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מבוא

בשער המאמר:
בחורשת טל שבגליל העליון ,בצל עצי אלון עתיקים ,התגלעה באמצע המאה העשרים אחת
טבע מעשה ידי אדם
המחלוקות הסוערות בתולדות שמירת הנוף בישראל .היָ זמה להסב את חורשת האלונים העתיקה
(ארכיון יהלום‑צור)
לאתר נופש העלתה אל פני השטח את ההבדל המהותי בין האינטרס התיירותי של הגופים המפתחים,
משמאל למעלה:
אזור הנביעה1936 ,
(ארכיון המועצה האזורית בין האינטרס המדעי של אנשי הטבע ובין האינטרס התכנוני שהתגבש במשך עשור באגף התכנון
גליל עליון)
הממשלתי במשרד ראש הממשלה.
משמאל למטה :בית
במכתבים בני הזמן מאת אישי המפתח שפעלו בפרשה ,משתקפת מערכת היחסים והקשרים
הקברות המוסלמי
בשולי החורשה,
שהתקיימה בין הצדדים המעורבים ,ומומחש היטב המתח בין שימור לפיתוח כשתי אידאולוגיות
שנות הארבעים של
מנוגדות לכאורה שעיצבו את דמות הארץ .החומר העשיר שנשתמר בארכיונים שונים מציג מעין
המאה העשרים
(ארכיון
המועצה האזורית כרוניקה המשלבת חזון נופי־תכנוני ,להט אישי ,אידאולוגיה מפלגתית ואסטרטגיה לאומית בעיצוב
גליל עליון)
הנוף של חורשת טל .המסמכים הכתובים והחומרים החזותיים ,הכוללים תכניות ותמונות משלבים
שונים של ההקמה ,יוצרים בצירופם יחד שני ערוצי ייצוג נפרדים־משלימים ומאפשרים לראשונה
לשרטט תמונה חיה של האירועים והאנשים .בשל הדחיפות הרבה של הפיתוח התקיימו דיונים רבים בד
בבד עם העשייה בשטח (ולעתים אחריה) ,כך שפעמים רבות קיים פער גדול בין מה שנאמר בכתובים
לבין מה שהתרחש בפועל .העדויות העולות מחומר זה חשובות מאוד למחקר משום שהן מבטאות
בזעיר אנפין את הדילמות של מוסדות התכנון והגופים המבצעים בשנים שבהן התגבשו תפיסות
סביבתיות של שמירת טבע ופיתוח במדינת ישראל ,דילמות המלוות אותנו במידה רבה גם היום.
חורשת טל ,ובשמה הערבי הקודם סג'רת אלעשרה (חורשת העשרה) ,שוכנת בעמק החולה ,סמוך
לנחל דן ,אחד משלושת יובלי הירדן .החורשה ,המשתרעת על שטח של כ־ 750דונם ,היא שריד ליער
של אלון התבור שהשתרע בעבר על שטח גדול בארץ־ישראל ,ממערב לנהר הירדן ,מהר החרמון עד
מישור החוף ועד הירקון ,יער שרובו נכחד במלחמות ,בבירוא לצורכי התיישבות ,בכריתה וברעייה.
בשולי החורשה היו קבר שיח' עלי ובית קברות מוסלמי ,וקבר השיח' האציל על החורשה מקדושתו
והגן עליה מפני גורל דומה 1.בחורשה כ־ 240עצי אלון תבור ( )Quercus ithaburensisגדולי ממדים,

שחלק עמי משפע ידיעותיו ועזר לי לצרף שברי תמונות וקטעי מידע ,ולמשפחות צור ויהלום,
אני אסירת תודה ליהודה זיו ָ
שהעמידו לרשותי את ארכיון המשרד .תודה למחלקת היודאיקה באוניברסיטת הרוורד ,קיימברידג' ,מסצ'וסטס,
שסרקה את הארכיון ,ולאנשי גנזך המדינה וארכיון המועצה האזורית גליל עליון שסייעו באיתור החומרים .המאמר הוא
חלק ממחקר מקיף על הגנים הלאומיים שתכננו ליפא יהלום ודן צור ,שהתבצע במחלקה ללימודי גנים ונוף בדמברטון
אוקס ,וושינגטון.
1

על השתמרות עצים קדושים בנוף הארץ־ישראלי ראו :נ' ליסובסקי' ,על עצים ועל ה"מקום" :מאפיינים תרבותיים,
טבעיים וחזותיים של הנוף המקודש בארץ־ישראל' ,קתדרה( 111 ,ניסן תשס"ד) ,עמ'  ,74‑41ושם בעמ'  ,43הערות
 ,4‑3הפניות לספרות נוספת; הנ"ל"' ,והוא במישור ,ואילן גדול על קברו" :קבר ר' חלפתא בכפר חנניה' ,קתדרה115 ,
(ניסן תשס"ה) ,עמ' .56‑31
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מפת האזור:
במרכז המפה
חורשת האלונים
שנקראה מאוחר
יותר חורשת טל

בני מאות שנים ,שהיקף הגזע של הגדולים שבהם מגיע ל־ 4מ' ,וקוטר הנוף — ל־ 30‑25מ' .באזור
החורשה נובעים ארבעה מעיינות :המעיין הקדוש ,מעיין התאנה ,עין טל והמעיין היבש ,ובשוליה יש
ריכוז נדיר של סחלבים — אחד־עשר מתוך עשרים ושמונה המינים הגדלים בארץ.
התיאור המוקדם ביותר של החורשה המקודשת הוא תיאורו המפורט של חוקר ארץ־ישראל יוסף
ברסלבסקי משנת 2:1940
לע ַׁש ַרה (או שג'רת שיך עלי),
ואחרון־אחרון ,שכנּה הקרוב ביותר של דפנה :חורש־האלונים הגדול ׁ ַשגַ ַ'רת ַא ַ
לא ְל ִח ַצאץ [היום קיבוץ הגושרים] .חורש זה ,שהמתישבים החדשים
שעל הכביש ועל נהר־דן ,דרומית־מזרחית ַ
הכתירוהו בשם 'חורשת הארבעים' ,כנראה מתוך אנלוגיה לשם 'חורשת הארבעים' הידועה שעל הר הכרמל,
2

לא מצאתי אזכורים של סג'רת אלעשרה בכתבי הנוסעים שביקרו באזור .אך תומסון ,שביקר בארץ באמצע
המאה התשע־עשרה ,תיאר אלונים מרשימים שראה בדרכו ליד דפנה ,וקרוב לודאי שהכוונה לחורשת טל .ראו:
W.M. Thomson, The Land and the Book, New York 1886, p. 646
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אלון תבור ,חורשת אינו אלא 'חורשת העשרה' ,או 'חורש העשרה'; ומשהתחקיתי עוד לפני כמה שנים על השם נעניתי ,כי קשור
טל ,שנות החמישים הוא בעשרה חברי מוחמד ,אשר חנו ,בימי כיבוש הארץ ,במקום הזה!
של המאה העשרים
אּבה')  3אל צפון עמק החולה וירדו מעל סוסיהם לנוח על מימי
(ה'צ ַח ַ
ַ
'מעשה והגיעו עשרה מחברי מוחמד
(ארכיון יהלום-צור)
ל־ל ָדן [נהר דן] .אולם עצים לקשור אליהם את סוסיהם לא היו שם .ויתקעו הצחאבה את מטיהם באדמה
נַ ְהר ַא ִ
וקשרו אליהם את הסוסים .ויכו המטות שרשים ,העלו קורות וענפים ויהיו לעצים גדולים ...מעשרת העצים
הקדושים הראשונים התפשט ויהי החורש [.']...
קדושה היא החורשה לא בשל 'נס־המטות המסורתי' ,כי אם בשל הקבר הקדוש השוכן בקרבה .הקבר,
הבנוי אבני גזית ,חלול בתחתיתו והוא אוצר שם דפי קוראן קרועים ומרופטים ולפרקים גם שמן למאור ,אשר
ּבּורי שרשי הגומא מתחת
וכצ ֵ
יִ ְּדרּו [ינדרו] תושבי העמק המשתטחים עליו .כבכל המקומות הקדושים בארץ ִ
לעצים הקדושים בדרום עמק החולה ,כן חוסות גם בצל חורש קדוש זה ערמות ענפים וזרדים ,אשר קוששון
אנשי הסביבה והניחון בצד הקבר הנערץ ,מתוך אמונה ובטחון שאיש לא יעז לגנבן ולהסיען אל סוכתו .רק
בשל קדושת המקום ,האוסרת פגיעה לרעה גם בעצים ובענפיהם .ובשל היות שרשי העצים אל מים רבים ,היו
'עצי העשרה' לחורש מצל ,גבה קומה ויפה נוף ,עד כי יש וארבעה אנשים יפרשו ידיהם לחבק את גזע העץ
האחד .אכן על חורש כגון זה יש להסב את דברי יחזקאל 'מים גִ דלוהו תהום רוממתהו [4 .']...
3
4

