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ימורד ןדרי םילחנו זוקינ תושר, תושר
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WETLANDS An Overview of the World’s
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 רגישות,שיקום,
נחלים

Ministry of
Environmental Quality

The Environment in Israel

1998

Gabbay S.

,נחל ירדן דרומי
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,ביואידיקטורים
 חסרי,בריאות נחל
IBI INDEX ,חוליות
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, בריכות דמון,סכר
עין אלון

Frazier S.

 הספקת מים,ירדן

Habitat condition and
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assemblages in the Lower
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םינגהו עבטה תושר
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 כרמל,שריפה

Geomorphology 14:
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processes after a forest
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 עופות, צומח, חולהWageningen University,

Bird-vegetation in Hula
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inventories in the
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,בתי גידול לחים
RAMSAR
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ecoregion: The case of
Saronikos Gulf

מערכות מים עתיקות
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מים

Ramsar Convention
Secretariat, Gland,
Switzerland

The Ramsar Convention
Strategic Plan 20092015: Goals, strategies,
an expectations for the
Ramsar Convention’s
implementation for the
period 2009-2015. Ramsar
handbooks for the wise
use of wetlands, 4th
edition, Handbook 21.

2010

RAMSAR Convention
Secretariat

שימוש נבון במשאבי
מים

Ramsar Convention
Secretariat, Gland,
Switzerland

Wise use of wetlands:
Concepts and approaches
for the wise use of
wetlands. Ramsar
handbooks for the wise
use of wetlands, 4th
edition, Handbook 1.

2010

RAMSAR Convention
Secretariat

 עיינות תמסהThe Ministry of National

Chemical and isotopic
composition of the
brackish Timsah springs:
monitoring study during
2000-2003

2003

Schilman B., Almog-Labin
A.

Ben-Gurion University Deterioratio of the springs
of the Negev The Jacob
in the Arava Valley:
Blaustein Institutes for Evaluation of each spring
Desert Research, MSc
in environmental and
Thesis
anthropogenic contex

2010

Sherzer Z.

Infrastructures,
Geological Survey of
Israel

, ערבה,מעיינות
דעיכת שפיעה
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חולה

א.ב .תיכנון
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נחל חרוד-תכנית מתאר
מקומית-עקרונות תשריט
ותקנון להתיחסות

המנהלה לשיקום נחלי
ישראל

נחל חרוד

א.ב .תכנון

2001

נחל חרוד תוכנית אב נופית
ובסיס לתוכנית מתאר איזורית

המנהלה לשיקום נחלי
ישראל

נחל חרוד

חוברת בנושא המים בישראל

רשות הטבע והגנים

משאבי מים

אבישר ש’

2000

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליון מס’ 147

מינהלת הכנרת

מים ,כנרת

אבישר ש’

2001

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליון מס’ 149

מינהלת הכנרת

מים ,כנרת

אבנון א’
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סקר זיהום אגן ההיקוות של
הכנרת בזבל ושפכים של בקר

מנהלת הכנרת

זיהום מים ,רעייה

אבורוכון ס’
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תסקיר השפעה על הסביבה
למתקן הידרואלקטרי ,כפר
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הטכניון  -פקולטה להנדסה
חקלאית

ירדן ,הידרואלקטרי,
כפר הנשיא

אבנימלך י’

אבנימלך י’ ,הרצברג מ’ ,כוכבא מ’ 1998

דיגום קרקעית הירקון ,דו”ח
חצי שנתי

הטכניון

ירקון ,זיהום ,בוצה

אגודה ישראלית למשאבי מים

2002

הכינוס השנתי כפר גלעדי

אגודה ישראלית למשאבי
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אגודה ישראלית למשאבי מים
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יום עיון אקוויפר החוף -מעלה
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מים

אקויפר החוף

אגודה ישראלית למשאבי מים
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אגודה ישראלית למשאבי מים

2005
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טיפול במים ,נחלי
החוף ,שיקום נחלים

אגמי מ’

1973

השפעת הזיהום של מי נחל
אלכסנדר והירקון על צמחייתם

טבע וארץ ט”ו 242-247 :5

אלכסנדר ,ירקון,
זעהום ,צמחייה

אגמי מ’

1975

סקר מיני הצמחים ובעלי החיים השרות לשמירת איכות
שנכחדו ושעומדים בפני הכחדה הסביבה
בישראל

אגוזי י’  -ביה”ס למדע ישומי-
החוג למדעי הסביבה

אגמית

אגמית
אגמית

1989

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליונות מס’ ,26-27 ,23-24
32 ,29

1990

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליונות מס’ 37-45 ,34

1991

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליונות מס’ 54-57 ,46-52

מנהלת הכנרת

מנהלת הכנרת
מנהלת הכנרת

הכחדה ,צמחים,
בעלי-חיים
כנרת

כנרת
כנרת

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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אגמית

1992

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליונות מס’ ,72 ,70 ,58-67
,89 ,85-87 ,83 ,80-81 ,74-75
94 ,90-92

מנהלת הכנרת

כנרת

אגמית

2002

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליון מס’ 158

רשות ניקוז הכנרת ,מנהלת
הכנרת

כנרת

אגמית

2004

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליון מס’ 169

מנהלת הכנרת

כנרת

אגמית

2005

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליונות מס’ 171-173

רשות ניקוז הכנרת ,מנהלת
הכנרת

כנרת

אגמית

2006

אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליונות מס’ 178 ,175

רשות ניקוז הכנרת ,מנהלת
הכנרת

כנרת

אגמית

 1993-2000אגמית ידיעון מנהלת הכנרת
גיליונות מס’ 108- ,95-106
,124 ,120-122 ,111-115 ,109
,134-135 ,130-132 ,126-128
143-146

מנהלת הכנרת

כנרת

אדלר ל’

1983

הצומח במלחת הנעמן

סמינר הקיבוצים

נעמן ,מלחה ,צומח

אדר מ’ ,פרידמן י’; עדכון
סקוטלסקי א’

2006

תוכנית ממשק שמורות הר
עצמון והר שכניה

רשות הטבע והגנים

הר עצמון ,הר שכניה

אוזן א’

2006

סיכום דיגום הידרוביולוגי ,כימי
ומדדי שדה ,נחל שורק באזור
נביעות יסודות

רשות הטבע והגנים היחידה
הסביבתית

נחל שורק

אוזן א’

2010

רשות הטבע והגנים ,חט’
שיקום ושימור הנחלים ובתי
הגידול הלחים בישראל מדיניות מדע
רשות הטבע והגנים

אוזן א’ ,הרשקוביץ א’ ,גזית א’

2004

אוזן א’ ,הרשקוביץ י’ ,גזית א’

נחל הירקון-סקר מידע ,הערכת מקורות ,המכון לחקר
שמירת הטבע אוניברסיטת
מצב והמלצות לשיקום הנחל
ת”א

ירקון  ,שיקום נחל

ירקון  ,שיקום נחל

2004

נחל הירקון  -סקר מידע ,
הערכת מצב והמלצות לשיקום
הנחל

החברה למוסדות חנוך
ותרבות  ,תל אביב

אוטנברג צ’ ,יצחקי ג’ ,שילר א’

2002

הכנרת מציאות מול מיתוס

מנהלת הכנרת

כנרת

אור נ’ ,פרידמן מ’

1982

ככר סדום כשמורת טבע -
הצעה לשמורת טבע בככר
סדום

רשות שמורות הטבע

מלחת סדום

אור נ’ ,שיצר ד’

2013

מיני הצמחים הנדירים בגולן

רשות הטבע והגנים

צמחים נדירים ,גולן

אורון ט’

2011

ניהול אקו-הידרולוגי של
נחלים  -תמונה שממחישה את
התהליך

רשות הטבע והגנים

נחל כזיב

אורטל ר’

0000

השפעת גורמים סביבתיים על
חברות בעלי חיים במורד הירדן

האוניברסיטה העברית
ירושלים

ירדן ,חסרי חוליות

אורטל ר’ ,אורן ,שנור ט’

1979

בתי גידול אקווטיים בערוץ
הירדן בין גשר בנות יעקב
לשפך הנהר  .דו”ח התקדמות
לתקופה מאי-ספטמבר 1979

רשות שמורות הטבע

ירדן

אורטנברג צ’ ,יצחקי ג’ ,שילר א’

2001

הכנרת ,מציאות מול מיתוס

רשות המים

כנרת ,משבר המים

אחירון-פרומקין ת’

1995

שיקום נחלים ,גיליון נושאי

אקולוגיה וסביבה2 ,

שיקום נחלים

בתי גידול לחים,
שימור

אחירון-פרומקין ת’ ,טאובר י’

2011

דו”ח מצב הטבע 2010

המארג ,האקדמיה למדעים

מצב הטבע ,בריאות
נחל ,נחלים ,בתי
גידול לחים

אוזן א’

2012

תבנון רעיוני לשיקום אחו גונן

רשות הטבע והגנים

אחו גונן ,שיקום

איגוד ישראלי למים -אג”מ

2004

ספר תקצירים -כפר המכביה

איגוד ישראלי למים -אג”מ

משאבי מים

אוזן א’

2013

יישום הקצאות המים

רשות הטבע והגנים

הקצאת מים ,בתי
גידול לחים

אידלמן ע’ ,רז א’ ,פרומקין ר’

2004

שמורת טבע מדבר יהודה :תיק
ממשק

רשות הטבע והגנים

נחלים ,מדבר יהודה

אוזן א’

2013

רשימת בריכות החורף בישראל רשות הטבע והגנים
()WINTER_PONDS_RTG

בריכות חורף

אייזן א’

2013

תכנית אב לשטחים פתוחים
בגולן (בהכנה)

מועצה איזורית גולן ,רשות
הטבע והגנים

גולן ,שטחים פתוחים

אוזן א’

2013

רשימת בתי גידול לחים

רשות הטבע והגנים

בתי גידול לחים,
טיפולוגיה

אילתי ש’

1976

איכות הסביבה בישראל 1975
דו”ח שנתי מס ’2

השירות לשמירת איכות
הסביבה

איכות סביבה

אוזן א’

2005

בקשות להקצאות מים לנחלים
אל-על וסמך ,דליות ,יהודיה,
משושים-זויתן ,שוח ,חמדל
וסער .מסמך פנימי

רשות הטבע והגנים

ירקון  ,שיקום נחל

אילתי ש’

1978

איכות הסביבה בישראל 1977
דו”ח שנתי מס ’5

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

אילתי ש’

1979

איכות הסביבה בישראל 1978
דו”ח שנתי מס ’6

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה
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החי והצומח של ארץ ישראל  -החברה להגנת הטבע ,משרד חי ,צומח
אנציקלופדיה שימושית מאוירת הביטחון
 -החיים במים  -כרך 4

אלון ע’ ,פישלזון ל’

1983

אלמוגי-לבין א’ ,סימן טוב ר’,
פרליס גרוסוביץ ל’ ,לוי ז’ ,לייכטר
מ’ ,קליין מ’

2007

הפאונה הגירית של ברכת נור
בהווה ובעבר הקרוב כמדד
לקביעת שינויים באיכות
ויציבות המערכת

אלמוגי א’ ,פרליס-גרוסוביץ ל’,
רוזנפלד א’ ,לוי ז’ ,שילמן ב’

2001

סקר בתי גידול של מים מליחים המכון הגיאולוגי
בשפלת החוף התיכוני

משרד התשתיות הלאומיות
במכון הגיאולוגי

בריכת נור ,פאונה
גירית ,צינוריים

עין אפק ,נעמן ,נחל
אורן ,ביצת דיפלה,
דליה ,תמסח ,תנינים,
חדרה ,פולג ,גיבתון
 ,בריכת נור ,עין
סעדיה ,שקמה

אלרון א’

2000

היבטים בביולוגיה ואקולוגיה
של לבנון הירקון מין בסכנת
הכחדה

מוסמך ,אוניברסיטת תל
אביב

לבנון הירקון

אלרון א’

2013

סקר מעיינות אגן נחל קישון

רשות הטבע והגנים

מעיינות ,נחל קישון

אלרון א’ ,גפני ש’

2010

סקר בריכות חורף במישור
החוף המרכזי והדרומי

רשות הטבע והגנים

בריכות חורף ,מישור
החוף

אלרון א’ ,גפני ש’

2011

סקר בריכות חורף (מקווי מים
עונתיים) במישור החוף המרכזי
והדרומי מרץ-יוני 2010

רשות הטבע והגנים

בריכות חורף ,מישור
החוף

אמיר שפירא ד’

2010

עומסי מזהמים בנחלים2009 ,

המשרד להגנת הסביבה

נחלים ,מזהמים

אמיר שפירא ד’

2012

עומסי מזהמים בנחלים2011,

המשרד להגנת הסביבה

נחלים ,מזהמים

אמיר שפירא ד’ ,מזור ג’

2003

עומסי מזהמים בנחלים-
השוואה בין השנים ,1994
2000-1

המשרד לאיכות הסביבה
אגף מים ונחלים

נחלים ,מזהמים

אמיר שפירא ד’ ,מזור ג’

2004

עומסי מזהמים בנחלים-
השוואה בין השנים ,1994
 2000-1ו2003-

המשרד לאיכות הסביבה
אגף מים ונחלים

נחלים ,מזהמים

אפרת ל’

1989

אפיון הצומח בבתי הגידול
בשמורת החולה והשתנותו עם
הזמן  -נספחים

בית החינוך המשותף עמק
החולה

חולה ,צומח

ארבל י’

2011

מאפיינים מרחביים ועתיים
של מנגנוני החידור למי תהום
במסלע קרבונטי בכרמל

החוג לגאוגרפיה ולימודי
סביבה ,אוניברסיטת חיפה,
חיבור לשם קבלת התואר
דר’  140 ,עמ’ (עברית
ותקציר אנגלי).

מי-תהום ,כרמל
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ארבל ש’

2011

שימור קרקע סוגיית מפתח
בסיבת נחלים

התחנה לחקר הסחף  -אגף
לשימור קרקע וניקוז ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר

נחל פולג

ארבל ש’ ,גפן א’ ,גטקר מ’ ,גרתי
ר’

1999

התחנה לחקר הסחף

החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לשימור קרקע וניקוז

גליל המערבי ,נחל
קישון ,נחל אלכסנדר

ארונסון ל’ ופרומקין ר’

1995

נחל ציפורי סקר אקולוגי
סביבתי

המנהלה לשיקום נחלי
ישראל

ציפורי

אריאל ט’

2001

אגן נחל חרוד ,תכנית אב
לשיקום ,שימור ופיתוח נופי

קק”ל ,רשות הטבע והגנים,
המשרד לאיכות הסביבה

נחל חרוד ,שיקום

ארץ הגולן

1991

ארץ הגולן 159

מ.א .גולן ,מ.מ .קצרין

גולן

ארץ היעל

1991

ארץ מעיינות המים

ארץ היעל

גולן ,עמק החולה,
מקורות הירדן

ארץ המעיינות

2013

ארץ המעיינות ,פורטל
המעיינות ונקודות המים של
ישראל

http://www.
hamaayanot.co.il/home

מעיינות

ארץ וטבע

1994

ארץ אגם וביצה

ארץ וטבע

חולה ,ביצה

ארצי י’ ,גיסיס ג’ ,גולדשטיין ח’

2010

מגדיר אוטוליטים של דגי מים
מתוקים בישראל

רשות הטבע והגנים

דגים ,אוטוליטים

אשבול י’ ,פרלמן י’ ,מירוז א’ ,להב 2009
ח’ ,גזית א’ ,גורן ל’ ,וויזן ג’

בריכות המלח בעתלית  -סקר
ביולוגי

החברה להגנת הטבע

עופות מים ,עתלית,
מלחה

אשכנזי ש’

1983

אספקטים ביולוגיים ואקולוגיים אוניברסיטת לתל אביב
של אוכלוסיית אנפות הלילה
והלבניות הקטנות המקננות
בשמורת החולה

עופות מים

אשכנזי ש’

1985

סקרים ומחקרים 1984/5

רשות שמורות הטבע

שימור בתי גידול
לחים

אתר א’ ,סבח ע’

2003

מחנה אקולוגי בנחל דרגה

מנהל אזרחי יו”ש ,רשות
הטבע והגנים

דרגה ,חרקי מים

אתר א’ ,סבח ע’ ,ציונית ג’

1998

נחל תקוע /ואדי חריטון

רשות הטבע והגנים

נחל תקוע ,הקצאות
מים

בונה י’ ,גנדלר י’ ,וולצ’ק מ’ ,מגל
ע’ ,שקדי י’ ,קולר ז’

2002

שמורת נחל שורק -תיק אתר
ותוכנית ממשק

בורבין א’

1963

מיפוי ואקולוגיה של חברות
מליחת סדום

בורג א’

2011

עין בוקק  -הרכב כימי לאחר
 15שנות זהום

שורק
עבודת גמר MSc

מליחת סדום

האוניברסיטת העברית
בירושלים
המכון הגיאולוגי

זיהום  ,עין בוקק
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בורג א’ ,יחיאלי י’ ,מגל ע’ ,ביין ע’

2006

בחינת ניצול מי מעיינות עין
פשחה (צוקים) ,חקירת המבנה
ההידרוגיאולוגי של מערכת
הנביעות.

רשות המים ,המכון
הגיאולוגי

עיינות צוקים ,עין
פשחה

בורג א’ ,סדנה ,מגל ע’ ,גוטמן י’,
פריזלנדר ,וינברגר ג’

2011

בדיקת רגישות מעין זהב
לפיתוח עירוני תעשייתי במרחב
העיר קרית שמונה

רשות המים

עין זהב

בורנשטיין י’ ,קסלר א’

2012

ניטור זרימות עיליות באגן
הבשור  -מדדים והמלצות

אקולוגיה וסביבה :)1(3
18-20

בשור

בן ישעיה ת’

ביבר א’

1981

מחקר לימנולוגי בשמורת
החולה

עבודת גמר MSc
האוניברסיטה העברית
ירושלים

חולה ,לימנולוגיה

בן ישעיה ת’

1988

ביידא א’

1992

סקר מקורות מים מליחים
בעמק זבולון לצרכי התפלה
עבור העיר חיפה

תה”ל

נעמן ,עין אפק ,עין
נמפית ,התפלה

בן ישעיה ת’

1989

איכות הסביבה בישראל אפריל
 1987דצמבר  1988דו”ח ’15

בן ישעיה ת’

1990

מי מריבה ומעש

מסדה

משאבי מים

איכות הסביבה בישראל 1989
דו”ח שנתי מס ’16

בן נתן ג’

2013

מלחות בישראל  -סביבות חיים החברה להגנת הטבע
קיצונית ומיוחדת

מלחות :הנעמן,
הקישון ,סדום,
עברונה ,זוהר ,חצבה,
עין-יהב ,עתלית ,צפון
ים המלח ,יטבתה,
אילת ,נחל הערבה

בן צבי ,שרוני

1977

הערכת הזרימה העתידה אל ים משרד החקלאות
המלח

משאבי מים

בר-אחא ח’ ,גרויסמן ל’ ולב ע’

2000

תפוצת מזהמים אורגניים
רעילים ומתכות כבדות במי
הירקון

בלאס ש’
בלכר מ’ ,בלכר א’

2005

התפשטות של עצים אקסוטיים פלישות ביולוגיות במערכות
בנאות המדבר באיזור ים המלח אקולוגיות בישראל ,אונ’ בן
גוריון ,המחלקה לגאוגרפיה
ופיתוח סביבתי.

מינים פולשים,
מעיינות ים-המלח

בלכר מ’ ,בלכר א’

2011

שינויים בצומח בנחל בוקק:
האם יש קשר לזיהום האקווה?

