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כותרת :איתי ורד  -תלמידי מגמת מנהיגות
סביבתית של ביה"ס הכפר הירוק מנסים
אילה חסון  :בקצה נתיבי איילון ,מתחת לאף של כולנו ,מנסים
תלמידי מגמת מנהיגות סביבתית של בית הספר הכפר הירוק
להציל את השרידים האחרונים של הטבע בלב גוש דן ההולך
ומצטופף .איתי ורד מתעד את החיים בעולם הולך ונעלם.
רוני שושן ,מנהל ענף אקולוגיה הכפר הירוק  :נורא נורא חשוב
שהאלומה תצא מהעיניים שלנו ותחזור לעיניים שלנו .שאנחנו
עובדים עם זרקור בלילה ,אני עובד איתו ואני מצמיד אותו ממש
לאף ,וכשאני סורק אני סורק בצורה הזאת .עכשיו חבר'ה ,אנחנו
נעשה תרגולת סריקה .כשאני אומר "אפ" כולם מעלים לאף .אחד
שתיים שלוש ,הופ! יפה מאוד ,יפה מאוד.
* יש.
* טוב.
רוני שושן ,מנהל ענף אקולוגיה הכפר הירוק  :למי יש כפפות
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גדולות? בעדינות בעדינות ,תן לו להתכווץ קודם ,אוי איזה רעש.
חמודי ,עוד מעט נשחרר אותך .שים לי אותו .אוקיי ,לכסות .יפה.
להחזיק ,שלא ייפול ,קיפוד לא נופל .יפה מאוד חבר'ה ,עכשיו
לד"ר יוני .חמודי 578 .גרם .דוקטורה ,מה אתה אומר?
ד"ר יוני פרס ,מנהל ביה"ח הוטרינרי בכפר הירוק  :אני רואה פה
איזורים מקריחים ,אמנם לא נגוע חזק ,אבל זה זמן טוב לתפוס
ולטפל ,לפני שאנחנו מגיעים למצב של מאוחר מדי.
יש מחלה שתוקפת את הקיפודים ,גורמת להם סבל בל ישוער,
ומוות בסוף ,ולזה אנחנו יכולים לתת פתרון כאן ממש בערב הזה.
רוני שושן  :טוב חבר'ה ,שלב אחרון בנושא הקיפוד הזה זה
השבה ,אנחנו מחזירים אותו בדיוק לאיפה שמצאנו אותו ,שיוכל
להמשיך בסדר יומו עם כמה שפחות הפרעה ,בסדר?
הוא פתח לנו פתח ,פתח לנו פתחה לעשיה של טבע ואקולוגיה,
אז אנחנו רוצים להיכנס לפתח הזה ולעזור לו .התלמידים הערב
הגיעו מזמנם החופשי ,הסתובבו כאן ,אספו את הקיפוד ,והחוויה
שאנחנו יוצרים ברגע שאנחנו מחברים בין התלמיד לטבע ,זה חוויה
זה נתינה.
* זוזי מפה כבר.
* אני לא יכולה ,הם קופצים לי אבל.
* יואו ,תפסתי הרבה.
איתי ורד  :בנות מה אתן מחפשות?
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* ראשנים.
* אנחנו מחפשות ראשנים.
טל פרלמן ,תלמידה ,הכפר הירוק  :המים פה בעצם הולכים
להתייבש ויש פה הרבה ראשנים ,שאם לא נציל אותם עכשיו אז
הם ימותו.
רוני שושן  :מגיעה חפרית ,יכול להיות שהיא כבר  10שנים
מטילה בתעלה הזאתי ,היא רגילה להטיל בתעלה הזאת ,היא באה
ואומרת :הא ,הנה התעלה שלי ,ומטילה בתעלה שהיא רגילה
להטיל בה ,אבל התעלה התייבשה לה .בארץ ישראל היו סדר
גודל של  2000בריכות חורף 90 .אחוז מבריכות החורף האלה
התאדו ,נעלמו ,הקימו עליהם כביש ,פתחו שדה חקלאי ,הקימו
בית מגורים .הקרפדה ,האילנית ,הטריטון ,החפרית ,הן חייבות את
הבריכות חורף האלה כדי לסיים את הגלגול שלהן ולצאת החוצה.
* תכניסי את הכוס למים פשוט.
* בהצלחה ראשנים ,בהצלחה.
רוני שושן  :השטח הזה הולך להיבנות ,ומה יקרה לטריטון כאן?
