1.10.2013
חוזר שני לסדנא בנושא:

מצאי וביקוש מים בישראל על רקע שינויים בטכנולוגיות מים ,אקלים ומגמות
צריכה
לאחר שלוש שנים רצופות של משקעים בסביבות הממוצע הרב שנתי ואספקה של כ300 -
מלמ"ק בשנה ויותר של מי ים מותפלים ,שבאו לאחר הבצורת המתמשכת בין השנים – 2004
 .2009כעת ,שהקצאת מים שפירים לחקלאות חוזרת לרמה של  600מלמ"ק לשנה ומובטחת
לשלוש שנים; עכשיו ,על סף הגעה ליכולת התפלה של כ 600 -מלמ"ק בשנה של מי ים,
וכשהצרכן העירוני משלם כ 10 -שקלים למ"ק; בסתיו הנוכחי ,לאחר שהתרחקנו מרחק סביר
מחרדת הבצורת אנו מעוניינים להיפגש שוב ולדון בנחת בהווה ובעתיד של מקורות המים,
וסוגיות המעסיקות את צרכני המים החקלאיים והאחרים.
בעקבות ההצלחה של המפגשים הקודמים )נובמבר  2011ונובמבר  (2012שעסקו בהשפעת
איכויות המים השונות על החקלאות והשפעת שימושי קרקע חקלאיים שונים על איכות המים,
המפגש השנה ישמור על אותה מתכונת ,אך יעסוק בסוגיות של מצאי מים היום ובעתיד ,סוגי
מים והתועלת החקלאית מהשימוש בהם ,ומגמות צריכה .הסדנא תכלול הרצאות מוזמנות וזמן
מספיק לדיונים פתוחים .מטרת המפגש היא להתעדכן במצב ובתחזיות לעתיד ,לאפשר לעוסקים
במשאבי המים ולצרכני המים לשמוע ולהשמיע את קולם בנושאים הרלוונטיים ,ולהנגיש את
המחקר לרגולציה ולהיפך.
הסדנא תתקיים ביום חמישי ה 7 -בנובמבר  ,2013באולם הסמינרים של המכון למדעי הקרקע,
המים והסביבה ,במרכז וולקני בבית דגן .ההשתתפות היא ללא עלות אך כרוכה בהרשמה
באמצעות דואר אלקטרוני לדני קורצמן  ,daniel@agri.gov.ilמספר המקומות מוגבל.

סדר היום לסדנא
 :9:00 – 8:30התכנסות וכיבוד קל
 – 9:20 - 9:00מושב א' :ברכות
מני בן חור  -מנהל המכון למדעי הקרקע ,המים והסביבה  -מרכז וולקני
אברהם טנא  -מנהל יחידת ההתפלה – רשות המים
יורם קפולניק  -ראש מנהל המחקר החקלאי
 12:10 – 9:20מושב ב' :מצאי המים :הערכות מצב ,והשלכות אפשריות יושבי ראש – דני
קורצמן – מרכז וולקני ,דורון מרקל – רשות המים
יעקב ליבשיץ )רשות המים( – מילוי חוזר מגשם בישראל :הערכה
9:40 - 9:20
מעודכנת של השירות ההידרולוגי
אברהם טנא )רשות המים( – ההתפלה בישראל עבר הווה ועתיד
10:00 - 9:40
חיים גבירצמן )האוניברסיטה העברית(  -האם מדינת ישראל תהפוך
10:20 -10:00
ליצואנית מים לשכנותיה?
שבתאי כהן )מרכז וולקני( – חששות משינויי אקלים והשפעתם על
10:40 - 10:20
חקלאות ישראל

11:00 - 10:40
11:20 – 11:00
11:40 – 11:20
12:10 – 11:40

הפסקת קפה
ישראל גב )רשות המים( – תפיסת הניהול של משאבי המים הטבעיים
בעידן ההתפלה
מיקי זיידה )רשות המים( – אתגרים מרכזיים במשק הקולחים
דיון* בנושאי מושב ב' בהנחיית יושבי הראש

 12:40 – 12:10ארוחת צהרים קלה
 :15:10 – 12:40מושב ג' :צריכת מים חקלאית :כמות ,איכות ,תועלת ,ומגמות בצריכת
המים הכללית .יושבי ראש  -מני בן חור – מרכז וולקני ,דני גרינוולד – רשות המים
 13:00 – 12:40שמואל אסולין )מרכז וולקני( – השפעת איכות מי ההשקיה על יעילות
השימוש במים – מקולחים עד מותפלים
 13:20 –13:00בני בר יוסף )מרכז וולקני ,אמריטוס(  -מודל לאופטימיזציה של איכות וכמות
מים ברמת האזור :הערבה התיכונה כמקרה מבחן
 13:40 – 13:20דוד רוסו )מרכז וולקני( – השפעת איכות מי ההשקיה על התכונות
ההידרוליות של הקרקע והשלכותיה לגבי זרימה והסעה בתת הקרקע
 13:50 – 13:40הפסקת קפה קצרה
 14:10 – 13:50יואב כסלו )האוניברסיטה העברית ,אמריטוס( " -פריון המים" בחקלאות
 14:30 – 14:10שרון נוסבוים )רשות המים(  -צריכת מים מגמות וביקושים .
15:10 – 14:30

דיון* בנושאי מושב ג' בהנחיית יושבי הראש

 :15:25 – 15:10סיכום הסדנא – מני בן חור – מרכז וולקני ,ישראל גב – רשות המים
* הקהל מוזמן בחום להשתתף בדיונים ע"י העלאת שאלות ונושאים לדיון ,הצגת עמדה ותובנות
בתחום נושאי המושבים .משתתפים המעוניינים להציג את עמדתם במצגת קצרה )עד 3
שקפים ו 5 -דקות הצגה( מתבקשים לעשות זאת בתיאום מראש עם יושבי ראש המושבים
וטעינת המצגת לפני תחילת המושב .בקשות להצגת מצגת קצרה :במסגרת הדיון של מושב ב'
יש להפנות לדני קורצמן  - daniel@agri.gov.ilובמסגרת הדיון במושב ג' למני בן חור -
.meni@volcani.agri.gov.il

בברכת שנה הידרולוגית טובה
הצוות המשותף לארגון הסדנא
דני קורצמן )מרכז וולקני( – מרכז הצוות
מני בן-חור )מרכז וולקני( ,עמיר גבעתי )רשות המים( ,שרה אלחנני )רשות המים( ,ישראל גב
)רשות המים( ,יעקב ליפשיץ )רשות המים( ,דדי רוסו )מרכז וולקני( ואורי מינגלגרין )מרכז וולקני(