אקולוגיה וסביבה :)2(4
255-256

בלקין ש’ ,מגריסו ש’

2003

ניטור אקוטוקסיקולוגי של נהר
הירקון וקרקעיתו :התאמת
מבחני רעילות מהירים

רשות נחל ירקון משרד הג”ס ירקון ניטור ,רעלים

בן-עמי פ’

?2011

סקר חלזונות מים מתוקים
בשמורות הטבע של הנעמן -
דו”ח מסכם

רשות הטבע והגנים

בן דוד א’

1995

התנאים המיטביים להשבת
גומא הפפירוס לשטחי ההצפה
מחדש בחולה

בי”ס הר ויגא דפנה

חולה ,גומא הפפירוס

בן חור ק’ ,בן חור פ’

1998

קביעת פוטנציאל זיהום מקורות מוגש למשרד לאיכות
המים והקרקע ביסודות מיקרו הסביבה
עקב סילוק או שימוש חוזר של
מי קולחים

קולחין ,זיהום מים

בן חיים א’

2002

מפעלי מים עתיקים  -מועמדות רשות הטבע והגנים
להכרזה כאתרי מורשת עולמית

בן טוביה א’

1977
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מגדיר לדגי מים מתוקים של
ישראל

בן ישעיה ת’

1982

איכות הסביבה בישראל 1981
דו”ח שנתי מס ’9

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

בן ישעיה ת’

1984

איכות הסביבה בישראל
 1983/1982דו”ח שנתי מס ’10

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

1985

איכות הסביבה בישראל
 1984/1983דו”ח שנתי מס ’11

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

איכות הסביבה בישראל
 1986/7 1985/6דו”ח שנתי מס
’-14’13

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

עין בוקק

כרי נעמן ,נחל נעמן,
עין אפק ,עין נמפית,
חלזונות

האונ’ העברית
ירושלים,המחלקה
לזואולוגיה

בן יואב ד’

1976

זיהום מים ע”י משק בעלי חיים
(סקירה ראשונית)

משרד החקלאות  -נציבות
המים

זיהום ,מי-תהום,
בעלי חיים

משרד הבריאות,
האונברסיטה העברית

ירקון ,זיהום

בר י’

2003

סקר הידרולוגי בנחל תות

רשות הטבע והגנים

נחל תות

בר יוסף ,מיכאלי ,וולמן

1997

תכנון הידרולוגי של הפקה
מאגן הנעמן

N.R.D

קידוחי שאיבה ,נעמן

בר יוסף ,מיכאלי ,דבורי

2006

מודל הידרוגיאולוגי לבחינת
תרחישי הפקה באקויפר נעמן
וקורדני

N.R.D

אקויפר נעמן

בר פ’ ,נגואיצה ד’ ,כהן ע’
(עורכים)

2005

פלישות ביולוגיות במערכות
אקולוגיות בישראל

אונ’ בן גוריון ,המחלקה
לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי.

מינים פולשים

מערכות מים עתיקות

בראור י’

1992

המים בישראל -היבטים
סביבתיים

המשרד לאיכות הסביבה

משאבי מים

דגים

ברגמן ,גלזמן ה’

2003

מדידות נגר עילי וסחף בשמורת רשות הטבע והגנים
עין אפק2002/2003 ,

נגר עילי ,עין אפק

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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ברגמן ,גלזמן ה’ ,שמורת עין אפק 2004

תפוקות סחף בשמורת עין
אפק  -המשך עבודה בעונת
2003-2004

רשות הטבע והגנים

נגר עילי ,עין אפק

ברוזה מ’ ,חיים א’ ,סבר נ’

2001

סקר אקולוגי במעין אלרואי

המחלקה לביולוגיה של
אוניברסיטת חיפה – אורנים

מעין אלרואי

ברון מ’,זייצב נ’ שכטר מ’

1997

פיתוח משאבי נופש בטבע
בפרוייקט שטחי יבוש החולה:
ניתוח כלכלי של תועלות
צפויות

אוניברסיטת חיפה

חולה ,אגמון ,נופש

ברושי א’ ,בר-אור י’ ,שפירא מ’
וכו’

2001

תכנית אב לשימור שיקום
ופיתוח נחל ציפורי

קק”ל ,מועצת אזורית עמק
יזראל ,המשרד לאיכות
הסביבה

ציפורי ,שיקום ,פיתוח

גבעתי א’ ,עצמון ב’

ברזילי ר’

2007

השפעת השתקמות הצומח על
יבול נגר וסחף לאחר שריפה
בהדגמה על הכרמל

אוניברסיטת חיפה

נחל גלים ,נחל
ספונים ,נחל אורנית,
סחף ,נגר

גבעתי ע’

ברינובה ס’ ,וטוסי מ’

2009

בחינה נסיונית של השפעות
אנטרופוגניות ושיקום על אוסף
האצות עבור ניטור אקולוגי של
נחל חדרה

המכון לאבולוציה של
אוניברסיטת חיפה

חדרה ,ניטור ,אצות

גבעתי ע’ ועצמון ב’

ברלינר ר’

1978

עינות קנה וסמר  -סיכום
סקרים ראשוניים על טבע
שמורות ודרישות למים לצרכי
שמורות

רשות שמורות הטבע

עיינות קנה ,עיינות
סמר ,הקצאת מים

ברלינר ר’

1981

עיינות קנה וסמר .סקרים
ומחקרים מס’ 4

רשות שמורות הטבע

עיינות קנה ,עיינות
סמר ,צומח

ברלינר ר’

1981

שמירת טבע בישראל מחקרים
וסקרים דו”ח מס ’4

רשות שמורות הטבע

שמירת טבע

ברלינר ר’

1988

סקר מיני צמחים נדירים
וצמחים בסכנת הכחדה

חברה להגנת הטבע

הכחדה ,צמחים

ברלינר ר’ ,פז ע’ (עורך)

1977

סקר בתי גידול לחים באגן נחל
תנינים תחתון

רשות שמורות הטבע

תנינים

ברנדייס ע’

2001

תוכנית אב לנחל קישון

רשות נחל קישון

קישון

ברנדייס ע’

2002

שיקום נחל אלכסנדר

מנהלת נחל אלכסנדר

נחל אלכסנדר,
שיקום

ברנדייס ע’

2003

שיקום נחל אלכסנדר

מנהלת נחל אלכסנדר

נחל אלכסנדר,
שיקום

ברנדיס ע’ ,כתב י’

2008

רשות נחל הירקון  -תוכנית
עבודה לשיקום הנחל

רשות נחל הירקון

ירקון ,שיקום
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ברנע ע’

2009

פרויקט החולה  -מערכת
הניטור סיכום לשנת 2008

קק”ל ,מיג”ל ,רשות המים

חולה ,ניטור

גבירצמן ח’

2002

משאבי המים בישראל

יד יצחק בן צבי ירושלים

משאבי מים

גבירצמן ח’

2002

משאבי המים בישראל

כתר

מפעלי אספקת מים,
אקוות החוף ,מאגרי
מי תהום

גבעתי א’ גבעתי ח’

2003

נחל תנינים

אגוד ערים  -תחנת הכח
חדרה

תנינים

2013

מגמות בשפיעת מעיינות בצפון
הארץ

השירות ההידרולוגי  -רשות
המים

שפיעה ,מעיינות,
גליל מערבי ,אגן
הכרמל ,אגן הכנרת,
אגן ההר הצפון-
מזרחי,

קטלוג מעיינות

רשות המים

מעיינות ,ספיקה

אגן נחל שורק  -ניתוח נפחי
זרימה וספיקות

רשות המים ,שרות הידרולוגי שורק ,ספיקה ,נפחי
גאויות

2013

גבעתי ע’ ,טל

2008

ניתוח מגמות הזרימה באגן נחל רשות המים ,השרות
ההידרולוגי
שניר

נחל שניר ,ספיקה

גבעתי ע’ ,מרקל ד’

2013

מאזני מים ומלח בירדן התחתון רשות המים

נהר ירדן תחתון

גדולטר א’

1983

גומא הפפירוס בשמורת החולה

גוטליב א’ ,וידן ע’

2009

נאת צין  -עקרבים :תיק ממשק
2009

בית החינוך כפר בלום

חולה ,גומא הפפירוס
נחל צין

גוטמן ג’

2004

רשות נחל הקישון  -דו”ח
מסכם לשנת 2004

רשות נחל הקישון

קישון

גוטמן י’

1991

בדיקת אפשרויות הגברת
השאיבה באגן באר שבע

תכנון המים לישראל

נחל באר-שבע

גוטמן י’

1992

פארק גן השלושה

תה”ל מהנדסים יועצים

שפיעה ,גן השלושה

גוטמן י’

1992

סקר מים מליחים להתפלה
שלב ב’ קובץ שלישי ,רקע
הידרולוגי ותכנוני :מעיינות
התנינים ,הכרמל ,עמק זבולון
וחוף גליל מערבי.

תה”ל

נחל תנינים ,עין אפק,
עין נמפית ,התפלה,
מים מליחים

1998

מקורות  -חברת המים
איפיון מערכות הזרימה ויחסי
הגומלין בין גופי מים באזור חוף הלאומי ,חיבור לקבלת
תואר דוקטור לפילוסופיה,
כרמל-דו”ח מקורות 467
אוניברסיטת תל-אביב

גוטמן י’

חוף כרמל,
הידרולוגיה

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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גוטמן י’ ,וינברגר ג’ ,ויטנברג
ס’ ,ליבשיץ י’ ,רשף ג’ ,דפני א’,
שטרית מ’

2006

יחסי גומלין בין פיתוח מקורות
ותשתיות המים ושמירה על
ערכי טבע וסביבה ירוקה

אגודה ישראלית למשאבי
מים ,כינוס שנתי 2006

נחל בצת

גוטמן י’ ,מיכלסון ח’

1993

פארק גן השלושה חו”ד
1992/93

תה”ל מהנדסים יועצים

גן השלושה ,זיהום

גוטמן י’ ,סימון ד’

1984

סקר הידרולוגי של חוף ים
המלח המערבי שלב א’

תה”ל מהנדסים יועצים

הידרולוגיה ,ים-
המלח

גולדנברג ד’ ,ליבהבר מ’ ,נפחא
מ’ ,שחם ג’

1984

גוש שגב-רמת תפן ,תוכנית אב
אזורית לסילוק וניצול קולחים

תה”ל מהנדסים יועצים

קולחין ,תפן

גופן מ’ ,אורטנברג צ’

גולדשטיין ח’

2008

כריתת אקליפטוסים בשמורת
תל-דן -דוח פנימי

לרשות הטבע והגנים

תל-דן ,מינים
פולשים ,אקליפטוס

גופן מ’ ,אורטנברג צ’

1991

גולדשטיין ח’

2012

ניטור צומח בשמורת הבטיחה
 2012 – 2007לאחר טיפול
מכני ב 2004-והכנסת רעייה
ב2009--דוח

רשות הטבע והגנים ורשות
המים

בטיחה ,מינים
פולשים ,פרקינסוניה,
אשל

גור א’

2005

שייט בנחלים מידע כללי/
תקנות/נוהלים /שיטות הפעלה

גורדון נ’ ,חרות ב’ ,קרס נ’

2012

גולדשטיין ש’

2013

הקצאות מים לטבע לשנת
2013

רשות הטבע והגנים

הקצאת מים לטבע

אפיון קבוצות המיקרואצות במי
נחל הקישון המלוח ,דו”ח ניטור (חקר ימים ואגמים לישראל)
אוקטובר 2011

גולן ר’

2009

תהליכים ביוגיאוכימיים עיקריים עבודת גמר MSc
במערכת המים של שמורת
האוניברסיטה העברית -
החולה
המכון למדעי הטבע

גורן מ’

1969

תפוצה וטקסונומיה של דגי מים אונ’ תל אביב
מתוקים בישראל

גורן מ’

1983

דגי המים המתוקים בישראל

גולני ד’

1997

גורן מ’

2000

פרוייקט אזורי לשיקום נופי מים אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי החיים
של נאות המדבר באזור דרום
ים המלח  -הגשה ראשונית

גורן מ’

2000

שימור וריבוי אוכלוסיית לבנון
הירקון במעבדה האיכטיולוגית
באוניברסיטת תל אביב דו”ח
ליוני  1999-ספטמבר 2000
ותוכנית להמשך פעילות בשנים
2000-2002

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי החיים

לבנון הירקון

גורן מ’

2011

סקר דגים במעיינות ונחלי
הגולן והבטיחה 2011

סקר דגים סממן לשינויים
באיכות המים

נחלי רמת הגולן:
גילבון ,תנוריה,
הפחם ,משושים,
זויתן ,פאחורה ,גמלא.
בקעת הבטיחה:
משושים ,דליות ,דגים

אוניברסיטת תל אביב חוג
בינאוניברסיטאי

דגים

גולני ד’ ,גבע א’ ,בז’רנו י’

גופן מ’

1997

חולה ,מאזן מים

מדריך הדגים של ישראל

כתר הוצאה לאור

דגים

דו”ח סקר דגים אקזוטיים
2011-2012

האוניברסיטת העברית
והאנף לדיג משרד
החקלאות

נחל עמל ,נחל
הקיבוצים ,קנטרה,
בריכה אופרטיבית
(שדה אליהו) ,נעמן,
נחל דליה ,נחל
תנינים (שפך) ,נחל
אלכסנדר ,דגים

פרויקט החולה  -ממצאי ניטור ,מינהלת פרויקט החולה,
מעקב והמלצות לתפעול  1994-ומיג”ל
1997

חולה ,ניטור

גופן מ’

1998

פרויקט שיקום החולה מערכת
ניטור

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

חולה ,ניטור

גופן מ’

2000

פרוייקט החולה מערכת
הניטור -דו”ח לשנת 1999

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

חולה ,ניטור

גופן מ’

2001

פרוייקט החולה מערכת הניטור מיג”ל מרכז ידע גליל עליון
 -דו”ח שנתי לשנת 2000

חולה ,ניטור
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גופן מ’

1998

פרויקט שיקום החולה :מערכת
הניטור .דו”ח חצי שנתי 1998 -
מוגש לנציבות המים ולקרן
הקיימת לישראל

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

חולה ,ניטור

גופן מ’

2004

פרויקט החולה מערכת הניטור
 דו”ח מסכם לשנת - 2003מוגש לקרן קיימת לישראל
ולנציבות המים

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

חולה ,ניטור

1988

מחקר בכנרת ובאגן ההיקוות
יעדים ואתגרים

מליחות הכנרת :מציאות ,יעדים מינהלת הכנרת
וזיקה אל מימשק מים וקרקע

גורן מ’ ,ברנס א’ ,דיאמנט א’

1999

מינהלת הכנרת

כנרת ,מליחות

מועצה אזורית הגליל העליון נחלים ,שייט ,נופש
דו”חות חיא”ל H58/2012

מגדיר לדגי נחלים ואגמים
בישראל

כנרת

הקיבוץ המאוחד

נחל קישון ,אצות

דגים
דגים
מעיינות ,מדבר
יהודה ,ים-המלח,
שיקום

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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גורן מ’ ,הלוי א’

2002

שימור דגי מערכת נחלי החוף
כקבוצת בוחן למצבה הסביבתי
של המערכת  -האיכטיופאונה
של נחל התנינים כמודל
לבחינת הצריכים הסביבתיים
של דגי נחלי החוף

אוניברסיטת תל אביב
המחלקה לזואולוגיה ,רשות
הטבע והגנים

דגים ,תנינים

גורן מ’ ,טאוב מ’

2007

בחינת ייתכנות לאישוש
אוכלוסיות בינון דורי -דוח

רשות הטבע והגנים

בינון דורי ,עינות
חסידה ,עין טיון עין
נזם תל סהרון נחל
אבוקה עין מלקוח
נחל הקיבוצים עין
יהודה

גורן מ’ ,טאוב מ’

2007

בחינת ייתכנות לאישוש
אוכלוסיות בינון דורי
 Nemacheilus doriבמקווי
מים בעמק בית שאן

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי החיים

בינון דורי ,עינות
חסידה ,עין טיון עין
נזם תל סהרון נחל
אבוקה עין מלקוח
נחל הקיבוצים עין
יהודה

גורן מ’ ,קרוטמן י’

2010

בחינת ייתכנות אזור נאות הככר אוניברסיטת תל אביב
להשבת עגלסת סדומית  Garraהפקולטה למדעי החיים
 ghorensisובחינת אפשרויות
להשבה מאזור הסאפי בירדן

גורני ע’

1980

קינון בשמורת החולה סיכום
עונת קינון אביב  -קיץ 1980

גזית א’

1992

אקולוגיה ושיקום נחלי החוף
 כנס נחלי ישראל  - 1992יוםעיון

אוניברסיטת תל אביב

נחלים ,שיקום

גזית א’

2008

מידע ראשוני לגבי נחל עיון
(תוצאות סקר קיץ )2007

גזית א’ ,בן דוד ,רבינסקי

2005

שיקום נחלים :רגישות חסרי
חוליות למים מליחים  -דו”ח
שנתי שנה שנייה

אוניברסיטת תל אביב

גזית א’ ,הלוי ר’ ,סרור צ’ ,בן-יוסף 2010
א’

השפעת שייט בנחלים שניר,
חרמון וירדן

שניר ,חרמון ,ירדן,
משרד להגנת הסביבה
ומנהלת נחלי מקורות הירדן .שייט ,נופש

נחל עיון ,נחל דן,
חסרי חוליות ,רכיכות,
חיפושיות
נחלים ,שיקום ,חסרי
חוליות

גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2002

סקר חסרי חוליות והערכת מצב רשות הטבע והגנים
נחל עיון אוקטובר 2002

נחל עיון ,נחל דן,
חסרי חוליות

גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2004

סקר עינות גיבתון ויובלי השורק המכון לחקר שמירת הטבע
אוניברסיטת תל אביב

גיבתון ,שורק

גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2006
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גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2007

רמות רקע של מתכות ברקמות
צמחים וסדימנט ו “בריאות”
הנחלים -ניטור תשטיפי
כבישים בקטע  18כביש חוצה
ישראל דו”ח שלב א’ אביב
2006

חברת כביש חוצה ישראל

כביש חוצה ישראל,
בריאות נחלים ,ניטור
נחלים ,תשטיפי
כבישים

גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2009

נחל הקישון :ניטור ביולוגי -
אביב 2009

רשות נחל הקישון

נחל קישון ,זיהום,
צומח

גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2009

סקר אקולוגי שמורות עין-תאו
ועין-בדולח  -טיוטא להערות
(לא להפצה)

רשות הטבע והגנים

עין תאו ,עין בדולח

גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2002

חברת חסרי החוליות הגדולים
כאמצעי לניטור נחלים
בישראל :נחל הירקון כמודל
לנחלי החוף

אוניברסיטת תל-אביב ,דוח חסרי חוליות,
מחקר למרד להגנת הסביבה ביואינדיקטור ,מחוון
ביולוגי ,ירקון

2003

דו”ח מצב נחל אלכסנדר לפני
הפעלת פרויקט החרום בנחל
שכם

המכון לחקר שמירת הטבע
אוניברסיטת תל אביב

גזית א’ ,הרשקוביץ י’ ,גורן ל’

2009

סקר אקולוגי  -נחל גדורה

רשות נחל הקישון

נחל גדורה

גזית א’ ,הרשקוביץ י’ ,תמיר

2000

סקר חסרי-חוליות בנחל תות
מאי 2000

רשות הטבע והגנים

נחל תות ,חסרי
חוליות

גזית א’ ,ינאי ז’ ,גוטמן י’

2012

נחל הקישון :ניטור ביולוגי -
אוגוסט 2011

רשות נחל הקישון

נחל קישון ,ניטור

גזית א’ ,מילשטיין ד’ ,הרשקוביץ
י’

2010

נחל הידרוביולוגי (חסרי
חוליות) במורד נחל לכיש קיץ
2010

איגוד ערים לאיכות סביבה
אשדוד-חבל יבנה

נחל לכיש ,חסרי
חוליות

גזית א’ ,מילשטיין ד’ ,הרשקוביץ
י’

2010

סקר הידרוביולוגי (חסרי
חוליות) של מורד נחל קישון

חברת סינפסה

נחל קישון ,חסרי
חוליות

גזית א’ ,פילוסוף ש’ ,ינאי ז’

2007

סקר בריכות חורף נבחרות
 חורף ,אביב 2007-תפקודבריכות חורף בגליל העליון
כ”מקור” או “מבלע”
לאוכלוסייות דו-חיים
ומשמעותן לשמירה על חסרי
חוליות ייחודיים

רשות הטבע והגנים

בריכות חורף ,גליל
עליון

גזית א’ ,הרשקוביץ י’ ,בן-דוד

רשות שמורות הטבע

סקר אקולוגי ירדן דרומי

גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2007

סקר אקולוגי נחל הקיבוצים

רשות הטבע והגנים

נחל הקיבוצים

מלחת סדום ,עגלסת
סדומית

חולה ,עופות

רשות ניקוז כנרת

גזית א’ ,הרשקוביץ י’

2007

סקר אקולוגי  -שלוחת שפך
הקישון וסביבתה (“האפנדיקס”
 -הנתיב ההיסטורי של הקישון)

רשות נחל הקישון

שלוחת מורד הקישון
(“האפנדיקס”) ,צומח
מלחה

נהר הירדן

נחל אלכסנדר

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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גזית א’ ,קליינהאוז ש’