חבורת ידידים ,מלשון ַ'צ ַחּב' ,חברֵ ,ר ַע.
י' ברסלבסקי ,הידעת את הארץ? א :הגליל ועמקי הצפון ,תל־אביב ת"ש ,עמ'  .196‑195ראו גם :ז' וילנאי ,מדריך ארץ
ישראל :חיפה העמקים והגליל ,ירושלים תש"ב ,עמ'  .310קברו של שיח' עלי מצוין במפת הסקר הבריטי ,אך איננו
יודעים מי היה מאחר שלא נזכר במקורות ערביים או בכתבי נוסעים.
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בעקבות מלחמת העצמאות ניטשו מרבית היישובים הערביים
באזור ,והחורשה איבדה את ציבור המאמינים ואת מסורות
הקדושה ששימרו אותה במשך דורות .במהלך המלחמה ומיד
אחריה התרחש בארץ תהליך של 'חילופי אוכלוסין' — אלפי
ערבים נעקרו ממקומם ,ואלפי יהודים ,רבים מהם פליטים
מאירופה ומארצות ערב ,התיישבו ביישובים חדשים שנבנו על
אדמות הכפרים הנטושים .כ־ 90אחוז מאדמות המדינה הופקעו
והולאמו ,ומשאבים רבים הופנו להתיישבות ולפיתוח .המציאות
החדשה שנוצרה סיפקה הזדמנות למימוש החזון הציוני ,והולידה
פרויקט בנייה ומחיקה אדיר ממדים ששינה כליל את תמונת הנוף
שנתקיימה בעבר5.
אנשי העליות הראשונות שבאו מאירופה הושפעו מרוח
והקדמה של אותה תקופה ,ואלה היו בסיס רעיוני
המודרניזם ִ
לבניין הארץ החדשה .משיכתם של המתיישבים לארץ התבססה
על זיקה היסטורית ואמונית .הם ציפו למצוא בה את הארץ
המקראית ,על הריה ונופיה ,שלמדו להכיר מן הספרים העתיקים,
ארץ שבה יוכלו לשבת כמו אבותיהם לפנים 'איש תחת גפנו ותחת
תאנתו' .אך לעומת הדימוי של ארץ־ישראל כארץ חמדת אבות,
דימוי שטיפחו החלוצים בדמיונם בארצות מוצאם ,המפגש עם
הארץ הממשית היה מקור לאכזבה .הם פגשו 'ארץ אוריינטלית ,פראית ,שנופה נטול (כמעט) אילנות
וצל ,שהשמש חסרת הרחמים שלה מייבשת את כוחותיו של אדם ,שבביצותיה שורצים יתושי הקדחת
ואשר תושביה ,זרים ומוזרים ,אף הם פראיים כמו הארץ'6.
מבחינה תרבותית היו החלוצים קשורים בעבותות לארצות מוצאם ,והם ניסו להשליך על הנוף
המקומי דימויים מהטבע האירופי המיוער והעשיר במים שזכרו מהמקומות שמהם באו .הנוף המקומי
נתפס בעיניהם כשממה ,כטבע זר ועוין שיש להכניע ולכבוש ,והעלייה לארץ הייתה עבור מרביתם
תחילתו של תהליך חיפוש ממושך וכואב אחר תחושה של מקום ,שייכות וזהות7.
מרק טווין ,שביקר בארץ בשנת  ,1867היטיב לבטא את הלם המפגש עם הנוף המקומי כפי שנראה
בעיניים מערביות:
הגענו לעמק ירוק [ ]...הנחלים הנקראים 'מקורות הירדן' זורמים דרכו אל החולה ,מקווה מים רדוד שקוטרו
שלושה מייל .הירדן יוצא במרוכז מקצהו הדרומי ושוטף בדרכו הלאה .האגם מוקף ביצה רחבה שופעת קני
סוף .בין הביצה להרים הסוגרים על העמק משתרעת רצועה נאה של קרקע פורייה []...
5
6
7

צ' אפרת' ,תבנית' ,הנ"ל ,הפרויקט הישראלי :בנייה ואדריכלות( 1973‑1948 ,קטלוג) ,תל־אביב  ,2004עמ' .1018‑992
א' שפירא ,חרב היונה :הציונות והכוח  ,1948‑1881תל־אביב תשנ"ב ,עמ' .84
נ' ליסובסקי' ,יצירה בשנים' ,הנ"ל וד' דולב (עורכות) ,תבנית נוף :הגנים של ליפא יהלום ודן צור ,תל־אביב ,2012
עמ'  ,45‑17ושם ספרות נוספת.
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אזור הנביעה בשנת
1936

(ארכיון המועצה האזורית
גליל עליון)

קתדרה 178

נורית ליסובסקי

אמנם ראינו מים ,אבל בכל מרחב השממה סביבנו לא היה אפילו קמצוץ צל ,ונצלינו קשות בשמש
היוקדת' .כצל סלע כבד בארץ עייפה' — אין ביטוי יפה מזה בכל התנ"ך ,ואין ספק ,שמכל המקומות שבהם
שוטטנו ,אין אחד המסוגל להעניק משמעות כה נוגעת ללב לביטוי זה כאותה ארץ לוהטת ,צחיחה וקירחת.
כאן אינך יכול לעצור כשאתה רוצה בכך ,אלא כאשר הנסיבות מאפשרות זאת .מצאנו מים ,אך לא צל.
המשכנו במסענו וסוף־סוף הגענו לעץ ,אך לא היו שם מים8 .

תיאור זה ,המתמקד בעמק החולה ובמקורות הירדן ,הוא פתיח הולם למחלוקת שפרצה מאה שנים
בקירוב לאחר ביקורו של טווין סביב חורשת טל ,מקום שהיו בו — ובשפע — גם מים גם צל.

בין מגמות התכנון לדרישות הטבע
בשנת  ,1948שבועות ספורים בלבד לאחר הכרזת המדינה ,הוזמן האדריכל אריה שרון ,חניך אסכולת
הבאוהאוס בגרמניה ,להקים את אגף התכנון הממשלתי .הזמנה זו הולידה את תכנית האב הארצית
של מדינת ישראל' ,תכנית שרון' ,ונתנה בידי ההנהגה הפוליטית מכשיר חסר תקדים בעצמתו לעיצוב
המדינה העתידית .החזון הנופי של 'תכנית שרון' כלל מבצע ייעור מקיף בכל קרקע שלא היה אפשר
לנצלה לחקלאות או לבנייה ,והגדרת שטחים מיוחדים בנופם או בערכם הארכאולוגי כפארקים
לאומיים9.
הטיפול בכל הקשור ב'שמירת טבע ,נוף ועתיקות ,תכנון שטחי נופש ופארקים' הופקד בידי מחלקת
מחקר וסקר בראשותו של האדריכל אליעזר (לאוניד) ברוצקוס .ברוצקוס ,חובב טבע ופעיל באגודות
לשמירת נוף הארץ ,ניחן בתפיסה סביבתית מרחיקת לכת .עשר שנים לפני קום המדינה כבר כתב:
התיכון [כך במקור] הארצי משמש לא רק את הצרכים הכלכליים של ההתיישבות ,יש לשאוף למלא גם את
הדרישות התרבותיות והנפשיות של העם לגבי ארצו .בארץ ישראל נודעת לדבר חשיבות מיוחדת כי בה
מצויים פרט למראי־נוף נהדרים גם שרידי עתיקות ובניני אנדרטאות רבים המעידים על עברה העשיר והגדול.
עלינו לשמור על נוף הארץ ,על מראות הטבע היפים בה ,על המקומות בעלי קדושה היסטורית ועל השרידים
הארכיאולוגים10 .

