שמירת טבע

רוב שטחו של הכרמל מוכרז היום כגן לאומי
וכשמורות טבע והוא אחד מאתרי הבילוי
הפופולריים ביותר בארץ .אולם רק מעטים
יודעים כי לולא מאבק ארוך ועקשני לא היו
נותרים מנופי ההר המרהיבים אלא פרוזדורים
צרים ,המתפתלים למרגלות שכונות ובצל
שיכונים .סיפור המאבק על שמירת הכרמל

הכרמל .מרחבים ירוקים
משקיפים אל ים כחול

כתב וצילם :ד"ר עוזי פז

ה

כרמל" ,ההר הירוק כל ימות השנה" ,כדברי
יורם טהרלב ,מייצג את הטבע במיטבו,
איש לא שתל ,איש לא נטע .על המדרונות
משתרעים חורשי האלון המצוי ובני לווייתו הרבים
והמגוונים ככליל החורש ,הקטלב ,המורן והער האציל,
ובפסגות יערות אורנים טבעיים ,שאותם מלווה
הרתמה הקוצנית .נודה  -לא הוד ולא הדר לה לרתמה
והיא נראית כקרובתה הענייה של הקידה השעירה ,אך
בארץ אין היא גדלה אלא בכרמל לבדו ובזה ייחודה.
ובין אלה לאלה גם פרחי בר נדירים :השושן -
הצחור ,הגבוה והריחני ,הרומוליאה הצידונית
הצנועה ובעלת הגוון הסגול ,רימונית הלוטם
המסתתרת עם פרחיה הקטנים והאדומים כגרגירי
הרימון מתחת לסבך שיחי הלוטם ,וגם איריס
הסרגל ,הקטן ,הצנוע והתכלכל.
היום ,רוב שטחו של הכרמל מוכרז כגן לאומי וכשמורות
טבע ,אולם רק מעטים מההמונים המטיילים בין
שביליו ומצפוריו יודעים כי לולא מאבק ארוך ,מיגע

36

בשביל הארץ אוגוסט-ספטמבר 2012

ועקשני למען שמירתו של הכרמל ,לא היו נותרים
מנופיו המרהיבים אלא פרוזדורים צרים ,המתפתלים
למרגלות שכונות ובצל שיכונים.

תכניות הבנייה בכרמל
התכניות להכרזת הכרמל כגן לאומי נרקמו כבר
בשנותיה הראשונות של המדינה באגף התכנון,
בראשותו של האדריכל אריה שרון .אחד מממלאי
התפקידים המרכזיים באגף ,אליעזר ברוצקוס ,כתב
כבר ב–" :1938עלינו לשמור על נוף הארץ ,על מראות
הטבע היפים בה ,על מקומות בעלי קדושה היסטורית
ועל השרידים הארכיאולוגיים" .עקרונות אלה הנחו
את אנשי אגף התכנון מיום הקמתו.
במסגרת "פרוגרמה לפארקים לאומיים" משנת
 1950הם ייעדו כ– 71אלף דונם לפארק לאומי (גן
לאומי ,המושג המקובל כיום ,התקבל רק ב–1963
בעת שנחקק בכנסת חוק גנים לאומיים ושמורות
טבע) .זהו שטח מכובד למדי ,אלא שבלבו נותרו
חמש מובלעות המיועדות לבנייה ,שהשתרעו על פני
כ– 13אלף דונם .מקורן של מובלעות אלה בשנות
ה– 30של המאה ה– ,20בעת שמכרה חברת הכשרת

כליל החורש .מצטנע
רוב ימות השנה בין
סבכי החורש ובאביב
זוהר למרחוק
שושן צחור .מסתתר
בין צוקי הכרמל

