אחרות  ולפעילויות  לממשק  למחקרים,  ומאחדת  משותפת 

המתנהלות בו? 4( האם המודל עשוי לקדם גישה בין-תחומית 

למחקר, לממשק ולניהול של פארק רמת הנדיב?

המערכת האקולוגית-חברתית של פארק רמת הנדיב
איור 3 משלב את הידע המצטבר מהמחקר, מהממשק ומהניהול 

של הפארק למערכת משולבת אחת. המודל מפשט את המערכת 

בשני אופנים: ראשית, בעזרת השימוש בעקרונות הגישה הרב-

תהליכית, ושנית, על-ידי צמצום התהליכים המתוארים בהרחבה 

בפרקים קודמים של ספר זה למילות מפתח. למשל: הדינמיקה 

של העשבוניים, המתוארת בהרחבה בפרק 4, שער VI מופיעה 

במודל הסינתזה במילת מפתח אחת, “עשבוניים”. 

הנדיב.  רמת  של  המפשט  המודל  את  נפרט  הבאים  בסעיפים 

החברתית  תת-המערכות  בין  לקשר  האחראי  בגוף  נתחיל 

מפקח  זה  גוף  )המחליטים(.  הפארק  מנהלת   – והאקולוגית 

ושירותים  ממשק  במערכת,  שנייה  מדרגה  הקשרים  שני  על 

אקולוגיים, המצמידים את תת-המערכות האקולוגית והחברתית 

בין  הקשר  שנייה:  מדרגה  אחר  בקשר  נמשיך  אחת.  למערכת 

מהשירותים  הנהנים  למשתמשים  האקולוגיים  השירותים 

העיקריים שלשמם מיועד ומנוהל הפארק; נעבור להתערבויות 

על-ידי  המבוצעות  האקולוגית  בתת-המערכת  הישירות 

נברר  האקולוגיים;  השירותים  של  השגתם  לצורך  המנהלים 

האקולוגית  תת-המערכת  על  ההתערבויות  משפיעות  כיצד 

ובאיזו  אם  נדון  בה;  מתפשטות  ההתערבויות  השפעות  ואיך 

התוצרים  את  מניבה  הממשקיות  ההשפעות  התפשטות  דרך 

משוב  בתהליכי  ונסכם  הנדרשים;  האקולוגיים  השירותים  של 

והתארגנות בתוך תת-המערכת החברתית, המתאימה את עצמה 

לפעילות המערכת האקולוגית-חברתית.

שירותים אקולוגיים שמספק פארק רמת הנדיב 
אקולוגית  מערכת  כלומר  טבע,  כפארק  הוגדרה  הנדיב  רמת 

)טבע( בשירות האדם )פארק(. מהגדרה זו עולה שרמת הנדיב 

מתאימה מאוד לניתוח תת-מערכת אקולוגית המצומדת לתת-

מערכת חברתית. 

במערכת  תת-המערכות  בין  לקישור  האחראי  המרכזי  הגורם 

הפארק,  לניהול  האחראי  הארגון  הוא  זו  חברתית-אקולוגית 

לקביעת מטרותיו ולניהולו הפיננסי )איור 3 תיבה M(. מנהלת 

הפארק הגדירה כמה מטרות שלשמן הוקם הפארק, והן המנחות 

את הניהול והממשק בו. מטרת העל היא שהפארק ישמש אזור 

להגדרה  בהתאם  ומחקר.  חינוך  ונופש,  טיול  המאפשר  טבע 

הנדיב  רמת  של  האקולוגיים  השירותים  את  לסווג  אפשר  זו, 

כשירותי תרבות. מתוך כך אפשר להבין כי המשתמשים בשירותי 

הפארק, אשר למענם הוא מנוהל, הם מטיילים ונופשים, לומדים 

 3 באיור  מתוארים  אצלם  המתרחשים  והתהליכים  וחוקרים, 

 .)U כתהליכי המשתמשים )תיבה

שירותים  לכמה  הפארק  של  העל  מטרת  את  לפרוט  אפשר 

אקולוגיים שמנהלת הפארק מעוניינת שהטבע בפארק )דהיינו 

חצים   ,3 )איור  למשתמשיו  יספק  האקולוגית(  תת-המערכת 

הפארק  למנהלת  ביותר  החשוב  האקולוגי  השירות   .)I, II, III
וטיפוח  שימור  על-ידי  והצגתם  מינים  מגוון  של  “קיום  הוא 

הכרמל”.  לדרום  האופייניים  וחי  צומח  של  המינים  עושר  של 

במודל של הפארק, שירות זה מתבטא בדינמיקת המינים בחברה 

C(, המייצר שירות  3 תהליך  )איור  ומגוון(  )עושר  האקולוגית 

אקולוגי עבור משתמשי הפארק הנופשים והמטיילים, הנהנים 

בנוסף   .)I חץ   ,3 )איור  במינים  העשירה  במערכת  מביקורים 

נחשפים  בפארק  והמטיילים  הנופשים  הכללי,  המינים  לעושר 

תהליכים.  מרובת  כמערכת  הנדיב  רמת  פארק  מערכת   .3 איור 
המערכת האנושית-אקולוגית המצומדת מתוארת כמארג הקשרים 

בין תת-המערכת האקולוגית לתת-המערכת האנושית.

המערכת האקולוגית מתוארת כמארג הקשרים בין תהליכים ברמות 
האופקיות  )התיבות  והאקוסיסטמה  האוכלוסייה  החברה,  הנוף, 
המייצגות את תהליכים L, C, P ו-E בהתאמה(. המערכת האנושית 
מתוארת כמארג הקשרים בין תהליכים בגוף המנהל את פארק רמת 
השונות  המשתמשים  קבוצות   ,)M תיבה  הפארק,  )מנהלת  הנדיב 
)תיבה U( והתהליכים הקובעים שינויים תרבותיים וערכיים בחברה 
הדינמיקות  רק  מופיעות/מיוצגות  בתרשים   .)V )תיבה  האנושית 
החשובות ביותר בכל אחת מקבוצות התהליכים. החצים האנכיים 
בתוך  התהליכים  בין  הוויסות  אינטראקציות  את  מתארים  הדקים 
של  אינטראקציות  מייצגים  העבים  החצים  מהמערכות.  אחת  כל 
המסומנים  שחורים  )חצים  העולים  החצים  המערכות.  בין  ויסות 
מנהלת  שמפעילה  הממשק  התערבויות  את  מייצגים   )M באות 
היורדים  דינמיקה במערכת האקולוגית. החצים  רכיבי  על  הפארק 
השירותים  את  מייצגים  רומיות(  בספרות  מסומנים  )אפורים, 
שונים  לגורמים  האקולוגית  מהמערכת  המתקבלים  האקולוגיים 
במערכת האנושית. מודל זה מתאר את שילוב התהליכים הטבעיים 

והמלאכותיים )מעשה ידי אדם( במערכת.



343

II(, המופיעים כאן  3, חץ  )איור  למינים אטרקטיביים במיוחד 

למינים  או   ,)P3 -  3 איור  כלניות,  )למשל  גבוהה  בצפיפות 

ייחודיים לפארק ונדירים במקומות אחרים )למשל מרוות אייג, 

 .)V פרק 4, שער ;P4, P5, P6 - 3 נשרים ואיילי כרמל, איור

השירות השני המוגדר הוא “שימור, שיקום וטיפוח של ערכי טבע, 

נוף ומורשת תרבותית", דהיינו אספקה )והצגה( של מערכת נוף 

מגוונת המורכבת מפסיפס של אתרים טבעיים ואתרים מעשה 

ידי אדם בעלי חשיבות ערכית חברתית-תרבותית. אתרים בעלי 

של  באקולוגיה  מוגדרים  הנופי  בפסיפס  שונים  ותפקוד  מבנה 

כדינמיקת  מוגדרים  בפסיפס  והשינויים  שונים,  ככתמים  הנוף 

בין  כקשר  במודל  מיוצגת  זה  שירות  אספקת  לכן,  הכתמים. 

והאתרים  הכתמים  של  ההרכב  את  הקובעת  הנוף,  דינמיקת 

בשטחי רמת הנדיב )איור 3, תהליך L( לאוכלוסיות המשתמשים 

.)III איור 3, חץ(

שירות חברתי-תרבותי שלישי שמספק פארק רמת הנדיב הוא 

"תמיכה במחקרים". העניין המחקרי ברמת הנדיב נובע מכמה 

של  האקולוגית  בתת-המערכת  התהליכים  מגוון   )1 טעמים: 

הפארק  בישראל.  המחקר  לקהילת  משיכה  גורם  הוא  הפארק 

במערכת  שונים  רכיבים  לחקר  שדה  מעבדת  עבורם  משמש 

קצרי  יוזמת מחקרים  מנהלת הפארק   )2 האקולוגית-חברתית; 

