קובי

עזריה

אלון

בעמק

יזרעאל ,ליד

הקמת

החברה

הטבע,

פרחי

ספרים,

ספר

השיטה.

הבר,
בתי

ייסוד

שדה,

פינת

הרדיו ״נוף ארצנו״
ומאבקים
הרואיים

קיבל
פרס

סביבתיים

בגיל

עזריה

להגנת

אלון

שלו

את

הייחודית

הטבע .זה

התחיל בטיול

למדבר

החיה
הנדירה
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ישראל על

תרומתו

לארץ

להגנת

הקמפיין

לשמירת
35

בית

המדרכות

של תל

אביב הן

לא

קשר

בךשמרוון

הראשון

יהודה

מכולו

ראוי לפרס
הטבעבישראל,

״שבילים יש בנגב
ועליחב קצתחול וקצתלמ,
והרבדו שטהי אבגימ ,אבל גב שטהיב רכיב,
והב אינב מכוביב

עשבהבולע

בזכות

תרומתו הייחודית להגנת

בזכות היותו אבי רעיון שמי־
$TS1$שמירת$TS1$

$DN2$שמירת $DN2$הטבע ,אהבת הארץ ,טיפוחוהנחלת
רת
לידיעת הארץ ,טבע ונופי הארץ,טיולים
ארץ ישראל והגנה על הטבע וערכי הסביבה
החינוך

ומטשטש

חהולביב .עבר מישהו בשביל
את עקבות
או במישורהחול והרי עקבותיו טבועיב
לשעות אולימים״

וחקר

במשך עשרות שנים״.

אלון,
כיאה לאיש מעשה,
קבוצות ולשדר בקול ישראל
״נוף ארצנו״,

המשודרת

שממשיךלהדריך
את פינת הרדיו

מאז

משתדל

1959

להפגין
המילים
בגילויי שמחה .״מאז ההודעה על הזכייה
לצאת
לא מפסיקיםלצלצל ,חברים,עיתונאים אבל
הפרס הכיגדול שלי זה אם מישהו שומעאותי״,
איפוק

מהמאורע ,לא

הטובות

מוכןלהתעכב על

עליו,
שמורעפות

הוא אומר .״יחד עם זה״ ,הוא

״ברור

שהכרה זאת היא

מבהיר בנימוס,

החשוב

הדבר

$TS1$שבקיבוץ$TS1$
שבקי־
הפתעה גמורה״ ,הוא פוסק בגינת ביתו

בוץ
ץ $DN2$בית השיטה .״לא ציפיתילבשורה שהגיעה
אלון,מחלוצי הפ־
$TS1$הפעילים$TS1$
החוקר עזריה

פתאום׳ /מגלה
$TS1$לאחרונה$TS1$
לא־
שהתבשר
 $DN2$לשמירת הטבעבישראל,
עילים
חרונה
ונה $DN2$כי זכה בפרס ישראל עלמפעל חיים ,על
תרומתו הייחודית להגנת הטבע בישראל.
״ב 1984 -קיבלה החברה להגנת הטבע את פרס
העניין״ ,הוא מס־
$TS1$מסביר$TS1$.
ולכן חשבתי שבזה תם
ישראל
והטלפון
$DN2$.״אבל זה קרה .ישבתי במשרד שלי
ביר.
צילצל .בצד השני היתה מזכירתו של שר החינוך,
שהשר רוצה לדבר איתי.
גדעון סער .היא אמרה
׳טוב׳ .הוא הודיעלי .לאנפלתי מהכי־
$TS1$מהכיסא״$TS1$,
אמרתי:
עולה עלפניו .״גם
ילדותי
סא״,
$DN2$,לוחשאלון וחיוך
לאהתחלתילרקוד בחדר״.
בשעת צהריים ,לבוש מכנסי ג׳ינסוחולצה
אדומה,
רגליו מתבוססות בצמחייה ירוקה .במע־
$TS1$במערב$TS1$
ואלון ממשיך
 $DN2$נשקף הר
רב
בהליכה ,עובר
הגלבוע
לשניים״,
בין פרחלעץ .״הגינה שלנו מתחלקת
הוא אומר ,מצביע על הקרקע וקובע בחיבה:״אלה
עשביםרעים״.
הקדמי

של

אחר כך הוא

הגינה ,החזיתי,

מסביר
מופקדת

״הצד שלה הוא הצד׳התרבותי׳,

שאפשרלקנותבמשתלה״,
קללה.״כאן ,בצדשלי,

צעיר

הצד

לטאות

אלון,כאילוזו
מדגיש

עץ האגוז יש פה גם,

בקופסאותהקינון,

החברה להגנת
$DN2$הגדול $DN2$והוותיקבישראל,
דול
לפסגת עשייתו שלאלון .שנתיים לפני כן,
בגיל  32נפגש
אלון ,אז סטודנטלהוראת הטבע
בסמינר הקיבוצים בתל אביב ,עם אמוץ זהבי.

בשנה

שעברה בקעולנו

״הוא היה סטודנט ,צעיר
אלון .״המפגש הראשון בינינו היה
צפר״ ,מספר

ממצרים,

רקפת אחת וקנרס ,שהוא

הטבע ,הארגון הסביבתי הג־
$TS1$הגדול$TS1$
נוסדה ב1953 -

ארטישוק

בית קטן של
גוזלים״.
שמונה
משפט
אלון ,בן  93הוא שביל ללא סוף .כל
שלו מוביל למקום נוסף,לסיפור חדש .מעץ
האגוז הוא ממשיך לחדר העבודה שלו ומתיישב
ירגזים.

בין

מדפים עמוסים ספרי שירה,

אמנות,לקסיקון

ראית
ית$DN2$

ושועלים

פרחים

יש בה חרציות ,בן־חצב יקינטוני ,פרגים ,עצי

בר .על

המתגורר בקיבוץ מבוא המה קרא בעיתון

מבקשת המלצות לאנשים
שהוועדה
לפרס״ ,מגלהאלון וצוחק מהאופן שבוהגורל
״למעשה ,ביום האחרון לש־
$TS1$לשליחת$TS1$
זימןלו את הזכייה.
$DN2$לשליחת $DN2$ההצעות ,אותו בחור פתח אתהעיתון ,קרא
ליחת
להציע את השםשלי ,אפי־
$TS1$אפילו$TS1$
את המודעהוהחליט
ומעולם לא נפג־
$TS1$נפגשנו$TS1$.
$DN2$אפילו $DN2$שאין בינינו היכרות אישית
לו
$DN2$נפגשנו $DN2$.מכאן הכל בעצםהתגלגל .אני יודע שאחר
שנו.
לוועדה  600מילה
כך גם ביקשו ממנו לשלוח
אלון׳ .אז הואהחליט
על׳חייו
ופועלו של עזריה
להתקשר לבןשלי,
גלעד ,וביקש סיועבעניין.
בעקבות הפנייהלגלעד הבנו שהמועמדות שלי
עומדת בכלל על הפרק״.