ברוצקוס וצוותו ערכו סקר מפורט של הארץ ,וטובי החוקרים והמוסדות נענו לקריאתם לתרום מזמנם
ומיכולתם למען בניית המולדת והבניית זהותה .במרס  1950הם הגישו 'הצעה לפארקים לאומיים',
שכללה שלושים ותשעה אתרים ברחבי הארץ ,ובהם סג'רת אלעשרה ,ש'גוירה' והפכה לחורשת דפנה
כשם הקיבוץ שהוקם בסמוך לה 11.במסמך נזכרים 'חורשה יפה של עצי ענק עתיקים' (אלון ואלה),
ו'קבר קדוש למוסלמים' ,ונכתב כי הבעלות על הקרקע — שטח של  800דונם — היא בידי 'קק"ל
ונטושה' ,ו'הבעיות המיוחדות הן התאמה לתכנית מים ארצית והתיישבות בגוש דפנה'.
 8מ' טווין ,מסע תענוגות לארץ הקודש ,תרגם ע' פלד ,אור־יהודה תשס"ט ,עמ' .26 ,24
 9א' שרון ,תכנון פיסי בישראל ,ירושלים  .1951ראו גם :אפרת (לעיל ,הערה .)5
 10א' ברוצקוס' ,האפשרויות והתפקידים של תיכון ארצי' ,הבניין ,)1938( 3 ,עמ' .35
 11אגף התכנון ,מחלקת מחקר וסקר' ,הצעה לפרקים לאומיים' 3 ,במרס  ,1950גה"מ ,ג .5548/17-על פעילותו של אגף
התכנון ראו :י' כץ ,לעצור את הדחפור ,הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע ,הנוף והמורשת ההיסטורית
של מדינת ישראל ,רמת־גן תשס"ד ,עמ' .46‑13
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המטרות שהגדיר אגף התכנון היו :שמירה על דוגמאות נבחרות של נוף יפה ומקורי של הארץ;
שמירה על צמח וחי מקורי של הארץ; שמירה על הירושה ההיסטורית בנוף ועל בניינים ,על תלים
ושטחי עתיקות וכן על מקומות קדושים ומקומות היסטוריים ,לרבות מקומות חשובים מבחינת
תולדות היישוב החדש; שימוש לתיירות חוץ ולתיירות פנים; הקצאת מקומות לסיורים ולטיולים של
הנוער ,לספורט ולאימונים וכן שטחי נופש לכל אוכלוסיית המדינה .מטרות אלה ,שלעתים סתרו זו
את זו ,גילמו בתוכן הלכה למעשה מתח בין שמירת טבע ,נוף ומורשת לשימושי נופש ותיירות ,מתח
שהלך והתעצם בשנים הבאות.
בד בבד עם הכנת ההצעה לפארקים לאומיים באגף התכנון מינה ראש הממשלה דוד בן־גוריון
ועדה מיוחדת שהתבקשה לברר 'אם רצוי ואפשר להקים פארק לאומי ,אחד או שנים [ ]...רצוי עד
כמה שאפשר בקרבת ירושלים [ ]...שיכיל עד כמה שאפשר הצמחים ובעלי החיים ,כולם או מרביתם,
ברכות של דגים
שנזכרו בתנ"ך ,במדרש ובתלמוד ,וכן כל אלה שאפשר לשתול ולגדל בארץ ,וכן גם ֵ
מכל המינים' 12.בראש הוועדה עמד יוסף ויץ ,מראשי 'קרן קיימת לישראל' ומהפעילים המרכזיים
בהתיישבות ,בייעור וברכישת קרקעות בארץ־ישראל בשנות המדינה הראשונות .הוועדה הגדירה
שלוש דרכים להגנה על נוף הארץ ולשיפורו :הקמת שמורות (רזרבטים) של ערכי צומח ,בעלי חיים
או נוף מיוחדים ושרידי עתיקות; יצירת פארקים לאומיים שישמשו מקומות טיול ונופש לאדם; תיחום
שטחים מוגנים שנועדו להגן על חורשות ושטחים מיוערים 13.הקטגוריה של הגנה על חורשות ושטחי
יער נוספה ללא ספק בהשפעתו של ויץ ,אבי הייעור בארץ ,וקשורה קשר הדוק למעורבות העתידית
של 'קרן קיימת לישראל' ושל ויץ באופן אישי בפיתוח חורשת טל.
כמעט במקביל מונתה מטעם משרד ראש הממשלה ועדה בין־משרדית לשיפור אתרים
היסטוריים ,והוטל עליה להכין תכנית לפיתוח העתיקות והמונומנטים ההיסטוריים במדינה
ולשמירה עליהם 14.לעומת מכלולי הנוף הגדולים והמורכבים שעסקה בהם ועדת ויץ ,התמקדה ועדה
זו באתרים ארכאולוגיים נקודתיים .הקמתה הייתה פרי יזמה של מנהל מחלקת העתיקות במשרד
החינוך שמואל ייבין ,שראה בשימור השרידים ההיסטוריים מטרה ערכית־לאומית 'בשים לב לקשרים
ההיסטוריים האמיצים בין ישראל וארצו שהתבטאו בתקומת מדינת העם העתיק במולדתו החדשה־
נושנה'15.
עם התקדמות הכנתם של הסקרים והמזכרים היה צורך להקים רשות שתפתח ותנהל את הפארקים
הלאומיים והשטחים המוגנים .ואכן באוקטובר  1955הוקמה במשרד ראש הממשלה מחלקה לשיפור
נוף הארץ ולפיתוח אתרים היסטוריים ,במטרה לשמר ולהכשיר אתרים היסטוריים בעלי חשיבות
לאומית או בעלי יופי טבעי מיוחד .יזמותיה ופעולותיה של רשות זו כוונו לפיתוחה של תרבות פנאי
ישראלית ולעיצוב אמצעי המחשה דידקטיים לשם הקניית ערכים לאומיים.
12
13
14
15

בן־גוריון אל ע' גור ואחרים 2 ,בינואר  ,1950גה"מ ,ג.2736/11-
ויץ אל חברי ועדת הפארקים הלאומיים 30 ,באפריל  ,1950בצירוף המלצות הוועדה ,המופנות אל בן־גוריון ,שם.
הוועדה מונתה במרס  .1950בראשה עמד ד"ר אריה אלטמן ,היועץ לענייני תיירות במשרד ראש הממשלה .ראו :כץ
(לעיל ,הערה  ,)11עמ' .69‑59
ייבין אל שר החינוך 10 ,במרס  ,1950גה"מ ,ג.5548/3737-
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המחלקה לשיפור נוף הארץ ,בהנהגתו של יעקב ינאי (יאן) ,בעברו קצין קשר ראשי בצה"ל ,פעלה
ברוח מסמך ברוצקוס וועדת ויץ .שמירת טבע כשלעצמה לא נתפסה כבעלת חשיבות ולא הייתה חלק
מהאידאולוגיה של המחלקה; היא התמקדה בפיתוח אתרים היסטוריים וארכאולוגיים ,בהם מצדה,
קיסריה ,בית־שערים ובתי הכנסת העתיקים בברעם ובבית־אלפא ,ואתרים יפי נוף ,בעיקר בקרבת
מים ,שיאפשרו רחצה ונופש .במסגרת פיתוח אתרי הנוף הורחבו הברכות הטבעיות בסחנה ,שבעמק
בית־שאן ,שוקם מעיין חרוד הסמוך ,ופותחו חופי הים של הערים העתיקות קיסריה ואשקלון .בגלל
קרבתה של חורשת דפנה לנחל דן הייתה אף היא יעד מועדף 'לביקורי רבבות מטיילים ונופשים'16.
שלושה גופים חברו יחד לביצוע מפעל הפיתוח של החורשה וחלקו ביניהם את ההוצאות הצפויות
בסך כ־ 80.000ל"י :המחלקה לשיפור נוף הארץ ( 40,000ל"י)' ,קרן קיימת לישראל' ( 25,000ל"י)
והמועצה האזורית גליל עליון ( 17.)15,000ביוני  1959התקיימה ישיבה חגיגית בחורשת טל ,והוחלט
בה 'לפתח את חורשת הארבעים [כך במקור] כפארק אזורי וארצי' ולבצע לשם כך שורת פעולות:
( )1לשמור ,לשקם ולטפח את העצים הקיימים; ( )2לטפח את הצמחייה המקומית ולהוסיף עליה
צמחים מתאימים מתוך שמירה מעולה על אופי המקום; ( )3לסדר שטחי דשא שישמשו פינות מרגוע
לתיירים ,מטיילים ונופשים ומקומות מפגש לכינוסים אזוריים; ( )4להטות את מי פלג הדן דרך
החורשה לשם יצירת אגם רחצה וברכות נוי בשטח; ( )5להתקין דרכים ,מגרשי חנייה ומקומות
למאהלים ,לפיקניקים וכדומה; ( )6להקים מגורים לשומר החורשה ושירותים לנוחיות הקהל18.
התכנית לפארק התבססה על הצעה מוקדמת שהכינו אדריכלי הנוף ליפא יהלום ודן צור ,אדריכלי
הבית של המחלקה לשיפור נוף הארץ ,ושכבר תכננו בהצלחה את גן השלושה (הסחנה) כגן מעיינות
ירוק ומוצל .התכנית הרעיונית שגיבשו לחורשת טל הייתה פשוטה ונועזת :הם הציעו להטות יובל
של נחל דן וליצור אגם גדול לרחצה ולשיט ,וממנו לחפור תעלות שבהן יזרמו המים בינות האלונים,
ואחר כך ייצרו שני אגמים קטנים במורד וישובו לדן .סמוך למערכת המים בגן ביקשו להכשיר
שבילים ,מקומות לפיקניקים בצל העצים ,שטחי דשא נרחבים ונטיעות חדשות 19.מעיון בפרוטוקולים
ובתכניות עולה שהשינוי המהותי באופי החורשה ,בעצם הפיכתה מחורשה מקודשת לפארק מים ,כלל
לא נדון בין הצדדים המעורבים.
בעקבות ההתעניינות הגוברת בחורשת העצים העתיקים ,כתב מזכיר ועדת השמות הממשלתית אל
חברת התיירות הממשלתית ,שבמסגרתה פעלה המחלקה לשיפור נוף הארץ:
שמחנו לשמוע על המבצע שנטלתם על עצמכם לשקם ולשמר את החורשה העתיקה שבין דפנה ובין דן ,והננו
להודיעכם כי ועדת השמות הממשלתית קבעה לחורשה הזאת את השם חורשת ַטל ,זכר לטל־חרמון הנזכר
16
17
18
19

