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תמונות מהטבע / תערוכה

בשנה שעברה הוצגה לראשונה תערוכת תצלומי 
"טבע עולמי, טבע מקומי" במוזיאון ארץ 

ישראל וזכתה להצלחה רבה. התערוכה מורכבת 
 "Wildlife Photographer מהתערוכה העולמית
"of the Year, התערוכה הגדולה בעולם בתחום 

הטבע העולמי, הנחשבת לאחת התחרויות 
היוקרתיות ביותר בעולם בתחום צילומי 

הטבע וחיות הבר. תערוכה זו מוצגת מדי שנה 
במוזיאון הטבע של לונדון ובאתרים נבחרים 

ברחבי העולם.
לצד התערוכה העולמית, תוצג במוזיאון 

התערוכה המקומית, "תמונת טבע 2", שבה 
יציגו טובי צלמי הטבע הפועלים באזורנו. 

שתי התערוכות, העולמית והמקומית, תוצגנה 
במקביל בחללים נפרדים באותו המבנה 

במוזיאון. הצגת שתי התערוכות זו לצד זו 
מעבירה תמונת מצב של הטבע העולמי והטבע 
המקומי כפי שהם נתפסים בעדשת טובי צלמי 
הטבע בארץ ובעולם. התערוכה מתאימה לכל 
הגילים וחושפת את הקהל לעולם מרהיב של 

טבע פראי וחיות בר, עם תצלומים מעוררי 
התפעלות ונדירים.

השנה, כחלק מאירועי שנת ה־50 של רשות 
הטבע והגנים, מתקיימת התערוכה המקומית 

בשיתוף רשות הטבע והגנים והאגודה הישראלית 
לצילום טבע. כחלק משיתוף הפעולה, יבואו 

טבע עולמי, טבע מקומי
תערוכת "טבע עולמי, טבע מקומי" מורכבת מהתערוכה העולמית 
"Wildlife Photographer of the Year", התערוכה הגדולה בעולם 
בתחום צילום טבע וחיות בר, ומתערוכה מקומית של טובי צלמי 

הטבע בארץ. השנה, לרגל אירועי שנת ה־50 של רשות הטבע 
והגנים, מתקיימת התערוכה המקומית בשיתוף הרשות והאגודה 

הישראלית לצילום טבע - ואתם מוזמנים 

צילום: אלכס גייפמן. תמונת השנהצילום: עזרא חדד. מקום 2 בקטגוריית דיוקן של חיה
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לידי ביטוי התכנים המקצועיים של עבודת 
הרשות השוטפת בתחומי שמירת הטבע, הנוף 
והמורשת. קטגוריית "ממלכת הטבע" תוקדש 
לציון שנת היובל לרשות. נוסף לכך, בכל שבת 

יתקיימו הדרכות מיוחדות בתערוכה על ידי 
מדריכי הרשות )ללא תשלום מלבד דמי הכניסה 

לתערוכה(, בשעות 11:00 ו־12:30.
התערוכה תוצג מ־9 במאי עד 30 באוגוסט. 
מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, חיים לבנון 2, 

רמת אביב, 03-6415244.
 שעות הפתיחה: א'-ד' 16:00-10:00,

 ה' 20:00-10:00, ו' 14:00-10:00,

שבת 18:00-10:00. 
 מחיר: 48 שקל, ילד עד גיל 18 חינם

 eretzmuseum.org.il :פרטים נוספים
tmunateva.co.il

הזמנה לתערוכה - 1+1
לכבוד שנת ה־50 של רשות הטבע והגנים תינתן הטבה 

מיוחדת למנויים בביקור בתערוכה! על כל קניית כרטיס 
לתערוכה – יינתן כרטיס נוסף ללא תשלום - בהצגת 

כרטיס מנוי בתוקף של הרשות בקופת הכניסה.
 ההטבה תקפה בתאריכים 30.8-9.5 ובקניית 

כרטיס ראשון במחיר מלא בלבד.

צילום: דניאל דנילוב. מקום 3 בקטגוריית ממלכת הטבע

צילום: אריאל קסיס. מקום 2 בקטגוריית משפחות בטבעצילום: אלון מאיר. בחירת האוצרת

צילום: תומר עופרי. מקום 1 בקטגוריית קונפליקט בין אדם לחיה

צילום: עמית האס. מקום 2 בקטגוריית ממלכת הטבע


