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קול קורא מספר 3
לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מי –
מלו' ד' קיסריה  12במאי 2013
לחברי ולחברות שלו רב,
הכנס השנתי של אי"ל לשנת  2013מתקרב ויתקיי במלו ד קיסריה ,בתאריכי  21במאי  ,2013ימי
ד' ,ה' של השבוע .היו הראשו של הכנס יכלול  8מושבי הרצאות בוקר ואחר הצהרי )כ 50הרצאות(.
בצהרי יתקיי מושב הוקרה מיוחד לוותיקי משק המי ולאחר ארוחת הערב תינת הרצאת זוכה פרס
"גולדשמידט" לשנת  .2013היו יינעל באסיפה כללית של האגודה והקרנת סרט .היו
לסיורי בכרמל ובחו* כרמל ובמתק ההתפלה בחדרה.

השני יוקדש

פרוט התכנית ולוח הזמני מצורפי בהמש.+

הרשמה
לכל מי שטר שלח טופס הרשמה לסילבי והסדיר את התשלו  נא להזדרז ולהירש בהקד
בימי הקרובי.
ההרשמה לכנס השנתי תעשה ע"י מילוי הטופס המצור* בהמש +ותשלו
האפשרויות:

באמצעות אחת משתי

א .שליחת המחאה בדואר לפקודת "האגודה הישראלית למשאבי מי "
הכתובת למשלוח :האגודה ישראלית למשאבי מי ת"ד  , 800בית שמש .99107
ב .תשלו בכרטיס אשראי בטלפו ) 025005494סילבי(.
כתובת מייל למשלוח טופס הרישו ולבירורי נוספי eyal.iawr@gmail.com :
 ההרשמה לכנס מותנית בהסדרת התשלו
 הרשמה לשני הימי ללא לינה עד 29/4/2013
 לאחר  ,15/4/2013ההרשמה לכנס כולל לינה תהיה על בסיס חדרי פנויי במלו
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האירוח בכנס:
האירוח במלו ד קיסריה הוא על בסיס פנסיו מלא ,כולל ארוחות צהריי וערב ביו הראשו ,וארוחת
בוקר ביו השני .ביו הסיור יחולקו שתיה וארוחות צהריי ארוזות .למשתתפי ללא לינה האירוח
כולל ארוחות צהרי וכיבוד בי הארוחות שיוגש לכלל המשתתפי בכנס.
עלות ארוחת ערב לאורח שאינו ל במלו + - 140מע"מ.
הסעות לכנס:
הסעה מאורגנת אל הכנס )ובחזרה( תצא מרכבת צפו בתל אביב ההסעה תהיה ללא תשלו  .הפרטי
הסופיי לגבי ההסעות יפורסמו לקראת הכנס .אנא ציינו בעת ההרשמה הא את מעונייני בהסעה.
קיומ של הסעות מותנה במספר מינימו של נרשמי .
אתר אינטרנט מחודש:
אנו שמחי לבשר על פתיחתו של אתר אינטרנט מחודש של האגודה:
/http://www.eyal-water.org
האתר מעודכ בכל פרטי הכנס הקרוב .כול מוזמני לבקר ולהתרש  .הצעות לשיפור יתקבלו
בברכה.

בברכה,
ד"ר ישראל גב
יו"ר האגודה הישראלית למשאבי מי
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טופס הרשמה
לכבוד :סילבי ויטנברג  ,טל. 0505063076 ,025005494 .
אי"ל  אגודה ישראלית למשאבי מי ,ת"ד  800בית שמש .99107
אבקש לרשו אותי לכנס שיתקיי בתארי:+
 21במאי  2013במלו' ד' קיסריה
ש משפחה וש פרטי_____________________________________________
כתובת בבית_____________________________________________________
מיקוד __________
___________________________
עיר
טל' נייד___________________
________________
טל' בבית
_________________________________________________
מקו עבודה
_________________________________________________
כתובת )ע(
________________________ מיקוד _______________________
עיר
טל' )ע(_________________________פקס )ע(__________________________
דואר אלקטרוני ________________________________@__________________
אני מעוניי'/נת להציג הרצאה
*מצורפת המחאה מס'__________