לסייע  מיועדים  המחקרים  בהם.  ותומכת  טווח  וארוכי  טווח 

מושפעת  היא  שבו  האופן  ושל  בפארק  המערכת  של  בהבנה 

מתהליכים בקנה מידה מקומי ובקנה מידה רחב יותר ומשפיעה 

עליהם ומתוך כך לפתח כלי ניהול וממשק מתאימים ; 3( מנהלת 

ישמשו  המחקר,  כולל  בפארק,  שהפעילויות  מעוניינת  הפארק 

ויעזרו לפתח כלים להתמודדות  מודל למקומות אחרים בארץ 

עם תהליכי שינוי בשימושי קרקע ועם השפעותיהם על שמירת 

המחקר  פעילויות  בישראל.  הפתוחים  השטחים  ועל  הטבע 

אקולוגית  המונחה  בממשק  משוב  של  מרכזית  מערכת  הן 

מנהלת  של  להחלטות  חיוני  משוב  והן משמשות  הפארק,  של 

של  והתפקוד  המבנה  של  ההבנה  את  הפארק. מחקר המשפר 

תת-המערכת האקולוגית ואת ההבנה של השפעות ההתערבויות 

ערך  בעל  להיות  עשוי  הנדיב,  ברמת  עליה  הממשקיות 

לתהליכי קבלת החלטות ממשקיות )איור 3, חץ c(. להחלטות 

הממשקיות השפעה על השירותים האקולוגיים המשפיעים על 

כל המשתמשים וגם על החוקרים עצמם. התהליך שתואר לעיל 

על-ידי משתמשים  המונע  מתאר מסלול של ממשק אדפטיבי 

.)Folke et al. 2005( ומחליטים )חוקרים(

התמיכה במחקרים היא דוגמה מצוינת לשירות אקולוגי תרבותי 

טובה  בצורה  מתפקד  שאינו  האקולוגית-חברתית  במערכת 

 van Wyk( אקולוגיות  למטרות  המנוהלות  מהמערכות  בחלק 

לתמיכה  דוגמה  דווקא  הוא  הנדיב  רמת  פארק   .)et al. 2008
היום  עד  הנדיב  ברמת  שנערך  המחקר  כי  נראה  אך  במחקר, 

בודד  גורם  מוגדרות של השפעת  בעיקר בשאלות  יועד לטפל 

על  רעייה(  )למשל  בממשק  או  האקולוגית  בתת-המערכת 

או  הגודל  )למשל,  האקולוגית  בתת-המערכת  מסוים  תהליך 

הדינאמיקה של האוכלוסייה של מרוות אייג או אילו מיני עופות 

את  שימש  אלו  ממחקרים  שהתקבל  הידע  בפארק(.  מקננים 

המחליטים בהכוונה ובהתאמה של הממשק. תוצרי המחקרים 

שימשו לגיבוש ממשק אדפטיבי, אך טרם פותח בעזרתם מודל 

הממצאים  כלל  של  סינתזה  על  המתבסס  אינטגרטיבי  לניהול 

ההחלטות  קבלת  תהליכי  את  לשפר  כדי  השונים  מהמחקרים 

ברמת המערכת כולה. מעניין לציין שבהגדרת חזון הפעולה של 

הפארק עומדת השאיפה ל”הקפדה על יחסי גומלין מקיימים בין 

אדם, טבע וסביבה”, דבר המזמין הסתכלות מערכתית כוללת.

"פיתוח של חינוך סביבתי-אקולוגי"  שירות תרבותי רביעי הוא 

ותמיכה בו )פרק 3, שער VII(. התכניות החינוכיות משתמשות 

מינים  נוף,   – האקולוגית  המערכת  של  המרכיבים  בשלושת 

וחברות – לצורכי הלומדים בגילאים השונים. המודל )איור 3( 

מאפשר לנו לזהות ששירות זה דינמי ומשתלב גם הוא במערכת 

משוב בין המשתמשים, הלומדים והמחליטים )איור 3, חץ c בין 

U2 ל-M(. בהקשר זה פועל משוב חשוב בין המחקר לחינוך: 

להתאים  ועשויים  מעניינים  בהם  שהממצאים  מחקר  נושאי 

לצורכי החינוך זוכים לפיתוח של תכנית חינוכית )על פיתוח של 

תכנית לימודית בנושא ניטור ארוך טווח - פרק 3, שער VII(. גם 

נושאי-פרטני  באופן  יותר  נעשית  התכניות  בחינוך, התפתחות 

ופחות ברמת המערכת כולה.

לצורך  ותורגמו  על-ידי מנהלת הפארק  הוגדרו  המטרות אשר 

המודל הרב-תהליכי לשירותים אקולוגיים, הן תוצר של מערכת 

הערכים ושל ההקשר התרבותי-אידיאולוגי שבהם הגוף המנהל 

פועל )איור V - 3(. אולם המטרות עשויות להשתנות כתוצאה 

משינויים בעולם המונחים התרבותי והערכי בחברה, המשפיעים 

הן על תפיסות המנהלים )איור 3, חץ a( והן על עולמם התרבותי 

של קבוצות המשתמשים השונות )איור 3, חץ b(. לדוגמה, בזמן 

הקמת הפארק, הוגדרו שירותי הנופש והחינוך בטבע כמטרות 

והעלייה  ביולוגי  מגוון  המונח  התפתחות  העיקריות.  הפארק 

מטיילים בשבילי פארק רמת הנדיב

צילום: סלעית רון
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גרמו  והסביבתיות  האקולוגיות  הקהילות  בקרב  בחשיבותו 

להטמעת שירותי השימור של המגוון הביולוגי במטרות הפארק. 

הממשק ברמת הנדיב
לתהליכים העוברים על מנהלת הפארק ולהחלטותיה השפעה 

מרכזית על המערכת בפארק. 

ממשק  תכנית  של  ולביצוע  לבנייה  אחראית  הפארק  מנהלת 

המיועדת להבטיח אספקה של שלושת השירותים האקולוגיים 

של  אוכלוסיות  ומגוון  נופים  מגוון  מינים,  מגוון  התרבותיים: 

ויסות  של  נוסף  אקולוגי  ושירות  לקהל,  אטרקטיביים  מינים 

הידע  בסיס  על  ומתפתחת  שנבנית  הממשק,  תכנית  שרפות. 

הפארק  במנהלת  הנצבר  והניסיון   )VI שער   ,1 )פרק  המדעי 

לאורך שנות ביצוע הממשק, כוללת כמה סוגים של פעילויות 

התערבות במרכיבים של תת-המערכת האקולוגית.

עיקר הממשק מבוצע באמצעות התערבויות מכוונות במרכיבים 

שונים ברמת הנוף )איור 3, חץ )M)I(, המיועדות ליצור מגוון של 

ירכיבו את התבנית הנופית הרצויה על-פי תפיסת  כתמים אשר 

נוף  מבנה  דהיינו   ,)VI שער   ,9 ופרק   I שער   ,2 )פרק  הממשק 

שישרת בצורה מיטבית את אספקת השירותים האקולוגיים. באופן 

ספציפי, ההתערבויות בדינמיקת הנוף כוללות: עיצוב הכתמים של 

הצומח הטבעי והנטוע )איור L1-L2 - 3, פרק 11, שער VI(, יצירת 

אזורי חיץ למניעת התפשטות שרפות )איור L4 - 3, פרק 10, שער 

VI( ופיתוח ותחזוקה של אתרים )מעיין, בריכה, שדות ובוסתנים, 
גן זיכרון ואתרים ארכיאולוגיים( )איור L5 - 3(. ההתערבויות בנוף 

נעשות בהתאם לתשתית הפיזית )גיאולוגית ופדולוגית( הקובעת 

את פעילותה של תת-המערכת האקולוגית המתפתחת עליה )פרק 

12, שער II(. הממשק מבצע גם התערבויות ברמת האוכלוסיות 

מינים מסוימים לשטחי  אוכלוסיות של  ואישוש של  כגון השבה 

הפארק )איור P5,6 - 3, חץ )M)II(, ראה פרקי שער V(. תכניות 

אלו מבוססות על ידע מדעי, והן נובעות ממערכת הערכים של 

מנהלי הפארק ונתמכות על-ידה.

ההתערבויות של הפעילות הממשקית מחברות במודל המערכת 

רמות  שתי  עם  ישירות  ה’מחליטים’  את  האקולוגית-חברתית 

ארגון בתת-המערכת האקולוגית – הנוף והאוכלוסייה )איור 3 

MI, MII(. אולם אחת המטרות החשובות של הממשק היא   -
אם  לקבוע  כדי  הביוטית.  החברה  רמת  על  בעקיפין  להשפיע 

1( כיצד מאורגנת  זו מושגת, עלינו לברר שתי שאלות:  מטרה 

תת-המערכת האקולוגית בפארק ואיך מתפשטות ההתערבויות 

בתת- ההתערבויות  התפשטות  איך   )2 דרכה?  הממשקיות 

השירותים  של  התוצרים  את  מניבה  האקולוגית  המערכת 

האקולוגיים הנדרשים?

רמת  פארק  של  במערכת  המרכזית  הארגון  רמת  שציינו,  כפי 

הכוללת  הנוף,  רמת  היא  הממשקית,  הראות  מנקודת  הנדיב, 

הטבעיים  הכתמים  של  בדינמיקה  רבים  שינוי  תהליכי  בתוכה 

 3 )איור  הפארק  בשטח  המופיעים  אדם  ידי  מעשי  והכתמים 

רמה L(. השינויים מתבטאים בסוגי הכתמים, בגודלם ובארגונם 

להיות  עשוי  מאלו  אחד  )כל  הגדולים  הכתמים  סוגי  במרחב. 

