
  ירוק הולך ונעלם 

לשמור על השטחים ולכן יש , "עוד כמה שנים לא יהיה שדה ירוק לטייל בו

טוענים אנשי החברה להגנת הטבע, ובמשפט זה הם  כך הירוקים בכל מחיר!"

גיבים לתנופת הבנייה הגדולה בישראל, שלאט לאט מחסלת את מעט השטחים ְמ 

ם בארץ, אפשר לראות סביבם הפתוחים שנותרו בארץ. כשמתבוננים היום בערי

ה ויערות. עמעט מאוד שטחים ירוקים, שהם שטחי חקלאות או שטחי מר

- השטחים האלו הולכים ונעלמים, ובמקומם מוקמות שכונות רחבות ובניינים רּבי

קומות. בעוד עשרים שנה לא יהיה לאן לטייל, מקומות רבים בארץ ייָראו 

ם במקומות אלו לא יוכלו לנשום, ואנשים הגרי, כמשטחים של בתים וכבישים

אות הירוקות", שהן השטחים ימשום שסביב השטח העירוני לא תיָמצאנה "הר

  הירוקים המספקים חמצן ולחות לסביבה.

"והיכן ְנַׁשכן את כל האנשים?" שואלים אנשים אחרים. הארץ בצמיחה מתמדת, 

ם אפשר לא תושביה מתרבים, ועל כן בונים וסוללים כבישים, וטוב שכך! הא

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

  בתים"? 

הוויכוח הזה מוכר ברוב הארצות בעולם, והוא מתנהל סביב השאלה: איך 

כך לבריאותנו הגופנית והנפשית, - משמרים את הטבע ואת הנוף הירוק שחשוב כל

ם על האיזון בטבע, ובכל זאת משנים ישן ובכל זאת מרחיבים ובונים? כיצד שומרי

  ומוסיפים חדש? 

ולאנשי איכות הסביבה יש תשובה: "אפשר גם לאנשי "החברה להגנת הטבע" 

אבל צריך להשקיע מחשבה ותכנון. כיום קיים בזבוז גדול של קרקע,  אפשר!"

אפשר למחזר את הקרקע, להתפיל אותה או אפילו לייבא -ושלא כמו המים, אי

אותה, ועל כן צריך להשקיע הרבה מאוד מחשבה קדימה. צו השעה היום הוא 

  שימור הקרקע. כיצד?

נצלת שטחים קטנים, אבל תכליתית שמ-הפְתרון הוא בנייה לגובה, בנייה רב

מספקת פתרונות מגורים לאנשים רבים. זאת ועוד, צריך לחשוב על "בנייה 

חכמה". למשל, לא לפרוש את שטחי החניה מסביב לבניינים, אלא לבנות אותם 

מתחתיהם כדי לחסוך בֵמרב שטחי האדמה. כדי שהכבישים יעמדו בלחץ של כל 

רך לבנות תשתית רכבות מהירות האנשים הגרים על שטחי אדמה אלו, יש צו

  הנותנות מענה זול ונוח לאנשים.
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המאפשר רמת חיים נאותה לדור הנוְכחי, חייב להביא כל פיתוח ל: והחשוב מכו

בחשבון את הדור הבא. אסור לפגוע בסיכויים של מי שבא אחרינו, ליהנות מרמת 

לינו ללמוד כיצד חיים דומה לזו שלנו. אנו חיים בעולם בעל משאבים מוגבלים, וע

  להשתמש בהם בתבונה כדי לא לבזבזם.

אנו חיים במדינה קטנה וצפופה. כבר היום צפיפות האוכלוסין בארץ היא 

מהגבוהות בעולם. כמות הקרקע העומדת לרשותנו מוגבלת, וחובה עלינו לעשות 

מאמץ כדי לשמור עליה לכל המטרות שהיא מיועדת להן, לנו ולכל הדורות 

  הבאים.
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