1996

נחל הקישון ויובליו :סקר
אקולוגי סביבתי בתחום רשות
נחל קישון

רשות נחל קישון

נחל קישון ,נחל
גדורה

גזית נ’

1992

נגב כנרות הירדן הדרומי בין
מוצא הירדן מהכנרת לירמוך

בית ירח

כנרת ,ירמוך ,ירדן

גטקר מ’ ,ארבל ש’ ,גרתי ר’

1998

התחנה לחקר הסחף

משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,האגף לשימור קרקע
וניקוז

סחף ,נגר ,גליל
המערבי ,נחל קישון,
נחל אלכסנדר

גטקר מ’ ,מאור א’

2008

דו”ח מסכב למחקר ניטור
השפעת עצים נטועים באפיקי
נחלים על יציבותם ומשטר
הזרימה באגנים

נהול והחזקות ערדום ד.נ.
אילות

נחלים ,עצים ,שיקום

גיאו טבע יעוץ סביבתי ,חפר-
חייקין ש’  ,רשות הטבע והגנים

2002

תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל
הבשור  -תכנון מפורט למקטע
נחל גרר

גיוא טבע ,רשות ניקוז
שקמה בשור ,מועצה
אזורית בני שמעון ,קק”ל,
רשות הטבע והגנים ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר

נחל הבשור ,נחל גרר

גייפמן י’ ,שאו מ’ ,דקסטר ה’

1986

הערכת השינויים של ריכוז
הכלוריד בירדן התחתון

מקורות

ירדן ,כלוריד

גיל ר’ ,קולר ז’

1996

סקר אזור ביצות הכברה

רשות הטבע והגנים

ביצה ,צומח ,שיקום,
אסתר מרצעני

גל-אור ע’ ,גלאור ד’

2010

מעיין לכל יום  365פלגי מים,
מעיינות ובריכות

מסלולים

מעיינות

גל-אור ע’ ,גלאור ד’

2010

מעיין לכל יום  365פלגי מים,
מעיינות ובריכות  121מקורות
מים בהרי יהודה ובדרום

מסלולים

מעיינות

גל-אור ע’ ,גלאור ד’

2010

מעיין לכל יום  365פלגי מים,
מעיינות ובריכות  122מקורות
מים בצפון העליון

מסלולים

מעיינות

גל-אור ע’ ,גלאור ד’

2010

מעיין לכל יום  365פלגי מים,
מעיינות ובריכות  122מקורות
מים בצפון התחתון

מסלולים

מעיינות

גל י’ ,אורטנברג צ’ ,גופן מ’

1991

הכנרת על רקע משבר המים
בישראל

מינהלת הכנרת ,אריאל

כנרת ,משאבי מים

גל י’ ,שילר א’

1987

הכנרת ימת החיים של ישראל:
הכנרת ומפלסיה על רקע בעיית
המים בישראל

מנהלת הכנרת ,אריאל

כנרת ,משאבי מים

גלזמן ה’

2010

זכות הטבע למים

http://www.natureconservation.org.il

זכות הטבע למים,
הקצאת מים

גלזמן ה’ ,לנגר י’ ,קפלן ד’

1998

סקר אגם כפר ברוך

רשות הטבע והגנים

אגם כפר ברוך ,קישון

גלזמן ה’,לשנר ה’ ,אורטל ר’

2002

סקר אקולוגי נחל חרוד - 2002
דו”ח מסכם

מנהלה לשיקום נחלי ישראל נחל חרוד

גלילי א’

2007

סיכום מדידות הידרומטריות
בעיינות סמר וקנה בשנים
2004-6

השרות ההידרולוגי

עיינות סמר ,עיינות
קנה

גלילי מ’

2006

תוכנית ממשק נחל דישון

רשות הטבע והגנים

דישון

גלעד ד’

1968

מחקר התאדות בשיטה
הליזימטרית במלחת יוטבתה

השרות ההידרולוגי

מלחת יוטבתה

גלעד ד’

1988

הידרוגיאולוגיה של מעיינות
הרי נפתלי

נציבות המים/שרות
הדרולוגי

עין זהב ,מנרה,
מעיינות הרי נפתלי

גלעד ד’ ,גלזמן ה’

1991

סקר מעיינות צפון ישראל .דו”ח דו”ח הידרו  0334- 1991/10מעיינות ,גולן
 .ISSN - 3367נציבות המים,
מס’  :1רמת הגולן .נתוני יסוד
השרות ההידרולוגי ורשות
ואנליזות כימיות
שמורות הטבע

גלעד ד’ ,גלזמן ה’

1991

סקר מעינות צפון ישראל

רשות שמורות הטבע ,משרד מעיינות ,צפון
החקלאות

גלעד ד’ ,שוורץ ש’

1978

הידורגיאולוגיה של אקויפרי
מקורות הירדן

השרות ההידרולוגי

אקוויפר ,ירדן

גלעד ד’ ,שחף ג’

1997

קשר בין שפיעת עין נעמן
למפלס מי התהום

השרות ההידרולוגי

אקוויפר ,נעמן

גלעדי פ’ ,פילס ד’

2005

ממשק שמורת אירוס ביצות נוב רשות הטבע והגנים
 -תוכנית ממשק

גל א’ ,מזה א’

2011

תיק ממשק שמורות עין אור
ונווה אור

חברת טנא

עין אור ,נוה אור

גנולר י’ ,שרון ט’ ,קולר ז’

2004

תיק אתר לשמורת טבע נחל
דולב

רשות הטבע והגנים

נחל דולב

גל א’ ,מזה א’

2011

תיק ממשק שמורת עין מלקוח

חברת טנא

עין מלקוח

גפני ג’

1983

גל א’ ,שיצר ד’ ,דולב ע’ ,מזה א’,
רון מ’ ,אלמוג ר’ ,לבינגר ז’ ,שחם
ג’ ,הרשקוביץ י’ ,מילשטיין ד’,
רמון א’ ,פרלברג א’

2012

נהר הירדן וסביבותיו מנהרים
עד נחל בזק ,סקר אקולוגי
מלווה לתוכנית אב

רשות ניקוז ונחלים ירדן
דרומי

ירדן

נחלי ישראל סיכום תוצאות
ניטור דו”ח מס 1979 - 1982 ’2

נציבות המים

נחלים ,ניטור

גפני ג’

1989

נחלי ישראל סיכום תוצאות
ניטור  1987 - 1982דו”ח מס 3

רשות שמורות הטבע

נחלים ,ניטור

תכנית שיקום נחל הירקון

רשות שמורות הטבע

ירקון ,שיקום

23

גפני ג’ ,אורטל ר’ ,לוינגר ג’ ,פרי ד’ 1979

אירוס ביצה נוב

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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גפני ג’ ,אורטל ר’ ,קולר ז’ ,קשת נ’ 1983

נחלי ישראל -סיכום תוצאות
ניטור1982-1988

רשות שמורות הטבע,
נציבות המים

משטרי זרימה,
איכות המים על נחלי
ישראל

גפני ג’ ,אורטל ר’ ,קולר ז’ ,קשת נ’ 1989

נחלי ישראל -סיכום תוצאות
ניטור1982-1987

רשות שמורות הטבע,
נציבות המים

נחלים ,ניטור

גפני ג’ ,רביץ א’

1983

תרומת שטחים חקלאים
מנוקזים תת קרקעיים לזיהום
מים עיליים

האוניברסיטה העברית

זיהום מים

גפני ש’

1986

הביולוגיה והאקולוגיה של
חפרית עין החתול

אוניברסיטת תל אביב,
עבודת MSc

חפרית

גפני ש’

2005

דו”ח סקר מקווי מים 2005

גפני ש’

סבר יעוץ אקולוגיה וסביבה

נחלים ,חזורי ,גובתה,
סער ,בניאס ,דן ,טל,
שניר ,עיון ,מרגליות,
דישון ,הירדן ,רחום,
העורבים ,גילבון,
עין אל תינה ,שקד.
תעלות :דופילה קורן,
הנוחילה ,הירדן ,נחל
קליל ,חמד ,כפר
סאלד ,ברעם יפתח.

גפני ש’

2010

בריכת החורף בנתניה :דו”ח
מצב אקולוגי לשנת 2009

עיריית נתניה

בריכות חורף ,נתניה

גפני ש’

2010

ניטור בריכת יער קיץ 2010

רשות הטבע והגנים

בריכת יער

גפני ש’

2010

שיקום נחל הגעתון

החברה להגנת הטבע

נחל הגעתון

גפני ש’

2011

דו”ח מצב בעקבות דיגום
שנערך בשמורת החולה בחודש
ספטמבר 2011

רשות הטבע והגנים

שמורת החולה

גפני ש’

2011

כרי נעמן

גפני ש’

2008

2008

בריכות חורף מחוז
צפון ,נחל יששכר

גפני ש’

2005

מעיינות נחל יבנאל תחתון -
דו”ח מסכם של סקר המעיינות

רשות הטבע והגנים ,מחוז
צפון

עין כוש ,עין פטל,
עין ראן ,נחל יבנאל
תחתון ,מעיינות
שכבה

גפני ש’

2006

אפיון ביולוגי בנחל צלמון -
דו”ח מסכם של סקר הנחל
בתחום הגן הלאומי צלמון

רשות הטבע והגנים ,מחוז
צפון

נחל צלמון

גפני ש’

2007

סקר בריכות חורף צפון רמת
הגולן והחרמון  -דו”ח מסכם

רשות הטבע והגנים ,חטיבת
המדע ומחוז צפון

בריכות חורף ,בידרוס,
בראון ,אלרום ,מאן,
זעורה,

גפני ש’

2007

סקר מעיינות בגליל תחתון
 דו”ח מסכם לסקר שנערךביוני-אוגוסט 2007

רשות הטבע והגנים ,מחוז
צפון

מעיינות ,בריכות
חורף ,גליל תחתון

גפני ש’

2007

סקר מקווי מים עונתיים בגליל
עליון  -דו”ח מסכם

רשות הטבע והגנים ,מחוז
צפון

בריכות חורף,
צוריאל ,הר מרון
(פיסגה) ,הר מרון
 באר רום בחרבתב”ק ,ג’מיליה ,פסוטה,
סאסא ,אבן-מנחם,
שומרה ,הר מנור,
תל אדר ,ריחנייה,
הבוסתן . ,רכס סולם
עין אלקוש ,נחל
עמוד עליון.

גפני ש’

2007

שלוליות חורף באיו”ש

רשות הטבע והגנים

גפני ש’

2008

סיור עם שריג גפני בריכות חרף רשות הטבע והגנים
בכרמל 19/3/2008
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רשות הטבע והגנים ,מחוז
צפון

בריכות חורף ,דחי,
אלף ,מירב ,הגלבוע,
הסוללים ,משכנה
(גולני) ,קרני חיטין,
ציפורי ,תל רכש,
לשם ,הר מנוף ,דיר
חנא ,בקעת בית
נטופה ,הר חורשן
 .1-5מלחת הנעמן

סקר בריכות חורף גליל תחתון
והר חורשן

סקר נחלים בעמק החולה
 דו”ח מסכם לסקר שנערךב2007-

כרי נעמן

גפני ש’

2011

סקר הידרו-ביולוגי בעין ארבל

רשות הטבע והגנים ,ביה”ס
למדעי הים ,המרכז האקדמי
רופין

עין ארבל

גפני ש’

2012

בריכות חורף בשמורת גמלא
2011

רשות הטבע והגנים

בריכות חורף ,דיר
קרוח גמלא ,תל
בזק עליונה ,תל בזק
תחתונה

גפני ש’

2013

ניטור תל סהרון (נחל אבוקה
(עין צמד))

רשות הטבע והגנים

תל סהרון ,נחל
אבוקה

בריכות חורף ,יו”ש

גפני ש’

2008

סקר נחל הקיבוצים חורף  2008רשות הטבע והגנים

נחל הקיבוצים

בריכות חורף ,כרמל

גפני ש’

2008

עין כורזים

רשות הטבע והגנים

עין כורזים

גפני ש’ ,גזית א’

1984

הביולוגיה והאקולוגיה של
חפירת עין החתול בישראל -
דוח שנת מחקר ראשונה

אוניברסיטה תל אביב

חפרית

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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גפני ש’ ,גזית א’

2002

סקר שלוליות חורף  1997-2001המכון לחקר שמירת הטבע
אוניברסיטת תל אביב
ריכוז נתונים

בריכות חורף

גפני ש’ ,גזית א’

2005

שלוליות חורף בישראל  -דו”ח
סקר שלוליות חורף 1997-2003

רשות הטבע והגנים

בריכות חורף

גפני ש’ ,טאוב מ’ ,גורן מ’

2008

השלכות של נופש מימי בעמק
החולה על מאסף מיני הדגים
וחסרי החוליות במים ,תוך
בחינה מפורטת של הליכה
במים ,שייט ורחצה בתשתיות
נחל ומירויות זרימה שונות

קרן המדען הראשי ,רשות
הטבע והגנים

נחל שניר ,נחל דליות,
נחל הקיבוצים ,נחל
דן ,נחל עיון ,נופש,
נחלים

גפני ש’ ,טלוזי ש’ ,אל שייח ב’
ויערי א’

2010

לקראת נהר ירדן שוקק חיים:
דו”ח זרימות סביבתיות על
שיקום נהר הירדן הדרומי

Friends of the EarthMiddle East

ירדן ,שיקום נחלים

גפני ש’ ,סיני י’

2010

כרי נעמן דו”ח ניטור 2008-
2010

רשות הטבע והגנים

כרי נעמן

גרייצר י’

2002

סקר הידרוגיאולוגי ראשוני,
באזור שכונת אפק קריית
ביאליק ,המתוכננת להבנות ע”י
חברת מבני תעשיה בע”מ.

מבני תעשייה בע”מ

נחל נעמן

דולב ע’ ,כרמל י’ ,יהודה י’ ,הנקין
ז’

קרן המדען הראשי במשרד
להגנת הסביבה.

נחלים ,מעיינות,
רעייה ,שקתות

2008

מיקום שקתות ואתרי מזון
מוגש במרעה כבסיס להפחתת
השימוש של בקר בערוצי
נחלים זורמים ומעיינות .דו”ח
שנתי לשנת 2008

דולב ע’ ,הנקין ז’  ,יהודה י’ ,כרמל
י’

2013

הקטנת עומס הפרשות בקר
בקרבת מעיינות וערוצי נחלים
באמצעות אספקת מים ,מזון
וצל.
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דולב ע’ ,פרבולוצקי א’

2002

הספר האדום של החולייתנים
בישראל

רשות הטבע והגנים ,החברה חולייתנים ,סכנת
הכחדה
להגנת הטבע

דופור-דרור ז’ ,מ’

2010

הצמחים הפולשים בישראל

העמותה לעידוד וקידום
שמירת הטבע במזרח
התיכון (ע”ר).

מינים פולשים,
צמחים

דופור-דרור ז’ ,מ’

2009

פלישת אמברוסיה מכונסת
בגדות נחל אלכסנדר

רשות הטבע והגנים

אמברוסיה ,נחל
אלכסנדר

דימנטמן ח’

2008

השפעת דריכה במים
על המערכת האקולוגית
האקוואטית בשמורת תל-דן

רשות הטבע והגנים ,מחוז
צפון

נחל דן ,דריכה,
מבקרים ,נופש

גרייצר י’

2004

סקר הידרוגיאולוגי במעיינות
חמת גדר

דר’ ישעיהו גרייצר

מעין חמת גדר ,מעין
בלסם

דימנטמן ח’

2008

המערכת האקולוגית
האקוואטית של עין-תאו

רשות הטבע והגנים ,מחוז
צפון

עין תאו

גרינבאום י’

2000

אגן נחל הבשור -סקירה
הסטורית של התחנות
ההידרומטריות למדידת
שטפונות

נציבות המים/שרות
הדרולוגי

תחנות הידרומטריות,
נחל הבשור

דימנטמן ח’ ,ברומלי ה’ ,פור ד’ ,פ’ 1992

אגם החולה

האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים

החולה ,שיקום

1989

גרינשטין ד’ ,הר גיל ג’

2004

הסדרת נחלים בזיקה לערכי
טבע ,נוף ומורשת

המשרד לאיכות הסביבה
רשות ניקוז כרמל

רשות ניקוז ,הסדרת
נחלים ,כרמל

דו”ח מסכם מחקר מעיינות
סמר עבור תהל מפעלי ים
המלח

רשות שמורות הטבע

עיינות סמר

2010

גרינשטין ד’ ,הר גיל ג’

2004

ניקוז וסביבה  -הסדרת נחלים המשרד לאיכות הסביבה,
בזיקה לערכי טבע ,מורשת ונוף רשות ניקוז כרמל
בתחום רשות ניקוז כרמל.

רשות ניקוז ,הסדרת
נחלים ,כרמל

מפעלי מנשה  -הסדרת נתקני
הטיה

1979

מורד הירדן מערכת הניטור אגן מקורות חברת המים
הלאומית יחידת אגן
ההיקוות
ההיקוות

דימנטמן ח’ ,שנור ,רבינוביץ,
קשת נ’ ודרור א’

גרשון פ’

2008

מעיינות ונחלים בישראל 2008

החברה להגנת הטבע

מעיינות ,נחלים

דגני א’ ,ענבר מ’

1993

ארץ הגולן והחרמון .סדרת
פרסומי ארץ – מחקרים
ופרסומים בגיאוגרפיה

אוניברסיטת תל אביב.
משרד הביטחון.

גולן

דואני מ’

2010

מייבוש לשימור החולה:
התחקות אחרי דינאמיקה של
התערבות בטבע

אוניברסיטת חיפה הפקולטה חולה ,אגמון
למדעי הרוח
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דינקין מ’

דקסטר ה’ ,גייפמן י’

אקולוג הנדסה בע”מ

נחל תנינים ,נחל
ברקן ,נחל עדה ,נחל
משמרות ,מפעל
מנשה ,החדרה
ירדן ,ניטור

דקסטר ה’ ,גייפמן י’

1981

מערכת הניטור הירדן הדרומי
דו”ח לשנת 1980

מקורות

ירדן ,ניטור

דרור א’

1999

תוכנית ממשק ,שמורת טבע
נחל פרת

רשות הטבע והגנים

נחל פרת

דרור א’

2007

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2007

רשות הטבע והגנים ,מדור
ניטור נחלים

נחלים ,ניטור מים

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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דרור א’ ,זס”ק א’

2009

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2008

רשות הטבע והגנים ,מדור
ניטור נחלים

נחלים ,ניטור מים

דרור א’ ,זס”ק א’

2010

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2010

רשות הטבע והגנים ,מדור
ניטור נחלים

נחלים ,ניטור מים

דרור א’ ,זס”ק א’

2012

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2011

רשות הטבע והגנים ,מדור
ניטור נחלים

נחלים ,ניטור מים

דרור ג’ ,גלזמן ה’

1991

סקר מעיינות צפון ישראל דו”ח
מס  1רמת הגולן

משרד החקלאות ,השירות
ההידרולוגי

נחלים ,ניטור מים

דרייזין י’

2002

תוכנית אב (מעבר) לפיתוח
משק המים בשנים 2002-2010

משרד התשתיות הלאומיות -משאבי מים
נציבות המים השירות
ההידרולוגי

האגודה הגאוגרפית הישראלית

2009

האגודה הגאוגרפית
כנס היובל של האגודה
הגאוגרפית הישראלית  -תכנית הישראלית
הכנס ותקצירים

האגודה הישראלית לאקולוגיה

1976

סימפוזיון על מורד הירדן קובץ
תקצירים ,נתונים מסקנות
והמלצות

האגודה הישראלית
לאקולוגיה

ירדן

האגודה הישראלית לאקולוגיה
ולמדעי איכות הסביבה

2001

הכינוס השנתי ה 31-של
האגודה לאקולוגיה ומדעי
איכות הסביבה

האגודה הישראלית
לאקולוגיה ולמדעי איכות
הסביבה

משאבי מים ,זיהום

האן א’

2011

לראשונה משנות ה :60-זורמים
מים לנהר הירדן

מכון דש”א

ירדן

האן י’

2010

אפיון אתר  -שמורת נחל
תנינים

רשות הטבע והגנים

נחל תנינים

הדס א’

2000

חדשות הכנרת גיליון מס’ 23

המעבדה לחקר הכנרת

כנרת

החברה להגנת הטבע

1994

המנהלה לשיקום נחלי ישראל

החברה להגנת הטבע

נחלים ,שיקום

החברה להגנת הטבע

1996

פרויקט אדמות החולה-אדם,
תיירות ,טבע

החברה להגנת הטבע

חולה ,אגמון ,ירדן

2008

כנס מים

החברה להגנת הטבע ,מכללת
תל-חי
היימן (הר גיל) ר’

החברה להגנת הטבע
ומכללת תל חי
עבודת גמר לתואר M.Sc

משאבי מים
נחל משושים ,צומח

1980

הצומח של בתי גידול לחים
באגן נחל משושים (רמת הגולן)  ,האוניברסיטה העברית
ירושלים ,המחלקה
לבוטניקה.

