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אגן האמזונס: פלא טבע ייחודי

קמ”ר  מיליון  ל-6.5  קרוב  של  שטח  מכסה  האמזונס  אגן 

בתשע מדינות בדר’ אמריקה, ובכך מהווה  5% מפני כדור 

 ,
1
הארץ. הוא מכיל כחמישית מכמות המים המתוקים בעולם

ומשמש כבית למערכת הנהרות הגדולה ביותר על פני כדור 

הארץ. כ-63% מאגן האמזונס )4.1 מיליון קמ”ר(, מצויים בתוך 

גבולות ברזיל.

כיום, כ-700,000 קמ”ר מיערות ברזיל בוראו. לשם המחשה, 

שלושת  בתוך   
2
ישראל. של  35 משטחה  פי  גדול  זה  שטח 

בתוך  האמזונס  מיערות  כ-18%  אבדו  האחרונים  העשורים 
3
שטח ברזיל.

מגוון ביולוגי 
יערות הגשם של אגן האמזונס מהווים את חלקת היער הלא 

נגועה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ. 

פני  על  ביותר  העשירים  המקומות  אחד  הנו  האמזונס  אגן 

הוא  החיים.  ובעלי  הצומח  לעולם  הנוגע  בכל  הארץ  כדור 

 1294 יונקים,  סוגי   427 מיני צמחים,  כ-40,000  מכיל בתוכו 

סוגי ציפורים, 378 סוגי זוחלים, 426 סוגים של בעלי דו-חיים 
4
וכ-3,000 זנים של דגים.

האמזונס משמש בית גידול של כרבע מכל זני בעלי החיים 

היבשתיים ואלו של המים המתוקים הידועים לנו. רשימה זו 
5
כוללת את היגואר, את דולפין הנהר הוורוד והעצלן. 

אגן האמזונס מהווה בית ליותר מ-24 מיליון בני אדם בברזיל 

 היער מספק 
6
ולמאות אלפי בני שבטים מקומיים.  בלבד, 

להם מזון, מקלט ותרופות, ולכן חיוני להישרדותם. הוא גם 

ממלא תפקיד חשוב בחיים הרוחניים של רבים. 
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השפעת האמזונס על האקלים

בנוסף לעושרו הביולוגי הבלתי ייאמן, ממלא אגן האמזונס 

תפקיד מהותי בוויסות האקלים העולמי. עצי יערות האמזונס 

סופחים כמויות עצומות של פחמן דו-חמצני מהאוויר, ובכך 

מפצים על פליטה של גזי חממה הנגרמים כתוצאה מפעילות 

ממדים  גדול  פחמן  מחסן  מהווה  האמזונס  אגן  האדם. 

 – פחמן7  של  טונות  מיליארד   100 המכיל   ,)Carbon sink(

10 מכמות הפליטה השנתית העולמית שמקורה  יותר מפי 

 )נפט,פחם וכדומה(.
8
בדלקים מאובנים

פעולות לבירוא היערות גורמות לצמצום השטח שקולט פחמן, 

משחררות פחמן בחזרה לאטמוסיפרה, וגורמות לפליטה של 

גזי חממה נוספים עקב ריקבון הצמחייה המבוראת או עקב 

שריפתה למטרות הכנת הקרקע לצרכים חקלאיים. 

פעולות אלו משאירות,  את היער הנותר, מחולק לשטחים 

מקוטעים, ובשל כך, פגיע לבירוא נוסף, ניצול מסחרי, זנים 

פולשניים והשפעות של שינויי אקלים, כמו, למשל, שריפות 

הנגרמות עקב בצורת. קיטוע היערות  מעלה את הטמפרטורה 

בשוליים ובכך גם את הסבירות לשריפות.

יותר  גדולה  כך  אקלים,  לשינויי  פגיע  יותר  שהיער  ככל 

הסכנה שכמות הפחמן המאוחסנת בו תתפזר לאטמוספירה. 

לכן, הבירוא מגביר את הסכנה לאיבוד השליטה על שינוי 

האקלים. 

משנת  האקלים”  לשינוי  הבין-ממשלתית  ה”ועדה  דו”ח 

, מציין כי יש חשש שיערות האמזונס עלולים להגיע 
9
2014

לנקודת מפנה, אשר לאחריה, הם ייהפכו במהירות לשטחי 

סוואנה, המתאפיינים במגוון ביולוגי עני, אקלים צחיח וכמות 

משקעים קטנה.  אפשרות זו גברה עקב השילוב של שינוי 

האקלים וקיטוע היער אשר הוזכר קודם. 
כריתת עצים סלקטיבית וקיטוע היער

מהווה  הסלקטיבית  הכריתה  עצמם,  בעצים  לפגיעה  מעבר 

בשלמות  והפגיעה  הקיטוע  לתהליך  הנוגע  בכל  חשוב  גורם 

הסלקטיבית  הכריתה  היוותה  בעבר  היער.  של  הסביבתית 

גורם מפתח  יער האמזון הבראשיתי,  של עצי מהגוני בתוככי 

הושם  ב-2003,  היטב.  מתועדת  זו  עובדה  הקיטוע,  לתהליך 

המסחר בעץ מהגוני תחת פיקוח קפדני על ידי CITES )אמנה 

כי הסחר הבינלאומי בצמחים  לוודא  כלל-עולמית, שמטרתה 

ובחיות בר אינו מאיים על הישרדותם(, מה שהקטין משמעותית 

 
10
את גודל הבעיה.