י' ינאי' ,סקירה על פעולות המחלקה לשיפור נוף הארץ ולפיתוח אתרים היסטוריים' ,הכינוס הארצי החמישה־עשר
לידיעת הארץ של החברה לחקירת ארץ־ישראל ,אוקטובר  ;1959הנ"ל' ,אתרים היסטוריים ופארקים' ,הכנס הארצי הי"ז
לידיעת הארץ ,בקעת בית שאן ,ירושלים  ,1962עמ' .134‑129
ז' רחמילביץ ,סגן ראש המועצה ,אל 'קרן קיימת לישראל' והחברה הממשלתית לתיירות 15 ,ביוני  ,1959גה"מ,
גל .3833/9-בתיק זה מופיעות כל ההתכתבויות הנוגעות לחורשת טל.
שם.
חורשת טל ,תכנית כללית ,1960 ,הארכיון הדיגיטלי של יהלום וצור.
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תכנית כללית

(ארכיון יהלום-צור)

בספר תהלים קלג ,ג .במפות המנדט כתוב 'שג'רת אל עשרה' ,ושם זה מתבטל; וכן אין יסוד ואין מקום לכינוי
'חורשת הארבעים' ,ואין להשתמש בו .נודכם אם תואילו להכניס לאלתר את השם חורשת טל בכל מסמכיכם
ותכניותיכם ,בכל פרסום ושלט20 .

לשם העברי שקבעה ועדת השמות הממשלתית נוספה אגדת עם מודרנית .יהודה זיו ,חוקר ארץ־
ישראל ,סיפר ששאל פעם נער מקומי' :מדוע דווקא "חורשת טל"?' ,והלה השיב' :אכן ,היו בה תחילה
ארבעים עצים ואף קראו לה "חורשת הארבעים" — אך לאחר שברק פגע באחד האלונים והותיר ממנו
גזע שרוף ונבוב ,נשארו בחורשה רק ט"ל ( )39עצים'ַ 21.מ ֶּצ ֶבת האלון מוכה הברק עודה עומדת בלב
החורשה .בתצלום ישן מסתופפים בקדמתה בכירי 'קרן קיימת' ,ובהם יעקב צור ,נחמן אלכסנדרון
ויוסף ויץ.
 20ב"צ אשל אל חברת התיירות הממשלתית 26 ,ביולי  ,1959גה"מ ,גל.3833/9-
 21יהודה זיו ,בעל־פה.
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ַמ ֶ ּצ ֶבת האלון
מוכה הברק

(צילום :שמואל בהט,
 1באפריל  ,1962ארכיון
'קרן קיימת לישראל')

נורית ליסובסקי

לא הכול היו שותפים לשמחת המבצע .בספטמבר  1959כתב הביולוג אמוץ זהבי ,פעיל מרכזי
בשמירת הטבע בארץ וממקימי 'החברה להגנת הטבע' 22,אל יגאל ידין ,ארכאולוג ויושב ראש הועדה
המייעצת לשיפור נוף הארץ:
בזמן האחרון החלה הועדה לשיפור נוף הארץ לתת את תשומת ליבה לשיפור אתרי טבע ,בכך ראויה היא
לברכה על תשומת ליבה ,אולם ,טמונה כאן גם סכנה .שיפור אתרי טבע עלול גם להרסם או לפגוע בערכם,
לדוגמא — חורשת האלונים ליד דפנה ,אשר בה אתם ניגשים לביצוע עבודות שיפור הינה נכס יקר ערך
לחובבי טבע ולבוטנאים .נטיעות של צמחי תרבות בשטח זה או במרביתו ,יפגמו בערכה של החורשה כיחידה
בוטנית וכשריד אחרון של יער אלון התבור אשר כיסה פעם את האזורים היבשים בעמק החולה.
כשם שלא תעלו על דעתכם שחזור אתר היסטורי ללא פיקוח ארכיאולוג ,לא יתכן גם שיפור באתר טבע
ללא השגחת ביולוג ובתיאום עם ועדת מומחים23 .
 22אמוץ זהבי ועזריה אלון הקימו בשנת  1953את 'החברה להגנת הטבע' במטרה לשמור על הטבע והנוף בישראל .ראו:
כץ (לעיל ,הערה  ,)11עמ'  ;58‑47א' טל ,הסביבה בישראל :משאבי טבע ,משברים ,מאבקים ומדיניות מראשית הציונות
ועד המאה ה־ ,21תל־אביב  ,2006עמ'  ;222‑155ע' פז ,לעבדה ולשמרה :שמירת טבע בישראל ,ירושלים ,2008
עמ' .125‑101
 23זהבי אל ידין 14 ,בספטמבר  ,1959גה"מ ,גל.3833/9-
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בערוץ התכתבות מקביל כתב ינאי אל יעקב אשכולי ,ראש המועצה האזורית גליל עליון' :היות
והשטח שייך לכם והפארק נבנה עבורכם אודה לך אם תבקש את האיש הממונה על כך להתקשר עם
מר זהבי ולהסביר לו שאין אנו משנים את הטבע'24.
חודשיים מאוחר יותר כתב יגאל סלע ,פקח־מדריך של 'החברה להגנת הטבע' בגליל המערבי,
אל ינאי:
'כיצד יתכן ,כי חברתכם אשר לקחה על עצמה את שיפור נוף הארץ ,איננה כוללת בתוכה את אנשי הביולוגיה
אשר ללא ספק יש להם מה לומר בעניינים אלו [ ]...אבקש לדעת מה בדעתכם לעשות ע"מ לתקן את המעוות.
וכאן אני בא אל המעוות עצמו חורשת טל ]...[ .שוחחתי עם מר זהבי ומסתבר כי על אף כמה פגישות
שנתקיימו [ ]...עדין לא נוצרה כל התאמה בין מגמות התכנון ודרישות הטבע [ ]...לידיעתך ,תחושת העוול
הנעשה לטבע הארץ ונופה ,היא שמנחה אותי לכתוב כך [ ]...ברור לחלוטין כי באם תבוצע תכנית חורשת טל
כמות שהיא יהיה בכך נזק ללא שיעור וללא תקנה לנוף הארץ25 .

