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לתפוס
את הרגע

רבים מהצלמים העוסקים 
בצילום טבע מספרים 
כי מלבד ההתרגשות 
מהעוצמות ומהיופי 
המרהיב שיש לטבע 

להציע, התיעוד שלו מחזק 
את ערכי שמירת הטבע 
לדורות הבאים. לקראת 
שנה חדשה של עשייה 

ביקשנו מכמה מהם 
לבחור תמונה
אחת שאהבו

מאת: מערכת רשות הטבע והגנים

כתבה: תמי קרן־רותם  צילם: יורם שפירר

חלון הזדמנויות. צילום: איל ברטוב: "רוב הציפורים בישראל מקננות באביב, אבל הבז השחור מצא פתרון שונה ומעניין בדמות גידול גוזלים 
דווקא בעונת הנדידה הסתווית, בתקופה שבה הציד רב וקל. הוא מגיע לישראל בסוף הקיץ ומקנן במצוקי הנגב בסתיו - בעונת הנדידה של 

ציפורי השיר. הבז השחור תופס ציפורים קטנות בדרך הנדידה שלהן דרומה מעל המדבר ומאכיל בהן את הגוזלים בקנו". 
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פנים אל מול פנים. צילום דורון ניסים: "את צביית הנגב הצעירה צילמתי בנחל צניפים שבשמורת טבע נחלים גדולים. השמש כבר שקעה ונותר 
אור אחרון לפני החשכה. הצבייה נעמדה מולי והביטה בי בסקרנות. לדידי צילום זה מסמל את שבריריותו של הטבע על רקע הפיתוח

המואץ שעוברת הערבה הדרומית". 

כתוב בחול. צילום רועי טלבי: "את העקבות של מין חומט הנקרא 'נחושית חולות' צילמתי לעת בוקר 
בחולות יטבתה בדרום הערבה. הנחושית היא מעין 'צוללת חולות', ומרבית פעילותה מתרחשת מתחת 

לפני החול. היא מסתתרת מפני טורפים וצדה חרקים מתחת לפני הקרקע. בתמונה אפשר להבחין 
בעקבות הצלילה והזחילה על פני החול". 

ים של מלח. צילום שירן יעקב: "בתמונה נראה אזור בים המלח שבעבר קיבל אספקת מים קבועה. כמות 
המים, שהיו עמוסים במלחים, הלכה ופחתה עם הזמן והיחס בין האידוי להרטבה הלך וקטן. עקב כך 

הצטברו מלחים במישור ההרטבה וכך נראות פני הקרקע כיום״.
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מתן בסתר. צילום דיוויד רזק: "קו הסלעים הבהיר של שובר הגלים באזור נמל חיפה מפריד בין השמים שנצבעו בענני סערה כהים ובין הים 
בצבע הטורקיז העז, שקרני השמש האחרונות עוד האירו אותו. זה היה רגע עוצמתי ולכן קראתי לתמונה 'מתן בסתר – מהטבע לאדם'". 

ר שיער. צילום עמיר וינשטיין: "עכבישים הם קבוצה מרתקת מאוד. מחד גיסא הם לא השתנו מאות  ְמַסמֵּ
מיליוני שנים, ומאידך גיסא תפוצתם נרחבת ביותר ומוצאים בהם מגוון של אורחות חיים ושל התנהגויות. 
גם עכבישים עומדים מול אתגרי הפיתוח האורבני והחקלאי. חלקם הופכים נדירים בשל קיטוע בתי גידול 

ייחודיים. בתמונה עכביש מהסוג שעירון )Heriaeus( ממשפחת הסרטבישיים". 

מחבואים. צילום עדי אשכנזי: "בפברואר השנה יצאתי לצלם פריחה בפולג. בזווית העין ראיתי תזוזה בשיח 
המתנן ואז גיליתי אותו - את גמל שלמה המשובץ. ההסוואה שלו הייתה מושלמת. נפלאות הטבע". 