2001

יצירת ממשק מים לשיקום
הקטע התיכון של הירקון-
השבת קולחי כפר סבא הוד
השרון

2003

חברת דגי נחל התנינים השריד
האחרון לחברות הדגים בנחלי
החוף של ישראל

עבודת גמר לתואר ,M.Sc
אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי החיים

הלר י’

1993

שבלולי ארץ ישראל

משרד הבטחון-הוצאה לאור שבלולים

הלב”ץ א’ ,לביא-נטיף

משאבי מים
הלוי א’

ירקון ,השבת קולחין

נחל תנינים ,דגים

המכון הגיאולוגי ,נציבות המים

2011

קידוחי שמיר 1 -ו2-

המכון הגיאולוגי ,נציבות
המים

משאבי מים ,קידוחים

המכון לחקר הגולן

1989

סיכום מחקרים תקופתי 1988
1987 -

מכון לחקר הגולן

גולן

המנהלה לשיקום נחל לכיש

1995

שיקום נחל לכיש גשר ניר
גלים -גשר עד הלום

קקל ,מנהלת הנחלים ,עירית נחל לכיש ,שיקום
אשדוד

המעבדה לחקר הכנרת

1991

דוח פעילות שנתי ,דו”חות
חיא”ל מס T8/91

המעבדה לחקר הכנרת

כנרת

הדר י’

1997

נחל לכיש-פרוייקט בוחן לייצוב הדר מערכות ייצוב ופיתוח
נוף
האפיק דו”ח יישום ומעקב

נחל לכיש ,רשויות
ניקוז

המשרד לאיכות הסביבה

1995

נהר הירדן  -שיקום ,שימור,
פיתוח

נציבות המים והמנהלה
לשיקום נחלי ישראל

ירדן ,שיקום ,נופש

הדר י’

2004

ממשק מעיין עין גדי וסביבתו  -רשות הטבע והגנים
תוכנית רעיונות והנמקתה

עין גדי

המשרד לאיכות הסביבה

הופ מ’

0000

מבקרים בארבע שמורות טבע
בישראל ממצאי מחקר תקציר
המחקרים

HOP research

נופש ,מבקרים

הופ מ’

1990

מבקרים בארבע שמורות טבע
בישראל דו”ח מימצאי סקר
הערכה

הופ מיכה

נופש ,מבקרים

הורדס נ’

2004

גן לאומי כורזים תיק ממשק

רשות הטבע והגנים

עין כורזים

הורדס נ’

2005

תיק אתר נחל דבורה (נחל
גילבון)

רשות הטבע והגנים

נחל דבורה ,גילבון
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המשרד להגנת הסביבה

ניקוז וסביבה  -הסדרת נחלים איכות הסביבה ,רשות ניקוז
בזיקה לערכי טבע ,מורשת ונוף כרמל
בתחום רשות ניקוז כרמל
2001

נחלים ,רשויות ניקוז,
כרמל

תקן סביבתי לאיכות מי נחל
הקישון

איכות הסביבה

קישון ,זיהום

Department of
International Relations

www.sviva.gov.il

משאבי מים

הנדלסמן א’

1990

המים מקור חיים

חברה להגנת הטבע ,רשות
שמורות הטבע

משאבי מים

הנקין ז’

2005

התנהגות פרות ביחס למקורות
מים בגולן

אגמית 13-10 :174

נחלים ,רעייה,
שקתות

המשרד להגנת הסביבה

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור

הראל י’ ,קריגר ק’ ,צבי צ’

2009

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2008-2009

רשות המים אגף איכות מים ,החדרה ,נחלי מנשה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

הראל י’

2005

דו”ח מסכם ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2004-
2005

משרד התשתיות הלאומיות
נציבות המים אגף איכות
מים ,רשות הטבע והגנים

2008

מפעל החדרה נחלי מנשה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2007-2008

רשות המים אגף איכות מים ,החדרה ,נחלי מנשה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

הראל י’

2006

דו”ח מסכם ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2005-
2006

רשות המים אגף איכות מים; נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור
רשות הטבע והגנים

הראל י’ ,שיטרית מ’

מפעל החדרה נחלי מנשה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2009-2010

רשות המים אגף איכות מים ,החדרה ,נחלי מנשה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

הראל י’

2007

דו”ח מעקב ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2006-
2007

רשות המים

נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור

הראל י’ ,שיטרית מ’

2010

רשות המים אגף איכות מים ,החדרה ,נחלי מנשה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

הראל י’

2008

דו”ח מסכם ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2007-
2008

רשות המים אגף איכות מים; נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור
רשות הטבע והגנים

הראל י’ ,שיטרית מ’ ,ונונו ח’

2010

מפעל החדרה נחלי מנשה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2008-2009

הראל י’

2010

דו”ח מסכם ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2008-
2009

רשות המים אגף איכות מים; נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור
רשות הטבע והגנים

הרשקוביץ י’

2010

רשימת פרסומים בנושא בתי
גידול לחים של י .הרשקוביץ
לתקופה 2003-2010

הראל י’

2010

דו”ח מסכם ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2009-
2010

רשות המים אגף איכות מים; נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור
רשות הטבע והגנים

הרשקוביץ י’

2002

חברת חסרי החוליות הגדולים
כאמצעי לניטור נחלים
בישראל :נחל הירקון כמודל
לנחלי החוף .ע

בתי גידול לחים,
חסרי חוליות ,דגים
בודת תואר מוסמך במדעים  ,בתי גידול לחים,
חסרי חוליות,
המחלקה לזואולוגיה,
ביואינדיקטור
אוניברסיטת תל אביב.

הראל י’

2011

דו”ח מסכם ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2010-
2011

רשות המים אגף איכות מים; נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור
רשות הטבע והגנים

הרשקוביץ י’ ,מילשטיין ד’

2010

סקר רגישות הידרו-ביולוגית
באגן ניקוז ירדן דרומי  -טיוטה

מכון דש”א

ירדן דרומי ,רגישות
נחלים ,חסרי חוליות

הראל י’

2012

דו”ח מסכם ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2011-
2012

רשות המים אגף איכות מים; נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור
רשות הטבע והגנים

השירות לשמירת איכות הסביבה

1981

איכות הסביבה בישראל
 1979/1980דו”ח שנתי מס
’-8’7

המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

הראל י’ ,בן אשר ל’

2004

דו”ח מסכם ניטור נחל הבשור
ונחל באר שבע לשנת 2003-
2004

משרד התשתיות הלאומיות
נציבות המים אגף איכות
מים

נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,ניטור

השרות ההידרולוגי

1973

אגן נחל תנינים התחתון נתוני
זרימה וטיב מים 1948-1972

השרות ההידרולוגי

נחל תנינים

השרות ההידרולוגי

1973

מעינות רמת הגולן 1967-1971

מש’ החקלאות

מעיינות ,גולן

הראל י’ ,נחמה א’

2010

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2009-2010

רשות המים אגף איכות מים ,החדרה ,נחל שקמה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

השרות ההידרולוגי

2007

מצב מקורות המים בישראל
2007

משרד התשתיות הלאומיות,
רשות המים

משאבי מים

הראל י’ ,נחמה א’

2012

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2011-2012

רשות המים אגף איכות מים ,החדרה ,נחל שקמה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

וולדמן מ’ וענבר מ’

1985

(מערכת מאגרי מים עיליים
בישראל ) רשומות ימי עיון

המכון לחקר הגולן

גולן

וולצ’אק מ’ ,סיני י’

2011

הראל י’ ,קוסטליץ ש’

2007

מפעל החדרה נחלי מנשה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2006-2007

רשות המים

החדרה ,נחלי מנשה

מחקר תחזוקת נחלים –צומח,
נחל נעמן ,שנים 2010 – 2007
ונחל עוז שנים 2011 – 2008

רשות הטבע והגנים

נעמן ,עוז ,ניקוז,
תחזוקת נחלים

1993

הראל י’ ,קריגר ק’

2007

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2006-2007

רשות המים אגף איכות מים ,החדרה ,נחלי מנשה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

פיתוח עירוני דרום עכו בסביבת מנהל מקרקעי ישראל ע”י
הטכניון
הנעמן .הבטים הידרולוגים
והידרוליים  .שמורת שפך
הנעמן

2011

תיק ממשק נחל בוקק 2011

וידה מ’

וידן ע’
31

נעמן

נחל בוקק
דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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מעיינות ,נחל צין ,עין
עבדת ,עין מור ,עין
מעריף

זהרי ת’

2011

ניטור ומחקרי כנרת  -דו”ח
פעילות המעדפה לשנת 2010

חקר ימים ואגמים לישראל
בע”מ המעבדה לחקר
הכנרת ע”ש יגאל אלון

כנרת

וידן ע’

2012

תיק אתר מצוק הצינים

צמחי מים

זוארץ ש’

1980

סיכום מפקד החורף של עופות
המים ינואר 1980

רשות שמורות הטבע

ניטור ,עופות מים

ויזל י’ ,ליפשיץ נ’

1972

צמחי מים בישראל

רשות שמורות הטבע

זוארץ ש’

1981

סיכומי סקרים של
עופות:אוכלוסיית החוברות,
נדידת הסתיו ( )1981של עופות
המים .ציפורי החרמון

רשות שמורות הטבע

ניטור ,עופות מים

ויטנברג ל’

1994

נגר עילי במדרונות קארסטיים
לאחר שריפה – גורמים
מורפולוגיים ואקלימיים.
חיפה :חיבור לצורך קבלת
תואר מוסמך  108עמ’ (עברית
ותקציר אנגלי).

 ,החוג לגאוגרפיה,
אוניברסיטת חיפה,

סחף ,נגר ,כרמל

זוארץ ש’

1982

סיכום שני מפקדי החורף של
עופות המים ()1.81-1.82

רשות שמורות הטבע

ניטור ,עופות מים

ויטנברג ל’ ,גרינבאום נ’ ,ענבר מ’

2005

שיטפונות וסחף בנחל הררי ים
תיכוני  -אגן מחקר נחל אורן,
הכרמל

אופקים בגאוגרפיה :64-65
173-186

נחל אורן ,הכרמל,
נחל בוסתן ,סחף ,נגר

ויינברגר ג’

2003

התפתחות ניצול ומצב מקורות
המים בישראל עד סתיו 2002

משרד התשתיות הלאומיות -משאבי מים ,חוף,
כרמל ,כינרת ,הר
נציבות המים השירות
מזרחי
ההידרולוגי

זוארץ ש’

1983

סיכום מפקד החורף של עופות
המים

רשות שמורות הטבע

ניטור ,עופות מים

זוארץ ש’ ,פז ע’

1976

דו”ח שנתי של תצפיות צפורים
בישראל לשנת 1973

רשות שמורות הטבע

ניטור ,עופות מים

וייסמן י’ ,גפן א’ ,גפני ש’

2013

נוכחות ראנאוירוס בישראל -
דו”ח התקדמות מחקר

רשות הטבע והגנים

נחלים ,בריכות חורף,
דו-חיים ,ראנאוירוס

זוננשטיין א’ ,ניטוב י’ ,רונין י’,
שחם ג’

1980

עמק החולה מאגר עינן

תכנון המים לישראל

חולה ,עינן

וינבאום ב’ ,שולמן א’

1972

אגן הקוות נחל לכיש :סקר
אפיקים והצעות להסדרתם

תה”ל

נחל לכיש

זיג א’

?2009

להציל את נחל הבשור

זיג א’

נחל הבשור

זיידה מ’

2011

וינטנברג ס’

1997

היבטים מעשיים של שיקום
נחלים

קק”ל ,רשות הטבע והגנים ,שיקום ,נחלים ,שורק,
המשרד לאיכות הסביבה וכו’ קולחין

תכנית אב ארצית ארוכת טווח
למשק המים

רשות המים

משאבי מים

זינגר א’

1993

ונגוש ,ארצי ,צירלין

1996

דו”ח מצב איכות המים בישראל נציבות המים השרות
ההידרולוגי

חשיבות תכולת הCO2-
בארנכימה לפוטוסינטזה בגומא
הפפירוס ואגמון האגם

ועדה ישראלית לאומית
לביוספריה ולאיכות הסביבה

1972

הכנרת ואגן ההקוות המלצות
לפעולה וחומר רקע

ניטור ,איכות המים,
אקוויפר החוף

חולה ,גומא הפפירוס

זיסו שטובר נ’

1997

השפעת המאגרים ברמת הגולן
 -נ .משושים ודליות

אוניברסיטת חיפה

משושים ,דליות,
מאגרים ,סכירה

ועדת היגוי נחל אלכסנדר

1995

נחל אלכסנדר

עמוס ברנדייס

אלכסנדר

זכאי ז’ ,פבזנר ד’ קפלן ד’

2007

תכנון שטחים פתוחים בגולן

רשות הטבע והגנים

גולן

ורדי י’ ,בנבנישתי ר’ ,סרוסי ש

1997

Partnership in
development 1998

Government of Israel

ירדן

זכאי ז’ ,קפלן ד’ ,פבזנר ד’ ,קויפמן 2004
ד’

קווים מנחים לתכנון הגולן –
מסמך עקרונות

רשות הטבע והגנים

גולן

זהבי ר’ ,סיני י’

2000

נהר הירדן הדרומי :שמירת
טבע נוף ומורשת

רשות הטבע והגנים

ירדן

חברה להגנת הטבע ,רשות
שמורות הטבע

1982

זהרי ת’

2004

חדשות הכנרת מס’ 27

חקר ימים ואגמים לישראל
בע”מ המעבדה לחקר
הכנרת ע”ש יגאל אלון

כנרת

זהרי ת’

2005

ניטור ומחקרי כנרת  -דו”ח
פעילות המעבדה לשנת 2005

חקר ימים ואגמים לישראל
בע”מ המעבדה לחקר
הכנרת ע”ש יגאל אלון

כנרת
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האקדמיה למדעים והמועצה כנרת
למחקר ופיתוח

ארץ פלגי מים מחקרים וסקרים רשות שמורות הטבע
דו”ח 5

מקורות ירדן ,דן,
שניר חרמון

חדשות הכנרת

1990

חדשות הכנרת מס’ 11

חקר ימים ואגמים לישראל

כנרת

חדשות הכנרת

1992

חדשות בכנרת מס’ 12

המעבדה לחקר הכנרת ע”ש
יגאל אלון

כנרת

חדשות הכנרת

1992

חדשות הכנרת גליון מס’ 14

המעבדה לחקר הכנרת ע”ש
יגאל אלון

כנרת

חדשות הכנרת

1992

חדשות הכנרת מס’ 13

המעבדה לחקר הכנרת ע”ש
יגאל אלון

כנרת

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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חדשות הכנרת

1993

חדשות הכנרת מס’ 15

המעבדה לחקר הכנרת ,חקר כנרת
ימים ואגמים

חדשות הכנרת

1995

חדשות הכנרת מס’ 18

המעבדה לחקר הכנרת ,חקר כנרת
ימים ואגמים

חמזה ס’

2009

השינויים העתיים בתכונות
הכימיות של הנגר והסחף
לאחר שריפת יער בהדגמה
על שריפת יער בירייה .2006
חיפה :חיבור לצורך קבלת
תואר מוסמך ,החוג לגאוגרפיה
ולימודי סביבה ,אוניברסיטת
חיפה 101 ,עמ’ (עברית ותקציר
אנגלי).

החוג לגאוגרפיה ולימודי
סביבה ,אוניברסיטת חיפה,
 101עמ’ (עברית ותקציר
אנגלי).

נגר ,סחף ,גליל
מזרחי

חקר ימים ואגמים

1983

ים ואגם

חקר ימים ואגמים

כנרת

חקר ימים ואגמים לישראל

2006

חדשות כנרת גליון מס’ 29

חקר ימים ואגמים לישראל

כנרת

חקר ימים ואגמים לישראל

2007

חדשות הכנרת גליון מס’ 30

חקר ימים ואגמים לישראל

כנרת

חקר ימים ואגמים לישראל

2008

ניטור ומחקרי כנרת ,דו”ח
פעילות מעבדה לשנת 2007

חקר ימים ואגמים לישראל

כנרת

טאוב-כורם מ’

2010

הערכת ההשפעה של פעילות
נופש בתוואי הערוץ (הליכה)
על המערכת האקולוגית של
נחלים

עבודת גמר לתואר ,M.Sc
מסלול לאקולוגיה ואיכות
סביבה ,אוניברסיטת תל-
אביב

דן ,שניר ,עיון ,דליות,
הקיבוצים ,עין מודע,
נופש ,מבקרים

טל ר’

2007

שומרי הנחל

מנהלת נחלי מקורות הירדן

משאבי מים

טרנר מ’ ,מושינסקי ג’

1997

נחל שיקמה

קק”ל

נחל שקמה

יזרעאלי מ’

2004

רשות ניקוז כרמל והמשרד
הסדרת נחלים בזיקה לערכי
טבע ,מורשת ונוף בתחום רשות לאיכות הסביבה-שלום עם
הסביבה
ניקוז כרמל

נחלים ,הסדרה,
רשויות ניקוז ,כרמל

יחיאלי ,כפרי ,גולדמן

1998

מיפוי גופי מים מתוקים
ומלוחים באקוויפר של חוף ים
המלח באמצעות TDEM

המכון הגיאולוגי ,המכון
הגיאופיזי  -עבור נציבות
המים

ים המלח ,מי תהום

יחידת שרותי הנדסה

1996

נחלי מנשה -תפיסת נגר עילי
במורד מתקני ההטיה

מקורות

נחלי מנשה ,החדרה

ינאי ז’

2013

עין עבדת ועין עקב  -סיכום
דיגום הידרוביולוגי

רשות הטבע והגנים

עין עבדת ,עין עקב

ינון -תכנון יעוץ ומחקר בע”מ

2006

מסילה רביעית באיילון הטית
האיילון לים ,בדיקת היתכנות
הנדסית וכדאיות כלכלית
תקציר מנהלים

משרד התחבורה נתיבי
איילון ,רכבת ישראל

ירקון ,איילון

יעד ,אדריכלות נוף ותיכנון
סביבתי

2002

תכנית אב לפיתוח נוף ונופש
בעמק החולה

יעקובוביץ מ’

1987

 50שנה למקורות המוביל
הארצי

קרן קיימת לישראל

החולה ,נופש,
מבקרים
משאבי מים

יעקובוביץ מ’

1988

המוביל הארצי

מקורות

משאבי מים

טווסי מ’

2004

אקולוגית וניטור ביולוגי של
נחל הירקון באמצעות אצות
מקרוסקופיות

רשות נחל הירקון

ירקון ,נופש ,מבקרים

יעקובי י’

2002

חדשות הכנרת גליון מס’ 25

חקר ימים ואגמים לישראל
בע”מ המעבדה לחקר
הכנרת ע”ש יגאל אלון

כנרת

טורציון י’ ,מטר הנדסה חקלאית

2010

שימור קרקע ומים במסגרת
פרויקט טיפול אגני אגן יבנאל

רשות ניקוז כנרת

נחל יבנאל ,נגר ,סחף

יפה א’

2011

ציטוטים בנושא הנחל

יום העיון בנושא ניהול אקו-
הידרולוגי של נחלי ישראל

נחלים

טיבי -אדריכלות ונוף

2004

אגן נחל חרוד ,תכנית אב
לשיקום ,שימור ופיתוח נופי,
דוח 2003/2004

המנהלה הארצית לשיקום
נחלי ישראל -מנהלת נחל
חרוד

נחל חרוד ,שיקום,
נופש

יפעת ה’

1996

אגן הירדן העליון

קק”ל ,רשות הטבע והגנים,
המשרד לאיכות הסביבה וכו’

ירדן

כהן א’