הזואולוג הינרייך מנדלסון מאוניברסיטת תל־אביב ,אבי שמירת הטבע בארץ 26,נזעק אף הוא וכתב
אל נחום הורביץ ,חבר המועצה האזורית ואיש קיבוץ כפר־גלעדי' ,בתור איש שאני מכיר עוד מן
הזמנים של יהושוע מרגולין ז"ל':
אני פונה אליך בעניין עליו שמעתי ושאינני יכול להאמין בו ואני מקווה שא[י]ננו נכון ,כי הדבר לא יתואר :האם
נכון הדבר שאתם רוצים להפוך את חורשת העשרה ,בעלת העצים בני אלפי שנים ,היחידים בכל האזור ,למגרש
חנייה למטיילים ,מחנות ורעש? האם נכון הדבר שאתם רוצים להשאיר רק שלושים דונם בתור שמורת טבע?
על כל פנים ,ברור לכל בן־אדם ,שאוהב את ארצנו ,שחורשה נהדרת זאת צריכה להישאר כולה שמורת
טבע ,על מנת שהדורות הבאים יוכלו לראות שריד מטבע בקעת החולה כפי שהיה .להפוך חורשה זאת למקום
מחנות ,כאילו היו פותחים ומקימים מלון או קולנוע בחורבות כפר נחום או בית שערים.
מובן שליד כל שמורת טבע צריכה להיות הנוחיות הדרושה לקהל ,הן תיירי חוץ והן תיירי הארץ ,על מנת
שהקהל יוכל להנות מאוצרות הטבע בשמורה .הצעתי היא שתכריזו כיום על כל החלק הדרומי של החורשה
כבתור שמורת טבע ,בחלק הצפוני תסדרו את מקומות המחנה למבקרים ויחד עם זה תתחילו לפתח שטח ליד
החורשה בתור מקום מחנות לעתיד ,וכששם יהיה מקום נאה מוכן ,תצרפו את החלק הצפוני של החורשה גם
כן לשמורה []...
מחנות חניה למנוחה וללינה יהרסו את החורשה כאתר טבעי וישמרו במקרה הטוב ביותר רק על עצים.
עליך גם לדעת כי כמה שלא תשמרו על העצים סופם הטבעי הוא למות .החורשה תיהרס אם לא יינתן לנבטי
האלון הרכים ,הצצים בה בכל שנה ,להתפתח.
כמה שנים יסכימו תיירים ומטיילים לשכב בצל העצים בלי שיסודרו עבורם משטחי בטון ,גז ,בתי שימוש
וכו' .ברגע שאתם מכניסים מחנות לשטח החורשה אתם מכניסים גם תוך מספר שנים את החניה נוסח
אמריקה .ועל כן הדרך היחידה לשמור על שריד יער נהדר זה היא הכרזת השטח כשמורת טבע .אני מקווה
שתקבלו את הצעתי ותקימו מצבת טבע זאת שתהיה פאר לאזור [ ]...ואל תחבלו בנכס לאומי זה27 .
24
25
26

27

ינאי אל אשכולי 13 ,באוקטובר  ,1959שם.
סלע אל ינאי 20 ,בדצמבר  ,1959שם.
מנדלסון ייסד בשנת  1951את הוועדה לשמירת הטבע ,שאיגדה בתוכה אנשי מדע מהחברה הבוטנית ומהחברה
הזואולוגית ,ושממנה צמחה 'החברה להגנת הטבע' .בראשית שנות החמישים של המאה העשרים ,עם היוודע דבר
התכנית לייבש את אגם החולה ,ניהלה הוועדה מאבק לייחד שטח של כמה אלפי דונמים בתור שמורה לנוף הביצה ולחי
והצומח הנדירים שלה ,והמאבק הצליח לבסוף .יהושע מרגולין ('הדוד יהושע') ,הנזכר בסמוך ,היה מורה נערץ לטבע
וממקימי 'סמינר אורנים'.
מנדלסון אל הורביץ 24 ,בדצמבר  ,1959גה"מ ,גל.3833/9-
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על רקע חליפת המכתבים זימן הורביץ ישיבה דחופה של נציגי המחלקה לשיפור נוף הארץ' ,קרן
קיימת לישראל' והמועצה האזורית ,והסעיף הראשון בסדר היום שלה היה 'ערעור ועדת חובבי הטבע
להצעת תכנית יהלום‑צור' .אך הסעיפים שמיד אחרי סעיף זה יוחדו למימוש אותה תכנית עצמה:
'קביעת קווי יסוד לתכנית החורשה ,הגידור ,הנוי והשיפורים ,מבנים וכו' ,קביעת הסדר הארגוני
להנהלת וביצוע העבודה ,חשבונות וכספים ,קביעת סכום כסף שעל כל צד להכניס לחשבון'28.

ישיבת עבודה
בחפירה

(צילום :דן צור,
 1בינואר ,1962
ארכיון יהלום‑צור)

בישיבה הביע זהבי התנגדות גורפת לכל שינוי באופי השטח ,ובעיקר לחפירת פלגי מים
מלאכותיים בין העצים ולהוספת צמחייה זרה למקום .הוא הסכים שאנשים ילכו בין העצים לשם
'הסתכלות בלבד' ,אך דרש להוציא את אמצעי הבילוי ,הנופש והמשחק אל מחוץ לחורשה .מנגד
טען יהלום שאפשר לנצל את השטח הצפוני ,הפנוי ברובו מעצים ,לפעילות נופש ,והוסיף ש'גם אם
זרמי המים יעברו בין מספר עצים אין כל סכנה נשקפת להם' .הוא שכנע את הנוכחים ,רובם ככולם
נציגי הגופים היוזמים שהיו משוכנעים מראש ,לאשר את תכנית הפיתוח .במסגרת זו אף הוסכם
שהחלק הדרומי של החורשה ,שהעצים גדלים בו בצפיפות ,יישאר שמור ,ואילו יתר החורשה ,שבה
מרבית האלונים הגדולים ,יהפוך לפארק 29.החלטה זו קיבלה משנה תוקף בשטח ,כאשר התווה ויץ,
באמצעות מקל ההליכה שלו ,קו על הקרקע והכריז שכל מה שמדרום לו יהיה שמורת טבע ,וכל מה
שמצפון — פארק לאומי30.
 6 28בנובמבר  ,1959שם.
 29ישיבת ועדת חורשת טל 18 ,בנובמבר  ,1959שם.
 30צ' צוק (עורך) ,ניצנים ראשונים :לראשיתה של רשות הגנים הלאומיים :שיחות עם יעקב לוינסון ,ירושלים תשס"ד,
עמ'  .20בארכיון הגליל העליון ,בקריית־שמונה ,בתוך מעטפה משרדית חומה ,נשתמרה תכנית שעליה צויר ביד ,בעט
כחול ,קו החוצה את שטח החורשה .ליד הקו מופיעה חתימתו של ויץ ,ובתחתית הדף נכתב' :קו הגבול בין השטח
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חילוקי הדעות לא השפיעו כהוא זה על התקדמות העבודות בשטח .בחינה מדוקדקת של המסמכים
והשוואה של תאריכי הישיבות וההחלטות מלמדים שהעשייה בשטח הקדימה את מה שמכנים היום
ִמנהל תקין ודיון מסודר במהות ופרטים .למשל במסמך המפרט את ההוצאות במהלך שנת 1959
(בחודשים פברואר‑דצמבר) ,במקביל לדיונים ולערעורים ,צוינו עלויות של מדידות ומפות ,העתקות
שמש ,כלי עבודה ,חומרים ,עבודת טרקטור ואנשים ,ומחקר חלחול בביצוע תה"ל (רשות המים
הארצית) .עיון ברשימת הפריטים מאיר את היקף העבודה ואת אופייה :כלי העבודה נרכשו בצרכנייה
וכללו חרמשים ,מכושים ,טוריות ,אתים ,מסורים ,ברגים וידיות; עבודת האנשים הופנתה לניקוי
השטח מקוצים ,קציר ופריצת דרך31.
יותר מעשרה חודשים לאחר תחילת העבודות נודע לאגף התכנון הממשלתי בדרך מקרה על
הכוונה להפוך את חורשת האלונים לפארק לפיקניקים ומחנות נופש' .אין לנו התנגדות מוחלטת
המיועד לשמורת טבע וזה המיועד לגן לאומי ,כפי שנקבע ע"י יוסף ויץ' .ראו גם :יהלום וצור אל הורוביץ 4 ,בדצמבר
 ,1959ארכיון יהלום וצור; במכתב זה ביקשו השניים להמציא להם 'טופוגרפיה של כל השטח [ ]...עד לקו הגבול שסומן
בדיו וחתום ע"י מר יוסף וייץ'.
' 31סיכום ההוצאות בקשר להכנת התכנית' 3 ,בדצמבר  ,1959גה"מ ,גל.3833/9-
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לתכנית זו' ,כתב ברוצקוס' ,אבל בתנאים מסוימים שעליהם יש להקפיד בהחלט':
החורשה מהווה שריד יפה ויחידי בכל מדינת ישראל של יערות אלונים מקוריים שכיסו פעם את צפון הארץ.
השריד הזה אינו רק נכס בעל ערך רב מבחינת נוף ,אפשרויות נופש וכו' אלא גם נכס מדעי ,ובתור כזה יש עניין
רב לשמור לא רק על עצים בלבד אלא על חברת צומח כולה עם השיחים למטה מהעצים וצורת הקרקע במצבה
הטבעי .נוסף לכך כל החורשה היא  160דונם בלבד ,ואם נתחיל לסדר מגרשי חניה ,דרכים ,משטחים ,ביתנים
ומבנים שונים בתוכה לא יישאר הרבה ממצבה המקורי .לכן רצוי שמגרש החניה והמבנים במידה שרצוי לסדר
אותם ,ולפי דעתי רק בקנה מידה מצומצם ,יש לסדר אותם מחוץ [ ]...החורשה עצמה ,בשטח סמוך נוסף המיועד
ל'פארק' שבו ניתן לשתול גם עצים חדשים ואת החורשה יש להשאיר במצבה הטבעי ללא 'פיתוח' בתוכה32.

