
קול קורא להגשת תקצירים לגיליון בנושא נחלים
בישראל, מדינה חמה ויבשה הנמצאת על סף המדבר, הנחלים 

הם עורקי החיים הטבעיים, והם בעלי ערכים אקולוגיים 
וחברתיים יוצאי דופן. עם זאת, במשך עשרות שנים הנחלים 

היו החצר האחורית של המדינה: ייבוש ושאיבת מקורות המים, 
יישור והסדרה לטובת הרחבת החקלאות, הזרמת שפכים )ביתיים 
ותעשייתיים(, שימוש בנחלים כתעלות לניקוז מהיר של גשמים, 

השלכת פסולת והזנחה הביאו את נחלי ישראל למצב בכי רע. 

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי תפיסתי, לגילוי מחודש של 
חשיבות הנחלים ולהזדמנות לשינוי מצבם. 

"אקולוגיה וסביבה" מבקש להעמיד באור הזרקורים את מצבם 
של נחלי ישראל, בדגש על ניהול נחלים בגישה אגנית משלבת 

ואימוץ פתרונות מבוססי טבע לשיפור איכות המים, לשיקום 
המערכות האקולוגיות ולמתן מענה לצרכים חברתיים, כגון ניהול 

הצפות ושירותי פנאי ונופש.

הנכם מוזמנים להציע תכנים לגיליון מתוך התחומים הבאים*:

איכות המיםא. 
זיהום )כרוני( עקב הזרמת עודפי קולחים לנחלים. האם  	

גזרת גורל? 
זיהום )אקוטי( עקב תקלות בטיפול בביוב 	
ניהול הסיכונים לזיהום נחלים 	
השימוש בצווי הרשאה להגנה על איכות מי הנחלים 	
ניטור איכות המים ככלי ניהולי 	

 אקולוגיה, הידרולוגיה וגאומורפולוגיה ב. 
של נחלים

פיתוח אינדיקטורים לנחלי ישראל וניטור הידרוביולוגי  	
אורגניזמים של מים מתוקים: צמחים ובעלי חיים, כגון  	

דגי מים מתוקים, צבים רכים, לוטרות וחסרי חוליות 
הבנת תפקודי נחלים וקביעת משטר זרימה בכלים הידרו– 	

גאומורפולוגיים
ייצוב גדות בעזרת צמחייה 	
נחלים לקראת שינוי האקלים 	

ניהול סיכוני שיטפונותג. 
שיפור ניקוז הנגר בשיטות אקו–הידרולוגיות 	
פתרונות מבוססי טבע לוויסות זרימות ולהשהיית נגר  	

תכנון וניהולד. 
ניהול אגני נחלים בגישה משלבת 	
שימור מול פיתוח בסביבה של נחלים 	
ניהול נגר עירוני 	
התייחסות מערכת התכנון לנחלים )למשל בתמ"א 1( 	
פרק 'משאב המים' בתוכנית האסטרטגית של ִמנהל התכנון 	

הקצאת מים לנחליםה. 
המדיניות הממשלתית בתחום — מחקיקה ליישום בפועל 	
תוכניות מים לנחלים 	
חיבור אזורים מנותקים למערכת אספקת המים הארצית 	

האדם והנחלו. 
מעורבות קהילות בפעילות למען נחלים 	
פיתוח מוקדי תיירות בסביבת נחלים 	
ניהול קהל במעיינות ובנחלים )מחוץ לשמורות הטבע( 	
שיקום מעיינות 	
שיתוף הציבור בניטור ובמחקר )מדע אזרחי( 	

* ניתן להציע תכנים העוסקים בנושאים רלוונטיים אחרים. חלק 
מהנושאים המפורטים מעלה רלוונטיים ליותר מתחום אחד.

הנחיות למגישים
אנא הגישו תקצירים באורך של עד 200 מילים בעברית למאמרים, לידיעות קצרות או למאמרי דעה  עד 20.4.2021   	
אלה שתקציריהם ייבחרו להתפרסם כידיעות או כמאמרי דעה )באורך של עד 600 מילים( יתבקשו להגישם עד 30.5.2021. 	
אלה שתקציריהם ייבחרו להתפרסם כמאמרים יתבקשו להגיש את המאמר )עד 1,600 מילים בגוף המאמר( עד 30.6.2021. 	
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