
  

 

       

 

              

 
 

 האגודה הישראלית
 למשאבי מים )אי"ל( 

 

 

 

 

 
 16.05.2018יום רביעי 

 בקלפי בנקודת ההרשמה , בחירות ליו"ר האגודה ולחברי הועדהתכנסות והרשמה   09:30 - 08:30

 יו"ר דני קורצמן שרון )שמאל(אולם מושב מליאה 

 ו"ר האגודהי ,מכון וולקני, דני קורצמן אחרונה לומר דברים פחות מבוססיםהזדמנות ו מי אנחנו?: דברי פתיחה   09:30 - 09:50
    מקורות קידוחים,ה מחלקה להידרולוגיה ומחלקתמנהל ה יוסי גוטמן,ברכות:    09:50 - 09:55

 גיורא שחם, מנהל רשות המים שיקולים סביבתיים בקביעת מדיניות ההפקההרצאת מליאה:   09:55 – 25:10
 
 
 יו"ר שרה אלחנני שרון )שמאל(אולם  בשיץייו"ר יעקב ל שרון )ימין(אולם  יו"ר שמואל אסולין כרמלאולם  

 תהום וממי המלח מים התאדות מושב א'
 במדבר

, בכלל? האקוויפר במעלה קורה מה
 בפרט יהודה בהריו

 משתנים בתנאים מים משאבי ניהול

10:30-10:45 Diurnal course of evaporation from the 
Dead Sea in summer: a distinct double 
peak induced by solar radiation and 
night sea breeze 
Lensky, N.G., Lensky, I.M., Peretz, A., 
Gertman, I., Tanny, J., Assouline, S. 

השפעת גרדיינטים הידראוליים גבוהים 
באקוויפר הררי: האם ומתי האקוויפר חדל 

 אזורי?להתנהג כגוף 
 כץ, י.

תפעול ופיתוח מערכות המים באגן הכנרת 
מודלים לסיוע בקבלת  –והקשורות אליו 

 החלטות
גולדשטיין, -אחיפז, ז., חדד, א., חוש, מ., קרונבטר

 שמיר, א.ל., 

10:45-11:00 Evaporation from a deep hypersaline 
lake: Direct measurements from the 
Dead Sea 

נאי, י., לנסקי, א., גרטמן, ט, אסולין, ש., חמדני, י.
 א., מור, ז., לנסקי, נ.

כימות מילוי חוזר של מי תהום מנחל אכזב אל 
  אקוויפר קארסט ההררי

, רונן, א., קוזנצוב, מ., ליבשיץ, י., .צ דבורי, נ.
 אדר, א., יקירביץ, א.

קוים לתכנית לאומית להיערכות לשינויי אקלים 
 במשק המים

 י. אור,-בר

11:00-11:15 Effect of water surface salinity on 
evaporation: The case of a diluted 
buoyant plume over the Dead Sea 
Mor Z., Assouline S., Tanny J., Lensky 
I.M., Lensky N.G. 

צור הדסה: בינוי ופיתוח הרסני ליד מעינות 
יפר הרגיונלי והרי יהודה ועל גבי האקו

 בחבורת יהודה
 בר, י.

אקלימיים לצורך תכנון -שימוש במודלים הידרו
 משק המים העתידי

  , פז, ד.גבעתי, ע.

התאדות במדבריות עם מי תהום עמוקים: מודל  11:15-11:30
אנליטי המשלב זרימה בפאזה נוזלית ובפאזת 

 אדים
 , אסולין, ש.קמאי, ת.

תוצאות ראשוניות מקידוחי ניטור עמוקים 
דותן ואדורה אל חלקו הפריאטי של  במבוא

 אקוויפר ההר
, צוריאלי, א., אלעד, מ., לבנון, א.דבורי, נ. צ., 

 שוער, נ., בן שבת, מ., וייס, מ., ליבשיץ, י.

 פיתוח מערכת המידע הלאומית לתת הקרקע
 ., לבשיץ, י.יצחק, י

 
 ארוחת צהריים    12:55 - 13:40

 
 אפרת מורין יו"ראולם שרון )שמאל(  יורם כץ יו"ראולם שרון )ימין(  יו"ר הילה עבו אולם כרמל 

 - המים משאבי על סביבתיות השפעות ב' מושב
 תעשייתי זיהום

 עיליים מים של והידרולוגיה שיטפונות אקוויפרים של מנוהלת העשרה

 עדכון –זיהום אנתרופוגני מחריף בעין בוקק  11:50-12:05
  2018מצב לתחילת שנת 

 בורג, א.

