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לאן נטייל
השבוע?

עיריית תל–אביב-יפו בשיתוף 
הקהילה, משמרת ומשקמת את 
הטבע המקומי במרחב בו היו 
נפוצים בעבר בתי הגידול של 

צומח קרקעות החמרה, בריכות 
החורף, סלעי כורכר וחולות.

הנכם מוזמנים לבקר באתרים אלו 
וליהנות מטבע עירוני בקרבת הבית

הרשות לאיכות סביבה וקיימות | האגף לשיפור פני העיר
מבוסס על עשרת העקרונות "חיים של עולם אחד"
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