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 נושאים שטופלו בתקשורת
 

 

 

 

 

 כלבת•

 ספירת צבאים בגולן•
 פרויקט פורשים כנף•

 פרויקט פסיפס•

 יום העצמאות•

 האתר של המדינה, מצדה•

 פלאי ישראל 7פרויקט •

 פתיחת מצודת ארבל, פארק החושים•

 חוף בית ינאי ללא תשלום, הכרזת חוף הבונים לרחצה•

 הערכות לרעידת אדמה•

 המלצות חניוני לילה•

 מצטיינים ברשות הטבע והגנים•

 גירית הדבש•

 הצלת צבי ים והשבתם לטבע•

 אסון נחל צפית, שיטפונות•
 תביעה נחל אשלים•
 שריפות•

 





אפריל/דר רוני קינג וטרינר, רשות הטבע והגנים, מה הוביל למותם של עשרות תנים על גדות הירקון, עפ בדיקה אין סימנים להרעלה אלא המוות נגרם כתוצאה ממחלת הכלבלבת..mp3


אפריל/יניב לוי, מנהל המרכז להצלת צבי ים, רשות הטבע והגנים. הישראלי המכוער צב ים מת שמפלט לחוץ בצת קושט בצבעים. צבים פגועים ומתים נפלטים לחופי ישראל בעונת ההטלה..mp4
אפריל/הבושה בחוף בצת אלי לוי גופות שני צבי ים נמצאו עם חבלות וכתמי צבע. רשות הטבע והגנים..mp4
אפריל/איציק זוארץ שני צבי ים שטופלו בישראל שוחררו לים בחוף הפארק הלאומי באשקלון. יניב לוי, מנהל המרכז להצלת צבי ים. המרכז להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים. ניקולאי פיסמני, פקח בגן הלאו.mp4
אפריל/יניב לוי, מנהל המרכז להצלת צבי ים ברשות הטבע והגנים אנשי המרכז להצלת צבי ים הצליחו להחזיר לים ליד ראש הנקרה צב שנתפס בחכות של דייגים ונפגע קשה..mp3
אפריל/2 צבי ים שנפצעו והחלימו אחרי טיפול הוחזרו היום לים. ילדי הגנים של ג'יסר א סקא הגיעו לצפות . בהחזרת הצבים לים. ג'ורבאן סארי. יניב לוי מנהל מרכז להצלת צבי ים..mp4


אפריל/גלעד שושן, אלי לוי הצבי הארץ ישראלי שהפך לסמל המדבר התנכי וסמלו של דואר ישראל בסכנת הכחדה. רשות הטבע והגנים. מבצע ההצלה של הצבאים הנכחדים. עמרי גואלמן, פקח אזורי ברשות הטבע והגנים. תמונות מרמת הג.mp4
אפריל/סיגל גפני אלפי מבקרים במצדה זכו לראות עופר יעלים. נצפו שקנאים בהר ארבל. צילום רשות הטבע הגנים. (2).mp4


אפריל/מנחם הורוביץ, עזר ירושלמי, מנכל אתר yoh, ציוד לחיילים ולקמפינג, מתניה כהן, ממציא הצ'ימנג, אסף אפרים, מנכל חברת לאופק קראוונים וקמפינג, ניר נאון, מנהלת מכירות, חברת קל גב, לימור קטן-פרידמן,.mp4
אפריל/רעיה שורקי - מנהלת חטיבת קהל וקהילה ברשות הטבע והגנים. סיכום הטיולים בכל הארץ במהלך החג. הפארק הלאומי באשקלון. פלמחים. פארק הבשור והנגב המערבי. אפק ירקון במרכז. חורשת טל. קיסריה, שמורת עין.mp3
אפריל/סיגל הרציון רשות הטבע והגנים אילו פעילויות מתקיימות בגן לאומי כוכב הירדן (מזכירה את פארק הפסלים של יגאל תומרקין), מה מזג האוויר בגן לאומי כוכב הירדן, אילו עתיקות יש בגן לאומי כוכב הירדן,.mp3


https://www.mako.co.il/good-news-social/Article-0283fdb47318261006.htm
אפריל/התאקלם בהצלחה הצב הפצוע השתקם ונצפה שוחה בים -רשות הטבע והגנים.mp4
אפריל/אוהד הצופה, אקולוג רשות הטבע והגנים - עולם הולך ונעלם כך כמעט נכחדה אוכלוסיית הנשרים בישראל. פרויקט שבו שותפים, רשות הטבע, רשות שמורות הטבע וחברת החשמל ובשיתוף כיל.mp4