 כושר ההחדרה במפעל השפד"ן
 , שפירא ר.נגב ע.

( Palaeofloodsטפונות העבר )יהעוצמה והתדירות של ש
 נחל רחף ונחל צאלים –הגדולים בנחלי מדבר יהודה 

 , גרינבאום, נ.זיתוני, ר.

מודל לבחינת חלופות שיקום מי תהום באזה"ת  12:05-12:20
 בני ראם

, למפרט, מ., קרויטורו, ל., רשף, ג., נוי, נ.בר 
 שגיא בן משה, ש., רונה מ.

מודל הסעה של מים מותפלים באקוויפר החוף 
 באמצעות איזוטופים יציבים

., הולצמן, ר., ויסברוד, נ., זיבנר, ה., גנות, י
 ברנשטין, ע., כץ, י., קורצמן, ד.

Flash floods in the arid areas of Israel: 
characteristics and modelling 
Zoccatelli, D., Marra, F., Goodrich, D. C., Unkrich, 
C., Morin, E. 

  

 ל("אי) מים למשאבי הישראלית כנס האגודה
 נווה אילן

 2018, במאי 17 -16
 חתשע" ,בסיון ג -ב

  הפסקת קפה    11:30-11:50

http://www.eyal-water.org/
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זיהום מי תהום במתחם התעש בנוף ים:  12:20-12:35
 מוצאים -כשמחפשים 

בן משה, ש., הניג, ש., כהן, ק.,  -, שגיאגסר, ג.
 פנקרטוב, א.

 בארות החדרה בתווך הלא רווי: ניסוי שדה,
 מודל נומרי מלא, ומודל חזית חדה

 , צוק, ש.פסטר, א.

Shifting Mines: Countering 50 Years 
Contamination in Flooded Areas using 2D 
Hydraulic Models 
Asaf, L., Biederman, M., Grinis, L., Heiman, M. 

סקר גז קרקע רב מפלסי עמוק באקוויפר סדוק  12:35-12:50
פרופיל זיהום הקרקע בשטח מפעל ככלי להבנת 

 התעשיה הצבאית "בית הכרם"
, דבורי, נ., שוער, נ., טל, ג., טנזר, א. עבדת, ח.

 רשף, ג.

היווצרותם של תוצרי לוואי של הכלרה 
כתוצאה מהחדרת מים מותפלים ומוכלרים אל 

 אקוויפר החוף
,  ברנשטיין, ע., זיבנר, ה., גנות, י., סטודני, ר.

 כץ, י.קורצמן, ד., 

היתרון בשימוש בקלט משקעים ממקורות שונים ובהטמעת 
 נתונים לצורך חיזוי שיטפונות בישראל

 , פז, ד.,  קויז'קרו, ג., פבל, ח., לוי, י. גבעתי, ע.

12:50-13:05 The role of atmospheric conditions in 
driving air movement along a deep 
borehole using radon and CO2 mutual 
relation 
Levintal, E., Zafrir, H., Dragila, M., 
Weisbrod, N. 

פיתוח ביופילטרים היברידיים עובר קצירת 
 נגר ושיקום מי תהום

, אלוני, א., כוהן, ח., גורדוס, א., קורן, ברנר, א.
 א., שנדלוב, ש., זינגר, י.

שיפור הערכת שיפוע פני מים עבור הצבתו בנוסחת 
Manning 

 , כחלון, א., גלוזמן, ב., שומכר, י., ניצני,  א.זיגל, א.

 

 

 (אולם שרון ימין, מאחורה) מושב פוסטרים    13:50  - 14:20

 מה בין אקופירים מליחים להתחתרות ערוצים?

 .קציר, ר נחשון, א.,

 באקויפר החוף TCEתהליכי הפירוק של 

 זאב רונן, פאינה גלמן, ענת ברנשטין אלמוג גפני,

 מערכת ניטור אופטית למדידה ישירה ורציפה של חנקה בקרקע

 ארנון, ש., דהן, ע. ישנו, א.,

 עומס ודינמיקה של חומרי הזנה באסטואר נחל אלכסנדר

 טופז, ת., יהל, ג., סוארי, י., צדקה, ה., חפץ, ב. באסא, א.,

 של מפעלי ים המלח 5מתודולוגיית הניטור בבריכה  -ם אתגרי הניטור במאגרי מים דינמיי

 גינזבורג, מ., קפוסטין מ., קרויטורו, ל. אייזנברג, א.,

Modeling the impact of pumping saline groundwater on coastal aquifers as a source for desalination 

Stein, S., Kasher, R., Yechieli, Y., Sivan, O. 