פוסטר ______
על ס_______________ +ש"ח וכוללת:

חבילות השתתפות

עלות )(2
כולל מע"מ

אד בחדר זוגי *

750

אד בחדר יחיד

1100

אד בחדר של שלושה *

650

נלווה בחדר זוגי

650

השתתפות ליומיי ללא לינה **

500

השתתפות ליו הראשו' בלבד

320

השתתפות ליו השני בלבד

300

נא לסמ' ב X

שמות שותפי לחדר

הסעה
* יש לציי בעת ההרשמה מי השות* או השותפי לחדר.
* הרשמה מחייבת תשלו מיידי
** הרשמה ללא לינה עד 29/4/2013
•

לסטודנטי ולפנסיונרי המשתתפי בכנס מלא )כולל לינה( תינת הנחה בס.- 50 +

•

לאחר  ,15/4/2013ההרשמה לכנס כולל לינה תהיה על בסיס חדרי פנויי במלו.

•

מחירי ביטול הרשמה :למבטלי לאחר ה  15.4.13ינוכו  - 200מסכו התשלו .

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מי )אי"ל(
מלו ד קיסריה  12במאי 2013
תוכנית הרצאות וסיורי
אי"ל
האגודה הישראלית
למשאבי מי

יו ד' 01.05.2013
08:15 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15

10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00

11:00 – 11:15

התכנסות והרשמה
ברכות ודברי פתיחה  ישראל גב ,יו"ר האגודה
הידרואינפורמטיקה  טכנולוגיית המידע ) (ITכבסיס לניהול משק מי  יצחק כפולר
הפסקה
מושב  :1הידרולוגיה עילית :גש ,התאדות ,נגר עילי,
וסח)  חלק א'

מושב  :2זיהו תעשייתי של מקורות מי ושיקומ –
חלק א'

לדעת את הגבול  היכולת לזהות מגמות משקעי  היבטי
גלובליי וממצאי לאזורנו
מורי ,א.
תאי גש קונבקטיבי :תכונותיה המרחביות והעיתיות
ויישומ במנוע מזגאוויר לאזור רמות מנשה
פלג ,נ ,.מורי ,א,.
מודלי הידרומטאורולוגי לחיזוי שיטפונות בישראל בהדגמה
על שיטפונות ינואר 2013

זיהו תעשייתי של מקורות המי בישראל – היקפי ופתרונות

אלחנני ,ש ,.רש) ,ג ,.שגיא ,ש ,.גל ,ה ,.עבו ,ה.
שימוש במודלי ממוחשבי להערכת סיכוני באתרי מזוהמי,
כבסיס להתווית פעולות שיקו
עבו ,ה ,.רש) ,ג ,.אלחנני ,ש.
ביצוע פיילוט לשיקו במקו ) (IN-SITUשל מי תהו באקוויפר
החו) המזוהמי בתרכובות אורגניות מוכלרות,באמצעות חמצו
כימי
גבעתי ,ע,.
למפרט מ ,.קרויטרו ל ,.ברנוי נ ,.שטרמר י ,.לופהול ס ,.רש) ג.
אפיו סינופטי והגדרת אינדקסי לחיזוי שיטפונות בזק בדרו מודל מרחבי ) (D3לזרימה והסעת מזהמי באקוויפר החו) תחת
האר,
אזור התעשייה בחולו – השלכות על אפשרויות שיקו
האקוויפר
ברטוב ,מ ,.דיי ,א ,.מורי ,א.
ברנוי ,נ ,.דפני ,א ,.למפרט ,מ ,.קרויטרו ,ל , .עבו ,ה ,.רש) ,ג.