נמצאת גינת צמחי הבר.

דקל

משהו גבוה

הראויים

אשתו רות.

שם יש

ביותר

שמדינהיכולה לתתלבנאדם.
מפרסישראל .אני בהחלט לאמזלזל בזה ,אני
מתרגש,אפילו שפרס לא היהמעולםחלום חיי.
זה גם בניגודלטבע שלי לקפץמענייןכזה״.
ועדת הפרס הגיעה אלאלון כמעט במקרה,
איש מטעמו לא הציע את שמו .״מדריךטיולים
אין

כי על

וראי

שלא

מונחים

את חברון ,כפר יאטה,

המשכנו

מזרחה על

 $DN2$שבה הכל נפתח״.
דה
הוא חוזר

ספה,

מקשיבהבשלווהלשיחה,לע־
$TS1$לעתים$TS1$

בו

משהו אחר.

המדבר מלאחוויות .עברתי אותו

בלילהוביום ,בחום ובקיפאון ,בצימאון

ובמפגש

עםבעליחיים .לא סתם המדברשלנו
בראשית׳״ ,הוא אומרולוגם מכוס זכוכית שאליה
מזג סודה ומעט יין אדום.״אבל נדמהלי שצריך
חושים כדילהרגיש את זה ,אחרת אתה רואה רק
אבנים
וחול״.
מכונה ׳ארץ

הרמה

כפר בנינעים .פתאוםהגענולנקו־
$TS1$לנקודה$TS1$

חלוץ

הפעילים

מתרגש בק־
$TS1$בקלות$TS1$.
עכשיובזיכרונו,

לות.
 $DN2$״זאת היתה התפעמות אדירה,לפניהעיניים

נפגשנו גם בקיבוץחול־
$TS1$חולתה$TS1$.

החולה .אני זוכר שלקחתי
למתי
$DN2$וצילמתי$DN2$
את
הקמת החברה להגנת הטבע .בסוף אותו
הואצילם .בהמשך הצטרפנו שנינו,כסבלים,
עשור נמנהאלון עם הקבוצה שיזמה את הקמת
רשות הטבע והגנים ,שנאבקה מיוםהיוולדה
למשלחתלנגב שחיפשה במשך שלושה שבועות
תוואי דרךלכביש ,ממצפה רמוןלקיבוץ קטורה.
ולהגדירן בחוק
לשמר מערכות טבע ייחודיות
אז מדייגים סירה וצי־
$TS1$וצילמתי$TS1$

בת
משניות ,כרכי
$DN2$יושבת$DN2$לצדו על

וספרי טבע .על המדפים
העליונים

לשם

בסמינר ,אבל

אחר כך

שנים,

תה.
$DN2$חולתה$DN2$.לי היתה שם אחות והוא חקר ציפורים בעמק

למדבר ,אני רואה
עיניים.״אני מכור
תים
אנציקלופדיה מק־
$TS1$מקראית$TS1$
יודאיקה,
$DN2$לעתים $DN2$עוצמת

קנקני נחושתועל הקירתלויות תמונותגדולות
של אירוססגלגל ,דוכיפת מעוטרת כתר והרים
״לצערי ,אנחנו חיים בת־
$TS1$בתפיסה$TS1$
לבנים במדבר יהודה.
סה $DN2$שהמדבר הוא פגע רע ,מכוערולאנחוץ״,
פיסה
מתרעםאלוןושולח מבטבתצלום המרהיב.״יום
אחד ,ב 94 -יצאתילטיול במדבר יהודה.עברנו
הגבוהה ,דרך

ממני

בכמה

ונחשבת

זה 70

שנה

מתמידאלוןלעסוק
בפעילויות
הקשורות לשמירה על הנוף והט־
$TS1$והטבע$TS1$

נפתח שטח ענק של מדבר יהודה .לא דומה לשום
הסברה וחינוך
אלון,
$DN2$והטבע $DN2$בארץ.
נכבשתי
דבר שראיתי קודם.מהטיול הראשון
בע
$DN2$בתחילת $DN2$שנות ה50 -
חילת
בקסמו שלהמדבר״ .הוא מספר ,ואשתו רות יוש־
$TS1$יושבת$TS1$

מורה דרך ומחנך ,יזם כבר בת־
$TS1$בתחילת$TS1$
יחד

הזואולוג
עם

אמוץ זהבי,

את הביצה ,עקבתי אחרי החיים שם .גם

בשמורות טבע .עם
מעשרים בתי

ספר

חברים נוספים הקים יותר
שדה ברחבי

הארץ,

שבהם

חיינוצפוף״.
זה היה בחורף,

הימים היו

קצריםוהלילות

ארוכים .״ישנו יחד באוהל
עברו וחונכו מאות אלפי בני נוער ומבוגרים.
ירד החושךולכן היהלנו
הוא כתב יותר מ 35 -ספרים שעסקו בטבע ,בהם
ו״שבילים במדבר״ ,והיה
$DN2$משחזר $DN2$ושפםלבן וקצוץ נע מעל שפתיו .״הרגשנו
חזר
 77שיחות על טבע״
שהולךלקרות משהו.כולם היו עסוקים אז בכי־
$TS1$בכיבוש$TS1$
העורך הראשי של
״האנציקלופדיה של החי
$DN2$בכיבוש $DN2$השממה ,בבנייןובסלילה ואנחנו הבנו שה־
$TS1$שהטבע$TS1$
בוש
והצומח של ארץישראל״.
$DN2$שהטבע $DN2$נמצא בסכנה .היינו אזכלום :אף אחד לא
על אף שהופתע מזכייתו בפרס ישראל,
טבע
הכיר אותנו ,לא היהלנו מעמד ובכל זאת הבנו
שהוענק לו במוצאי יום העצמאות ,נראה כי
הבחירה בו לא היתה קשהלחברי ועדת הפרס,
שאנחנו צריכים להקים חברה להגנת הטבע.
ראינו איך סביבנו בונים עלהכל ,מוכרים את
שהגדירו אותו״חלוץ
הפעילים לשמירת הטבע
מצמחים או
אכפת לאף אחד
הכל .לא היה אז
בישראל" .בנימוקיםלבחירתו כתבה הוועדה,
בראשות השופט בדימוס יעקבטירקל ,כי״אלון
בעלי חיים .לא אמרו אז בכלל אתהמילה
׳טבע׳.
סיירים,