Colloid-facilitated transport of radionuclides through fractured chalk aquifers 

Tran, E., Teutsch, N., Klein BenDavid, O., Kersting, A., Zavarin, M., Weisbrod, N. 

Impact of structured heterogeneity on immiscible displacement in porous media 

Oshri Borgman, Paolo Fantinel, Enrico Segre, Thomas Darwent, Lucas Goehring, Ran Holtzman 

Changing flood frequencies in response to last glacial climate change in the Levant 

Ben Dor, Y., Armon, M., Ahlborn, M., Morin, E., Erel, Y., Brauer, A., Schwab, M.J., Tjallingii, R., Enzel Y. 

 

 )יו"ר דני קורצמן( שרון )שמאל(אולם מושב מליאה 

 הרצאת זוכה הפרס בנושא:ו אלעד לבנון -ל 2018לשנת  פרס גולדשמיטהענקת     02:14  - 45:14
The dynamics and mechanism of tide-induced fluctuations of fresh-saline water interface and groundwater level in 
unconfined coastal aquifers  

  מברך אבי בורג ,וראהרצל נ - ל 2018לשנת  הענקת חברות כבוד    45:14  - 55:14
 מערכת הקו החמישי לירושלים – מיקי אלישע ת מליאה:הרצא    55:14  - 2015:

 : פרסום תוצאות הבחירות ליו"ר ולחברי הועד; הצגת תקציב שנתי אספה שנתית    15:20  - 15:40
 

 

 
 דורית מטמון יו"ראולם שרון )שמאל(  נוי-בר  יו"ר נועםאולם שרון )ימין(   הראל גליו"ר  אולם כרמל 

 - המים משאבי על סביבתיות השפעות מושב ג'
 ועירוני חקלאי זיהום

 ושימור משאבי, נגר עירוני, פיתוח
 מים

 והנגב יהודה במדבר הידרוגיאולוגיה

ממצאי סקר סמן ביוב וקולחין במי תהום  16:00-16:15
 באקוויפר החוף תחת שימושי קרקע שונים

 , גסר, ג.רשף, ג.

לשאוב או לא לשאוב? זו השאלה. מדיניות 
 רשות המים בנושא השפלות מים

ליבשיץ, י.,  , רונה, מ., רשף, ג.,נצר, ל.
 ברנשטיין, ג.

 עקרונות ויישומים -חציצה הידרוגיאולוגית 
 ,  מיגמי, א.גב, י.

16:15-16:30 
 

Epidemics from the gutters: from polio 
to hepatitis A 
Bar-Or I., Manor Y., Shulman L., Hindiyeh 
M., Asulin A., Agabyev E., Cohne Z., 
Gozlan Y., Mendelson E. and Mor O. 

 משמרת נגר באקוויפר ההר בניה
 , לבשיץ, י., פרבר, א.יצחק, י.

ניתוח מרחבי של תהליכי המילוי החוזר באקוויפר חבורת 
נגב תוך שימוש באיזוטופים יציבים -כורנוב באגן סיני

(H2O, 18( ורדיואקטיביים )81Kr) 
 , אדר, א., בורג, א., יחיאלי י.רם, ר.

  ארוחת צהריים    13:50 -13:00

 הפסקת קפה    15:40 -16:00

http://www.eyal-water.org/
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שימוש  –שטפי חנקה מתחת לשדות חקלאיים  16:30-16:45
במידע מתצפיות ישירות בתווך לא רווי להערכת 

 מאפיני השונות בתהליכי הסעה
, בל, ג., ירמיהו, א., בן גל, א., קורצמן, וייסמן, ג.

 ד., דהן, ע.

ידידותיים לסביבה ככלי למיפוי אגן  סמנים
 היקוות מקומי: רכס לבן כמודל מייצג

, פרבר, א., גסר, ג., פנקרטוב, ש.זריצקי, -פלקו
 א., הניג, ש., ליבשיץ, י., לב, ע.

מידע חדש  -ההידרוגיאולוגיה של אזור נאות הכיכר 
 מקידוחי ניטור

 צוריאלי, א., גינזבורג, מ. ,, שפירא, ר., בר נוי, נ.אמיד, י.

זיהום מי התהום מאתרי הטמנת  פוטנציאל 16:45-17:00
השוואה בין  -פסולת עירונית במישור החוף 
 מטמנות מחצבה למטמנות תל

 , זיבנר ה., דהן ע.אהרוני א.

מקצועיות ומנהליות בניהול מי נגר  סוגיות
 עירוני

 , גבאי, רן.צוק, ש.