ושרוף”.  “קצץ  בשיטת  לשימוש  דלת  פתחה  המהגוני  כריתת 

מתיישבים התקדמו לאורך דרכים אשר נסללו על ידי חברות 

והפיכתם  הדרכים  בצדי  אזורים  בירוא  תוך  עצים,  לכריתת 

לקרקע חקלאית ולהקמת חוות בקר, פעולות אשר קטעו את 
11
רציפות היער.

עצים  של  הסלקטיבית  הכריתה  הוגבל,  במהגוני  שהסחר  אף 

בעלי ערך מסחרי גבוה, כמו עץ האיפאה, נשארה עדיין בעיה 

יוביל  היער  קיטוע  טיפול,  ללא  תיוותר  זו  בעיה  אם  רצינית. 

לבסוף להיעלמות חלקות יער שלמות. אחד הזרזים המרכזיים 
12
לקיטוע היער כיום הנו הביקוש לעצים יקרי ערך כמו איפאה.

איפאה – עץ המהגוני החדש

ובשמה  בפורטוגזית,   ,Ipê( כ”איפאה”  הידועה  הזנים  קבוצת 

המדעי,  tabebuia spp או Handroanthus spp(, תוארה כ”מהגוני 

וכורתים  מאד,  יוקרתי  נחשב  זה  עץ  המהגוני,  כמו  החדש”. 

. עצי 
13
מוכנים להעמיק אל תוך היער הבראשיתי בחיפוש אחריו

האיפאה הם עצים היוצרים חופת יער רחבה, ומציגים לראווה 

אוגוסט  בחודשים  זוהרים  ורודים  או  צהובים  לבנים,  פרחים 

וספטמבר, המבדילים אותם משאר חופת היער בעונה זו. עץ 

לעץ  וריקבון.  למים  ועמידותו הטבעית  בחוזקו  ידוע  האיפאה 

עם  נמוכה,  גידול  צפיפות  האמזונס,  ביערות  הגדל  האיפאה 

. כריתת עץ האיפאה 
14
ממוצע של עץ אחד בשטח של 100 דונם

כרוכה בסלילת דרכים אל מעבה היער, ובהפלת עצים תוך כדי 

ניסור העץ וגרירתו. פירוש הדבר כי ניזוקים שטחים נרחבים של 

יער כדי להגיע לעצים בעלי ערך אלו. 

באופן אירוני, עץ זה האיפאה ניטע בערים רבות בברזיל. הפרח 

העץ  ברזיל.  של  הלאומי  הפרח  הינו  האיפאה  מזני  אחד  של 

מופיע בסיפורים ושירים, ומהווה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה 

הילידים  בידי  משמשים  שונים  איפאה  זני  ברזיל.  ילידי  של 

ליצירת קשתות הציד שלהם. קליפת העץ נודעה כבעלת תכונות 

רפואיות, והיא משמשת ברפואה הצמחית המסורתית, 
15
בין היתר, כתרופה לכיבים, זיהומים פטרייתיים, שיגרון וסרטן. 

שלא  בצורה  אותם  מנצלים  אנו  איפאה,  עצי  כורתים  כשאנו 

מאפשרת את התחדשותם. האם שאלנו פעם האם יש שימוש 

טוב יותר למוצרים השונים שהעץ הזה יכול לספק? אולי חלק 

מהשימושים החיוניים של עץ האיפאה יתגלו רק בעתיד.

עץ האיפאה הינו כיום העץ העיקרי בישראל לבנייה של משטחי 

דק )במגזר הציבורי והפרטי( הוא מוצג לעתים כאפשרות לבנייה 

ירוקה, היות שאינו דורש איטום כנגד מים. 

בארה”ב, עץ האיפאה שימש לבניית רציפים, טיילות וגשרים 

גשר  )כולל  וניו-יורק  קליפורניה  ניו-ג’רזי,  במדינות  רבים 

שימש  האיפאה  עץ  באירופה,  אחרים.  ובמקומות  ברוקלין(, 

בג’נבה  העולמי  המסחר  מרכז  כמו   נודעים  מקומות  לריצוף 

רבות,  בערים  מצוי  העץ  בברזיל,  בפריז.  הלאומית  והספרייה 

הנשיאותי.  בארמון  הספרייה  לריצוף  שימש  הוא  ולאחרונה, 

בישראל, נמל תל אביב הנו אחד הפרויקטים הגדולים ביותר 

בעולם אשר עשה שימוש בעץ האיפאה )“שטח 20000 מ”ר – 

הגדול בארץ ובין הגדולים בעולם.”- לקוח מאתר חברת “שמים 

. תחנת הרכבת הראשונה בירושליים שופצה באחרונה 
16
ירוקים” 

תוך שימוש בעץ האיפאה.

גם מבלי להתייחס לבעיית הכריתה הבלתי חוקית, עצי האיפאה 

נמצאים בסיכון חמור של כריתת יתר. חברות כריתה רשאיות 

לכרות 90% מהעצים הבוגרים בעלי גודל מסחרי, עם אפשרות 

זן  כי  היא  ההערכה  אך  שנים,   35 לאחר  רק  חוזרת  לכריתה 

איפאה מסוים )H. impetiginosus(, עשויה להימשך לפחות 60 
17
שנים עד אשר היא תגיע לרמה שלפני הכריתה הראשונית. 