היישוב חלקות לבנייה בפאתי חיפה ,שהיו מיועדות
לתושבי הארץ וליהודים מרחבי העולם .השטחים
נמדדו ,תוכננו ,ובשטח אף החלו עבודות תשתית .כך
נפרצו ונסללו כבישי גישה (רובם בשימוש עד עצם
היום הזה ,ובהם הכביש המוליך מהאוניברסיטה
לחורשת ה– ,40הכביש המוליך למצפור הצוק ורשת
הכבישים באזור מלון יערות הכרמל שנדמה כי הם
מוליכים משום מקום לשום מקום).
מאורעות  1939-1936עיכבו את תחילתה של הבנייה.
אחר כך פרצה מלחמת העולם השנייה וזמן קצר
לאחריה מלחמת העצמאות .כך נותרו בלב השטח,
שיועד להיות אחת הריאות הירוקות הגדולות במרכז
הארץ ,אותן מובלעות .ואלה תוכננו ,בהתאם לחלום
של כל יזם או מתכנן ערים ,על הפסגות ולאורך קווי
הרכס ,במקומות שמהם אפשר להשקיף למרחקים,
וממרחקים אפשר גם להשקיף עליהן .לו היו
מתממשות תכניות אלה לא היה נותר בכל צפון ההר
ובמרכזו מבט פתוח ,חופשי ובלתי מופרע (הן על ידי
בתים והן על ידי התשתיות ההכרחיות למקום יישוב:
דרכי הגישה על שפכי העפר והפסולת ,חוטי החשמל,
כבלי הטלפון ,צינורות המים והביוב) .לו נבנו שכונות

אלה הן היו משבשות לחלוטין את עצם מהותו וייעודו
של הפארק המתוכנן ופוגעות בתחושת השהייה
ברחבי הנוף הטבעי .אם יש משמעות למושג חיק
הטבע הוא היה נעלם מכאן לחלוטין.

בשנת 1953
התקיימה בבנייני
האומה בירושלים
תערוכה גדולה
שאמורה הייתה
להציג את הישגיה
של המדינה שזה
עתה קמה -
"כיבוש השממה"
היה שמה .לא
הפרחת השממה
אלא כיבוש ,כראוי
לצר ולאויב.
המושג ירוק
התייחס אז רק
לפרי בוסר

שאלת מרחבי הנוף הטבעי
טיולי נוף וטבע לא היו עדיין חזון נפרץ בשנות
ה– 50של המאה הקודמת .פרט לטיולי תנועות הנוער
ובתי ספר מעטים ,שבילי הארץ היו ,הלכה למעשה,
מחוץ לתחום עבור רוב תושביה .רכב פרטי היה אז רק
למעטים וג'יפים היו רק לצבא .איש לא העלה על דעתו
כי צימרים עשויים להיות ענף כלכלי משגשג .הציבור
הרחב טרם היה מודע לשאלת מרחבי הנוף הטבעי
ולבטח לא הייתה לו רגישות לנושא.
יתר על כן ,במרכז האתוס הציוני עמד אז המושג כיבוש
השממה .בהתאם לעולם הערכים ששרר אז  -מדבר,
טרשים ,שדות בור ,חורשים טבעיים וחולות ,שלא
לדבר על ביצות  -כולם היו שמות נרדפים לשממה,
ושממה  -אחת דינה .בשנת  1953התקיימה בבנייני
האומה בירושלים תערוכה גדולה שאמורה הייתה
להציג את הישגיה של המדינה שזה עתה קמה -
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"כלום יש שני
הרי כרמל בארץ,
שאפשר לקחת
אחד מהם ולתיתו
הפקר לכל קונה
קרקעות ...לעשות
מ ֶטבַע כליל–ייחוד
שכונות מכוערות
או ארמונות
פרטיים הגוזלים
מן הציבור רשות
בן חורין על
פני הר הכרמל
שלו?"...
מתוך נאומו של ס' יזהר
בכנסת ב– 12ביולי 1962
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"כיבוש השממה" היה שמה .לא הפרחת השממה
אלא כיבוש ,כראוי לצר ולאויב .המושג ירוק התייחס
אז רק לפרי בוסר .במציאות כזו ,לתבוע את ביטולן
של תכניות בניה מאושרות היו יכולים רק "שוטים
משוטטים" או "נטורי קרקע" (כינויים שרווחו
באותם ימים).
אף על פי כן החל בשנת  1962מאבק לביטול תכניות
הבניה שאושרו ,כאמור ,עוד בימי המנדט הבריטי.
החברה להגנת הטבע היא שהחלה במאבק זה ונשאה
את דגלו .המדור לשמירת הטבע ,שפעל אז במסגרת
משרד החקלאות ,המשיך בו ,ורשות שמורות הטבע
סיימה אותו .במסגרת זו נעשו ניסיונות לשכנע
אישי ציבור בכירים לסייע בביטול תכניות הבנייה.
כשניסיונות אלה כשלו ,קראו החברה להגנת הטבע
והמדור לשמירת הטבע לתושבי ישראל לבוא ולהפגין
במרומי הכרמל .בט"ו בשבט תשכ"ג ( )1963נענו
כ– 2,000איש לקריאה (מספר גדול מאוד במציאות
של אותם ימים) והגיעו להפגין כדי להגביר את
מודעות הציבור והממשלה לצורך להותיר בלב המדינה
שטח גדול ,רצוף ובלתי מופרע לטיול ,לנופש ולהנאה.
הפגנה זו הייתה ניסיון ראשון לערב את הציבור בארץ
בנושאים "ירוקים" ובפעם הראשונה נשמעה העמדה,

