יום ג’  22במרץ 2011

ייזום והפקה:

מייסדים:

מלון הילטון ,תל אביב
www.sviva2020.co.il

תוכנית הכנס
8:00-9:00

התכנסות וארוחת בוקר

9:00-9:30

דבר המארגנים

13:20-14:30

מנחה :ד”ר איתן זילביגר ,מנכ”ל החברה לשירותי איכות הסביבה
פרופ’ יהודה כהנא ,ראש המכון לעסקים וסביבה ע”ש אקירוב ,אוניברסיטת ת”א
זוכה פרס “מייסד בתחום הביטוח” ע”ש ג’והן ביקלי מטעם האגודה הבינלאומית
לביטוח ( )The International Insurance Societyלשנת “ ,2011ניהול סיכונים
סביבתיים בסקטור הביטוח והפיננסים”
עו”ד עידית רייטר ,ראש תחום איכות הסביבה ,משרד עו”ד פרופ’ יובל לוי ושות’-
“סביבה  :2010-2011אירועים עולמיים ומקומיים”
ד”ר רפי מנדלבאום ,מנכ”ל חברת  LDDטכנולוגיות מתקדמות בע”מ “ -זיהום
קרקע ומים – חוב חבוי ,רשמים מהפרקטיקה”

מנחה :עו”ד יחיאל כשר ,ראש תחום ליטיגציה ,משרד עו”ד פרופ’ יובל לוי ושות’
פרופ’ יובל לוי ,שותף מייסד ,משרד עו”ד פרופ’ יובל לוי ושות’
ד”ר איתן זילביגר ,מנכ”ל החברה לשירותי איכות הסביבה
פרופ’ פנחס אלפרט ,ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר ,אוניברסיטת ת”א
9:30-9:50

דברי פתיחה “רגולציה סביבתית מתקדמת -מקפצה
לסקטור העסקי”
חה”כ גלעד ארדן ,השר להגנת הסביבה

9:50-11:00

מושב ראשון :להגיע ל 2050 -בשלום
פתרונות עתידיים לצריכת האנרגיה העולמית
מנחה :פרופ’ אשר טישלר ,דיקן הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת ת”א
Mr. Jonathan M. Weisgall, Vice President, Legislative and Regulatory Affairs, Mid
- American Energy Holdings Company, Berkshire Hathaway Inc. Subsidiary: “Will
the U.S. Become a Leader in Clean Energy Policy? The Clash between President
Obama and the U.S. Congress”  
Mrs. Katrin-Susanne Richter, Director, DESERTEC Foundation: “The DESERTEC
”Concept: Clean Power from Deserts for a World with 10 Billion People

רו”ח איתן גלזר ,ראש תחום אנרגיה וקלינטק:PwC Israel ,
“אנרגיות מתחדשות :מ LowTech-ל”CleanTech-
 11:00-11:20הפסקה

11:20-12:20

מושב שני :תעשיית הכימיה פוגשת את אתגרי המחר
תפיסות ניהול מתקדמות בתעשייה
עו”ד אלונה קארו שפר ,מנכ”לית המשרד להגנת הסביבה
מר ישר בן מרדכי ,מנכ”ל בזן
מר אשר גרינבאום ,משנה למנכ”ל כיל ויו”ר איגוד הכימיה והפרמבצטיקה,
התאחדות התעשיינים
עו”ד מיכל ארלוזורוב ,סמנכ”לית ויועצת משפטית ,מזכירת החברה וממונה על
 ,CSRמכתשים אגן

12:20-13:20

מושב שלישי :ייצור וצריכה בני קיימא -מקטינים
את טביעת הרגל מגדילים את הביזנס
דוגמאות מובילות מהארץ ומהעולם

מושב רביעי :מסוכן או מנוהל?
מגמות עולמיות בניהול סיכונים סביבתיים

 14:30-15:30ארוחת צהריים

15:30-17:00

מושבי אחר הצהריים (מושבים מקבילים)
 AIGישראל חברה לביטוח בע”מ -ביטוח  -הדור הבא
הדרך להתמודד עם חבות סביבתית
מנחה :עו”ד ליאת הר-טוב ,סמנכ”ל אגף ביטוח מסחרי
Mr. Stephen Andrews, Senior Vice President, Environmental Liability Manager
Europe, Chartis Europe,

סדנא בנושאים הבאים :מהי חבות בגין זיהום?; פוליסות מסורתיות לביטוח חבות
 מיתוס הכיסוי לזיהום; מגמות עולמיות בחבות לזיהום; נזק למשאבי טבע והצוהאירופאי לחבות סביבתית  -חדשנות תפיסת הכיסוי הביטוחי; הכיסוי הביטוחי
המוצע (נזק למבוטח ולצד שלישי ,נזק בחצרי המבוטח ומחוץ להם ,כיסוי
למיזוגים ורכישות וכיסוי למצב קיים); סקירה של אירועי זיהום וניתוחם.

תחבורה בת קיימא  -תפיסות ותועלות
מנחה :גב’ זיוה פתירVP regulation, standartization and IMS, Better Place ,

בזירה הבינלאומית מתרחשים היום דיונים רבים באשר למהי תחבורה בת
קיימא .התפיסות השונות כוללות מעבר כוללני לתחבורה ציבורית ,איזון על ידי
שימוש בתחבורה פרטית נקייה יותר באמצעות חישמול ופיתוח גישה הוליסטית
לתחבורה משולבת – פרטית וציבורית ,בראייה בת-קיימא ,כנהוג באיחוד
האירופי .במושב זה תיוצגנה התפיסות השונות ומשמעויותיהן לחברה בישראל.
ח”כ זאב ביילסקי ,לשעבר ראש עיריית רעננה ,ויושב ראש הנהלת הסוכנות
היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית
ד”ר שגיא דגן ,כלכלן בכיר ,משרד ראש הממשלה ,המועצה הלאומית לכלכלה
פרופ’ דוד מהלאל ,לשעבר ראש המכון לחקר תחבורה בטכניון ויו”ר תחבורה
היום ומחר
פרופ’ אשר טישלר ,דיקן הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת ת”א
מר גיורא בר-זכאי ,מנכ”ל חברת iBUS
גב’ ענבל פריד ,מנהלת גלובלית לאיכות הסביבהBetter Place ,

Dr. Daniel Lopez Dias, Co- Founder, Route2 Sustainability: “Developing Sutain”able Production & Consumption Strategies: Routes to Sustainability

מר ארי מלמוד ,מנכ”ל ,חוגלה קימברלי ישראל“ :האתגר -ייצור מוצרי צריכה
בני קיימא”
עו”ד עמית ברכה ,מנכ”ל אדם טבע ודין“ :הפחתת פסולת וצריכה נבונה בראי
חקיקת המיחזור המודרנית”

שותף אקדמי:

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי בני מורן ניהול והפקת תוכניות בע“מ בטלפון  03-6964445או למייל bmp@bmp.co.il

שותפים לעשייה:

* התוכנית נתונה לשינויים

