מסביב לבארי
בשנה אחת
שנת תשע״ט היה בה מהכול

מסביב לבארי
בשנה אחת
שנת תשע"ט היתה באמת שנה מיוחדת .היא נכנסה כבדה ועייפה ,אחרי קיץ ארוך ושחור ,אלים וחם.
בשאר הארץ העניינים התנהלו כרגיל ,לא כך אצלנו כאן בבארי ,קיבוץ אחד בין שאר ישובי הנגב
המערבי המסרבים להיקרא עוטף עזה .השדות והוואדיות השרופים ,המכתש החרוך מאופק עד אופק,
אדמת נוף המולדת האהובה־כאובה ,חיכו לגשם הראשון שיימחה את עלבון הקיץ המפויח.
והוא בא ,הגשם! ואחריו נעור הטבע אט־אט להחזיר אהבה על איבה ,להוריק ולפרוח אף על פי כן
ולמרות הכול ,להוכיח שוב ושוב שהוא כאן ,בטוב וביופי ,ושלא על מנת ללכת.
בדפים אלה מתואר התהליך הזה ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בשטחי הטבע הקרובים לבארי .במשך שנה
עקבתי אחר השינויים והתמורות ותיעדתי אותם במצלמת הנייד שלי ,ואת הצילומים ,מלווים בטקסט
אסוציאטיבי ,פרסמתי בזמן אמיתי בדף הפייסבוק שלי .לימים ביקשו ממני לערוך את הפוסטים האלה
לאלבום ,שיינתן כשי לחג בראש־השנה.
שום דבר לא תם ,לא נשלם .גלגל עונות השנה ימשיך להסתובב ,קיץ ארוך יתחלף ברגע של סתיו,
חורף קצר יסתיים בהתפרצות של אביב ,וחוזר חלילה .נאחל ונייחל ששנת תש"פ תניב רק תמונות
אופטימיות ,מי יתן ,לו יהי.
כן ,יש לנו ארץ נהדרת ,ובה חבל ארץ יפהפה ,הנגב המערבי ,הנגב שלנו .הוא כאן כל השנה ,צריך רק
לפקוח עיניים ולראות.
תודה לכל האנשים הטובים שסייעו בדרך להפקת האלבום.
שנה טובה ,שנת שלום ופריחה,
סמדר

הופק בקיבוץ בארי ,ראש־השנה תש״פ
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2/7/2018
ערוצי נחל סחף ויער בארי

הקיץ שלפני.
חום יולי אוגוסט בארץ האש
צילומים בגובה העיניים וממעוף הציפור.

אש ותימרות עשן | צילום רחפן :תומר גלברד
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א ָכּל
והסנה בוער באש ,והסנה ֻ

הנצח הוא רק אפר ואבק

פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה

אלמלא חשוכא לא אשתמודע נהורא (אלמלא החושך לא היה נודע האור)
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22/8/2018
ערוצי נחל סחף ליד בארי

אחרי .התחדשות
האוויר ,העפר ,המטר והאש .גם אתה ,גם אתה תתחדש.

ואף על פי כן ולמרות הכול | חצב מצוי בן יומו
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פריחה מפתיעה בוואדי | עץ אשל

שושנת עלים רעננה | בוצין מפורץ

מתחדש תחת השמש | עכנאי שרוע

אחד הוריק ,שני לא הספיק | זקנן שעיר וצב מצוי
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2/9/2018
ערוצי נחל סחף ליד בארי

זמן חצב
חצבים מתעקשים
בשולי האספלט
רוח נכאה באה איתם ,אולי מן הים.
עומדים לבנים משמימים,
באבק המקמח את שלהי הקיץ.
בעולם דיגיטלי
מה טעם
בבשורת עוד סתיו אחד?
שוב סתיו בחלונות ,הסתיו עם הענן,
סנטימנטליות עם השירים נרכשת,
מצלצלת בדלת שנה חדשה,
כתמיד מנסה כניסה מרשימה.
בונבוניירות ודבש ונייר עטיפה
מרשרש בידיים דביקות.
מפה צחורה ,חולצה לבנה
וארשת חגיגית נלבשת.
מוספי עיתונים מכבירים
סיכומים ,התחלות,
מילים ,מילים ,מילים.
ורק השרוך ההוא
המסמן את קצה הפרחים של אתמול,
בחצב בבקבוק הזכוכית החומה
העומד בפינת הטבע –
היה לי למראית הדז'ה וו,
לחוט המקשר
בין הבנאלי לתמים.

לבנים משמימים
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חצבים מתעקשים

קצה הפרחים של אתמול

שוב סתיו בחלונות ,הסתיו עם הענן
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26/10/2018
שמורת בתרונות בארי

תרגיל באופטימיות זהירה
הוא לא כל כך הצליח .היה רטוב וקריר ,אבל מאוד לא שקט.

#מכתש_מתאושש

 36.8מ"מ ,כמה חיכינו! | אחרי היורה בדרך למכתש
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אנדרטה לזכר כל הצבים שנשארו בביתם לעד

זו לא אש לשם שינוי | מלחית אשונה

סופסוף ירוק! | עירית גדולה

לס וכורכר ,שוקולד וסוכר | אדמת סחף בבתרונות

מערבה מכאן | הפס"ד (הפרות סדר) על גבול הרצועה
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13/11/2018
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

פעילות הפגתית מקוונת
ורוד במקום שחור ,ירוק במקום אפור .סתיו בשמורת המכתש,
רגע לפני שמתחיל עוד "סבב".
כדאי ללמוד מהפרחים .הם כאן כל שנה ,ואפשר לסמוך עליהם
שיהיו כאן גם כשהרעש הנוכחי יירגע .בינתיים ילדים ,הבה נכיר
מחדש את מבשרי הסתיו וחבריהם.