יהלום וצור ,שנקראו למשימת התכנון — בתקופה זו לא היו מכרזים מסודרים או עבודה שגרתית,
אלא משימות לאומיות — הסכימו שיש לסדר את החניה והמבנים מחוץ לשטח החורשה ,אבל אשר
לשמירה על הנכס המדעי הם טענו כי 'חלק ניכר מהחורשה מוקצה לשמורה מבלי שניפגע במה
שהוא בעצים ,בחברת הצומח ,בצורת הקרקע וכד' .רק בחלק מסוים של השטח אנו מטים את מי הדן
לשטח ליצירת פלגים ואגמי מים .אחרי סיום פעולת הפיתוח והשיפור ,ישתלב השטח בנוף הטבעי
של הסביבה' .הם אף ציינו שבשטח זה הטו במשך שנים רבות את מי הדן לחורשה לשם השקאת
השטחים שעובדו שם33.
ינאי סיכם את מצב הדברים בסגנונו הישיר במכתב אל ברוצקוס' :אין לך כל צורך לחשוש .אנשי
החברה להגנת הטבע או יותר נכון מר זהבי הזעיק את כל המדינה ללא כל סיבה וללא כל צורך .רצ"ב
מכתבם של אדריכלי הגנים שעשו את התכנית לחורשה'34.
בעמוד ממול למעלה:
בשלהי שנת  ,1960לאחר שבוצעו בשטח עבודות תשתית נרחבות ,הופסקה העבודה ,כנראה בשל
בריאת טבע חדש
בעיות תקציב .במכתב נרגש פנה מאיר רוזנבלום ,סגן ראש המועצה האזורית ,אל ויץ וביקשו שיפעל
למטה :הטיית מי
הדן ,ייצוב הפלגים לחידוש העבודה' :נדמו הקולות ,והחיים השוקקים שהתנהלו במשך הקיץ דעכו .לאחר ביצוע עבודות
המלאכותיים ,בניית העפר בחורשת טל ע"י הקרן הקיימת — שקט בחורשה .איש לא ניגש ,העבודה כאילו נסתיימה
מפלי מים
והחורשה נראית כחיה ענקית פצועה ושסועה [ ]...לא יתכן שבאביב הבא ,כשהטבע יתלבש במעטה
(צילום :דן צור,
ארכיון יהלום-צור)
ירוק וצבעוני ,החורשה שלנו ֵּתראה כפצע בנוף היפה של הגליל'35.
בינואר  1961כונסה ישיבה לדון בחידוש העבודה כשעל הפרק הצורך לפתור בעיות בנוגע לזיהום
המים באגם ,להשקאה ,חלוקי נחל ולתקציב 36.שאלת החלוקה של העומס התקציבי צצה ועולה שוב
ושוב מבין השורות .באופן רשמי נקבעה חלוקה ברורה ,אך בפועל הציעה 'קרן קיימת' לשלם את
חלקה 'בעבודות שונות בחורשה'; ינאי ביקש להמיר את חלקו בתקציב בעבודת פועלי דחק (עולים
חדשים תושבי עיירות הפיתוח שהועסקו בעבודות שונות ,וששכרם שולם על ידי משרד העבודה);
והמועצה האזורית היא זו שנשאה בעול השוטף כדי 'לא לחייב החשבון של החורשה'37.
32
33
34
35
36
37

ברוצקוס אל המועצה האזורית הגליל העליון 15 ,בינואר  ,1960שם.
יהלום וצור אל ינאי 21 ,בינואר  ,1960שם.
ינאי אל ברוצקוס 24 ,בינואר  ,1960שם.
רוזנבלום אל ויץ 8 ,בנובמבר  ,1960שם.
ל' גל (מנהל הכשרת קרקע צפון ב'קרן קיימת') אל הורביץ ויהלום 24 ,בינואר  ,1961שם.
ינאי אל ויץ 23 ,בדצמבר  ,1959גה"מ ,ג ;5451/13-תשובתו של ויץ אל ינאי 28 ,בדצמבר  ,1959שם.
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עיצוב ותכנון נוף
בין דברים שבכתב לבין מימושן של הבטחות
בפועל כרויה לעתים תהום רחבה .בניגוד
להבטחות ינאי ,יהלום וצור אכן 'שינו את
הטבע' ,או נכון יותר לומר ,בראו טבע חדש.
במסמך כתוב ,מלווה בתכניות גרפיות ,יפות
להלל ,הם תיארו כיצד ייחפר האגם ('ברכת
השחייה הגדולה בארץ' כפי שתוארה מאוחר
יותר בדיווח המחלקה לשיפור נוף הארץ),
יוטו מי הדן ,ייוצבו גדות האגם והנחלים ,ייבנו
מפלי מים להאטת הזרימה ,ויוקמו מעברים
עיליים על הערוצים .סביב האגם ובינות לעצים
העתיקים ביקשו לפרוׂש מרבדי דשא ולנטוע
צמחי נוי ,ופירטו את תכנית השתילה ,רשימת
הצמחים ,גודל המכלים וסוגי הדשא — 'בופלא
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חלל פיסולי בחומר:
אדמה ,מים ,עצים
(ארכיון יהלום-צור)

נורית ליסובסקי

קוקיה ,אוגנדה וברמודה במעורב ברווחים של  20ס"מ בין שורה לשורה ,ושתילה רצופה בתוך
השורות'38.
הרכב הצמחייה המתוכננת שב ועלה במספר תכתובות .עוזי פז ,ראש המדור לשמירת טבע
במשרד החקלאות ,ניהל קרב מאסף בניסיון להשפיע במשהו בעניין זה' .התפלאתי לראות' ,הוא כתב
למתכננים' ,כי למרות שהסכמתם בזמנו בצורה ברורה כי לא יישתל בשטח החורשה שום אלמנט
זר לפלורה הארץ ישראלית השתמשתם בכמויות לא מבוטלות של חומר צמחי זר .דבר זה — נוסף
לעצם העובדה כי הוא נוגד את רוח ההסכם בנינו ,פוגם בנוף הארץ ובמהותה של חורשת טל כפארק
לאומי — שאינו זהה עם גינת נוי עירונית' 39.מאוחר יותר ,כשהבין שהצמחים הזרים כבר נטועים
באדמת הגן ,הציע פז להרחיב את רשימת הצמחים:
לפי עדויות שונות אין ספק כי בעבר היו ביערות אלון התבור שבעמק החולה סנאים .יש לנו כוונות ותכניות
לשחזר בעל חיים נאה זה בתחומי פארק חורשת טל — דבר שללא ספק יוסיף לווית חן רבה למקום .אולם לשם
 38יהלום וצור אל ש' סולוביציק (הכשרת קרקע צפון ב'קרן קיימת') 17 ,במאי  ,1961ארכיון יהלום וצור; יהלום וצור אל
הורביץ 10 ,באוגוסט  ,1961שם.
 39פז אל יהלום וצור 11 ,במרס  ,1962גה"מ ,גל.3833/9-
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קיומם בחורשה יש לדאוג לשתילתם ונטיעתם של מספר עצים נוספים כי בלוטי האלונים לבדם לא יספיקו
להם כמו :עוזרר קוצני ,קטלב ,אדר סורי ,מורן החורש ,שקדים ועצי בר אחרים נושאי פירות .נראה לי כי
עצים אלה ניתן לטעת בקרחת שבין השמורה לנחל הדן ,בשטח המשלט ומדרום לשמורה40 .

