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כותרת :שורה של יוזמות יצאה לדרך במרכז
הארץ לשיקום צמחיה ובעלי חיים שנפגעו
ענת דולב :שורה של יוזמות ברוכות יצאה לדרך במרכז הארץ
לשיקום צמחייה ובעלי חיים שנפגעו מתנופת הבנייה הבלתי נלאית.
לקחנו את הביטוי של אלתרמן ,על בישך...בטון ומלט קצת רחוק
מדי .דוגמה ,חברת פארק אריאל שרון החזירה לשטח של הפארק
את הכלניות הלבנות שפרחו בו לפני שישים שנה ,וגם טורחת על
שיקום צמחיית הבר בשדות הסמוכים .ואילו בסמוך לצומת גלילות,
ליד...תחבורה מהעמוסים בישראל מתקדם והולך פרויקט פארק
טבע קהילתי ,במסגרתו משקמים את הצמחייה הטבעית במקום
ומקימים בריכת חורף בשטחי בית הספר הכפר הירוק ,שגם מוריו
ותלמידיו שותפים לפרויקט...על הפעילות ,חוקרים מטעם בית הספר
ללימודי הסביבה ,בפקולטה למדעי החיים באונ' תל אביב ,ובהם
הפרופ' אביטל גזית ,שלום לך.
פרופ' אביטל גזית :שלום וברכה.
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ענת דולב :נתתי קרדיט לכולם או שהחסרתי מישהו?
פרופ' אביטל גזית :תראי ,אנשי חזון ,למעש כזה תמיד צריך אנשי
חזון ,וצריך להזכיר בעניין הזה את מנהל הכפר הירוק ,קובי נווה,
הידוע בכינויו ,סיסקו ,שברגע שהרעיון הזה עלה הוא מיד תמך בו
והמורה והאקולוג של הכפר הירוק דחף את העניין יחד איתנו
בשיתוף עם החוקרים של אונ' תל אביב ,וגופים חשובים כמו קרן
נקודת חן של יד הנדיב ,והקרן הקיימת לישראל...
ענת דולב :אני מרשה לך ,אתה שם לב .אתה שם לב שאני
מרשה לך למנות את כולם.
פרופ' אביטל גזית :כן ,כן ,בהחלט ,זה חשוב ,כי ללא התמיכה
הזאת לא היינו יכולים להקים את הפארק המאוד מיוחד הזה.
ענת דולב :אז עכשיו בוא...את השאר תשמור לאחר כך ,ועכשיו
תסביר לנו מה אתם עושים.
פרופ' אביטל גזית :אוקיי ,אז קודם כל ,בואי נסביר מה זה פארק
טבע קהילתי .הציבור בטח מכיר פארק ציבורי...
ענת דולב :פארק לאומי.
פרופ' אביטל גזית :פארק לאומי ,פארק טבע עירוני ,וזה לא זה.
אם נגיד אפילו פארק טבע עירוני ,צירוף המילים טבע עירוני יכול
לבלבל משום שגם כלבים ,חתולים ,עורבים...חולדות ,כולם חלק מן
העיר ,וזה לגיטימי וטוב .מה שאנחנו רצינו לעשות כולנו יחד זה
לשמר את הטבע ,לשקם אותו ,להחזיר אותו במקום שהוא נפגע,
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ובמקרה זה ,זה היה שטח חקלאי שעובד במשך שנים רבות
והכפר הירוק מצא לנכון להקצות מעל עשרה דונם לאחד
מהמקומות הכי...לישראל ,והיקרים ,להקצות אותו לאותו פארק שבו
שיקמנו את הצמחייה של השרון שהייתה בעבר ,והקמנו בו בריכת
חורף ,שזה מקווה מים מאוד מיוחד שאם יהיה לנו זמן אני אוכל
להרחיב עליו.
ענת דולב :אני דווקא רוצה להרחיב על שלוליות החורף ,כי כשאני
בילדותי ,אני זוכרת שמאוד אהבנו לנעול מגפי דפנה כאלה מגומי
ולקפץ בשלוליות והיו הרבה .ולהוותי גיליתי שבשנים האחרונות
פשוט אין בכלל ,זאת אומרת ,כשבני כבר נולד התקשינו מאוד
למצוא שלוליות שהוא יוכל לקפץ בתוכן .למה חשוב לשמר את
השלוליות האלה?
פרופ' אביטל גזית :כן ,אז קודם כל ,את ממש צודקת ,זה היה
נוף שמאוד אפיין את הארץ שלנו ,שיש לה תקופה קצרה של
גשמים ,ותקופה ארוכה של יובש ,ובריכות החורף הם מקווי מים
מאוד מיוחד כי הם קיימים כל השנה ,אבל הם משנים את
מופעם ממופע רטוב בכל מה שיש בו ,למופע יבש שלכאורה אין
בו פעילות ,אבל משם מתחילים החיים ,כי בקרקעית הבריכה
היבשה נמצאות ביצים מיוחדות שהן דומות לזרעים ,הן עמידות
לחום ,עמידות ליובש ,וברגע שמי הגשמים נקווים במקום הנמוך...
ענת דולב :מתעורר לחיים הכל.
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פרופ' אביטל גזית :הם בוקעים והופכים לסרטנים קטנים .העניין
הוא שבבריכת החורף חיים מינים שלא חיים בשום גוף מים אחר.
ענת דולב :זאת אומרת ,ברגע שהלכו השלוליות הלכו הספישיס
האלה ,זאת אומרת...
פרופ' אביטל גזית :נכון ,המינים המיוחדים הללו ,נכון מאוד,
המינים המיוחדים האלה נעלמו איתם ולכן אנחנו עושים כל
מאמץ להקים בריכות כאלה באופן מלאכותי ,צריך גם לדעת איך
לעשות את זה...