לפעמים אני ,לפעמים אתה ,כה זקוקים לנחמה | סתוונית היורה
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"פעמוני גשם" ,כך זה הצטייר בילדותנו ,שהיתה יפה-הא! | כדן קטן־פרחים

אשרי הענווים | בן־חצב סתווני

ורוד טרי על צלקות השחור | סתוונית היורה

זוהר בדשא | כתמה עבת־שורשים

כמה ענוג הוא | כדן קטן־פרחים

שלום חבר ,שמחה לראות שאתה חי | צב השעה
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18/11/2018
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

שפיות זמנית
שבת מתנה ,גם שקטה וגם שמשית .לטיול יצאנו ,עלי־כלנית
מצאנו ,אבל לא רק.
מבט חלקי על הצד המערבי ,הפחות מטויל ,של שמורת המכתש.

שלוות עולמים בדרך למכתש | פרות פוסט־טראומתיות בשיקום
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עצי הדומים פנויים | נווה מדבר מוריק ,העצים (כמעט) לא נפגעו בשריפות

בכֶם וִ ְחי ִיתֶ ם ,וְ ִהּנַחְּתִ י אֶתְ כֶם עַל ַאדְ מַתְ כֶם | אכן ,תמונות קשות
וְנ ָתַ ּתִ י רּוחִי ָ

ין ויאנג | יש צלקות שייקח להן קצת יותר זמן להחלים

האש ליחכה ,צוות הכיבוי כיבה ,והחוחובה פרחה | מטעי חוחובה משיקים לגדר השמורה
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23/11/2018
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

פסק זמן
בין גשם לגשם ,בין סבב לסבב ,בין חול לקודש ,בין מה שהיה
למה שיהיה ,יש את מה שיש .המשך המעקב אחר תהליך
ההחלמה של שמורת־הבית מהריסות השריפות בקיץ האחרון.

חריש עמוק ,אתחול מחדש | שדה בדרך למכתש
14

הירוק היום ירוק מאוד | גדר הכניסה לשמורה

כל כך יפות שבא לבכות | סתווניות היורה

מתנות קטנות ,מישהו שלח לי מתנות קטנות ,רסיסים של כוונה ,עיגולים של אמונה | בלוני תבערה

במערב הפרוע ,אם יש לך מיגון צמוד  -יש לך סיכוי יותר טוב לשרוד | חלזון גשם

ואם אין לך מיגון ואתה לא מספיק זריז וערני ,אז סיכוייך הרבה פחות טובים | מי זה ,תן או שועל?
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29/11/2018
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

מציאות מפתיעות בבתרונות
כולם מחכים ל'דרום אדום' ומייחלים לפברואר ,שבו הנגב
המערבי ייצבע שוב בצבעים עליזים ,אחרי קיץ שחור במיוחד.
אבל הכי־הכי הוא השקט שלפני תרועת הפסטיבלים.
הנה כמה פרחים פלוס ,שכדאי לחפש בשבת הקרובה
במכתש "שלנו".

פרפר פרפר ,פרח חי ,רד נא מהר ,שב עלי | כחליל החומעה ,נקבה
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המרעננת הרשמית של הסתיו | סתוונית היורה

פגישה מפתיעה במכתש | אחילוף הנגב

אלוף השורדים | זקנן שעיר ,פריחה

האש שינתה לו את סדר היום | בוצין מפורץ

תצא אש מן האטד ותאכל את | ...אטד מלבלב למרגלות סיוטי הקיץ שלו

כאב לב | צב בלתי מעורב ,נפגע פעולות איבה .אבל הוא חי!
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7/12/2018
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

מחדש כלניות תבערנה
יום חורפי סוער אך יבש ,ברקע קולות של אי־שקט אופייני
לשישי .האם התגשמה כבר ההבטחה ש"השדות יוריקו ו'דרום
אדום' במובן החיובי של המילה ,של כלניות ,פרחים ויציבות,
יהיו פה ויהיו פה להרבה מאוד שנים קדימה"?
כל המרבדים האדומים של פברואר מתחילים בכלנית אדומה
אחת שמקדימה לפרוח בדצמבר .מסביב המכתש כולו קם
לתחיה ,מתנער מהאפר השחור שדבק בו בקיץ ומתחיל לחגוג
בצבע מלא.