דליל  צומח  הם:  בפארק  השכיחים  משנית(  בחלוקה  מחולק 

)בתה-גריגה( L1, חורש צפוף L2, עצים נטועים L3, אזורי חיץ 

אדם  ידי  מעשי  ואתרים  מעיין(  )מערה,  טבעיים  אתרים   ,L4

.L5 )גנים, שדות, אתרים ארכיאולוגיים(

דינמיקת הנוף וממשקה ברמת הנדיב
המודל מצביע על כך שממשק מונחה אקולוגית ברמת הנדיב 

שהממשק  הדבר  פירוש  הכתמים.  לדינמיקת  להתייחס  חייב 

צריך “להבין” כיצד משתנה הפסיפס הנופי כתוצאה מתהליכים 

באזור  הטבעיים  שהכתמים  ידוע  אנושיות.  ופעילויות  טבעיים 

בין  ונעים  והפרעות  סוקצסיה  תהליכי  עוברים  הים-תיכוני 

 .L2 צפוף  וחורש   L1 )בתה-גריגה(  דליל  צומח  של  המצבים 

רעייה  המעוצה,  הצומח  כריתת   – היסטוריים  ניצול  תהליכי 

וחקלאות )גידולי שדה ומטעים בעבר הקרוב וגידול של כרמים, 

בוסתנים וירקות בזמנים קדומים( – פעלו במערכת זו אלפי שנים 

)Perevolotsky and Seligman 1998(. הפסיפס הנופי בזמנים אלו 

היה מורכב משטחים של צומח טבעי מדוכא של בתה וגריגה, 

שער   ,5 )פרק  צפוף  חורש  של  ומשרידים  חקלאיים  משדות 

יכולת הניצול  IV(, בהתאם למאפייני התשתית והשפעתם על 
של כתמים שונים. אזורים סלעיים ובעלי טופוגרפיות חריפות 

נוצלו לבניית טרסות או נותרו לא מעובדים. השטחים שנותרו 

 .)IV טבעיים” נוצלו למרעה וכמקור לדלק עץ )פרק 5, שער“

כתוצאה מתהליכי עבר אלו, רוב השטח נמצא ברמה מסוימת של 

ניצול ודיכוי, ולכן בזמן הקמת הפארק, היה המגוון הנופי קטן: 

רוב השטח היה מכוסה בגריגות של צומח ים-תיכוני בצפיפות 

ובגובה בינוניים ובשלבים שונים של התאוששות מהדיכוי )איור 

L1 - 3(. השדות בעמקי הטוף ננטשו והתמלאו בצומח רודרלי 

האנושית  הפעילות  של  מהפסקתה  כתוצאה  שיחים.  ובמעט 

של  סוקצסיה  תהליכי  נצפו  הפארק,  הקמת  מאז  המסורתית, 

הכיסוי  בשטח  בעלייה  ביטוי  לידי  הבאים  הים-תיכוני  הצומח 

התפתחות   .)VIII שער   ,2 )פרק  המעוצה  הצומח  ובצפיפות 

ויוצרת סוג חדש של כתמים  הצומח משנה את מבנה הגריגה 

 .)L2 - 3 בנוף, כתמים של חורש ים-תיכוני צפוף ומפותח )איור

ברמת  תהליכים  הנדיב,  רמת  של  האקולוגית  בתת-המערכת 

האוכלוסייה  החברה,  ברמות  אחרים  תהליכים  מווסתים  הנוף 

הכתמים  סוגי  שני  בין  המרחביים  היחסים  והאקוסיסטמה. 

רבים  תהליכים  מווסתים  צפוף,  וחורש  דליל  צומח  הטבעיים, 

במערכת הפארק. לדוגמה, תצורת הצומח המעוצה קובעת את 

ובכך משפיעה על הרכב החברה ועל עושר  אופי בית הגידול 

המינים המאכלסים את כתמי הנוף הללו )איור 3, חץ א’(. עלייה 

בכיסוי המעוצים מקטינה את מגוון המינים ועושרם ואת ייצור 

 ,E1-חץ א’, ו ,C1  - 3 הביומאסה של צמחים עשבוניים )איור 

גידול  בית  מספקת  אבל   ,)IV שער   ,8 פרק  בהתאמה;  ו’,  חץ 
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לאורגניזמים שאחרת לא היו מתקיימים בפארק, כמו חזיר בר, 

אייל כרמל, יערון גדול ומיני טורפים קטנים )תן, סמור, שועל, 

.)II חץ ג’( )פרק 7, שער ,C4 - 3 גירית, נמייה וחתול בר( )איור

נמוך  בהם  המעוצה  הצומח  שכיסוי  והבתה,  הגריגה  כתמי 

יחסית, מתכסים בעונת האביב בפריחה של שלל מיני עשבוניים 

משיכה  ומוקד  טבע  לשמירת  עניין  המעוררים  וגיאופיטים 

למטיילים )Koniak et al. 2012, איור C2 - 3, חץ ב’(. השטחים 

הטבעיים והטבעיים למחצה )חורשות נטועות, שטחי חקלאות, 

למחייה,  ציד  מוגן מפני  הנדיב משמשים שטח  בריכה( ברמת 

ועופות,  יונקים  של  רחב  מגוון  עבור  לקינון  ו/או  לרבייה 

מיעוטם נדיר ואף בסכנת הכחדה. צבאים ודורסים משתמשים 

דווקא בשטחי הנוף הפתוח, והצטופפות החורש עלולה לפגוע 

באוכלוסיותיהם )למשל קינון חוויאי בשטח נפסק אולי משום 

בשל  נדיר  נהיה   – פתוחים  בשטחים  החיים  זוחלים   – שמזונו 

הצטופפות השיחייה(. לפיכך, ההחלטות הממשקיות של מנהלת 

הפסיפס  ייראה  כיצד  לבחור  מורכבות, מאחר שעליה  הפארק 

 )Trade-offs( הנופי של הפארק מתוך הבנה של מערכת הפשרות

בין השירותים האקולוגיים השונים שמספקים הכתמים השונים.

השאר,  בין  הטבעיים,  הכתמים  דינמיקת  את  מווסת  הממשק 

על-ידי הפעלה של עדר עזים הנלקח לרעייה באזורים שבהם 

מנהלת הפארק מעוניינת להפחית את צפיפות הצומח המעוצה 

)פרק 7, שער VI(. מטרתו של ממשק זה היא ויסות הסוקצסיה 

העזים  של  ההשפעה   .)M)II( וחץ   P2  -  3 )איור  החורש  של 

היא חלק מהוויסות של תהליכים ברמת הנוף )איור 3, חץ ח’( 

 -  3 איור  העזים,  )עדר  האוכלוסייה  ברמת  תהליכים  על-ידי 

תהליכי  בין  קטנה  משוב  לולאת  יוצרת  הרעייה  פעילות   .)P2

הייצור הראשוני )איור E1 - 3, חצים י”א, י”ב( לעדר בתוך תת-

של  למנהלת  שייך  העזים  שעדר  מאחר  האקולוגית.  המערכת 

פארק רמת הנדיב, נוסף על תועלותיו ככלי לממשק הכתמיות, 

הפעלת הרעייה מספקת שירותים אקולוגיים משניים כמו טובין 

)יוגורט וגבינה( ותרבות )כלי תיירותי ולימודי( לתת-המערכת 

 .)V-ו II האנושית )איור 3, חצים

משובצים  אקולוגיים,  בתהליכים  הנוצרים  לכתמים  בנוסף 

בפסיפס הנופי של הפארק מגוון סוגי כתמים מעשה ידי אדם, 

שונות  בתקופות  שנוצרו  למחצה,  טבעיים  או  מלאכותיים 

ולמטרות שונות. בשנות השבעים, ניסו בעלי השטח להשתמש 

הפארק,  משטח  )כ-20%  לחקלאות  בעבר  ששימשו  בשטחים 

פרק 11, שער II( לצורכי גידול עצה, ולכן ניטעו בפארק חורשות 

מעוצים.  כתמים  של  חדש  סוג  שיצרו  מחט  עצי  של  צפופות 

הפארק,  של  ייעודו  משינוי  כחלק  התשעים,  שנות  בתחילת 

נערכה פעילות אינטנסיבית של עיצוב מחודש של הנוף, בדגש 

חריף  בדילול  התמקדה  זו  פעילות  הנטועים.  הנוף  כתמי  על 

של השטחים הנטועים באופן שהשאיר כתמים מצומצמים של 

 .)L3 - 3 חורשות מחטניים המפוזרים ברחבי שטח הפארק )איור

תהליכי  של  להשפעה  דוגמה  הוא  המחטניים  בכתמי  הטיפול 

 .)a חץ   ,3 )איור  קבלת החלטות ממשקיות  על  בערכים  שינוי 

הטיפול נובע ממעבר מערכים כלכליים והשירותים האקולוגיים 

והשירותים  ונוף  טבע  שמירת  של  לערכים  אליהם  הנלווים 

משנת  המתמשכות  היובש  שנות  מהם.  שנגזרים  התרבותיים 

והלאה גרמו לפגיעה קשה בחלק מהחורשות הנטועות,   2006

ועצים רבים התייבשו. נדרש מאמץ ממשקי נכבד כדי להוציא 

את העצים היבשים, שנהיו לסכנה בטיחותית למטיילים ולמפגע 

אם  להחליט  הפארק  מנהלת  תצטרך  ישתפר,  כשמצבן  נופי. 

לבצע פעולת נטיעה להשלמת חורשות שנפגעו.