בחמש כבר

זמןלדבר״ ,הוא מש־
$TS1$משחזר$TS1$

כשאמרנו אז למישהו
"בהתחלה היינו זרים ומתרים.
שהוא סולל עובר על פרח ,אמרולנו' :מי
אתם בכלל שתגידו,
ראיתם עכביש ,אז מה?"
פרחים זה של כולם .אז

שהכביש

ג׳ונגל באפריקה,פילים .אבל
חשבו שטבע זה
אנחנוידענו מה ישלנו בידייםוידענו שאנחנו
חייבים לשמור
עליו״.
זה לא היהקל .״בהתחלה היינו זרים ומוז־
$TS1$ומוזרים$TS1$.
$DN2$ומוזרים $DN2$.כשאמרנו אזלמישהו שהכביש שהואסולל
רים.
לנו :׳מי אתם בכלל שתגי־
$TS1$שתגידו$TS1$,
עובר על פרח ,אמרו
$DN2$שתגידו $DN2$,פרחים זה שלכולם .צריך להקים פה מדינה
דו,
ושועלים? אז ראיתם
ואתם מדברים על לטאות
עכביש ,אז מה?׳ היינומכשול .אבל לא ויתר־
$TS1$ויתרנו$TS1$.
$DN2$ויתרנו $DN2$.התעקשנו .הכל התחיל מתוך תחושה מאוד
נו.
אידיאולוגיה סדורה .לא היהלנו
חזקה ,לא מתוך
ילוסטון
מקור השראה ,בסך הכלידענו אז שיש
בארצות הברית ופארקלאומי בשווייצריה .לא
הכרנו שום מבנה ארגוני דומה שאליו ביקשנו
לחתור.למעשה ,הארגוןהבינלאומי לשמירת
טבע קם באותן שנים ממש .לאלמדנו מאף אחר
ולמען האמת לאידענו בדיוק מה
לעשות״.
התגבשה תוך ניסוי
החברה להגנת הטבע
וטעייה .״בשלב הראשוןהתחלנולהוציא אנשים
מחשבה
לטיולים״ ,הוא מספר .״לא היתה לנו
כשהסתבר שלא מבינים
מראש שזה נחוץ ,אבל
אותנו ,חשבנו שכךנוכללהסביר על מה אנחנו
מדברים .לא בחדר ,אלא בחוץ .הדרכתי בכל הארץ.
היו אמנםטיולים כבר
לפנינו ,אבל הם התעס־
$TS1$התעסקו$TS1$
בארכיאולוגיה ובהיסטוריה .אף
קו
$DN2$התעסקו $DN2$בטופוגרפיה,
אחד לא דיבר אז על טבע .אנחנו הוצאנו אנשים
צמד ידידים
הם היו
כדילהראות להם שיש טבע וחשוב לשמור
עליו.
ושותפים למאבק,
בשלב השניהתחלנולייצר בארגון המתגבש מד־
$TS1$מדריכים$TS1$,
ריכים,
$DN2$מדריכים $DN2$,דומיםלנו במידהרבה״.
בפרס
אחד זכה
רק

רגשות
מעורבים

נקודת ציון

נוספת

בביסוס הארגון

היתה

ההכרזה על הזכייה התקבלהאצלו
הקמת בית ספר שדהעין גדי.״המפעל הזה לא
בא מתוך קונספציה״ ,אומראלון .״ב1959 -
אלון,
ברגשותמעורבים ,אומר עזריה
לאחר שקיבוץ עין גדי עזב את הנקודה הזמנית
בעיקר משום ששותפו לדרך הארוכה,
פרופ׳ אמוץ זהבי ,נשאר בחוץ.״כן,
ועברלנקודת הקבע ,נשארו מבנים בנקודה הז־
$TS1$הזמנית$TS1$.
אלמוג ,מראשי גדור העבודה וראש
$DN2$הזמנית $DN2$.יהודה
מנית.
כן״ ,אומראלון בכבדות ,בחוסר חשק
גלוי .״זאתהבעיה .ביניובין אמוץ ישנה
המועצה הראשון של המועצה האזורית תמר,
מערכת יחסים ארוכה והדוקה .אנחנו
איש שראה בעצמו בעל הבית של יםהמלח,
קיבל את הנקודה העזובהוהחליטלהפוך אותה
יחד  60שנה ,כל הזמן היינו ביחסים
לאכסנייתנוער .הוא גייס את יוסי פלדמן כמ־
$TS1$כמנהל$TS1$
מעולםולא ניסינו
טובים ,לא רבנו
$DN2$כמנהל $DN2$האכסניה ,אבלפלדמן,
נהל
לדחוק אחד את השני.לכן לא נוחלי
׳האימפריאליסטי״,
אומראלון בקריצה ,״לא היה מוכן לשבתולח־
$TS1$ולחכות$TS1$
שבלעדיו
שאני כן והואלא .אנייורע
$DN2$ולחכות $DN2$בעין גדי.לכן הוא החללארגן קבוצות שי־
$TS1$שיבואו$TS1$
כות
לא היתה קמה החברהלהגנתהטבע",
וילמדואצלו על הסביבה .הוא שקרא
$DN2$שיבואו$DN2$אליו
בואו
מוסיףאלון
ונבלע בשתיקה עגמומית.
למקום ׳בית ספרשדה׳״.
"בלעדי אני לא יודע מה היה קורה ,אבל
ואלוןהחליטו לאמץלחיקם את המו־
$TS1$המוסד$TS1$
בלעדיו ודאי שזה לא היהקורה".
זהבי
״אני שמח בשמחתו״ ,אומר פרופ׳
סד
$DN2$המוסד $DN2$החדשני .״יום אחר אמוץ הגיעלעין
חניכיו",
אמוץ זהבי ,ידידו שלאלון ושותפו
ופגש אתפלדמן מנקה אתנחל דור עם
אלון .״הם דיברו ובסופו של דבר אמוץ
ממשיך
להקמת ההברה להגנת הטבע .״אני
גדי

