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האם מלכי הביצה מרמת אביב ג' ייעלמו?
לעג לרש :במקום נרקיסים ,יקומו מגדלי דירות שיישאו את השם גבעת
הנרקיסים .בשבת תתקיים צעדה להצלת מלכי הביצה העירוניים
דובי זכאי | 9:07 24/1/2014

תגיות :טיול לשבת,רמת אביב ג',נרקיסים
מסתבר שיש הבדל בין נרקיס מהפריפריה לנרקיס
מרמת אביב ג' .כך גילתי בהתבוננות על הנרקיסים בשדה החיטה הגדול ליד רמת אביב ג' בצפון
תל אביב .שדה הענק שכלוא בין פי גלילות לרמת אביב זוהר בירוק של תחילת צמיחת החיטה,
על השדה מקובצות לאסופה של יופי גאוותני המון נרקיסים צפונבונים.
לקראת צילום ,מכיר הנרקיס העירוני
את הפוזה הנכונה להצלחת התמונה.
הוא מגלה ,כך למדתי ,הרבה יותר
נרקיסיזם מסתם נרקיס שגדל
בבקעת בית נטופה .אבל מה שלא
יודע הנרקיס העירוני זה שזמנו קצוב
 בשנים הבאות שיני הברזל שלמחפרי ענק יעמדו בשדה היפה,
גלגלי משאיות הענק ירמסו אותו
וייצקו בטון ליסודות עמוקים של
מגדלי דירות ,קניון ענק ,כבישים
ומדרכות שיחלפו את השדה הפורח.
ואז נרקיס העיר ייעלם.
האסון המתקרב לשדה היפה הביא
את אנשי הכפר הירוק כבר לפני
כמה שנים לאמץ את השדה השכן ,ולארגן צעדת מחאה והפנינג שנתי לפרח הלבן הגאה.
המשתתפים מצביעים ברגליים כדי להציל את השדה.
נרקיסים ליד רמת אביב .לא לעוד זמן רב .דובי זכאי

אף שגורל המקום נחרץ ,מנסים אנשי הכפר הירוק ,בדרך מקצועית ,להציל את הנרקיסים ,ובבוא
יום-גזרה לנייד אותם באהבה אל שטח הכפר הירוק בעזרת מומחים מאוניברסיטת תל אביב
ורשות הטבע והגנים .ועוד משהו קטן ומעצבן :אין ספק שכרישי הנדל"ן יעניקו לשכונת מגדלי
הדירות את השם המתבקש" :גבעת הנרקיסים".
בשבת הקרובה תצא "צעדת הנרקיסים" מהכפר הירוק .מסלול הליכה של כארבעה ק"מ .הצועדים
יגיעו לבריכת החורף שנושקת לנתיבי איילון .סביב הבריכה ישנם המון נרקיסים וצמחייה
שהועתקה לכאן ממקומות קרובים שעומדים בפני סכנת בנייה.
תלמידי בית הספר יסבירו על היצורים הקטנים החיים במי השלולית ועל הצמחייה ובעלי הכנף
שמגיעים לבריכת החורף .הצועדים ימשיכו אל מנהרה מתחת לנתיבי איילון ,ויגיעו אל שדה
הנרקיסים הענק .בשדה יתקיים קונצרט של מוזיקה קלאסית .תלמידי הכיתות הגבוהות יספרו על
הנרקיסים ,ומי שירצה יוכל להגיע למערות העתיקות שנושקות לנתיבי איילון .הצעדה תתקיים
בשבת ,בשעה  ,10:00בכפר הירוק .03-6455666 ,ללא תשלום.
איך מגיעים :לכפר הירוק  -דרך רחוב משה סנה ,ליד בית הקברות קריית שאול .במקום יהיו שלטי
הכוונה לחניה .למטיילים העצמאיים :אפשר להגיע לשדה דרך רמת אביב ג' ,מהקצה הצפוני של
רחוב שלמה בן יוסף .משאירים את הרכב ולאחר הליכה קצרה צפונה מגיעים לשדה.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של מעריב בואו להמשיך לדבר על זה בפורום אקטואליה -
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