אפריל/מי יצליח לצלם את גירית הדבש. יגאל מוסקו. ליעד כהן רשות הטבע והגנים. יריב מליחי רשות הטבע והגנים. הגן הזאולוגי אוניברסיטת תל אביב. שמעון ארביב. גירית כהן.ערן בנקר..mp4
אפריל/יגאל מוסקו - על הדבש ועל העוקץ המרדף אחר החיה האכזרית והנדירה בישראל גירית הדבש ליעד כהן, רשות הטבע והגנים יריב מליחי, אקולוג, רשות הטבע והגנים נעמן דג, דבוראי מושב לכיש אסף בן דוד, גשש שמע.mp4
https://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast-q2_2018/Article-3b6fee8b634e261004.htm


https://www.haaretz.co.il/travel/.premium-MAGAZINE-1.6030303


https://travel.walla.co.il/item/3151150
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5213966,00.html


אפריל/אלי לוי זיהום כבד בחוף פלמחים, פליטת אלפי דגים אל החוף. מכון הטיהור השפדן הסמוך לחוף משחרר מי שפכים לים. רשות הטבע והגנים..mp4


https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5240025,00.html
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5238218,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5227224,00.html


 עצמאות

אפריל/רשות הטבע והגנים - 70 שנה שנה לכיבוש הקסטל.mp3






אפריל/הגן לאומי מצדה נבחר לאתר של המדינה , בתחרות שמורה בליבכם.mp4
אפריל/אורית שטיינפלד רשות הטבע והגנים - גולשי מאקו בוחרים את 7 פלאי ישראל ,גן לאומי מצדה , שמורת טבע נחל שניר חצבאני ,פארק חושים ,שמורת עין פרת , נחל ערוגות.mp4
https://www.mako.co.il/travel-israel/magazine/Article-f4d079abcfcc261006.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=Share&Partner=Facebook_Share


https://www.tzomet-hrz.co.il/news/11072


http://www.israelhayom.co.il/article/550505




נחל צפית, שטפון  

//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/נדב טאוב, פקח רשות הטבע והגנים במכתש רמון - בעקבות אסון השיטפון האתרים שיהיו סגורים למטיילים.mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/נדב טאובה, פקח ברשות הטבע והגנים- על חקירת אסון השיטפון בדרום ועל סגירת המסלולים בדרום. משטרה..mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/שאול גולדשטיין, מנכל רשות הטבע והגנים הפקת לקחים מהאירוע אמש בו נהרגו 10 בני נוער שנסחפו בשיטפון בנחל צפית. אזהרות למטיילים..mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/מנכל מועצת המכינות הקדם צבאיות, דני זמיר מנהל של מכינה קדם צבאית לא צריך את אישור משרד החינוך ליציאה לטיול. יובל כהאן מנהל המכינה בני ציון. משטרה, רשות הטבע והגנים, שירות המטאורולוגי. האסון.mp3
../מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/נדב אילון - קצין הביטחון של מועצת ערבה תיכונה האסון בנחל צפית בערבה - התחזית היתה ברורה, התריעו לא להיכנס למקומות האלה. משטרה , רשות הטבע והגמים.mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/רמי שני - אסון נחל צפית - היום יערכו 3 הלוויות נערות ובמקביל תמשך חקירתו של מנהל המכינה הקדם צבאית, יובל כאהן , שמעצרו הוארך שלשולם - מחקירת המשטרה, הוא זה שאישר את המשך הטיול והכניסה לנחל. מש.mp3


אפריל/בשל חשש לשיטפונות מסלול נחל דרגה יסגר, מרשות הטבע והגנים נמסר כי ייתכן שמקומות נוספים יסגרו..mp3


אפריל/פינת המעקב - והפעם המשך הטיפול בנושא המאבק סביב עניין גביית התשלום בכניסה לחוף בית ינאי שבשרון, המופעל בידי רשות הטבע והגנים. הדר פרנקו, מובילה ומארגנת את מאבק התושבים נגד הגבייה בחוף; תגוב.mp3
אפריל/סיגל גפני - סערת האביב שיטפונות בדרום והצפות בערים, מזג אוויר סוער ברחבי הארץ. צילומים של רשות הטבע והגנים.mp4


//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/רשות הטבע והגנים חשש לשיטפונות בדרום.mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/איציק זוארץ, שרון עידן, לירן כוג'הינוף, כרמל דנגור האסון בערבה. לוויות הנספים בנחל צפית. חקירת המשטרה. מכינות קדם צבאיות. תא. ירושלים. נמשכים החיפושים אחר נהג.mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/ראיון עם הראל בן שחר, מנהל מרחב ערבה ברשות הטבע והגנים, המסכם את נזקי מזג-האוויר החורפי.mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/דר טל פולק, אקולוגית הערבה ברשות הטבע והגנים - שיטפונות ברחבי הדרום בשל מזג האוויר.mp3


