
 

 

 

 
 

 

 מיזמים חינוכיים להגנה על עצים  –" שומרים על העצים"

 מה עשינו ומה מתוכנן  
 עינת גרא,ישראל גלון 



 ?איך נשמור על העצים

איך 

 שומרים

 על עצים

 חקיקה

 ואכיפה

 פקידי

 יערות

 אזרחים

 נאמני 

 עצים

 פקחי

 רשויות

 יחידת

 פיקוח

 חינוך

 והסברה

 מודעות



 , נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, חשק נטיעת אילנות"

 [הרב אברהם הכהן קוק".  ]בתוקפו בעץ החרובהמובלט 



 , הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לימים זורע חיטים"

 [קורצק יאנוש."  ]לדורות מחנך אנשיםהדואג 

 



 היסטוריה הווה ועתיד -שומרים על העצים 

 [בר אילן]עם דע גן " חבק עץ" – 2010

 "  שומרים על עצים" – 2014-2015

 ממשיכים וגדלים –שומרים על עצים  –ואילך  2016

2010 2020 



 2012מיזם שומרים על עצים 



 2014מיזם שומרים על עצים 



 2020מיזם שומרים על עצים 
 ה ובעזרתכם "בעז –הלוואי 



 "שומרים על העצים"המיזם מטרות 
 להכיר את  , את תשומת הלב אל העציםלהפנות 

 .ולפתח התבוננות ופליאה מהעצים העצים       

ללמוד ולהבין את חשיבות העצים לקיום  , להכיר

 .החיים ולאיכות החיים לאדם ולסביבה

 וללמוד את ערכם ההיסטורי של העצים  להכיר

  .בארצנו

 לקיחת אחריות בטיפול בעצים ובשמירה  לעודד

 .עליהם
 

 להתחיל לספור את העצים  , בקיצור

 
 

     
 



 גופים נוספים

 ,ג"רט, ל"קק

חברה להגנת הטבע  

.... 

 משרד החקלאות

 פקיד היערות  

 קהילה

 סביבה

 מיזם מקומי  







 נותן משרד החקלאות /מה עושה 

 ביקור, דואל, טלפון –ליווי וקשר עם המיזמים •

 הפעלת אתר פעיל באינטרנט•

 פיתוח מוצרים  •

 חלוקת מוצרים  •

 פוסטרים  ...קרטונים, חוברות, משחקים, פיתוח ערכה–

 הרצאות בשטח, הדגמות גוזם מומחה–

 ערכת רופא עצים–

 תעודת השתתפות, כובע, דגל–

 כנסים וימי עיון •

  7/5/14ה "ג בעומר תשע"כנס שנתי ל•

 פרסים  •



 מיזם / מה עושה המפעיל 

 הרשמה•

הגשת תוכנית עבודה לתוכנית חינוכית בשמירה  •
 קבלת משוב –על עצים 

 [הדרכה וליווי] -פעילות  •
 חומר לאתר , מצגת, בדואל –דיווח •

 השתתפות בהשתלמויות  •



 התוצאה

 הגנה על עצים•

פעילות חינוכית מקצועית  •
 ומעניינת

 שיתוף ולקיחת אחריות•

נאמני  –אזרחים שומרי עצים •
 אילנות





 מעורבות תושבים בהגנת אילנות



  ?עוותו אשר את לתקן יוכל מי כי ,האלוהים מעשה את ראה"-
  נטלו ,הראשון האדם את ה"הקב שברא בשעה – (ט"י ,ז קהלת)

  נאים כמה מעשי ראה :לו ואמר ,עדן גן אילני כל על והחזירו

  שלא דעתך תן .בראתי בשבילך ,שבראתי מה וכל .הן ומשובחין

  ."אחריך שיתקן מי אין תקלקל שאם ,עולמי את ותחריב תקלקל

 (ז,רבה קהלת)



 1962דברי בן גוריון בכנסת 
 

שמורות טבע אתרי לאום  , בעת הבאת חוק גנים לאומיים•
 ואתרי הנצחה לקריאה ראשונה בכנסת

לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה   -עץ בן שבעים שנכרת "•
המשמיד עץ כזה עוקר  . אין תמורה לעץ עתיק. מועיל חדש
אין שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ  . שורשי אדם

הם שורשי  . חורש אלונים, שקמה ישנה, איקליפטוס עבות
ולעץ בן מאה אין , בניין תוכל להקים כאן או שם. האדם
ובאיזו קלות  . אין זו רק ונדליות אלא ערעור העתיד. תמורה

תמיד נמצא שעצים מפריעים למישהו או . עוקרים אצלנו
לקו הישר של המדרכה או לחוטי החשמל או לאיזה , למשהו

 ...".כיכר קטנה שמישהו יזם בדמיונו קצר הכנפיים







  ..עמדו ליד גזע העץ, כדי למדוד-גובה העץ

 

 (מפותל ועוד, ישר, עובי, צבע,קוצני,מחוספס, חלק) תיאור הגזע

 

,  מאונה, משוננת, חלקה:)שפת העלה    או מורכב  , פשוט) תיאור העלה

 (מחטית

 

 (גודל, צורה, צבע) תיאור הפרח

 

 (גודל, צורה, צבע) תיאור הפרי

 

 מדוע בחרתם בעץ זה - הקשר שלי לעץ





תודה על 

 ההקשבה