שקיעות בהר תבערנה ותדעכנה ,אבל כלניות תמיד תפרחנה | כלנית מצויה ,פריחה ראשונה
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ילדי השמש | ציפורני חתול מצויות

הצבי ישראל על במותיך חלל | איך נפלו גיבורים

לאן הברווזים עפים כשהאגם קפוא? |
לופית מצויה

אין עם אשר ייסוג מבתרונות חייו | ערוצי הלס ורכסי הכורכר בשמורה

שאריות צבעוניות ממסיבות הפירומנים של הקיץ | קרעי בלוני תבערה על שיח אספרג

היא עוד תככב כסמל לימי שלום נכספים בחבל ארץ לא שקט | כלנית מצויה
19

20/12/2018
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

פרה־פריחה
מספרים לנו שטרור הבלונים חוזר .אז בינתיים ,טיול שבועי
למכתש ,לפני הגשם.
מזמן לא ראיתי כל כך הרבה ירוק .וצהוב .ולבן .ואדום...
הצבעוניות החורפית הקדימה מאוד השנה .ואולי היא פשוט
נותנת קונטרה לקיץ האחרון שהיה כל כך שחור ,לך תדע.
או לקיץ הבא ,שלא נדע.

כמה צנוע ,ככה מלכותי | איריס ארץ־ישראלי
20

איך חיכינו לה ,כדימוי וכממש | כלנית מצויה ,נערת פוסטר

פרט ציורי ,זיכרון דברים | עד מתי קיץ !?2018

קצת מוקדם ,לא? ואיזו עוצמת פריחה! | קדד גדול־פרי

נחמד להיפגש שוב .איך היה הקיץ? אה ,לא משהו .ואצלך? יותר טוב ,תודה | חד־שפה מצוי

אובדן התמימות | לראות מנהרת תקיפה
חודרת בכל חור של שועל

פה נקבר צב מצוי | נשתוק מעט ביחד
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27/12/2018
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

הכול זהב | זהבית דמשקאית
22

סוף הוא תמיד התחלה של משהו חדש
ימים אחרונים של שנת  2018וראשונים של פריחת החורף.
הנה כמה חלוצים זריזים ,אפשר למצוא אותם כבר עכשיו
פורחים בשמורת הבית.

קורים וטללים | אגלי טל על רשת קורי עכביש

קרן השפע ,איזו בריאות! | חלמית מצויה ,חובזה

מותג־על מנצח | כלנית מצויה ,בקרוב מרבדי דרומאדום

שמש נמוכה מחמיאה | זיף נוצה

שיימינג לגמרי לא צודק | צחנן מבאיש
23

3/1/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

משקפיים ורודים
שבוע ראשון של השנה החדשה וכבר אפשר למצוא במכתש
פריחה מגוונת למדי ,בכל צבעי הקשת .כאן הפוקוס הוא על
ורוד וכל וריאציותיו .ורוד כסימבול אופטימי? נניח .וגם סתם
יפה ,בלי שום סמליות.

היפה בוורוד | מרסיה יפהפייה

עדיין מוורידה ,ממש כמו בראשונה | סתוונית היורה
24

ורוד כל השנה | ציפורן נקוד

פרצוף ורדרד ומשונה | נזמית לופתת

ורוד בהיר יותר מחיוורון | מנתור מצוי

מה זה קטן ,ורוד ורך? | גרניון רך

ורוד בשקיעה | ציפורנית מגוונת

ורוד מאוד | מקור־חסידה

ורוד אינטנסיבי | כלנית אדומה על רקע ירוק מתחת
לשיח שחור

25

15/1/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

השמש שלפני הסערה
העיריות בשמורה כבר מכסות שטחים נרחבים בפריחתן
הגבוהה־לבנה ,זה עוד לא שיא הפריחה ,אבל כמעט.
כלניות אדומות בכל מקום כמקובל במחוזותינו ,והכי
חמודות הן הזהביות ,שמנקדות כמו כוכבים צהובים את
הצד האפל של הבתרונות.
וזרח השמש ובא השמש ,ומחר גשם.

אלו לא עיריות ,אלו רִ כְפוֺת (לא ,לא רקפות! רכפות) | רכפה מזרחית

עיריות בוואדיות | עירית גדולה
26

עורי עורי דבורנית ,עורי עורי דברי שיר | דבורנית דינסמור ,ניצנים

מכרות הזהב שליד מכרות הגופרית | זהבית דמשקאית

"דרום אדום במובן החיובי של המילה" | כלנית מצויה

סילואטה אופיינית של פרחים מקומיים | כלניות מצויות ועיריות גדולות
27

18/1/2019
מאחורי האמפי
ממערב לבארי

נטיעות בבארי ,ט"ו בשבט תשע"ט
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים .עת ללדת ועת למות ,עת
לטעת ועת לשרוף .עכשיו העת ללדת ולטעת.
"חברי בארי בשיתוף עם קק"ל משקמים את הטבע" ,נטיעות
ט"ו בשבט ליד בארי .עץ עבור כל תינוק שנולד בבארי השנה,
פלוס עשרות עצים נוספים וביחד מאתיים ,במקום אלה שנשרפו
בקיץ האחרון מטרור בלוני התבערה.
הארץ משוועת  /הגיעה עת לטעת  /כל אחד יקח לו עץ  /באתים
נצא חוצץ!

