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 אגודת הגליל  –מו"פ מדבר וים המלח והמרכז למחקר ופיתוח אזורי 

 מתכבדים להזמינכם לכנס משותף

 *המלח, מצדה-מכון מחקר יםב, 17.9.2020 יום חמישייתקיים ב הכנס

 

מחייבת , אך הכניסה חינםפתוח לחוקרים, נציגי ציבור, חקלאים ותושבי האזור. הכנס 

 nadia@adssc.org  אצל מזכירת הכנס,  מראשרישום 

 הזמנה לכנס: 

 חדשנות מבוססת משאבי טבע -מהגליל למדבר 
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 ותחלואת הקורונה בכפוף להנחיות משרד הבריאות *

 המרצה()ההרצאות יתנהלו בעברית או אנגלית לפי בחירת  :*תוכנית הכנס

 רישום וקפה 10:30-11:00

 דברי פתיחה:  11:00-11:20

 ., אוניברסיטת בן גוריוןנשיא לפיתוח אזורי ותעשייתיסגן  - פרופ' דן בלומברג   –דברי ברכה 

 ןהמחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריו - פרופ' יונתן לרון                      

 ויו"ר הוועדה המדעית, מו"פ מדבר וים המלח                      

    והטכנולוגיה נציג משרד המדע                      

 האזוריים יםהצגת המו"פ 11:20-11:40

 מנהלת מדעית, מו"פ אגודת הגליל - זארובי-ד"ר מנאל חאג'

  מו"פ מדבר וים המלח מנהל מדעי, - "ר אלי גרונרד

 

 )מו"פ אגודת הגליל( ד"ר סארי עאסלהיו"ר  מושב בוקר

 )מו"פ אגודת הגליל( ד"ר נדאל מסלחה 11:40-12:00

 Evaluating the efficiency of wastewater and biosolids treatment to reduce 

organic toxicity 
 

 (וים המלח )מו"פ מדבר ד"ר גבי בנט 12:00-12:20

The use of microbial net as a sustainable biofilter for intensive aquaculture 
 (אגודת הגלילמו"פ )ד"ר כיתי בראנסי כרכבי  12:20-12:40

 

Innovative biological biogas upgrading using immobilized biomethanation 

bioreactors 

12:40-13:00   

 

 

 (וים המלח )מו"פ מדברד"ר אשרף אשהב 

Biofouling of reverse osmosis during desalination of secondary treated wastewater 

 ד"ר סיון איזקסון וד"ר נוית עוגן שטרן, ד"ר אופיר כץ  13:00-13:20

 5 min pitch 

 

 (וים המלח )מו"פ מדברד"ר גיא כהן  וסיור במעבדה.  ארוחת צהרים 13:20-14:20
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 ותחלואת הקורונה בכפוף להנחיות משרד הבריאות *

 (וים המלח )מו"פ מדברד"ר אופיר כץ  יו"ר  מושב צהרים:

 (אגודת הגלילמו"פ ) ד"ר ג'ריס גדעון   14:20-14:40

Effect of mixed vegetation and substrate type on the removal of bacterial and 

antibiotic resistant genes indicators in horizontal subsurface constructed wetlands  

 (וים המלח )מו"פ מדברד"ר יעל בר לבן  14:40-15:00

The biotechnological potential of natural compound as agriculture pesticides  

 אגודת הגליל(מו"פ )פרופ' חסן עזאיזה  15:00-15:20

Production of biochar from olive mill solid wastes for removal of heavy metals 

from industrial wastewater   

 (וים המלח )מו"פ מדברד"ר אמיר שיטנברג  15:20-15:40

  Microbial succession in Meloidogyne infected roots 

 

 )אגודת הגליל( ד"ר סארי עאסלה 15:40-16:00

Using natural agro-materials from agricultural food processing to recover salt-

stress of vegetables and field crops  

 

 שיתופי פעולה.חשיבה על , ושולחנות עגולים 16:00-16:25

 (וים המלח )מו"פ מדבר ד"ר אלי גרונרמנחה: 

   

 


