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מגזין המים הישראלי

בעקבות ועדת ניסן:
מי אשם בנסיקת מחירי המים בישראל?
הסדרת יחסי השלטון המקומי ותאגידי המים
זיהוי אוכלוסיות חיידקים המרכיבות ביופילם של מערכת אגנים ירוקים
שיקום אקולוגי של נחלים בישראל
LQGG



כנס מיוחד לכבוד

פרופ' אבנר עדין
מר רפי איפרגן ,סמנכ"ל להנדסה ,מקורות חברת המים
הלאומית

דר' סמיר חטוקאי ,מנהל איכות המים במוביל הארצי ,חברת
מקורות ורעייתו לוזיאן עם הגב' שרה עדין

דר' גלן דייגר ,נשיא אגוד המים הבינלאומי

מר אלכסנדר )אלכס( קושניר ,מנהל הרשות הממשלתית
למים וביוב

פרופ' מנחם )מני( אלימלך ,ראש התכנית להנדסה
סביבתית ,אוניברסיטת ייל





מר שלום גולדברגר ,מהנדס ראשי לבריאות הסביבה ,משרד
הבריאות
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שלשה דורות אקדמיים :פרופ' מנחם רבהון ,פרופ' אבנר עדין ופרופ' מני אלימלך

בכירי משק המים ,מדענים ומומחי המים
בישראל ,התכנסו לכנס מיוחד לכבודו של
פרופ 9אבנר עדין ,שאורגן על-ידי האוניברסיטה
העברית לרגל פרישתו ,שלמעשה אינה
אלא שינוי סטטוס לתואר המכובד "פרופ'
אמריטוס" .מאמץ מיוחד הושקע באיתור
והזמנת סטודנטים לשעבר ,שרבים מהם
מאיישים תפקידים בתחומי המים והסביבה
בסקטור הציבורי והפרטי ובמוסדות מחקר
בישראל ובחו"ל ,וחלקם מובילים בתחומם
בזירה הבינלאומית.
נשיא איגוד המים העולמי ,ד"ר גלן דייגר,
הגיע במיוחד לאירוע המכובד ,שערכה
הפקולטה למדעי החקלאות ,המזון ואיכות
הסביבה ברחובות ,והצטרף למנהל רשות
המים ,מר אלכס קושניר ,לנשיא האיגוד
הישראלי למים ,מר שמעון טל ולאנשי
המקצוע הרבים שהשתתפו במפגן
ההצדעה לפרופ 9עדין על פעילותו העניפה
למען איכות המים בישראל ובעולם.

מפגש דורות בתחום המים
ההתכנסות בתחילת האירוע הייתה מפגש
מרתק של דורות של העוסקים במים ,כשכל דור
פוגש את "ילדיו" )תלמידיו( בהתרגשות שדומה
יותר לאירוע משפחתי מאשר לטקס ממסדי.

מר אבי אהרוני ,מנהל המחלקה לשפכים ,מקורות חברת
המים הלאומית

פרופ' אמריטוס מנחם רבהון ,המחלקה להנדסת הסביבה ,משאבי מים וחקלאות ,הטכניון-
מכון טכנולוגי לישראל

את הטקס עצמו הנחה פרופ' בני חפץ ,מנהל
המחלקה למדעי הקרקע והמים שסקר את
דרכו המקצועית של פרופ' עדין מההתמחות
בהידראוליקה בטכניון ועד היום" :אבנר העמיד
דור של תלמידים שתופסים עמדות מפתח
באוניברסיטאות בארץ ובעולם .אין ספק שיצר
ותמך בדור של מדענים פעילים ופעלתנים
בתחום המים ועל כך מגיעות לו ברכות לרוב".
פרופ' חפץ הזמין את פרופ' רוני פרידמן,
דיקן הפקולטה ,מר שמעון טל ,ראש האיגוד
הישראלי למים ,ומר אלכס קושניר שציין" :כל
פעם שרציתי להתייעץ על משהו בראיה כללית
של משק המים ,גם ישראלית וגם עולמית ,אתה
היית הכתובת".

פעילות בינלאומית מרשימה
אחרון המברכים היה ד"ר גלן דייגר ,שדיבר על
פעילותו הבינלאומית של פרופ' עדין ב.IWA-
בהמשך עלה להרצות התלמיד לשעבר פרופ'
מני אלימלך מאוניברסיטת ייל להרצאת אורח,
שהחלה בסקירה של עיקרי מחקריו של פרופ'
עדין מעבודותיו הראשונות על סינון עם פרופ'
מנחם רבהון ,שכיבד את האירוע בנוכחותו ,ועד
עבודותיו על ממברנות וננו-חלקיקים.
לאחר קטע מוזיקלי עלו לבמה בזה אחר זה מר
שלום גולדברגר ממשרד הבריאות ,שסקר את
עבודתו עם פרופ' עדין ב"ועדת עדין" לעדכון
תקנות איכות מי השתייה בישראל ,ד"ר סמיר
חטוקאי מחברת מקורות ,שהציג את עבודת
הדוקטורט שלו ,בהנחיית פרופ' עדין כמובן,
שהיוותה את הבסיס לתהליך הסינון שמיושם
כיום במוביל הארצי ,ד"ר ויטלי גיטיס ,שריגש את
הנוכחים בדבריו כיצד השפיע פרופ' עדין הן על
דרכו האקדמית והן על חייו ומשפחתו ,מר אבי
אהרוני וד"ר חיים סיקורל ,תלמידים וקולגות,
שדיברו על מחקרים משותפים עם חברת

מקורות ,וד"ר אביטל דרור-אוהרה ,שהציגה
את העבודה שזיכתה אותה בדוקטורט בשנה
שעבר והכינה יחד עם ד"ר משה בן ששון סקירה
מרתקת של חוויותיהם של דוקטורנטים מבית
מדרשו של פרופ' עדין.
ההרצאות כולן תובלו באנקדוטות וזיכרונות
נעימים מהקשרים האישיים והמקצועיים של
הדוברים עם פרופ' עדין לאורך השנים .לאחר
קטע מוזיקלי נוסף עלתה וברכה שרה ,העזר
כנגדו ,שקיבלה במהלך הכנס מכל הנואמים
תודות וברכות על היחס החם והאוהב
שתלמידים ,קולגות ובני משפחותיהם חווים
בכל מפגש איתה .לקראת סיום עלו לבמה
כל בני המשפחה ובירכו את אבא וסבא
באהבה רבה.

פרופ' עדין העניק מתנות לצוותו
את הכנס נעל פרופ' עדין ,שהודה לאורחים,
למארגנים ולאנשים המיוחדים שליוו אותו
לאורך הקריירה .באדיבות המאפיינת אותו
העניק מתנות לצוות המעבדה ,לובה ,רבקה
וילנה ,ולמזכירת המחלקה נעמי ,שעושות את
עבודתן הרחק מהפודיום והייתה זו הזדמנות פז
עבורו להודות להן על תרומתן.
פרופ' עדין ,שבחר בצעירותו את העיסוק במים
כשליחות ,ממשיך את פעילותו האקדמית
ובמקביל פועל במסגרת חברת ייעוץ ופתרונות
שהקים ליישום טכנולוגיות מתקדמות כמענה
לאתגרי המים הרבים שניצבים בפנינו.
את האירוע סיכמו המשתתפים ,מורים
ותלמידים ,קולגות בפרויקטים משותפים ,וחברי
קהיליית המים הישראלית על כל נדבכיה,
כמפגן שאמר לאתגרי המים :אנחנו פה!
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