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//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/מאיה חכמון קדוש רשות הטבע והגנים , מציגה צמיד שהפיקו ברשות הטבע והגנים וארגון אנשי הים התיכון לכבוד שבוע אדם וים, תמונות מפעילות צילום רותם דורי, באדיבות רשות הטבע והגנים. כמה אחוזים מהים מוכרזים.mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/דוד סטמרי  אירועי סוף השבוע. יום האוקיינוסים. שבוע אדם וים , רשות הטבע והגנים. סיור לאתר ההצלה לצבי ים בחוף בצת , החברה להגנת הטבע. שבוע העיצוב בירושלים , בית האנסן. תערוכת התפריט בגלריה האוניברס.mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/ליאור אבולעפיה, אתר קינדרלנד - שישי אדם וים - רשות הטבע והגנים תקיים פעילויות בסימן נקיון חופים. שבוע הספר העברי שעות סיפור והצגות לקטנטנים. עמותת סיפור חוזר שעוזרת לשקם אנשים שמתקשים להשתלב בקהי.mp4


//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/דר רותי יהל אקולוגית ימית ברשות הטבע והגנים, שבוע אדם ים, החל ממחר 8 ביוני, תציין רשות הטבע והגנים יום זה, השנה בסימן שמורות טבע ימיות, לטובת עתידו של הים התיכון, העלאת המודעות לחשיבות השמירה על.mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/ווינט ירוק רשות הטבע והגנים בשיתוף אנשי הים התיכון יציינו החל מהשבוע הקרוב את שבוע האדם וים למען העלאת המודעות לשמורות הימיות בישראל..mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/רשות הטבע והגנים בשיתוף ארגון אנשי הים התיכון פתחו אתמול את שבוע האדם וים. מזי מגנג'י מוסקוביץ', מנהלת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים עם הפרטים..mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/רשות הטבע והגנים מזמינה לחגוג איתה את שבוע אדם וים שנפתח היום בסימן עתידו של הים התיכון - בגן הלאומי חוף פלמחים ובשמורת הטבע הימית שיקמונה.mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/רשות הטבע והגנים מקיימת עד סוף השבוע את שבוע האדם והים בניסיון להעלות את המודעות חשיבות השמירה על השמורות הימיות בישראל. פעילות בשמורות הטבע בכללם חוף דור, חוף הבונים, חוף אלמוגים גן לאומי אפולונ.mp4






//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/שבוע אדם וים/קטעי יפעת/יורם חמו, רשות הטבע והגנים פעילות לרגל שבוע הים והאדם בשמורת חוף האלמוגים באילת..mp3
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