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ובו  גובר,  הטבע  בחיק  לפעילויות  הביקוש  האחרונות,  בשנים 

בזמן הולכת ומתעצמת המודעות לחשיבותם של שטחים טבעיים 

לרווחת   )natural and semi natural areas( מרעה  שטחי  ושל 

עשרות  שונים.  ושירותים  תועלות  של  אספקה  לרבות  האדם, 

התועלות והשירותים כוללים גם קבוצה של תועלות ושירותים 

חברתיים, בהם הפעילויות התרבותיות, הספורטיביות, הרוחניות 

והחינוכיות בטבע, כגון טיולי אופניים, פיקניק ותצפיות נוף.

השירותים  קבוצת  מתוך  תועלות  בשתי  התמקדנו  זה  במחקר 

החברתיים של פעילות האדם בחיק הטבע )recreation(: פיקניק 

המטיילים  העדפות  את  לאמוד  הייתה  העבודה  מטרת  וטיול. 

שונה:  צומח  נוף  עם  שטחים  לגבי  פיקניק(  )עורכי  והנופשים 

האם הם מעדיפים לטייל בנוף חורש סגור, בנוף גריגה פתוחה 

יותר או בצל עצי אורן? באיזו מידה תורמים מרכיבים שונים 

בנוף )עצים, פרחים, בעלי חיים( ל”אטרקטיביות” השטח בעיני 

מטיילים ונופשים? 

בשטח  ישתמש  הרחב  שהציבור  מעוניינים  השטח  מנהלי  אם 

הטבעי הספציפי למטרות של נופש וטיול, התשובות על שאלות 

אלו עשויות להכתיב את הממשק כך שתתקבל תצורת הצומח 

הרצויה בהתאם להעדפות המטיילים, וזאת בעזרת כלי ממשק 

העומדים לרשותו של מנהל השטח, כמו רעייה, שרפה וכריתה.

בסקרים שערכנו מצאנו התייחסות שונה לאטרקציות השונות 

ים-תיכוני  חורש  באזורי  לטבע  ביציאה  בהן  להיתקל  שאפשר 

כלומר,  מחלוקת;  עליהם  אין  נושאים שכמעט  ישנם  בישראל. 

כך  נמוכה.  הייתה  הסטטיסטיים  במבחנים  שנמצאה  השונות 

לדוגמה אפשר לומר שיש הסכמה שכל הנופשים רוצים לראות 

ישנן  זאת,  לעומת  זה(.  )בסדר  ועצים  לתצפית  נוף  פרחים, 

קבוצות ביולוגיות אשר קיבלו בממוצע ערך נמוך יחסית, כמו 

דבורים, נחשים, פרות ולטאות. באופן מעניין, מצאנו בקבוצות 

אלו גם את השונות הגבוהה ביותר. כלומר, יש משיבים שנתנו 

ציונים נמוכים לאטרקציות אלה, כנראה מתוך רתיעה מבע"ח 

בבע"ח  מהיתקלות  פחד  של  או  דחייה  של  ביטוי  )ייתכן  אלו 

ערכים  אחרים  משיבים  להם  נתנו  לעומתם,  טיול.  בעת  אלה( 

גבוהים למדי )כהיבט נוסף ומעניין של הטבע החי(. מצאנו גם 

כי ציבור הנשאלים נתן ציון גבוה ביותר לשטח הפתוח לעומת 

השטח הסבוך למטרת פיקניק וגם למטרת טיול. היער הנטוע 

קיבל ציון ביניים.

גבוה  פוטנציאל  על  והסקר שנערכו מצביעים  הניסוי  לסיכום, 

לנופש ולפיקניק בשטחים הטבעיים בפארק הטבע רמת הנדיב, 

בשטחי  והן  ובאביב(  )בחורף  העשבוניים  הבתה  בשטחי  הן 

החורש )בעיקר בקיץ(. אנו מניחים שכדי לממש פוטנציאל זה 

במלואו בחלקים מן הפארק, יהיה צורך להשקיע בשבילי גישה, 

בהצבת שולחנות ובעיצוב הנוף של שיחי בר-זית גבוהים כדי 

שייווצר תחתם צל נגיש לנופשים. הסקרים נערכו בפארק רמת 

הים- לכל האזורים  לדעתנו  הנדיב, אך תוצאותיהם מתאימות 

תיכוניים בישראל. 
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