
רוצים עוד? 
הירשמו ל-e ירוק, אתר הטיולים 

של קק"ל, ותקבלו ניוזלטר עם שפע 
המלצות למסלולים נפלאים ולטיולים 

מודרכים ברחבי הארץ
 eyarok.org.il

קו ליער: 1-800-350-550

מאבקים להצלת יערות, כמו המאבק להצלת יער בית 
קשת המתואר בדפי גיליון זה, כמובן אינם ייחודיים 
רק לארץ. חלקם מוצלחים יותר וחלקם פחות, אבל 
הם קיימים בכל העולם, ואנחנו רוצים להזכיר פה כמה 

מהעיקריים והמוכרים שבהם.
בר  גרייט  יער  משתרע  קנדה  של  המערבי   בחוף 
)Great Bear(, יער גשם המשתרע על פני 32,000 
קמ"ר ומשמש בית לארזים אדומים, לדובי גריזלי, 
לדובים שחורים ולמינים רבים אחרים של צמחים 

גיבורי

ושל בעלי חיים. במשך שנים פעלו בו חוטבי עצים 
רבים וחברות לייצור נייר, והעמידו את היער בסכנה. 
באמצע שנות ה-90 התארגנה קבוצת פעילים סביבתיים 
במטרה משותפת להגן על היער – הם הקימו תנועה 
ובפעילותם התמקדו בחברות נייר ועץ גדולות שהיו 
קשורות לכריתות ביער. לאחר שנים ארוכות של מאבק 
החלו להירשם הישגים, ובשנות ה-2000 הוקמו צוותים 
של הממשלה לטיפול בנושא והסכמים החלו להיחתם. 
היום שליש מהיער מוגן מפני כריתה, ובמקומות שהיא 
מותרת היא נעשית בהתאם להיתרים מצומצמים 

ובפיקוח הדוק.
מאבקים שכאלה אינם אפשריים ללא אנשים שיילחמו 
למען הטבע. אחד מהידועים שבהם הוא צ'יקו מנדז, 
מראשוני האקטיביסטים למען יערות הגשם בברזיל. 
מנדז נולד וחי בברזיל, שכ-90% משטחי יערות הגשם 

יערות
שלה שנכרתו בעשורים האחרונים נגדעו על מנת 
לשמש כשטחי מרעה לבעלי חיים. נוסף על כך, נכרתו 
שטחי יער גדולים כדי שיוחלפו בחוות לגידול יבולים 
להאכלת בעלי חיים אלה. גם מנדז – כמו קבוצת 
הפעילים בקנדה – פעל במישור הכלכלי, ופנה לבנק 
העולמי ולמשקיעים גדולים בבקשה שלא ישקיעו 
יערות הגשם,  הכרוכים בהרס  כלכליים  במיזמים 
ובמקום זאת יעזרו לפתח יוזמות בנות-קיימא. הצלחתו 
של מנדז לשמור על יערות ברזיל קנתה לו אויבים – 
במיוחד מקרב מגדלי הבקר, שהאינטרסים שלהם 
נפגעו מיוזמותיו – ובשנת 1988 התנקש בחייו חוואי 

שהתפרנס מתעשיית הבקר.
אמנם שני סיפורים מעוררי השראה אלה לקוחים 
מסוף המאה שעברה, אבל גם היום אנשים בכל רחבי 
העולם פועלים למען הגנה על היערות שלנו. כדי להכיר 
בפעילותם ההירואית הכריז האו"ם על פרס "גיבורי 
היער", ובשנה שעברה זכו בו חמישה פעילים מיבשות 
שונות הפועלים בקהילתם כדי להגן על יערות באזורם.
כשאנחנו שומעים על כל הגיבורים האלה אנחנו 
להעלאת  בפעילות  להמשיך  השראה  מתמלאים 
המודעות לנזקים שבני האדם גורמים לסביבה, ורוצים 
לסיים בציטוט של מנדז, שאולי יעניק גם לכם השראה: 
"בתחילה חשבתי שאני נאבק להצלת עצי גומי. אחר 
כך חשבתי שאני נאבק להצלת יערות הגשם. עכשיו 

אני מבין שאני נאבק עבור האנושות". 

של  ארוכות  שנים  לאחר 
להירשם  החלו  מאבק 
הישגים, והיום שליש מהיער 

מוגן מפני כריתה

בית קשת
שביל בית קשת הוא אבן שואבת 
לרוכבים המקומיים ולאורחים מכל 
הארץ. הוא משתרע על פני 22 ק"מ 
של תא שטח מגוון המצטיין בנוף 
יפהפה, ומשלב קטעי סינגל )שביל צר 
לאופניים בלבד( עם שבילים רחבים...

