המכללה האקדמית

הנכם מוזמנים לכנס

"הולך ונעלם :תקוות וקשיים בשיקום נהר הירדן"
ביוזמת ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ,המכללה האקדמית כנרת ועמותת "ארץ אהבתי"

יום רביעי ,י"ט בחשון תשע"ב 16 ,בנובמבר ,2011
במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
התכנסות ורישום
13:00
			 הקרנת קטעי וידאו בנושא הירדן
13:30

דברי פתיחה
ד"ר זאב דרורי ,מנכ"ל המכללה האקדמית כנרת
יוסי ורדי ,ראש המועצה האזורית עמק הירדן ויו"ר איגוד ערים בכנרת
ד"ר ישעיהו בר אור ,סמנכ"ל משאבי טבע ,המשרד להגנת הסביבה

 		14:00איך מצילים את הירדן הדרומי?
			 מנחה :דליק וולניץ
הרצאות פתיחה
גדעון ברומברג ,מנכ"ל ידידי כדור הארץ המזרח התיכון:
"שיקום הירדן הדרומי :מתעלת ניקוז ושפכים לנהר מרכזי באזור"
נציג ירדני ופלסטיני ,תושבי בקעת הירדן ,פעילי פרויקט  :TAPמבט של השכנים
גלעד ספיר ,הידרולוג ויועץ סביבתי ממשרד " :DHVחלופות להשבת מים לנהר הירדן על פי מודל "WEAP
פאנל מגיבים
14:45
			 מנחה :מיקי לפשיץ ,מנהל עמותת "ארץ אהבתי" מיסודו של מרכז המועצות האזוריות
יוסי ורדי ,ראש המועצה האזורית עמק הירדן ויו"ר איגוד ערים בכנרת
זאב אחיפז ,מנהל מחוז צפון אגף תפעול ,רשות המים
רמון בן-ארי ,ראש רשות ניקוז ירדן דרומי
אריק ראובני ,יו"ר אגודת המים עמק הירדן
הלל גלזמן ,מנהל מדור ניטור נחלים ,רשות הטבע והגנים
			 רן מולכו ,מנהל רשות ניקוז ונחלים כנרת
			 ניר פפאי ,מנהל אגף שמירת טבע ,סמנכ"ל החברה להגנת הטבע
16:30

דיון מונחה של שאלות מהקהל ותשובות מהפאנל
הפסקה

 16:45-18:00שולחן עגול :אגן נהר הירדן כדוגמה לחלופות שימוש במים לחקלאות ,לבית ולטבע
			 מנחה :מיקי לפשיץ
סביב השולחן:
מציגי התכנית :גלעד ספיר ( ,)DHVיובל ארבל (ידכה"א) ,נציגי החקלאים ,נציגי רשות המים ,רשות הניקוז ,משרד החקלאות
והמשרד להגנת הסביבה ,אנשי סביבה ,שלטון מקומי ותושבים.
מלבד המוזמנים ,הדיון יהיה פתוח למשתתפי הכנס.
בשולחן העגול יוצגו ביתר פירוט חלופות שימוש במשאבי המים שפותחו ב ,WEAP-ונפתח בדיון בין נציגי הסקטורים השונים,
על החלופות העתידיות לשימוש במים באגן נהר הירדן ,בתקווה שזה יהווה תחילת תהליך רב-צדדי שיימשך גם לאחר הכנס.
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