יהלום וצור מעולם לא היו חסידי השימוש בצמחייה מקומית לבדה .לתפיסתם נעשתה בארץ
לאורך דורות פעולה מבורכת של אקלום צמחים ,והגן הארץ־ישראלי הנכון הוא זה המשלב צומח
מקומי ומיובא ,ובתנאי שיתאים לאזור המתוכנן 41.שינוי הנוף היה חלק מהתפיסה האידאולוגית של
יהלום וצור ,מעין סימון בעלות על מקום והפיכת נוף קיים לנוף שייך .עבור יהלום הדימויים של
גן ,טבע ונוף היו קשורים בעבותות לנופי ילדותו בפולין — לשיחי לילך ועצי דובדבן ,לצל ערמונים
ול'תרזה יפה ועבותה' ,כלשון שירו של חיים נחמן ביאליק — נופים שהותיר אחריו ,ושהתגעגע
אליהם כל ימיו .חורשת טל הייתה הזדמנות לשחזר כאן ,במולדת החדשה ,מראות של מעבה יער,
של אחו פסטורלי ושל פלגי מים המתפתלים בתוכם .לצור ,יליד הארץ ,זו הייתה בחירה שנתנה
 40פז אל יהלום 3 ,באוקטובר  ,1962שם.
' 41קטעים משיחות עם ליפא יהלום' ,ג' גאון וא' פז (אוצרות) ,מראה מקום :ארבע גישות באדריכלות נוף ,תל־אביב ,1996
עמ'  ;37‑34א' זנדברג' ,לפעמים טוב יותר לעקור מאשר לנטוע' ,הארץ 13 ,במאי .1996
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אנושית

(צילום :אלכס
סטרז'מיסטר ,ינואר
 ,1966ארכיון 'קרן
קיימת לישראל')
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בית הקברות המוסלמי בשולי החורשה,
שנות הארבעים של המאה העשרים

לפני :נחל זורם וצמחיית
גדות טבעית

(ארכיון המועצה האזורית גליל עליון)

(צילום :דן צור ,ארכיון יהלום-צור)

ביטוי מיטבי לכישרונו האמנותי וליכולתו הנדירה ליצור חלל פיסולי בחומר :באדמה ,מים
וצמחייה42.
למרות הדגש המובהק על צורניות וקומפוזיציה ,יהלום וצור השתמשו בידע המדעי של תקופתם
והיו אקולוגיים וחברתיים בגישתם העיצובית .הם הכירו כל צמח בשמו ובתכונותיו ,הבינו היטב
טופוגרפיה וקרקע ,ולמדו את מגוון המופעים של תנועת המים .הפארק ,כך האמינו ,הוא מקום שנועד
לבני אדם ,ותפקידם לתכנן את תפאורת הבמה ולביים את הכוראוגרפיה של הצופה/המשתמש בחלל
הנופי שיצרו.
תצלומים של 'לפני'' ,אחרי' ו'תוך כדי' — בשחור‑לבן ואחר כך בשקופיות צבע — מראים את
תהליך בריאת הנוף שלב אחר שלב .ראשית מה שהיה :אלוני התבור כבדי הנוף ,עלי שלכת ומקבצי
 42על עבודתם של אדריכלי הנוף יהלום וצור ,חתני פרס ישראל לאדריכלות לשנת תשנ"ט ,ראוK. Helphand, Dreaming :
Gardens: Landscape Architecture and the Making of Modern Israel, Santa Fe, NM. 2004; N. Lissovsky, ‘National
Parks in the Service of Nation Building: The Pioneering Work of Lipa Yahalom and Dan Zur in Israel’, Studies
in the History of Garden & Designed Landscapes, 32, 2 (2012), pp. 63–83
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תחילת עבודות הפיתוח

אחרי :טבע עשוי בטון
(שני התצלומים :דן צור ,ארכיון יהלום-צור)

חצבים ,הנחל השוצף במפלונים ,וצמחיית הגדות הטבעית .תחילת עבודות הפיתוח :חפירת האגם,
אלונים מאובקים ניצבים בין תלוליות עפר ומחפורות ,תעלות רחבות חוצות את השטח ,פלגים
ומפלים מלאכותיים ,טבע עשוי בטון .ולבסוף מרבדי דשא נפרׂשים בינות האלונים; חנוכת הפארק:
המוני אנשים במחלצות חג ובבגדי ים; העצים העתיקים מטופחים למשעי וירק הדשא נקוד בכלניות;
מגוון מופעי המים :עומדים ושוקטים ,זורמים וקוצפים; ילדים ומבוגרים ,משפחות וקבוצות ,רוחצים,
משתכשכים ,עורכים פיקניקים ,משחקים ונחים; גן 'אירופי' קריר ומוצל בלב הלוונט.
אגם השחייה ומרבדי הדשא המטופחים משכו אלפי מבקרים ,והביאו ,ממש כפי שחששו אנשי
המדע והטבע ,לפיתוח חניון ולהקמת אוהלים ,יחידות נופש ,מזנון ושירותים .גם ה'חניה נוסח
אמריקה' ,שממנה הזהיר מנדלסון ,לא איחרה לבוא — בחניון הלילה נבנו ביתני אבן מאובזרים ונוחים
במקום בקתות הקש ,וכן נוספו 'אטרקציות' בדמות מגלשות ,והוקמו גדרות בטיחות ,ששינו באחת
את החוויה הפשוטה ,המרנינה ,של דשא המגיע עד שפת המים ושל חלל פתוח רחב ידיים .אף על פי
כן חובבי הטבע זכו להישג חלקי :הם הבטיחו שימור של חלק מהחורשה לצפייה בלבד ,כך שאפשר
להלך בין אלוני תבור מהגדולים והעתיקים בארץ ,לדרוך על מרבדי עלי שלכת ולראות פרחי בר,
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העצים והדשא
נקוד בכלניות

(צילום :נורית ליסובסקי)
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ובהם סחלבים נדירים ,גם אם כל זאת ב'שמורת עציץ' הכלואה בין פארק מים לאגם דיג ומנותקת
מהקשרה הסביבתי.
חשובה לא פחות ,ההבחנה בין שמירת טבע לפיתוח לצורכי נופש ותיירות ,הבחנה שעלתה
בראשית שנות החמישים ,עם ייבוש ביצות החולה והמאבק שניהלו אז אנשי מדע וחובבי טבע להציל
את פנינת הנוף הייחודית ואת ערכי הצומח והחי הנדירים ,התחדדה בחורשת טל .דומה שהיחס
הדיאלקטי בין שימור לפיתוח היה אחד הגורמים לחקיקת 'חוק גנים לאומיים שמורות טבע ואתרי
הלאום ,התשכ"ג —  '1963ולהחלטה להורות על הקמת שתי רשויות עצמאיות :המחלקה לשיפור נוף
הארץ ולפיתוח אתרים היסטוריים במשרד ראש הממשלה הפכה ל'רשות הגנים הלאומיים' (בראשותו
של ינאי) ,והמדור לשמירת הטבע במשרד החקלאות היה ל'רשות שמורות הטבע' (בראשותו של
האלוף בדימוס אברהם יפה).
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סוף דבר
הדרמה שהתחוללה בחורשת טל חידדה את הדיון בטבע ,נוף ,נופש ,תכנון ומה שביניהם .ראוי להביא
בהקשר זה דברים שכתבו לימים שלושה מגיבורי המשנה שפעלו ברקע פרשה זו ,ואשר ביטאו שלוש
תפיסות עולם שונות ומשלימות.
הסופר וחבר הכנסת יזהר סמילנסקי (ס' יזהר) ,שנאומיו במליאת הכנסת היו אבני דרך בתולדות
שמירת הטבע בארץ ,ייצג את קולו של הטבע — ואת קולם של שומרי הטבע:
אי אפשר לאדם בלי שיישאר לו מרחב בלתי מתוקן בידי אדם .אי אפשר להתקיים במקום שהכל כבר אורגן
ותוכנן עד גמירתו ,עד מחיקת כל צלם דמות הוויתו הראשונה ,הטבעית ,האורגנית ,של מסד הארץ .הכרח יום הפתיחה

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 — אם היה זמן כזה .ארץ נושבת בלי פרחי בר — מחנק

(צילום :אלכס סטרז'מיסטר,
 1במאי  ,1963ארכיון
'קרן קיימת לישראל')
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למעלה :גן 'אירופי'
קריר ומוצל
למטה :פיתוח
מתקני נופש
ותיירות
(צילום :דן צור ,ארכיון
יהלום-צור)
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בה .ארץ שאין בה משב רוח פתוח ,בלתי מופרע — תהיה מלון ולא מולדת .ארץ נושבת שהכל בה כביש
ומדרכה והרגשת הכל־גמור־לי־כאן ,תאכל כל חלקה טובה בלב צעיריה43 .

