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הפינה הירוקה \טוביה ארז

לרקוד עם ראונדאפ
הפינה מתגייסת למאבק נגד קוטל העשבים המסרטן

בפעם הראשונה ששמעתי
את המילה ראונד-אפ הייתי
בטוח שמדובר בשם של רי־
קוד שורות פופולרי .לעמוד
בשורה ,להסתובב Round
ולקפוץ  ,Upוהכל לצלילי
מוזיקה קצבית .כאשר הת־
חלתי לברר התגלה לי כי
מאחורי השם התמים מסתתר
חומר הדברה רעיל ,מזיק ומ־
סרטן שנאסר לשימוש על ידי
ארגון הבריאות העולמי.
עוד התברר כי החומר הזה
משמש את גנני הכפר לריסוס
וחיסול הצמחייה העולה בין
אריחי המרצפת במדרכות.
בישיבות בוועדה לאיכות
הסביבה בהם השתתפתי
טענו נציגי המועצה כי עש־
בייה הצומחת בין אריחי
הריצוף הציבורי מהווה מפגע
בטיחותי ואסטטי שיש לטפל
בו למפרע .לטענתם אין פי־
תרון יעיל אחר לסילוק המ־
פגע של עשבי מדרכה וכי
רעל הראונדאפ הוא הפיתרון
הנכון .בקשתנו לבצע איתור
של שיטות ואמצעים אחרים
לטפל בבעיה נתקלו באדי־
שות .גם רעיונות ראשונים
שהועלו נתקלו בחיוך של
לגלוג.
אולי לתת לעשב לצמוח
קצת ולנכש אותו באמצעים
מכניים ,אמרו המשתתפים,
או להעביר עליו עדר עיזים
שיהיה להם בתיאבון ,או
לבדוק מה עושים בישובים
אחרים .כל אלו לא פתרונות

ואולי זה בכלל יפה?

רציניים אמרו עובדי המוע־
צה.
כך קורה שבכפרנו הקטן
והירוק ,שבו עדיין לא שמעו
על הנזקים שגורם הרעל המ־
סרטן והמזהם את מי התהום,
ממשיכים להשתמש בו
בכל שנה לריסוס מדרכות.
ביישובים אחרים הפנימו
את הנושא .עיר קטנה בגליל
בשם כרמיאל ,למשל ,קיבלה
החלטה גורפת בקשר לשי־
מוש בראונדאפ.
לפני כשבוע נשמע קול
צעקה בחלל האוויר הציבורי.
הפעם הייתה זאת ידידתנו
צילה ,תושבת הכפר ,שראתה
כיצד עוברים עובדי המועצה
ומרססים בחומר הארור הזה
את המדרכות ונזעקה*.
התגובה הראשונה שלי

אילוסטרציה :פוטוליה

הייתה כרגיל של זעם ,תס־
כול ,רצון לצעוק ולהפגין.
שוב מזלזלים בתושבים ,שוב
באים ומרעילים אותנו .לאחר
ההתרגשות הראשונה נרגעתי
(בעזרת הרעל הפרטי שלי:
כוס יין אדום וצונן בכוס זכו־
כית עם רגל) והחלטתי לח־
שוב חיובית.
הרי עובדי המועצה פוע־
לים ללא חת לטובת הישוב,
אחזקתו פיתוחו ורווחת התו־
שבים .העומס המוטל עליהם
הוא כל כך גדול ,כך שאין
להם זמן ללמוד שיטות חד־
שות .לכן הם נאלצים לפעול
רק בדרכים שגרתיות .כל זאת
כדי להספיק ולמלא אחרי
המטלות הרבות שיש להם.
מי אני שאבקש מהם תושייה,
אלתור ,לימוד ,חדשנות ,דב־

רים שיצטרכו להיות מבוצ־
עים מחוץ לשעות העבודה
הארוכות והדחוסות?
מאחר שאין להם את הזמן
הנדרש למצוא פתרונות אח־
רים לסילוק עשביית המדר־
כות** ,החלטתי לפנות כאן
מעל דפי העיתון לתושבי
הכפר.
הכפר שלנו מלא בתושבים
נפלאים ,יצירתיים ,חדש־
נים ,מלאי ידע והכי חשוב
מעורבים .אני קורא לכולנו
להתגייס למטרה החשובה
הזאת ולהציע לראש המועצה
ועובדיה המסורים רעיונות
לסילוק עשבי המדרכה ,וזאת
ללא שימוש בראונדאפ או
ריסוס מזיק אחר.
רעיונות והמלצות ניתן
לכתובת
אלי
לשלוח
tuviaerez@bezeqint.net

ואני ארכז אותם ,אעביר
לראש המועצה ועובדיה וגם
אפרסם אותם באחד מהעי־
תונים הבאים (עם שם המציע
או בלעדיו ,לפי בחירתו).
* את דעתה של שנהר ניתן
לקרוא באתר כפרניק ומשם
גם להגיע לחתימה על עצו־
מה נגד השימוש בראונדאפ.
** בתגובה לדברים של
שנהר אמרה המועצה כי היא
תמשיך ותבחן דרכים למזער
את הפגיעה בסביבה.
הכותב חבר בסיעת כפר ורדים
ירוק