 תגובת אגן ההר המזרחי  לשינויי מפלס בבסיס אגן הניקוז

 יחיאלי, י., גבירצמן, ח., בורג, א., לוי, י.
 

מיצוי יסודות קורט בקרקעות מטופלות עם אפר  17:00-17:15
 פחם מרחף ובמס"א

, משה, א., פיין, פ., קוסון, ד., ון דר טויטש, נ.
 סלוט, ה.

מפעל הייעור על מיתון שיטפונות  השפעת
 כחלק מניהול אגן ההיקוות

 סהר, ח

על העשרת מי התהום  יחסי גשם, נגר וחידור השפעת
 בדרום הרי יהודה

 , אברהמוב, נ., אגוזי, ר., אשל, ג., דהן, ע.לץ, א.

 
 

 יו"ר ניסים קשתאולם שרון )שמאל(  אלעד דפנייו"ר  (אולם שרון )ימין יו"ר אורי נחשון  אולם כרמל 

 וגיאומורפולוגיה עילית הידרולוגיה מושב ד'
 ובערבה הדרומי בירדן

תופעות  ?האקוויפר מורדב קורה מה
 וחוף ירת"ן באקוויפרים

 ומקורותיה הכנרת

17:30-17:45 Evolving sinuosity along incising 
channels: The Jordan River response to 
the declining Dead Sea level 
Dente, E., Lensky, N., Morin, E., Enzel, Y. 

שינויים במי התהום באנומליית איילון, אקוויפר 
 ירת"ן

 פרומקין, ע.נעמן, י., צרפתי, ד., ליבשיץ, י., 

הסעת סחף לדלתא הצפונית של הכנרת: 
-2017תוצאות ראשוניות מהשנה ההידרולוגית 

2018 
שלוין, י., -, גרינבאום, נ., רימר, א., באריברגמן, נ.

 גלזמן, ה., נוסבוים, ש. 

ממדי לניתוח התפשטות -מודל הידראולי דו 17:45-18:00
 זרימה במוצא נחל רחם לכיוון מליחת עבורנה

, בידרמן, מ., הלפרין , א., קשת, נ., רונן, נוי, נ.-בר
 ב.

יחסי מים שפירים ומלוחים בצפון מערב אגן 
  הירת"ן

 תלחמי, פ.

נגר יומי בגישת המערכת  – ודל גשםמ
(system approach עבור נחלי ) אגן ההיקוות

 של הכנרת
 א., רימר, .מ ,בן יונה

חללים בגלעיני -עיתי של מי-ניתוח מרחבי 18:00-18:15
 סדימנט רדודים מנהר הירדן התחתון

שלווין, י., -סיברט, ק., בארי ,, לרון, י.הלל, נ.
 ליצ'ה, ט.

מיפוי גוף המים המלוח בבסיס אקוויפר ירקון 
 תנינים

 , לבשיץ, י.יצחק, י.

של ספיקות וגשם כקלט למודל פשוט  מדידות
יישום עבור נחל  -של הסעת חומר מרחף 

 משושים
, רימר, א., ברגמן, נ., גרינבאום, נ., נוסבוים, ש.

  שלוין, י.-ליבוביץ', א., בארי

18:15-18:30 
 

של גג חבורת הסקיה בשיטה  איתור
( TDEMהאלקטרומגנטית בתחום הזמן )

 באזור בני נצרים
 י., מיכלסון, ח. , גב,לוי, א.

What is desiccating the Galilee Sea? 
Wine, M.L., Rimmer, A., Laronne, J.B. 

 
 
 

 )מתוכנן ע"פ הרשומים ללינה במלון( אולם שרוןגלה בבייבירה ו    20:15  - 22:00
 

 17.05.2018יום ה' 
 אשי פרקים לכל סיור בעמוד הבאר–   סיורים
 1מס' יציאה לסיור  – 05:00
 פינוי חדרים וארוחת בוקר    06:30 – 08:00
  3-ו 2מס'  סיורים    08:00 – 16:30

             

 (משכימי קום, מספר מקומות מוגבל, ההרשמה נסגרה למיטיבי לכת)סיור  בארץ בנימיןהידרוגאולוגיה קרסטית  :1סיור מס' 

 בירושלים האוניברסיטה העברית – עמוס פרומקין: מדריך ראשי

 

 גיאולוגיה ועוד... -: מערכת הקו החמישי לירושלים: היסטוריה, סביבה, הידרו2סיור מס' 

 מקורות, חברת המים הלאומית –  מיכאל אלישע: מדריך ראשי

         