ומה יקרה לחפרית שנמצאת כאן? אנחנו יודעים שיש כאן חפריות.
אז המטרה היא לייצר להם גופי מים חליפיים.
ליאב שלם ,אדריכל נוף ומסטרנט באוניברסיטת תל אביב  :הצלחנו
לשקם פה שטח של  14דונם ,בית גידול מאוד ייחודי שהוא כיום
בסכנת היעלמות חמורה ,בריכות חורף.
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איתי ורד  :אבל עוד מעט תהיה פה שכונה .יהיו פה גנים ,גנים
ציבוריים ,פארקים ,דשא ,עצים ,רקפות ,כלניות.
ליאב שלם  :בגלל זה אנחנו כל כך ממהרים לעשות את הפרויקט
הזה דווקא עכשיו ,שכל השטחים האלה מאוימים ,אנחנו רוצים
להראות בעצם למקבלי ההחלטות שבעצם זה המטרה שלנו ,אל
תעשו פה עוד פארק של דשא ועצים ,בואו נעשה פה שטח שיהיה
טבעי ,שטח שהקהל ייהנה גם מהתוכן שהארץ שלנו התברכה בו,
המגוון מינים העשיר שקיים פה.
יש פה תריסנים ,בוצנים .יש לנו פה שני סוגים של דו חיים ,יש
פה פשוט מרק של יצורים ,פשוט לא ייאומן.
איתי ורד  :מתוכם כמה בסכנת הכחדה?
ליאב שלם  :אחד ,שתיים ,שלוש ...יש פה שלושה מינים שבסכנת
הכחדה חמורה מאוד.
* אני רואה אותם ,אני רואה אותם...
רוני שושן  :הנה הוא ,הנה הוא .הנה הוא ,הנה הוא .איזה יופי,
זה טריטון פסים .חבר'ה זה הדו חי השלישי בסכנת הכחדה
בארץ.
איתי ורד  :למה החרג'וק הזה חשוב לנו?
רוני שושן  :אתה כל הזמן שואל את השאלה הזאתי .הוא חשוב,
זה חלק מהבריאה ,זה חלק מה ...אני לא יודע מה איתך ,אבל
יש לי הרגשה שילדי הכפר הירוק ,ואני אישית ,מאוד מאוד נהיה
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עצובים אם טריטון הפסים ייכחד מארץ ישראל או חלילה
מהעולם .וכל פעם שמין נעלם מכדור הארץ אנחנו כאילו מחלישים
את הפירמידה העדינה הזאתי שאנחנו חיים ממנה.
שלושתיכם קחו את העציצים האלה ,שם יש עוד כמה עציצים
קטנים ,תזהו אותם ,תכניסו אותם לארגז ,זה אחד.
כולה תלתן .אבל מדובר כאן על תלתן דגול .תלתן דגול ,צמח ש-
 20שנה נעלם מעל פני כדור הארץ .מה שקורה עכשיו אנחנו
נכנסים לשתילה של הגעדה ,געדה קיפחת ,זה מה שאנחנו הולכים
לשתול ,בסדר? קודם כל אנחנו עושים בור.
אנחנו עושים את זה בשביל האנשים שנמצאים כאן ,אנחנו רוצים
להראות...
איתי ורד  :איפה ,שם בבתים בתל אביב?
רוני שושן  :שם בבתים בתל אביב ,שם בבתים ברמת השרון ,שם
בהרצליה ,שמה בנתניה .מי שרוצה הוא מוזמן לבוא ולראות
ולהריח.
תסתכל ,עדיין רואים את השאריות של הזנב של הראשן ,הם
בדיוק בשלב שהם הפכו להיות צפרדע ,והנה הם עוזבים את גוף
המים והולכים להתחבא ולנסות להעביר את השנה הזאתי בשלום,
השנה הזאתי היא שנה מאוד מאוד קריטית להם.
רוני ,אתה מייצר טבע?
רוני שושן  :לייצר טבע זה יומרני לי מדי .זה טיפה גדול לי מדי.
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אני מורה ,אני קצת פלאח .בוא נגיד ככה ,אני חושב שאני טיפה
בים ,אבל טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ,אולי ביחד זה יהיה
שלולית ונצליח לשמר כאן בשרון ,במרכז ,נצליח לשמר שלולית של
טבע ,ונורא חשוב שאנשים גרים מסביב יצליחו ליהנות משלולית
של טבע שהיא היתה פעם אוקיינוס כאן מסביב.
אילה חסון  :דגול התלתן הדגול ,וגם הכפר הירוק.
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