//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/מזג האוויר החורפי. חדשות און ליין בוואטסאפ. הצפות בנתיבות ובים המלח. רשות הטבע והגנים. נחל קומראן..mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/אלעד זוהר- תחזית להמשך השבוע. תמונות שטפונות מרחבי הארץ. ארז ברוכי, יחידת חילוץ ערד, מוחמד גבועה, רשות הטבע והגנים,.mp4
../מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/גל חן החשש משיטפונות בנחלי הדרום - מישר, רמון, ממשית ופארן; וסגירתם של מסלולי הטיולים עין עובדת ונחל רמון. ברשות הטבע והגנים מזהירים את המטיילים; נחל רחף עלה על גדותיו, והציף את כביש 90.mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/סיגל גפני - סערת האביב שיטפונות בדרום והצפות בערים, מזג אוויר סוער ברחבי הארץ. צילומים של רשות הטבע והגנים.mp4
../מצגות/אפריל ופסח/נחל צפית, אשלים/טיולים באזור הנגב- בדגש על נחל צפית, אזור האסון איתי הררי- בעל חברת הטיולים דיפ-דזרט מדובר במסלול קצר והפכפך, נחשב למסלול אתגרי יחסית אך עביר בתנאי מזג אוויר רגיל. באזורים תלולים וצרים, המי.mp3


נחל אשלים, תביעה  

 פרסומים, ראיונות, אזהרות

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5247758,00.html




https://www.themarker.com/law/1.6050120
https://www.makorrishon.co.il/economy/42601/




http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001233853


//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/דר עמית דולב אקולוג, מחוז צפון, רשות הטבע והגנים, שמורת נחל תבור ושמורת נחל יששכר, התפרצות של מחלה פה וטלפיים שמפיצות חיות האזור. מידע במשרד החקלאות אודות האזורים בהם יש סכנה של העברת המחלה..mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/נסגרו שמורות נחל תבור ונחל יששכר- חשש מהתפשטות מחלת הפה והטלפיים- רשות הטבע והגנים. משרד החקלאות.mp3
https://news.walla.co.il/item/3154401
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/372038
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/עמיר בלבלן החברה להגנת הטבע כיצד רשות הטבע והגנים פועלת לשחרור חוחיות וציפורי שיר לטבע, אילו סוגי ציפורים נסחרות בשווקים בישראל ברשות הפלסטינית ובירדן, כיצד צריך לפעול כשנתקלים במקרה ציד של חוחיו.mp3


https://www.inn.co.il/News/News.aspx/372147
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5272702,00.html


https://www.10.tv/news/164070


https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5274021,00.html
http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-640368


//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/ראובן הפנר חוקר ברשות הטבע והגנים, זאבים שמסתובבים באזור הערבה, מחקר יחד עם עדי ברוקס, המכון לשימור טבע באונ' סן דייגו, מיכל אווקמה, מכון לחקר ימים ואגמים, פרופ' אלי גפן, אונ' תא, זאבים דומים לבנ.mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/עמיר בלבלן החברה להגנת הטבע כיצד רשות הטבע והגנים פועלת לשחרור חוחיות וציפורי שיר לטבע, אילו סוגי ציפורים נסחרות בשווקים בישראל ברשות הפלסטינית ובירדן, כיצד צריך לפעול כשנתקלים במקרה ציד של חוחיו.mp3
https://www.kan-ashkelon.co.il/law/19464


//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/מחשבים מסלול מחדש הצעות לטיולים בסוף השבוע - גן השלושה - חומה ומגדל בתל עמל . חי בר יטבתה..mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/אדר סטולרו מליחי , רשות הטבע והגנים - מחשבים מסלול מחדש הצעות לטיולים בסופש. - לומדים מהטבע בעין חמד. גן לאומי כורזים . מופע שבועות בהרודיון . (2).mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/שלומית שביט רשות הטבע והגנים, חוגגים שבועות, עשרות אלפי ישראלים יצאו לטייל בסופש האחרון ברחבי הארץ..mp4


//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/נטלי פרץ אמא מדברת עכשיו ,מיטל אהרוני מנהלת גן לאומי ציפורי - בר מצווה באתרי מורשת ,רשות הטבע והגנים ,פעילות בשבועות בגנים הלאומיים.mp4
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/נעמה מנספלד - יום הסלמנדרה ה-10 שיתקיים בשמורת טבע תל דן רשות הטבע והגנים.mp3
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//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/אלון שרביט - סדרת הכתבות רק בישראל האם יש מאפיינים בשפת הגוף הייחודיים רק לנו הישראלים ומדוע גם היום עדיין אפשר לראות בחניוני טבע וגם בחופי הים שקיות אשפה שהותירו מטיילים מעיין בשן, מנתחת שפת גוף.mp3
//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/ערן קרוזל, הממונה על רשות הטבע והגנים באזור יוש - המלצה על טיולים במזג האוויר השרבי.mp3
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//RTG-FS/ShareDoc/אגף הדוברות/מצגות/אפריל ופסח/מאי/כ - 50 אלף מטיילים הגיעו היום אל שמורות הטבע והגנים הלאומיים. האתרים הפופולאריים היו הבניאס עין גדי שניר וגן השלושה. דיווח של רשות הכנרת על המצב בחופי הכנרת. טקסי שבועות במושבי הגלבוע.mp4
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