במרכז ועידת קלינטק למים :2018
הפיכת משבר המים למנוע צמיחה כלכלי אדיר
בין הדוברים בכנס :שר הכלכלה אלי כהן ,שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל ,ח"כ איתן
כבל ,ח"כ יואב קיש ,מנכ"ל קק"ל דני עטר ,יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ,יו"ר
תאגידי המים רזיאל אחרק ,ראש המועצה האזורית מרחבים שי חגיגי ,ואנשי מקצוע מובילים

 10לאוקטובר  , 2018מרכז הכנסים  ,Avenueקריית שדה התעופה
ועידת קלינטק למים  ,2018תתקיים ביוזמת קבוצת "משוב" ביום רביעי 10 ,לאוקטובר
 ,2018במרכז הכנסים  Avenueשבקריית שדה התעופה ליד נתב"ג.
בעוד משק המים בישראל הוא אחד מעמודי התווך המשמעותיים ,המהווה דוגמא ומופת
בעולם ,רצף של חמש שנות בצורת הביא את משק המים בישראל למחסור במים טבעיים
הגדול ביותר שנמדד ב 100 -השנים האחרונות ואת מקורות המים בצפון לשפל חסר תקדים.
ממשלת ישראל החליטה לאחרונה על קיצוצי מים דרסטיים לחקלאות ועל השקעה של
מיליארד שקלים שיסייעו לבצע התאמות דחופות בתוכנית ייצור המים ובתוכנית הפיתוח
הנגזרת ממנה .זהו חלון הזדמנויות לתעשיית המים בישראל לפעול בשוק המים הגלובלי,
שהוא אחד השווקים הגדולים ביותר הקיימים וצפוי להמשיך ולצמוח בהיקפיו ובמידת
החשיבות שהוא מהווה ,לקיום עסקי ואנושי ברחבי העולם.
מטרת ועידת קלינטק למים שתתקיים ב 10 -לאוקטובר ,היא לגרום לאיחוד כוחות בין תאגידי
המים והביוב לבין החקלאות ותעשיית המים בישראל ,על מנת להפוך את משבר המים למנוע
אדיר לצמיחה כלכלית.
חיים אלוש ,יו"ר ועידת קלינטק למים ,העומד בראש קבוצת משוב ,אומר" :ועידת קלינטק
למים  2018היא ההזדמנות לקיום סיעור מוחות לאומי; לעצור ,להפיק לקחים ולבחון את
העשייה בתחום חשוב זה בארץ ובעולם".
אלוש מוסיף" :הוועידה תחשוף חידושים ,תארח את הגורמים המשפיעים ביותר בתחום
בישראל ותעלה את אתגרי משק המים ,החקלאות ותעשיית המים אל ראש סדר היום
הציבורי .המטרה היא להפוך את משבר המים למנוף לפיתוח הכלכלה הישראלית ולייצר
מקומות עבודה איכותיים ומגוונים ,תוך מתן פתרונות לשיפור איכות החיים של תושבי מדינת
ישראל וחיזוק הקשרים הכלכליים עם מדינות האזור".
בוועידת קלינטק למים  2018ישתתפו שרים ,חברי כנסת ,ראשי תעשיית המים ,ראשי
רשויות מקומיות ,ראשי תאגידי המים ,מתכננים ,מהנדסי מים ,אגודות מים ,מנהלים
בקיבוצים ובמושבים ועוד .בין הדוברים :שר הכלכלה אלי כהן ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
אורי אריאל ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ יואב קיש ,מנכ"ל קק"ל דני עטר ,יו"ר מרכז השלטון המקומי
חיים ביבס ,יו"ר תאגידי המים רזיאל אחרק ,ראש המועצה האזורית מרחבים שי חגיגי ,ואנשי
מקצוע מובילים.

הוועידה תשקף את תמונת המצב נכון להיום ותעלה על סדר היום הציבורי את התרומה
האדירה של משק המים ב 70 -שנות קיומה של המדינה  -לחוסנה ,את החשיבות של שילוב
כוחות להתמודדות מול האתגרים העומדים בפני משק המים בין תעשיות המים והחקלאות
והגורמים הפוליטיים ברמה ארצית וברמת השלטון המקומי ואת עתיד משק המים בישראל
בשנים הבאות.

ההשתתפות בכנס הינה בתשלום .לתכנית מפורטת והרשמה באתר – לחצו כאן

אודות קבוצת משוב
קבוצת משוב פועלת כבר יותר מ 30 -שנה והיא בעלת ניסיון בארגון תערוכות וכנסים
בינלאומיים ,עם מוניטין בארץ ובעולם .הקבוצה עורכת מדי שנה את תערוכת החקלאות
הבינלאומית לתוצרת חקלאית 'פרש אגרומשוב' ואת התערוכה הבינלאומית לטכנולוגיות
נקיות וכנסי 'קלינטק'.
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