בין  הגומלין  ליחסי  קשור  לנ”ל,  הפוך  שאופיו  נוסף,  תהליך 

אורן  בעיקר  הנטועים,  העצים  הנופי.  הפסיפס  בתוך  הכתמים 

ירושלים, מתפשטים לשטחי הגריגה והחורש, כך שכיום אפשר 

אורן  של  בוגרים  ועצים  זריעים  של  גבוהה  שכיחות  למצוא 

לכתמי  מחוץ  הים-תיכוני,  הצומח  בכתמי  שהתבססו  ירושלים 

החורשות )פרק 6, שער IV ו- Osem et al. 2009(. ברור שתהליך 

זה ישפיע על הנוף של הפארק )שכבה של עצים גבוהים מעל 

השיחייה הנמוכה( וגם על התהליכים האקולוגיים, ובעקבות כך 

גם על תת-המערכת והשירותים האקולוגיים. אין לנו עדיין ידע 

להעריך שינויים אלו ולקבוע את הממשק המתאים להם. 

בפארק  משובצים  והנטועים,  הטבעיים  הנוף  לכתמי  בנוסף 

התערבויות  על-ידי  מתוחזקים  ו/או  שנוצרו  נוספים  כתמים 

 .)M)I( הממשק כחלק מתכנית הניהול של הפארק )איור 3, חץ

שני הסוגים של כתמי הנוף בפארק, שהם תוצר של התערבויות 

טבעי  צומח  תצורת  של  כתמים   – חיץ  אזורי  כוללים:  ממשק, 

שרפות  ויסות  של  למטרות  ממשקיים  באמצעים  המדולל 

כתמים   – ואתרים  ז’(;  חץ   ,L4  -  3 איור   ,VI שער   ,10 )פרק 

נופיים טבעיים, טבעיים למחצה או בנויים, המפותחים בפארק 

למטרות יצירה של מוקדי עניין תיירותי )איור L5 - 3(. האתרים 

כוללים מעיין ובריכת חורף, שדות חקלאיים, גן זיכרון, אתרים 

ארכיאולוגיים ורשת שבילים לטיול. 

אזורי החיץ

כיתמיות אופיינית בנוף הצומח של רמת הנדיב

צילום: שגיא שגיב
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של  מכוונת  בכריתה  אינטנסיבי  באופן  מטופלים  החיץ  אזורי 

מרב הנוף המעוצה תוך השארת מבנה דליל של שיחים, בעיקר 

הצומח  במבנה  חריפה  פגיעה  ליצור  שלא  כדי  בינוני,  בר-זית 

כלי  על-ידי  נעשה  העשבוני  בצומח  הטיפול  הנוף.  ובמראה 

ממשקי נוסף: הפעלה מתוכננת, מבוקרת ומונחית אקולוגית של 

רעייה עונתית חזקה ביותר על-ידי עדר של בקר לבשר )איור 3 - 

P1, חץ ט’, Perevolotsky et al. 2002(. בנוסף לדילול העשבוניים, 

של  וההתפשטות  ההתחדשות  בעצירת  גם  מסייעת  הרעייה 

שלשמו  העיקרי  האקולוגי  השירות  הכרות.  המעוצה  הצומח 

ויסות התפשטות של שרפות  הוא  החיץ  אזורי  מבוצע ממשק 

חשוב  שירות  הוא  השרפות  משטר  ויסות  ז’(.  חץ   ,3 )איור 

IV( לצורך  M, חץ   –  3 )איור  למנהלת של פארק רמת הנדיב 

הגנה על הפארק. כמו כן, ויסות השרפות משרת את האוכלוסיות 

 ,)IV חץ ,U4 - 3 המתגוררות בשכונות הגובלות בפארק )איור

החוששות מפני התפשטות שרפות מהשטח הטבעי לבתיהן.

יוצרת לולאת משוב קטנה בין אוכלוסיית  פעילות עדר הבקר 

הפרות לדינמיקת הייצור הראשוני ברמת האקוסיסטמה )איור 

ממשק  שיטת  של  מהפיתוח  כחלק  י”ב(.  י”א,  חצים   E1  -  3

כתמי  יצירת  של  ההשפעה  לבדיקת  ייעודי  מחקר  הוקדש  זו, 

צומח  על  נבדקה  אשר  והאוכלוסייה,  החברה  רמות  על  החיץ 

בהתאמה(.   VI שער   ,4-5 )פרקים  רגליים  פרוקי  ועל  עשבוני 

מחקר וניטור רב-שנתיים משמשים לבירור הקשר בין הרעייה 

לייצור הראשוני. במחקרים אלו לא נמצאה השפעה שלילית של 

את  לשרת  נועדה  הזו  המחקרית  הפעילות  זה.  ממשקי  טיפול 

המחליטים בהעברת מסר אינטגרטיבי של השפעות היצירה של 

אזורי החיץ על המערכת האקולוגית. המחקר, אשר נועד לענות 

על חששות ההנהלה בנוגע לשאלות העוסקות בהשפעת הרעייה 

האינטנסיבית, לא מצא עדויות להשלכות שליליות, ולכן הוחלט 

שלא לשנות את הממשק. רעיית הבקר משנה את מבנה הנוף, 

והשפעה זו מתפשטת במערכת האקולוגית ומשפיעה בעקיפין 

על הרכב החברה של הצומח העשבוני אך לא על המגוון )איור 

מינים  של  צפיפות  ומגבירה   ,)Hadar et al. 1999 א’,  חץ   ,3

 Perevolotsky et ,’3, חץ י-P3 ייחודיים כמו כלנית מצויה )איור

al. 2011( ומרוות אייג )איור P4-3, חץ י’(. יחד עם זאת, הניתוח 
הנוכחי מצביע על היעדר מחקרים ברמת הנוף שבודקים את 

היחסים המרחביים בין הכתמים; לדוגמה, משמעות אזורי החיץ 

כגורמים לקיטוע אקולוגי או גודל הכתמים הפתוחים המועדף 

על-ידי מיני עופות שונים. 

עדר הבקר הרועה בשטח מנוהל על-ידי בוקר פרטי )איור 3 - 

לפארק,  הנהנה, בתמורה לשירותי הממשק שהוא מספק   )U5
משירות אקולוגי משני של אספקת מזון )מרעית( לעדר במשך 

בשטחי  שימוש  אגרות  של  תשלום  )ללא  בשנה  חודשים  כמה 

מרעה וללא עלות נלווית של תחזוקת שטחי המרעה, איור 3, חץ 

II(. יחד עם זאת, רעיית הבקר בשטח מושפעת לא רק מצרכים 
הרעייה,  תכנית  העשבוני.  הצומח  והסרת  מזון  אספקת  של 

בפעילויות  מתחשבת  כולה,  הממשק  בתכנית  אחד  כרכיב 

לשטחים  מצומצמת  הרעייה  למשל,  כך,  בפארק.  השונות 

ולזמנים שבהם לא עלולה להיווצר הפרעה לפריחה, למטיילים, 

למחקר ולשכנים. 

אתרים בפסיפס הנופי
– מערה  בפסיפס הנופי של הפארק משובצים אתרים טבעיים 

חורף;  ובריכת  )ששימשה את האדם הקדמון(, מעיין  קרסטית 

ארכיאולוגיים  אתרים  הזיכרון,  גני   – אדם  ידי  מעשה  ואתרים 

האתרים  בפארק.  לטיול  שבילים  רשת  וכן  חקלאיים,  ושדות 

מספקים שירות למטיילים המגיעים לפארק כדי לראותם )איור 

3, חץ III( )ראה מפה כללית של הפארק, עמ' 14(.

)ששוקם  צור  עין   - המקומי  המעיין  החורף:  ובריכת  המעיין 

בבריכה,  המסתיים  איתן  פלג  היוצר  הפארק(,  מנהלת  על-ידי 

של  סכירתו  על-ידי  מלאכותי  באופן  שנוצרה  החורף  ובריכת 

גידול  בית  של  כתמים  יוצרים  המיוער,  בשטח  האפיקים  אחד 

ולמרחב  ייחודי למרחב הפארק  מינים  במגוון  לח המאופיינים 

הגיאוגרפי שסביבו. בתי הגידול הלחים בפארק, נוסף על היותם 

חשוב  משאב  משמשים  בפארק,  למשתמשים  משיכה  מוקדי 

האופייניים  והנדירים  הייחודיים  המינים  של  עושרם  לשימור 

לבתי גידול אלו )איור C5 - 3, חץ ד’(, וגם מוקד לתכניות חינוך.

כתמים חקלאיים – עמקי הטוף )פרקים 1-2, שער II(, ששימשו 

המאה  של  השבעים  בשנות  בעצים  ניטעו  לחקלאות,  בעבר 

העשרים. בשנים האחרונות הוחזרו חלק מעמקים אלו לעיבוד, 

בשדות  בר.  בחיות  ותמיכה  נופיות  למטרות  חיטה  של  בעיקר 

החקלאיים הנטושים אפשר למצוא חמישה מינים של עשבוניים 

אלו  מינים  ה’(.  חץ   ,C3  -  3 ואיור   V שער   ,4 )פרק  נדירים 

הנוף  מכתמי  נדחקים  ולכן  נמוכה  תחרותית  יכולת  בעלי  הם 

האחרים על-ידי מיני המעוצים של החורש והחורשות, ומוצאים 

מסורתיים  חקלאיים  באמצעים  המעובדים  בשדות  רק  מקלט 

רעייה חזקה של פרות כחלק מממשק למניעת שרפות
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)חריש במחרשה, שהופך את האדמה באופן מוגבל, ללא שימוש 

בכימיקלים לדישון או להדברה(. לפיכך, שימור הקבוצה בהווה 

בתי  שחזור  על-ידי  הנוף  כתמיות  של  מכוון  בניהול  מותנה 

הגידול החקלאיים הנדרשים לקבוצת מינים זו. שחזור השדות 

החקלאיים מבוצע גם במטרה לשמר את המינים הללו, אך הוא 

תורם שירותים נוספים: שירותי תרבות של הגדלת המגוון הנופי 

על-ידי הוספת סוג נוסף של כתמים, שירות של אספקה בצורת 

מקור הזנה לבעלי החיים בפארק, ולבסוף, שירות תרבותי משני 

של חשיפת המשתמשים לחקלאות המסורתית.