להמשך קריאה סרקו

המסלול שלנו לכתבה על תכנית יערות הקשת הגדולה

צילום: אבי הירשפילד, ארכיון הצילומים קק"ל

להמשך קריאה סרקו

המסלול שלנו לסקירת מיני הארז

צילום: יוסי זמיר, ארכיון הצילומים קק"ל

אלה אטלנטית
האלה האטלנטית שייכת לקבוצת 
העצים מאריכי הימים והקשישים 
של ארצנו. אנו רוצים לספר לכם עוד 
על עץ הבר החשוב הזה וגם להזמין 
אתכם לערוך היכרות עם שלושה 

מנציגיו המרשימים...
להמשך קריאה סרקו

ההמלצה שלנו למדור "עצי תפארת"

צילום: יורם גולדרינג, ארכיון הצילומים קק"ל

צילום: אבי הירשפילד – ארכיון הצילומים של קק"ל

להמשך קריאה סרקו

המסלול שלנו לכתבת "מייבוש לשימור החולה"

כתבות המגזין עוררו בנו השראה ולכמה מהן הצמדנו 
מסלול נפלא לטיול. אנו מזמינים אתכם לצאת לטייל 

ולראות את היער

רואים את 
היער

e-yarok

צילום: אבי הירשפילד, ארכיון הצילומים קק"ל

דווקא הקיץ הוא שעתו היפה של 
הגן הבוטני הנפלא שבאגמון החולה. 
צמחי החולה הנשכחים, חלקם נדירים, 
נאספו אל הבריכות ואל הגדות של 
הגן, המדמה את ביצות החולה משכבר 
הימים. גם הפרפרים גילו את הסוד...

הגן הבוטני באגמון החולה

מעגלי  מסלול  הוא  הארז  שביל 
ההליכה  משך  ק"מ.  כ-4  שאורכו 
והוא  כשעתיים עד שלוש שעות, 

מתאים לחובבי הליכה...

שביל הארז ביער ירושלים

מקורות:
www.greenpeace.org

www.anonymous.org.il
www.un.org

לכתבות נוספות סרקו ובקרו 
אותנו ב-
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רוצים עוד? 
הירשמו ל-e ירוק, אתר הטיולים 

של קק"ל, ותקבלו ניוזלטר עם שפע 
המלצות למסלולים נפלאים ולטיולים 

מודרכים ברחבי הארץ
 eyarok.org.il

קו ליער: 1-800-350-550

מאבקים להצלת יערות, כמו המאבק להצלת יער בית 
קשת המתואר בדפי גיליון זה, כמובן אינם ייחודיים 
רק לארץ. חלקם מוצלחים יותר וחלקם פחות, אבל 
הם קיימים בכל העולם, ואנחנו רוצים להזכיר פה כמה 

מהעיקריים והמוכרים שבהם.
בר  גרייט  יער  משתרע  קנדה  של  המערבי   בחוף 
)Great Bear(, יער גשם המשתרע על פני 32,000 
קמ"ר ומשמש בית לארזים אדומים, לדובי גריזלי, 
לדובים שחורים ולמינים רבים אחרים של צמחים 

גיבורי

ושל בעלי חיים. במשך שנים פעלו בו חוטבי עצים 
רבים וחברות לייצור נייר, והעמידו את היער בסכנה. 
באמצע שנות ה-90 התארגנה קבוצת פעילים סביבתיים 
במטרה משותפת להגן על היער – הם הקימו תנועה 
ובפעילותם התמקדו בחברות נייר ועץ גדולות שהיו 
קשורות לכריתות ביער. לאחר שנים ארוכות של מאבק 
החלו להירשם הישגים, ובשנות ה-2000 הוקמו צוותים 
של הממשלה לטיפול בנושא והסכמים החלו להיחתם. 
היום שליש מהיער מוגן מפני כריתה, ובמקומות שהיא 
מותרת היא נעשית בהתאם להיתרים מצומצמים 

ובפיקוח הדוק.
מאבקים שכאלה אינם אפשריים ללא אנשים שיילחמו 
למען הטבע. אחד מהידועים שבהם הוא צ'יקו מנדז, 
מראשוני האקטיביסטים למען יערות הגשם בברזיל. 
מנדז נולד וחי בברזיל, שכ-90% משטחי יערות הגשם 

