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Uדיוני צוותים מקצועיים 
 

כיבוד קל , קבלת פנים  09:00  –08:30
 

לולב . ע – דברי פתיחה 09:05 – 09:00
 

Uאפר פחם בבקרת גהות תעסוקתית וסביבתית: דיון –' מושב ד 
 פרדו. א' דר: מוביל הדיון

פרדו . א' דר –נושאי הדיון 09:10 – 09:05
09:10 – 09:40 Define Coal Ash as a Nuisance Dust – the Professional and 

Regulatory Process in The Netherlands – Dr. R. Meij  
: פאנל 09:55 – 09:40

סיכום ממצאי סיליקה באפר תחתית  ובאבק אפר  – נתן. י' דר •
 מרחף

 בתקנות אבק מזיק הגדרה קיימת לאפר פחם –פרדו . א' דר •
 והגדרה מומלצת

דיון  10:35 – 09:55
פרדו . א' דר – 'דברי סיכום מושב ה 10:40 – 10:35

 
Uתנאים סביבתיים לשימושי אפר פחם בתשתיות ובחקלאות : דיון –' מושב ה 

מינגלגרין . א' פרופ ר –"יו

קרן . ר' פרופ עקרונות תקינה סביבתית לשימושי אפר פחם – 10:55 – 10:40
 

 הפסקת קפה  11:15 –10:55
 

Uפחם בסלילה ובמילוי מבני תיים לשימושי אפרתנאים סביב – 1מושב ה 
 נתן .י' דר: מוביל הדיון

נתן . י' דר –נושאי הדיון 11:20 – 11:15
11:20 – 11:50 Assessment of Environmental Risk Derived from Israeli 

Fly Ash Utilized as Structural Fill in Road Embankment, 
by Running LeachXS-ORCHESTRA Model; Report on Fly 
Ash Road Embankment Monitoring in the Netherlands – Dr. 

H. A. van der Sloot 
: פאנל 12:25 – 11:50

ממצאי  – רשות המים, ממונה איכות מים, רשף .ג •
שטיפה משכבת אפר מרחף לקרקע 

מים , מנהל המכון למדעי קרקע, בן חור. מ' דר •
ממצאי  – מרכז וולקני לחקר החקלאות, וסביבה

 טור נגר סוללת אפר מרחףני
האטמות סוללת אפר מרחף למעבר  –קרן . ר' פרופ •

מים 
שינויים כימיים ומינרלוגים בסוללת  – דויטש. י •

 ;כביש  אפר מרחף
שטיפת יסודות קורט ממונולית אפר מרחף 

נתן  . י' דר –תנאים מומלצים  12:30 – 12:25
דיון  13:10 – 12:30
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Uבחקלאותתנאים סביבתיים לשימושי אפר פחם  – 2מושב ה 

 חן .י' פרופ: מוביל הדיון

חן . י' פרופ –נושאי הדיון 13:15 – 13:10
: פאנל 13:30 – 13:15

דוגמא חישובית לפי מודל שפותח  –קרן . ר' פרופ •
, קרקעבתשטיף תערובת אפר-  להערכת ריכוז בורון

 נתיבבהתבסס על עבודת סיגל צעידי-
פת יסודות קורט מאפר פחם וקליטתם שטי –פיין . פ •

 ושדהי עציצים יניסובצמחים ב
חן . י' פרופ –תנאים מומלצים  13:35 – 13:30
דיון  14:15 – 13:35

 
 ארוחת צהריים  15:00  –14:15

 
Uניטור יסודות קורט – 3ה מושב 

מצגר . א 'דר: מוביל הדיון

מצגר . א' דר –נושאי הדיון 15:05 – 15:00
15:05–  15:35 Anticipating Trace Elements Concentration in Israeli 

Coal Ash Based on Israeli Coal Data, by Running 
KEMA Trace Model (KTM) – R. Meij  

: פאנל 15:50 – 15:35
שיטת שטיפה ישראלית מוצעת  –  נתן. י' דר •

 לבדיקת יסודות קורט באפר
יטור שיטת דיגום אפר נוכחית לנ –מצגר . א' דר •

יסודות קורט ושגרת ניטור מוצעת 
דיון  16:15 – 15:50

 
Uסיכום מושב ה' 

 מינגלגרין . א' פרופ ר –"יו
 

 מסכםדיון  16:30 – 16:15
     קרן. ר' פרופ –דברי סיכום  16:40 – 16:30

 
 _______________________

 
לולב . ע – דברי נעילה 16:45 – 16:40

 
 מפגש פרידהושל חנוכה  שישיהדלקת נר  17:00 – 16:45

 
 
 
 
 


