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יום-טוב  /תחזית לעולם החי של ישראל

נספח  .1תודות
מאמר זה נכתב בעקבות הרצאתי בפתיחת הכנס השנתי של העמותה לזואולוגיה בישראל בחנוכה
תשע"ח .נשים ואנשים רבים סייעו לי בהכנת ההרצאה ,ואני מודה ל :דרור בוימל ,עמיצור בולדו ,עמיר
בלבן ,איתמר בן דוד ,עדי ברוקס ,ענבל בריקנר-בראון ,ענת ברנע ,עומרי גואלמן ,דרור גלילי ,אלי גפן,
שגיא גרא ,נורית גרץ ,דוד דוד ,ראובן הפנר ,אוהד הצופה ,גלעד וויל ,גל וין ,אסף זנזורי ,מורי חן ,נדב
טאובה ,מילכה כרמל ,מוטי להב ,נועם לידר ,יריב מליחי ,דורון נסים ,עוזי פז ,דן פרי ,גלעד פרידמן,
אסף צוער ,רוני קינג ,אריה קלר ,בן רוזנברג ,אורי רול ,דותן רותם ,יואב שגיא ,ארנון שמשוני ויהושע
שקדי ,על עזרה בעצה ,במידע ,במצגות ,בדו"חות ,במאמרים ,בשקופיות ,בתמונות ובהכנת מפות,
והכל ברצון טוב ובחיוך .אני מודה למילכה כרמל ,לקורא אלמוני ולשחר בוקמן שהערותיהם החשובות
שיפרו את המאמר .מילכה כרמל גם הציעה מספר רעיונות להגנה על שטחים פתוחים שאימצתי כאן.
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