
 

   

 איכות המים בנושא כנס 
   וייעול הדישון בחקלאות ישראל

 
 ,איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראלב שיעסוק לכנס םינזמומהנכם 

 17/12/19, ףתש" י"ט בכסלו ,שלישי ביוםיתקיים ר שא
  15:30-08:10 השעות בין, לציון ראשון ,החקלאית קריהה ,כהן באולם

  :היום סדר

 וכיבוד קל הרשמה ,התכנסות 09:00-08:10

  ברכותו פתיחה דברי  09:20-09:00
 "משה מנהל, חגי שניר - 
 "משה ,שירות שדהמנהל תחום , אגר' אשר אייזנקוט - 

 אתגרים במשק המים הישראלי וכיווני פיתוח לעתיד 10:00-09:20
 רשות המים ,תכנוןהמיקי זיידה, מנהל אגף  -

 לחקלאות מים 10:20-10:00
   ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר גורמימנהל אגף  ,ד"ר אסף לוי - 

 ןהאחרו עשורשינוי באיכות הקולחין בישראל ב 10:40-10:20
 מנהל המחקר החקלאי, ד"ר נירית ברנשטיין  צוות המחקר של טראורינג,-אליאב שטול -

  הפסקה -  11:10-10:40

 בקרת השקיה ודישון בחישה מרחוק 11:40-11:10
  ד"ר ויקטור אלחנתי, המכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי - 

 המזון בעתידמיפוי צריכת הדשנים העולמית ודרכי התמודדות אפשרית עם אתגרי ייצור  12:10-11:40
 "לכימגן,  הלל -

     נחס אלפרטיפרופ' פ - ?משמעותםמה  - שינוי אקלים גלובלי ושינוי אקלים באזורנו 12:40-12:10

  השלכות תזונתיות לשימוש במים מותפלים לאורך שרשרת המזון 13:10-12:40
 הבריאות משרדמנהלת אגף התזונה ורפואה מונעת,  ,אנדוולט רונית' פרופ -

 םיצהרי וארוחת ההפסק 14:00-13:10

 דישון לאיכות המיםההתאמת ממשק  14:40-14:00
 מנהל המחקר החקלאי ד"ר אורי ירמיהו, - 

 דשן בחקלאות ישראלבייעול השימוש במים ו 15:00-14:40
 שה"מאגר' ענת לוינגרט, מנהלת אגף אגרואקולוגיה  וגד"ש,  - 

 םבקולחי םשקימוהבשטחים סכון בדישון יח - 15:30-15:00
 שה"מאורלנד, ממ"ר מליחות וקולחים, -ד"ר מאיה שניט - 

 

 שה"מ, מנחה: אגר' חיים תג'ר, מנהל אגף ענפי שירות

  .םארוחת צהרייו קל כיבוד כוללהמחיר  .מזומן ביום פתיחת הכנסאשר ישולמו ב ,למשתתף ₪ 100: הכנס עלות

 
 

 

 שרד החקלאות ופיתוח הכפרמ
 שירות ההדרכה והמקצוע

 שירות שדהשירות, תחום ענפי אגף 
 אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

 



 אופן ההרשמה

 מירב חג'בי,  אלס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו כנהמעוניינים להירשם ל
 .כאן לחצו וא batsheva@moag.gov.ilאו    ,MeiravH@moag.gov.il"ל: דוא, 9485794-03: פקס

  
 

 פרטים נוספים: לקבלת מידע ו

 052-4535349: נייד' טל"מ, שה, מקצועי רכז, אגר' אשר אייזנקוט
 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  ;9485315-03: משרד ;4104139-050טל' נייד:  מ,רכזת הדרכה, שה" 'בי,חג מירב

 דוא"ל: ;03-9485919: משרד ;050-6241601, רכזת הדרכה, שה"מ, טל' נייד: בת שבע בדוח
batsheva@moag.gov.il 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - - - -  - - - - -  כאן ץלחאמצעות הקישור: ב או 9485794-03פקס: ב יועבררשמה הה ספח  - - - -  - - - - -

 שה"מ :לכבוד

 .איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראל לכנס להירשם ברצוני

 .הכנס פתיחתמועד ב במזומןאבצע  ₪ 100 בסך התשלוםאת 
 

 : __________________________פקס  : _________________________________ שם
 

 : ______________________________________________________________ושמותיהם משתתפים מספר
 

 : ____________________________נייד טלפון  : _________________________ טלפון
 

 : _________________________אלקטרוני דואר  _________________________כתובת
 

 .להםה /ומסכים שלעיל התנאים את שקראתית /מאשר אני
 

  : _____________________חתימה  :_____________________ תאריך
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