 נחל שורק עליון ב הידרוגיאולוגיההידרולוגיה ו :3סיור מס'  

 אתגר הנדסה –נעם דבורי : מדריך ראשי

 
 

 בנווה אילן סיום               )הערכה( 16:30-17:30
 

 הפסקת קפה    17:15 - 17:30

 ארוחת ערב    18:45 - 20:00
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 האגודה הישראלית
 למשאבי מים )אי"ל( 

 
 )יתכנו שינויים(תמצית הסיורים 

 
 (עמוס פרומקין)  הידרוגאולוגיה קרסטית בארץ בנימין : 1מס' סיור 

)המרכז לחקר מערות, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה  בהדרכת עמוס פרומקין הידרוגאולוגיה קרסטית בארץ בנימין -סיור למיטיבי לכת 

 העברית(

 .ליטר מים 3ציוד אישי חובה: פנס, נעלי הליכה, כובע, 

 משך הסיור: יום שלם

 .וכניסה למערות מאתגרות פיזית , טיפוס בסולמותבשבילים תלוליםקשה הסיור יכלול הליכה 

  

 מסלול

 נסיעה לגבע בנימין )אדם(. .א

צווינית(, מערה עין של נחל פרת: מעין שכבה ) הידרוגאולוגיה קרסטיתבמערה(:  4וקצת על  2ק"מ )כולל מאות מ' הליכה על  3הליכה  .ב

 . עליה רגלית לסנה )בני אדם(.הגיא(, בעיות זיהום הנחלמערת היפוגנית רליקטית של אקוויפר כלוא )

 ה מחודשת של המעיינות הקרסטיים בנחל )עין פרת(.הבנק"מ מסנה דרך תל אל קוריין לעין פרת.  4הליכה  .ג

מ' בקמין  50ירידה בסולמות לעומק ק"מ בפני השטח ו 1-קארסט מלא )ללא ניקוז עילי(. הליכה של כבעפרה:  שדה דולינות וקמיניםנסיעה ל .ד

 בתחום המאוורר של אקוויפר ההר.)'הבור הסיני'( רסטי אק

 

 

 )מיכאל אלישע(גיאולוגיה ועוד... -מערכת הקו החמישי לירושלים: היסטוריה, סביבה, הידרו:   2 מס'  סיור

 

a.       8:30-10:30 ,עליזה -שליםביקור במוזיאון חולדה סקירה היסטורית על מערכת המים לירו ,קבוצה א חולדה )נתפצל לשתי קבוצות

 מהנדס לירון אברמוביץ(. - מים לירושלים סיור בתחנה חולדה החדשה והסבר על מערכת א. ב,קבוצה ; ישראל מנטל\הר שושנים

b.      10:30-11:30- מהנדס לירון אברמוביץ.–תחנת כפר אוריה 

c.       12:00-15:00-:)כינוס בפורטל כיסלון )מנהרת קו חמישי לירושלים 

                                                               i.      היבטי ביצוע מנהרת חמישית לירושלים -Andres Kluxen –P.M Zueblin  

                                                             ii.      אקולוג-מהנדס אסף קיינריך-תנאים גיאולוגים במנהרה 

                                                            iii.      אפרים שלאיין-היבטי סביבה בפרויקט הקו החמישי 

d.      15:00-16:00  סיור מנהרת צד שורק 

e.      16:30 סיום 

 

 דבורי( )נועם עליון נחל שורקהידרולוגיה והידרוגיאולוגיה ב :3מס' סיור 

הסיור בנחל שורק עליון יכלול הצגה של תמונה הידרולוגית והידרוגיאלוגית רחבה שתכלול מבט נרחב על מערכות זרימה עילית ומי תהום ועל  

 ההשפעות האנטרופוגניות על מערכות אלו.

ר עצמו נבקר באתר בלוע קארסטי בסיור נבקר בתחנות זרימה מעל ומתחת לסכר בית זית ונדון בהשפעת העיור על היקפי זרימות השיא. מעל לסכ

המוכר משנות החמישים של המאה הקודמת. כמו כן, נבחן את אירועי גלישת הסכר ומשמעותם, נבקר באתרים בשדה קידוחי הרפאים של עין כרם 

השטח אל  ונדון בהשפעת מערכות השבירה, הסידוק והקארסט על תהליכי המילוי החוזר, על מפלסי מי התהום ועל הסעת מזהמים מפני

 בהקשר זה נבקר גם במעיין שעון ונדבר על התנאים ההידרולוגיים להיווצרותו ועל איכות מי המעיינות באזור ירושלים. האקויפר.
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