עץ האיפאה הוא העץ הטרופי הברזילאי בעל הערך הרב ביותר 

ובין העצים היקרים ביותר בעולם. בעוד כמויות עץ האיפאה 

הנאספות ומיוצאות הצטמצמו בשנים האחרונות, מחירו ממשיך 

לעלות, עדות לכך שהכורתים מעמיקים אל תוך היער בחפוש 

אחריו כדי לכרות אותו, דבר הכרוך בקשיים הולכים וגדלים.

מחיר הייצוא של איפאה מברזיל גבוה פי 13 מהמחיר הביתי של 

עץ לא מנוסר! )הנתונים נכונים ל2014(

 קורות לא מנוסרות )מחיר מקומי(: 169.50 דולר אמריקני  

למטר קוב;

  עץ מנוסר )מחיר מקומי(: 859 דולר אמריקני למטר קוב; 

 מהנמלים 
18FOB,עץ מנוסר ) ייצוא, מחיר סופי על האונייה  

19
ֶּבֶלם או ּפאראנאגּואה(: 1,294 דולר למטר קוב;

   מוצר בעל ערך מוסף – לוחות ריצוף ומשטחים )ייצוא, מחיר 

סופי על האונייה,FOB מהנמלים ֶּבֶלם או ּפאראנאגּואה(: 2,330 

דולר אמריקני למטר קוב. 
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כריתה בלתי חוקית 
באגן האמזונס

מבט כללי

 של עץ נסור מעצים 
20
מדי שנה מיוצאים כ-800,000 טונות

שנכרתו באזור האמזונס לטובת השווקים הבינלאומיים. נתון 

זה כולל את סוגי העץ הקשה היקרים ביותר, המיוצאים לסין, 

ארצות הברית ומדינות רבות באירופה, ואף לישראל.

במשך שנים רבות נאבקת ממשלת ברזיל בבירוא היערות 

ונוקטת אמצעים למניעת כריתה בלתי חוקית על ידי פשיטות 

על חוואים וגורמים אחרים המעורבים בפעילות זו. על אף 

המאמצים הללו, הכריתה הבלתי חוקית והסחר הנלווה אליה 

באזור האמזונס נמשכים .

 הכריתה הבלתי חוקית בברזיל הינה בעיה מורכבת. במקרים 

על  באו  בעיות משילות עמוקות שלא  היא משקפת  רבים 

פתרונן, כגון סכסוכים בנוגע לחזקה על קרקעות, תוכניות 

לשיטות  והעדר תמריצים  לקויות, שחיתות  קרקעות  ניהול 

עבודה מקיימות יותר. 

בקרה  ומערכות  ברורות  לא  מדיניות  הנחיות  של  השילוב 

מעודדים  בפועל  אשר  שוק  תנאי  ליצירת  תורם   – לקויות 

כריתה בלתי חוקית:

1. העדר משילות באזורים שהם נחלת הציבור

2. העדר יכולת בקרה ואכיפה ברשויות המקומיות

3. ביקוש גבוה לעץ 

4. בירוא יערות למטרות חקלאות )מה שיוצר תוצר לוואי של 

עץ בלתי חוקי(

בשל לחץ של קבוצות אינטרסים, רופפה לאחרונה ממשלת 

יכולת  והגבילה את  יערות  בירוא  לגבי  ברזיל את התקנות 

גופים סביבתיים ברמה הפדרלית, המופקדים  הפעולה של 

ירידה  שחלה  למרות  לפיכך,  הללו.  התקנות  אכיפת  על 

בשנים האחרונות בשיעור הבירוא השנתי של אזור האמזונס 

בברזיל, נרשם בשנה האחרונה גידול מדאיג של 28% בהיקף 
21
הבירוא.

החד  הגידול  עם  שהמדינות  כך  על  מצביעות  הראיות  כל 

ביותר בשיעור הבירוא – מאטו גרוסו ופארה שבברזיל – הן 

גם המדינות שבהן היקף הכריתה הבלתי חוקית הוא הגדול 

ביותר.

מדינת פארה היא יצואנית העץ הגדולה ביותר באזור האמזונס 

, ועם זאת, על פי ההערכות, ב-78% משטח הכריתה 
22
בברזיל

גם  מגיעים  דומים  נתונים   
23
חוקית. בלתי  כריתה  התבצעה 

 
24
בגודלה. השנייה  העץ  ויצואנית  יצרנית  גרוסו,  ממאטו 

לפי נתונים אלה, ב-54% מסך כל השטח שנכרת, הכריתה 

 כ-80% מיבוא העץ של ישראל מאזור 
25
הייתה בלתי חוקית.

 
26
האמזונס הם ממדינות פארה ומאטו גרוסו.

תקנות תעשיית כריתת העצים באמזונס

הניהול והפיקוח על תעשיית הכריתה במדינות פארה ומאטו 

גרוסו, כרוכים בשתי מערכות מנהל:

·    מערכת הרגולציה המנהלת את ניהול החוות ואיסוף העץ

·    מערכת שרשרת המשמורת המכוונת להבטחת המעקב 

אחר העץ מהיער ועד הלקוח הסופי.

אלה  ידי  על  ניצול  מעשי  למגוון  פתוחות  המערכות  שתי 

השואפים להפיק רווח מכריתה בלתי חוקית.

האחריות  רוב  את  העבירה  חדשה  יערנות  חקיקת  ב-2006, 

הברזילאית  הפדרלית  הכריתה-מהממשלה  תעשיית  לתקנות 

)משרד הגנת הסביבה( לממשלות של המדינות השונות )בדרך 

לילה,  בן   .)SEMA המדינות  הגנת הסביבה של  כלל למשרדי 

הניתוח, האישור, הפיקוח וההערכה של “תכניות ניהול קיימות 

היער” הפכו לנושא הנתון בידי המדינות השונות, כמו גם רישום 

היצרנים והלקוחות, והפיקוח על שרשרת המשמורת.

