
החיה

הנדירה

מכולו

להגנתהחברההקמת

הקמפייןהטבע,

הבר,פרחילשמירת

בתיייסודספרים,35

פינתשדה,ספר

ארצנו״״נוףהרדיו

סביבתייםומאבקים

93בגילהרואיים

אתאלוןעזריהקיבל

עלישראלפרס

הייחודיתתרומתו

זההטבע.להגנת

הראשוןבטיולהתחיל

יהודהלמדברשלו

לארץקשרלאהןאביבתלשלהמדרכותהשיטה.ביתלידיזרעאל,בעמקאלוןעזריה

בךשמרווןקובי



למ,וקצתחולקצתועליחבבנגביש״שבילים

רכיב,שטהיבגבאבלאבגימ,שטהיוהרבדו

ומטשטשהבולעעשבמכוביבאינבוהב

בשבילמישהועברחהולביב.עקבותאת

טבועיבעקבותיווהריהחולבמישוראו

לימים״אולשעות

שבקי־ביתובגינתפוסקהואגמורה״,הפתעה

בוץ

$TS1$שבקיבוץ$TS1$

$DN2$שבקיבוץ$DN2$שהגיעהלבשורהציפיתי״לאהשיטה.בית

הפ־מחלוציאלון,עזריההחוקרמגלהפתאום׳/

עילים

$TS1$הפעילים$TS1$

$DN2$הפעילים$DN2$לא־שהתבשרבישראל,הטבעלשמירת

חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$עלחיים,מפעלעלישראלבפרסזכהכי

בישראל.הטבעלהגנתהייחודיתתרומתו

פרסאתהטבעלהגנתהחברהקיבלה1984״ב-

מס־הואהעניין״,תםשבזהחשבתיולכןישראל

ביר.

$TS1$.מסביר$TS1$

$DN2$.מסביר$DN2$והטלפוןשליבמשרדישבתיקרה.זה״אבל

החינוך,שרשלמזכירתוהיתההשניבצדצילצל.

איתי.לדבררוצהשהשראמרההיאסער.גדעון

מהכי־נפלתילאלי.הודיעהוא׳טוב׳.אמרתי:

סא״,

$TS1$,מהכיסא״$TS1$

$DN2$,מהכיסא״$DN2$״גםפניו.עלעולהילדותיוחיוךאלוןלוחש

בחדר״.לרקודהתחלתילא

וחולצהג׳ינסמכנסילבושצהריים,בשעת

במע־ירוקה.בצמחייהמתבוססותרגליואדומה,

רב

$TS1$במערב$TS1$

$DN2$במערב$DN2$עוברבהליכה,ממשיךואלוןהגלבועהרנשקף

לשניים״,מתחלקתשלנו״הגינהלעץ.פרחבין

״אלהבחיבה:וקובעהקרקעעלמצביעאומר,הוא

הצדעלכימסבירהואכךאחררעים״.עשבים

רות.אשתומופקדתהחזיתי,הגינה,שלהקדמי

פרחיםיששם׳התרבותי׳,הצדהואשלה״הצד

זוכאילואלון,מדגישבמשתלה״,לקנותשאפשר

הבר.צמחיגינתנמצאתשלי,בצד״כאן,קללה.

עציפרגים,יקינטוני,בן־חצבחרציות,בהיש

ארטישוקשהואוקנרס,אחתרקפתממצרים,דקל

הקינון,בקופסאותגם,פהישהאגוזעץעלבר.

לנובקעושעברהבשנהירגזים.שלקטןבית

גוזלים״.שמונה

משפטכלסוף.ללאשבילהוא93בןאלון,

מעץחדש.לסיפורנוסף,למקוםמובילשלו

ומתיישבשלוהעבודהלחדרממשיךהואהאגוז

כרכימשניות,שירה,ספריעמוסיםמדפיםבין

מק־אנציקלופדיהיודאיקה,לקסיקוןאמנות,

ראית

$TS1$מקראית$TS1$

$DN2$מקראית$DN2$מונחיםהעליוניםהמדפיםעלטבע.וספרי

גדולותתמונותתלויותהקירועלנחושתקנקני

והריםכתרמעוטרתדוכיפתסגלגל,אירוסשל

בת־חייםאנחנו״לצערי,יהודה.במדברלבנים

פיסה

$TS1$בתפיסה$TS1$

$DN2$בתפיסה$DN2$נחוץ״,ולאמכועררע,פגעהואשהמדבר

״יוםהמרהיב.בתצלוםמבטושולחאלוןמתרעם

עברנויהודה.במדברלטיוליצאתי94ב-אחד,

הרמהעלמזרחההמשכנויאטה,כפרחברון,את

לנקו־הגענופתאוםנעים.בניכפרדרךהגבוהה,

דה

$TS1$לנקודה$TS1$

$DN2$לנקודה$DN2$נפתח״.הכלשבה

בק־מתרגשבזיכרונו,עכשיולשםחוזרהוא

לות.

$TS1$.בקלות$TS1$

$DN2$.בקלות$DN2$העינייםלפניאדירה,התפעמותהיתה״זאת

לשוםדומהלאיהודה.מדברשלענקשטחנפתח

נכבשתיהראשוןמהטיולקודם.שראיתידבר

יוש־רותואשתומספר,הואהמדבר״.שלבקסמו

בת

$TS1$יושבת$TS1$

$DN2$יושבת$DN2$לע־לשיחה,בשלווהמקשיבהספה,עללצדו

תים

$TS1$לעתים$TS1$

$DN2$לעתים$DN2$רואהאנילמדבר,מכור״אניעיניים.עוצמת

אותועברתיחוויות.מלאהמדבראחר.משהובו

ובמפגשבצימאוןובקיפאון,בחוםוביום,בלילה

׳ארץמכונהשלנוהמדברסתםלאחיים.בעליעם

שאליהזכוכיתמכוסולוגםאומרהואבראשית׳״,

ומעטסודהמזג
יין

שצריךלינדמה״אבלאדום.

