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 . מקורות1נספח 

דו"ח מסכם.  –פיילוט לניטור התנגשות עופות בקו מתח עליון בעמק יזרעאל  .2018יושע ד. [ 1]

 חברת החשמל, החברה להגנת הטבע רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה.

 תכנית מתאר ארצית – 2/10/ד/  10תמ"א . 2020. היהמועצה הארצית לתכנון ולבני[ 2]

נוסח להעברה להערות הוועדות  .הוראות התכנית, (2שינוי מס' ) וולטאיים-למתקנים פוטו

 .1965–ה, תשכ"היחוק התכנון והבניר, ולהשגות הציבו המחוזיות

 שנת סיכום – איילון עמק מקטע – 18 ל"תת כנף במסגרת-. ניטור בעלי2019[ מירוז א. 3]

 .ייעוץ אקולוגי וצפרות –ניטור. חובארה 

. הספר האדום של העופות בישראל. החברה להגנת 2017ואחרים.  וין ג, לבינגר ז[ מירוז א, 4]

  הטבע ורשות הטבע והגנים.

צמצום התנגשות עופות בקווי מתח ניתוח רגישות ארצי ומתווה  .2019לבינגר ז. ומירוז א [ 5]

 לפתרון. חברת החשמל, החברה להגנת הטבע רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה.

. מסמך מדיניות – 2030יעדי משק האנרגיה לשנת  .9201. משרד האנרגיה[ 6]

www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf 

. AEWAוהסכם  CMSהמשרד להגנת הסביבה. אמנת  [7]

-www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international

S.aspxConventions/CultureHeritageConvention/Pages/CM 

 מאגרי על סולאריים פאנלים הצבת לתכנון . הנחיות2019[ רשות המים ומשרד הבריאות. 8] 

 קולחין.

הצעה לדירוג מאגרי מים על בסיס תרומתם  .2018ואחרים. שטייניץ ע, וין ג, הצופה א [ 9]

 .למגוון הביולוגי. פרסומי חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים

[10] AEWA. 2005. Conservation guidelines no.3. Guidelines on the preparation 

of site inventories for migratory waterbirds. Prepared by Wetlands International 

and Adopted by the Meeting of the Parties to AEWA at its second session 

(September 2002, Germany) Last update 19-4-2005. 

[11] AEWA. 2015. Addressing impacts of renewable energy deployment on 

migratory water birds resolution 6.11. 6th Session of the Meeting of the Parties 

9–14 November 2015, Bonn, Germany. 

[12] CMS. 2014. African-Eurasian Migratory Landbirds Action Plan (AEMLAP) 

Improving the Conservation Status of Migratory Landbird Species in the 
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African-Eurasian Region (Prepared by the African-Eurasian Migratory 

Landbirds Working Group) Adopted by the 11th Meeting of the Conference of 

the Parties to CMS. 

[13] Levin N, Elron E, and Gasith A. 2009. Decline of wetland ecosystems in 
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