השינוי בחקיקה הגדיל את ההזדמנויות לתרמיות והונאות, גם 

בשל  וגם  המדינה,  ברמת  פיקוח  ויכולת  סמכות  חוסר  בשל 

 )
27SEMA(ניהול כושל ושחיתות בתוך מזכירויות הגנת הסביבה

במדינות השונות.

טבעיים  ולמשאבים  לסביבה  הברזילאי  ש”המוסד  אף 

פעולות  על  ביקורות  לנהל  ממשיך   )IBAMA( מתחדשים” 

למזכירויות  קשור  שאינו  עצמאי,  באופן  עץ  ושינוע  כריתה 

לטיפול  מספקת  אינה  שלו  ההתערבות  המחוזיות,  הסביבה 

של  השגשוג  את  מאפשרים  אשר  באכיפה  המובנים  בפערים 

הסחר בעץ בלתי חוקי.

כריתה בלתי חוקית

המשילות על מגזר תעשיית העץ ביערות האמזונס הברזילאי, 

חלשה ופתוחה לניצול. מחקרים שנערכו בנושא, הראו כי קיים 

פער עצום בין כמויות העץ הנכרת לבין אלה שקיבלו אישור 

 )SEMA( בפועל. המערכת הלאומית לאישור תכניות ניהול היער

המפקחת  במערכת  גם  שקורה  כפי  מובנים,  מכשלים  סובלת 

(- דבר המוביל לעבירות 
28SISFLORA( על שרשרת המשמורת

במגזר תעשיית כריתת העץ. לשוק העץ הלאומי והבינלאומי, 

מוחדרות כמויות גדולות של עץ אשר נכרת באופן בלתי חוקי, 

מקוריים  במסמכים  שימוש  באמצעות  ‘הלבנתו’  לאחר  זאת, 

אשר הושגו באמצעי מרמה.

בהתאם לממצאי “הארגון הברזילאי לענייני סביבה ולמשאבים 

 IBAMA-    Instituto Brasileiro do Meio  (,”טבעיים ומתחדשים

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (  )הסוכנות 
העץ  על תעשיית  והפיקוח  הביקורת  על  הפדרלית האחראית 

לענייני  המדינתיים  המשרדים  של  לצידם  האמזונס,  ביערות 

סביבה(- במדינות מאראניאן וּפארה בלבד, נמצאו בשנת 2013 

כוזבים עבור 500,000 מ”ק של עץ, כמות המספיקה  מסמכים 

 לנוכח היקף המרמה והשחיתות, 
29
לתפוסה של 14,000 משאיות.

לענין  בברזיל  המונפקים  הרשמיים  המסמכים  כי  ספק  אין 

האישור של חוקיות העץ הנכרת, הינם במידה רבה מסמכים 

אשר אין לסמוך עליהם ואין אפשרות להתייחס אליהם כראיה 

לחוקיות.
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ניהול כריתת העצים

כריתת עצי היער יכולה להפוך לחוקית, על קרקע ציבורית 

ומדינתיים מוגנים(  זה אזורים פדרליים  ובכלל  או פרטית) 

בעזרת ההרשאה המתאימה.

נעשית  ציבוריות,  בקרקעות  מהכריתה   נכבדת  כמות 

ביישובים  שחיות  קהילות  ידי  על  המנוהלים  באיזורים 

כפופה  פרטיות-  קרקעות  של  בשטחים  כריתה  פדרליים. 

לתקנות המתירות לבעל הקרקע כריתה כוללת של עד 20% 

משטח החווה, וכריתה בררנית של רוב היער הנותר.

במדינות פארה ומאטו גרוסו שבברזיל, ההשגחה על כריתת 

העץ מבוצעת על ידי מזכירויות הסביבה )SEMA( באמצעות 

 Sistema( ולרישוי”  סביבתי  לפיקוח  המשולבת  “המערכת 

 Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental
SIMLAM –(- מערכת ממוחשבת, אשר באמצעותה, החוות 
עוברות רישום ופיקוח, ומונפקים הרישיונות עבור פעילותן, 

.)AUTEF( בינהם גם

באמצעות המערכת הממוחשבת מתנהל תהליך האישור של 

.)
30PMFS( התכניות לניהול מקיים של היער

בעלי קרקע המעונינים לכרות עץ מעבר ל-20% משטחה של 

חווה אשר קיבלה רישיון לכריתה, מחוייבים בתוכנית ניהול 

מקיים של היער. על מנת לקבל את האישור של משרד הגנת 

הסביבה, נשכרים שירותיו של מהנדס יערות עצמאי המועסק 

האמורה  החברה  או  הקרקע  בעל  ידי  על  חוזה  באמצעות 

לבצע את הכריתה בשם בעל הקרקע. ברגע שהאישור ניתן, 

ניהול  של  “שטח  מציין  האישור  שנים.  לחמש  בתוקף  הוא 

 Área de Manejo Florestal Forest Management( יער” 

 - Area( המצוי בתוך הנכס, אשר עשוי להגיע עד 
31

AMF
ל-80% משטחו או יותר, באם יסכים בעל הקרקע לא לכרות 

לחלוטין את 20 האחוז להם הוא זכאי.

