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ם למערכת מכתבי

שעסק   , ה ב י ב ס ו ה  י ג ו ל ו ק א של  הקודם  בגיליון  הקריאה   
כותבים  לפגוש  ושמחתי  מרתקת,  הייתה  עירונית,  בקיימות 
חדשים ומגוון רחב של נושאים. אכן, יש למקד את תשומת הלב 
בעיר ולהמציא אותה מחדש, ליצור מרחבים ציבוריים איכותיים, 
ובעיקר להגדיל את אפשרויות ההליכה ברגל. אם כך, מדוע ליוותה 

אותי תחושת חוסר נחת בכל מהלך הקריאה?
בעוד  ומשתפרת,  מתקדמת  שהעיר  שוב,  שנוכחתי  מפני 
מבקשת  העיר  מאחור.  הרחק  נמצאים  הכפריים  היישובים 
צמחייה  תנועה,  של  הכפריות  האיכויות  את  בתוכה  להטמיע 
ומרחב. העיר מזהה את השכונה כזירה מרכזית לפעולה, והופכת 

 ומה עם עכבר הכפר? 
 הרהורים בעקבות הגיליון 
בנושא קיימות עירונית

צמחייה  עתיר  נעים,  ולמקום  תושביה  עבור  למשמעותית  אותה 
היישוב  נפתחת,  העיר  בעוד  מקום.  מבוססי  חברתיים  ומפגשים 
הכפרי )בין אם הוא יישוב קהילתי, מושב או קיבוץ( הולך ונסגר. 
בעוד העיר מפנימה ערכים סביבתיים, היישוב הכפרי עדיין דבק 

בדגם הפרברי המנוכר, כאילו דבר לא השתנה.
נס  על  מעלים  שאנו  כשם  אדרבא,  אומר:  העירוניות  לאנשי 
שכונה בת מאה בתים )Bed-Zed לדוגמה(, כך אל נקל ראש ביישוב 
המוכיחים  החלוץ  מניסיונות  מגיע  השינוי  בית.  משקי  מאה  בן 
כפרי  יישוב  כולה.  העיר  על  מקרינה  בעיר  אחת  שכונה  שאפשר. 
אחד ישפיע על המרחב הכפרי כולו. רוצה לומר, הגיעה שעתו של 

הכפר.

גלעד אוסטרובסקי
ראש אגף קיימות

המועצה האזורית משגב

שלום רב, ה  ב י ב ס ו ה  י ג ו ל ו ק א לקוראי 
על  והאקולוגים  הסביבה  מדעני  קהילת  את  לעדכן  שמח  אני 
הבניין  במצדה.  המלח  ים  מכון  של  המחקרים  בניין  של  פתיחתו 
שצמוד  הבניין,   .2016 בנובמבר  ב–22  מרשים  בטקס  נחנך 
מועצה  ביוזמת  נבנה  מצדה,  הלאומי  הגן  של  המבקרים  למרכז 
קרן  המועצה,  של  ובמימון  ליטבינוף,  דב  בראשות  תמר  אזורית 
על  למחקרים  בית  יהיה  הבניין  פורטר.  ומשפחת  בישראל  יק"א 
וחוקרים  והערבה  המלח  ים  מדע  מרכז  מטעם  קיצוניים  תנאים 
מאוניברסיטת תל–אביב, אבל חוקרים מכל העולם מוזמנים לבוא 
הבניין  קיצוניים.  תנאים  על  מחקר  ולקדם  במתקנים  ולהשתמש 
הוא  ב–1963.  שנבנה  מצדה"  תרבות  "היכל  של  הבסיס  על  נבנה 
הורחב לשלוש קומות, וכולל קומת משרדים, קומת מעבדות של 

עם פתיחת בניין מחקרים במצדה וקומה  והערבה  המלח  ים  מדע  מרכז  של  המלח  ים  שלוחת 
חדרים למדענים מאוניברסיטת תל–אביב המעוניינים לחקור את 
סגן  וכן  המועצה  ראש  נאמו  הפתיחה  בטקס  והאזור.  המלח  ים 
נציג הוועד מנהל  השר למשרד לשיתוף פעולה אזורי איוב קרא, 
של יק"א, פרופ' יונה חן, נציג משפחת פורטר ונשיא אוניברסיטת 

תל–אביב, פרופ' יוסף קלפטר.
אני מזמין את כל מי שמוצא בים המלח, בחופו ובאזור סביבו 
מעבדה מרתקת למחקר, לבוא ולשתף פעולה עם החוקרים שלנו 
את  שיקדם  מה  ובכל  בטכנאים  בציוד,  במעבדות,  ולהשתמש 

המחקר.
מחקרים  יקדמו  הנוחים  והתנאים  החדש  שהבניין  בתקווה 

רבים על האזור המיוחד של ים המלח.

ד"ר אלי גרונר
מנהל מדעי
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