אתרים ארכיאולוגיים – במהלך שנות הפיתוח בוצעו פרויקטים 

רבים של חפירה, שיקום ושחזור של אתרי יישוב קדומים שנמצאו 

הטומולי(  ושדה  צור  עין  אזור  עקב,  )חורבת  הפארק  בשטח 

)פרק 9, שער II(. האתרים הארכיאולוגיים מספקים שירות של 

תרבות ופנאי למשתמשי הפארק, בייחוד למטיילים בו. תכניות 

של  הנוף  במבנה  התחשבות  תוך  נעשו  האתרים  של  השיקום 

כך,  בנוף.  הטבעיים  הכתמים  עם  שישתלבו  במטרה  הפארק, 

למשל, הוחלט לבצע שחזור חלקי )קומה אחת בלבד( של מבני 

מגורים מהתקופה הביזנטית בחורבת עקב, כדי למנוע הבלטה 

של כתמים מלאכותיים בנופי הפארק, הטבעיים ברובם. מאידך 

הארכיאולוגיים  האתרים  של  הכתמים  בין  גומלין  יחסי  גיסא, 

לכתמים האחרים בנוף הפארק עשויים ליצור תופעות נוספות, 

האקולוגית.  תת-המערכת  של  אחרים  במרכיבים  לפגוע  ואף 

בפיתוח  הקשורים  ההיבטים  בכל  יתחשבו  שהמחליטים  חשוב 

הראוי  מן  למשל,  הפארק.  בשטחי  הארכיאולוגיים  האתרים 

לחקור את ההשפעות של מרכיבים באתרים )כמו גינון ונטיעה 

)כך  האקולוגית  בתת-המערכת  מרכיבים  על  פרי(  עצי  של 

נעשה לגבי חברת הפרפרים – פרק 5, שער III(. הגברת הסיכוי 

לפלישת מינים היא דוגמה נוספת, שטרם נלמדה בפארק רמת 

הנדיב, להשפעה שלילית מוכרת של אתרים בנויים על מערכות 

אקולוגיות.

גן הזיכרון – גן הזיכרון הוא כתם נופי השונה, מבחינות רבות, 

אקזוטיים  מינים  מכיל  הוא  בפארק:  הכתמים האחרים  ממגוון 

)שאינם מופיעים בכתמי הצומח הטבעיים או מתאימים להם(, 

מכאניים  באמצעים  ומטופל  מלאכותי  באופן  במים  מועשר 

לוויסות  גידול(  ומצעי  הדברה  חומרי  דישון,  )חומרי  וכימיים 

ההתנהגות והמראה של הצומח בו. הגן הוא רכיב חשוב למנהלת 

למבקרים  מרכזי  תרבותי  שירות  מספק  שהוא  מפני  הפארק, 

ומשמש אמצעי חינוכי חשוב. יחד עם זאת, המערכת הכתמית 

של הפארק מקיימת יחסי גומלין עם הכתם המלאכותי בתוכה. 

למשל, דוגמה חיובית נמצאה בעלייה ברמת העושר של מיני 

הפרפרים בפארק כתוצאה מהשימוש שלהם בכתם המלאכותי 

העשיר של הגן, בעיקר בעונות קשות )שוורץ-צחור 2007(. 

הממשק ברמת הנדיב לאור ניתוח המערכת האקולוגית-
חברתית 

אמצעים  על  ברובו  מבוסס  הנדיב  רמת  פארק  של  הממשק 

שונים להתערבות במבנה הנופי של תת-המערכת האקולוגית, 

לוויסותו ולשינויו, ודרך כך לוויסות של מרכיבים אחרים בתת-

להעריך  כדי  לפיכך,  אקולוגיים.  שירותים  להפקת  זו  מערכת 

המערכת  מבנה  את  להשוות  יש  ראשית  הממשק,  תכנית  את 

הממושקת כיום למערכת האקולוגית הצפויה באותו שטח ללא 

פעילויות הממשק  להעריך שללא  אפשר  התערבות ממשקית. 

)שתוארו לעיל(, היו כתמי הנוף העיקריים בפארק כתמים של 

גריגה המתפתחת לחורש ים-תיכוני סבוך וכתמים של חורשות 

ויערות נטועים.

עשויות  האקולוגית  תת-המערכת  על  כזה  מבנה  של  השלכות 

בפארק,  והצומח  החי  מיני  של  המגוון  בהפחתת  להתבטא 

)חשוב  הנופי  המגוון  ובדלדול  ייחודיים  מינים  של  בהיעלמות 

ללא  דומים  מאזורים  להשוואה  מדעי  מידע  לנו  שאין  לציין 

הפארק  נוף  היו  לא  הממשק,  בלי  כי  נראה  לכן,  התערבות(. 

ותכולתו מספקים את השירותים האקולוגיים של תרבות, טיול, 

נופש, פנאי ומגוון שהם מספקים למשתמשים כיום. בהתבסס על 

אירועים במערכת האקולוגית בעבר, אפשר להציע גם תרחיש 

נוסף, שלפיו הפארק ללא ממשק היה חשוף יותר לשרפות והיה 

צפוי להינזק מהתפשטות של שרפות גדולות יותר או בתדירות 

גבוהה יותר. אפשר לשער כי לשרפות השלכות דומות על תת-

המינים  )מגוון  הביולוגי  המגוון  הקטנת  האקולוגית:  המערכת 

והנופים( והיעלמות מינים, כמו גם השלכות חמורות של סיכון 

לתת-המערכת  התרבותיים  השירותים  והפחתת  ולנפש  לרכוש 

החברתית-אנושית.

לאור ההערכה כי ממשק הנוף במערכת של פארק רמת הנדיב 

לתת-המערכת  אקולוגיים  שירותים  יותר  לספק  כדי  הכרחי 

מחייבת  הממשקית  התכנית  בחינת  בה,  המשולבת  האנושית 

בדיקה של שתי שאלות נוספות: 1( אילו כתמי נוף אחרים אפשר 

לייצר באמצעות הממשק של הפארק ומה יהיו השלכותיהם על 

המערכת? 2( מהן הפשרות )trade-offs( המתקיימות עבור כל 

הבריכות במורד עין צור
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אחד מפתרונות הממשק – אלו הקיימים בפועל )חלקם הוזכרו 

לעיל( או החלופות המוצעות? 

תכנית הממשק פועלת להגדלת המגוון של הכתמים הנופיים, 

ועל-ידי כך הגדלת מגוון המינים בפארק והשירותים האקולוגיים 

יחסי  של  מספקת  בדיקה  בוצעה  לא  כי  נראה  מספק.  שהוא 

הגומלין בין הכתמים הקיימים, ולא ברור על איזה ידע מחקרי 

מבוססת תכנית הפיתוח של המבנה הנופי, דהיינו על-פי אילו 

קריטריונים נקבעו היחסים המרחביים בין הכתמים )גודל, צורה 

ומיקום ביחסי לכתמים אחרים(. לדוגמה, אם בתכנית הממשק 

גידול  בית  שישמשו  במטרה  מסוימים  נוף  כתמי  מוגדרים 

גודל  מהו  לקבוע  חשוב  חשובים,  מינים  לכמה  או  אחד  למין 

השטח הנדרש מאותו בית גידול לקיום אוכלוסיות של המינים 

)סינתזה של שער  ומהו הפיזור המרחבי שלו  הייעודיים הללו 

הפארק  שטחי  את  להעשיר  אפשר  כמה  עד  לבחון  ראוי   .)III
הכתמים  מספר  ואם  כתמים  של  שונים  בסוגים  המוגבלים 

הקיימים בפארק היום מתאים, גדול מדי או קטן מדי לאספקת 

השירותים האקולוגיים הרצויים.

שאלה אחרת קשורה באינטראקציות שבין המשתמשים למערכת 

האקולוגית. ישנם פארקים טבעיים בעולם שבהם נקבעים אזורים 

למשתמשים ואזורים סגורים, שכניסת מבקרים אסורה אליהם. 

באזורים הפתוחים נבנית תשתית ייעודית לצורכי המשתמשים, 

חלקות  מוגבהים(,  אף  ולעתים  )מגודרים  טיול  שבילי  כגון 

נופש.  ומתקני  אשפה  פחי  הסבר,  שלטי  לתלמידים,  הדגמה 

באזורים המוגנים מתקיים ממשק ייעודי לשמירה על המערכת 

מינים  על  הגנה  אוכלוסיות,  של  ואישוש  )השבה  האקולוגית 

נזקים שעלולים  וטיפול במבנה הנוף( תוך הגנה מפני  נדירים 

להיווצר על-ידי המשתמשים. תכנית המחקר של הפארק כמעט 

שלא התייחסה להשפעות המשתמשים על מרכיבי תת-המערכת 

האקולוגית. אך ידוע ממחקרים על אוכלוסיות של צבאים וחזירי 

דרכים  ושל  כי תנועתן מושפעת מקיום של שבילי הליכה  בר 

לכלי רכב )פרק 4, שער III(. נושא זה טרם נבדק )למעט לגבי 

אלו,  מעין  שאלות  של  כדאי שהבחינה  הנדיב.  ברמת  חזירים( 

העוסקות ביחסי הגומלין שבמערכת מרובת התהליכים, תיעשה 

תכנית הממשק. ההבנה שכל התערבות  על  להחלטות  בצמוד 

במערכת  התהליכים  אל שאר  דרכן  בתת-המערכות מתפשטת 

היא תנאי חשוב לבנייה של תכנית ממשק מושכלת יותר.