קק"ל נלחמים באש ומשקמים במים
28

חדש במקום ישן ,חי במקום שרוף

ואף על פי כן ,ירוק יוריק

עץ לכל תינוק שנולד השנה לבני ובנות בארי ,בארץ ובתפוצות

שמש פז ,ירוק עז ,נטיעות חבל"ז

היה היה עץ ,נשתול לזכרו עץ

נטיעות תשע"ח נחרכו באש

אחד ששרד .נטיעות תשע״ח
29

24/1/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

איריס ארץ־ישראלי
30

זמן שאול
אומרים של"ג בעומר צפוי להגיע כבר בתחילת מרץ,
מדברים על מבצע "חץ וקשת" וכל זה...
טוב ,אז בינתיים  -חיה את הרגע!carpe diem ,

מרווה דגולה

כלנית מצויה

מנתור מצוי

זהבית דמשקאית

דבורנית דינסמור

שברק מצוי

ציפורנית מגוונת

לופית מצויה

עירית גדולה
31

27/1/2019
באר מרווה ליד עלומים
#דרום_אדום

הנה בא דרומאדום
כלניות באר מרווה ערוכות ומוכנות לפקודתכם!
צולם ביום חול בבאר מרווה וביער שוקדה.

כלניות אדמדמות חינניות | כלנית מצויה
32

מחייכות

אדום ולבן מצוי | כלניות וטוריים

הדודאים נתנו ריח | דודא רפואי

כיסוי אדום כמעט מלא

כלניות בנחל שובה | דרך נוף שוקדה

עם חברים | כלניות ולופיות
33

5/2/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

חמסינים במשלט
הדרום אדום ,אבל החום ,החום ...מה יהיה עם החום הזה.
הוא מקצר את עונת הפריחה הקצרה ממילא ,מקדים להפריח
ומקדים גם להנביל .אם נפספס את הרגע ,איך יהיו לנו זיכרונות
יפים להתנחם בהם בקיץ?
כך או כך ,המכתש חוגג עכשיו בכל הצבעים ,לא רק באדום.
זוהי שעתן היפה של העיריות דווקא.
והטיפו והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תיהיהיתמוגגנה.
הבה נתמוגג איתן.

מתקחוונים בשמש | קחוון מצוי

קבלת פנים נהדרת לבא בשערי השמורה | עירית גדולה
34

חפשו טוב טוב ,בסוף תמצאו | פשתנית יפו

דגולה מרבבה | מרווה דגולה

לאן שלא תלך ,עיריות | עירית גדולה

פוזה אמנותית ,מחווה לזיכרונות קיץ  | 2018כלנית מצויה
35

11/2/2019
נחל סחף ממערב לבארי

שמיים כחולים ,עננים לבנים
36

שובם של הרתמים
כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח ,בתוך האדמה הסבלנית וצברו
כוח ...חזרנו אליהם והם אלינו  -הרתמים של נחל סחף .מקום
קסום ואהוב ,אלי אלי ,שלא יגמר לעולם.

סחף בתולי ,רגע אחרי השיטפון

השריפות בקיץ לא הגיעו לרתמים ,אבל השאירו עקבות מסביב

המסך עולה

גם כלניות ,כמובן

כמו שמש שזורחת ,כמו צל אשר נופל .בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשום
37

18/2/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

אני רוצה תמיד עיניים
כדי לראות את יפי העולם ולהלל את היופי המופלא
הזה שאין בו דופי.
יום מעונן בשמורה ,יופי מופלא ,שאין בו די.
אני רוצה תמיד נייד ביד.

ועכשיו  -נוריות | נורית אסיה ,מתחילה לפרוח

ציור יפני | דמומיות ועשננים בגשם
38

משהו כמו עדינות | עירית צרת־עלים

איזה מזל ,התחיל לרדת גשם | צהרון מצוי

כוורת | דבורנית דינסמור תת־מין בארי

ים העיריות שמסביב | עירית גדולה

קצף חרציות ,שלהביות זהב | מרבדי חרצית עטורה מכסים את
שביל הסימון הכחול

שטיח ורוד | ציפורנית מגוונת

כלניות מחשבות את קיצן לאחור | עשתה את שלה ,כלנית

בדרך חזרה נרמזה קשת מעל לכביש  | 232פסקול ברקע :הפס"ד
39

22/2/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

יח"צ לענווים
גם לקטנים מגיעה תשומת־לב .אמנם הם לא גיאופיטים
מרשימים ,לא פורחים במרבדים מרהיבים ולא חורכים את
העיניים בצבעים עזים .אבל ככה ,בלי פרסומת וסרט תדמית,
בלי שום פסטיבל אדום שקרוי על שמם  -הם פורחים להם
בחגווי הסלע ,בסתר המדרגה ,סתם ,כי בא זמנם.
עכשיו אפשר למצוא את הצנועים שבפרחים במכתש .הנה
כמה דוגמיות ,בקטנה.

רואים את הכפיות? | כפיות שעירות

נדחף לסט ,נעמד בפוזה של דוגמן ,התחפש לפרח קיר | זנב סנונית
40

כשהיינו ילדים ,היה באופנה להציגה כפרח מיובש באגרטל |
זעזועית גדולה

אם נהיה ממש בשקט ,נראה שיש שם גם
פרחים | חלוקה ננסית

מי זאת? | ששית מצויה

סוף שבוע רגוע-גוע-גוע | ולריינית משולחפת

אחת מסרבניות הפוקוס ,אם לא ה־ | פשתה אשונה

לא מבינים מה רואים ,עד שמתקרבים | חומעת ראש־הסוס

מה עושים עם לחך? עושים קשר בגבעול ,ואז | ...לחך מצוי

סמוק גטס אין יור אייז | עשנן צפוף
41

8/3/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

יש חיים אחרי דרום אדום
כלניות? זה כל כך פברואר ...ועכשיו כבר מרץ ,הנה שבו אלינו
החיים עצמם .צירי הגישה פתוחים ,פחות זבל נערם ,אפשר
להתנהל ברגוע ,בלי כל ההו-הא.
אבל הזמן לא עוצר ,לא משתהה על אף רגע אביבי נינוח ,וכבר
הבקר מורשה לרעות בתוך המכתש .מוקדם מתמיד? כנראה
כצעד מקדים למניעת שריפות :הפרות אוכלות את העשב
הירוק > תהיה פחות צמחיה יבשה בקיץ > פחות חומר בערה
למאכולת אש > פחות הקפצות לצוות הכיבוי > בום .ניצחנו.
סטארטאפ!
ויש גם כמה צמחים שמתעקשים לפרוח בין הפרות ,מהר־מהר
לפני שייגמר.

