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

  27-28/3/2019חצבה, 

. לראשונה 2019אנו מתכבדים להודיע על קיום הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים לשנת 

לאחר שנים רבות הכנס ייערך בערבה התיכונה, באחד האזורים המורכבים והמעניינים ביותר מבחינת 

הכנס . ה, ועודכימי-, גיאוניהול של משאבי מים, איכות מים, הידרולוגיה של מי תהום ומים עילייםאספקה ו

)שבו  והיפה, אשר נמצא בסמוך למו"פ ערבה תיכונה ולבי"ס שדה חצבה החדשמבקרים ויידור יערך במרכז 

 .כל אלו כמובן בעזרתכם האדיבה –וסיורים שתכלול הרצאות, פסטרים  מרתקתתוכנית אנו מצפים ל .נלון(

  נושאי הכנס

בהחלט אפשר להגיד שזה אזור שלא נבהל בקלות  אם כבר יש יתרון )מבחינת אספקת מים( לאזור הערבה,

רובם המכריע מתגורר ש, תושבים 45,000-באזור הערבה )בין דרום ים המלח לאילת( חיים כ מהמילה בצורת.

 המים מערכתהאזור מנותק כמעט לחלוטין מעל חקלאות. בעיקר ם מימתקיי , ואשרמושביםבבקיבוצים ו

ובאיכות מים ירודה. אף על פי כן התפתחה  חמורומאופיין בתנאי אקלים קיצוניים, במחסור מים  הארצית

ה עצמל רכשה, ובשל כך גם אתגרים אלולהתמודד עם  ייחודיותשמצאה דרכים משגשגת,  באזור חקלאות 

 . מוניטין עולמי

ים באזור )ניהול, אספקה, משאבי המלנושאים הקשורים ל חלק משמעותי מהכנסמטבע הדברים נרצה לייחד 

גיאולוגיה -הידרולוגיה, וכו'(. עקב הקרבה לים המלח ייתכן שיוקדש גם מושב מיוחד וסיור בנושא ההידרו

  .לשמוע עבודות אחרות בנושא הידרולוגיה ומשאבי מיםנשמח וכמובן, כמדי שנה,  .אגן זההייחודית של 

לתאר שני  יות\, אנשי שטח, סטודנטיםות\, יועציםות\, קובעי מדיניות, מהנדסיםות\חוקריםלאנו קוראים 

 ושלישי ומומחים אחרים להגיש תקצירים  בנושאים כגון:

 הידרולוגיה של מי תהום 

  מים עילייםהידרולוגיה של 

 הידרולוגיה של תווך לא רווי 

 הערבה )מושב מיוחד(של  ואספקת מים נושאים בהידרולוגיה  

 המלח )מושב מיוחד(גיאולוגיה של ים -נושאים בהידרו 
 הידרוגיאומורפולוגיהו הידרוגיאולוגיה 

 הידרומטאורולוגיה ומשקעים 

 תהליכי המלחה של מקורות מיםו גיאוכימיה 
  'משאבי מים וחקלאות: מים להשקיה, זיהום מים כתוצאה מפעילות חקלאית וכו 

 ממקורות זיהום תעשייתיים מקורות מיםשל  זיהום 

  שיקום אקוויפרים מזוהמיםGroundwater Remediation 
 ביתיים, חקלאיים ותעשייתיים שפכים , טיפול והשבה שלניטור 

  העשרה מנוהלת של אקוויפרים(Managed Aquifer Recharge) – שפד"ן, מנשה ואחרים 
 )... 'התפתחות במערכות אספקת המים בישראל )אגירה, הולכה, תאגידים וכו 

 ראלנושאים אחרים הנוגעים למשאבי המים של יש 
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 20-מוקצה להרצאה יהיה כשפוסטרים. לפיכך הזמן ההרצאות וגם על העל  מיוחדהשנה נרצה לשים דגש 

מהמושבים ייפתחו בהרצאה ואנו שואפים שלפחות חלק  ,דקות לשאלות( 5דקות להרצאה +  15) דקות

של  דקות( 2)הרצאות בזק יפתח בש מיוחד אנחנו מתכננים אירוע פוסטריםהמושב ל(. key noteמיוחדת )

פרסים לפוסטרים הזוכים. חשוב מאוד לציין בעת הגשת יסתיים במתן , והמשתתפים שיציגו את עבודתם

התקציר האם הוא מיועד להרצאה או פוסטר. ניתן גם להוסיף בהערות האם לדעתכם התקציר מתאים 

 . key noteלהרצאת 

וד שחלק מהמושבים יגיעו מיוזמתכם. על אנו רואים חשיבות רבה במעורבות של חברי האגודה, ונשמח מא

כן אנו קוראים למי שמעוניין להנחות מושב בנושא מסוים להגיש הצעות למושב )עם כותרת ותיאור קצר( עד 

    .nido@mekorot.co.ilישירות לעידו נגב במייל  ,אמצע דצמבר

 הגשת תקצירים

עד ליום  (water.org-http://www.eyal) למשאבי מים אתר האינטרנט של האגודהדרך עלות יש להתקצירים 

. אנא עקבו אחר 2/12/2018-ההגשת תקצירים באתר תתאפשר החל מיום ראשון,  .6/1/2019-ראשון ה

ההוראות בטופס ההגשה והקפידו להגיש את התקצירים בהתאם לפורמט המבוקש )בדגש על שמות 

 המחברים והשיוך המוסדי(.  

