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בשביל הארץ

יוליה כבר לא תזכה לראות את הפריחה .היא נהרגה
בכ”ט בטבת ,רגע לפני ההתחלה ה”רשמית” של
חודש שבט  -חודש הפריחה.
כשאמרנו יוליה ,אמרנו מרץ בלתי נדלה ,אמרנו
אנרגיה תוססת ,אמרנו תזזית ,אמרנו שאיפת ידע
ושאיבת מידע ,אמרנו גם אהבה לאדם ולארץ וחיוך.
יוליה לא נחה לרגע .היא לא ידעה מה זה לשבת ,כך
סתם ,ולא לעשות כלום.
מספרים ,שכשהיה לה רגע פנוי היא הייתה מנקה את
הזקיפים והנטיפים במערת הנטיפים.
יוליה הייתה חלק ממרכז הדרכה הרי יהודה של רשות הטבע והגנים ,והדריכה קבוצות
במערת הנטיפים .בנוסף ,הדריכה תיירים ברחבי הארץ ,לימדה ילדים עברית ,גידלה את
ילדיה שלה ,טיילה בארץ ,והכי ...התחברה בזמן קצר ביותר לארץ ולתושביה ,ומיד הייתה
חלק ממנה ,חלק מאתנו.
יוליה נהרגה בתאונת דרכים לפנות בוקר ,כשחזרה משדה התעופה ,שם קיבלה קבוצת
תיירים .התאונה הייתה ממש ליד ביתה .מותה הכאיב לנו מאוד ,היא תחסר לנו.
יהא זכרה ברוך.
אנשי מרחב יהודה ,רשות הטבע והגנים

עונת הלבלוב החלה
החורף בעיצומו ,האדמה לחה ורוויה במי גשמים ורגע לפני ט"ו בשבט
הארץ מתכסה בפריחה מרהיבה בשלל צבעים מצפון ועד דרום.
הנגב הצפוני נצבע אדום עז בשלל כלניות ,נוריות ופרגים ואין
תקופה יפה מזו לצאת לטיולים באזור ,לספוג קצת היסטוריה
מקומית ולאכול בחיק הטבע בינות לשלל פרחים ועצים
שמתחילים ללבלב (עמ' .)12
גם עצי השקד נמצאים כעת בשיא פריחתם ומקשטים
בנוכחותם נקודות חן ברחבי הארץ :מרמת הגולן והגליל בצפון,
דרך שפלת ירושלים במרכז ועד הר הנגב הגבוה בדרום (עמ'
 .)22העץ שמוזכר עוד במקורות ,הפך כבר מזמן לסמל חג
האילנות ופריחתו נועדה להזכיר לנו שהחורף עוד מעט
עומד להסתיים ושהאביב נמצא בפתח.
ועוד בענייני חורף :בריכות חורף הן בתי גידול נפוצים
לצפרדעים ולדו–חיים .אלא שזיהומי אוויר ומים ,ובנייה
ועיור של איזורים חקלאיים מסכנים את קיומם ואף
עלולים לגרום להכחדתם .השנה האזרחית שנפתחה
זה עתה הוכרזה על ידי ארגון הגג של גופי שמירת
הטבע בעולם כ"שנת הצפרדע" ,במטרה להציל
את הדו–חיים מכליה ולהכריז על בריכות החור ,ף
בהן הם חיים ,כעל שמורות טבע מוגנות (עמ' .)8
בחודש פברואר אתם מוזמנים להגיע לגן לאומי
ירקון ,במתחם תל אפק ,לאירוע מיוחד שמטרתו
להגביר את המודעות לחשיבות הצלתם של
הדו–חיים ולשמירה על בתי הגידול שלהם.
ואם במקרה החורף הוא לא ממש העונה שלכם,
אתם יכולים להתנחם בכך שבארצנו הקטנטונת העונה
הזו מסתיימת מהר מאוד .אוטוטו העננים יתפזרו ,הגשמים
ייפסקו ואפשר יהיה לקבל בחיוך ובגעגוע את קרני השמש
האביביות ,שכבר מתחילות לבצבץ.
קריאה נעימה,
עירית מוניס-אהרוני