גייס אתפלדמן והפך את המוסד שלולבית
לעזריה .הוא
חושב שפרס ישראל מגיע
השקיע עשרות שנים מחייו בשמירה
שדה הראשון של החברה להגנת הטבע.
למתנחלים ,אני
שלושה ספריםבערבית .בניגוד
השפההעברית,התנ״ך ,הקשר לארץ אי אפשר
הישראלי .החברה
ובכתיבה על הנוף
במקרה ,קם בית ספר שדה שני .זה קרה לאחר
רואה את הערבים כדברקיים״.
עליהםבלי הטבע של הארץ,בלי ההרים,
שביקשה
שנאבקנו נגד קרן קיימת לישראל,
להגנת הטבעקיבלה כבר את פרס
לחשוב
המדרכות
להקים יישוב על הר מירון .התנגדנו .אמרנו
ישראל וכאן מדוברבעניין אחר.אלון
העמקים ,הצמחים ,החיותוהעונות.
שניתןלשמור על ההרמרגליוולא צריךלהקים
מקבל פרסמפעל חיים על כתיבתו
של תל אביב הן לא קשרלארץ״.
מופיע בלילות
יישובבלבו .אז תפסנו בחור צעיר ממושב מו־
$TS1$מולדת$TS1$,
והפרס מגיעלומאל״ף ועדתי״ו .ללא
אמרת וכתבת שהטבע הוא מבחינתן* מכשיל
$DN2$מולדת $DN2$,יואב שגיא,לימים מראשי החברה להגנת
הכתיבה שלו אני לא יורע אםהיינו
לאומייב .אתהעדיין מחזיק
לטיפוח רגשות
לדת,
אלון ,בנם של שרה וחיים קוזירובסקי,נולד
הטבע ,שהסכיםלהתיישבלרגלי ההר באוטובוס
מצליחיםלהקים את החברה״.
בדעה הזאת?
יזרעאל עם התנ״ך ביד
״כשאני עומר בתל
גלגלים .מאותו אוטובוס צמח בית ספר שדה
באוקראינה בחורף  1918עם סיומה של מלחמת
בלי
עורלפני שהחברהלהגנת הטבע
ומדבר על דבורה וברק ,שאולבגלבועואליהו
הר מירון .אחר כך ,מבלי ששמנולנו למטרה
״אלון כבר
לפעול ,מזכיר זהבי,
החלה
משפחת
העולם הראשונה.ילדותו עברה בחיק
ואחאב ,האם אני מטפח רגשותלאומיים? לא
לרשת את כל הארץ ,קמו עור ועור בתי ספר
כתב על נוף הארץ .מדובר בתפקיד
ווהלין
אמו ,שישבה בהורושקי ,עיירה שבפלך
במערב האימפריה הרוסית .״שש שנים לפני
יודע.אצלי הכל דבר אחד .כשאני מדבר על הג־
$TS1$הגלבוע$TS1$
שרה״.
נוסף וחשוב מלבד תפקידו בחברה,ולי
שנולדתי ,ב 1912 -חגגו כרוסיה מאה שניםלני־
$TS1$לניצחון$TS1$
$DN2$הגלבוע $DN2$אני מדבר על התיישבות בעמק ,ממרחביה
אין כמובן חלקונחלה בעשייה הזאת.
מתי התחלתם לבמם את תחושת הבטןלתורה
לבוע
נפוליאון״ ,הוא מספר .״מהסיבה הזאת
צחון
$DN2$לניצחון $DN2$על
והלאה .מבחינתי ,אפשרלהגדיר את המעשה
עזריה כתבבעיתונות ,הוא מגיש ועורך
כתובה,למערכתרעיונית?
לקוטוזוב,
כציונות״.
יותר מחמישים שנה את פינת הרדיו
החליטולהחליף את שמה של העיירה
״בראשית שנות השבעים נפגשנו עם המדען
על שםהגנרלמיכאיל קוטוזוב ,גיבור רוסי שה־
$TS1$שהציל$TS1$
אחרי  1967הבעת תמיכה ברעיון של ארץ
האנגלי ואיש שמירת הטבע פיטר סקוט ,בנו של
שלו ,הוא פירסם עשרות ספרים ,בהם
$DN2$שהציל $DN2$את רוסיה מירי
ציל
ואנטארקטיקה רוברט סקוט .הוא
חוקר הקוטב
האנציקלופדיהלחי והצומח של ארץ
ישראל השלמה .אתהעדיין מחזיק בתפיטה
נפוליאון .כשהוציאולי תעו־
$TS1$תעודת$TS1$
$DN2$תעודת$DN2$לידה היה כברשלטון סובייטי שקבע כי שם
דת
הזאת?
לימד אותנו
ישראל .פרסישראל עלמפעל חיים
ששמירת הטבע ניצבת על ארבעה
העיירהיוחלף שוב וייקרא על שם לוחם בצבא
״אחרי המלחמה קיוויתילעלייה גדולה
וכלכלי״.
מגיעלו .אני שולהלו שפע ברכות״.
עמודים :אסתטי ,אתי ,מדעי
האדוםוולוררסק.לכן בתעודה שלי אנייליד
וראיתי שביהודה ושומרון הכל קפא .הנחתי
הםת&קתב בזה.
אבל לא
וולודרםק,בפועל אנייליד קוטוזוב ,שהיהודים
שנוכל לגבש רוב יהודי בכל הארץ .אחרי כמה
בבית ספר שדה
״מאוחר יותר ,בחנוכה 98
המשיכו לקרוא לה הורושקי .האנקדוטה הזאת
שנים הבנתי שהרעיון לא מחזיק מעמד וחזרתי
חצבה ,הוספנו עמוד נוסף :הממד הציוני לש־
$TS1$לשמירת$TS1$
ממחישה את התוהו ובוהו שממנו צמחתי .אם כי
בי .גם כתבתי את זה .אין לי קשר לגוש אמונים
מירת
$DN2$לשמירת $DN2$טבע .קיימנו שם כנס מיוחד עם ס .יזהר,
לא מספיק״.
ולמתנחלים .הייתילפניהם ואהיה אחריהם״.
עמוסעוז ,חיים גורי ועמוס קינן .ההבנה היתה
אל הורושקי הגיעה אמו כשהיא נושאת אותו
שאיןלנו ארץ ישראלבלי הטבעשלה.לכן ,שלא
האט גט הערבים הםבעיניך חלק מחנון? היש־
$TS1$היש״אין$TS1$
פועליציון,
בבטנה ,לאחר שאביו,פעיל במפלגת
אנגליה ,הממד הציוני הוא
כמו ארצות הברית או
ראלי?
ספר

בהמשך,

עמוד נוסף,

המייחד אותנו ואת

״אין
$DN2$היש״אין$DN2$
התרבותשלנו.