רקרואהאתהאחרתזה,אתלהרגישכדיחושים

וחול״.אבנים

הפעיליםחלוץ

בפעילויותלעסוקאלוןמתמידשנה70זה

והט־הנוףעללשמירההקשורותוחינוךהסברה

בע

$TS1$והטבע$TS1$

$DN2$והטבע$DN2$.בת־כבריזםומחנך,דרךמורהאלון,בארץ

חילת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$זהבי,אמוץהזואולוגעםיחד50ה-שנות

אותובסוףהטבע.להגנתהחברההקמתאת

הקמתאתשיזמההקבוצהעםאלוןנמנהעשור

היוולדהמיוםשנאבקהוהגנים,הטבערשות

בחוקולהגדירןייחודיותטבעמערכותלשמר

יותרהקיםנוספיםחבריםעםטבע.בשמורות

שבהםהארץ,ברחבישדהספרבתימעשרים

ומבוגרים.נוערבניאלפימאותוחונכועברו

בהםבטבע,שעסקוספרים35מ-יותרכתבהוא

והיהבמדבר״,ו״שביליםטבע״עלשיחות77

החישל״האנציקלופדיהשלהראשיהעורך

ישראל״.ארץשלוהצומח

ישראל,בפרסמזכייתושהופתעאףעל

כינראההעצמאות,יוםבמוצאילושהוענק

הפרס,ועדתלחבריקשההיתהלאבוהבחירה

הטבעלשמירתהפעילים״חלוץאותושהגדירו

הוועדה,כתבהלבחירתובנימוקיםבישראל".

״אלוןכיטירקל,יעקבבדימוסהשופטבראשות

להגנתהייחודיתתרומתובזכותלפרסראוי

שמי־רעיוןאביהיותובזכותבישראל,הטבע

רת

$TS1$שמירת$TS1$

$DN2$שמירת$DN2$,החינוךוהנחלתטיפוחהארץ,אהבתהטבע

וחקרטיוליםהארץ,ונופיטבעהארץ,לידיעת

הסביבהוערכיהטבעעלוהגנהישראלארץ

שנים״.עשרותבמשך

להדריךשממשיךאלון,מעשה,לאישכיאה

הרדיופינתאתישראלבקולולשדרקבוצות

משתדל1959מאזהמשודרתארצנו״,״נוף

עללהתעכבמוכןלאמהמאורע,איפוקלהפגין

שלאוראיעליו,שמורעפותהטובותהמילים

הזכייהעלההודעה״מאזשמחה.בגילויילצאת

אבלעיתונאיםחברים,לצלצל,מפסיקיםלא

אותי״,שומעמישהואםזהשליגדולהכיהפרס

בנימוס,מבהירהואזה״,עם״יחדאומר.הוא

ביותרהחשובהדברהיאזאתשהכרה״ברור

גבוהמשהואיןלבנאדם.לתתיכולהשמדינה

אניבזה,מזלזללאבהחלטאניישראל.מפרס

חיי.חלוםמעולםהיהלאשפרסאפילומתרגש,

כזה״.מענייןלקפץשלילטבעבניגודגםזה

במקרה,כמעטאלוןאלהגיעההפרסועדת

טיולים״מדריךשמו.אתהציעלאמטעמואיש

בעיתוןקראהמהמבואבקיבוץהמתגוררצעיר

הראוייםלאנשיםהמלצותמבקשתשהוועדה

הגורלשבומהאופןוצוחקאלוןמגלהלפרס״,

לש־האחרוןביום״למעשה,הזכייה.אתלוזימן

ליחת

$TS1$לשליחת$TS1$

$DN2$לשליחת$DN2$,קראהעיתון,אתפתחבחוראותוההצעות

אפי־שלי,השםאתלהציעוהחליטהמודעהאת

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$נפג־לאומעולםאישיתהיכרותבינינושאין

שנו.

$TS1$.נפגשנו$TS1$

$DN2$.נפגשנו$DN2$שאחריודעאניהתגלגל.בעצםהכלמכאן

מילה600לוועדהלשלוחממנוביקשוגםכך

החליטהואאזאלון׳.עזריהשלופועלו׳חייועל

בעניין.סיועוביקשגלעד,שלי,לבןלהתקשר

שלישהמועמדותהבנולגלעדהפנייהבעקבות

הפרק״.עלבכללעומדת

ושועליםלטאות

הג־הסביבתיהארגוןהטבע,להגנתהחברה

דול

$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$ונחשבת1953ב-נוסדהבישראל,והוותיק

כן,לפנישנתייםאלון.שלעשייתולפסגת

הטבעלהוראתסטודנטאזאלון,נפגש32בגיל

זהבי.אמוץעםאביב,בתלהקיבוציםבסמינר

שנים,בכמהממניצעירסטודנט,היה״הוא

היהבינינוהראשון״המפגשאלון.מספרצפר״,

חול־בקיבוץגםנפגשנוכךאחראבלבסמינר,

תה.

$TS1$.חולתה$TS1$

$DN2$.חולתה$DN2$בעמקציפוריםחקרוהואאחותשםהיתהלי

וצי־סירהמדייגיםאזשלקחתיזוכראניהחולה.

למתי

$TS1$וצילמתי$TS1$

$DN2$וצילמתי$DN2$גםשם.החייםאחריעקבתיהביצה,את

כסבלים,שנינו,הצטרפנובהמשךצילם.הוא

שבועותשלושהבמשךשחיפשהלנגבלמשלחת

קטורה.לקיבוץרמוןממצפהלכביש,דרךתוואי

צפוף״.חיינו

והלילותקצריםהיוהימיםבחורף,היהזה

כברבחמשסיירים,באוהליחד״ישנוארוכים.

מש־הואלדבר״,זמןלנוהיהולכןהחושךירד

חזר

$TS1$משחזר$TS1$

$DN2$משחזר$DN2$״הרגשנושפתיו.מעלנעוקצוץלבןושפם

בכי־אזעסוקיםהיוכולםמשהו.לקרותשהולך

בוש

$TS1$בכיבוש$TS1$

$DN2$בכיבוש$DN2$,שה־הבנוואנחנוובסלילהבבנייןהשממה

טבע

$TS1$שהטבע$TS1$

$DN2$שהטבע$DN2$לאאחדאףכלום:אזהיינובסכנה.נמצא

הבנוזאתובכלמעמדלנוהיהלאאותנו,הכיר

הטבע.להגנתחברהלהקיםצריכיםשאנחנו

אתמוכריםהכל,עלבוניםסביבנואיךראינו

אומצמחיםאחדלאףאכפתאזהיהלאהכל.