הזמן הצהוב .הדרך אל מצפור אנז"ק הצופה על השמורה ועל עזה רבתי | חרציות וחרדלים
42

נקודה ורודה בים הצהובים | דרדית מצויה

ורוד ולבן ,שילוב מנצח | קחוונים וציפורניות

איך מבדילים בין גדילן לברקן? לברקן יש קוצים בצורת
ברקים ,כך למדנו בגן כלנית | ברקן סורי

על מצוק הלס | חומעה ורודה

הכי־הכי ,דמומיות אדומות | דמומית קטנת־פרי

זהירות ,פרות חוצות | הבקר רועה .על קו האופק :עזה

כל מעלה גרה ומפריס פרסה מגויס למאמץ המניעתי | בדרך
למכתש

43

11/3/2019
ערוצי נחל סחף ליד בארי

צבע .אדום! | נורית אסיה
44

שמחות קטנות של יום חולין
אחרי שבלוני תבערה חזרו להצית שריפות ביער בארי והכבשים
כבשו את שטחי הבר ,הנה ואדי צדדי אחד שאף כבשה עוד לא
גילתה ואף בלון עוד לא הבעיר (לפחות מאז הקיץ).
שם מצאתי צבע אדום אופטימי :מתחת לשני עצי האקליפטוס
הגדולים שבעי האש פורחות עכשיו נוריות יפהפיות.

שריפה > לבלוב > פריחה > | גלגל העונות

תן את השמיים והשמש החמה | תן לראות אותם מן הנשמה

פרח נתתי | לנורית

עוצמת את עיניי | אבל השמש היא בפנים

והחיטה צומחת שוב | גם החרציות
45

14/3/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

קצר פה כל כך האביב
יש איזו תחושה של דחיפות באוויר ,הזמן כמו רץ על
פאסט פורוורד .עפעפת  -הפסדת ,תיכף יבוא קיץ ,וזהו.
מתחשק לתפוס את הרגע ולהאריך את לוח השנה ,מצדו
העכשווי ,היותר סימפטי.
הנה תוצאות הסיור השבועי במכתש .גזור ושמור ,להרנין
את הלב בימים שעוד נכונו לנו.

האדום שהחליף את אודם הכלנית | נורית אסיה ,מרבדים על הגדה המזרחית של המכתש
46

מּובחנּות ובולטּות | חרצית עטורה

יפה לו אור אחורי | עכנאי שרוע

כל חבריו שם בגן ,הוא לבדו עומד כאן | צבעוני ההרים

חדש מהניילונים ,עדיין מקומט | לוטם שעיר

פּושט ,אבל חמוד ובולט בצבעו | תלתן הארגמן

פגשתיו בשדה תלתן ,על רכס התלתנים | תלתן דו־גוני

רגע לפני | מצילות מצויצות בחברת דמומיות וזעזועיות

השביל הזה מתחיל כאן | שביל חיץ טרי למניעת
התפשטות שריפות עתידיות

47

18/3/2019
ערוצי נחל סחף ליד בארי

כמו גלויה | סייפן התבואה
48

איפה הפרחים כולם ,שאהבנו?
מצאתי אותם בערוץ הוואדי היחיד שעדיין לא הגיעו אליו עדרי
הצאן .זה אותו ואדי שמתחיל בתוך שדה חיטה ,בקיץ הוא נשרף
שוב ושוב ,עכשיו הוא עוטה ירוק במקום שחור ,מקושט בפרחים
במקום באפר .יש שם כמה מציאות מפתיעות ,משיבות נפש ,לא
רק נוריות.

כתם פז | נורית אסיה ,מופע כתום

טריו | מצילות מצויצות

הזיה יצירתית במיוחד | קצח ריסני

אמרתי לשמש" :תהיי דרמטית" | זעזועית גדולה

אורצל צהובלבן | אוזן־גדי צהובה

על שדנו רד הערב ,עלטה על ניר וגן ,ובתלם רך הנבט ,עוד צומח הדגן .מי יגן על טף שדנו ,את לחמנו מי ינצור?
49

21/3/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

בין השמשות | קחוונים
50

אביב אביב
אביב אביב הגיע [תיכף ילך] ,הוריק שדה גם כר [מתחיל
להצהיב] ,כל עין הוא מפתיע בשלל פרחי הבר [עדיין].
מעל נטוי רקיע ,מרחיב בתכול עמוק [לגמרי] ,למטה ים ירגיע
[חוף עזה] ,י ׁ ְִשלַו הוא כתינוק [איזו מין שלווה].
ואור כה רב וזוהר ודומיה סביב [בין בום לבום] .מבהיק מזיו
הטוהר עולם נאה ,חביב [הכי נאה ,הכי חביב!].
אביב אביב ,סביב סביב ,שעה ורבע מתל־אביב.