התערבויות  התפשטות  על  בדגש  המצומדת,  המערכת  ניתוח 

הממשק במערכת, עשוי לסייע למנהלי הפארק גם בבנייה של 

תוכניות המחקר. למשל, תכנית מחקר שתבחן חלופות לביצוע 

של פעילות ממשקית )לדוגמה, שינוי מבנה הנוף על-ידי הוספת 

כתם( צריכה להיות מבוססת על מבנה המערכת כולה. בחינת 

כיצד  ללמוד  תאפשר  הרב-תהליכי  המודל  במסגרת  החלופה 

האקולוגיים  השירותים  על  ההתערבות  השפעת  את  למדוד 

האקולוגית  בתת-המערכות  אחרים,  תהליכים  אילו  ולבחון 

להסתייע  יוכל  הממשק  מההתערבות.  יושפעו  והאנושית, 

אדפטיבי(  )ממשק  הנצבר  הידע  בעזרת  ולהשתפר  במחקר 

ראייה  מתוך  מתוכננים  המחקר  והן  הממשק  שהן  בתנאי  רק 

ביניהם.  והאינטראקציות  התהליכים  ריבוי  של  כוללות  והבנה 

הפעלת הממשק של עדרי הבקר באזורי החיץ היא דוגמה טובה 

לתכנית ממשק המבוססת על תכנית מחקר שבחנה את השפעת 

ההתערבות על רוב התהליכים במערכת האקולוגית, ומבוצעת 

ועל  הקודמות  בשנים  שנצבר  הניסיון  על  בהסתמך  שנה  מדי 

כי לא בוצעה  נראה  זאת,  יחד עם  פרוטוקול שנקבע בהתאם. 

בחינה מספקת של השפעת אזורי החיץ ושל הבקר הרועה בהם 

הממשק  בתכנית  אלו  והיבטים  המשתמשים,  אוכלוסיות  על 

מסתמכים בעיקר על ההערכות של מנהלת הפארק. 

הכנסת עדר העזים ככלי ממשקי חדש יחסית בפארק היא דוגמה 

טובה לתכנון מקדים המנסה להביא בחשבון את הידע הקיים 

בפארק בזמן נתון. תכנית הרעייה מנסה להגיע לאופטימיזציה 

בין הצרכים הממשקיים )ויסות הצומח המעוצה( לגורמים של 

נוף ותיירות. אבל ההשפעה על עולם החי )קינון עופות ועוד( 

לא הובאה בחשבון כי )עדיין( אין בפארק מידע בנושא.

לסיכום, ניתוח נושא הממשק בפארק רמת הנדיב, על-פי המודל 

של המערכת האקולוגית-אנושית, מצביע על כך שהמחליטים 

עוסקים בממשק של הפסיפס הנופי תוך השפעה על היבטים 

להיות  בלי  האקולוגית,  המערכת  של  ונופיים  אקולוגיים 

על  מצביע  המודל  בכך.  הקשורות  המשמעויות  לכל  מודעים 

כך שההחלטות הממשקיות אינן פשוטות, הואיל וישנן פשרות 

בכתמים  ההשקעות  לבין  השטחים  הקצאות  בין   )trade-offs(
לכך  המחליטים  של  הלב  תשומת  את  מפנה  המודל  השונים. 

שתת-המערכות תלויות ברמת הנוף ומווסתות על-ידה. השקעה 

הממשק  את  תשפר  הנוף  ברמת  ובממשק  במחקר  יותר  רבה 

המונחה אקולוגית בפארק רמת הנדיב. 

 

תת-המערכת האנושית ברמת הנדיב
האקולוגית-חברתית  המערכת  של  בניתוח  התמקדנו  כה  עד 

וממשק,  בגורמי הצימוד, שירותים אקולוגיים  של רמת הנדיב 

המשמשים קשרים מסדר שני במערכת. המודל מצביע על כך 

 – הנדיב  רמת  של  התהליכים  מרובת  במערכת  שהקישוריות 

המתחילה במחליטים, משפיעה ישירות על תהליכים בפסיפס 

הנופי, מתפשטת בתת-המערכת האקולוגית ומייצרת שירותים 

אקולוגיים – אינה שלמה. להבנת התמונה המלאה, עדיין חסרה 

הבנה של דינמיקת המשתמשים, אלו שלמענם מתקיים הפארק 

ומופעלת קישוריות זו. 

 – העיקריות  המשתמשים  קבוצות  על-ידי  בפארק  השימוש 

מטיילים, לומדים, חוקרים ושכנים – הוא המדד מבחינת מנהלת 

הפארק למידת ההצלחה של תכנית הממשק במילוי מטרותיה 

זו  ומורכבת  תהליכים  מרובת  משוב  לולאת   .)c חץ   ,3 )איור 

קושרת בין מנהלת הפארק והתערבויות הממשק שהיא מפעילה 

משתמשי  נהנים  שמהם  האקולוגיים  ולשירותים  לתוצרים 
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הפארק.

 קבוצות המשתמשים הן מרכיב חשוב ביחסי הגומלין עם תת-

המערכת האקולוגית וביחסי המשוב בתת-המערכת האנושית. 

לאוכלוסיות הלומדים מגע ישיר עם המערכת האקולוגית. חומר 

הלימוד מתבסס על הבנת המערכת האקולוגית או רכיבים ממנה 

החינוכיות  התכניות  מרבית  כי  אם  אליה,  היחשפות  על-ידי 

ואינן  מתמקדות במרכיבים הבודדים של המערכת האקולוגית 

הנדיב  רמת  את  ו/או  המרכיבים  בין  החיבור  את  מדגישות 

הפעילות  כן,  כמו  מצומדת.  אקולוגית-חברתית  כמערכת 

המחקרית משמשת בסיס לתכניות החינוכיות השונות )פרק 3, 

.)VII שער

אוכלוסיית משתמשים אחרת, תושבי האזור, מנהלת יחסי גומלין 

התושבים  לרווחת  תורם  הפארק  הפארק.  מנהלת  עם  הדוקים 

בהיבטים רבים: תושבים מקומיים משתמשים בשטחי הפארק 

כשטח ציבורי פתוח ונהנים מהטבע המוצע בו, ותלמידים תושבי 

בפעילויות  המשתתפים  מהלומדים  נכבד  נתח  מהווים  האזור 

המקומית  הקהילה  בין  השכנות  יחסי  הפארק.  של  החינוכיות 

לפארק יצרו מערכת של דו-שיח בין הנהלת הפארק לתושבים 

)לאחרונה הקצתה מנהלת הפארק אדם שייעודו עיסוק בלעדי 

בחיזוק הקשר עם הקהילה(. התושבים פונים אל מנהלת הפארק 

ושרפות,  בקר  בר,  חזירי  כגון  מפגע,  מקורות  לווסת  בדרישה 

המגיעים או עלולים להגיע לשכונות. מנהלת הפארק מבקשת 

לפתור בעזרת התושבים בעיה של כלבים המגיעים מהשכונות 

)פוגעים  בפארק  האקולוגית  למערכת  נזק  וגורמים  הקרובות 

רחבי  לפארק מכל  המגיעים  צבאים(. המטיילים  בעופרים של 

)למשל  האזור  לתושבי  הכלכלי  בהיבט  גם  תורמים  ישראל 

במסעדות, בתחנות דלק ובאטרקציות תיירותיות אחרות באזור(. 

אף שניסינו לנתח כאן באופן חלקי את התפשטות השירותים 

למנהלת  ממליצים  אנו  החברתית,  בתת-המערכת  האקולוגיים 

הפארק להיעזר במומחים למדעי החברה כדי לבצע ניתוח ואף 

מחקר מקיפים יותר של היבט זה.

למשתמשים עשויות להיות השפעות שליליות על גורמים בתת-

המערכת האקולוגית. ייתכן שנוכחות אנושית בפארק )מטיילים, 

תלמידים ואף צוותי הממשק והמחקר ופעילות הרעייה( פוגעת 

החיים  בעלי  של  במרחב  תפוצתם  את  משנה  או  בפעילות 

שטחי  ולצמצום  לדחיקתם  להביא  עלולה  אף  ואולי  בפארק, 

המחייה שלהם )רוזנפלד 2001, רוזנפלד וגטריידה 2001(. בסך 

הכול חסר כיום מידע על יחסי גומלין שליליים אלו.