׳טבע׳.המילהאתבכללאזאמרולאחיים.בעלי

שהכבישלמישהואזכשאמרנוומתרים.זריםהיינו"בהתחלה

שתגידו,בכללאתם'מילנו:אמרופרח,עלעוברסוללשהוא

מה?"אזעכביש,ראיתםאזכולם.שלזהפרחים



רגשות

מעורבים

ידידיםצמדהיוהם

למאבק,ושותפים

בפרסזכהאחדרק

אצלוהתקבלההזכייהעלההכרזה

אלון,עזריהאומרמעורבים,ברגשות

הארוכה,לדרךששותפומשוםבעיקר

״כן,בחוץ.נשארזהבי,אמוץפרופ׳

חשקבחוסרבכבדות,אלוןאומרכן״,

ישנהאמוץוביןביניהבעיה.״זאתגלוי.

אנחנווהדוקה.ארוכהיחסיםמערכת

ביחסיםהיינוהזמןכלשנה,60יחד

ניסינוולאמעולםרבנולאטובים,

לינוחלאלכןהשני.אתאחדלדחוק

שבלעדיויורעאנילא.והואכןשאני

הטבע",להגנתהחברהקמההיתהלא

עגמומית.בשתיקהונבלעאלוןמוסיף

אבלקורה,היהמהיודעלאאני"בלעדי

קורה".היהלאשזהודאיבלעדיו

פרופ׳אומרבשמחתו״,שמח״אני

ושותפואלוןשלידידוזהבי,אמוץ

״אניהטבע.להגנתההברהלהקמת

הואלעזריה.מגיעישראלשפרסחושב

בשמירהמחייושניםעשרותהשקיע

החברההישראלי.הנוףעלובכתיבה

פרסאתכברקיבלההטבעלהגנת

אלוןאחר.בענייןמדוברוכאןישראל

כתיבתועלחייםמפעלפרסמקבל

ללאתי״ו.ועדמאל״ףלומגיעוהפרס

היינואםיורעלאאנישלוהכתיבה

החברה״.אתלהקיםמצליחים

הטבעלהגנתשהחברהלפניעור

כבר״אלוןזהבי,מזכירלפעול,החלה

בתפקידמדוברהארץ.נוףעלכתב

וליבחברה,תפקידומלבדוחשובנוסף

הזאת.בעשייהונחלהחלקכמובןאין

ועורךמגישהואבעיתונות,כתבעזריה

הרדיופינתאתשנהמחמישיםיותר

בהםספרים,עשרותפירסםהואשלו,

ארץשלוהצומחלחיהאנציקלופדיה

חייםמפעלעלישראלפרסישראל.

ברכות״.שפעלושולהאנילו.מגיע

אבלפילים.באפריקה,ג׳ונגלזהשטבעחשבו

שאנחנווידענובידייםלנוישמהידענואנחנו

עליו״.לשמורחייבים

ומוז־זריםהיינו״בהתחלהקל.היהלאזה

רים.

$TS1$.ומוזרים$TS1$

$DN2$.ומוזרים$DN2$סוללשהואשהכבישלמישהואזכשאמרנו

שתגי־בכללאתם׳מילנו:אמרופרח,עלעובר

דו,

$TS1$,שתגידו$TS1$

$DN2$,שתגידו$DN2$מדינהפהלהקיםצריךכולם.שלזהפרחים

ראיתםאזושועלים?לטאותעלמדבריםואתם

ויתר־לאאבלמכשול.היינומה?׳אזעכביש,

נו.

$TS1$.ויתרנו$TS1$

$DN2$.ויתרנו$DN2$.מאודתחושהמתוךהתחילהכלהתעקשנו

לנוהיהלאסדורה.אידיאולוגיהמתוךלאחזקה,

ילוסטוןשישאזידענוהכלבסךהשראה,מקור

לאבשווייצריה.לאומיופארקהבריתבארצות

ביקשנושאליודומהארגונימבנהשוםהכרנו

לשמירתהבינלאומיהארגוןלמעשה,לחתור.

אחרמאףלמדנולאממש.שניםבאותןקםטבע

לעשות״.מהבדיוקידענולאהאמתולמען

ניסויתוךהתגבשההטבעלהגנתהחברה

אנשיםלהוציאהתחלנוהראשון״בשלבוטעייה.

מחשבהלנוהיתה״לאמספר.הואלטיולים״,

מביניםשלאכשהסתבראבלנחוץ,שזהמראש

אנחנומהעללהסבירנוכלשכךחשבנואותנו,

הארץ.בכלהדרכתיבחוץ.אלאבחדר,לאמדברים.

התעס־הםאבללפנינו,כברטיוליםאמנםהיו

קו

$TS1$התעסקו$TS1$

$DN2$התעסקו$DN2$,אףובהיסטוריה.בארכיאולוגיהבטופוגרפיה

אנשיםהוצאנואנחנוטבע.עלאזדיברלאאחד

עליו.לשמורוחשובטבעשישלהםלהראותכדי

מד־המתגבשבארגוןלייצרהתחלנוהשניבשלב

ריכים,

$TS1$,מדריכים$TS1$

$DN2$,מדריכים$DN2$רבה״.במידהלנודומים

היתההארגוןבביסוסנוספתציוןנקודת

לאהזה״המפעלגדי.עיןשדהספרביתהקמת

1959״ב-אלון.אומרקונספציה״,מתוךבא

הזמניתהנקודהאתעזבגדיעיןשקיבוץלאחר

הז־בנקודהמבניםנשארוהקבע,לנקודתועבר

מנית.