ענת דולב :זהו ,מאיפה באמת מביאים טיפוסים של בעלי חיים
כאלה שכבר הם אינם בנמצא?
פרופ' אביטל גזית :קודם כל אנחנו עוסקים בנושא כבר למעלה
משלושים שנה.
ענת דולב :אתה אקולוג של מקווי מים מתוקים בנוסף ל...
פרופ' אביטל גזית :נכון ,של בריכות חורף ,של נחלים ,של אגם
כינרת ,ועסקנו הרבה מאוד בבריכות החורף .וקודם כל ,למדנו איך
להקים אותם ,למשל ,הם צריכים שיהיה חלק עמוק אבל גם חלק
רדוד ,כי עיקר הפעילות של בעלי החיים נעשים דווקא במים
הרדודים ,אבל אם כל הבריכה תהיה רדודה היא תתייבש מהר
מאוד ,ולכן היא גלויה במן שיפוע כזה שמאפשר שבכל מצב יש
בה תמיד קטע עמוק וקטע רדוד ,ומתפתחים בה ,כפי שאמרתי,
יצורים שקיימים רק שם ,וגם מינים של דו חיים ,קרפדות,
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צפרדעים...
ענת דולב :איך נמצא חתן ,בנות ,אם לא יהיו צפרדעים בשטח?
זה לא מתקבל על הדעת בכלל.
פרופ' אביטל גזית :כן .האמת שהן מאוד חביבות למי שמכיר
אותן...
ענת דולב :אותי אתה לא צריך לשכנע ,אני מחבבת מאוד ,גם את
הקול שלהן.
פרופ' אביטל גזית :גם מביאים לנו תועלת ,כי הם ניזונים מאותם
יתושים ,מכל מיני חיפושיות וחרקים אפילו מזיקים ,ולכן אפשר
לראות בהם כמביאי תועלת מעבר לעובדה שהם נחמדים.
ענת דולב :מעבר לחמידותם ,אפשר לשקם שטחים שעובדו במשך
שנים ,בכפר הירוק בוודאי ,ובעצם מזמן כבר איבדו את הצביון
הטבעי שלהם?
פרופ' אביטל גזית :אז זו שאלה נהדרת מפני שזה בדיוק מה
שהייתה שאלת המחקר שלנו ,האם זה ניתן לעשות .אחת הבעיות
למשל היא שאנחנו קוראים ל...בנק הזרעים קיים ,על פני השטח
קיים בנק זרעים זר לחלוטין לשטח .איך נפטרים ממנו? וכאן
ניסינו כמה שיטות ,כמו למשל גילוח השכבה העליונה של עשרה
סנטימטר ,של שלושים סנטימטר...
ענת דולב :איך עושים את זה? עם דחפור?
פרופ' אביטל גזית :עם דחפור ,אבל הקרקע הזאת הולכת ועורמים
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אותה ,ויוצרים טופוגרפיה של גבעות בתוך השטח ,ואז חושפים
קרקע בתולית שאם יש בה זרעים הם זרעי עבר שרק...
ענת דולב :ואם אין ,מאיפה אתם מביאים את הזרעים האלה?
פרופ' אביטל גזית :זה מה שהייתה תרומה נהדרת של תלמידי
הכפר הירוק שהם הקהילה הכי חשובה בהקשר הזה ,הם אספו
זרעים מצמחייה סמוכה בהנחייה כמובן שאלה המומחים שלנו,
וזרעו אותם בשטח ,הם שתלו פקעות של נרקיסים ושל חצב,
יקינטונים ,ושל צמחים אחרים .והשטח הזה הפך לאחד השטחים
הכי מגוונים באזור המרכז והוא עלייה לרגל ,בתקופת האביב ,אני
מזמין את הציבור לבוא ולראות פריחה נפלאה ,מאוד מאוד מגוונת.
לא צריך לנסוע למרחקים ארוכים ,זה ממש...
ענת דולב :פשוט בכפר הירוק ,מתחת לאף .יש עוד פרויקטים
בקנה?
פרופ' אביטל גזית :קודם כל ,צריך לתת קרדיט לכפר הירוק
שמעבר לאותו שטח הוא מרחיב את הפארק צפונה ,וככל כמובן
שהפארק גדול יותר ככה יש בו מקום יותר מגוון של בעלי חיים
וצמחים .דרך אגב ,ישראל חתומה על מה שאנחנו קוראים ,אמנת
המגוון הביולוגי ,כלומר ,התחייבות לשמור על החי והצומח שלה...
ענת דולב :השאלה מה אנחנו עושים עם זה ,זה כבר סיפור אחר.
פרופ' אביטל גזית :בבקשה?
ענת דולב :האם אנחנו מקיימים את זה במלואו? זה כבר עניין
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אחר.
פרופ' אביטל גזית :אז זהו ,זה סיפור אחר ,יש לנו בעיה
שהשטחים הפתוחים הולכים ונעלמים ,כי האוכלוסייה גדלה וצריך
לבנות בתים ,ולכן כל...כזה שאנחנו עושים את התהליך ההפוך,
לוקחים קרקע שבה הצמחייה ובעלי החיים נהרסו ,ומשיבים אותה
לטבע ,אנחנו בעצם תומכים במגוון הביולוגי ,וזה לטובת הציבור,
השכנים מסביב לאזור של הכפר הירוק כבר מזמן גילו את
הפארק הזה ומטיילים בו ונהנים ממנו.
ענת דולב :פרופ' אביטל גזית ,המשקם ,אני מאוד מודה לך על
פעילותך וגם על השיחה המעניינת הזאת.
פרופ' אביטל גזית :תודה רבה ,וגם לכל ידידיי השותפים.
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