)כמות  שנתיות  ייצור  ליחידות  מחולק  היער  ניהול  שטח 

 UPA-אחת בשנה  לכרות  הקרקע  בעל  מסוגל  בו  השטח 

 (. יש להוציא מכלל זה אזורי 
32Unidade de Produção Anua)l

שימור תמידיים המוגדרים בהתאם לאמות מידה הקבועים 

בחוק שמירת היער של המדינה.יחידה כזאת נקראת “יחידת 

 .)UMF( -”ניהול יער

עבודה  ליחידות  בתורה  מחולקת  שנתית  יצור  יחידת  כל   

UT - Unidade de Trabalho33(, אשר באמצעותן מזוהים 
(

מקומות הימצאותם של העצים הבודדים.

כדי לכרות עץ, צריך בעל הקרקע או המפעיל, להחזיק בידיו 

 Autorização de Exploração Florestal( כריתה   רישיון 

AUTEF(  מטעם    SEMA דרך SIMLAM, בתוקף לשנה אחת, 
עם אפשרות חידוש לשנה נוספת. מסמך זה יוצר הרשאות 

לעיסקאות עץ בתוך שרשרת המשמורת של אספקת העץ  

)SISFLORA(. כל עץ שנמכר או מובל צריך להיות מוצמד 

לרישיון כריתה )AUTEF(  בתוקף.

עבודה  יחידת  לכל  להציג  צריך  הניהול  לתכנית  האחראי 

במשך  ייכרת  מה  המפרטת   )POA( שנתית  פעולה  תכנית 

והכמות המוערכת  וזניהם,  זו )מספר העצים, מיקומם  שנה 

את   SEMA תאשר  אם   .)
34
עץ בכל  מעוקבים  מטרים  של 

התוכנית- יונפק רשיון כריתה.  

כיום מוגבלת כמות העץ הניתן לכריתה באמזונס ל-30 מ”ק 

בזן  עצים, תלוי  )כמות שוות ערך לשניים עד חמישה  עץ 

ובגודל( ל-10 דונם, כל 35 שנים.

כריתה בלתי חוקית של עץ: 
היקפים מדאיגים

ואולם, על אף המערכת התקינה שתוארה לעיל, שוק העץ 

מהאמזונס מוצף בעץ בלתי חוקי. בין השנים 2011 ו-2012, 

לא התקבל אישור לכריתת עץ ממשרד הגנת הסביבה עבור 

 
35
78% מהקרקע אשר בה מתבצעת כריתה במדינת פארה.

במדינה,  חוקית  הבלתי  הכריתה  ו-2012,   2007 השנים  בין 

התבצעה בשטח בגודל 7,170,000 דונם. 

תקנות שרשרת האספקה של העצים

אחד מכלי הנשק העיקריים במלחמה כנגד עץ בלתי חוקי, 

הינו מערכת שרשרת המשמורת, אשר מונעת את ההובלה 

או את המכירה של עץ אם אינו מגיע ממקור חוקי. בברזיל, 

עד  מהמקור  העץ  אחר  המעקב  מערכת  על  האחריות 

ליעד, מפוצלת בין הרשויות הפדרליות לרשויות במדינות 

השונות. כך, נוצרת כפילות בין המערכת הלאומית,)מערכת 

  Documento de Origem Florestal - ”מסמך יער המוצא“

DOF(, לבין המערכת ברמת המדינה ,)“המערכת למסחור 
 Sistema de Comercialização ”ולהובלה של מוצרי יער

 ,)e Transporte de Produtos Florestais -  SISFLORA
גרוסו משנת 2006, ואשר  ידי מדינת מאטו  המיושמת על 

 SISFLORA ,אומצה מאז על ידי מדינת פארה. באופן מטעה

 Guia  מוכר גם   כ( ”DOF “ מבוססת סביב מסמך הקרוי

של  מקיים  לניהול  תוכנית  כל  עבור   .)Florestal - GF
היער, נוצרת “תעודת זהות יער” במסגרת SISFLORA )או 

במסגרת מערכת “DOF” במדינות אשר אינן משתמשות ב

.)SISFLORA
 

בין משלוח עץ  שתי המערכות מיועדות לאפשר התאמה 

החוות  ההצהרות של  לבין  בספינות  או  המובל במשאיות 

המבצעים  האנשים  שונות,  מגבלות  עקב  אך,  והמנסרות. 

את הביקורות, בודקים אך לעתים רחוקות את משלוח העץ 

בזמן אמיתי בשטח. יתרה מזאת, SISFLORA אינה אוספת 

נתונים אודות המשתמשים הסופיים של עץ מעבר לגבולות 

האמזונס.

 

בקרדיטים  עיון  ידי  על  מתבצע  העץ,  אחר  המעקב 

המונפקים על ידי הוצאת רישיון כריתה )AUTEF( ואשר 

מועברים מ”המערכת המשולבת לפיקוח על הסביבה ולמתן 

 .SISFLORAל או   ”DOF“ לתוך   ,  )SIMLAM( רישיונות” 

נע בין שני שלבים של מערכת שרשרת  בכל פעם שעץ 

הובלה. מסמך  להיות מלווה במסמך  חייב  הוא  האספקה, 

 .SISFLORA או ”DOF“ זה נוצר בתוך שתי המערכות של

כאשר מופק מסמך כזה, כמות העץ  המצוינת בו )של כל 

זן הנמצא ברשימה(, מופחתת מהקרדיטים שבידי השולח, 

ליצרן למכור עץ  וניתנת למקבל. אסור שתהיה אפשרות 

אשר עבורו אין לו קרדיט, ואל למנסרה או לחברת ייצוא 

לטפל בעץ אשר אינו מורשה על ידי קרדיט.

