
 

   אפשר לחסל את החורשה-אי

  

הספר הישן בקצה השכונה היה מעין שמורת טבע, בזכות חורשת האלונים - בית

הקטנה הצמודה אליו. גדר התיל שהקימה העירייה כדי להפריד בין החורשה לבין 

ידי אלה שרצו לקצר את הדרך, כך שבהפסקות - הספר, הייתה נפרצת תמיד על- בית

  הספר.-שם כאילו הייתה החורשה חלק מחצר בית היו התלמידים יוצאים לשחק

בוקר אחד ראו כמה ילדות מכיתה ה' ג'יפ מתקרב לחצר, שני אנשים קפצו ממנּו 

וצעדו לעבר חדר המנהלת. מיד אחריהם ִהגיע גם טנדר ובו כמה מודדים ופועלים. 

הפועלים התחילו להקים גדר של קרשים המפרידה בין החצר לבין החורשה. 

-לפה כאש בשדה קוצים: החורשה תיעקר, ובמקומה יוקם בית- עברה מפההשמועה 

אפשר לחסל את החורשה שלנו!" קראו הילדות שהצטופפו - ספר גדול וחדיש. "אי

בחצר הדחוסה, "חייבים לפעול להצלת החורשה!" "אין בררה, בנות," הרגיעה אותן 

נו גם אתן המנהלת, "זאת החלטת העירייה. כדאי לסבול קצת, כי בקרוב תיה

  ממבנים חדשים, מאולם מפואר וממעבדות משוכללות."

"כמה חבל!" פנתה נעמי אל חברותיה. "בחורשה הזאת למדנו טבע יותר מאשר 

במעבדה! הבנייה תשמיד לגמרי את העצים ואת פרחי הבר. לא יישאר בשכונה שלנו 

  שום שטח ירוק."

וח ירוק בכיתה. אני דווקא "הנה לך שטח ירוק!" אמרה  מירי. "מספיק שיש לנו ל

  שמחה שמקימים אצלנו בית ספר תיכון. שלא נצטרך לנסוע רחוק בשנה הבאה."

"לי לא אכפת לנסוע קצת, כמו שנסעו אחיותי," אמרה נעמי. "אני אוהבת את 

השלווה של החורשה הזאת, את הצל של העצים, את ריח האדמה הרטובה לאחר 

  הגשם, ואת ציוץ הציפורים."

"מי שאוהב שלווה שילך לגור בכפר," אמרה מירי. "פעם הייתה השכונה שלנו מחוץ 

סוף התקרבה אלינו. עכשיו יש כאן המון -לעיר, וברוך השם, העיר גדלה וסוף

 יותרתושבים חדשים, וצריך לדאוג גם להם. את לא חושבת שילדים חשובים 

  מציפורים?"

מוכרחים למהר ולחסל את  "אני חושבת שאפשר למצוא פתרונות אחרים. לא

  החורשה," אמרה נעמי. 

הספר שלנו יש רק שתי קומות. למה לא יוסיפו עוד קומה או שתיים? זה -"לבית

  מאשר לבנות מבנים חדשים."יותר יהיה זול 

"ולדעתך, זה לא עלה על דעתם של מהנדסי הבניין החדש?" אמרה מירי. "הם 

מקום באמצע העיר. זו קרקע יקרה מכדי חושבים בגדול! כיום אין לחורשת אלונים 

  לבזבז אותה על חורשות! יש לך מושג מה המחיר של דונם אדמה באזור הזה?"
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"אני לא יודעת ולא מעניין אותי," אמרה נעמי. "ולך יש מושג על זיהום אוויר? 

שמעת פעם על "ריאות ירוקות" שחייבות להיות בכל עיר? שטחים של צמחייה ושל 

ים יכולים ליהנות ולבלות בהם? שמעת פעם שהעלים של העצים ירק, שהתושב

סופגים את הפיח שהמכוניות פולטות, ומזרימים חמצן לאוויר? לדעתי, מי שבאמת 

  דואג לתושבי העיר אינו יכול רק לבנות ולבנות על כל פיסת אדמה..."

ל "איזה מזל שהם לא התייעצו אתך," קטעה אותה מירי. "יש אנשים שמפחדים מכ

דבר חדש, ורוצים רק לשמר את הישן שהם רגילים אליו. ברור שפיתוח וקדמה 

חייבים לפגוע בנוף הטבעי. אבל חשוב לעשות זאת. נראה מה תגידי בעוד שנה, 

  הספר החדש והמפואר שיבנו כאן."-כשנעבור ללמוד בבית
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