2013

טיבי אדריכלות נוף

2004

אגן נחל תבור ,תוכנית אב
לשיקום שימור ופיתוח

נציבות המים ,קקל משרד
איכות הסביבה רשות הטבע
והגנים רשות ניקוז

נחל חרוד ,שיקום,
נופש

בתי גידול לחים המקיימים
זרימה ()FLOW_ISRAEL

רשות הטבע והגנים

בתי גידול לחים,
טיפולוגיה

2011

התפשטות הזיהום התעשייתי
לאורך נחלי באר שבע והבשור

רשות הטבע והגנים

טל א’

2006

הסביבה בישראל ,משאבי טבע ,הקיבוץ המאוחד
משברים ,מאבקים ומדיניות -
מראשית הציונות עד המאה
ה21-

משאבי מים

שיטפונות ,בארות,
קידוחים ניטור ,זיהום,
בשור ,באר שבע

כהן א’ ,הראל י’

2012

התפשטות הזיהום התעשייתי
לאורך נחלי באר שבע והבשור

המועצה המקומים
התעשייתית רמת חובב

שיטפונות ,בארות,
קידוחים ניטור ,זיהום,
בשור ,באר שבע

טל ע’

2012

התייבשותו והתעוררותו של עין השרות ההידרולוגי
סעדיה

עין סעדיה

כהן א’ ,ופיימן ד’

2011

סקר מעיינות הרי יהודה

רשות הטבע והגנים ,רשות
המים ,השרות ההידרולוגי

מעיינות ,הרי-יהודה,
עין קובי

35

כהן א’ הראל י’

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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כהן א’ ,סבר י’ ,ציפורי א’ פיימן ד’

2008

ניטור נחלי יהודה ושומרון  2007רשות הטבע והגנים

מזהמים ,נחלים,
יהודה ושומרון,
קולחין

כהן א’ ,פיימן ד’ ,ציפורי א’ ,סבר י’ 2010

ניטור נחלי יהודה ושומרון-
הערכת מצב על בסיס ממצאי
הדיגום ב2008-9-

המשרד להגנת הסביבה

כהן א’ ,פיימן ד’ ,ציפורי א’ ,סבר י’ 2013

ניטור נחלי יהודה ושומרון דו”ח
מס’ 4

רשות הטבע והגנים ,המשרד נחלים ,ניטור ,קישון,
אלכסנדר ,מודיעים,
להגנת הסביבה
פרת ,קדרון ,חברון

כהן א’ ,פיימן ש’ל’ ,פיימן ד’

2010

רשות הטבע והגנים היחידה
המשרד להגנת הסביבה קול
קורא שיקום נחלים  2010דיגום הסביבתית
הידרוביולוגי בנחלי ישראל
הצעה במסלול תכנון

נחלים ,יהודה
ושומרון ,ניטור

נחלים ,ניטור ,נעמן,
ציפורי ,אלכסנדר,
תנינים ,חרות ופרת

כהן א’ ,ציפורי א’

2007

ניטור נחלי יו”ש  -הערכת מצב
על בסיס ממצאי הדיגום בשנת
2006

רשות הטבע והגנים ,מנהל
אזרחי יו”ש ,שלום עם
הסביבה

נחילם ,ניטור

כהן א’ ,קשת נ’ ,הראל י’

2012

התפשטות זיהום מאזור
התעשייה רמת חובב בנחלי
הסביבה  -הערכת מצב על
בסיס ממצאי הניטור בשנים
1998-2011

אקולוגיה וסביבה :)1(3
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זיהום ,נחלים ,נחל
הבשור

כהן א’ ,שחם ב’ ,ציפורי א’

2012

ניטור תחנת הכוח “צפית”

רשות הטבע והגנים

נחל האלה

כהן י’ ,פלדי ח’ ,מוזס ג’ ,הרפז ע’

1971

סקר אדמות כבול החולה
חוברת א’

משרד החקלאות ,חברת
מקורות

חולה ,אגמון ,ירדן,
נוטרינטים

כוכבא מ’ ,דסה ע’ ,סגל י’,
אבנימלך י’

200

בדיקת קרקעית נחל הירקון

הטכניון ,הנדסה חקלאית

ירקון ניטור  ,זיהום

כיוון

2004

היבטים סביבתיים של משק
המים  -מסמך מדיניות

כיוון ,רשות הטבע והגנים

משאבי מים

כנס נחלי ישראל

1996

כנס נחלי ישראל ,1996אגן
הירדן העליון

קק”ל ,רשות הטבע והגנים

נחלים ,ירדן

כנפי י’

1973

פוטנציאל הזיהום בנחלי ישראל משרד החקלאות ,נציבות
המים
המתנקזים לים התיכון

לביא נטיף מהנדסים

2009

גאולת הירקון מפעל הליבה

מקורות

שיקום ירקון

לביא נטיף מהנדסים יועצים
בע”מ

2000

פתרון חרום לשפכי נחל שכם

המשרד לאיכות הסביבה
רשות ניקוז שרון

זיהום ,עקאר ,נחל
שכם

לבנת א’

1989

אפיון הצומח בבתי גידול
בשמורת החולה והשתנותו עם
הזמן

חולה

להב ח’

1978

השפעת הזיהום בנעמן על
אוכלוסית שחריר הנחלים
והסהרונית

רשות שמורות הטבע

נעמן ,זיהום ,שחריר
סהרונית ,מחוון
ביולוגי

להב ח’ ,רמון א’

2005

נחל פולג וסביבתו

מכון דש”א

נחל פולג

לוי א’

1966

תכנית אב לניקוז בעמק החולה
דו”ח ביניים מס’  1מערכת
הירדן ויובליו

תה”ל ענף הניקוז

חולה ,ירדן

ליבנה מ’

1978

נחל זוויתן תחתון

החברה להגנת הטבע

זוויתן

ליטאור מ’ ,שמחיוב ר’ ,שנקר מ’

2009

קריסת גומא הפפירוס בשמורת המכללה האקדמית תל חי
ואוניברסיטת ירושלים
החולה

חולה ,גומא הפפירוס

לרון ,גזית א’

2005

תהליכים וקצבים של התחתרות רשות הטבע והגנים
וחתירה ערוצית בשמורת עינות
צוקים

עיינות צוקים

לרון ,סבוראי ,וכטמן

2004

קביעת השנוי בזמן ובמרחב
בשפיעת מעיינות צוקים

אוניברסיטת בן גוריון בנגב-
המחלקה לגאוגרפיה ופתוח
סביבתי

לשם ,גבעולי-נוה א’

2002

מח 161/שימור רשות הטבע
והגניםי של מי תהום ,סקר
שימושי קרקע באזור רדיוסי
המגן של מעיינות הירקון

משרד הבריאות ,המחלקה
לבריאות הסביבה ,מחוז
המרכז.

רגישות סביבתית,
ירקון,

מבקר המדינה

2011

קובץ דו”חות וביקורת לשנת
 ,2011טיפול המדינה בשיקום
נחלים121-79 :

משרד מבקר המדינה

שיקום ,נחלים

ניסוי סמנים בעין זיו

מכון גיאולוגי

זיהום ,נחל כזיב

כפרי א’ ,קסלר א’

2001

תכנית תכנון הידרוגיאולוגי
לפיתוח הפקה וניצול באגן כברי

המכון היגאולוגי

געתון ,מעיינות כברי

מגל ע’ ,יחיאלי י’

2002

סקר ספרות הידרוגיאולוגי של
מלחת יטבתה

משרד התשתיות הלאומיות
המכון הגיאולוגי

מלחת יוטבתה

לביא ד’

2000

הצעה לשימור נאות הכיכר

רשות הטבע והגנים

מלחת סדום

מגל ע’ ,כספי ש’ ,כץ י’ ,גלזמן ה’,
גרינבאום נ’ ,יחיאלי י’

2008

ניסוי סמנים במעיינות געתון
וכברי

רשות המים

געתון ,מעיינות כברי

לביא ד’ ,מרקוס מ’

2002

מקורות המים ואתרי המים בנגב רשות הטבע והגנים
ובערבה

משאבי מים

מוסקין י’

1990

ערכה של שמירת טבע לשימור אוניברסיטה עברית
עטלפי חרקים ודרכים לשיפורה

לביא ח’ ,קותיאל פ’ ,שגב מ’,
בנימיני י’

1996

37

השפעת שריפה על הדגם
המרחבי של נגר עילי וסחיפה

אקולוגיה וסביבה 42-35 :3

נחלי חוף ,זיהום

מגל ע’ ,ארבל ,גלזמן ה’ ,כספי ש’2007 ,
כץ י’ ,יחיאלי י’ ,גרינבאום נ’

עיינות צוקים

עטלפים ,שיחור מזון

נגר ,סחף ,שריפה
דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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משאבי מים

מילשטיין ד’

2013

סיכום סיור ואפיון הידרוביולוגי
במורד נחל שקמה

רשות הטבע והגנים

נחל שקמה

כללי המים ,הסדר מפורט למים ישיבת מועצת המים מספר
10.10.13 ,100
שפירים ,הוראת שעה

מועצת המים

2013

משרד התחבורה ,משרד
החקלאות ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

משאבי מים,
משקעים

מילשטיין ד’ ,דורי א’ ,גורן ל’

2012

נחל עיון ,נחל דן,
שיקום

אפיון חברת חסרי חוליות בבתי
גידול לחים במעלה שפך הירדן
והערכה של רגישותם לפעילות
פנאי ונופש

רשות הטבע והגנים

ירדן ,חסרי חוליות

מורין י’ ,שרון ד’ ,רובין ש’

1998

עוצמות גשם בישראל

מילשטיין ד’ ,חזן ג’

2011

סקר לבנון הירקון

רשות הטבע והגנים אגף
סביבה

עין אפק ,עין נמפית

מורן א’

2011

נחל עיון :פרויקט הזרמת מי
הדן לנחל .סיכום ניטור שנה א’

מורן ייעוץ ופיתוח

מורן א’

2012

נחל עיון :פרויקט הזרמת מי
הדן לנחל .סיכום ניטור שנה ב’

רשות הטבע והגנים אגף
סביבה

נחל עיון ,נחל דן,
שיקום

Acanthobrama

 telavivensisבשמורות טבע
עין אפק ועין נמפית

מזורי ד’

2013

לראשונה משנות ה :60-זורמים
מים לנהר הירדן

אתר nrgמעריב

נהר הירדן ,כנרת,
סכר

מילשטיין ד’ ,מיניס ה’ ,ריטנר ע’

2012

מגדיר שדה לרכיכות המים
הפנימיים של ארץ ישראל

רשות הטבע והגנים,
המוזיאון הזואולגי

רכיכות מים

מיג”ל

1994

מחקרים בפרוייקט שיקום
החולה-דו”ח מסכם לשנת 1993

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

מילשטיין ד’ ,קרוטמן י’

2012

סקר בינון דור שמורת עין
מלקוח

רשות הטבע והגנים

עין מלקוח ,בינון דורי

מיג”ל

1995

מחקרים בפרויקט שיקום
החולה-דו”ח ביניים1995

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

מיניס ה’ ,אורטל ר’

1997

שינויים בפאונת הרכיכות של
נחל תנינים 1986-1865
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נחל תנינים ,רכיכות

מיג”ל

1995

מחקרים בפרויקט שיקום
החולה-דו”ח מסכם 1994

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

מיניס ה’ ,אורטל ר’

1994

מיג”ל

1997

מחקרים בפרויקט שיקום
החולה-דו”ח מסכם 1996

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

סקרים ומחקרים 1994-רכיכות
של מים יבשתיים ויבשה
בישראל

רשות שמורות הטבע

רכיכות מים

1994

מיג”ל

1997

פרויקט החולה-ניטור,מעקב
והמלצות 1994-1997

דפוס קבוץ ברעם

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

שמות הרכיכות של מים
יבשתיים ויבשה בישראל,
סקרים ומחקרים נספח 2

מיג”ל

1998

מחקרים בפרויקט שיקום
החולה-דו”ח מסכם 1997

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

מינצקר נ’ ,אהרון ר’

1978

תכנון כולל להספקת מים
בגליל העליון

מיג”ל

1998

מחקרים בפרויקט שיקום
החולה-נספחים לדו”ח 1997

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

מלול א’

1989

דו”ח סיכום פעילות שמורת עין רשות שמורות הטבע
אפק

מיג”ל

1998

פרויקט שיקום החולה-מערכת
ניטור :ינו-אוג’ 1998

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

מיג”ל

2001

פרוייקט החולה  :מערכת
הניטור -דו”ח לשנת 2000

מיג”ל מרכז ידע גליל עליון

החולה ,אגמון,
שיקום ,ניטור

מיכלסון ח’

1979

ההידרוגיאולוגיה
והפליאוגיאוגרפיה של רמת
הגולן

אוניברסיטת תל אביב

גולן ,נחלים ,נגר

מילשטיין ד’

2001

שימוש בחילזון המים שחריר
הנחלים כביואידיקטור לבחינת
איכות המים בנחלים

מוסמך ,אוניברסיטת תל
אביב

שחריר נחלים,
ביואידיקטור ,מחוון
ביולוגי

מילשטיין ד’

2011

סקר חסרי חוליות גדולים עינות רשות הטבע והגנים
גיבתון  -דצמבר ( 2010סיכום
ממצאי ביניים)

39

עיינות גיבתון ,חסרי
חוליות

מיניס ה’ ,אורטל ר’

רשות שמורות הטבע

תכנון המים לישראל

רכיכות

משאבי מים ,גליל
עין אפק

ממשלת ישראל

2010

וועדת החקירה הממלכיתית
בנושא ניהול משק המים
בישראל

ממשלת ישראל

משאבי מים ,התפלה

מן ש’ (עורך)

1987

נחל ערוגות  -מאמרים וסכומי
רקע לתוכנית ממשק הנחל

רשות הטבע והגנים

נחל ערוגות

מנדיל ע’

2001

הנדסת מים

בית שנאר תקשורת

משאבי מים

מנדלסון ע’ ,אורן א’ ,רון מ’,
פרלברג א’ ,רמון א’

2013

סקר נוף מנשה-חריש ומערב
הר אמיר ,ניתוח והערכה של
משאבי טבע ,נוף ומורשת
האדם

מכון דש”א

נחל חדרה ,חביבה,
יצחק ,עירון ,ברקן,
ביצת זיתא ,שימור,
נופש

1993

פרויקט החולה -חציץ דרומי

קק”ל ,משרד החקלאות,
מנהל מקרקעי ישראל

חולה ,שיקום

מנהלת החולה

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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2011

בחינת גישות טיפול בנחלים -
מסורתית וחליפית בדגש על
ההיבט הכלכלי

מנהלת הנחלים

נחל שורק  ,קולחין

מנהלת הנחלים

מנהלת הנחלים הארצית ,המשרד 2007
להגנת הסביבה

סקר רגישות נחל כזיב  -ניתוח
מפגעי שפכים

 DHV MEDבע”מ

נחל כזיב ,קולחין

מנהלת הנחלים הארצית ,המשרד 2008
להגנת הסביבה

אגן נחל כזיב  -אפיון מצב קיים  DHV MEDבע”מ

משרד תכנון חמדיה

2001

לגונות ניסיוניות בבטייחה

נבו ,המאגר המשפטי

2012

חוק המים תש”ט  1959ותיקוניו נבו הוצאה לאור בע”מ
 nevo.co.ilהמאגר
המשפטי הישראלי

נבר מ’ ,ויטנברג ל’ ותמיר מ’

1996

תהליכי נגר עילי וסחיפה –
השפעת טיפולים ממשקיים
לאחר שריפת יער.

נחל כזיב

רשות הטבע והגנים

בטיחה ,שיקום
זכות טבע למים ,חוק
המים

אקולוגיה וסביבה  .33-25 :3נגר ,סחף ,שריפה

מנהלת נחל תבור

2010

תכנית המים לנחל תבור

רשות ניקוז נחלים ירדן
דרומי

נחל תבור ,שיקום,
עיינות קשיון ,עין דור

מנהלת נחל תבור

2011

תכנית המים לנחל תבור

רשות ניקוז נחלים ירדן
דרומי

נחל תבור ,שיקום,
עיינות קשיון ,עין דור

מנהלת נחלי מקורות הירדן

2008

סרט שומרי הנחל

מנהלת נחלי מקורות הירדן

משאבי מים

מעבדה לחקר הכנרת

1999

ניטור ומחקרי כנרת -דו”ח
פעילות המעבדה לשנת 1999

חקר ימים ואגמים

כנרת

מעוז ב’

2007

גן לאומי נחל אלכסנר

רשות הטבע והגנים

נחל אלכסנדר

נעמה ,מרכז הדרכה עין אפק

מעוז י’ ,ענבר מ’

1992

כנס נחלי ישראל  1993-נחל
הקישון (עמק זבולון) אקולוגיה,
שיקום ופיתוח

אוניברסיטת חיפה

נחלים ,קישון

נציבות המים -רשות ניקוז גליל
מערבי

2004

מרטון ש’

 1970/1971אגן נחל אילון

קיבוץ מאוחד

איילון ,ירקון

נציבות המים

2005

מקורות המים בישראל

מרכז להדברה ביולוגית של
יתושים

1982

הבצילוס הישראלי כאמצעי
הדברה ביולוגי יעיל נגד יתושים

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בצילום ,יתושים

נציבות המים אגף התכנון

2004

מים מליחים ,שפכים וקולחים
באגן המערבי של הכנרת

מרקוס מ’

1984

מדבר יהודה הדרומי סקר נוף
ומסלולי טיול

רשות שמורות הטבע

נחלים ,מעיינות,
מדבר יהודה

נציבות המים הלשכה המשפטית

1975

חוק המים תש”ט  1959כולל כל נציבות המים
התיקונים

מרקוס מ’

1993

הרי ירושלים סקר נוף ומסלולי
טיול

רשות שמורות הטבע

נחלים ,מעיינות ,הרי
יהודה

נציבות המים השירות ההידרולוגי 2012

מרקל ד’

2001

תהליכים ביוכימיים בביצה
מוצפת מחדש :מחזורי גופרית
וברזל באגם אגמון ,עמק החולה

המכון הגיאולוגי

אגמון ,חולה

מרקל ד’ ,ביין ,שש ולזר

1996

תהליכים ביוגיאוכימיים באגם
החולה החדש והשפעתם על
איכות המים -דו”ח ל 1995

משרד האנרגיה  -המכון
הגאולוגי

אגמון ,חולה

משרד החינוך והתרבות

1983

ארץ טובה ארץ נחלי מים

רשות שמורות הטבע

נחלים ,מקורות הירדן

נהרא ופשטיה

2010

הקצאות מים לטבע ברמת
הגולן לשחרור זרימות לטבע
ושחרור מעיינות לטבע

דו”ח לרשות הטבע והגנים,
נהרא ופשטיה בע”מ

מעיינות ,נחלים ,גולן,
שיקום

נוה א’ ,קולר ז’

2002

תוכנית ממשק לשמורת טבע
נחל שילה

רשות הטבע והגנים

נחל שילה שיח
אברהם

נסים ש’

2011

ניקוי קרקעית הנחל  -השלב
הבא בשיקום נחל קישון

אקולוגיה וסביבה :)4(2
252-255

נחל קישון ,שיקום
נחלים ,זיהום נחלים,
איכות מים

1987

יום עיון נעמן  -עמק עכו

רשות שמורות הטבע

נעמן

אגן נחל נעמן-שטחי ביאליק
מזרח

מ .רוזנטל מהנדסים

נעמן

נציבות המים השירות
ההידרולוגי

משאבי מים

תהל

כנרת ,קולחין
משאבי מים ,חוק
המים

שנתון הידרולוגי

נציבות המים השירות
ההידרולוגי

משאבי מים

נציבות המים ,רשות הטבע
והגנים

1974

נחלי ישראל סיכום תוצאות
ניטור איכות מים

נציבות המים ,רשות הטבע
והגנים

משאבי מים ,ניטור

סבח ע’

2000

סיכום מעקב אחר רעיית
חמורים בעיינות צוקים 1995-
1999

קובץ עבודות מקצועיות,
קמ”ט שמורות טבע ,רש”ג

עיינות צוקים ,רעייה

סבח ע’

2005

הירדן הדרומי

רשות הטבע והגנים

עופות ,גאון הירדן,
ירדן

משרד החקלאות  -נציבות המים

1983

סקר אסוף טהור ונצול שפכים
ע”פ אגני ההקוות של נחלי
ישראל 1982

משרד החקלאות

קולחין

סבר י’ ,כהן א’

2012

ניטור תחנת הכוח “חגית”

רשות הטבע והגנים

נחל חכית ,נחל צבר,
נחל קטינה ,שמורת
טבע נחל תות

משרד הפנים

2006

תכנית המתאר הארצית
המשולבת למשק המים (תמא/
 /34ב)3 /

משרד הפנים

נחלים ,ניקוז ,שימור,
פיתוח ,נופש

סבר נ’