שום ספק .אני

מדבר ערבית

וכתבתי

דחק

״לפעמים ,כשנלחמים על

משהו,

בה
לעזוב

באותם ימים

שנאנקה

״בחדר הטבע הקטן של שמאלי היו צנצנות,

הפגזות שלהאנגלים והצ־
$TS1$והצרפתים$TS1$.

בשלוליות״,
לחטט

את עיר מגוריהם אודסה,
תחת

ולחי.
רשתללכידת
מספראלון בערגהולוגם
חרקים,

רשת

$DN2$והצרפתים $DN2$.״אבא ביקש ממנהלנסוע לבית
רפתים.
״אני זוכר שהיינו יוצאים איתו החוצה ואוספים
נסעה׳ /אומראלון כשציוצי ציפורים
אז היא
ראשנים,מגדלים אותם עד שנהפכו
ומתמשך.
ממלאים את החדר בצליל מונוטוני
לצפרדעים.
אספנושבלולים והתבוננו איך הם מזדווגים .אס־
$TS1$אספנו$TS1$
כשנולדתי הוא
״בעקבות כך נותק ביניהם הקשר.
תרנגולות והדגרנו אותן .יצאנו
$DN2$אספנו$DN2$לכיתה ביצי
פנו
לא ידע אם ישלו אשה והיא לא ידעה אם יש לה
לראות בחוץ ציפורים ,פרחים .זה היה
חלום״.
איש .הוא לא ידע אם בנו הבכורנולדבכלל .הדוד
המורה תלמי היה אמון על גרמי
שלי ,אחיה הצעיר של אמא ,הלךלדואר ופיברק
השמים
מכתב ברכה,כאילו אבא כתב אותו ובו בירך את
והרוח .״הוא היה נוהגלהוציא אותנו בערבים,
אמאלהולדת הבן .דבר שלא היהולא נברא״.
מלמד אותנו על הכוכבים״ ,מוסיףאלון וחיוך
עולה עלפניו .״הואלימד בבית הספר במושב את
לאחר תקופה של שקט יחסי ,חזרו האם והבן
כל הכיתות ,מג׳ עדח׳ .בחלל אחר נמצאנוכולם
לאודםה.״הייתי שם עדגיל ארבע ויש לי זיכ־
$TS1$זיכרונות$TS1$
והוא היה מחלק לכל כיתהמטלות ,מושיב כל
מהעיר" ,הוא אומר .״אבא ניסה אז
רונות
$DN2$זיכרונות $DN2$מעטים
קבוצה בפינה אחרת של החדר .וכך ,באופן יוצא
פועלים יהודים .הוא היה
להקים קואופרטיב של
לקייב,
איש עסוק מאוד .ב 1922 -הוא יצא
דופן,ילד בכיתה ג׳יכול היהלשמוע למשל על
לוועי־
$TS1$לוועידה$TS1$
כתביו של יוספוםפלביוס שכיתה ח׳למדה .כל
פועלי ציון .משם דברים השתנו.
$DN2$לוועידה $DN2$של הנהגת
דה
לתערובת מאור מיוחדת.
התכנים התערבבו שם
היבסקציה ,החטיבה היהודית של המפלגה הקו־
$TS1$הקומוניסטית$TS1$
$DN2$הקומוניסטית $DN2$בבריתהמועצות ,הגרועים ביותר ,שו־
$TS1$שונאי$TS1$
מוניסטית
אנייכוללהגיד שיצאתי מבית הספר ההוא עם
רכושגדול מאוד״.
$DN2$שונאי $DN2$ציון שרדפו את כל מי שלא היה קומוניסט
נאי
היציאה הראשונה שלאלון אל מחוץלתחומי
המשתתפים בה,
הלשינו על אותה ועידהוכל
המושב
כ 50 -איש ,נאסרו ונשפטו .אבא היה ביניהם .היו
התאפשרה בזכותערנותו של בוחן מטעם
מחלקת החינוך של ממשלת המנדט ,שבאלביקור
מי שנאסרו ,היו מי שגורשו ,הוא כנראה לא נחשב
שהתרשם
יחזקאל .אותו בוחן,
בבית הספר בכפר
לדג שמןולכן נשפט למאסר עלתנאי".
בעקבות אותו אירוע נשאר אביו שלאלון
מאלון ,אז תלמיד כיתה
מהיכולת שהפגין
לימודים תי־
$TS1$תיכוניים$TS1$
המליץלהעביר את הנער להמשך
אחד מחברי ההנהגה המעטים שנשארו חופשיים
כוניים
הריאלי בחיפה .בעיר נחשף
$DN2$תיכוניים $DN2$בבית הספר
באודסה.״ואז ,כשהוא היה כבר חופשי ,הם הת־
$TS1$התחילו$TS1$
אלוןלעולםבורגני ,זר ,שונה בתכלית מההווי
$DN2$התחילו$DN2$לרדוףאותו״ ,מוסיףאלון בטון מריר .״הוא
חילו
שהכיר בשדות העמק .באותה תקופה הצטרףלת־
$TS1$לתנועת$TS1$
נרדף כל הזמןולא היה בשום מקום.מגיל ארבע
בלילות ,רק
העולים" ,מהלך מכריעבהחלט־
$TS1$בהחלטתו$TS1$
$DN2$לתנועת $DN2$״המחנות
נועת
איןלי זיכרון ממנו .הוא היה מופיע
$DN2$בהחלטתו $DN2$היכן
מדי פעם ,כי כל הזמן חיפשו אותו .בסוף גם נתפס
לחיות .״היה שם רגע,שהחלטתי שאלך
תו
רעיוני ,לא
בבית אחותו במוסקבה .הוא הועמד למשפטוני־
$TS1$ונידון$TS1$
לקיבוץ״ ,הוא אומר .״זה היהעניין
$DN2$ונידון $DN2$למאסר של שלוש שנים .באחד הביקורים של
דון
רציתי חייעיר .בתנועה חינכו להגשמה עצמית
ולכן ,אם אתה חושב שצריךלעשות דבר מסוים,
אמא ,בעיר־אסירים צפונית
למוסקבה ,הוא אמר
אתה לאהולךלמישהו ואומר לו׳תעשה' ,אתה
לה:׳קחי אתהילדים וסעילהוריםשלך׳ .הפעם
ההורים היו כבר בארץישראל ,במושב כפר
יחז־
$TS1$יחזקאל$TS1$
עושהבעצמך״.
קאל
בגיל  20לאחר שטעם מחיי העיר ומחיי
יזרעאל״.
$DN2$יחזקאל $DN2$שבעמק
המושב ,בחר בדרך חיים אחרת ופנהלקיבוץ
ב 1925 -ללא אביו,בשאלון בן שבע ,עלתה
יחזקאל .״רציתי
בית השיטה ,לא הרחק מכפר
המשפחה על אונייה בנמל אודסה והגיעה כעבור
סוציאליסטי
לרעיון הציוני
דרך שתיתן תשובה
״קילומטר מהחוף יצאואלינו
ליפו.
עשרה ימים
שלי :חיים ללא
אלון .״הםעלובחבלים
שודדי יםבסירות״ ,נזכר
ניצול,שוויון בין בני אדם ,עבו־
$TS1$עבודת$TS1$
$DN2$עבודת $DN2$ארמה״ ,הסביר אתהחלטתו בהקדמהלספרו:
דת
והתנפלו על הנוסעים והחפצים .בחוף
לאונייה
תצלומים״,אלבום שאיגד את המי־
$TS1$המיטב$TS1$
אלון:
רחצו אותנו
בליזול ,כי לא היה אז די־די־טי .עד
״עזריה
מצילומי המדבר ,הקיבוץ והטבע שצילם מאז
טב
$DN2$המיטב$DN2$
היום נדמהלי שאני מריח את הריח הזה באף .אחר
ביולוגי לא ציפיתי שבקיבוץ
כך פנינו ברכבת לכפר
יחזקאל,למשפחה ,לאח
 1940״כבעל ידע
ייווצר ׳אדםחדש"׳ ,הוסיף בהקדמהלספר,״אבל
העלייה השנייה .גם סבא וסבתא,
של אמא ,חבר
שבמסגרת הקיבוץיכול ׳האדם הישן׳
האמנתי
שאותם כבר הכרתי ,חיכולנו במושב .אמא היתה
לחיות חיים נכוניםיותר״.
ילדים קטנים.
אז בערך בת ארבעים ,עם שלושה
לקרקע ,היתהזחילה
״לא היתה בקיבוץ
המקצוע שלה היה גננת ,אבל היא לא ידעהמילה
עלייה
שנמשכה שלוש שנים ,מהנקודה הזמנית
אטית
בעברית״.
במעיין חרור וערלנקודה שבה אנחנו מתגוררים
מתי אבא חוזר?
״את השאלה הזאת שאלתי במשך עשר שנים.
היום״ ,הוא אומר ופותח את הספר שמונח על
טיילים במדבר
בשחור־לבן של
השולחן .תמונות
הוא סיים שלוש שנות מאסר ואחר כךקיבל עוד
לעיר.למז־
$TS1$למזלו$TS1$,
ותיעוד חיי החברים בבית השיטה ,רף אחרי דף.
שלוש שנים בסיביר .הוא עבר מעיר
״ב 1935 -הקימו בשטח שניאוהליםוהחלו
לעזורלאנשים
ואפילו
$DN2$למזלו $DN2$,הואהצליחלהתקיים
לו,
לעבור,
ב 1938 -כשהגעתי ,סיימו את המעבר .בהתחלה
שמתו מרעב ומקור .ב 1934 -הוא הגיע לארץ יש־
$TS1$ישראל$TS1$.
ראל.
גרתי ועבדתי במחצבה .שם גםקיבלתימלריה.
$DN2$ישראל $DN2$.הפגישה הראשונהשלנו היתה בנמל ביפו.
הייתי בן  16לא קל לקבל פתאום אבא,אפילו
שנתיים ,בהפסקות ,קדחתי והתאוששתי ,קדח־
$TS1$קדחתי$TS1$
$DN2$קדחתי $DN2$והתאוששתי .אחר כךקיבלתיעגלה ופרדה
שהיהלנו קשר מכתבים בכל אותןשנים״.
תי
עגלון ,אחר כךקיבלתי זוג בהמות והפ־
$TS1$והפכתי$TS1$
והייתי
שהמחויבות
הקשיים
דיברת איתו על
$DN2$והפכתי$DN2$לחורש .אחר כך,בגיל  23מיד אחרי שהקרן
כתי
האידיאולוגית שלו הסבה למשפחה?
הקיימת נטעה כאן על הגבעות יער חרובים ,נש־
$TS1$נשלחתי$TS1$
״לא היה לי פקפוק ולא הייתי צריך לשאול
$DN2$נשלחתי $DN2$על ידי התנועהלהיות
לחתי
למשפחה׳ .היהלי ברור שמדובר
יערן״.
אותו ׳מה עשית
העולם השנייה.
שנה לאחר מכן פרצה מלחמת
בתפיסה הרעיוןלפניהכל .הבנתי את המניעים
אלון .״בקיבוץ
״נמצאנו אז בחרדתקיום״ ,אומר
שלוולא דיברתי איתומעולם על ההשלכות של
הוריה,