להבין  האקולוגי, חשוב  לולאת המשוב של הממשק  להשלמת 

גורמים  לשני  להתייחס  צריכים  ההחלטות  קבלת  שתהליכי 

השירותים  אספקת  על  משוב   )1 למשתמשים:  הקשורים 

מכוונות  בלתי  השפעות   )2 ו-  נהנים  הם  שמהם  האקולוגיים 

שהם גורמים. הראשון צריך להיבדק כחלק אינטגראלי מתכנית 

סוגי  בדיקת  למשל  הפארק.  של  והמחקר  הניטור  הממשק, 

השירותים  ומידת  השונים  הנוף  מכתמי  הנהנות  האוכלוסיות 

 Koniak et( אחר  או  זה  מכתם  אנושית  קבוצה  כל  שמקבלת 

מכוונות,  הבלתי  ההשפעות  השני,  הגורם  בדיקת   .)al. 2012
הנופי  הפסיפס  מבנה  לגבי  ההחלטות  על  להשפיע  עשויה 

המתאים למניעת פגיעה מיותרת במערכת האקולוגית על-ידי 

המשתמשים.

מונחה  לממשק  מסד  ומשובים:  מסלולים  קישורים, 
אקולוגית

ניתוח מערכת רמת הנדיב בעזרת המודל הגרפי הרב-תהליכי 

)איור 3(, כפי שביצענו עד כה, מאפשר להכליל ולהגיע למסקנות 

על הממשק האקולוגי על סמך תכונות המערכת הרב-תהליכית. 

באיור נחשפות שלוש תכונות של המערכות: קישורים, מסלולים 

ומשובים, שהם בעלי חשיבות לממשק.

של  ולפעילות  למדיניות  החשובים  הגורמים  אחד   – קישורים 

ממשק הוא מידת השפעתו של תהליך נתון על תהליכים אחרים, 

הנדיב,  רמת  במערכת  לדוגמה,  במערכת.  קישוריות  כלומר 

דינמיקת הכתמים משפיעה ישירות על כל התהליכים האחרים 

בתת-המערכת האקולוגית, בהשוואה לתהליכים ברמת המינים 

אינם  אך  האנושית  לתת-המערכת  מרכזי  שירות  שמספקים 

משמשים גורם מווסת חשוב של מי מהתהליכים האחרים בתת-

המערכת האקולוגית. כלומר, לתהליכים ברמת הנוף קישוריות 

גבוהה לתהליכים אחרים בתת-המערכת האקולוגית. יש להביא 

בחשבון עובדה זו בממשק האקולוגי ולכוון כל פעילות ממשקית 

במערכת  תתפשט  זו  שפעילות  ידיעה  תוך  הנופי  בפסיפס 

המעוינים  )קישוריות(.  התהליכים  בין  הקשרים  מסלול   .4 איור 
מייצגים את התהליכים השונים בתת-המערכת האקולוגית )עליון( 

ובתת-המערכת האנושית )תחתון(

החצים הדקים מייצגים את קשרי הוויסות בין תהליכים בתוך כל 
מהדרגה  הקישוריות  את  מייצגים  העבים  החצים  תת-מערכת. 
לתת- אחת  בתת-מערכת  התהליכים  בין  ויסות  על-ידי  השנייה, 
לתת- האנושית  מתת-המערכת  ממשק,  קשרי  אחרת.  מערכת 

המערכת האקולוגית, מיוצגים על-ידי חצים עבים שחורים, וקשרים 
האקולוגית  מתת-המערכת  אקולוגיים,  שירותים  אספקת  של 
אפורים.  עבים  חצים  על-ידי  מיוצגים  האנושית,  לתת-המערכת 
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האקולוגית בגלל הקישוריות הגבוהה של תהליכים ברמת הנוף.

לממשק  חשובים  מרכיבים  לזיהוי  אחרת  דרך   – מסלולים 

של  רצפים  זיהוי  היא  הרב-תהליכי  המודל  בעזרת  האקולוגי 

יחסי גומלין, דהיינו מסלולים של ההשפעות הישירות והעקיפות 

שדרכם ההתערבות מתפשטת במערכת. באיור 4 מוצג, לדוגמה, 

המערכת  ברמות  דינמיקה  על  ישיר  באופן  משפיעה  שרעייה 

)ייצור ראשוני( והנוף, ובעקיפין, דרך ההשפעה על הנוף, היא 

מווסתת את משטר השרפות ועושר המינים.

היא  – דרך שלישית לאיתור מרכיבי מפתח במערכת  משובים 

בעזרת זיהוי המשובים במסלולי המערכת. ביחסי הגומלין שבין 

תת-המערכות האנושית והאקולוגית ברמת הנדיב פועלות חמש 

לולאות משוב )איור 4(:

1( ממשק הנוף באופן ישיר, באמצעות הפעלת עדרי עזים ובקר, 

משיב למערכת החברתית שירותים של מגוון ביולוגי, בדגש על 

מינים פורחים ומגוון מינים של בעלי חיים.

2( תהליך הרעייה מספק שירות אספקה כלכלי )מזון( למגדלי 

עדר הבקר והעזים.

בפארק  משיכה  מוקדי  המשמשים  בנוף,  כתמים  פיתוח   )3

אוכלוסיות  עם  משוב  יוצר  ואטרקטיבי,  מגוון  פארק  ויוצרים 

המשתמשים )בעיקר מטיילים(.

4( לולאת הממשק של יצירת הכתמים של אזורי החיץ ותחזוקתם 

כאמצעי למניעת התפשטות שרפות והגנה על פארק הטבע, היא 

שירות עיקרי למנהלי השטח ושירות משני לתושבים השכנים.

5( ממשק כתמים בנוף, המסייע לשימור המגוון הביולוגי ואף 

שלהם  הגידול  בית  ששטח  מינים  לשימור  תורם  להגדלתו, 

העושר  ברמת  לעלייה  לפארק,  שמחוץ  באזורים  מצטמצם 

וביציבות של חברות היונקים והעופות ולהגנה על מיני צמחים 

ובעלי חיים נדירים.

האפשרות לזהות קישורים, מסלולים ומשובים מרכזיים לצורכי 

ממשק אקולוגי ברמת הנדיב נובעת מהגישה של ראיית התהליכים 

כאבני היסוד של המערכת המצומדת. גישה זו מאפשרת בנייה 

הפועלות  האינטראקציות  מספר  את  המצמצם  מקיף  מודל  של 

זו חיונית  ובכך מפשט את מורכבותה. תפיסה כללית  במערכת 

כמצע משותף לתפעול המערכת האקולוגית-חברתית של הפארק 

על-ידי צוות רב-מקצועי ורב-תחומי של חוקרים, יועצים, שותפים 

 .)Lele and Norgaard 2005( ומקבלי החלטות

מסקנות ואתגרים 
החברתית- המערכת  של  הרב-תהליכי  המודל  את  הצענו 

של  ועתידית  רטרוספקטיבית  לבחינה  כאמצעי  אקולוגית 

הממשק המבוצע על-ידי הגוף המנהל ברמת הנדיב. בעקבות 

ניתוח זה המלצנו:

ובשיטות 	  בתכניות  לדיון  זו  עבודה  במסגרת  להשתמש 

הממשק הקיימות ולבחינתן.

לעדכן את תכניות הממשק ולבסס את המשך פיתוחן על-פי 	 

המודל.

לממצאים 	  בהתאם  המודל  של  מתמיד  עדכון  על  להקפיד 

חדשים במחקר ובממשק.

לממצאים 	  בהתאם  המחקר  תכניות  את  ולעדכן  לבדוק 

מהמודל.

להשתמש בתובנות המודל להרכבת צוות הממשק, החוקרים 	 

והיועצים.

יש  הנדיב  רמת  לפארק  כי  חושף  הרב-תהליכי  המודל  ניתוח 

תת- המקשרת  אקולוגית-חברתית  מערכת  של  המרכיבים  כל 

מערכת אקולוגית ותת-מערכת חברתית על-ידי ממשק מונחה 

שהורכב  אף  המודל,  אקולוגיים.  שירותים  ואספקת  אקולוגית 

האינטראקציות  על  שנרכש  המחקרי-מדעי  הידע  על-פי 

הרבה  רחבות  למטרות  שימושי  הוא  התהליכים,  בין  הישירות 

של  ההתפשטות  דרכי  לגילוי  במודל  להשתמש  אפשר  יותר. 

השפעות הממשק ברשת האינטראקציות, ולעתים אף לאיתור 

מקורות להצטברות השפעות כתוצאה מוויסות של תהליך בודד 

על-ידי גורמי מערכת רבים. 

המודל מאפשר זיהוי נקודות חולשה של מחסור בידע ומסייע 

לקבוע כיוונים עתידיים של ממשק ומחקר. מניתוח המודל של 

בלולאת  חשובים  מרכיבים  לאתר  אפשר  המצומדת  המערכת 

לאחר  הראשוני  הייצור  השפעת  כגון  נחקרו,  שלא  הממשק 

של  השפעתה  המקומיות;  והחברות  האוכלוסיות  על  הממשק 

דינמיקת השרפות הנוכחית )מיעוט שרפות( על הדינמיקה של 

העצים  של  הדינמיקה  השפעת  האקולוגיות;  והחברות  הנוף 

האקולוגיות;  והחברות  הכתמים  של  הדינמיקה  על  הנטועים 

יונקים  אוכלוסיות  ואישוש של  השפעת התהליכים של השבה 

ועופות לשטחי הפארק על תת-המערכת האקולוגית; והשפעת 

של  חשיבותה  למרות  האקולוגית.  המערכת  על  המשתמשים 

דינמיקת הנוף, מעט מאוד מחקר הוקדש להבנת יחסי הגומלין 

הטבעיים,  הצומח  כתמי  בין  לאינטראקציות  הכתמים.  בין 

הכתמים הנטועים, אזורי החיץ והכתמים מעשה ידי אדם עשויות 

ברמת  למנהלת הפארק.  מובנות  רבות שטרם  להיות השלכות 

תת-המערכת האנושית, חסר ידע על המשוב שבין המשתמשים 

)מטיילים, לומדים( למנהלת הפארק. בחינה של מידת ערכיות 

הפארק עבור משתמשיו ושל האלמנטים בפארק המספקים את 

מרב השירותים למשתמשים תוכל לתרום משמעותית לביסוס 

טוב יותר של מטרות התכנית של הממשק האקולוגי.