היוש | תנשמית הבוצין ,זחל

יפה נוף ,משוש תבל | מקור־חסידה שעיר

סגול על רקע מצהיב | מרווה דגולה במופע אחרון ,עם דגל

באין איריס ההיכל גם צהרון יחשב כמלך | צהרון מצוי
51

27/3/2019
ערוצי נחל סחף ליד בארי

מיינדפולנס
חירום  -שגרה .הסלמה  -רגיעה .ירי  -הפסקת אש .רעש  -שקט.
 .Fight or Flight - Rest and Digestמלחמה  -שלום.
חירום  -שגרה .הסלמה  -רגיעה .ירי  -הפסקת אש .רעש  -שקט.
 .Fight or Flight - Rest and Digestמלחמה  -שלום - - -
הנה שיטה מעולה לנוח מכל זה :יוצאים החוצה ,נושמים אוויר
צלול שלאחר הגשם ,רואים פרחים ,אוםםםםם...
עובד ,באחריות" .רגע הוא זמן בלתי מוגבל".

"בזמן הקרוב ישמעו פיצוצים כחלק מפעילות התקפית של
צה"ל" | געדה מצויה

"במהלך היום היו מספר מקרים של בלוני נפץ/תבערה בשטחנו שטופלו על ידי אנשי הביטחון" | מלעניאל מצוי
52

"בדקות הקרובות צפויה הסלמה ביטחונית" | מעוג כרתי

"בשעה זו החל צה"ל לתקוף מטרות טרור לאורך רצועת עזה" |
סירה קוצנית

"בהישמע התרעת צבע אדום יש להיכנס למרחב המוגן תוך
פרק זמן ההתגוננות ( 15שניות)" | נוציץ עטוף

"כוחות הצבא באזורי האירועים" | לוטם שעיר

"הופסקה תנועת הרכבות בין אשקלון לשדרות" | תגית מצויה

"נוכח המצב יש להגביר ערנות ולפעול בהתאם להנחיות
ההתגוננות" | קצח זעיר־פרחים

"אנו נמצאים בקשר עם הצבא ונעדכן בכל התפתחות" |
דרכמונית מצרית

"בשעה זו נשמעים הדי פיצוצים כתוצאה מהפרות סדר במספר "במקרה של אירוע חריג נא להודיע לרבש"צ" | חבלבל כפני
מוקדים לאורך הגבול" | צמרנית הסלעים

״צה"ל הסיר את כל ההגבלות ואנו חוזרים לשגרה.
מחר לימודים כרגיל" | קצח זעיר־פרחים

53

1/4/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

אסקייפ רום
שבועיים לא לבקר במכתש בשלהי האביב (עוד "סבב" ,נו) זה די הרבה
להפסיד .אך הנה פרץ שלום עולמי ,סוג של ,ואפשר שוב לחזור לחדר
הבריחה הגדול ,גן עדן מושלם לאסקפיסטים.
בשנה שעברה פגשתי לראשונה פעמונית גפורה על אחד הרכסים במרכז
השמורה .זה היה מפתיע :פרח נמוך וצנוע אך בעל נוכחות צהובה ובולטת,
שלא זכרתי מילדות .שמחתי אז להכיר ועכשיו עקבתי אחר המיקום שנשמר
בתמונות ויצאתי לבדוק  -ההיה ,או חלמתי חלום?
מסתבר שהיה ,ויש ,ולא חלום! גם זו נחמה בימים טרופים אלה :צמח קטן
וחביב אחד ,שחוזר כל שנה לפרוח באותו מקום ,באותו תאריך כמו שעון,
ללא קשר רב ל"מצב".

נוף מוזהב ושריף | סוף העונה בבתרונות
54

למי צלצלו הפעמוניות? | פעמונית גפורה

פורחת כל  1באפריל ,כמו שעון | פעמונית גפורה

טיימינג איז אברית'ינג | כשהיא פורחת כולם כבר נובלים

שכן רעב | רפרף משורטט ,זחל

יצירות הפאר הסמויות של הטבע | תגית מצויה
55

7/4/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

מנורה וענפי בוצין | בוצין מפורץ
56

פאוזה
שבת בבוקר ,יום אפרורי .חייבים קצת שקט מכל זה .וזה .וזה .וזה.
הרגליים נושאות תמיד לאותה כברת ארץ ,אלא לאן? הנה כמה
פריחות מאוחרות שחותמות את האביב בארץ הנגב המערבי.

זווית מסוימת | פרג אגסני וחרצית עטורה

פרח קיץ בסוף האביב | ציפורן נקוד

חור ,כרפס ותכלת | עולש מצוי

רעננות של בוקר | זקן־תיש ארוך

עין התכלת הכחולה | מרגנית השדה
57

27/3/2019
ערוצי נחל סחף ליד בארי

זרעי קיץ נישאים ברוח
כשהיינו ילדים בכיתה ב' למדנו במשך שנה שלמה את הנושא
החשוב "תפוצת הזרעים בטבע".
אז" ,למשפחת המורכבים יש כמו מצנח קטן שמחובר לזרע;
הקוצים של האספסת נתפסים בצמר של הכבשים וכך מועברים
למרחקים; ואת הזרע של מקור החסידה תתקעו בשרוול
החולצה ותעקבו איך הוא מסתובב כמו שעון" .והמצליבים.
והקטניות .והדגניים ...וכל השאר ,גם.
עכשיו הצבעוניות מסביב כבר דעכה וצמחי הבר עסוקים
בהפצת הדור הבא .בכל דור ודור חייב אדם  -לראות וליהנות.

זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות | זקן־תיש ארוך
58

כדור מנוצה של | נוצנית כדורית

מגיע כמעט עד שמיים | גדילן מצוי

פּוּוּוּו | ...אזנב מצוי

לשנה הבאה יבולים כפליים | חרדל לבן

גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות | גזר קיפח

פונפון צמרירי ורך | הרדופנין הציצית
59

18/4/2019
שדות ממערב לבארי

השיבולים פנימה
שדות חיטה משתרעים מאופק עד אופק ,צוהב המדבר היה
לזהב השיבולים ,רוח קלילה מנשבת ,ציוץ ציפורים ,איזו שלווה.
הלוואי ואפשר היה למתוח את הרוגע הזה ,שיתפוס יותר מקום
ויכסה על כל השאר .כמו בימי קדם ,הזורעים בדמעה ברינה
יקצורו ,וככה שוב ושוב ,כל שנה מחדש .וזהו.
חג שמח.

שיבולת בשדה כורעה ברוח מעומס גרעינים כי רב
60

פני אדמה באור חמה ,שיבולים זקפו ראשיהן בקמה

שיבולים ,שיבולים ,שיבולים! עומרים נביא הגורנה ,בר
באוסם נאגור נא

חד חד מחרב חרמשי לא יעצור ,עד עד הערב שיבולי זהב
נקצור נקצור

קמה הן בשלה כבר על פני הכרים

שיבולי פז ירחשו שיר חג

ים השיבולים שמסביב ,על גליו לשוט יצא הרוח

61

22/4/2019
שמורת בתרונות בארי
#מכתש_מתאושש

אחרונים בשדה
פוקוס על שלהי הפריחה האביבית ,מבט אחרון ופרידה זמנית.
המכתש חוזר לחד־גוניותו המצהיבה ,שב להיות פיסת קרקע
שלווה ,תבנית נוף מולדת ,בית.
האם קיץ  2019יהיה שונה מקודמו? כך או כך ,בסוף יגיע
הגשם ואחריו תבוא התחדשות וצמיחה מופלאה ,ואז נגיד שוב
ש"הטבע" חזק מכל עוולה וחכם יותר מכל איוולת אנושית.
קיץ שקט ,לו יהי.

כחול אופטימי ,צהוב עיקש | עולש מצוי ,חרצית עטורה
62

שמץ ורוד נחבא אל שפע צהוב | שום האבקנים

סגלגל במובן אליפטי | שמשון סגלגל

לפני פיזור | תמריר מרוקני

על רכס אחד בצפון־מזרח השמורה | עדעד המדבר

היופי שבקמילה | צמרנית הסלעים

שלום לך ארץ נהדרת ,נחזור בסתיו | שער הכניסה לשמורת המכתש
63

26/6/2019
ערוצי נחל סחף ליד בארי

פוקוס שלהי יוני
עונת השריפות בעיצומה ,הנוף האפיר מזמן ,עלה כולו
קמשונים ,כוסו פניו חרולים .חיפשתי קצת צבע ,חיות ,לחלוחית,
משהו לשטוף תעיניים.
מצאתי את פרחי הקיץ .הם שם ,בתוך כל זה ועם כל זה .כן כן.

פריחה מלכותית לעת ערב | צלף קוצני
64

היפריקום לעניים | פרע מסולסל

דיפ פרפל | דורבנית סגולה

כמו ציור | קצח השדה

טעם וריח ויופי | קורנית מקורקפת

חפש אותי | בר־דורבן אשון

באלות קש | שדה העומר קצור

הים אובד בערפל ודומיה גדולה | השמש שוקעת לתוך מרחב
הדיג של עזה

65

10/8/2019
ערוצי נחל סחף ליד בארי

שחר של יום חדש | זריחה אופטימית
66

קרדיטים
בטקסט המופיע באלבום זה משולבים צירופי מילים וקטעי שירים אסוציאטיביים המצוטטים מיצירות מוכרות של יוצרים שונים:
2

חום יולי אוגוסט | שלמה ארצי  /חום יולי אוגוסט

19

3

לאן הברווזים עפים כשהאגם קפוא? | דני סנדרסון (על־פי סלינג'ר) /
זה הכל בשבילך

הנצח הוא רק אפר ואבק | יעקב גלעד  /אפר ואבק
פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה | חיים חפר ועמוס קינן  /בית הערבה

21

נשתוק מעט ביחד | יעקב אורלנד  /אני נושא עמי

4

האוויר ,העפר ,המטר והאש | נעמי שמר  /התחדשות
ואף על פי כן ולמרות הכול | דוד שמעוני  /ארץ ישראל

22

הכול זהב | חיים חפר  /הכול זהב

6

חצבים מתעקשים בשולי האספלט | סמדר זורע־ברמק  /התפרסם
לראשונה בעיתון המקומי בבארי 'כאן' ,בטור 'פינת טבע'1985 ,
למראית הדז׳ה וו | שלום חנוך  /דז׳ה וו

