
קול קורא להגשת תקצירים לגיליון 
מיוחד בנושא קיימות עירונית 

בערי העולם מתרכזות בעיות מורכבות, היוצרות עומס כבד על משאבי הסביבה. לפיכך, מתעוררת ההכרה בצורך לאמץ 
דרכי התנהלות מקיימות בערים, שיביאו להפחתת העומס על משאבי הסביבה, להשאת התועלת החברתית ולשיפור 
איכות החיים של תושבי העיר. בישראל, שמעל ל-90% מאוכלוסייתה עירונית, עיסוק בסדר יום עירוני ומקיים הוא קריטי 

לעיצוב מדיניות סביבתית מושכלת. 

לקראת צאתו של גיליון מיוחד של אקולוגיה וסביבה  – כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה – שיוקדש לנושאים אלה, 
אנו מתכבדים להזמינכם לתרום מהידע ומהניסיון המעשי שלכם לקהילה המדעית והמקצועית העוסקת בתחומים 

שונים של איכות הסביבה בישראל. 

הגיליון יתמקד בנושאים הבאים: 

יש להגיש תקצירים בעברית, שאורכם לא יעלה על 200 מילים, עד לתאריך 27 בפברואר 2016. 

www.goo.gl/eo8T3X :ההגשה תתבצע בכתובת

בטופס יש לציין את הנושא או הנושאים מתוך אלה המפורטים למעלה שלדעתכם התקציר מתאים להם, וכן את 	 
 סוג התוכן המוצע: מאמר סקירה )עד 2,300 מילים(, מאמר מחקרי )עד 1,500 מילים(, ידיעה קצרה או מאמר דעה 

)עד 600 מילים(.
על התכנים להתאים לקהל קוראים מגוון, הכולל אנשי מקצוע ממגוון דיסציפלינות ומגזרים.	 
כותבים שתקציריהם ייבחרו להיכלל בגיליון המיוחד, יתבקשו להגיש את כתב היד המלא במהלך אפריל.	 
המאמרים שיוגשו יעברו תהליך של ביקורת עמיתים, וייבחרו סופית על סמך חוֹות הדעת המדעיות ושיקולי העורכים.	 

הנחיות להגשת תקצירים:

 )valerie@jiis.org.il( לשאלות ניתן לפנות לולרי ברכיה, העורכת האורחת 
)editor@isees.org.il( או לשחר בוקמן 

www.magazine.isees.org.il לפרטים נוספים אודות כתב העת

צמצום המדרך הסביבתי של העיר	 
היערכות לשינוי אקלים )חיזוק החוסן האקולוגי והחברתי, מיקרו-אקלים( 	 
ניהול תשתיות בעיר חכמה )אנרגיה, מים, נגר(	 
שימוש יעיל במרחב )שטחים ציבוריים, שטחים פתוחים, שטחים תת-קרקעיים(	 
אפשרויות לניהול אורח חיים מקיים )קהילות עירוניות, שימוש משותף במשאבים, כלכלה שיתופית(	 
ממשק בין מערכות עירוניות למערכות אקולוגיות )טבע עירוני, מגוון ביולוגי עירוני, הקשר בין העיר למרחב(	 
דיור מקיים ובר-השגה )שכונות מקיימות, בנייה ירוקה(	 

ניתן להגיש תקצירים למאמרים מחקריים, למאמרי סקירה, למאמרי דעה ולידיעות קצרות.
תקציר למאמר מחקרי חייב לכלול הסבר על מטרת המחקר, שיטות, תוצאות ומסקנות.

מיזמים  מובילי  החלטות,  מקבלי  מקצוע,  אנשי  מתקדמים,  לתארים  סטודנטים  חוקרים,  מזמין  וסביבה  אקולוגיה 
בשטח ואת כלל העוסקים בתחום הקיימות העירונית להגיש תקצירים בנושאים הללו. מתוך התקצירים הראויים ביותר 

ייבחרו הכותבים בגיליון.
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