יוזמי
הכנס:
חסות
ראשית:

בשיתוף:

יום שני 30 ,במרץ 2009
האנגר  ,11נמל תל אביב

הכנס השנתי המרכזי בישראל לאיכות הסביבה ,שבו נפגשים התעשייה והמגזר הפיננסי עם הגופים המפקחים והארגונים הסביבתיים לדיון משותף
פאנל :
 08:30-09:00התכנסות והרשמה
ח”כ ניצן הורוביץ התנועה החדשה-מרץ
 09:00-09:30דברי פתיחה
גב’ נחמה רונן יו”ר תאגיד המחזור אל”ה ויו”ר ממן
יו”ר הכנס בני מורן בעלים ומנהל פיתוח עיסקי חברת BMP
מר שוקי סגיס מנכ”ל חברת נמל אשדוד בע”מ
השר להגנת הסביבה
ובינוי
אדר’ ארנה אנג’ל סמנכ”ל תכנון וקיימות,
שיכוןלהגנת הסביבה  16:00-17:50מושב חמישי :קלינטק כמפתח לצמיחה -
ושות’
לוי
יובל
פרופ’
דין,
עורכי
משרד
פרופ’ יובל לוי
עו”ד דלית דרור היועצת המשפטית ,המשרד
הצגת מחקרים מטעם אוניברסיטת ת”א
איכות
לשירותי
החברה
הדירקטוריון
יו”ר
קומר
עו”ד רוני
עו”ד עמית ברכה סמנכ”ל אדם טבע ודין
הסביבה
ד”ר דרור אבישר החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם,
הגב’ בלהה גבעון מנהלת ומייסדת עמותת “נגב בר קיימא”
ת”א
אוניברסיטת
ופיתוח,
למחקר
נשיא
סגן
גזית
אהוד
פרופ’
הפקולטה למדעי הרוח וד”ר הדס ממן בית הספר להנדסה
מר יוסי אריה מנכ”ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
קיסריה
לפיתוח
החברה
מנכ”ל
אברמסקי
אסא
מר
מכאנית ,הפקולטה להנדסה“ :פירוק שאריות תרופות
מנחה :הגב’ בינת שורץ מנכ”ל חברת אביב תשתיות
איכות
לשירותי
החברה
מנכ”ל
זילביגר
איתן
ד”ר
מנחה:
ממקורות מים בעזרת מערכת  UVמשולבת”
תעשיה וסביבה
הסביבה
דוקטורנטים:
סביבתי
מיתוג
שלישי:
מושב
12:40-14:00
 09:30-10:40מושב ראשון :קביעת סדר יום לאומי סביבתי
מר יעל לסטר הצגת מחקר בנושא“ :פירוק של תרופות על
ידי שימוש בטכנולוגיות חמצון מתקדמות”
Mr. Stanley Greenberg Greenberg Quinlan
Ambassador of Denmark to Israel,
גב’ דנה מילשטיין הצגת מחקר בנושא“ :שימוש באגנים
Rosner chairman and CEO: “Leadership
H.E. Ms. Liselotte Kjaersgaard Plesner
ירוקים להרחקת מזהמי מים מקולחים שניוניים”
”in the New Green Economy
Ambassador of the United States to Israel,
פרופ’ חנוך כרמלי בית הספר לכימיה ,הפקולטה למדעים
Mr. Martin Kace Founder and President of
H.E. Mr. James B. Cunningham
מדויקים“ :השמש  -מקור האנרגיה הראשוני לחיים בעולמנו”
EMPAX: “From Green to Blue: The Israeli
Head of the Delegation of the European Commission
דוקטורנט:
”Brand National Vision
to Israel, H.E. Ambassador Ramiro Cibrian Uzal
מר לאון קרברסקי הצגת מחקר בנושא“ :גיוס הפוטוסינתזה
Ms. Ziva Patir VP Global standards and
ח”כ אופיר פינס-פז שר הפנים לשעבר
לייצור תאי שמש”
compliance Better Place
מר שי אביטל מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה
גב’ ענת לקרץ הצגת מחקר בנושא“ :מניעת ביופאולינג
הרצאה“ :מוביליות באמצעות רכב חשמלי  -מנוף לפיתוח
מר אשר גרינבאום יו”ר איגוד הכימיה ,הפרמצבטיקה ואיכות
במים באמצעות קרינת  UVותהליכי חימצון מתקדם
בר קיימא בישראל ובעולם”
הסביבה ,התאחדות התעשיינים בישראל
(”)AOP
מנחה :עו”ד אלונה שפר-קארו מנכ”לית ארגון “חיים וסביבה”
מנחה :עו”ד ציפי איסר איציק ,מנכ”ל אדם טבע ודין
פאנל מגיבים:
 10:40-11:00הפסקה
 14:00-14:50הפסקת צהריים
גב’ גיתית פנקס עורכת מדור היי-טק עיתון גלובס
גלגלי
את
מניע
מי
שני:
 11:00-12:40מושב
מר עודד דיסטל מנהל התוכנית הלאומית לקידום
 14:50-16:00מושב רביעי :ניהול סיכונים סביבתיים
הסביבתית?
הרגולציה
		
טכנולוגיות מים  Israel New Tech -משרד התמ”ת
בתעשייה ובשוק ההון
		
מר ג’ק לוי שותף בIsrael Cleantech Ventures
פאנל:
עו”ד עידית רייטר שותפה ראש מחלקת איכות הסביבה
מר צביקה שכטר שותף ומייסד גיזה קרן הון סיכון
מר מלאכי אלפר מנכ”ל פז בית זיקוק אשדוד
משרד עורכי דין פרופ’ יובל לוי ושות’.
מנחה :פרופ’ יהודה כהנא ראש מכון עסקים וסביבה ע”ש
מר יואל פלדשו מנכ”ל נשר מפעלי מלט ישראליים
הרצאה“ :רגולציה ,ליטיגציה וניהול סיכונים סביבתיים -
אקירוב ,ביה”ס ללימודי הסביבה ע”ש פורטר והפקולטה לניהול
גב’ אלה אלקלעי סמנכ”ל פיתוח עסקי אי.בי.אי .בית השקעות
מגמות עולמיות”
מר דורון טמיר מנכ”ל מכון התקנים הישראלי
ד”ר רפי מנדלבאום מנכ”ל  L.D.Dטכנולוגיות מתקדמות בע”מ
מר מומו מהדב מנכ”ל ונשיא מעלה
מנחה :רו”ח ניר זיכלינסקי SRI Global Group

לפרטים והרשמה  03-6964445 :BMP -עלות כרטיס 220 :ש”ח ,סטודנטים  100ש”ח (בהצגת כרטיס סטודנט) בין השעות  08:30עד 18:00

(הזכות לשינויים שמורה .טלח)