הפסקה ומושב פוסטרי

11:
11:15 – 11:30

מושב  :3הידרולוגיה עילית :גש ,התאדות ,נגר עילי,
וסח)  חלק ב'

מושב  :4זיהו תעשייתי של מקורות מי ושיקומ –
חלק ב'

11:30 – 11:45

השפעות שינוי אקלי צפויי בישראל על מבנה ותכונות
הידראוליות של הקרקע ושעורי נגר עילי וסח)
ב חור ,מ.
התאדות ממאגרי מי באזורי אקלימיי שוני בישראל:
מדידות ומודלי
טנאי ,י ,.בהר ,מ ,.כה ,ש ,.אסולי ,ש ,.ברגר ,ד.
מוצאי נחלי וזרימת מי י במעלה נחלי מישור החו)
קליי ,מ ,.לייכטר ,מ.

ניטור פארק התעשייה קיסריה למניעת פגיעה במפעל המי נחלי
מנשה
של) ,ג ,.אזוב ,י ,.זנדבנק ,א ,.עוז ,ת.
חקירה סביבתית ברזולוציה גבוהה של אתר מזוה ערבי נחל
כדוגמא
רש) ,ג ,.דבורי ,נ ,.עבדת ,ח ,.שוער ,נ ,.טל ,ג ,.אלחנני ,ש.
המצאות חומרי נפ ,במקורות מי בישראל
פנקרטוב ,א ,.גסר ,ג ,.שגיאב משה ,ש ,.אלחנני ,ש ,.לב ע.

12:15 – 12:30

דינאמיקה של קיימות :מאפייני מאז המי בלימני בזמ
אירוע הצפה ולאחריו והשפעת על התפתחות יער הסוואנה
בלימ וסביבתו
יצחק ,י ,.ארגמ ,א ,.פזיק ,א.
מידול אבדני תמסורת בעת שיטפו לאור -ערו ,נחל מדברי:
מקרה נחל פאר
רונאלירז ,ג ,.דודי ,א ,.גינת ,ח ,.בלומברג ,ד.ג ,.דה ,ע.

איתור מקורות זיהו חומרי נפ ,במי תהו בקידוח חקלאי

11:45 – 12:00
12:00 – 12:15

12:30 – 12:45

12:45 – 13:45

ארוחת צהריי

13:15 – 13:45

מושב פוסטרי

שכטר ,מ.
כללי שפכי מפעלי כלי נוס) לאכיפת איכות השפכי המוזרמי
למערכת הביוב
גל ,ה.

רשימת פוסטרי
.1
.2
.3
.4

מודל הידרולוגי להערכת מאפייני שיטפונות בזק באזורי הצחיחי בישראל  רונ ,א ,.מורי ,א.
הדינמיקה בהרכב האיזוטופי היציבי של צורוני החנק בכינרת  כלי לכימות הנתיבי העיקריי במחזור החנק בכינרת  זילברמ ,ת ,.גבריאלי א ,.לזר ב,.
נשרי ע.
שונות עצמות הגש בסקלה קטנה :תוצאות ראשונות מרשת צפופה של מדי גש והשלכות בנוגע לאי וודאות בנתוני המכ" המטאורולוגי  פלג ,נ ,.ב אשר,
מ ,.מורי ,א.
ההצפה בבת חפר  סיפור של כשל משילות מי ידוע מראש  אלק ,ד.

13:45 – 15:30
13:45 – 14:10
14:10 – 14:35
14:35 – 15:30

15:30 – 15:45

מושב הוקרה לותיקי משק המי והמחקר ההידרולוגי בישראל
כיווני חדשי במחקר ההידרו גיאולוגי הרצאה לזכר של יואל גת ואליהו וקשל ז''ל – אריה איסר
מפגשי ועבודה ע חוקרי ומחקרי לאור -השני בתפקידיי כמהנדס ומנהל מערכות משאבי מי – שאול ארלוזורוב
הוקרה לותיקי משק המי ומת פרס חבר כבוד באגודה הישראלית למשאבי מי