בשביל הארץ אוגוסט-ספטמבר 2012

שהייתה מנוגדת לדעה הרווחת ,כי בנייה של יישובים
יהודיים עלולה לפגוע באיכות החיים וברווחתם של
אזרחי המדינה בעתיד.

שמירת הכרמל ככרמל
בעקבות ההפגנה נפגשנו פרופסור אמוץ זהבי ואנוכי
(כותב מאמר זה) עם הסופר ס' יזהר ,אז חבר כנסת
מטעם מפא"י .יזהר ,שהיה מורה בעברו וטייל רבות
עם תלמידיו בשבילי הכרמל הזדהה עם חששותינו.
ב– 12ביולי  1962הוא נשא את נאומו ה"ירוק"
הראשון (אך לא האחרון) בכנסת ,בעת הדיון על
תקציב משרד ראש הממשלה .בין הדברים שאמר:
"אי אפשר לו לאדם בלי שיישאר לו מרחב בלתי
מתוקן בידי אדם .אי אפשר להתקיים במקום
שהכול אורגן ותוכנן עד גמירתו ,עד מחיקת הווייתו
הראשונה ,הטבעית ,האורגנית של מסד הארץ .הכרח
שיהיה לו לאדם מקום ללכת ולהתנער ולהתרענן מן
העיר ,מן הבנוי ,מן הסגור והשגור ,לאגור לו מגע
מרענן עם הראשוני ,עם הפתוח ,עם הטבעי ,עם
לפני היות האדם ...ארץ נושבת שאין בה משב רוח
פתוח ,בלתי מופרע  -תהא מלון ולא מולדת .ארץ
נושבת שהכול בה כביש ומדרכה תאכל כל חלקה

אורנים
בכרמל .עצים

טבעיים  -איש לא
שתל ,איש לא נטע
הקטלב .צובע בסתיו
את פירותיו באדום
הגן הלאומי בכרמל.
מרחב לטיולים ברגל,
באופניים ועל גבי סוסים

טובה בלב צעיריה" .בהמשך ,על רקע דברים אלו,
הגיע יזהר לתכלית דבריו" :כלום יש שני הרי כרמל
בארץ ,שאפשר לקחת אחד מהם ולתיתו הפקר לכל
קונה קרקעות ...לעשות מ ֶטבַע כליל–ייחוד שכונות
מכוערות או ארמונות פרטיים הגוזלים מן הציבור
רשות בן חורין על פני הר הכרמל שלו? את מיטב
הפסגות ,הנאות שבחורשות ,את החבויים שבגאיות -
להפוך לסחורת קרקע נמכרת כאמה מרובעת ."...וכדי
למנוע אי הבנות הוסיף ואמר" :לא על שיפור פינה
בכרמל אני מדבר ,אלא קודם כול שמירת הכרמל
ככרמל ...אינני נגד שיכונים .אבל אין זה הכרח שבניית
שיכון תהא ממילא למחריבת עולם או למשחיתת
צורתו הטבעית."...
דוד בן–גוריון ,ראש הממשלה ,הקשיב ברוב קשב
לדבריו של יזהר ,וזמן קצר לאחר מכן ,הוא העביר
באחת מישיבות הממשלה החלטה להקים ועדת שרים
מיוחדת שתבדוק כיצד אפשר להפקיע את השטחים
מבעליהם וליעדם לטובת הציבור כפארק לאומי.