הלבנת עץ בלתי חוקי

חוקית  הבלתי  העץ  כריתת  היקף  קודם,  שהוסבר  כפי 

באמזונס הינו עצום ומגיע לכדי משבר אמיתי. “המערכת 

מיועדת   )SISFLORA( יער”  מוצרי  ולהובלה של  למסחור 

של  רחבה  קשת  המזל,  לרוע  המשבר.  במניעת  לסייע 

לניפוח  עד  מזויפות  ניהול  תכניות  מיצירת  החל  הונאות, 

מספר העצים של הזנים שבפיקוח באזור נתון, מאפשרת 

לעץ בלתי חוקי להיות מועבר ממקום למקום ולהיסחר עם 

מסמכים ‘נקיים’ לכאורה.
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Trucks loaded with timber are seen 
from a car awaiting the repair of a ferry 
used to cross the Curuá-Una river, 
close to
Santarém, Pará State.03/27/2014
© Marizilda Cruppe / Greenpeace

איך אנחנו מגלים כריתה בלתי 

חוקית של עצים? 

חמש העקבות:

המאפשרות  פרצות  קיימות  ברזיל,  של  המנהלית  במערכת 

לחברות העוסקות בסחר עצים “להכשיר” מכירה בלתי חוקית 

של עצי איפאה ויאטובה )עץ נוסף מהאמזונס המשמש לריצוף 

ברחבי העולם לא משומש בכמות רצינית בישראל(. הכשרה זו 

ביניהן  שונות,  למדינות  עצים  לייצא  הללו  לחברות  מאפשרת 

ישראל. לצורך כך, כמו כל עבריין מנוסה, החברות משתמשות 

באמצעים שונים ומשונים בכדי  לטשטש את הראיות המעידות 

ביערות  הכריתה  רוב  את  המהווה  חוקית,  הבלתי  הכריתה  על 

נפוצות  דרכים  חמש  חשף  גרינפיס  של  צוות  ברזיל.  של  העד 

המשמשות אותם:

היתרים הניתנים באזורים שכבר עברו כריתה או שהכריתה בהם 

נמצאת בעיצומה: 

כתוצאה מרשלנות או אפילו “שיתוף פעולה” של פקידי מנהל 

מקרקעי ברזיל )SEMA(, מונפק היתר כריתה על אזור שכבר עבר 

כריתה או שבו אין עצים ראויים למסחר, ובמקרים מסוימים אין 

בו עצים כלל. ההיתרים משמשים את החברה ב”הכשרת” כריתת 

עצים באזורים שעבורם לא ניתן לקבל היתרים.

הערכה מוגזמת של נפח עצים ראויים לכריתה באזור מסוים: 

איפאה ויאטובה הינם זני עצים בעלי ערך מסחרי רב, הגדלים 

באזורים בהם מצויים עוד הרבה מינים אחרים של עצים שלא 

או  איפאה  לכרות  “בדרך”  רק  )אלא  מסחר  למטרות  נכרתים 

יאטובה, כליווי ‘הכרחי’ לכריתתם(. כמה עצי איפאה או יאטובה 

נמצאים בשטח מסוים? המספר המדוייק לא נאמד דרך אומדן 

שנעשה במקום, אלא באמצעות הערכה הנעשית על ידי מנהל 

ושחיתות  עין  רשלנות, העלמת  שוב,   .)SEMA( ברזיל  מקרקעי 

מובילים להערכות מופרכות. גם במקרה הזה, ההיתרים העודפים 

משמשים את החברות להכשיר כריתה בלתי חוקית במקומות 

אחרים.

אזורים  ללא סימנים המעידים על כריתת עצים: ישנם מקרים 

כלשהיא  פעילות  מתבצעת  לא  אך  כריתה  היתר  מונפק  בהם 

באותו אזור. הכריתה נעשית במקום אחר, אשר עבורו לא קיים 

היתר, אזור לא חוקי, והכריתה במקום החוקי שמורה למועד אחר. 

שההיתר  ממה  עצים  יותר  על  ניתנים  לכריתה  קרדיטים 

)AUTEF( מאפשר: היתרי כריתה וניהול הקרדיטים )כמה עצים 

מתוך ההיתר נכרתו וכמה עוד אפשר לכרות(, אינם מנוהלים על 

ידי אותה מערכת. במקרים רבים, פקידים מושחתים מציינים 

ולכן,  בפועל,  מאשר  עצים  פחות  שנכרתו  הניהול  במערכת 

נותרים יותר קרדיטים ממה שרשום בפועל. כשעושים השוואה 

העצים  נפח  כי  מגלים  השונות,  המערכות  של  הנתונים  בין 

המופיע במערכת הקרדיטים, תואם את מה שנמכר, אך לא את 

מה שרשום בהיתר.

קרדיטים מונפקים ללא היתר: זוהי אולי הדוגמא המבישה ביותר, 

כי היא מחייבת שיתוף פעולה של גורם רשמי ב-SEMA. גורם 

זה, מכניס קרדיטים למערכת כאשר אין היתר כלל. הכריתה 

מבוססת על היתר לא קיים.
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חברה זו היא אחת מיבואניות העץ המוכרות ביותר בישראל. 

