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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית עדי שגב בשן
הגהה קרן אלתר

מפיקה יערה כליף
yaara.kalif@timeout.co.il  

רשות הטבע והגנים
עורכת מדעית  תמי קרן–רותם

 חברי המערכת מזי מגנאג'י–מוסקוביץ', אבי דוד, 
 נעמה טוכפלד 

רכזת מערכת אפרת גולד

כותבים איגור ארמיאץ׳, אורלי גנוסֿר, פרופ׳ תמר דיין,
עדי ויינברגר, רועי טלבי, מירי לשם–פלאי, אדר סטולרו–

מליחי, ד״ר אורי פרגמן–ספיר, אריאל קרס, יעקב שקולניק 

מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
www.parks.org.il  אתר האינטרנט

מחלקת מנויים 02-5005473
teva@npa.org.il  דואר אלקטרוני

סטודיו
ארט דירקטור עופר להר
עיצוב גרפי אורנה זריהן
טראפיק סרגיי סולדטוב

מנהלת סטודיו אושרית גרגיר
 

מנהלה ושיווק
מנכ"ל יהודה רינד

סמנכ"ל תפעול ולקוחות דותן שהם
סמנכ"ל פיתוח עסקי ליטל אסקטלן וינטרוב

סמנכ"ל שיווק טליה אושרי
מנהלת משאבי אנוש איילת כהן בירן

מחלקת פרסום
מנהל מסחרי שי גורצקי

shayg@sigler.co.il  ,052-3112566  
ronac@sigler.co.il רונה כורם–פרידמן 

שירות לקוחות 1-700-50-90-91

שיר אהבה לטבע
העבודה כעורכת המגזין הזה חשפה אותי במשך השנים לעולמם המרתק 

של בעלי חיים וצמחים רבים החיים בארץ – חלקם מוכרים יותר, 
חלקם פחות ועל חלקם כלל לא שמעתי קודם לכן. כזה הוא למשל 

העגולשון שחור־גחון - הצפרדע החביבה שהתגלתה מחדש, כ־50 שנה 
לאחר שנכחדה כביכול, בשמורת טבע החולה ועוררה התרגשות רבתי. 

בעת גילויו, בנובמבר 2011, כבר עבדתי כעורכת המגזין ואני זוכרת את 
ההתרגשות שבה העורך המדעי של העיתון דאז, ד״ר ראובן אורטל, דיבר 

איתי על הגילוי הזה, על ההשלכות שלו ועל העניין הרב שהוא עורר 
בכל העולם )ובפריים טיים בערוץ 2(. אני זוכרת גם שההתרגשות שלו 

הפתיעה אותי. מה יכול לרגש כל כך בצפרדע? אבל למדתי שזה מידבק. 
כשהתחלתי להתלוות לעובדי הרשות באתרים שונים וללמוד על עבודתם 

גיליתי את הסוד – אהבה; אהבה לטבע, אהבה לסביבה, אהבה לארץ.
באותן התרגשות ואהבה נתקלתי החודש בעבודה על הגיליון הזה, 
העוסק במגוון הביולוגי בישראל. משמעות המונח מגוונת - מדובר 

במגוון המינים הקיימים בעולם, במגוון הגנטי בין פרטים שונים מאותו 
מין ובמגוון המערכות האקולוגיות המאפשרות למגוון המינים להתקיים 

בתוכן. העורכת המדעית של העיתון, תמי קרן־רותם, הודתה בפניי 
שחרקים, עכבישים, זיקיות ועטלפים “עושים לה את זה".

אף שאני מחשיבה את עצמי לחובבת בעלי חיים, אני מודה שמאז 
ומתמיד נרתעתי מחרקים - מכל סוג, מעכבישים, מחיפושיות ובוודאי 
שמעטלפים )כמו רבים(. היצורים האלה מעולם לא עניינו אותי ותמיד 

תהיתי מה תפקידם בעולם שלנו )תתפלאו – חשוב מאוד(. בדיוק 
בנושאים אלה ועוד עוסקות הכתבות בגיליון – מהו המגוון הביולוגי 

ולמה חשוב לשמור עליו, מהי אמנת CITES, איך מגדירים מינים, למה 
לא צריך לפחד מעטלפים, מה החשיבות של בית גידול לילי ועוד.

על אף גודלה הקטן של ישראל ולמרות האתגרים הרבים שאיתם אנשי 
הטבע מתמודדים – המגוון הביולוגי בארץ נחשב לעשיר ולמרתק, לא 
מעט בזכות העבודה הרבה שנעשית על ידי אנשי רשות הטבע והגנים 
והגורמים הנוספים העוסקים בשמירת טבע. שתי דוגמאות מוצלחות 
לכך הן הצלחת פרויקט הרבייה של הנשרים בכרמל ועצירת החציבה 

בחולות סמר – גם על כך תוכלו לקרוא כאן.
וכמו תמיד, מחכות לכם שפע של פעילויות לכל המשפחה בגנים 

הלאומיים ובשמורות הטבע – בהן גם אירועים מיוחדים לרגל ליל 
העטלף ויום הנשר )ראו בעמ׳ 44(.

המשך חופש נעים וקיץ בטוח
ולהתראות בשבילי הארץ,

נאוה מרטון
עורכת

רח' קויפמן 6 תל אביב 61500
טלפון ראשי 7111000־03

יוצא לאור ע"י טיים אאוט מגזין ]ישראל[ בע"מ

צילום שער עוז ריטנר, אוסף החרקים של המוזיאון הלאומי לטבע 
ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב

המו"ל ורשות הטבע והגנים אינם אחראים למודעות הפרסום, לתוכנן, 
לעיצובן ו/או לתמונות הכלולות בהן. כל המודעות מפורסמות באחריותו 

הבלעדית והמלאה של המפרסם, על פי הזמנתו ובהתאם לאישורו, כי הוא 
רשאי כדין לפרסם המודעה. כל הזכויות שמורות. אין להעתיק ולפרסם 

מידע זה ללא אישור בכתב מהמו"ל

בשביל הארץ
מגזין טבע, נוף ומורשת למנויי רשות הטבע והגנים