$TS1$.הזמנית$TS1$

$DN2$.הזמנית$DN2$וראשהעבודהגדורמראשיאלמוג,יהודה

תמר,האזוריתהמועצהשלהראשוןהמועצה

המלח,יםשלהביתבעלבעצמושראהאיש

אותהלהפוךוהחליטהעזובההנקודהאתקיבל

כמ־פלדמןיוסיאתגייסהואנוער.לאכסניית

נהל

$TS1$כמנהל$TS1$

$DN2$כמנהל$DN2$,׳האימפריאליסטי״,פלדמן,אבלהאכסניה

ולח־לשבתמוכןהיה״לאבקריצה,אלוןאומר

כות

$TS1$ולחכות$TS1$

$DN2$ולחכות$DN2$שי־קבוצותלארגןהחלהואלכןגדי.בעין

בואו

$TS1$שיבואו$TS1$

$DN2$שיבואו$DN2$שקראהואהסביבה.עלאצלווילמדואליו

שדה׳״.ספר׳ביתלמקום

המו־אתלחיקםלאמץהחליטוואלוןזהבי

סד

$TS1$המוסד$TS1$

$DN2$המוסד$DN2$.גדילעיןהגיעאמוץאחר״יוםהחדשני

חניכיו",עםדורנחלאתמנקהפלדמןאתופגש

אמוץדברשלובסופודיברו״הםאלון.ממשיך

ספרלביתשלוהמוסדאתוהפךפלדמןאתגייס

בהמשך,הטבע.להגנתהחברהשלהראשוןשדה

לאחרקרהזהשני.שדהספרביתקםבמקרה,

שביקשהלישראל,קיימתקרןנגדשנאבקנו

אמרנוהתנגדנו.מירון.הרעליישובלהקים

להקיםצריךולאמרגליוההרעללשמורשניתן

מו־ממושבצעירבחורתפסנואזבלבו.יישוב

לדת,

$TS1$,מולדת$TS1$

$DN2$,מולדת$DN2$להגנתהחברהמראשילימיםשגיא,יואב

באוטובוסההרלרגלילהתיישבשהסכיםהטבע,

שדהספרביתצמחאוטובוסמאותוגלגלים.בלי

למטרהלנוששמנומבליכך,אחרמירון.הר

ספרבתיועורעורקמוהארץ,כלאתלרשת

שרה״.

לתורההבטןתחושתאתלבמםהתחלתםמתי

רעיונית?למערכתכתובה,

המדעןעםנפגשנוהשבעיםשנות״בראשית

שלבנוסקוט,פיטרהטבעשמירתואישהאנגלי

הואסקוט.רוברטואנטארקטיקההקוטבחוקר

ארבעהעלניצבתהטבעששמירתאותנולימד

וכלכלי״.מדעיאתי,אסתטי,עמודים:

בזה.הםת&קתבלאאבל

שדהספרבבית98בחנוכהיותר,״מאוחר

לש־הציוניהממדנוסף:עמודהוספנוחצבה,

מירת

$TS1$לשמירת$TS1$

$DN2$לשמירת$DN2$.יזהר,ס.עםמיוחדכנסשםקיימנוטבע

היתהההבנהקינן.ועמוסגוריחייםעוז,עמוס

שלאלכן,שלה.הטבעבליישראלארץלנושאין

הואהציוניהממדאנגליה,אוהבריתארצותכמו

שלנו.התרבותואתאותנוהמייחדנוסף,עמוד

אפשראילארץהקשרהתנ״ך,העברית,השפה

ההרים,בליהארץ,שלהטבעבליעליהםלחשוב

המדרכותוהעונות.החיותהצמחים,העמקים,

לארץ״.קשרלאהןאביבתלשל

מכשילמבחינתן*הואשהטבעוכתבתאמרת

מחזיקעדייןאתהלאומייב.רגשותלטיפוח

הזאת?בדעה

בידהתנ״ךעםיזרעאלבתלעומר״כשאני

ואליהובגלבועשאולוברק,דבורהעלומדבר

לאלאומיים?רגשותמטפחאניהאםואחאב,

הג־עלמדברכשאניאחד.דברהכלאצלייודע.

לבוע

$TS1$הגלבוע$TS1$

$DN2$הגלבוע$DN2$ממרחביהבעמק,התיישבותעלמדבראני

המעשהאתלהגדיראפשרמבחינתי,והלאה.

כציונות״.

ארץשלברעיוןתמיכההבעת1967אחרי

בתפיטהמחזיקעדייןאתההשלמה.ישראל

הזאת?

גדולהלעלייהקיוויתיהמלחמה״אחרי

הנחתיקפא.הכלושומרוןשביהודהוראיתי

כמהאחריהארץ.בכליהודירובלגבששנוכל

וחזרתימעמדמחזיקלאשהרעיוןהבנתישנים

אמוניםלגושקשרליאיןזה.אתכתבתיגםבי.

אחריהם״.ואהיהלפניהםהייתיולמתנחלים.

היש־מחנון?חלקבעיניךהםהערביםגטהאט

ראלי?

״אין

$TS1$היש״אין$TS1$

$DN2$היש״אין$DN2$וכתבתיערביתמדבראניספק.שום

אנילמתנחלים,בניגודבערבית.ספריםשלושה

קיים״.כדברהערביםאתרואה

בלילותמופיע

נולדקוזירובסקי,וחייםשרהשלבנםאלון,

מלחמתשלסיומהעם1918בחורףבאוקראינה

משפחתבחיקעברהילדותוהראשונה.העולם

ווהליןשבפלךעיירהבהורושקי,שישבהאמו,

לפנישנים״ששהרוסית.האימפריהבמערב

לני־שניםמאהכרוסיהחגגו1912ב-שנולדתי,

צחון

$TS1$לניצחון$TS1$

$DN2$לניצחון$DN2$הזאת״מהסיבהמספר.הואנפוליאון״,על

לקוטוזוב,העיירהשלשמהאתלהחליףהחליטו

שה־רוסיגיבורקוטוזוב,מיכאילהגנרלשםעל

ציל

$TS1$שהציל$TS1$

$DN2$שהציל$DN2$תעו־ליכשהוציאונפוליאון.מירירוסיהאת

דת

$TS1$תעודת$TS1$

$DN2$תעודת$DN2$שםכישקבעסובייטישלטוןכברהיהלידה

בצבאלוחםשםעלוייקראשוביוחלףהעיירה

ילידאנישליבתעודהלכןוולוררסק.האדום

שהיהודיםקוטוזוב,ילידאניבפועלוולודרםק,

הזאתהאנקדוטההורושקי.להלקרואהמשיכו

כיאםצמחתי.שממנוובוהוהתוהואתממחישה

מספיק״.לא

אותונושאתכשהיאאמוהגיעההורושקיאל

ציון,פועליבמפלגתפעילשאביו,לאחרבבטנה,



משהו,עלכשנלחמים״לפעמים,

אבודה,נראיתהמערכהאםגם

יבואמאיןלדעתיכוללאאתה

צריךאבוד.לאדברשוםעזרך.

