כנס לזכרו של פרופ' יואב כסלו

משק המים
לחקלאות בישראל:
כלכלה ,מדיניות
והערכה מחדש
יום א' 16 ,בינואר ,2022
בשעות 17:30 – 10:30
הכנס יתקיים בזום

 10:30פתיחת הזום למשתתפים
 10:45דברי פתיחה וברכות
דברים לזכרו של פרופ’ יואב כסלו
פרופ’ ישראל פינקלשטיין ,ראש המרכז למחקר כלכלה חקלאית ,הפקולטה לחקלאות,
האוניברסיטה העברית
עמית בן-צור ,מנהל מכון יסודות
גיורא שחם ,מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב

 11:00מושב ראשון  -מדיניות המים לחקלאות לאור שינויי האקלים
יו”ר :פרופ’ אייל קמחי ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית
שינויים במאזן המים בישראל :תצפיות ,תהליכים ותחזיות
ד”ר אורי אדם ,הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע ,האוניברסיטה העברית בירושלים
צורכי המים של ענף החקלאות בטווח הארוך לאור אתגרי העתיד
ד”ר יעל קחל ,החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תוכנית הפיתוח של משק המים
מיקי זיידה ,מנהל בכיר באגף תכנון ,הרשות הממשלתית למים וביוב

 12:30הפסקת צהרים
 13:00מושב שני  -השקיה במים שוליים :האם זה העתיד?
יו”ר :פרופ’ אלי פיינרמן ,לשעבר מנהל מכון וולקני ודיקן הפקולטה לחקלאות,
האוניברסיטה העברית
מה למדנו מהמחקר הכלכלי על השקיה במי קולחין?
פרופ’ ישראל פינקלשטיין ,ראש המרכז למחקר כלכלה חקלאית ,הפקולטה לחקלאות,
האוניברסיטה העברית
נחלים זורמים  -עודפי קולחים בסביבה וזכות הטבע למים
אבי אוזן ,אקולוג ,רשות הטבע והגנים
מודל אופטימיזציה לניהול משאבי המים באגן ההיקוות של הכנרת
ד”ר משהור חוש ,החוג לניהול משאבי טבע וסביבה ,אוניברסיטת חיפה

 14:30הפסקה
 14:45מושב שלישי  -הקצאת עלויות ותעריפים
יו”ר :ד”ר אביגיל הורוביץ ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית
רפורמה במחירי המים והשוואה בינלאומית של מחירי מים בחקלאות
בת חן רוטנברג ,המחלקה לפיקוח תקציבי ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת
גישות שונות להקצאת עלויות
פרופ’ עדו קן ,הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ,האוניברסיטה העברית
הרצאת אורח (אנגלית  -בזום)
Cheaper gas, cheaper water, cheaper food? - An integrated economic
simulation modelling framework to capture the water-energy-food nexus
Dr. Jonas Luckmann, Research fellow at the International Agricultural Trade
and Development Group, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

 16:15פאנל :מי צריך לממן את עלויות המים לחקלאות?
מנחה :עמית בן-צור ,מנהל מכון יסודות ופורום ארלוזורוב

בהשתתפות:
ד"ר אסף לוי ,סמנכ"ל גורמי ייצור ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
עמיר שקרוב ,סמנכ”ל כלכלה ברשות הממשלתית למים וביוב
ירום אריאב ,ייעוץ אסטרטגי וכלכלי ,מנכ"ל משרד האוצר לשעבר
אבו וילן ,מזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל

 17:30סיום

להרשמה הקישו כאן
ללינק לזום הקישו כאן
לפרטים נוספים
מכון יסודות  -נעמיקה ציון ,טלnomika@migvan.org.il | 054-7689181 :

מרכז המחקר לכלכלה חקלאית  -מיטל קאפח | טל08-9489230 :