הפארק  מנהלת  בין  המשוב  לולאת  של  לבנייה  ראשון  צעד 

למשתמשים יהיה ניסוח אופרטיבי של מטרות הפארק במונחים 

של השירותים האקולוגיים שמנהלת הפארק מעוניינת שיספק 

לבחינה  תשמש  השירותים  של  מעשית  הגדרה  למשתמשיו. 

ייעודיו.  את  ישירה של השאלה אם הממשק האקולוגי ממלא 

הופעל  שבהן  האקולוגיות-חברתיות  המערכות  מרוב  בשונה 

ממשק להשגת שירותים אקולוגיים כלכליים )שירותי אספקה(, 
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פארק רמת הנדיב הוא דוגמה מצוינת לדיון במושג של שירותים 

לאספקת  וממשק  מחקר  של  שילובם  וחשיבות  תרבותיים 

שירותים אלה.

אנו ממליצים להמשיך לשים דגש בשנים הבאות על מחקרים 

ארוכי טווח במטרה להבין טוב יותר את הקישורים, המסלולים 

הממשק  מתכנית  כחלק  הנדיב.  רמת  במערכת  והמשובים 

האדפטיבי הפועלת בפארק מזה כעשרים שנה, המחקר מקבל 

האקולוגיות  הפשרות  של  והערכה  בחינה  של  חשוב  תפקיד 

הכרוכות בפעילויות הממשק. ניטור מבוצע באופן מוסדר ברמת 

ארוך,  לטווח  אקולוגי  מחקר  כאתר  הגדרתו  במסגרת  הנדיב 

LTER )ראה פרק VII ,2(. אנו ממליצים להשתמש במודל כדי 
לבחון את תכנית הניטור המופעלת כיום. ניטור רכיבי מערכת 

ייתן  הראשוני,  והייצור  האוכלוסיות  גודל  המינים,  מגוון  כמו 

תמונה רב-שנתית של הדינמיקה בתהליכים אלו ויאפשר הבנה 

טובה יותר של תפקוד המערכת והשפעת הממשק לטווח ארוך. 

מחקרי עומק יכולים לשמש לשיפור ההבנה המפורטת של תת-

התהליכים. 

מסגרת עבודה זו מאפשרת לאתר את השפעות האדם )מכוונות 

בתת-המערכת  התהליכים  על  הפועלות  מכוונות(  ובלתי 

האקולוגית באופן ישיר )הגוף המנהל(, באופן עקיף )הגורמים 

)השפעות  מצטבר  ובאופן  הרעייה(  את  ישירות  המנהלים 

שיטות  לגבי  החלטות  קבלת  בתהליכי  לסייע  ובכך  מטיילים(, 

הממשק האקולוגי.

מספר  בהפחתת  לסייע  נועדה  זה  בפרק  שהוצגה  הגישה 

המערכת  הצגת  את  להקל  כדי  במערכת  האינטראקציות 

ממשק  למטרות  תפקודה  ניתוח  ואת  כמכלול  המצומדת 

אקולוגי. יחד עם זאת, ניתוח מעין זה אינו בהכרח פשוט. אפשר 

שהידע  שככל  הנדיב  רמת  פארק  של  החקר  ממקרה  ללמוד 

וההבנה של המערכת רבים יותר, כך נהיה קשה יותר לפשט את 

ניתוחה. רמת המורכבות של המודלים המתארים את המערכת 

המצומדת נובעת הן מרמת הידע והניסיון של 25 שנות מחקר 

וממשק והן מהריכוז הגבוה של אלמנטים אקולוגיים-ביולוגיים 

ואנושיים-חברתיים בשטח הקטן יחסית של הפארק.

ניתוח המבנה המורכב של המערכת המצומדת, בעזרת המודל 

הרב-תהליכי, עשוי להצביע על הרכב היועצים והמומחים הנדרש 

חשיבות  את  במודל  לזהות  שאפשר  מאחר  הפארק.  למנהלת 

האקולוגיה של הנוף להבנה ולניהול של המערכת, אפשר לקבוע 

כי חשוב לשלב יועצים מתחום זה בפיתוח התכנית של הממשק 

האקולוגי. רוב המחקרים הראשוניים ברמת הנדיב נערכו ברמות 

ארגון אחרות, בעיקר ברמות האוכלוסייה והחברה.

בממשק  במחקר,  הבין-תחומיות  חשיבות  על  מצביע  המודל 

ובניהול ברמת הנדיב. בצוות הממשק צריך להתקיים רב-שיח 

הארגון  מרמות  אחת  בכל  שהתמקדו  החוקרים  של  משותף 

ומחליט  ממשק  איש  חוקר,  שכל  הכרחי  מזאת,  יתרה  בנפרד. 

בצוות יהיה מודע לתמונה הרב-תהליכית ולקישורים, למסלולים 

בסיס  משמשת  הכללית  התמונה  הבנת  במודל.  ולמשובים 

צריכה  ומחקר  ממשק  של  פעולה  שכל  בכך  להכרה  משותף 

להתבצע תוך התייחסות למרכיבים החשובים בתמונה הכוללת 

של  אקולוגיים  היבטים  לבדיקת  מחקר  בתכנון  לדוגמה,  הזו. 

)למשל חזירי בר(, צריך להתייחס לא רק  אוכלוסייה מסוימת 

האוכלוסייה  דינמיקת  של  המסורתיים  האקולוגיים  להקשרים 

רמת  של  המרכזיים  ההקשרים  לכלל  גם  אלא  גידולה,  בבית 

הנדיב )למשל, כיצד משפיעים מבנה הנוף ודינמיקת הכתמים 

על האוכלוסייה וכיצד משפיעה האוכלוסייה על הכתמיות על-

על  הממשק,  את  המלווה  המחקר  תכנון  כתמים(.  יצירת  ידי 

בסיס ההבנה של התמונה הכוללת, יאפשר לזהות את הנקודות 

החלשות, הנקודות החזקות והפשרות )trade-offs( של הממשק, 

ולהכיר בעובדה שאין באפשרות הממשק לשלוט באופן יעיל בכל 

התהליכים המווסתים את האספקה של השירותים האקולוגיים. 

הממשק  של  השפעתו  בטווח  אינם  אקלים  שינויי  למשל, 

מקומית.  לשליטה  הניתנים  גידול,  בבית  לשינויים  בהשוואה 

אקוסיסטמי  לממשק  מתייחסת  המרובים  התהליכים  גישת 

האקולוגית  בתת-המערכת  תהליכים  בין  שנייה  מדרגה  כקשר 

מהות  הם  שנייה  מדרגה  הקשרים  החברתית.  לתת-המערכת 

הממשק, כיוון שהם מזהים מהם תהליכי המטרה להתערבות, 

אילו תהליכים מספקים את השירותים האקולוגיים ומהם נתיבי 

רמת  פארק  של  במקרה  הממשק(.  )לולאות  ביניהם  הקשרים 

בעלות  ממשק  צורות  בין  הבדלים  גם  לראות  אפשר  הנדיב, 

עלויות שונות; ממשק אקולוגי כלכלי ובר-קיימא יהיה ממשק 

קטנה  )לולאה  כלכליים  אקולוגיים  שירותים  בו-זמנית  שיספק 

במקרה של הבקר והעזים( ושירותי תרבות ומגוון לצרכני הטבע 

התערבות  של  אחרות  צורות  גדולה(.  )לולאה  במשתמשים 

לא  אקולוגיים  שירותים  של  קבלה  לצורך  נעשות  ממשקית 

חומריים )מגוון מינים( או משיקולי אספקה לטווח ארוך )מניעת 

שרפות( וללא תועלת כלכלית מיידית.

 בכל שלב בתכנון ובבדיקה של הממשק האדפטיבי יש לחזור 

ולעקוב אחר מערכת המשוב המרכזית שבין שירותים אקולוגיים 

ככלי  לשמש  יכול  כאן  המוצע  הרב-תהליכי  המודל  לממשק. 

הבסיסי ביותר של צוות הממשק של הפארק. המודל נותן את 

התמונה הכוללת שבמסגרתה יש לפתח מודלים פרטניים לשם 

ביצוע מחקרים ו/או פעילויות ממשקיות.

מספק  האנושית-חברתית  המערכת  של  הרב-תהליכי  המודל 

המסייעת  עצמה,  בפני  מורכבת  כי  אם  מקיפה,  מבט  נקודת 

המערכת  מרכיבי  את  לנתח  ויועציו  ההחלטות  מקבלי  לצוות 

גיסא.  מאידך  המערכת  כלל  של  סינתזה  וליצור  גיסא  מחד 

יכול לסייע בשילובם של כל השותפים בפרויקט רמת  המודל 

הנדיב לצוות עבודה אחד. בנוסף, ריבוי התהליכים והקישורים 

חשיבות  את  לאתר  יחיד  לכל  מאפשרים  במודל  המופיעים 



352

עבודתו ואת מיקומה במסגרת הפרויקט הכללי. 

תודות
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