הצלחה,עדאוהסוףעדלהילחם

הכישלוףעדאו

יחד״אנחנוזהבי:אמוץפרוסיעל

ביחסיםהיינוהזמןכלשנה,60

ניסינוולאמעולםרבנולאטובים,

נוחלאלכןהשני.אתאחדלדחוק

לא״והואכןשאנילי

שנאנקהאודסה,מגוריהםעיראתלעזובבהדחק

והצ־האנגליםשלהפגזותתחתימיםבאותם

רפתים.

$TS1$.והצרפתים$TS1$

$DN2$.והצרפתים$DN2$הוריה,לביתלנסועממנהביקש״אבא

ציפוריםכשציוציאלוןאומרנסעה׳/היאאז

ומתמשך.מונוטוניבצלילהחדראתממלאים

הואכשנולדתיהקשר.ביניהםנותקכך״בעקבות

להישאםידעהלאוהיאאשהלוישאםידעלא

הדודבכלל.נולדהבכורבנואםידעלאהואאיש.

ופיברקלדוארהלךאמא,שלהצעיראחיהשלי,

אתבירךובואותוכתבאבאכאילוברכה,מכתב

נברא״.ולאהיהשלאדברהבן.להולדתאמא

והבןהאםחזרויחסי,שקטשלתקופהלאחר

זיכ־ליוישארבעגילעדשם״הייתילאודםה.

רונות

$TS1$זיכרונות$TS1$

$DN2$זיכרונות$DN2$אזניסה״אבאאומר.הואמהעיר",מעטים

היההואיהודים.פועליםשלקואופרטיבלהקים

לוועי־לקייב,יצאהוא1922ב-מאוד.עסוקאיש

דה

$TS1$לוועידה$TS1$

$DN2$לוועידה$DN2$השתנו.דבריםמשםציון.פועליהנהגתשל

הקו־המפלגהשלהיהודיתהחטיבההיבסקציה,

מוניסטית

$TS1$הקומוניסטית$TS1$

$DN2$הקומוניסטית$DN2$שו־ביותר,הגרועיםהמועצות,בברית

נאי

$TS1$שונאי$TS1$

$DN2$שונאי$DN2$קומוניסטהיהשלאמיכלאתשרדפוציון

בה,המשתתפיםוכלועידהאותהעלהלשינו

היוביניהם.היהאבאונשפטו.נאסרואיש,50כ-

נחשבלאכנראההואשגורשו,מיהיושנאסרו,מי

תנאי".עללמאסרנשפטולכןשמןלדג

אלוןשלאביונשאראירועאותובעקבות

חופשייםשנשארוהמעטיםההנהגהמחבריאחד

הת־הםחופשי,כברהיהכשהוא״ואז,באודסה.

חילו

$TS1$התחילו$TS1$

$DN2$התחילו$DN2$״הואמריר.בטוןאלוןמוסיףאותו״,לרדוף

ארבעמגילמקום.בשוםהיהולאהזמןכלנרדף

רקבלילות,מופיעהיההואממנו.זיכרוןליאין

נתפסגםבסוףאותו.חיפשוהזמןכלכיפעם,מדי

וני־למשפטהועמדהואבמוסקבה.אחותובבית

דון

$TS1$ונידון$TS1$

$DN2$ונידון$DN2$שלהביקוריםבאחדשנים.שלוששללמאסר

אמרהואלמוסקבה,צפוניתבעיר־אסיריםאמא,

הפעםשלך׳.להוריםוסעיהילדיםאת׳קחילה:

יחז־כפרבמושבישראל,בארץכברהיוההורים

קאל

$TS1$יחזקאל$TS1$

$DN2$יחזקאל$DN2$יזרעאל״.שבעמק

עלתהשבע,בןבשאלוןאביו,ללא1925ב-

כעבורוהגיעהאודסהבנמלאונייהעלהמשפחה

אלינויצאומהחוף״קילומטרליפו.ימיםעשרה

בחבליםעלו״הםאלון.נזכרבסירות״,יםשודדי

בחוףוהחפצים.הנוסעיםעלוהתנפלולאונייה

עדדי־די־טי.אזהיהלאכיבליזול,אותנורחצו

אחרבאף.הזההריחאתמריחשאנילינדמההיום

לאחלמשפחה,יחזקאל,לכפרברכבתפנינוכך

וסבתא,סבאגםהשנייה.העלייהחבראמא,של

היתהאמאבמושב.לנוחיכוהכרתי,כברשאותם

קטנים.ילדיםשלושהעםארבעים,בתבערךאז

מילהידעהלאהיאאבלגננת,היהשלההמקצוע

בעברית״.

חוזר?אבאמתי

שנים.עשרבמשךשאלתיהזאתהשאלה״את

עודקיבלכךואחרמאסרשנותשלושסייםהוא

למז־לעיר.מעירעברהואבסיביר.שניםשלוש

לו,

$TS1$,למזלו$TS1$

$DN2$,למזלו$DN2$לאנשיםלעזורואפילולהתקייםהצליחהוא

יש־לארץהגיעהוא1934ב-ומקור.מרעבשמתו

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$ביפו.בנמלהיתהשלנוהראשונההפגישה

אפילואבא,פתאוםלקבלקללא16בןהייתי

שנים״.אותןבכלמכתביםקשרלנושהיה

שהמחויבותהקשייםעלאיתודיברת

למשפחה?הסבהשלוהאידיאולוגית

לשאולצריךהייתיולאפקפוקליהיה״לא

שמדוברברורליהיהלמשפחה׳.עשית׳מהאותו

המניעיםאתהבנתיהכל.לפניהרעיוןבתפיסה

שלההשלכותעלמעולםאיתודיברתיולאשלו

עלינו״.מעשיו

סוציאליסטיציונירעיון

הספרבביתהחלהטבעעםאלוןשלהרומן

רעועים,עץצריפימשנישהורכביחזקאל,בכפר

אליעזרלטבע,המוריםשניודעת.טובמלאיאך

הצ־אלוןאתשהטעינוהםתלמי,ומשהשמאלי

עיר

$TS1$הצעיר$TS1$

$DN2$הצעיר$DN2$לצומחמתפשרתבלתיובאהבהבסקרנות

צנצנות,היושמאלישלהקטןהטבע״בחדרולחי.

