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 )אי"ל) קול קורא ראשון לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים

 2023, במרץ 29-30, בית גבריאל

 

 שלום לכולם,

 מסורת,המשך ה. כ2023הישראלית למשאבי מים לשנת  להודיע על הכנס השנתי של האגודה שמחיםאנו 

סוק של האגודה. הכנס השנה יערך באזור תחומי העיליבת נערוך את הכנס במקום שמהווה עניין רב ב

לניהול המורכבים והמעניינים ביותר החשובים למשאבי המים בישראל וגם הכנרת, שהוא אחד המקומות 

 אספקה ואיכות, עם אינטראקציה רבה בין מים עיליים למי תהום ועם צרכנים רבים ומגוונים.

 פוסטרים, )הרצאותכנס התהליך בניית תוכן השנה, . אנו מבקשים לקבל הצעות למושבים בכנסבשלב זה 

 ."מדעיתהוועדה יבוצע על ידי מציעי המושבים, שיהוו את ה"( וסיורים

אנשי מקצוע נוספים מהתחום ו דסים, יועצים, קובעי מדיניות, מהנים, סטודנטיםאנו קוראים לחוקר

עד אמצע  (tamirk@agri.gov.il) קמאי יש לשלוח לתמיר הצעות למושבים להציע נושאים למושבים.

  .יםפוטנציאלי מרציםאם קיימים , עם כותרת, הסבר תוכן קצר ו(15.11.22נובמבר )

 :דוגמאות לנושאים פוטנציאלים

 ,גיאומורפולוגיה-הידרו, גיאולוגיה-הידרו אגן הכנרת: הידרולוגיה, אספקת מים ,

 הידרומטאורולוגיה ומשקעים

  (אגירה, הולכה, תאגידיםבכלל ובאגן הכנרת בפרט ) אספקת המים בישראלמערכות 

 הידרולוגיה( :i )מי תהום ,(ii )מים עיליים ,(iii )תווך לא רווי 

 של מקורות מים וזיהום תהליכי המלחה ,גיאוכימיה 

 ום מים כתוצאה מפעילות חקלאיתמים וחקלאות: מים להשקיה, זיה 

  :פרט לחקלאות( מים ממקורות זיהום תעשייתייםזיהום של מקורות מים ותעשייה( 

 ניטור, טיפול והשבה של שפכים ביתיים, חקלאיים ותעשייתיים 

 (אקוויפריםמקורות מים )בעיקר  ופיתוח םשיקו 

 העשרה מנוהלת של אקוויפרים (Managed Aquifer Recharge)  

לייחד חלק  . על כן, נרצההכוונה היא לשלב בין נושאים ייחודיים לאזור וכאלה שהם יותר כלליים

 אגן הכנרת וגם מושב ייחודי לכנרת עצמה. בנוסף,משמעותי מהכנס לנושאים הקשורים למשאבי המים ב

 הידרולוגיה ומשאבי מים. יבנושאמושבים אחרים, שונים ומגוונים, , נשמח לרגילכ

 .(בהמשךוענק פרס רונית נתיב )פרטים במסגרת הכנס השנה, י

נובמבר יצא קול קורא שני ועיקרו יכלול את המושבים )להרצאות ופוסטרים( עם בקשה  לקראת סוף

 .יריםלהגשת תקצ

 בברכה

 ועד האגודה הישראלית למשאבי מים
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