הפסקה ומושב פוסטרי
מושב  :5משק המי הישראלי  כללי :התפלה,
קולחי ,ניהול וקיימות

15:45 – 16:00

משק המי וההתפלה בישראל

16:00 – 16:15

טנא ,א.
הרחקת זרח מרכזי התפלת קולחי שניוניי לשיפור ההשבה
באמצעות ספיחה על מצע גרנולרי

16:15 – 16:30
16:30 – 16:45

16:45 – 17:00

קרטשבסקי ,מ ,.דוזור ,,ק.
,,הקשר האינדוקריני'' :חקלאות – סביבה – בריאות ,השקאה
חקלאית במי קולחי :הא קיימת בעיה?
צולר ,א.
ניהול משק המי במגזר העירוני מבנה ארגוני וכלי ניהול
חרובי ,נ ,.שלהבת ,ש.
צעדי ראשוני לקראת יצירת ערי רגישות מי בישראל
זינגר ,י ,.דלאטיק ,א.

17:00 – 17:15

מושב  :6שפד" :סוגיות ב SAT

מודל ספרתי להדמיית זרימת מי התהו באזור השפד" – מבנה,
יכולות ותוצאות ראשונות
כ ,,י,.
בחינת ישימות וחלופות לשיקו אוגר המי המסומני באזור
השפד"סימולציה של מפלסי ומליחות המי ע הפסקה של
החדרת הקולחי בשיטת SAT
אביטל ,א ,.מטמו ,ד ,.לומלסקי ,ס ,.אמיר ,נ ,.גב ,י ,.גור ,א.
השתנות הרכב הקולחי באגני ההחדרה של השפד" ובחלק
העליו של התוו -הבלתי רווי והמלצות למשטר התפעול
גור ,א ,.בורג ,א ,.גבריאלי,א,.לזר ,ב ,.נגב ,ע ,.קריצר ,ת ,.גוטמ,י.
שימוש בקרבמזפי כסמ להתפשטות קולחי באקוויפר :סיכו
תוצאות סקר מקי) באזור אגני השפד"
נגב ,ע ,.סימחובי ,,ל ,.גוטמ ,י ,.פנקרטוב ,א ,.אלחנני ,ש ,.גסר,
ג ,.לב ,ע.
מודל הידרולוגי תלת מימדי לפיזור מזהמי באזור ה SATשל
השפד" וכיולו באמצעות שיטות קונבנציונאליות ובאמצעות
מיקרומזהמי אורגני משמרי
מיכאל ,ר ,.לב ,ע , .גבירצמ ,ח.

הפסקה ומושב פוסטרי
מושב  :7הידרולוגיה של מי תהו כללי

מושב  :8זרימה והסעה בתוו -נקבובי וסוגיית החנקות
במי התהו מתחת לאזורי חקלאיי

17:15 – 17:30

אקוויפר החו) ,שוב מבט מהקרקע
קורצמ ,ד,.

הטרוגניות של קצבי המסה בתוו -נקבובי וסדוק
לוינסו ,י ,.עמנואל ,ס.

17:30 – 17:45

המודל הקונספטואלי לשיפור מודל זרימה להערכת פוטנציאל
המי באקוויפרי הערבה  גישות חדשות לניתוח מערכות
זרימה דר -העתקי
דבורי ,נ.צ ,.ליבשי ,,י ,.שוער ,נ ,.צוריאלי ,א.
‘שומרי על מי התהו' – ישו מודל  DRASTIC GISלהכנת
מפות רגישות הידרולוגיות לזיהו מי תהו

אפיו שדה הזרימה בתו -התצורה החלוקית של נחל כזיב

17:45 – 18:00

18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 18:45

18:45 – 20:00
20:30 – 21:00
21:00 – 22:30

אס) ,ל ,.לוקי ,,מ ,.ארבל ,י ,.אבני ,ע.
מניעת המלחה וזיהו אקוויפרי ע"י החדרת אוויר דחוס
לקידוחי הגנה
מיכאל ,ב.
השפלת מי תהו באזור מלונות עי בוקק ,י המלח
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