בשלוליות״,לחטטרשתחרקים,ללכידתרשת

האדומה.מהכוסשובולוגםבערגהאלוןמספר

ואוספיםהחוצהאיתויוצאיםשהיינוזוכר״אני

לצפרדעים.שנהפכועדאותםמגדליםראשנים,

אס־מזדווגים.הםאיךוהתבוננושבלוליםאספנו

פנו

$TS1$אספנו$TS1$

$DN2$אספנו$DN2$יצאנואותן.והדגרנותרנגולותביצילכיתה

חלום״.היהזהפרחים.ציפורים,בחוץלראות

השמיםגרמיעלאמוןהיהתלמיהמורה

בערבים,אותנולהוציאנוהגהיה״הואוהרוח.

וחיוךאלוןמוסיףהכוכבים״,עלאותנומלמד

אתבמושבהספרבביתלימד״הואפניו.עלעולה

כולםנמצאנואחרבחללח׳.עדמג׳הכיתות,כל

כלמושיבמטלות,כיתהלכלמחלקהיהוהוא

יוצאבאופןוכך,החדר.שלאחרתבפינהקבוצה

עללמשללשמועהיהיכולג׳בכיתהילדדופן,

כללמדה.ח׳שכיתהפלביוסיוספוםשלכתביו

מיוחדת.מאורלתערובתשםהתערבבוהתכנים

עםההואהספרמביתשיצאתילהגידיכולאני

מאוד״.גדולרכוש

לתחומימחוץאלאלוןשלהראשונההיציאה

מטעםבוחןשלערנותובזכותהתאפשרההמושב

לביקורשבאהמנדט,ממשלתשלהחינוךמחלקת

שהתרשםבוחן,אותויחזקאל.בכפרהספרבבית

כיתהתלמידאזמאלון,שהפגיןמהיכולת

תי־לימודיםלהמשךהנעראתלהעבירהמליץ

כוניים

$TS1$תיכוניים$TS1$

$DN2$תיכוניים$DN2$נחשףבעירבחיפה.הריאליהספרבבית

מההוויבתכליתשונהזר,בורגני,לעולםאלון

לת־הצטרףתקופהבאותההעמק.בשדותשהכיר

נועת

$TS1$לתנועת$TS1$

$DN2$לתנועת$DN2$בהחלט־מכריעמהלךהעולים",״המחנות

תו

$TS1$בהחלטתו$TS1$

$DN2$בהחלטתו$DN2$שאלךשהחלטתירגע,שם״היהלחיות.היכן

לארעיוני,ענייןהיה״זהאומר.הואלקיבוץ״,

עצמיתלהגשמהחינכובתנועהעיר.חיירציתי

מסוים,דברלעשותשצריךחושבאתהאםולכן,

אתה׳תעשה',לוואומרלמישהוהולךלאאתה

בעצמך״.עושה

ומחייהעירמחיישטעםלאחר20בגיל

לקיבוץופנהאחרתחייםבדרךבחרהמושב,

״רציתייחזקאל.מכפרהרחקלאהשיטה,בית

סוציאליסטיהציונילרעיוןתשובהשתיתןדרך

עבו־אדם,בניביןשוויוןניצול,ללאחייםשלי:

דת

$TS1$עבודת$TS1$

$DN2$עבודת$DN2$,לספרו:בהקדמההחלטתואתהסבירארמה״

המי־אתשאיגדאלבוםתצלומים״,אלון:״עזריה

טב

$TS1$המיטב$TS1$

$DN2$המיטב$DN2$מאזשצילםוהטבעהקיבוץהמדבר,מצילומי

שבקיבוץציפיתילאביולוגיידע״כבעל1940

״אבללספר,בהקדמההוסיףחדש"׳,׳אדםייווצר

הישן׳׳האדםיכולהקיבוץשבמסגרתהאמנתי

יותר״.נכוניםחייםלחיות

זחילההיתהלקרקע,עלייהבקיבוץהיתה״לא

הזמניתמהנקודהשנים,שלוששנמשכהאטית

מתגורריםאנחנושבהלנקודהוערחרורבמעיין

עלשמונחהספראתופותחאומרהואהיום״,

במדברטייליםשלבשחור־לבןתמונותהשולחן.

דף.אחרירףהשיטה,בביתהחבריםחייותיעוד

לעבור,והחלואוהליםשניבשטחהקימו1935״ב-

בהתחלההמעבר.אתסיימוכשהגעתי,1938ב-

מלריה.קיבלתיגםשםבמחצבה.ועבדתיגרתי

קדח־והתאוששתי,קדחתיבהפסקות,שנתיים,

תי

$TS1$קדחתי$TS1$

$DN2$קדחתי$DN2$.ופרדהעגלהקיבלתיכךאחרוהתאוששתי

והפ־בהמותזוגקיבלתיכךאחרעגלון,והייתי

כתי

$TS1$והפכתי$TS1$

$DN2$והפכתי$DN2$.שהקרןאחרימיד23בגילכך,אחרלחורש

נש־חרובים,יערהגבעותעלכאןנטעההקיימת

לחתי

$TS1$נשלחתי$TS1$

$DN2$נשלחתי$DN2$יערן״.להיותהתנועהידיעל

השנייה.העולםמלחמתפרצהמכןלאחרשנה

״בקיבוץאלון.אומרקיום״,בחרדתאז״נמצאנו

עצמה,אתשגייסהחבריםאסיפתאזהתקיימה

ואניחברים,שלושהלפלמ״ח.שנילבריגדה,זה

לקורסיצאנובגולה.לשליחותיועדנוביניהם,

למשימה,התכוננושנהוחציב׳פלמ״חשנקרא

שניהיהודים.אתבאירופהולארגןלצאתבמטרה

שלבסופואנילפרס.שניליוון,אחדיצאו,חבךי

לאלחו־מקוםשהתפנהכיווןיצאתי.לאדבר

טאית

$TS1$לאלחוטאית$TS1$

$DN2$לאלחוטאית$DN2$היהשאפשרהיחידהוהאלחוטאיתבביירות

בחיפההעוליםבמחנותמדריכההיתהלהוציא

מהקורס״.לשםאותישלפו
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התאכזבת?