מדובר בחברה משפחתית עם מספר סניפים, ביניהם בצומת 

ביל”ו, חדרה, נמל אשדוד וחדר תצוגה במרכז העיצוב היוקרתי 

בבני ברק. החברה טוענת שהיא מספקת אישורי מקור לגבי 

איפאה אולם האישור האמור אינו מציג פרטים על המקור 

הוא  האיפאה  את  המייצא  שהגורם  אלא  העץ,  של  בפועל 

Tradelink. בחקירת גרינפיס התברר כי חברה זו רוכשת עץ 
ממספר חברות הנזכרות בחקירת אזור האמזונס של הארגון, 

.Tecniflora Busnelloו ,Victoria Regia, Virola Jatoba כולל

מחקירת גרינפיס עולה כי הום סנטר מוכרת דקים מזני אמזונס 

כמו איפאה וקאמארו. הום סנטר מפרסמת את סוגי העץ הללו 

איפאה  רוכשת  החברה  במדינה.  שלה  העץ  מרכזי  במספר 

מייבאת  בוטווין  חברת  ברחובות.  שבסיסה  חברה  מבוטווין, 

עץ מאזור האמזונס דרך נמל פראנאגואה ובין הספקים שלה 

לה מספר  SM Madeiras e Laminados, שיש  חברת  נמנית 

מפעלים במאטו גרוסו ובית חרושת במדינת פארה.

טיילת  לשיפוץ  בפרויקט  אביב  תל  עיריית  פתחה  ב-2013 

גדול  החוף הפופולרית של תל אביב. לפי התכנונים, חלק 

יהיו  11 הפרגולות הגדולות המתוכננות,  גם  מהטיילת, כמו 

השימוש  נגד  הציבורית  הביקורת  אף  על  איפאה.  מעץ 

בעץ  השימוש  את  להמשיך  החליטה  העירייה  באיפאה, 

מהאמזונס. יתר על כן, על גג עיריית תל אביב בכיכר רבין 

מתבצעות בימים אלה )החל מאפריל 2014( עבודות לציפוי 

המשטח באיפאה כדי ליצור מתקן לאירוח אח”מים.

מבט כללי:

מאזור  עץ  של  חשובה  ליבואנית  לאחרונה  הפכה  ישראל 

האמזונס, ובייחוד עץ איפאה. ב-4 השנים האחרונות הפכה 

ישראל לאחת מ-8 היבואניות הגדולות של העץ הנדיר ויקר-

הערך. רוב לוחות האיפאה משמשים בישראל לבניית דקים, 

וכמעט כל החוזים לבניית דקים בגופים ציבוריים הם חוזים 

בישראל  איפאה  בעץ  לשימוש  דוגמאות  באיפאה.  לבנייה 

של  הראשונה  הרכבת  בתחנת  אביב,  תל  בנמל  מצויות 

שבנייתה 
36
ירושלים וכעת גם בטיילת החדשה של תל אביב, 

עדיין בעיצומה.

 
37
בשנת 2013 ייבאה ישראל כ- 5000 טון של עץ מהאמזונס,

רובו הגדול איפאה. 

פארה  ממדינת  מגיע  האמזונס  מאזור  העץ  מיבוא   80%

וממדינת מאטו גרוסו, שבהן על פי ההערכות שיעור הכריתה 
38
הבלתי חוקית עומד על 78% ו-54%, בהתאמה.

קונדה.  דו  ו-וילה  בלם  סנטארם,  הם  העיקריים  היצוא  נמלי 

נארזים  העצים   
39
פראנאגואה. נמל  דרך  גם  מגיע  מהעץ  חלק 

40
במכולות, הנשלחות לנמל אשדוד דרך מדינות נוספות.

מהאמזונס  עץ  ומוכרות  המייבאות  גדולות  ישראליות  חברות 

כוללות בין השאר את:

עץ ועצה )ברותים(, טרילוג, אורדילן, בוטווין, מי השרון, אברבוך 

ואשדוד סחר עץ בע”מ. 

היא  עץ מהאמזונס  המייבאת  בישראל  הגדולה  הקבלן  חברת 

שמיים ירוקים.

רשתות שיווק המוכרות עץ מהאמזונס הינן הום סנטר ושטיחי 

.Tecniflora Busnelloו 
41
כרמל.

סחר ישראלי בעץ איפאה 
מיערות הגשם באמזונס

השחקנים העיקריים 
בישראל

יחד עם כל הסוחרים בעץ איפאה, ארבעה גופים משפיעים יותר 

הום  אביב,  תל  עיריית  האמזונס:  יער  של  עתידה  על  מהאחרים 

סנטר, שטיחי כרמל ועץ ועצה.

חברה זו רוכשת איפאה מאורדילן, שהיא כנראה יבואנית 

העץ הגדולה בישראל. בין הגורמים המייצאים מהאמזונס 

 ,Marine Box-ו  DLH כמו  חברות  גם  אורדילן  לחברת 

אשר נחשפו כחברות הסוחרות עם ברון העץ סזאר בוסנלו, 

שכיכב בחקירת האמזונס של ארגון גרינפיס.
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נחוצה גישה שונה
תעשיית העץ ביערות האמזונס הברזילאי מהווה כיום גורם 

הכריתה,  לבירואו.  מרכזי  וזרז  היער  מצב  בהחמרת  עיקרי 

במיוחד זו של זני עצים בעלי ערך, כולל עץ האיפאה, מהווה 

שלב ראשון במחזור הבירוא, מפנה דרך להתיישבות באזורי 

הגיע  טרם  שהאדם  מרוחקים  אזורים  פעם  היו  אשר  יער 

בנוסף  חממה.  גזי  של  לפליטה  גדול  מקור  ומהווה  אליהם, 

לנזק הסביבתי והאובדן של מגוון צורות החיים, גורמת כריתת 

העצים גם לנזק חברתי, כאשר עץ נלקח מקרקע של ילידים 

או קרקע ציבורית ללא ידיעת הקהילה או בניגוד לרצונה של 

הקהילה. יתרה מזאת, כריתה בלתי חוקית מאופיינת בתנאי 

עבודה מזעזעים במקרה הטוב יותר, ועד עבדות של ממש, 

במקרים אחרים. היא מלווה באלימות, איומים ולעתים אף 

רצח של אלה המתנגדים לה. 