2003

תוכנית ממשק ביצת זיתא

רשות הטבע והגנים

נחלים ,כנרת

41
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סוקניק א’

2009

ניטור מחקרי כנרת דו”ח
פעילות המעבדה לשנת 2009

חקר ימים ואגמים לישראל
בע”מ המעבדה לחקר
הכנרת ע”ש יגאל אלון

כנרת ,ניטור

סבר נ’

2008

נחלים סביב הכנרת  -אפיון
אקולוגי ראשוני

רשות ניקוז כנרת

נחלים ,האון ,עין גב,
כנף ,סמך ,דליות,
ירדן עליון ,כורזים,
עמוד ,נון ,ארבל ,רקת

סחילמן ,אלמוגי א’

2003

מרכיבים כימיים ואיזוטופיים
במעיינות מליחים עינות תמסח

המכון הגיאולוגי דו”ח
GSI/45/2003

עיינות תמסח

סבר נ’

2009

רגישות סביבתית לפעולות
ניקוז של הערוצים באגן ניקוז
כנרת צפוני

רשות הטבע והגנים ורשות
ניקוז כנרת

ניקוז נחלים ,כנרת
 ,כגישות לניקוז,
הסדרה

סטולר-כוורי ל’

2005

שמורת גאון הירדן  -חמדיה
תוכנית ממשק

רשות הטבע והגנים

גאון הירדן ,עיינות
חסידה

2005

תכנית אב לניקוז בתחום
ההתנקזות של נחל איילון

תהל מהנדסים

נחל איילון ,ירקון,
ניקוז

סבר נ’

2010

רגישות סביבתית לפעולות
ניקוז של הערוצים באגן ניקוז
כנרת צפוני  -עדכון סופי

רשות הטבע והגנים ורשות
ניקוז כנרת

ניקוז נחלים ,כנרת
 ,כגישות לניקוז,
הסדרה

סימון א’ ,שחר ח’

סקר צורניות (דיאטומיאות)
בבתי גידול של מים במישור
החוף הים תיכוני

המכון הגיאולוג י

צורניות

סבר נ’

2011

מורד הירדן -דו”ח אקולוגי

רשות ניקוז ונחלים ירדן
דרומי

ירדן

סימן טוב ר’ ,אלמוגי לבין א’

2001

פרוגמת ממשק לחי-בר יוטבתה רשות הטבע והגנים?
בשמורת יוטבתה

סבר נ’

2011

מורד נחל ארבל :איפיון מצב
קיים והמלצות לשיקום אקולוגי

רשות הטבע והגנים

עין ארבל

סיני י’

1998

סבר נ’

2011

נחל עדשים  -אפיון מצב קיים
והמלצות לשיקום אקולוגי
במסגרת “שביל הליכה סובב
תל עדשים”

רשות ניקוז קישון

נחל עדשים ,נחל
כסלות ,נחל אכסל,
שיקום

סבר נ’

2011

נחל ציפורי  -אפיון מצב קיים
והמלצות אקולוגיות לשיקום

המשרד להגנת הסביבה

נחל ציפורי ,שיקום

סגל ע’ ,רעיוני א’

1998

תוכנית אב לשימור ופיתוח נחל המנהלה לשיקום נחלי
לכיש .דו”ח ביניים מס’  :1מצאי ישראל

נחל לכיש ,שיקום

מלחת יוטבתה

סיני י’

2002

סקר אזור חווארי גאון הירדן
 10-11באפריל 2002

רשות הטבע והגנים

גאון הירדן

סיני י’

2007

סקר אקולוגי באיזור שפך
הנעמן -פארק עכו המתוכנן

רשות הטבע והגנים

שפך הנעמן

סיני י’

2010

שמורות הנעמן :המצב הקיים
והמשמעויות של ירידת מפלס
מי התהום על החי והצומח

רשות הטבע והגנים

עין אפק ,כרי נעמן,
עין נמפית

סגל ע’ ,רעיוני א’

1999

תוכנית אב אגנית לשימור
ופיתוח נחל לכיש ויובליו.
דו”חות מס’ 3 ,3 ,2א4 ,

המנהלה לשיקום נחלי
ישראל

נחל לכיש ,שיקום

סיני י’ ,קפלן ד’ ,ויינר י’ ,הר ציון
מ’ ,קוריאט א’ ,שקדי י’ ,וולצ’יאק
מ’ ,אורטל ר’

2006

השבת מינים נדירים לשמורת
טבע עין אפק 2-דו”חות  :צמחי
כורכר וצמחי ביצה

רשות הטבע והגנים

עין אפק ,שיקום,
מינים נדירים

סגל ע’ ,רעיוני א’ ,איתמר ע’

2000

תכנית אב אגנית לשיקום
ופיתוח נחל לכיש ויובליו

כמה גופים

נחל לכיש ,שיקום

סיני י’ ,רון מ’ ,קורן ש’

2012

מרכז רת”ם ורשות הטבע
סקר מיני צמחים נדירים
בבקעת בית נטופה  2004-2011והגנים

סדן ע’ ,לובנטל ר’ ,קסלר א’,
שנידור ש’ ,אוזן א’ ,האן א’,
שפירא ע’

2011

מתווה לניהול סביבתי של הנגר מכון דש”א
העילי בנחלי ישראל ,המלצות
מדיניות

ניקוז ,רשויות ניקוז,
נחלים

סלוצקי צ’

2008

ארץ הכנרת גליון מספר 1
העבר המפואר ,העתיד המבטיח

רשות ניקוז ונחלים כנרת

כנרת

סלוצקי צ’

2011

ארץ הכינרת גליון מספר 3

רשות ניקוז ונחלים כינרת -
מנהלת הכינרת

כנרת

סלוצקי צ’

2011

ארץ הכנרת גליון מספר 2

רשות ניקוז ונחלים כנרת

כנרת

סליק ד’

1975

תוכנית אב שמירת איכות המים משרד הפנים
באגן ההקוות של הכנרת

סוקניק א’

2002

ניטור ומחקרי כנרת דו”ח
פעילות המעבדה לשנת 2001
דו”ח חיא”ל מס T3 / 2002

חקר ימים ואגמים לישראל

כנרת ,ניטור

סוקניק א’

2003

ניטור מחקרי כנרת דו”ח
פעילות  2002דו”ח חיא”ל
T3/2003

חקר ימים ואגמים

כנרת ,ניטור

סוקניק א’

2005

ניטור ומחקרי כנרת דו”ח
פעילולת המעבדה לשנת 2004

המעבדה לחקר הכנרת ע”ש
יגאל אלון

כנרת ,ניטור
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בקעת בית נטופה,
מינים נדירים

כנרת ,משאבי מים

סלע י’

2012

ארץ הכנרת גליון מספר 4

רשות ניקוז ונחלים כנרת

כנרת

סלע י’

2012

ארץ הכנרת גליון מספר 5

רשות ניקוז ונחלים כנרת

כנרת

סלע י’

2012

ארץ הכנרת גליון מספר 6

רשות ניקוז ונחלים כנרת

כנרת
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סלע נ’

1983

סנה ,וולמן ,הוילנד ,לויטה ,ביין ע’ 2004

מורפולוגיה ותנאים דינמיים
בחוף הצפון מזרח של הכנרת

אוניברסיטת חיפה

המכון הגיאולוגי עבור
רגישות אקוויפר החוף לזיהום
מתשטיפי כבישים וזיהומי שטח המשרד לאיכות הסביבה
ומע”צ
אחרים

כנרת

פור ד’ ,אורטל ר’ ,דגני ג’

1984

מחקר אקוסיסטמיות של נחל
דן  -שנה ג’

תשטיפי כבישים,
זיהום

נחל דן

פור ד’ ,דימנטמן ח’ ,ואורטל ר’

1988

השפעת תנודות מפלס הכנרת
על האקוסיסטמות האקוואטיות
של בקעת בית ציידא (עמק
הבטייחה)

רשות הטבע והגנים

בטיחה ,כנרת

פורת י’

2012

סקר זואולוגי מקדים לתוכנית
אב לניהול השטחים הפתוחים
במוע”אז לב השרון

אגף שטחים פתוחים ,רשות
הטבע והגנים

בריכות חורף,
קלנסווה ,נחל תאנים,
נחל אלכסנדר

פז ע’

1975

שמירת טבע בישראל מחקרים
וסקרים דו”ח 1

רשות שמורות הטבע

שמירת טבע

פז ע’

1977

שמירת טבע בישראל מחקרים
וסקרים דו”ח 2

רשות שמורות הטבע

שמירת טבע

פיימן ד’ ,לוי ,ציפורי א’

2010

ניטור מעיינות נחל פרת

רשות הטבע והגנים

נחל פרת ,ניטור

פיימן ד’ ,לוי ,ציפורי א’

2010

ניטור מעיינות נחל פרת -
הערכת איכות המים על בסיס
ממצאי הניטור לשנים 2008-9

רשות הטבע והגנים

נחל פרת ,ניטור

2010

ניטור נחלי יהודה ושומרון
2008/9

2013

סקר מינים פולשים נחל הקישון רשות נחל הקישון

סקוטלסקי א’

2005

תיק ממשק נחל כזיב (רבתי)

רשות הטבע והגנים וקק”ל

נחל כזיב

סקוטלסקי א’ ופרלמוטר מ’

2012

געגועים לנחל .הנחלים ובתי
הגידול הלחים בישראל ,מצב
קיים ,ומתווה לשיקום הידרולוגי
ואקולוגי

החברה להגנת הבטע

שיקום נחלים ,בתי
גידול

סקוטלסקי א’ ,אורון ט’

2011

תיק ממשק נחל עמוד (רבתי)

רשות הטבע והגנים

נחל עמוד

סקוטלסקי א’ ,אורון ט’

2012

תיק ממשק נחל עמוד (רבתי)
עדכון 3/2012

רשות הטבע והגנים

נחל עמוד

עינב ,קולר ז’ ,שרון י’

1996

נחל תנינים  -סיכום ממצאי
מחנות מחקר 1986 -

רשות שמורות הטבע

נחל תנינים

עיר ז’ ,יוכלמן ה’

1986

הידרופיטים צמחי מים מתוקים

רשות שמורות הטבע

צמחי מים

עמוס ס’ ,הר ציון מ’ ,תרועה ע’

2005

תוכנית ממשק שמורת טבע
נחל תבור

רשות הטבע והגנים

נחל תבור

פיימן ד’ ,לוי ,ציפורי א’

עמית ח’ (עורכת)

2013

נחלים ומים בגולן

יד יצחק בן-צבי

נחלים ,גולן

פינס נ’

עמר ר’

2011

ארץ הכינרת

רשות ניקוז ונחלים כינרת-
מינהלת הכינרת

כנרת

ענבר (ניסלבאום) מ’

1970

הפלוביומורפולוגיה של נחל
משושים ברמת הגולן

עבודת גמר לתואר ,M.Sc
האוניברסיטה העברית
ירושלים

משושים ,נגר ,גולן

נחל קישון ,מינים
פולשים

2004

עין נימפית וכרי נעמן סקר
הידרולוגי לקראת שיקום בתי
הגידול סקר ספרות  +סקר
קרקע ומים.

רשות הטבע והגנים /פלגי
מים בע”מ

עין נמפית ,כרי נעמן,
שיקום

ענבר מ’

1986

סיכום מחקרים שנתי 1985
המכון לחקר הגולן

המכון לחקר הגולן

גולן ,מאגרים

פלגי מים

2004

שמורת עין נמפית וכרי נעמן -
קידוחי סקר ותצפית .דו”ח בצוע

רשות הטבע והגנים

עין נמפית ,כרי נעמן

ענבר מ’

1988

כנס מחקר כרמל כנס בין
תחומי על מחקרים באזור
הכרמל

אוניברסיטת חיפה

כרמל

פלגי מים

2005

עין נימפית חפירת בריכה והגנה רשות הטבע והגנים
משטפונות תכנון כללי מפורט

עין נמפית ,כרי נעמן

ענבר מ’

1989

כנס נופש נחלים דברים מיום
עיון

בית אוסישקין

נחלים ,נופש

ענבר מ’

1994

Yizrael and Harod Valleys

המכון הגיאולוגי

נחל חרוד

ענבר מ’

2013

נחלי הגולן – גיאומורפולוגיה.
נחלים ומים בגולן

יד יצחק בן-צבי

גולן ,נגר ,נחלים

ענבר מ’ ,מעוז צ’

1983

כנס מחקר גולן תכנית הכנס
ותקצירי הרצאות

חברה להגנת הטבע

גולן

45

פלגי מים

רשות הטבע והגנים

נחלים ,ניטור ,קולחין,
יו”ש

פלגי מים

2008

תכנית המים לנחל קישון

רשות ניקוז קישון ,רשות
המים ,רשות נחל קישון

נחל קישון

פליישר מ’

1978

מצאי (אינונטר) הזיהום של
נחל שורק-מערב

לשכת הבריאות המחוזית
מחוז המרכז רמלה

נחל שורק ,זיהום

פפאי נ’ ,סקוטלסקי א’

2013

מגמות דעיכה בשפיעת
המעיינות  -דו”ח שפורסם על
ידי השירות ההידרולוגי

החברה להגנת הטבע

מעיינות

פרגמן א’ ,פליטמן ע’ ,הלר ד’,
שמידע א’

1999

רשימת צמחי הבר של ארץ-
ישראל וסביבותיה

האוניברסיטה העברית,
רת”ם ,רשות הטבע והגנים

צמחים ,סכנת
הכחדה

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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פרגמנט ד’

1997

דו”ח למועצת רשות נחל ירקון

רשות נחל ירקון

ירקון

ציפורי א’

2002

דיגום מעין חנדק

פרגמנט ד’ ,בראור י’

1998

כנס חוקרי הירקון

המשרד לאיכות הסביבה,
רשות נחל ירקון

ירקון ,אצות ,חסרי-
חוליות ,זיהום ,לבנון
ירקון

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

עין חנדק

ציפורי א’

2002

דיגום מעין כביש  4צפון

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

מעיינות

פרומקין ר’ ,וקליינהאוז ש’

1997

סקר אקולוגי בנחל תנינים
תחתון ובביצת כבארה

נציבות המים ,משרד הפנים

ירקון ,סרטנים ,חרקי
מים ,רכיכות .זוחלים,
עופות ,יונקים ,צומח

ציפורי א’

2002

תוצאות דיגום מעין הגיחון
אירוע ההזדהמות המעיין מאי-
יולי 2002

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

מעין הגיחון ,זיהום

פרומקין ר’ ,וקליינהאוז ש’

1997

שינויים בצמחיית נחל התנינים
וביצת כבארה במאה העשרים

אקולוגיה וסביבה 65-72 :4

תנינים ,כבארה,
תמסח ,צומח

ציפורי א’

2002

תוצאות דיגום מעין הגיחון
ואירוע זיהום המעיין

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

מעין הגיחון ,זיהום

נחלים ,שיקום,
הקצאת מים

ציפורי א’

2003

דיגום בקטריאלי נביעות עין
חמד

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

עין חמד

ציפורי א’

2003

דיגום מעין הגיחון ובריכת
השילוח  -סיכום שנת 2003

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

מעין הגיחון ,בריכת
השילוח

ציפורי א’

2004

דיגום בקטריאלי נביעות עין
חמד

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

עין חמד

ציפורי א’

2004

דיגום מעין הגיחון ובריכת
השילוח  -סיכום שנת 2004

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

מעין הגיחון ,בריכת
השילוח

ציפורי א’

2006

דיגום בקטריאלי נביעות עין
חמד

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

עין חמד

ציפורי א’

2008

דיגום מעין הגיחון ובריכת
השילוח  -סיכום שנת 2007

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

מעין הגיחון ,בריכת
השילוח

ציפורי א’

2008

דיגום מעין הגיחון ובריכת
השילוח  -סיכום שנת 2008

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

מעין הגיחון ,בריכת
השילוח

ציפורי א’

2009

דיגום בקטריאלי נביעות עין
חמד

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

עין חמד

ציפורי א’

 2008/2009ניטור מעיין כביש 443

רשות הטבע והגנים

מעיין ,ניקוז ,נחל
איילון

ציפורי א’ ,פיימן ד’

2007

דיגום מעיינות נחל פרת

רשות הטבע והגנים

מעין פרת ,עין ג’וויזה,
מבוע ,קלט ,מכמש

צפדיה א’

1986

שפך נחל תנינים-בחינת
השפעת שינויי ספיקת הנחל
בעבר ובעתיד והשפעתם על
מורפולוגיית השטח באזור

סימינר במסגרת מחקר פיזי
 דינמיקה של אגן ההקוות.אוניברסיטת חיפה

תנינים

צרור ע’

1980

תצפיות וניסויים בנאדיד העדין

ביה”ס עמק החולה

נאדיד עדין

קדרון י’

1976

חוות דעת גיאוהידרולוגית על
אפשרויות קדיחה נוספות באזור
ברכת רם

תכנון המים לישראל

בריכת רם

פרידלר ע’ ,חואניטו מ’ ,קליינהאוז 1996
ש’

המנהלה לשיקום נחלי
הקצאת מים לשיקום נחלים
נבחרים בישראל  -קווים מנחים ישראל ,קק”ל
והקצאות נדרשות

פרלברג א’ ,הרשקוביץ י’ ,ינאי ז’,
אורן א’ ,ערד א’ ,רמון א’

2012

רגישות סביבתית לפעולות
תחזוקה של הערוצים ברשות
ניקוז ונחלים קישון  -שלב א’

יחידת סקרי טבע ונוף ,מכון
דש”א

קישון ,תחזוקת
נחלים ,רשויות ניקוז

פרלברג א’ ,רון מ’ ,שגב א’ ,רמון
א’

2009

רגישות סביבתית לפעולות
תחזוקה של הערוצים ברשות
ניקוז ונחלים גליל מערבי -
דו”ח סופי

יחידת סקרי טבע ונוף ,מכון
דש”א

רגישות נחלים ,ניקוז,
הסדרה ,רשויות ניקוז,
בצת ,כזיב ,געתון,
שעל ,בית העמק,
יסף ,נעמן ,חלזון

פרלברג א’ ,רון מ’ ,שיצר ד’ ,שגב
א’ ,לבינגר ז’ ,רמון א’

2010

רגישות סביבתית לפעולות
תחזוקה של הערוצים ברשות
ניקוז ונחלים ירדן דרומי  -דו”ח
סופי

יחידת סקרי טבע וניף ,מכון
דש”א

רגישות נחלים ,ניקוז,
הסדרה ,רשויות ניקוז,
ירדן

פרלמוטר מ’

2008

מעיינות ונחלים בישראל  2008-החברה להגנת הטבע
מצב המים בעבר ובהווה

מעיינות נחלים,
זיהום ,שימור

פרנקנברג א’

2012

דו”ח רשות הטבע והגנים לשנת רשות הטבע והגנים
2011

שיקום נחלים

צוות ניטור נחלים

1980

נחלי ישראל סיכום תוצאות
ניטור איכות המים 1974-1978

נציבות המים ,משרד הפנים

נחלים ,ניטור

צוק צ’

2000

מפעלי מים עתיקים בישובים
בארץ ישראל ,מהתקופה
הניאוליטית ועד שלהי תקופת
הברזל.