אצל־כך,כלעליושלועגיםהתנועה״דין

נו

$TS1$אצלנו$TS1$

$DN2$אצלנו$DN2$הקיבוץ,החינוך,המפלגה,רציני.ענייןהיה

מגי־עםארוןכמוזהאחד.היההכלההסתדרות

רות.

$TS1$.מגירות$TS1$

$DN2$.מגירות$DN2$באותונשארתאבללמגירה,ממגירהעברת

ארון".

פימפסומסוימתשבמידהמרגישלאאתה

שלך?הפוטנציאלאתזיהולאבקיבוץ,אותך

1952ל-1938ביןדרמטיות,כךכלבשניס

הגוער?בתנועתלהדרכהשלהואותך

לפ־אחדכגוףהלכובתנועהשלי״החניכים

למ״ה,

$TS1$,לפלמ״ה$TS1$

$DN2$,לפלמ״ה$DN2$אתוייסדוהעצמאותמלחמתאתעברו

אתביזבזתילאמשהו.עשיתיאזרביבים.קיבוץ

ערך״.בעלהואבתנועהשבניתימההזמן.

עגומהפרשה

הסביבתייםהמאבקיםהנינוח,מזגואףעל

השתתףובהםהובילשאותםוהקשוחיםההרואיים

הכ־עלהמאבקחייו.ממפעלחשובנדבךמהווים

רזת

$TS1$הכרזת$TS1$

$DN2$הכרזת$DN2$הדגלמאבקנחשבלאומיכפארקהכרמלהר

30ה-״בשנותהטבע.להגנתהחברהשלהראשון

בכרמלאדמותלרכושיהודיםעודדוהמוסרות

״יהודיםאלון.מזכירשכונות״,שםלהקיםכדי

פרצל־תוכניתהיתהוכברמהכרמלשלישקנו

ציה

$TS1$פרצלציה$TS1$

$DN2$פרצלציה$DN2$מסיבותאז,ההר.עלוכבישיםשכונותשל

מלחמתהראשון,הערביהמרדכמוהיסטוריות

הפרויקטהעצמאות,ומלחמתהשנייההעולם

ושוב".שובנדחה

להניעענייןבעליהחלו50ה-שנותבאמצע

שיש״כשהבנובכרמל.הבנייההליכיאתמחדש

הפנים״,שראזבר־יהודה,לישראלהלכתיבעיה,

שה־רוציםשאנחנולו״הסברתיאלון.מספר

כרמל

$TS1$שהכרמל$TS1$

$DN2$שהכרמל$DN2$הגשנותקופהבאותהלאומי.פארקיהיה

ושמו־לאומייםגניםל׳חוקההצעהאתלממשלה

רות

$TS1$ושמורות$TS1$

$DN2$ושמורות$DN2$,אחרממשלהשלפיזורעקבשנחקקטבע׳

ולאבעיותאזליהיולא1963ב-רקממשלה

המזכי־דרךלעבוראוסליחה,להגידצריךהייתי

״איו

$TS1$המזכי״איו$TS1$

$DN2$המזכי״איו$DN2$קשרלי

אמוניםלגוש

ולמתנחלים.

לפניהםהייתי

אחריהם.ואהיה

בניגוד

אנילמתנחלים,

אתרואה

כדברהערבים

מדבראניקיים,

וכתבתיערבית

ספריםשלושה

בערבית״

יגורלקיבוץאליונסעתיפשוטבר־יהודה.שלרה

הצלחנורברשלבסופובמרפסת.אצלווישבתי

לירותמיליון70שהקצתההממשלה,אתלשכנע

שט־רצףהבטחנוכךקרקעות.בעלילפצותכדי

חים

$TS1$שטחים$TS1$

$DN2$שטחים$DN2$דונמים".אלפישלירוקים

עםקרוביםבקשריםשהתברךאלון,אבל

ס.אוכרמלמשהבן־אהרון,כיצחקפוליטיקאים

שלההסברהבמערךבעברוחלקנטלואףיזהר,

כשידותמידיצאלאהעבודה״,״אחדותמפלגת

יוז־לסכלשהצליחהפעילותלצדהעליונה.על

מות

$TS1$יוזמות$TS1$

$DN2$יוזמות$DN2$יישובהקמתהכרמל,עלשכונותכבניית

אילתבמפרץזיקוקבתיהקמתמירון,הרעל

שה־הברפרחילמעןהציבוריהקמפייןוניהול

סתיים

$TS1$שהסתיים$TS1$

$DN2$שהסתיים$DN2$גםהיוהבר,פרחילהגנתהחוקבחקיקת

נגדהמאבקהיהשבהםהגדולאוליכישלונות.

משטחוחלקעלהכרזהולמעןהחולהאגםייבוש

עגומהפרשההיאהחולה״פרשתטבע.כשמורת

להגנת״כשהחברהבמרירות.אלוןמאשרמאוד״,

לביצוע.בדרךכברהיההייבושענייןקמה,הטבע

אותולהגדיראםיודעלאאניהזוי,דברשםקרה

פשע״.אושטות

יהושעיריעלנקנההחולהלייבושהזיכיון

1934ב-היישובהכשרתחברתמטעםחנקין

אחוזיםכשבעהאדמה,היתהלא״כשליהודים

התעכב״הייבושאלון.אומרישראל״,מארץ

המל־נדחתהבכרמלשהבנייהסיבותמאותן

חמות.

$TS1$.המלחמות$TS1$

$DN2$.המלחמות$DN2$-שה־הדפיםאתפתאוםהוציאו1951ב

צהיבו.