שוב

מהכוס

האדומה.

גם אם
המערכה נראית אבודה,
אתה לאיכול לדעת מאין יבוא

עזרך.

להילחם

שום דבר לא אבוד .צריך
עד הסוף או עד הצלחה,
או עד הכישלוף

על פרוסי אמוץ זהבי :״אנחנו יחד
 60שנה ,כל הזמן היינו
ביחסים

טובים ,לא רבנו מעולם ולא ניסינו
לדחוק אחד את השני .לכן לא נוח
לי שאני כן והוא לא״

עלינו״.
מעשיו

התקיימה אז

אסיפת חברים שגייסה את עצמה,

לבריגדה ,שנילפלמ״ח .שלושה
זה
ביניהם,יועדנולשליחותבגולה .יצאנולקורס
רעיון ציוני סוציאליסטי
שנקרא פלמ״ח ב׳ וחצי שנה התכוננולמשימה,
ולארגן באירופה את היהודים .שני
במטרה לצאת
ליוון ,שנילפרס .אני בסופו של
חבךי יצאו ,אחד
הרומן שלאלון עם הטבע החל בבית הספר
דבר לא יצאתי .כיוון שהתפנה מקוםלאלחו־
$TS1$לאלחוטאית$TS1$
בכפר
יחזקאל ,שהורכב משני צריפי עץרעועים,
והאלחוטאית היחידה שאפשר היה
$DN2$לאלחוטאית $DN2$בביירות
טאית
אליעזר
אךמלאי טובודעת .שני המוריםלטבע,
העולים בחיפה
להוציא היתה מדריכה במחנות
שמאלי ומשהתלמי ,הם שהטעינו אתאלון הצ־
$TS1$הצעיר$TS1$
שלפו אותי לשםמהקורס״.
מתפשרת לצומח
$DN2$הצעיר $DN2$בסקרנות ובאהבה בלתי
עיר
חברים ,ואני

