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  )27.6.87("הארץ", 

מאמר זה בא בעקבות שתי ידיעות שהופיעו בנושא הטלה במזיד של רעל לינון לתוך 

כדי  –יד משאבות של המוביל הארצי - פעם לאורך החוף ופעם על –מימי הכינרת 

הארץ. ידיעות  לגרום להמתת הדגים, שאותם המרעילים אוספים ִלְמכירה בשוקי

כאלה חוזרות מדי חודשים מספר, זה שנים רבות. הכינרת משמשת מטרה לרעלים 

בכלל לא  –תושבי הארץ  –ידי דייגי הסביבה, ואנו -שונים המוטלים בתוכה על

מתייחסים לזה, ואילו הממסד מסתפק מדי פעם בידיעה קטנה ואולי פה ושם בקנס 

  סמלי ובחקירה משטרתית דוממת.

  

רעלים למקורות מים הייתה גורמת במדינות מתוקנות אחרות להד נרחב שפיכת 

ולהתערבות נמרצת של הממונים על מקומות כאלה. בייחוד כשאחד הסובלים 

שתייה לרוב - מרעלים במים, בסופו של דבר, יהיה האדם. הכינרת היא מקור מי

הם מהולים אוכלוסיית הארץ, וכל מה שמצוי במימיה ַמגיע לברזים ביתיים. נכון, 

  מאוד, אבל מי יודע איך מולקולות יחידות משפיעות על איברי גופנו?

  

כאן ברצוני להרחיב את הצגת חריפותה של הבעיה הכרוכה בפגיעה במים הטבעיים 

לאומי -ידי "קוטלי סביבה" (כינוי בין-של ישראל ובעולם החי והצומח שבו, על

  מחדירים לסביבה חומרים זרים.  ידי פעילויות שונות,-לתופעה זו), שבמזיד, על

אחראי, מרעיל סביבה - הכינרת היא דוגמה לאופן השיטתי בו ציבור קטן ולא

טבעית, לצורכי רווח ובכך פוגע במים ובחיים שבתוכם. פעילות זו של פגיעה יש 

. פעילות פוגעת כזו יש במקומות ביחוד בבטיחה, שמורת טבע ובה חיים ייחודים

שונים בארץ, במכוון ומתוך רשלנות. אוירונים המרססים בחומרים קוטלי חרקים, 

טסים מעל נחלים או בֵרכות, ושובל רעל המשתחרר מהם נופל על המים, ממית חיות 

  ידי בעלי חיים ונשאר במערכת.- ודגים, וחלקו נקלט על

  

וצה קטנה של אנשים עושה בארץ כפי שהדבר קב –ושוב לפנינו תופעה כמו בכינרת 

נוח לה, והציבור כולו, מתוך חוסר מודעות או אדישות, בולע את המעשים עם 

הרעלים שבתוכם. כך הרשו לעצמם פרנסי תל אביב להטיס אוירונים מעל העיר 

ולפזר רעל נגד יתושים. דבר כזה לא נשמע בארצות תרבות. חושבים שאם רעל כזה 
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וא נעלם. למעשה, הוא נשאר במערכת, ואין לנו שום ידיעה מבוססת מתפרק מהר, ה

  היכן הוא מתרכז, בסופו של דבר.

  

מתוך  –כך מתקבלת תמונה עגומה של "כל אחד הטוב בעיניו יעשה", ואנו 

מסתכלים מן הצד ושותקים.  –התעסקות עם בעיות שונות, אמתיות או מדומות 

קטן. האין לנו עניין באיזו סביבה אנו חיים? מדי פעם אספת מחאה, מדי פעם מאמר 

האין לנו עניין באילו מים אנו שוחים? ואם נשוב לכינרת, אל נא נשכח שאין לנו 

  דומה לה, לא מבחינת החי ולא כמאגר מים ארצי.

  

הכרסום המתמשך בקיום הטבעי של המערכות האקולוגיות של הארץ, חושף אותן 

יים שאת השפעתם הכרונית איש אינו יודע. ִהגיע לנזקים סביבת –ואותנו ובתוכן  –

  לאומית.- הזמן שנחשוב על כך. אין לנו צורך בוועידה בין
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