יערות
שלה שנכרתו בעשורים האחרונים נגדעו על מנת 
לשמש כשטחי מרעה לבעלי חיים. נוסף על כך, נכרתו 
שטחי יער גדולים כדי שיוחלפו בחוות לגידול יבולים 
להאכלת בעלי חיים אלה. גם מנדז – כמו קבוצת 
הפעילים בקנדה – פעל במישור הכלכלי, ופנה לבנק 
העולמי ולמשקיעים גדולים בבקשה שלא ישקיעו 
יערות הגשם,  הכרוכים בהרס  כלכליים  במיזמים 
ובמקום זאת יעזרו לפתח יוזמות בנות-קיימא. הצלחתו 
של מנדז לשמור על יערות ברזיל קנתה לו אויבים – 
במיוחד מקרב מגדלי הבקר, שהאינטרסים שלהם 
נפגעו מיוזמותיו – ובשנת 1988 התנקש בחייו חוואי 

שהתפרנס מתעשיית הבקר.
אמנם שני סיפורים מעוררי השראה אלה לקוחים 
מסוף המאה שעברה, אבל גם היום אנשים בכל רחבי 
העולם פועלים למען הגנה על היערות שלנו. כדי להכיר 
בפעילותם ההירואית הכריז האו"ם על פרס "גיבורי 
היער", ובשנה שעברה זכו בו חמישה פעילים מיבשות 
שונות הפועלים בקהילתם כדי להגן על יערות באזורם.
כשאנחנו שומעים על כל הגיבורים האלה אנחנו 
להעלאת  בפעילות  להמשיך  השראה  מתמלאים 
המודעות לנזקים שבני האדם גורמים לסביבה, ורוצים 
לסיים בציטוט של מנדז, שאולי יעניק גם לכם השראה: 
"בתחילה חשבתי שאני נאבק להצלת עצי גומי. אחר 
כך חשבתי שאני נאבק להצלת יערות הגשם. עכשיו 

אני מבין שאני נאבק עבור האנושות". 

של  ארוכות  שנים  לאחר 
להירשם  החלו  מאבק 
הישגים, והיום שליש מהיער 

מוגן מפני כריתה

בית קשת
שביל בית קשת הוא אבן שואבת 
לרוכבים המקומיים ולאורחים מכל 
הארץ. הוא משתרע על פני 22 ק"מ 
של תא שטח מגוון המצטיין בנוף 
יפהפה, ומשלב קטעי סינגל )שביל צר 
לאופניים בלבד( עם שבילים רחבים...

להמשך קריאה סרקו

המסלול שלנו לכתבה על תכנית יערות הקשת הגדולה

צילום: אבי הירשפילד, ארכיון הצילומים קק"ל

להמשך קריאה סרקו

המסלול שלנו לסקירת מיני הארז

צילום: יוסי זמיר, ארכיון הצילומים קק"ל

אלה אטלנטית
האלה האטלנטית שייכת לקבוצת 
העצים מאריכי הימים והקשישים 
של ארצנו. אנו רוצים לספר לכם עוד 
על עץ הבר החשוב הזה וגם להזמין 
אתכם לערוך היכרות עם שלושה 

מנציגיו המרשימים...
להמשך קריאה סרקו

ההמלצה שלנו למדור "עצי תפארת"

צילום: יורם גולדרינג, ארכיון הצילומים קק"ל

צילום: אבי הירשפילד – ארכיון הצילומים של קק"ל

להמשך קריאה סרקו

המסלול שלנו לכתבת "מייבוש לשימור החולה"

כתבות המגזין עוררו בנו השראה ולכמה מהן הצמדנו 
מסלול נפלא לטיול. אנו מזמינים אתכם לצאת לטייל 

ולראות את היער

רואים את 
היער

e-yarok

צילום: אבי הירשפילד, ארכיון הצילומים קק"ל

דווקא הקיץ הוא שעתו היפה של 
הגן הבוטני הנפלא שבאגמון החולה. 
צמחי החולה הנשכחים, חלקם נדירים, 
נאספו אל הבריכות ואל הגדות של 
הגן, המדמה את ביצות החולה משכבר 
הימים. גם הפרפרים גילו את הסוד...

הגן הבוטני באגמון החולה

מעגלי  מסלול  הוא  הארז  שביל 
ההליכה  משך  ק"מ.  כ-4  שאורכו 
והוא  כשעתיים עד שלוש שעות, 

מתאים לחובבי הליכה...

שביל הארז ביער ירושלים

מקורות:
www.greenpeace.org

www.anonymous.org.il
www.un.org

לכתבות נוספות סרקו ובקרו 
אותנו ב-