נע.
$DN2$לשכנע$DN2$.החולה היתהבעלת
$DN2$מקומי $DN2$.היא היתה מקום
מי.
של צמחייה
ועולם

עולמי ,לא רק מקו־
$TS1$מקומי$TS1$.
ערך

המפגש

של

הקצה הכי דרומי

החי הצפוני ,והקצה הכי צפוני

של
אנחנו ידענו את זה ,אבל למי
כמה ששוני מים וצפרדע לא ייבשו
תשובות מהסוג הזהמקבלים גם היום
פעילים
הקמת מלון בעמק םםגון
שמבקשיםלמ:וע
ועולם חי דרומי .הם נפגשו בים ובביצה.
צומח

היה

שבתמנע

או

אכפת? בגלל
את
החולה?״

שדה תעופה מגידו בעמק

את

יזרעאל.
״אני חלק
פה
$DN2$תעופה $DN2$בלב העמק

מאותם מאבקים .הקמת שדה
$TS1$תעופה$TS1$
תעו־

היא דבר נורא .העמק,

המורכב

ממושבים ,קיבוצים ,מטעים ,ציפורים ופרחים,

הוא חלק

מהאתום הציוני .אם

המפעלים
תעופה,על

נכניסללבו

שסביבו והמטוסים

שדה

נהרוג

אותו .לא יהיה יותרעמק״.
איך

ההתמודדות

אתה תופמ את

של
הפעילים

הסביבתיים היום?

״ברור

שהיום

לפעילים הסביב־
$TS1$הסביבתיים$TS1$.
קשה יותר

$DN2$הסביבתיים $DN2$.בניגוד
תיים.
לעבר,

כשהתחלנו

את

היום נאבקים

גדול.
נגד הון

המאבקים הסביבתיים רוב השט־
$TS1$השטחים$TS1$

$DN2$השטחים $DN2$היו פתוחים ,היום אנחנו נאבקיםעל כל דונם.
חים

בשעתו ,כשאנחנו נאבקנו,

אידיאולוגית.
דיברנו

הלכתילשכנע
$DN2$הנימוקים $DN2$שלי בשביל
מוקים
הם לא סחורה .אני ונימוקי לאמעניינים אותם
בכלל .הם מתעניינים בכסף .פעם דיברנו על
אנשים בנימוקים.עכשיו ,הני־
$TS1$הנימוקים$TS1$
יצחק

ערכים ומושגים ,היום

תשובה או נוחי דנקנר

מדברים

רק על

כסף .אגב,

זה כסףשלנו ,אבל הוא נמצא בידם .אזנלחמ־
$TS1$נלחמנו$TS1$
$DN2$נלחמנו $DN2$לשמור על חיות הבר ,על נופים ,עכשיו כבר
נו
מדובר

במאבקים נגד

מזהמים כבדים,על

הסביבה

בכללותה .לא פשוט״.

עזריה

אלון

בטקס

נואם

שבו

בית

נקרא

ספר

שדה על

שם

שמואל

דיין,

אביו

של

משה

שבה״ההוןהגדול״ ניצבמול הכו־
$TS1$הכוחות$TS1$

התאכזבת?

$TS1$אצלנו$TS1$
אצל־
שלועגיםעליו כל כך,
״דין התנועה
 $DN2היהעניין רציני.המפלגה ,החינוך ,הקיבוץ,
נו
ההסתדרות הכל היה אחד .זה כמו ארון עם מגי־
$TS1$מגירות$TS1$.
למגירה ,אבל נשארת באותו
 $DN2$.עברת ממגירה
רות.

ארון".

