
תכנית יום העיון <<

 å יום העיון יעסוק באתגרים הנצבים בפני הרגולטורים והתעשייה
לטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום תוך הצגת מדיניות ודרישות 

הרגולטורים, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.

יום העיון נערך ביוזמת המכון הישראלי 
לאנרגיה ולסביבה ובשיתוף עם המשרד 

להגנת הסביבה, רשות המים והתאחדות 
התעשיינים בישראל.
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יום עיון בנושא:

שיקום קרקעות ומי תהום מזוהמים

התכנסות וכיבוד קל

 דברי ברכה
מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון 
הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 הצגת מנגנונים למדיניות 
המשרד להגנת הסביבה לטיפול 

 בקרקעות מזוהמות.
מר אבי חיים, רא״ג קרקעות 

מזוהמות, שפכי תעשייה ודלקים, 
המשרד להגנת הסביבה

זיהום מקורות מים בישראל - 
 מדיניות, אתגרים ופתרונות.

מר גיא רשף, מנהל אגף בכיר איכות 
מים, רשות המים

הפסקה

> 08:30

> 11:15

> 09:15

> 12:15
> 09:00

> 11:45

> 10:00

> 12:45

> 13:15

> 10:45> 14:00

התמודדות חברות הדלק ומתקני 
 הדלק עם דרישות הרגולטור - 

 יישום בפועל.
מר יוסי אריה, מנכ״ל המכון 
הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 שיקום קרקעות - 
 חלופות וטכנולוגיות.

ד"ר גלעד גולוב, מנכ"ל החברה 
לשירותי איכות הסביבה

 בין הזהירות המונעת למבחני 
עלות תועלת: הגישה הראויה 

 למדיניות שיקום קרקעות.
עו"ד שלו בראנץ, משרד עמית, 

פולק מטלון ושות׳

התמודדות המגזר הפרטי עם קרקע 
מזוהמת - כלים מעשיים לניהול 

 סיכונים מיטבי ומניעת חשיפה מיותרת. 
 עו"ד רות דגן, ד״ר רות דגן, 

שותפה וראש תחום איכות סביבה, 
הרצוג פוקס נאמן

 התמודדות עם משברי מים בעולם.
פרופ' חיים גבירצמן, האוניברסיטה 

העברית ירושלים

סיום משוער

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה )חל"צ/186(



שם פרטי:

שם החברה:

טלפון:

פקס:

כתובת חברה:

לכבוד:
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26 ת.ד 17081,

תל-אביב 6117002, פקס: 03.6427033, טל': 03.6414271

אופן התשלום:

שם משפחה:

תפקיד:

נייד:

מייל:

טופס הרשמה והתחייבות

הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה.

info@energy.org.il - ניתן לשלוח טופס הרשמה חתום גם לכתובת המייל

www.energy.org.il  // 03-6414271  // לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למחלקת הדרכה

 בהמחאה | לפקודת ״ביה"ס למדעי 
הנפט והאנרגיה״ ת.ד 17081, ת״א 6117002

דמי השתתפות:

250 ש"ח

חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, התאחדות התעשיינים ו-InfoSpot - 180 ש"ח

בהעברה בנקאית | לחשבון מס׳ 701500/85,
סניף איינשטיין - 833, בנק לאומי
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