אנו מתכבדים להזמינכם:

כנס בנושא מים
למושבים ולאגודות החקלאיות

היערכות ניהול משק המים המושבי 2019-2021
 4.9יום רביעי | ד׳ באלול תשע״ט | מלון רמדה נתניה
סדר יום*

מנחה :פלג אוריון ,יו"ר אגף המשק ,תנועת המושבים

ההשתתפות
ללא תשלום,
בהרשמה
מראש

08:15-09:00
09:00-09:30

התכנסות וכיבוד
ברכות
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
אבשלום (אבו) וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
יונית פרטוק ,מנכ"לית ארגון עובדי המים
זאב אחיפז ,משנה למנהל רשות המים
ניהול משק המים והיבטי מיסוי באגודה השיתופית :רו"ח יהודית קריסטל ,מנהלת אגף מושבים ברית פיקוח

10:00-10:30

בעיות המים וייצור המזון בעולם :נתן ברק ,דירקטור לענייני תאגידים ,נטפים

10:30-10:40

מערכת ניהול משק המים לישוב החכם :צור יצחק ,מנהל מערכות מגזר כפרי ,ארד דליה

10:40-11:00

דיווחים לרשות המים :רו"ח לימור ליטאי ,מנהלת תחום מים ומקרקעין אגף המושבים ,ברית פיקוח .

11:00:11:20

הפסקה קלה

11:20-11:50

חקלאות  + 2018זכאות למושבים במסגרת הסכם המים :אילנה דרור ,כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל

11:50-12:10

אבחון צרכים ויישום פתרונות במושבים ,הסכם המים :עדו גולדסמן ,ארגון עובדי המים

12:10-12:20

מדידה מתקדמת לניהול משק המים :תמיר פישטיין ,מנהל מכירות דרום ,חברת ברמד

12:20-12:40

עדכונים על כללי אספקת המים בישובים במרחב הכפרי והפרדת המדידה בקיבוצים ובמושבים:
דני לביא ,מנהל תחום בקרת ספקים במרחב הכפרי ,רשות המים

12:40-12:50

סינון וטיפול במים בישוב :עידן גולדשטיין ,מנהל דסק ישראל ,חברת ימית

12:50-13:20

עקרונות להקצאת מים ,המצב המשפטי התקף מבג"צ מגן :עו"ד אייל סודאי ,שותף בעלים בחיימסון,
סודאי ושות׳ ,עורכי דין

13:20-13:30
13:30

תשתיות הולכה ופתרונות מים :ברוך חזקיה ,מנהל מסחרי נטפים ישראל
ארוחת צהריים ופיזור

09:35-10:00

* ט.ל.ח | יתכנו שינויים בתוכנית | יתכנו שינויים בסדר המרצים

טופס הרשמה בעמוד הבא 

לפרטים נוספים :פלג אוריון ,יו״ר אגף המשק ,תנועת המושבים * 052-5775227

טופס הרשמה
כנס בנושא מים למושבים ולאגודות החקלאיות
 4.9יום רביעי | ד׳ באלול תשע״ט | מלון רמדה נתניה

למלא ולהחזיר בפקס  03-6918996או למייל lishca@tmoshavim.org.il
לפרטים נוספים :פלג אוריון ,יו״ר אגף המשק ,תנועת המושבים * 052-5775227

מושב:
שייך למועצה אזורית:
רשימת נרשמים
שם מלא

תפקיד

נייד

דוא״ל (בכתב קריא וברור)

