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  קראו את הטקסט וערכו "דיאלוג" כפי שלמדתם. 

  

  ש' דור /ארץ קטנה ובטון בה רב 

  )1992מאמר של יואב שגיא, "טבע וארץ", י פ-מעובד על(

  

"עוד כמה שנים לא יהיה שדה ירוק לטייל בו, ויש לשמור על השטחים הירוקים בכל 

ה ישפט זה הם מגיבים לתנופת הבנימחיר!", טוענים אנשי החברה להגנת הטבע, ובמ

את מעט השטחים הפתוחים שנותרו בארץ. שלאט לאט מחסלת  ,הגדולה בישראל

אפשר לראות סביבם מעט מאוד שטחים ירוקים, שהם  ,כשמתבוננים היום בערים בארץ

ובמקומם  ,חים האלו הולכים ונעלמיםטשטחי חקלאות או שטחי מראה ויערות. הש

וד עשרים שנה לא יהיה לאן לטייל, בעקומות. -יובניינים רּב מוקמות שכונות רחבות

ואנשים הגרים במקומות  ,או כמשטחים של בתים וכבישיםָר יומקומות רבים בארץ י

הראות הירוקות", "צאנה מָ יאלו לא יוכלו לנשום, משום שסביב השטח העירוני לא ת

  השטחים הירוקים המספקים חמצן ולחות לסביבה. ןשה

כן את כל האנשים?" שואלים אנשים אחרים. הארץ בצמיחה מתמדת, ׁשַ "והיכן נְ 

וטוב שכך! האם אפשר לא לבנות  ,תושביה מתרבים, ועל כן בונים וסוללים כבישים

  ? "ולא נבנה יותר בתים ,גורו בשדות הירוקים" :שכונות? האם אפשר לומר לאנשים

ב השאלה: איך משמרים את ויכוח הזה מוכר ברוב הארצות בעולם, והוא מתנהל סביוה

לבריאותנו הגופנית והנפשית, ובכל זאת מרחיבים  כך-כלהטבע ואת הנוף הירוק שחשוב 

  ובכל זאת משנים ישן ומוסיפים חדש?  ,ובונים? כיצד שומרים על האיזון בטבע

"ירוקים" ולאנשי איכות הסביבה יש תשובה: "אפשר ללאנשי "החברה להגנת הטבע", 

ריך להשקיע מחשבה ותכנון. כיום קיים בזבוז גדול של קרקע, ושלא צ בלגם אפשר!" א
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יבא אותה, ועל כן יאפשר למחזר את הקרקע, להתפיל אותה, או אפילו ל-כמו המים, אי

  מור הקרקע. כיצד?יצריך להשקיע הרבה מאוד מחשבה קדימה. צו השעה היום הוא ש

שטחים קטנים, אבל מספקת  תכליתית שמנצלת-יה רביבנ ,ה לגובהירון הוא בניהפְת 

לא  ,יה חכמה". למשליפתרונות מגורים לאנשים רבים. זאת ועוד, צריך לחשוב על "בנ

ם כדי לחסוך תיהאלא לבנות אותם מתח ,לפרוש את שטחי החניה מסביב לבניינים

כדי שהכבישים יעמדו בלחץ של כל האנשים הגרים על שטחי אדמה. השטחי  ֵמרבב

  בנות תשתית רכבות מהירות הנותנות מענה זול ונוח לאנשים.יש צורך ל ,אדמה אלו

תוח כלכלי המאפשר רמת חיים נאותה לדור יכל מה שאנו מפתחים פ :לווהחשוב מכ

 ,של מי שבא אחרינו םחי, חייב להביא בחשבון את הדור הבא. אסור לפגוע בסיכוייהנוכְ 

ועלינו  ,בים מוגבליםהנות מרמת חיים דומה לזו שלנו. אנו חיים בעולם בעל משאיל

  ללמוד כיצד להשתמש בהם בתבונה כדי לא לבזבזם.

היא מהגבוהות  ץאנו חיים במדינה קטנה וצפופה. כבר היום צפיפות האוכלוסין באר

בעולם. כמות הקרקע העומדת לרשותנו מוגבלת, וחובה עלינו לעשות מאמץ כדי לשמור 

  ורות הבאים.לנו ולכל הדלהן, היא מיועדת שעליה לכל המטרות 
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