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הֹול ְך ַּב ּ ָׂשדֹות ּומֹונֶ ה ֲא ָת ִרים:
ֲאנִ י ֵ
ּפֹה יָ קּום ֶ ּג ֶׁשר,
סֹול ָלה,
ָׁשם ִּתגְ ַּב ּה ְ
ּומ ֵע ֶבר ַל ִ ּג ְב ָעה יִ ָּבנֶ ה ֶמ ְח ָלף ְל ִת ְפ ֶא ֶרת.
ֵ
ִּכי ֵּבין ְׁש ֵּתי נְ ֻקדּ ֹות יַ ֲעבֹר ַרק ְּכ ִביׁש ָמ ִהיר ֶא ָחד,
הֹול ְך וְ נֶ ְח ָרד.
הֹול ְךֵ ,
וַ ֲאנִ י ֵ
קֹוׁשר ֶק ֶׁשרִ ,מ ְתנַ ֵ ּקׁש ַּב ַ ּנ ַחל ַה ּ ְמ ַב ֵ ּקׁש ְל ַה ְמ ִׁש ְ
יך ִלזְ רֹם ְּב ַׁש ְלוָ ה,
ַה ֶ ּג ֶׁשר ֵ -
ְ
בּורת נְ ִמ ּיֹות,
ֹוללְּ ,ת ַח ּ ֵלל ַמ ְעיָ נֹותְּ ,תכַ ֶּסה ְס ַבך ֲע ָרבֹותְּ ,ת ַח ֵּסל ֲח ַ
ֹול ָלה ִּת ָּס ֵללִּ ,ת ְתגּ ֵ
ַה ּס ְ
יה ֶׁשל ַּכ ּ ָלנִ ית ִראׁשֹונָ ה.
וְ ַה ּ ֶמ ְח ָלף ָא ִדיׁש ,לֹא ַמ ְר ִ ּגיׁש ְּכ ָלל ,יַ ְחלֹף ַעל ּ ָפנֶ ָ
ֹול ָלה?
ַא ָּתה ַה ּׁש ָּועל ,יְ ִד ִידיְ ,ל ָאן ִּת ְב ַרח ַּב ּיֹום בּ ֹו יָ קּום ַה ֶ ּג ֶׁשר? ִּתגְ ַּב ּה ַה ּס ְ
יִ ָּבנֶ ה ַה ּ ֶמ ְח ָלף ְל ִת ְפ ֶא ֶרת?
ְ
ְּביֹום בּ ֹו יְ ֻח ּ ְללּו ַה ּ ַמ ְעיָ נֹות ,יֵ ָע ֵקר ְס ַבך ָה ֲע ָרבֹותֵּ ,ת ָע ֵלם ַה ַּכ ּ ָלנִ ית ָה ִראׁשֹונָ ה?
ַרק ְּכ ִביׁש ָמ ִהיר ֶא ָחד יַ ֲעבֹר ֵּבין ְׁש ֵּתי נְ ֻקדּ ֹות
וְ ָע ָליו ְמעּוכָ ה
רּוחה.
ׁשּועל ְס ָ
ִּת ְׁש ַּכב נִ ְב ַלת ָ
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השטחים הפתוחים במדינת ישראל הולכים ומצטמצמים .לפי דו"ח
מ– 2009של מכון דש"א (דמותה של ארץ) ,רוב השטחים הפתוחים
במדינת ישראל נמצאים במרחק של פחות מ– 5ק"מ משטח בנוי.
אזורים שלא עברו פיתוח ,כמו שמורות טבע ואזורים מיוערים
וחקלאיים ,הם קטנים יחסית ,בייחוד במרכז הארץ ובצפונה ,ולא
קיים רצף ביניהם .כך "נכלאות" חיות הבר באזורים מצומצמים,
והדבר מביא ליצירת אוכלוסיות קטנות ומבודדות זו מזו .בעקבות
זאת המגוון הגנטי יורד והרגישות להכחדה עולה .כמו כן ,יורדת או
נפגעת יכולת השטחים הפתוחים לתפקד בקיבוע פחמן ,בשמירה
על כמות המים ועל איכות המים וכדומה.
תשתיות התחבורה ,שהיקפן הולך ועולה ,הן אחד הגורמים
לאובדן שטחים פתוחים ולקיטוע שלהם .כבישים ,מחלפים ומסילות
חוסמים את דרכן של חיות הבר ,פוגעים ביכולתן למצוא מזון ואתרי
רבייה ולחמוק מטורפים ,ואף גורמים לדריסה ולקטל .בשל כך
תשתיות אלה הן איום חמור על המגוון הביולוגי .אחד הפתרונות
לקיטוע שטחים פתוחים הוא יצירת מסדרונות אקולוגיים שיחברו
את השטחים הפתוחים זה לזה (ראו מאמרים בנושא בגיליון זה).
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במקרה של כבישים ומסילות ,מעברים עיליים או תחתיים נותנים
מענה מסוים לחיות הבר ,כפי שקיימים לדוגמה מעל כביש 6
(ליצירת קישוריות נקודתית בין רמות מנשה לגבעות אלונה) ומעל
כביש ( 70ואדי מילק) .מיזם חדש של החברה להגנת הטבע בשיתוף
עם יישומון ווייז מאפשר לדווח על מיקומן של חיות בר דרוסות
לצורך מיפוי כבישים קטלניים במיוחד.
הדובר בשירו של אמנון להב' ,השועל' ,סופר ומונה את המחסומים
שהולכים ונבנים .הגשר מגשר ומקשר ,אבל גם פוגע בזרימת
המים .הסוללה עלולה לקבור תחתיה עצים ובעלי חיים .המחלף
אדיש לפרחי הבר .המחיר כבד — מעיינות יסתתמו וייחרבו ,כלניות
וערבות ייעלמו ,נמיות יחוסלו .הנוסעים בכביש המהיר לא יראו
את ההיעלמות הזאת .בודדים אולי ישימו לב לגופת שועל שנדרס
כאשר ניסה לחצות את הכביש המהיר.
שיר זה ואחרים באסופת שירים העוסקים במקטע  18של כביש
חוצה ישראל ,יצאו בקרוב לאור עם שירים נוספים בספר הביכורים
של שירי אמנון להב ,חבר ותיק בקיבוץ גלעד ,שחי רוב שנותיו
במרחבים שהכביש דרס.
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