24

ממש כמו בראשונה | אברהם זיגמן  /אלעד ירד אל הירדן

28

הארץ משוועת ,הגיעה עת לטעת | ישראל דושמן  /השקדיה פורחת

7

סתיו בחלונות | אמיתי נאמן  /סתיו בחלונות
סתיו עם הענן | יחיאל מוהר  /רוח סתיו

32

כלניות אדמדמות חינניות | נתן אלתרמן  /כלניות

34

חמסינים במשלט | נעמי שמר  /חמסינים במשלט

9

מערבה מכאן | תרצה אתר  /מערבה מכאן

36

10

כדאי ללמוד מהפרחים | לאה נאור  /חיוכים
לפעמים אני ,לפעמים אתה ,כה זקוקים לנחמה | רחל שפירא  /נחמה
כך זה הצטייר בילדותנו ,שהיתה יפה | עלי מוהר  /שיעור מולדת

כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח | יהודה עמיחי  /הבלדה על השיער
הארוך והשיער הקצר
אלי אלי ,שלא יגמר לעולם | חנה סנש  /הליכה לקיסריה

37

כמו שמש שזורחת ,כמו צל אשר נופל | נתן זך  /כולנו זקוקים לחסד

11

כמה ענוג הוא | חנה גולדברג  /ענוג

38

12

לטיול יצאנו | נעמי שמר  /הטיול הקטן
שלוות עולמים | אהוד בנאי  /בלוז כנעני

אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות את יפי העולם | נתן זך /
אני רוצה תמיד עיניים
משהו כמו עדינות | רחל שפירא  /משהו כמו עדינות
איזה מזל ,התחיל לרדת גשם | נעמי שמר  /מטריה בשניים

14

הירוק היום ירוק מאוד | לאה גולדברג  /למחרת

39

קצף חרציות ,שלהביות זהב | נתן יונתן  /במקום פרידה

15

כל כך יפות שבא לבכות | ניסים אלוני  /יפות יפות
מתנות קטנות ,מישהו שלח לי | נועם חורב  /מתנות קטנות
מי זה ,תן או שועל? | פניה ברגשטיין  /ויהי ערב

41

סמוק גטס אין יור אייז | / Otto Hrabach, Jerom Kern
Smoke Gets in Your Eyes

16

42

הזמן הצהוב | דוד גרוסמן  /הזמן הצהוב

פרפר פרפר ,פרח חי | ח"נ ביאליק  /הפרח לפרפר

18

44

שמחות קטנות של יום חולין | רחל שפירא  /שיר של יום חולין

השדות יוריקו ודרום אדום במובן החיובי של המילה | בני גנץ /
"נאום הכלניות" ,אוגוסט 2014
שקיעות בהר תבערנה ותדעכנה | נתן אלתרמן  /כלניות

45

תן את השמיים והשמש החמה | דודו ברק  /חופשי ומאושר
פרח נתתי לנורית | מרים ילן שטקליס  /דני גיבור
עוצמת את עיני אבל השמש היא בפנים | נעמי שמר  /אור
והחיטה צומחת שוב | דורית צמרת  /והחיטה צומחת שוב

46

קצר פה כל כך האביב | דוד גרוסמן  /קצר פה כל כך האביב

47

כל חבריו שם בגן | ח"נ ביאליק  /עציץ פרחים
השביל הזה מתחיל כאן | אהוד בנאי  /יוצא לאור

48

איפה הפרחים כולם שאהבנו | פיט סיגר בתרגום חיים חפר /
איפה הפרחים כולם

49

על שדנו רד הערב | א"ש עמיאל  /שיר השדה

50

אביב אביב הגיע | אפרים תלמי  /אביב

58

זרעי קיץ נישאים ברוח | מאיר אריאל  /זרעי קיץ

59

מגיע כמעט עד שמיים | תלמה אליגון רוז  /אבא שלי
לשנה הבאה יבולים כפליים | אנדד אלדן  /קנטטה כפרית
גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות | יהודה עמיחי /
זכרו והזכירו

60

השיבולים פנימה | לוי בן־אמיתי  /השיבולים פנימה
צוהב המדבר היה לזהב השיבולים | אנדד אלדן  /מסכת
העומר בבארי
שיבולת בשדה כורעה ברוח | מתתיהו שלם  /שיבולת בשדה
פני אדמה באור חמה | מתתיהו שלם  /פנה הגשם

61

שיבולים ,שיבולים ,שיבולים! | מיכאל קשטן  /שיבולים
חד חד מחרב | מיכאל קשטן  /שיבולים
ים השיבולים שמסביב | יצחק קינן  /ים השיבולים
קמה הן בשלה כבר | מתתיהו שלם  /שיבולת בשדה
שיבולי פז ירחשו שיר חג | עמירם קופר  /שיבולי פז

62

אחרונים בשדה | לאה גולדברג  /אחרונים בשדה
לוי יהי | נעמי שמר  /לו יהי

63
65

שלום לך ארץ נהדרת | אילן גולדהירש  /שלום לך ארץ נהדרת
חפש אותי | נעמי שמר  /מחבואים
הים אובד בערפל ודומיה גדולה | חיים חפר  /זמר לספינה
67
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