גישה שונה ליער, ולאלו אשר חייהם תלויים במוצרי היער, 

השקעות  למקד  יש  הכרחית!  היא  אפשרית,  רק  לא  היא 

על  לקחת  לקהילה  והכשרות  קורסים  במתן  יכולת  ובניית 

עצמה ניהול קהילתי איכותי של היער. הממשלה הברזילאית 

צריכה לחזק את התקנות של כריתת העץ, ואת האכיפה של 

והשליטה  הבקרה  ואמצעי  הפיקוח  מערכות  תקנות.  אותן 

צריכות להיות שקופות ובעלות יכולת פעולה בזמן אמיתי, 

כך שהקהילות, החברה האזרחית ושאר בעלי העניין, יוכלו 

להיות סמוכים ובטוחים כי העוסקים בכריתת עץ מצייתים 

יעניקו  אלו,  מעין  שינויים  קפדניות.  ממשלתיות  לתקנות 

קשור  אינו  הוא  כי  יותר  גדולה  ודאות  האמזון  עץ  לרוכשי 

להרס היער ולמאבקים חברתיים  הגנה על יערות האמזונס 

ויצירת תכנית פיתוח הוגנת וברת קיימא עבור האזור כולו, 

היא הכרחית ליצירת הזדמנויות עבור בני האדם החיים ביער, 

לשימור המגוון הביולוגי באיזור, ולשמירה על תפקידו החשוב 

של האמזונס במאבק נגד שינויי האקלים.

דורש  הוא  גם  אך  ומים,  לשמש  עמיד  אמנם  האיפאה  עץ 

לא  אם  ניזוק  הוא  גם  העצים,  שאר  וכמו  תחזוק,  עבודת 

מטפלים בו כראוי.

בנוסף, חשוב לזכור שקיימים תחליפים לאיפאה.

בצורה  שמנוהל  מיער  שמקורו  בעץ  להשתמש  מומלץ 

 Forest Stewardhip( ליערות  לניהול  המועצה  מקיימת. 

מקיים  לניהול  בינלאומי  תקן  תו  מהווה   )Council - FSC
ואחראי של יערות. 

גופים הרוצים לקבל תו תקן של ה-FSC מחוייבים בכיבוד 

עליהם  הבינלאומים  וההסכמים  נמצאים,  בה  המדינה  חוקי 

המדינה חתומה, קביעת זכויות קניין ברורות ביערות, שמירת 

זכויות  כיבוד  ביערות,  התלויות  האוכלוסיות  של  הזכויות 

בסיס  על  להיות שמיש  שיכול  כך  ביער  שימוש  העובדים, 

שהיער  האקולוגים  השירותים  על  שמירה  ממוצריו,  כמה 

תוכנית  קביעת  היער,  ניהול  ברורה  תוכניות  קביעת  נותן, 

מעקב על הנעשה ביערות, שמירה על יערות בעלי ערך רב 

לשימור ולנטוע בהתאם לכל הקריטריונים להלן.

רוב  זאת,  ועם  באופן תמידי  פעילותו  ה-FSC מרחיב את 

יערות העולם אינם עומדים בדרישות של ניהול מקיים. רוב 

הפעילות של ה-FSC מתרכזת באירופה )44% מהאישורים( 

המקומות  בשאר  מהאישורים(.   38%( אמריקה  ובצפון 

הבעולם, פעילות ה-FSC עדיין מוגבלת, לרבות באיזורים 

ודרום   )5%( )3,5% בלבד(; באסיה  יערות עד: אפריקה  עם 

 
42
אמריקה )7% בלבד(.
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דרישות גרינפיס ישראל
ישראל הפכה בעל כורחה לשותפה בכירה בהלבנת עצים מאגן האמזונס ובהרס יערות העד של ברזיל. 

על מנת לתקן את המצב, גרינפיס מבקש:

מיבואני וסוחרי עץ בישראל:

   להפסיק ליבוא ולסחור בעץ איפאה ולהציע תחליפים הולמים 
   במקומו שלא פוגעים ביערות האמזונס.

   להתחיל בתהליך שנועד להגדיל את ההיצע בעצים עם 

)FSC( תו תקן של ניהול מקיים של יערות   

מעיריות וגופים ממשלתיים:

   להקפיא פרויקטים שעושים שימוש בעץ האיפאה ולבטל   

   הזמנות שכוללות את העץ הזה.

   להשתמש בכל הפרויקטים אך ורק בעצים עם תו תקן של 

.)FSC( ניהול מקיים של יערות    

מהציבור הישראלי:

   לחדול משימוש בעץ איפאה לדקים ולהעדיף עצים עם תו 

.FSC תקן של   

   לתרום את חלקם במאבק הציבורי נגד ייבוא עץ האיפאה 

   לישראל - להינכס לאתרwww.rainforest.org.il , לחתום על 

   העצומה ולשתף.
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