 8:30-9:00התכנסות וכיבוד
 9:00-9:40דברי פתיחה
שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים
דורון ספיר ,יו"ר איגוד ערים דן לתברואה
שי רינסקי ,מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
 9:40-10:10משמעויות החרם הסיני ,בינה מלאכותית ועתיד המיחזור

מנחה :אביב לביא ,עיתונאי ופרשן בנושאי סביבה

)Mr. Antonis Mavropoulos , President of International Solid Waste Association (ISWA

מושב מדיניות | אנה שטה האוניה והאם יש קברניט
10:10-10:25
10:25-11:30

11:30-11:45
11:45-12:10

הצגת מדיניות המשרד להגנת הסביבה | גיא סמט ,סמנכ"ל בכיר רשויות מקומיות ,המשרד להגנת
הסביבה
שיח | מה עוד נדרש לקידום הטיפול בפסולת בישראל?
עוז כץ ,ראש מינהל תעשיות ,משרד הכלכלה והתעשייה | גיל שאקי ,ראש ענף אנרגיה וקלינטק ,רשות
החדשנות | ערן ספיר ,מנכ"ל חטיבת שירותי איכות הסביבה ,ורידיס איכות הסביבה | ד"ר עמית מרמור,
סמנכ"ל איכות הסביבה ,קבוצת נשר | ד"ר עו"ד ציפי איסר-איציק ,שותפה ,משרד ליפא מאיר ושות‘,
עו“ד | ניר קנטור ,מנהל איגוד הכימיה ,התאחדות התעשיינים | גיא סמט ,סמנכ"ל בכיר רשויות מקומיות,
המשרד להגנת הסביבה
אנסמבל ציפורלה
הפסקה

מושב תעשייה | מצעידים את המיחזור קדימה
 12:10-12:30המאגד הדני | הצגת טכנולוגיות דניות לטיפול בפסולת
Mr. Anders Sloth Nielsen, Project Assistant, Clean, Denmark

 12:30-12:40עד הקצה  -מקומה של שותפות ציבורית-פרטית בטיפול בפסולת | פרופ' אופירה אילון ,מוסד שמואל
נאמן ואוניברסיטת חיפה
 12:40-13:10אתגרים ופתרונות לתעשיית המיחזור | עודד נצר ,מנהל אגף פסולת מוצקה ,המשרד להגנת הסביבה |
עמוס רבין ,גזבר פארק המיחזור חירייה | ערן ספיר ,מנכ"ל חטיבת שירותי איכות הסביבה ,ורידיס איכות
הסביבה
 13:10-13:30פתרונות מודולריים לטיפול תרמי בפסולת

Mr. Jan Grimbrandt, CEO & Chairman of the Board, Boson Energy

מושב חדשנות | אצלנו חדשנות זו כבר מסורת
13:40-13:50
13:50-14:30

14:30-14:40
14:40-15:30

חדשנות מחקרית בכלכלה מעגלית | ד"ר ורד בלאס ,מומחית לאקולוגיה תעשייתית ומדעי הניהול ,אונ׳ ת״א
היררכיית הטיפול בפסולות – הלכה למעשה
<  - ? Why wheyכי מיחזור מי גבינה זה סביבתי וכלכלי | דב באסל ,מנהל תחום הגנת הסביבה ,חטיבת
תפעול חלב ,תנובה
< למה למחזר כשאפשר לעשות שימוש חוזר | אורן אבראשי ,מנהל חדשנות ואחריות תאגידית ,טמפו
< טוב היות הקרמבו לבדו | מיכל תמרי ,מנהלת שיווק גלידות שטראוס ,יוניליוור
< לאן הולכות האריזות כשהפח הכתום מתרוקן? מיכל רון גביש ,מנכ"ל פוליכד
עיצוב כמפתח לכלכלה מעגלית | יאיר אנגל ,מנכ"ל קיימא ,מרכז לתכנון ועיצוב מקיים
הפסקת צהריים

לפרטים < מירב אנקורי | merava@industry.org.il | 03-5198742

להרשמה <