$TS1$.שהצהיבו$TS1$

$DN2$.שהצהיבו$DN2$השתנה,המצבשבינתייםהסתכלולא

הוד־שהמלריהשלנו,שהארץמדינה,כברשיש

ברה

$TS1$הודברה$TS1$

$DN2$הודברה$DN2$למרותדונמים.כמהבעורממשיצורךואין

יפתורהביצהשייבושהקונספציהנשארהזאת,

עודמים,יהיויתקיימוהנסיםשכלהכל,את

אתשננצללחקלאות,שישמשודונםאלףמאה

רצועבודה.ליהודיםותהיהשבקרקעיתהכבול

לפועלולהוציאמהירבכלהשממה׳את׳להפריח

לאומי״.מבצע

לדורות.בכייההיתההתוצאה

החברהשלבבסיסהשיושבתהטראומה״זאת

לשכ־הצלחנולאנכשלנו.פשוטהטבע.להגנת

נע.

$TS1$.לשכנע$TS1$

$DN2$.לשכנע$DN2$מקו־רקלאעולמי,ערךבעלתהיתההחולה

מי.

$TS1$.מקומי$TS1$

$DN2$.מקומי$DN2$דרומיהכיהקצהשלהמפגשמקוםהיתההיא

צפוניהכיוהקצההצפוני,החיועולםצמחייהשל

ובביצה.ביםנפגשוהםדרומי.חיועולםצומחשל

בגללאכפת?היהלמיאבלזה,אתידענואנחנו

החולה?״אתייבשולאוצפרדעמיםששוניכמה

פעיליםהיוםגםמקבליםהזהמהסוגתשובות

םםגוןבעמקמלוןהקמתלמ:ועשמבקשים

בעמקמגידותעופהשדהאתאושבתמנע

יזרעאל.

תעו־שדההקמתמאבקים.מאותםחלק״אני

פה

$TS1$תעופה$TS1$

$DN2$תעופה$DN2$המורכבהעמק,נורא.דברהיאהעמקבלב

ופרחים,ציפוריםמטעים,קיבוצים,ממושבים,

שדהללבונכניסאםהציוני.מהאתוםחלקהוא

נהרוגוהמטוסיםשסביבוהמפעליםעלתעופה,

עמק״.יותריהיהלאאותו.

הפעיליםשלההתמודדותאתתופמאתהאיך

היום?הסביבתיים

הסביב־לפעיליםיותרקשהשהיום״ברור

תיים.

$TS1$.הסביבתיים$TS1$

$DN2$.הסביבתיים$DN2$גדול.הוןנגדנאבקיםהיוםלעבר,בניגוד

השט־רובהסביבתייםהמאבקיםאתכשהתחלנו

חים

$TS1$השטחים$TS1$

$DN2$השטחים$DN2$דונם.כלעלנאבקיםאנחנוהיוםפתוחים,היו

אידיאולוגית.דיברנונאבקנו,כשאנחנובשעתו,

הני־עכשיו,בנימוקים.אנשיםלשכנעהלכתי

מוקים

$TS1$הנימוקים$TS1$

$DN2$הנימוקים$DN2$דנקנרנוחיאותשובהיצחקבשבילשלי

אותםמענייניםלאונימוקיאניסחורה.לאהם

עלדיברנופעםבכסף.מתענייניםהםבכלל.

אגב,כסף.עלרקמדבריםהיוםומושגים,ערכים

נלחמ־אזבידם.נמצאהואאבלשלנו,כסףזה

נו

$TS1$נלחמנו$TS1$

$DN2$נלחמנו$DN2$כברעכשיונופים,עלהבר,חיותעללשמור

הסביבהעלכבדים,מזהמיםנגדבמאבקיםמדובר

פשוט״.לאבכללותה.

מהעולםחלק

הכו־מולניצבהגדול״״ההוןשבההמציאות

חות

$TS1$הכוחות$TS1$

$DN2$הכוחות$DN2$בגילוגםמנוח.לאלוןנותנתלאהירוקים

חזיתבכלכמעטשותףבפרטים,מעורההוא

מלהיותרחוקמוטרד,מאור״אנישנפתחת.

הכסףנגרנלחמים״אנחנואומר.הוארגוע״,

בעיהבעיות.אינסוףהשטהפניעלשמעלה

כניסההיאמזההאנישאותההדשהמרכזית

זהכללבדרךשלנו.למרחבזרותחברותשל

שותפיםמכניסותישראליותכשחברותקורה

מהשואל:אניסיניות.חברותלמשלחיצוניים,

נת־עכשיוהאםשלנו?מהנופיםלסיניםאכפת

חיל

$TS1$נתחיל$TS1$

$DN2$נתחיל$DN2$דואגיםלאאפילוהםתנ״ך?אותםללמד

שלהם״.לנופים

אניהכל,״למרותנואש.אומרלאהואאבל

מרשהלא״אניבחרות.פוסקהואמהם״,נרתעלא

לפעמים,מרשה.לאאבוד.שזהלעצמילהגיד

נראיתהמערכהאםגםמשהו,עלכשנלחמים

שוםעזרך.יבואמאיןלדעתיכוללאאתהאבודה,

למנוע,הצלחנולאחרונהרקהנה,אבוד.לאדבר

להקיםגדולהתוכניתמאבק,שלשניםאחרי

מגדלים.שלעירוניתשכונהבחירייהבפארק

עדאוהצלחה,עראוהסוףערלהילחםצריך

אבוד.הכלכוחבלילמאבק.כוחחייביםהכישלון.

נושאי10זהברגעלנוישהטבעלהגנתבחברה

אסוראילת.ועדמהחרמוןוקטנים,גדוליםמאבק,

להתייאש״.

להת־בגילך,גםהכוה,אתשואבאתהמהיכן

מיד

$TS1$להתמיד$TS1$

$DN2$להתמיד$DN2$נגמרים?שלאבמאבקיםולהתערב

שהילדרוצהאניאמיתיים.בדברים״מדובר

עםבשרהרצהחוגלהלראותיזכווהניןהנכדשלי,

יראושלאבשמים.ועוףנחשיעל,צבי,אפרוחים,

אותישמעסיקמהבפורמלין.אוחיותבגןרקחיות

אניהטבע,עלממונהלאאנילבנאדם.יהיהמהזה

אתיבענייןמדוברוצבעוני.כלניתעלמגןלא

כליאינוהעולםבעולם.האדםשלבמקומובכלל,

הטבעמהעולם.חלקהואהאדםהבנאדם.שלשרת

החברה״.לקיוםהכרחירברהוא

coby.bs@gmail.com