 רונית נתיברס על שם פ

. על תרומה למחקר ההידרולוגי ולפיתוח משאבי המים בישראל ,רונית נתיב ל שםעהפרס  יינתן השנהבכנס 

פעם בשנתיים בכנס האגודה  ניתןהאגודה. פרס רונית נתיב  האינטרנט של פורסם באתרמתקנון הפרס 

בשנה  הקריטריונים על פיהם יינתן הפרס. , וזו הפעם השנייה שהוא מחולקפרס גולדשמידט( לסירוגין עם)

יחד עם  מפורסמיםו ,לקראת מועד הכנסועדת הפרס חברי ע"י  נקבעים , ואופן הגשת המועמדותספציפית

 א לכנס השנתי.הקול הקור

הוחלט  ,(2019) בוועדת הפרס לשנה זו משפחת נתיב.תרומת  ,₪ 5000 על סך יהיה 2019פרס רונית נתיב לשנת 

 שלוש מהלךשהוגשה לאוניברסיטה ישראלית ב עבודת דוקטורט בהידרולוגיה ומשאבי מים לעיינתן  הפרס כי

בנושאים המפורטים  דוקטור עבודות)ומנחי(  מחבריאנו מזמינים  (.2018, 2017, 2016השנים האחרונות )

   לפרס. עובדותיהם למועמדותלהגיש את  "נושאי הכנס"במסמך זה תחת 

ת \מחברמועמדות לפרס יכולה להיות מוגשת ע"י  :2019אופן הגשת המועמדות לפרס רונית נתיב לשנת 

לדר'  בדואר אלקטרוני בלבד יש להגיש המסמכים הבאים .ות של העבודה\אחד המנחיםאו ע"י  הדוקטורט

 :  daniel@agri.gov.ilדניאל קורצמן 

 של הדוקטורט כפי שהוגש לאוניברסיטה. PDFקובץ  •

או של \וט ים עבודת הדוקטור\מנחה מאת שניים,ומקסימום  אחדמכתב המלצה לפחות  •

 בתחום. אחר ית\מומחה

 6/1/2019ראשון הוא יום   2019 -מועמדות לפרס רונית נתיב מועד אחרון להגשת 
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 סיורים בכנס

אספקת ולארגן סיור או חלק מסיור בנושאים של הידרולוגיה \המעוניינים להדריך ות\אנו קוראים לחברים

 יוני יצחקליצור קשר עם חבר הועד  ,(28/3/2019, ביום השני של הכנס )הערבה וים המלחבאזור  מים

 . yoniis@water.gov.il במייל

 חומר פרסומי וחסויות

גב' מזכירת האגודה, בהקדם ל מתבקשים לפנות ו/או לתת חסויות לכנס המבקשים להציג חומר פרסומי

)נייד(, או דרך כתובת המייל של האגודה:  050-5063076 או 02-5005494בטלפונים  סילבי ויטנברג

water.org-eyal@eyal. 

 2019פרטים נוספים לכנס 

השנתיים  דמי החבראת  הכולליםת הכנס בו יפורטו עלויוש ,יצא קול קורא שני 2018 דצמברסוף -באמצע

)מספר אנשים בחדר, בלי לינה, יום אחד בלבד,  הקיימות אפשרויותואת עלות ההשתתפות בכנס בהתאם ל

לסטודנטים ₪  800-כ) ₪ 900-תעמוד על כ למשתתף , העלות המלאה של הכנסלהערכתנו .נילווים וכו'(

 וארוחת בוקר , לינהוקפה רץ(ת וארוח )אולמות, מלא יום הרצאותב ת השתתפותכולל . עלות זו(וגמלאים

יאורגנו הסעות . כמו כן כולל אוטובוס וארוחת צהריים ארוזה(ום הסיור )(, והשתתפות ביבחדר לשניים)

  .חוברת תקצירים אלקטרוניתוצנוע שי  ויחולקלכנס )מבאר שבע(, ו

 כנית הכנס המלאה.  בו תתפרסם ת יצא קול קורא שלישי 2019 פברוארלקראת סוף 

 בברכה

  ועד האגודה הישראלית למשאבי מים
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