חיבור לשם קבלת התואר
“דוקטור לפילוסופיה”
מאוניברסיטת תל-אביב

מערכות מים עתיקות

צור י’

1996

מים חיים

נציבות המים

משאבי מים ,קולחין

ציפורי א’

2001

דיגום מעיינות סג’מה וחובלה

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

מעיינות סג’מה,
חובלה

ציפורי א’

2002

דיגום מי הנביעה בעין קלט

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

עין קלט ,נחל פרת
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דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל
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קולר ז’

2011

נחל אלכסנדר ויובליו  -ערכיות
אקולוגית ורגישות להסדרה
ולניקוז

רשות הטבע והגנים ורשות
ניקוז ונחלים שרון

נחל אלכסנדר,
רגישות לניקוז,
רשויות ניקוז ,הסדרה

קסלר א’

2010

ניטור כמות ואיכות מקורות
המים העיליים באגן הבשור

רשות המים

בשור ,קולחין ,הרי
יהודה ,תחנה לחקר
הסחף

קולר ז’

2011

נחל חדרה ויובליו  -ערכיות
אקולוגית ורגישות להסדרה
ולניקוז

רשות הטבע והגנים ,רשות
ניקוז ונחלים שרון

נחל חדרה ,עירון,
נרבתה  ,חביבה,
רגישות לניקוז,
רשויות ניקוז ,הסדרה

קסלר א’

2011

חלופות שיקום אקו-
הידרולוגיות בנחלים
אלוביאליים  -הדגמה לתכנון
עקרוני בנחל שורק

מכון דש”א ,החברה להגנת
הטבע

נחל שורק

קולר ז’

2012

נחל פולג ויובליו  -ערכיות
אקולוגית ורגישות להסדרה
ולניקוז

רשות הטבע והגנים ,שרות
ניקוז ונחלים שרון

נחל פולג ,רגישות
לניקוז ,רשויות ניקוז,
הסדרה

קסלר א’ ,אפרתי ש’

2011

בחינה אקו-הידרולוגית של נחל החברה להגנת הטבע
שורק וסביבותיו

קסלר א’ ,כפרי א’

2002

קופר ס’

1988

צמחים בערוץ נחל עמוד תחתון בית ירח
 התאמתם לבית גידול שלנחל אכזב

זיהוי מקורות הזנת המים
בשמורות עין נמפית וכרי נעמן

קסלר א’ ,סדן ,לובנטל ,אוזן א’

2011

מתווה לניהול סביבתי של הנגר כל מני גופים
העילי בנחלי ישראל

נחל עמוד ,צומח

קידרון י’

1977

אזור בריכת רם סיכום המצב
ההידרולוגי בשנת 1976

תכנון המים לישראל

בריכת רם

קידרון י’

1978

 1977איזור ברכת רם סיכום
מעקב לשנת

תכנון המים לישראל

בריכת רם

קליין מ’

1988

המוביל הארצי  -לאחר שנות
דור ,האמנם אין צורך לחשוב
מחדש? אופקים בגיאוגרפיה
מס 25-26

אופקים בגיאוגרפיה מס
25-26

משאבי מים

קלסר ש’

1996

התפתחות ניצול ומצב מקורות
המים בישראל עד סתיו 1995

משרד החקלאות ופיתוח
הכפר -נציבות המים

משאבי מים ,אגן
החוף ,אגן כרמל,
אגן כינרת ,אגני ההר
המזרחי

קלסר ש’

1999

התפתחות ניצול ומצב מקורות
המים בישראל עד סתיו 1998

משרד התשתיות הלאומיות -משאבי מים ,אגן
החוף ,אגן כרמל,
נציבות המים השירות
אגן כינרת ,אגני ההר
ההידרולוגי
המזרחי

קמה א’

1997

סקר נוף ירדן דרומי (מורד
הירדן)

המנהלה לשיקום נחלי
ישראל

ירדן דרומי

קניגשטיין ד’

1997

פרוגרמה מקצועית לשמורת
הבניאס

רשות שמורות הטבע

נחל חרמון ,בניאס,
ממשק

קסלר א’

2006

תכנון ממשק המים בשמורת
עין אפק

רשות הטבע והגנים

עין אפק

קסלר א’

2007

הצבת מודל הידראולי לבחינה
וניהול פשט הצפה בנחל
הירקון-דו”ח מסכם

רשות נחל הירקון

נחל ירקון ,ניקוז
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הנסדת סביבה ומשאבי מים
בע”מ

נחל שורק
עין נמפית ,כרי נעמן
משאבי מים ,ניקוז

קפלן ד’

1985

תחקיר מאגרים ברמת הגולן/
צומח

רשות שמורות הטבע

נחלים ,מאגרים ,גולן,
סכירה ,צומח

קפלן ד’

2006

סיכום כנס דלתות נחלים ובתי
גידול לחים

רשות הטבע והגנים

נחלים ,דלתות נחלים

קפלן ד’

2013

היבטים של שימור טבע בנחלי
הגולן .נחלים ומים בגולן

יד יצחק בן-צבי.

נחלים ,גולן ,שימור

קפלן ד’

2013

צומח נחלי הגולן .נחלים ומים
בגולן

יד יצחק בן-צבי.

נחלים ,גולן ,צומח

קפלן ד’ ,בן-פורת א’ ,גזית א’

2006

ארץ תעלות המים – שימוש
משולב בתעלות הניקוז של
עמק החולה הצפוני – חקלאי –
סביבתי – תיירותי

רשות הטבע והגנים,
אוניברסיטת תל אביב,
נקודת ח”ן.

נחלים ,תעלות ,ירדן,
חולה

מחנה אקולוגי נחל תבור 25-
27.3.2001

רשות הטבע והגנים

נחל תבור

קפלן מ’

1995

נהר הירדן-שיקום ,שימור,
פיתוח

המשרד לאיכות הסביבה,
המינהלה לשיקום נחלי
ישראל ,משרד החקלאות
נציבות המים

ירדן ,שיקום ,שימור

קפלן מ’

2004

נחלי ישראל

המשרד לאיכות הסביבה,
קק”ל

שיקום ,נחלים

קפלן מ’

2004

נחלי ישראל  -מדיניות
ועקרונות תכנון

המשרד לאיכות הסביבה

שיקום ,נחלים

קפלן מ’ ,סגל ע’

1999

מדיניות שיקום ופיתוח נחלי
ישראל

המשרד לאיכות הסביבה,
קק”ל ,המנהלה לשיקום
נחלי ישראל

שיקום ,נחלים

קפלן ד’ ,עריכת משנה :תרועה ע’ 2001
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קפלן מ’ ,רוזנר י’

2011

הנחל והעיר -הילכו שניהם
יחדיו

מכון ירושלים לחקר ישראל

נחלים  ,טבע עירוני

קרוטמן י’

2004

המגוון הביולוגי ומבנה החברות
הדגים במערכת הירדן והקשר
בינם למבנה בית הגידול
ולהשפעות אנתרופוגניות

אוניברסיטת תל-אביב

ירדן ,דגים

קרוטמן י’

2009

דו”ח סקר לבנונים בנחל ירקון

רשות הטבע והגנים

ירקון  ,לבנון הירקון

קרוטמן י’

2009

סקר דגים בנחל הקיבוצים
ובשמורת תל סהרון

רשות הטבע והגנים

נחל הקיבוצים ,תל
סהרון

קרוטמן י’

2010

ניטון בעין קליל ,עין תאו ועין
בדולח יולי 2010

רשות הטבע והגנים

עין קליל ,עין תאו,
עין בדולח

קרוטמן י’

2011

סיכום ניטור שמורות החולה
ועינן קיץ 2011

רשות הטבע והגנים

ניטור ,חולה ,עינן

קרוטמן י’

2012

סקר דגים בנחל הקיבוצים
ובשמורת תל סהרון סתיו 2012

רשות הטבע והגנים

נחל הקיבוצים ,תל
סהרון

קרוטמן י’

2012

סקר והשבת לבנון ירקון
(Acanthobrama
 )telavivensisברמות מנשה

רשות הטבע והגנים

נחל תנינים ,לבנון
ירקון

קרוטמן י’

2012

סקר לבנון הירקון

רשות הטבע והגנים

בירקון ,בריכת
הנופרים ,פארק אפק,
אגם יקום ,מעיינות
גיבתון ,בריכת ניצנים,
עין טוביה ,לבנון
ירקון

קרוטמן י’ ,מילשטיין ד’

2011

סיכום סקר כמותי בינון דורי
בעין מלקוח

רשות הטבע והגנים

בינון דורי ,עין מלקוח

קרן קימת לישראל ,רשות המים

2008

דו”ח לשנת  2007ניטור פרויקט קק”ל ורשות המים
חולה

Acanthobrama
 telavivensisבאתרי השבה

במחוז מרכז

קשת נ’

1999

מצב משק המים ברשות
לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים

רשות הטבע והגנים

נחלים ,ניטור

קשת נ’

2002

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2001

רשות הטבע והגנים

נחלים ,ניטור

קשת נ’

2008

פרויקטים במקורות הירדן:
קיבוץ דן -שחרור מעיינות התל,
דן מזרחי -הורדת התפיסה
למורד

רשות הטבע והגנים

דן מזרחי ,נחל דן,
שיקום

קשת נ’

2013

סטטוס פרויקטים אגף סביבה
מעודכן לתאריך 20/8/13

רשות הטבע והגנים

שיקום נחלים

קשת נ’

 1964/1965מאפיינים הידרולוגיים
והידרוגיאוכימיים של מעיינות
מייצגים בהרי בית-אל

קשטן א’

2000

תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל
הבשור

קק”ל ,עכשיו סביבה

קשטן א ,א.ב .תכנון

2002

תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל
הבשור כרך א’

המנהלה לשיקום ופיתוח
נחל הבשור ,המשרד לאיכות
הסביבה ,קק”ל ,רשות ניקוז
שקמה בשור

נחל בשור ,שיקום

קשטן א ,א.ב .תכנון

2002

תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל
הבשור כרך ב’

המנהלה לשיקום ופיתוח
נחל הבשור ,המשרד לאיכות
הסביבה ,קק”ל ,רשות ניקוז
שקמה בשור

נחל בשור ,שיקום

עבודה לשם קבלת תואר
מוסמך במחלקה לגיאוגרפיה
 ,אוניברסיטת בר אילן

קשת נ’ והראל י’

1999

סקר בתי גידול של זחלי
אנופלס בצפון הנגב

ראובן א’

2000

על חשיבות השיקום של לגונות רשות הטבע והגנים-אגף
אקולוגיה קווטית
הבטיחה

רשות הטבע והגנים

מעיינות ,יו”ש

יתושים ,אנופלס
בטיחה ,שיקום

ראובן ר’

2006

תמותת דגים בנחל קישון

רשות נחל קישון

קישון ,דגים ,מחוון
ביולוגי ,ביו-
אינדיקטור

רבינוביץ וין א’

1979

סלע המצעי כגורם הקובע את
תכונות הקרקע והרכב חברות
הצמחים בגליל

רשות שמורות הטבע

צומח ,סלע ,קרקע

חולה ,אגמון ,ניטור
נחל בשור
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קשת נ’

1990

התפשטות הזיהום לאורך
אפיקי נחל הבשור ,נחל באר
שבע ,נחל סכר באר שבע
והבשור

רשות שמורות הטבע

בשור ,באר-שבע,
זיהום

רגב ה’ ,רגב ע’

1994

חיים לנחלים שבוע שמירת
טבע ונוף

רשות שמורות הטבע,
החברה להגנת הטבע,
המשרד לאיכות הסביבה

נחלים ,שיקום

רובין ה’

2000

ניקוז נחל קדם

הטכניון -מכון טכנולוגי
לישראל

נחל קדם ,ניקוז

רוזנטל א’

1981

הידרולוגיאולוגיה
וההידרוגיאוכימיה של עמק בית
שאן ,חרוד ומחולה

משרד החקלאות

אקוויפרי ,עמק בית
שאן ,חרוד

1999

הקצאת קולחים לשיקום
נחלים :בחינת נחל שורק

נציבות המים ,המשרד
לאיכות הסביבה

נחל שורק ,קולחין

רוזנטל ג’ ,צבן ש’

דוח מצב בתי הגידול הלחים בישראל

52

רוזנטל ח’ ,מלר א’ ,גפני ג’ ,קולר
ז’ ,קשת נ’ ,גוטפלד א’ ,ריטמן ס’

1988

סקר מעיינות יהודה ושומרון
הרי יהודה והרי בית אל נתוני
יסוד ואנליזות כימיות דו”ח 2

ספריית היעל

מעיינות ,הרי-יהודה

רוזנטל ח’ ,הרפז ח’ ,מלר א’ ,גפני
ג’ ,קולר ז’  ,קשת נ’ ,גוטפלד א’,
ריטמן ס’

1986

סקר מעיינות יהודה ושומרון
הר חברון נתוני יסוד ואנליזות
כימיות

משרד החקלאות ,השירות
ההידרולוגי ,מנהל אזרחי-
יהודה ושומרון ,רשות
שמורות הטבע ,אגף איכות
הסביבה

מעיינות  ,יהודה
ושומרון

רוזנטל ח’ ,הרפז ח’ ,מלר א’ ,גפני
ג’ ,קולר ז’  ,קשת נ’ ,גוטפלד א’,
ריטמן ס’

1988

סקר מעיינות יהודה ושומרון-
הרי יהודה ובית אל נתוני יסוד
ואנליזות כימיות דו”ח 2

רשות שמורות הטבע ,מנהל מעיינות ,יהודה
אזרחי יו”ש ,שרות הידרולוגי ושומרון

רוזנטל י’

1995

גיאוהידרולוגיה ואקולוגיה של
מעיינות הערבה

רשות שמורות הטבע

מעיינות ,ערבה

רוט ט’

1974

זיהום מי תהום על ידי מי
ביוב המוזרמים לנחלים-
דו”ח התקדמות מס’ - 1סקר
ראשוני של מקורות ביוב ביתי
ותעשייתי באגני ההיקוות של
הנחלים המתנקזים לים התיכון

משרד החקלאות  -נציבות
המים

זיהום ,קולחין ,נחלים

רוטשילד א’

2011

ניהול מעלה נחל אלוביאלי -
הדגמה על נחל שורק בעמק
צרעה

החברה להגנת הטבע

נחל שורק

רומם א’ ,ספיר י’ ,רמון א’

2009

רכס הרי נפתלי

מכון דש”א

הרי נפתלי ,מעיינות

רומם א’ ,רמון ‘א

2012

סקר מורדות כנרת  -יבנאל

מכון דש”א

נחל יבנאל

רון מ’ ,שלמון ב’ ,אלון ד’ ,רמון א’

2003

הערבה  -סקר טבע ונוף

מכון דש”א  -יחידת הסקרים מלחות ,ערבה

רימר א’

2001

מקורות זיהום עיקריים בנחל
אגן ההיקוות של הכנרת

החברה להגנת הטבע

רימר א’

2001

קידוחי שומרה ומעיינות נחל
בצת  -סקר הידרולוגי

רז ושחר פרוייקטים  -קיבוץ נחל בצת ,קידוחים
איילון

2001

יחידת סקרים חלה”ט ,קק”ל ,כנרת
הכנרת חופיה וסביבתה סקר
ניתוח והערכה של משאבי טבע רשות הטבע והגנים אונ’
ת”א
נוף ומורשת

רמון א’

רמון א’ ,זוסמן ה’ ,פרלמן י’ פרלמן 2004
ר’

נחל שקמה -אגן מרכזי

יחידת הסקרים

רמון א’ ,זוסמן ה’ ,רון מ’ ,פרלמן י’ 2004

נחל שקמה -אגן מרכזי

קק”ל ,החברה להגנת הטבע ,נחל שקמה
רשות הטבע והגנים וכו’

נחל שקמה

רפפורט ע’ ,בן יוסף א’

1996

בין הנחלים-מכלול נופש פעיל

תכנון סביבתי תיירות ןנופש

נחלים ,נופש

רשות הטבע והגנים

1997

פארק השרון וגן לאומי נחל
אלכסנדר

רשות שמורות הטבע

אלכסנדר

רשות הטבע והגנים

1999

health stream99

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2000

הנחיות לתכנון  - TORתוכנית
שיקום ושימור מערכת המים
בשמורת עינות התמסח ונחל
תנינים

רשות הטבע והגנים

עיינות תמסח ,נחל
תנינים

רשות הטבע והגנים

2001

זכות הטבע למים

רשות הטבע הגנים

זכות הטבע למים

רשות הטבע והגנים

2001

זכות הטבע למים-חומר רקע

רשות הטבע והגנים

זכות הטבע למים

רשות הטבע והגנים

2002

דיגום מי נופש 2002

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2002

מעין פארה

רשות הטבע והגנים

עין פארה ,פרת

רשות הטבע והגנים

2003

תוצאות נחלים 2003

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2004

נחלים 2004

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2005

דיגום נחלי נופש 2005

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2006

ניטור נחלים משרד הבריאות
2006

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2007

נחל שורק -תכנית מתאר
מחוזית חלקית

רשות הטבע והגנים

נחל שורק

2007

דו”ח נחלים 2007

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

נחלים משרד הבריאות08

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

צלמון ,שימור ,
פיתוח ,מבקרים ,נופש

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רותם ג’

?2010

תיק ממשק רכס חצרה

רשות הטבע והגנים

שמורת מכתשים עין
יהב ,נחל גוב ,נחל
חתירה ,נחל ימין ,עין
יורקעם

רז א’ ,קולר ז’

2003

תיק אתר נחל פולג

רשות הטבע והגנים

נחל פולג

רז י’

2001

נחל הירקון  -דו”ח מצב לשנת
2000

רשות נחל הירקון

ירקון

רז ר’

2000

כנס חוקרי הירקון

רשות נחל הירקון

ירקון ,בוצה ,זיהום

רחמימוב א’

1996

תוכנית אב לנחל הירקון

רשות נחל הירקון

ירקון

רשות הטבע והגנים

רחמימוב א’ ,מירון ל’

2000

תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל
באר שבע

קק”ל ,וכו’

נחל באר-שבע

רשות הטבע והגנים

2008

רייכמן א’ ,מרקל ‘ ,עמר ד’

2011

עומסי נוטריאנטים בנחלי אגן
הכנרת באירוע גשם ראשון -
דצמבר 2010

רשות המים תחום כנרת,
מיג”ל

כנרת ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2008

תכנית אב לנחל צלמון

רשות הטבע והגנים

2009

נחלים בריאות 2009
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כנרת ,זיהום
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רשות הטבע והגנים

2010

דיגום נחלים 2010

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2010

טבלה של נתונים מסקר בע”ח
עבור דו”ח עינות גיבתון 2010

רשות הטבע והגנים

עיניות גיבתון

רשות הטבע והגנים

2011

דו”ח נחלים לדו”ח  2011שנתי

רשות הטבע והגנים

נופש ,נחלים ,זיהום

רשות הטבע והגנים

2011

טבלה מסקר דגים  -השוואה
של דגים באתרים שונים בנחלי
הגולן 2010-2011

רשות הטבע והגנים

נחל גילבון ,נחל
משושים ,עין גילבון,
נחל תנוריה ,נחל
גמלא ,נחל דליות,
נחל זויתן ,מעיינות
הפאחם ,פאחורה,
דגים

רשות הטבע והגנים

2012

איכות מים בנחלים 2012

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

1999

סקר תברואי אגן הקוות נחלי
מנשה

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2000

זיהום מי מעין פרת (עין פארה) רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2002

דיגום מעיין בכיש  443דו”ח
ביניים 2002

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי; המנהל
האזרחי יו”ש יחידת קמ”ט
איכות סביבה

מעיינות ,זיהום

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2003

דיגום מעיין בכיש  443דו”ח
סופי 2003

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי; המנהל
האזרחי יו”ש יחידת קמ”ט
איכות סביבה

מעיינות ,זיהום

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2003

דיגום מעיינות נחל פרת דו”ח
2002

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי; המנהל
האזרחי יו”ש יחידת קמ”ט
איכות סביבה

עין פארה ,עין קלט,
עין מבוע ,ניטור

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2003

סקר סביבתי לאיזור מעיינות
וקידוחי ראש העין

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

ירקון ,ניטור
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ירדן ,בצת ,געתון,
דוד ,דליות ,זויתן,
חרמון ,יהודיה ,כזיב,
משושים ,ציפורי,
ערוגות ,צלמון ,שניר,
עינות צוקים ,ניטור
רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

נחלי מנשה

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

נחלים ,ניטור ,נעמן
וחלזון ,ציפורי ,קישון,
דליה ,תנינים ,חדרה,
אלכסנדר ,ירקון,
אילון ,שורק ,לכיש,
בשור ובאר שבע,
חרוד ,ירדן דרומי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

נחלים ,ניטור ,נעמן
וחלזון ,ציפורי ,קישון,
דליה ,תנינים ,חדרה,
אלכסנדר ,ירקון,
אילון ,שורק ,לכיש,
בשור ובאר שבע,
חרוד ,ירדן דרומי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2005

סקר סביבתי לאיזור מעיין
הבניאס אישור מקור מי שתי
קיבוץ שניר

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

בניאס ,חרמון

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2006

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2005

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

נחלים ,ניטור ,נעמן,
חלזון ,ציפורי ,קישון,
דליה ,תנינים ,חדרה,
אלכסנדר ,ירקון,
אילון ,שורק ,לכיש,
בשור ובאר שבע,
חרוד ,ירדן דרומי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

נחלים :נעמן וחלזון,
ציפורי ,קישון ,דליה,
תנינים ,חדרה,
אלכסנדר ,ירקון,
אילון ,שורק ,לכיש,
בשור ובאר שבע,
חרוד ,ירדן דרומי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