השטח השמור הגדול ביותר בצפון הארץ
כשנתיים ישבה ועדת השרים ,וליתר דיוק נציגיהם,
על המדוכה  -שמעה עדויות ,בחנה מפות ,סיירה

בשטח ,שקלה ודנה בנושא .לבסוף החליטה הוועדה
להפקיע את כל הקרקעות הפרטיות המיועדות לבנייה
ולהעמידן לרשות הציבור כגן לאומי ,למעט שטח
שיועד לבניית סנטוריום לנפגעי הנאצים ,שהפך עם
השנים למלון יערות הכרמל .אושרה גם שכונה קטנה,
הנושאת את אותו השם ,שבנייתה החלה עוד לפני
קבלת החלטת ההקפאה של כל בנייה ברחבי הפארק
המיועד .הדיונים לא עברו בשקט .גורמים שונים,
בעלי עניין ,שראו עצמם כנפגעים מאפשרות הפקעת
השטחים ,ניסו למנוע את קבלת ההחלטה ולאחר מכן
לעכב את ביצועה.
המאבק הסתיים בהצלחה רק ב– 1ביולי  ,1971לאחר
שכבר קמו רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות
הטבע .שר הפנים דאז ,משה חיים שפירא ,חתם על
צו להפקעת הקרקעות המיועדות לבנייה ואישר ,כדת
וכדין ,כ– 84אלף דונם לגן לאומי .ההחלטה פורסמה
ב"רשומות" (העיתון הרשמי של מדינת ישראל שבו
מתפרסמות מעת לעת הודעות רשמיות שונות וכן
נוסח החקיקה בישראל) .זה לא מנע מבעלי הקרקעות
להמשיך ולהיאבק על זכויותיהם במשך כ– 25שנה,
עד למחצית שנות ה– .90במקביל היה צריך להיאבק
נגד תכניות שונות ,ובעיקר הפעלת מחצבות אחדות,
שיזמים שונים לטשו לעברן את עיניהם ,והן היו
עלולות לכרסם שטחים לא קטנים.
מאז הוגדל שטחו של הגן הלאומי ,לרבות שמורות
הטבע הכלולות בתחומיו ,ל– 124אלף דונם .כיום זהו
השטח השמור הגדול ביותר בצפון הארץ (שמורת הר
מירון ,השנייה בגודלה באזור זה ,משתרעת על פני
כ– 100אלף דונם).
הכותב הוא חוקר החי והצומח בארץ ישראל ,הקים את
המדור לשמירה על הטבע במשרד החקלאות וניהלו
בפועל בשנים  ,1958-1964והיה המנהל הראשון של רשות
שמורות הטבע ,עד 1965

שמירת טבע -
הגישה הרומנטית
סביר להניח כי לו
התממשו תכניות הבנייה
ההן ,המגוון הביולוגי
שבכרמל לא היה נפגע,
ובין השכונות היו נותרים
פרוזדורים אקולוגיים
נרחבים ,מונחים
שאחדים מ"הירוקים"
כיום מרבים לטעון
בשמם .אולם המאבק
אז נועד להותיר את
הכרמל כמרחב נופי לא
פגוע ,ללא תוספות של
הציוויליזציה המודרנית.
הנחתה אותנו אז
הגישה הרומנטית
למכלול המכונה נוף
או במילים אחרות :מה
שרואות העיניים בשטח
אינו נופל בחשיבותו
ממה שהחוקר
רואה במיקרוסקופ
במעבדתו או מהמודלים
התיאורטיים למיניהם
שאותם הוא מריץ על
המחשב שלו .לטעמי,
ראוי להתייחס יותר
לשיקולים אלה
גם היום.
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