אתה לא

דיין
(מימין),

לקיבוץ יגור
המציאות
רה של בר־יהודה .פשוט נסעתיאליו
$DN2$הכוחות $DN2$הירוקים לא נותנתלאלון מנוח .גםבגילו
חות
וישבתי אצלו במרפסת .בסופו של רברהצלחנו
מיליוןלירות
שהקצתה 70
לשכנע אתהממשלה,
הוא מעורה בפרטים ,שותף כמעט בכל חזית
כדי לפצותבעלי קרקעות .כך הבטחנו רצף שט־
$TS1$שטחים$TS1$
שנפתחת .״אני מאור מוטרד ,רחוק מלהיות
רגוע״ ,הוא אומר .״אנחנו נלחמים נגר הכסף
חים
$DN2$שטחים $DN2$ירוקים שלאלפידונמים".
אבלאלון,
שהתברך בקשרים קרובים עם
שמעלה על פני השטה אינסוף בעיות .בעיה
שאותה אני מזהה היא כניסה
פוליטיקאים כיצחק בן־אהרון ,משה כרמל או ס.
מרכזית הדשה
של חברות זרות למרחבשלנו .בדרך כלל זה
יזהר ,ואף נטל חלק בעברו במערך ההסברה של
שותפים
כשחברותישראליות מכניסות
העבודה״ ,לא יצא תמיד כשידו
מפלגת ״אחדות
קורה
חיצוניים ,למשל חברות סיניות .אנישואל :מה
העליונה .לצד
פעילותשהצליחה לסכליוז־
$TS1$יוזמות$TS1$
על
אכפת
$DN2$יוזמות $DN2$כבניית שכונות עלהכרמל ,הקמת יישוב
מות
לסינים מהנופיםשלנו? האם עכשיו נת־
$TS1$נתחיל$TS1$
$DN2$נתחיל $DN2$ללמד אותם תנ״ך? הםאפילו לא דואגים
על הר מירון ,הקמת בתי זיקוק במפרץ אילת
חיל
לנופיםשלהם״.
וניהול הקמפיין הציבורילמען פרחי הבר שה־
$TS1$שהסתיים$TS1$
אבל הוא לא אומר נואש.״למרותהכל ,אני
$DN2$שהסתיים $DN2$בחקיקת החוקלהגנת פרחי הבר ,היו גם
סתיים
לא נרתע מהם״ ,הוא פוסק בחרות .״אני לא מרשה
כישלונות.אוליהגדול שבהם היה המאבק נגד
להגידלעצמי שזה אבוד .לא מרשה.
ולמען הכרזה על חלק משטחו
ייבוש אגםהחולה
לפעמים,
כשנלחמים על משהו ,גם אם המערכה נראית
פרשה
היא
״פרשת
החולה
כשמורת טבע.
עגומה
יכוללדעת מאין יבואעזרך .שום
אבודה ,אתה לא
מאוד״ ,מאשראלון במרירות .״כשהחברהלהגנת
הטבע קמה,עניין הייבוש היה כבר בדרך
דבר לא אבוד .הנה ,רקלאחרונההצלחנו
למנוע,
לביצוע.
להגדיר אותו
קרה שם דברהזוי ,אני לאיודע אם
אחרי שנים של מאבק ,תוכניתגדולה להקים
בפארק בחירייה שכונה עירונית שלמגדלים.
שטות אופשע״.
הזיכיוןלייבושהחולה נקנה על ירי יהושע
צריךלהילחם ער הסוף או ערהצלחה ,או עד
הכישלון .חייבים כוחלמאבק.בלי כוח הכל אבוד.
הכשרת היישוב ב1934 -
חנקין מטעם חברת
נושאי
בחברהלהגנת הטבע ישלנו ברגע זה 10
״כשליהודים לא היתה אדמה ,כשבעה אחוזים
גדולים וקטנים ,מהחרמון ועדאילת .אסור
מאבק,
מארץישראל״ ,אומראלון .״הייבוש התעכב
להתייאש״.
מאותן סיבות שהבנייה בכרמל נדחתה המל־
$TS1$המלחמות$TS1$.
מהיכן אתה שואב את הכוה ,גם
$DN2$המלחמות $DN2$.ב 1951 -הוציאו פתאום את הדפים שה־
$TS1$שהצהיבו$TS1$.
חמות.
בגילך ,להת־
$TS1$להתמיד$TS1$
ולהתערב במאבקים שלא נגמרים?
מיד
$DN2$להתמיד$DN2$
השתנה,
$DN2$שהצהיבו $DN2$.לא הסתכלו שבינתיים המצב
צהיבו.
״מדובר בדברים אמיתיים .אני רוצה שהילד
שהארץשלנו ,שהמלריה הוד־
$TS1$הודברה$TS1$
שיש כבר מדינה,
$DN2$הודברה $DN2$ואין צורך ממשי בעור כמה דונמים .למרות
ברה
שלי ,הנכדוהניןיזכולראותחוגלה רצה בשרה עם
יעל ,נחש ועוף בשמים .שלא יראו
אפרוחים ,צבי,
זאת ,נשארה הקונספציה שייבוש הביצה יפתור
בפורמלין .מה שמעסיק אותי
חיות רק בגן חיות או
אתהכל ,שכל הנסים יתקיימו יהיו מים ,עוד
לבנאדם .אני לא ממונה על הטבע ,אני
זה מה יהיה
שישמשולחקלאות ,שננצל את
מאה אלף דונם
לא מגן עלכלניתוצבעוני .מדוברבעניין אתי
ליהודים עבודה .רצו
הכבול שבקרקעית ותהיה
בעולם.העולם אינוכלי
בכלל ,במקומו של האדם
׳להפריח את השממה׳ בכל מהיר
ולהוציאלפועל
שרת של הבנאדם .האדם הוא חלק
לאומי״.
מהעולם .הטבע
מבצע
הוא רבר הכרחילקיוםהחברה״.
לדורות.
התוצאה היתה בכייה
״זאת הטראומה שיושבת בבסיסה של החברה
נכשלנו .לאהצלחנו לשכ־
$TS1$לשכנע$TS1$.
להגנת הטבע .פשוט
coby.bs@gmail.com

קשר
$DN2$המזכי״איו $DN2$לי
״איו
אותך בקיבוץ ,לא זיהו אתהפוטנציאל שלך?
בשניס כל כך דרמטיות ,בין  1938ל1952 -
לגוש אמונים
אותך שלהו להדרכה בתנועת הגוער?
שבמידה

מרגיש

מסוימת

פימפסו

$TS1$לפלמ״ה$TS1$,
לפ־
״החניכים שלי בתנועההלכו כגוף אחד
 $DN2$,עברו את מלחמת העצמאות וייסדו את
למ״ה,
קיבוץ רביבים .אז עשיתי משהו .לא ביזבזתי את
הזמן .מה

שבניתי בתנועה הואבעלערך״.

ולמתנחלים.
הייתי לפניהם
ואהיה

פרשה

על

עגומה

אף מזגו הנינוח,

ההרואיים והקשוחים

המאבקים הסביבתיים

שאותםהוביל

ובהם

ת $DN2$הר הכרמל כפארקלאומי
רזת
הראשון של
המוסרות עודדו יהודים לרכוש אדמות בכרמל
אלון .״יהודים
כדילהקים שם שכונות״ ,מזכיר
קנו שליש מהכרמל וכבר היתה תוכנית פרצל־
$TS1$פרצלציה$TS1$
ה $DN2$של שכונות וכבישים על ההר .אז ,מסיבות
ציה
היסטוריות כמו המרד הערבי הראשון ,מלחמת
העולם השנייה ומלחמת העצמאות ,הפרויקט
נחשב

מאבקהדגל

נדחה שובושוב".

ה50 -החלובעליענייןלהניע

אתהליכי הבנייהבכרמל.

״כשהבנו

שיש

בעיה,הלכתילישראל בר־יהודה ,אז שרהפנים״,

מספראלון .״הסברתי לו
לאומי.
ל $DN2$יהיה פארק
כרמל
לממשלה את ההצעהל׳חוק

שאנחנו רוצים שה־
$TS1$שהכרמל$TS1$
באותה

תקופה

למתנחלים,

השתתף

החברהלהגנת הטבע .״בשנות ה30 -

באמצע שנות

אחריהם.

בניגוד

$TS1$הכרזת$TS1$
הכ־
מהווים נדבך חשובממפעלחייו .המאבק על

מחדש

חצבה,

972

הממד

הציוני

של

שמירת

הטבע

חלק

מהעולם

הגשנו

לאומיים ושמו־
$TS1$ושמורות$TS1$
גנים

עקב פיזור של ממשלה אחר
ת$DN2$טבע׳ ,שנחקק
רות
ממשלה רק ב 1963 -לא היו לי אז בעיותולא
לעבור דרך המזכי־
$TS1$המזכי״איו$TS1$
סליחה ,או
הייתי צריךלהגיד

אני

רואה את
הערבים כדבר
קיים ,אני מדבר
ערבית וכתבתי
שלושה ספרים

בערבית״