נחלים ,ניטור ,נעמן,
חלזון ,ציפורי ,קישון,
דליה ,תנינים ,חדרה,
אלכסנדר ,ירקון,
אילון ,שורק ,לכיש,
בשור ובאר שבע,
חרוד ,ירדן דרומי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2004

2005

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2003

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2004

נחל פרת ,נחל
שקמה ,נחל רועים,
זיהום
רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2008

2011

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2007

ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2010
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ניטור מים ונחלים דו”ח פעילות
מסכם לשנת 2012

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

2013

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

 2006-2012כימות דיגום נחלים

רשות הטבע והגנים ,המשרד
לאיכות הסביבה ,רשות העתיקות,
רשות ניקוז כרמל

2001

סכר נחל תנינים -סיכום שנת
פעילות 2000-2001

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

נחלים ,ניטור ,נעמן,
חלזון ,ציפורי ,קישון,
דליה ,תנינים ,חדרה,
אלכסנדר ,ירקון,
אילון ,שורק ,לכיש,
בשור ובאר שבע,
חרוד ,ירדן דרומי

רשות הטבע והגנים היחידה
לניטור סביבתי

נחלים ,ניטור

רשות הטבע והגנים ,המשרד נחל תנינים
לאיכות הסביבה ,רשות
העתיקות ,רשות ניקוז כרמל

רשות הטבע והגנים ,המשרד
להגנת הסביבה

2011

תוכנית המים לנחל קישון

רשות נחל קישון ,רשות
המים הממשלתית ,רשות
ניקוז קישון ,רשות הטבע
והגנים

קישון

רשות הטבע והגנים ,מכון דש”א,
החברה להגנת הטבע ,רשויות
הניקוז בישראל ,המשרד להגנת
הסביבה ,המשרד לחקלאות
ופיתוח הכפר

2011

יום עיון :ניהול אקו-הידרולוגי
של נחלי ישראל

רשות הטבע והגנים ,מכון
דש”א ,החברה להגנת הטבע,
רשויות הניקוז בישראל,
המשרד להגנת הסביבה,
המשרד לחקלאות ופיתוח
הכפר

נחלים

רשות הטבע והגנים ,קיבוץ עין
גדי

2007

מסמך עקרונות לשיתוף
פעולה בין קיבוץ עין גדי לבין
הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים

רשות הטבע והגנים ,קיבוץ
עין גדי ,רשות המים

עין גדי ,הקצאת מים

רשות המים

2004

מחקרים בתחום המים חלק א’
 -מעלה החמישה

רשות המים

משאבי מים

רשות המים

2013a

http://www.water.gov.il

רשות המים

משאבי מים

רשות המים

2013b

ספר הקצאות המים לשנת
2013

רשות המים ,מחלקת
אסדרה

הקצאות מים

רשות המים’ תה”ל

עדכון  2009תכנית אב גליל מערבי  -שלב
פתיחה

רשות המים ,תה”ל ,אגף
תכנון

נחלים ,גליל מערבי

רשות המים אגף איכות מים

2004

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2003-2004

רשות המים אגף איכות מים ,נחל שקמה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

רשות המים אגף איכות מים

2005

דו”ח נחלי מנשה משולב 2005

רשות המים אגף איכות מים ,נחלי מנשה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות
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רשות המים אגף איכות מים

2005

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2004-2005

רשות המים אגף איכות מים ,נחל שקמה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

רשות המים אגף איכות מים

2006

מפעל החדרה נחלי מנשה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2005-2006

רשות המים אגף איכות מים ,נחלי מנשה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

רשות המים אגף איכות מים

2007

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2006-2007

רשות המים אגף איכות מים ,נחל שקמה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

רשות המים אגף איכות מים

2008

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2007-2008

רשות המים אגף איכות מים ,נחל שקמה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

רשות המים אגף איכות מים

2011

מפעל החדרה נחל שקמה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2010-2011

רשות המים אגף איכות מים ,נחל שקמה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

רשות המים אגף איכות מים

2011

מפעל החדרה נחלי מנשה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2010-2011

רשות המים אגף איכות מים ,נחלי מנשה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

רשות המים אגף איכות מים

2012

מפעל החדרה נחלי מנשה
דו”ח מעקב איכות מים לשנת
2011-2012

רשות המים אגף איכות מים ,נחלי מנשה ,החדרה
רשות הטבע והגנים ,מקורות

רשות המים אגף איכות מים

2013

תכנית האב מים לטבע -
תקציר דו”ח התקדמות מס’ 1

רשות המים ,המשרד להגנת
הסביבה ,רשות הטבע
והגנים

מים לטבע

רשות נחל הירקון

1995

הירקון-קובץ מאמרים

רשות נחל הירקון

ירקון ,קרקע,
מזהמים, ,חסרי
חוליות ,דגים ,צמחייה

רשות נחל הירקון

1999

כנס חוקרי הירקון

רשות נחל הירקון

ירקון ,בוצה ,חסרי
חוליות ,בריאות
הנחל ,לבנון הירקון,
ניטור ,זיהום

רשות נחל הקישון

נחלים ,ערכיות ,ניקוז,
הסדרה ,רשויות
ניקוז ,נחל גחר ,נחל
מדרך ,נחל שלו ,יובל
שלו ,נחל קישון ,נחל
עדשים

רשות נחל הקישון ,גוטמן
ג’A905+

2004

דו”ח מסכם לשנת  2003רשות
נחל הקישון

רשות נחל קישון

קישון

רשות נחל קישון

2008

נחל קישון

רשות נחל קישון

קישון

רשות נחל הקישון

2013

ערכיות נחלים קישון - 2013
המשך אתרים בוטניים לסימון
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כנרת

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

2009

תכנית אב (טיוטא) אגן נחל
תבור

רשות ניקוז ונחלים ירדן
דרומי

נחל תבור

שור א’

2009

אגמית המים בארצנו  -חדשות
הכנרת  -יוני 2010

רשות ניקוז ונחלים כנרת

רשות ניקוז ונחלים כנרת

2006

מפת פרוייקטים מוצעים
לשיקום ופיתוח נחלים וסביבה

רשות ניקוז ונחלים כנרת

כנרת ,נחלים

שורץ ,נוסבוים

1998

המים בישראל ,צריכה והפקה

משרד התשתיות הלאומיות -משאבי מים
נציבות המים

רשות ניקוז כנרת

1975

דו”ח פעילות מפורט 1.4.74-
31.12.75

מנהלת הכנרת

כנרת

שחל ר’ ,זלץ ד’ ,לוין ע’ ,דולב ע’

2012

סיכום סקר לוטרות 2012

רשות הטבע והגנים ,החברה לוטרה ,נחלים
להגנת הטבע

רשות ניקוז כנרת

2006

אגמית המים בארצנו

רשות ניקוז כנרת

כנרת

שחם ג’

1999

שיקום נחלי ישראל

רשות ניקוז כרמל

2004

הסדרת נחלים בזיקה לערכי
טבע ,מורשת ונוף

רשות ניקוז כרמל

נחלים ,הסדרה ,כרמל

רשות ניקוז קישון

2009

פרוגראמה לביצוע מערך
טיילות ושיקום אקולוגי בנחל
ציפורי

רשות ניקוז קישון ,מינהלת
נחל ציפורי

נחל ציפורי

רשות ניקוז שקמה-בשור

2005

שקמה  -בשור

רשות ניקוז שקמה בשור,
משרד החקלאות ופיתוח
בכפר

שקמה ,בשור

משרד הג”ס ,קק”ל

בשור ,שקמה,
לכיש ,שורק ,ירקון,
אלכסנדר ,חדרה,
תנינים ,נעמן ,ציפורי,
קישון ,ירדן ,חרוד,
שיקום

שחם ג’

2001

תוכנית שיקום שמורת החולה

רשות הטבע והגנים

החולה  ,שיקום

שחם ג’

2002

זכות הטבע למים

רשות הטבע והגנים

זכות הטבע למים

שחם ג’

2002

תוכנית שיקום שמורת החולה

רשות הטבע והגנים

חולה ,שיקום

רשות שמורות הטבע

1980

שמורת טבע הבטיחה התנגדות רשות שמורות הטבע
להכשרת שטחים

בטיחה

שחם ג’

2003

זכות הטבע למים -דרישות מים המשרד לאיכות הסביבה
עבור גופי מים ובתי גידול לחים ורשות הטבע והגנים

רשות שמורות הטבע

1987

נחל ערוגות מאמרים וסכומי
רקע לתכנית ממשק הנחל

רשות שמורות הטבע

בטיחה

שחם ג’

2007

ש.ור .אדריכלים

2000

שמורת טבע -עינות צוקים -עין רשות הטבע והגנים
פשחה

עינות צוקים ,עין
פשחה

היתכנות הידרולוגית ליצירת
גופי מים באדמת הכבארה.
דו”ח שלב א’  -סיכום נתונים

שחם ג’

2009

שביט א’ ,אגוזי ר’ ,פורמן א’,
גלזמן ה’ ,מירליס ו’

2008

ניתוח הידרולוגי של תנועת מים רשות המים
ומזהמים באפיק נחל כזיב

נחל כזיב

היתכנות הידרולוגית ליצור גופי רשות ניקוז כרמל ,קיבוץ
מעגן מיכאל ,רשות הטבע
מים באדמות הכבארה
והגנים

שביט א’ ,גורן י’ ,אגוזי ר’ ,פורמן
א’ ,גלזמן ה’ ,מירליס ו’

2009

ניתוח הידרולוגי של תנועת מים רשות המים
ומזהמים באפיק נחל כזיב; דו”ח
חצי שנתי

נחל כזיב

ביצה ,כבארה ,תמסח

ביצה ,כבארה ,תמסח

שחם ג’ ,לביא נטיף מהנדסים

2007

פיתוח ושיקום אגן נחל
שורק ,שילוב משאבי המים
הטיבעייםוהקולחים ,ריכוז נתוני
תכן .דו”ח מס’ 1

רשות ניקוז שורק-לכיש,
רשות המים

נחל שורק ,שיקום

שחם ג’ ,מינצקר ח’ ,כנען ג’

1990

חלופות שמוש באדמות החולה

עידן שרותי פרסום בע”מ

חולה ,אגמון ,ירדן

חלופות שמוש באדמות החולה
סקר ייתכנות

משרד החקלאות ועדת
החולה

חולה ,אגמון ,ירדן

2002

תכנית שיקום שמורת החולה
תכנון כללי

רשות הטבע והגנים

חולה ,שיקום

1997

השפעת המאגרים ברמת
הגולן על המשטר ההידרולוגי,
המורפולוגיה והצומח של
האפיקים במורד ,בהדגמת נחל
משושים ונחל דליות

עבודת גמר לתואר M.Sc

גולן ,מאגרים ,סכירה,
נחלים

2013

מאגרי הגולן – השפעה
סביבתית .נחלים ומים בגולן

שביט ,להב ,כרמל ,ברגר

2006

דיווח מדעי סופי לסיכום
הפרויקט  -תעלות ניקוז כגורם
רב מטרתי  -ניקוז עודפי נגר
ובית גידול לחי ולצומח.

רשות ניקוז כנרת

תעלות ניקוז ,חולה,
חי ,צומח

שדות א’ ,זק י’

1975

דרישות מים בנחלי הגולן

רשות שמורות הטבע

גולן ,נחלים ,הקצאות
מים

שחם ג’ ,שחם ג’

שהם ד’

1971

תכנית אב לניקוז עמק החולה
דו”ח מס’  3מערכת הירדן
ויובליו תכנית מסגרת

תכנון המים לישראל

ניקוז ,חולה ,אגמון

שטובר -זיסו נ’

שהרבני מ’ ,מיכלסון מ’ וסימון א’

1978

איתור תמלחות בחוף הצפון
מזרחי של הכנרת (עמק
הבטיחה) דו”ח התקדמות
לשנת 1977-78

תה”ל

בטיחה ,מלחה
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גיורא שחם הנדסת משאבי
סביבה ומים

זכות הטבע למים

שחם ג’ ,מינצקר ח’ ,כנען ג’

שטובר-זיסו נ’ ,ענבר מ’ ,קפלן ד’,
גלזמן ה’ ,אורטל ר’

 ,אוניברסיטת חיפה,
הפקולטה למדעי החברה
והמתמטיקה ,החוג
לגיאוגרפיה.
יד יצחק בן-צבי

גולן ,מאגרים ,סכירה,
נחלים
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שטובר זיסו נ’ ,ענבר מ’ ,קפלן ד’,
גלזמן ה’

2002

השפעת מאגרי המים ברמת
הגולן על המשטר ההידרולוגי,
המורפולוגיה והצומח של
האפיקים במורד ,בהדגמת נחל
משושים ונחל דליות

ספר מחקרי גולן

מאגרי מים ,נחל
משושים ,נחל דליות,
סכירה ,נחלים

שטרנברג ד’

1984

הקשר בין הצומח והשטפונות
בנחל זויתן

אוניברסיטת חיפה

זוויתן ,שיטפונות ,נגר

שי א’

1990

סכום מפקד עופות מים
1988/89

רשות שמורות הטבע

עופות מים ,ניטור

שיצר ד’ ,סיני י’

2012

סקר שמורות וגנים לאומים
במערב חופי הכנרת 2011 -

רשות שמורות הטבע

נחל עמוד ,נחל צלמון

שליב ג’

1972

הידרוגיאולוגיה של איזור נחל
פרעה

תכנון המים לישראל

נחל פרת

שליב ג’

2000

מעיין הנעמן -ניתוח הידרולוגי
של משטר הנביעה

רשות הטבע והגנים ,נציבות
המים

נעמן ,עין אפק

שליב ג’

2006

עדכון הידע ההידרוגיאולוגי
לאגן עינן בגליל העליון המזרחי
והצעות לפיתוח ההפקה

נציבות המים

עינן

שליב ג’

2009

סקר הידרוגיאולוגי על עין
מלקוח

רשות הטבע והגנים

עין מלקוח

שליב ג’

2010

עין בדולח ומעיינות סמוכים

אגירה שאובה ,רשות הטבע
והגנים

עין בדולח

שליב ג’

2011

סקר המעיינות באגן נחל עמוד

רשות הטבע והגנים

נחל עמוד ,מעיינות

שלם ל’ ,גזית א’ ,ספיר י’

2011

פארק טבע קהילתי  -שיקום
שטחים חקלאים לא מנוצלים
ע”י השבה של המגוון הביולוגי
 -צומח השרון ובריכת חורף

אוניברסיטת תל-אביב

שיקום ,הכפר הירוק,
בריכת חורף

שלמון ב’

2011

תיק ממשק שמורה  -חולות
סמר

רשות הטבע והגנים

חולות סמר ,נחל
תמנע ,נחל מנגן ,נחל
ססגון ,נחל כדכד

תה”ל

שלמון ב’

2012

תיק ממשק ערבת עברונה

רשות הטבע והגנים

מלחת עברונה

תה”ל

שמידע א’ ,פולק ג’

2007

הספר האדום .צמחים בסכנת
הכחדה בישראל ,כרך א’

רשות הטבע והגנים ,המשרד צמחים ,סכנת
הכחדה
להגנת הסביבה ויד הנדיב

שמידע א’ ,פולק ג’ ,פרגמן-ספיר
א’

2011

הספר האדום .צמחים בסכנת
הכחדה בישראל ,כרך ב’.

רשות הטבע והגנים,
והמשרד להגנת הסביבה

צמחים ,סכנת
הכחדה

שני ,בראור ,פיקסלר ,קליין

2011

תכנית אב ארצית ארוכת טווח
למשק המים

רשות המים

משאבי מים

שפי מ’ ,פאעור א’ ,סבח ע’

2010

סקר בריכות חורף באזור יו”ש

רשות הטבע והגנים

בריכות חורף ,יו”ש
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שפירא ד’ ,מזור

2003

עומסי מזהמים בנחלים

המשרד לאיכות הסביבה

נחלים ,זיהום

שפירא ד’ ,מזור

2004

עומסי מזהמים בנחלים

המשרד לאיכות הסביבה

נחלים ,זיהום

שפירו ג’

2006

הדיג וחקלאות המים בישראל
בשנת 2005

משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,אגף הדיק וחקלאות
המים

דגים ,דייג

תחזוקת נחלים ותעלות ניקוז
מתוך היבטים אקולוגיים  -דו”ח
סופי

רשות הטבע והגנים

נחל ברקן ,ניקוד,
הסדרה ,רשויות ניקוז

תה”ל

1970

תכנית אב לניקוז אזור נעמן

תכנון המים לישראל

נעמן ,ניקוז

תה”ל

1995

תוכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי-
אזור הירקון

תכנון המים לישראל

ניקוז ,שיטפונות,
רשויות ניקוז ,ירקון

תה”ל

1995

תוכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי-
אזור הכרמל

תכנון המים לישראל

ניקוז ,שיטפונות,
רשויות ניקוז ,כרמל

תה”ל

1995

תוכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי-
אזור קישון

תכנון המים לישראל

ניקוז ,שיטפונות,
רשויות ניקוז ,קישון

תה”ל

1995

תוכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי-
אזור שקמה ובשור

תכנון המים לישראל

ניקוז ,שיטפונות,
רשויות ניקוז ,שקמה,
בשור ,נחל אבטח

1995

תוכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי-
גליל מערבי

תכנון המים לישראל

ניקוז ,שיטפונות,
רשויות ניקוז ,גליל
מערבי

תה”ל

1995

תכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי
ירדן דרומי וערבה

תכנון המים לישראל

ניקוז ,שיטפונות,
רשויות ניקוז ,ירדן
דרומי ,ערבה

1995

תכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי
אזור כנרת

תכנון המים לישראל

ניקוז ,שיטפונות,
רשויות ניקוז,
כנרת,הירדן העליון

1995

תכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי
מבוא

תכנון המים לישראל

ניקוז ,שיטפונות,
רשויות ניקוז ,גליל
מערבי ,קישון ,אזור
השרון ,חדרה ,שורק,
לכיש

משרד התשתיות-נציבות
המים

ירמוך ,סכירה

שקדי י’ ,וולצ’אק מ’ ,סיני י’ ,שדות 2004
א’

תה”ל

תה”ל

1997

תסקיר השפעה על הסביבה-
סכר עדסיה ,נהר הירמוך
תוכנית ג9482/
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תה”ל

2002

מפעלי ה.מ עינן ועין אביב
בחינת מקור המים העתידי

נציבות המים

עינן ,עין אביב ,דישון

תה”ל

2006

אבטחת זרימה לאורך נחל
תנינים ובחינת העתקת נקודת
תפיסת המים של קיבוץ מעגן
מכאל

תהל

תנינים

תה”ל

2012

תכנית אב לאספקת מים לטבע רשות המים ,תה”ל,
AMCG
דו”ח  - 1סקר ספרות ומאגר
מידע

AVIV -

משאבי מים ,מים
לטבע

תה”ל

2013

תוכנית האב מים לטבע
(טיוטה ,מסמך בהכנה)

רשות הטבע והגנים ,רשות
המים והמשרד להגנת
הסביבה

זכות טבע למים

תה”ל חטיבת המים

2000

זרימות בנהר הירדן התחתון

מדינת ישראל ,משרד
התשתיות הלאומיות ,נציבות
המים ,אגף תיכנון

ירדן תחתון

תה”ל מהנדסים יועצים בע”מ

2000

פיתוח מפעל שפד”ן לאספקת
 160מלמ”ש-דו”ח מסכם

מדינת ישראל-נציבות המים שפד”ן ,החדרה,
קולחין

תה”ל ,לביא נ’  ,צנובר יועצים

1998

נציבות המים -האגף
הכנת תוכנית פעילות
לפרוייקט .מיתון שטפונות באגן לשימור קרקע וניקוז
ירקון  -איילון

תה”ל ,רשות הטבע והגנים ,רשות 2013
המים והמשרד להגנת הסביבה

נחל שילה ,נחל נטוף,
ירקון ,נגר ,שיטפונות

תוכנית האב מים לטבע  -דו”ח
התקדמות מספר 1

רשות הטבע והגנים ,רשות
המים והמשרד להגנת
הסביבה

זכות טבע למים

תור י’ ,סקוטלסקי א’

2006

תיק ממשק לשמורת טבע וגן
לאומי ארבל

רשות הטבע והגנים

ארבל

תכנון המים לישראל

1995

תכנית אב להגנה מפני
שטפונות ולניצול מי נגר עילי

תכנון המים לישראל

משאבי מים ,נגר
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