ברוצקוס ,שאפשר לראות בו את המתכנן הלאומי השקול ,ניתח את חילוקי הדעות העקרוניים שנוצרו
בין צורכי הנופש לשמירת טבע:
קשיים אלה שיקפו את הניגוד הבסיסי ,שבתקופות הקודמות לא בלט לעין ,אבל נעשה חריף יותר עם
התגברות הצריכה של נופש ובמיוחד עם המינוע הפרטי המתרחב וריבוי של מספר המבקרים בשטחים
המיועדים לנופש .ניגוד זה בין ה'שימור' ובין ה'נופש ההמוני' קיים ברוב מדינות העולם ובמדינות צפופות
אוכלוסין במיוחד .בתנאי מדינת ישראל ניגוד זה חריף במיוחד ,וזה בתוקף שורה של סיבות :שטחים שניתן
ליעד לצרכי שימור ונופש — מלבד הנגב — מצומצמים מאד בממדיהם אף בהשוואה עם ארצות אירופה,
ולא כל שכן בהשוואה עם ארצות הברית ,קנדה או ברית המועצות .הצמחייה המקורית באזור צחיח למחצה
של ישראל אם נפגעה ע"י עומס המבקרים אינה מתחדשת בקלות ולפעמים אינה מתחדשת כלל .גם בעונה
ה'ירוקה' הקצרה יחסית הצמחייה הטבעית בארץ אינה מסבירה פנים למחפש נופש ומנוחה .לכן הכשרת שטח
למחפשי נופש רבים מחייב אף החלפת חלק ניכר של הצמחייה המקורית ויצירה במקומה נוף 'מתורבת' וגנני
שפירושו שינוי רדיקלי במסובב המקורי .לכן במדינת ישראל ,יותר מאשר במדינות אחרות ,נוצר ההכרח
להפריד בין שני סוגי שטחים — אלה המיועדים לשימור מירבי של הסובב הטבעי והמקורי והאתרים המיועדים
לעומס ביקורים רב ולנופש המוני .לגבי הסוג הראשון השימור קודם לצרכי נופש ,ואילו לגבי הסוג השני —
צורכי נופש קודמים לשימור44 .

מנגד טען ויץ ,אבי הייעור — פעולה ששינתה את נוף הארץ ,לטוב ולרע ,באופן המובהק ביותר —
ש'לא כל נוף חובה לשמר':
בזמן האחרון [ ]...נושאי שרד ונבחרי כנסת ,דוגלי הגנת הטבע ומיעדי שיפור נוף הארץ ,ממוני שימור קרקע
ואדוקי שמורות טבע [ ]...הכל נזעקו על 'השחתת נוף הארץ' וניצבו במערכה 'לשמור על מראה פני הארץ
מחר ,שלא תתכער ויגדל בה דור של אזרחים צעירים בלי חיבה יתרה לארץ' [ ]...אכן רבים הדברים [ ]...אך
מכולם לא שמענו ברורות ,מה טיבו של הנוף שאנו חייבים לשמרו ,ומהו הטבע שאנו מצווים על הגנתו? האם
נוף וטבע עולים בקנה אחד ומשמעות אחת להם [ ]...או שיש הבדל ביניהם ,הטבע הוא יסוד ללא השתנות
והנוף הוא לבוש בר־תמורות בכוחו של אנוש וברצונו? []...
בוודאי שלארצנו יש טבע ,טבע של בראשית :הר ובקעה ,מדבר וניר ,מישור ובקע ,חול צהוב וחימר חום,
נחל מים ונחל אכזב [ ]...ולכולם מראות יסוד שלא היו בהם חליפות מבראשית .אבל לטבע זה יש 'לבוש' .הוא
הנוף .נופה של ארצנו התחלף לפי יישובה של הארץ ולפי צרכי תושביה מתקופה לתקופה .נופם היערי של
הרי אפרים [ ]...היה שונה מזה שנוצר עקב הכיבוש וההתנחלות .כשיערות בוראו ,ובמקומם נבנו בתים ונחרשו
שדות וניטעו כרמים .ולא הרי נופה של הארץ בימי בית ראשון כהרי זה שבימי בית שני [ ]...ולא הרי אלה
כנופה של הארץ אחרי כיבושה ע"י בדווי ערב ,רועי הצאן שהרסו את הגדרות ,השחיתו את העצים ,והשמו
את הארץ .ולא זה הנוף שנתגלה לעיני שבי ציון בזמננו [ ]...זהו נוף של שממון ,יצור השחתה מכוונת ומוצר
של הזנחה .נוף זה של שממון לא זה בלבד שאין לשמרו ,אלא מצווה להחליפו באחר ,בנוף של תרבות45 .
 43הדברים נאמרו במליאת הכנסת בדיון בבניית שכונת מגורים בכרמל ,והיו בין השאר המניע להכרזת הגן הלאומי
בכרמל .ראו :ס' יזהר ,דברי הכנסת 12 ,ביוני .1962
 44א' ברוצקוס' ,תכנון השטחים לשמורות טבע וגנים ציבוריים' ,קרקע ,)1987( 29 ,עמ' .58
 45י' ויץ' ,לא כל נוף חובה לשמר' ,דבר 17 ,בינואר  .1963דבריו של ויץ ,אף שלא אמר זאת במפורש ,היו תגובה על נאומו
של יזהר.
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חורשת טל היא מקרה בוחן מובהק למתח שאפיין את מדינת ישראל בשנותיה הראשונות ,מתח בין
המגמה לשפר ולייפות את נוף הארץ לבין מודעות לשימור ,שהחלה להתפתח בשנים אלה בקרב אנשי
מדע וחובבי טבע ,שחששו שבלהט החזון הציוני ייעלמו לעד נופים ובתי גידול ייחודיים של ביצות,
דיונות ומדבר ,שנתפסו כשממה .למתח המובנה בין שימור לפיתוח נלווה לא אחת פער בין להט
העשייה לחוסר ניסיון וידע מקצועי .הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא ייבוש אגם החולה ,לא הרחק
מחורשת טל ,שנועד לייעל את משק המים ,להכשיר קרקע חקלאית ולמגר את הקדחת ,אך התברר
כמהלך הרה אסון מבחינה אקולוגית ושגוי מבחינה כלכלית ותיירותית .גם במקרה של חורשת טל
נעשו פעולות ,למשל חפירת התעלות ,ללא לימוד מעמיק .ואכן יערן של 'קרן קיימת' שבדק את
הסיבות לריבוי מקרי השבירה ,המחלה והריקבון של עצים וענפים בחורשה לאחר הפיתוח ,קבע כי
מחלת הענף עלולה להופיע בין היתר 'כתוצאה מנפילת מי תהום ,דבר אשר אפשרי בחורשת טל עקב
חפירת תעלות'46.
בדיעבד ברור שהפיתוח הנרחב בחורשת טל לא עמד בקודים האתיים ,האקולוגיים והתכנוניים
בני זמננו .סוגיות מפתח כגון המשמעות של חורשה מקודשת כנוף תרבות ,אופני הייצוג והזיכרון של
מקום קדוש שנתרוקן ממאמיניו וממסורות הקדושה שנלוו אליו ,דרכי השימור של עצים בני מאות
שנים ,החשיבות ההידרולוגית והאקולוגית של נחל ,ביצה ואחו — כל אלה כלל לא נדונו לפני הפיתוח
ובמהלכו .עם זאת יש לזכור שתפקידי הגן הלאומי כפי שהוגדרו בתזכיר ראשוני של אגף התכנון
היו' :לאפשר לציבור הרחב נופש ובילוי בחיק הטבע' .נופש ובילוי מורכבים 'משורה רבגונית ארוכה
של פעולות אקטיביות ופסיביות ,רוחניות וגופניות [ ]...טיולים ברכב וברגל ,פיקניק ומחנאות ,שייט
ודייג ,ספורט ורחצה ,צילום וציור ,טבע וארכיאולוגיה ,שירה בציבור והופעות ,או במילים אחרות —
הצורך לנשום אויר נקי ,לראות שמים כחולים ולהינות מהשקט'47.
מבחינה זו יהלום וצור קיימו את החוק ככתבו וכרוחו .הגן שעיצבו בחורשת טל היה ועודנו מרחב
ציבורי פתוח ונדיב ,מפכה מים ושוקק חיים ,למרות שינויים מרחיקי לכת שחלו בחמישים השנים
שחלפו מאז הקמתו בתפיסת המרחב הציבורי ,בדפוסי הנופש ובנוף הסובב .הגן הוא יותר מכול פרי
תפיסת העולם המשותפת של יוצריו ,המתומצתת להפליא בשורה שכתב המשורר נתן אלתרמן'ָ :אנּו
אֹותְך ְמאֹוד'.
עֹוד נִ ַּטע ָלְך וְ נִ ְבנֶ ה ָלְךָ ,אנּו ּ נְ יַ ֶּפה ָ
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