לקוחות וידידים יקרים,
אנו מתכבדים להזמינכם לכנס הלקוחות השנתי של מחלקת איכות הסביבה במשרד הרצוג פוקס
נאמן.

נושא הכנס :אכיפה סביבתית בישראל  -רגולציה ,דיאלוג ומה שביניהם
לצד פעילות החקיקה הסביבתית הענפה שנרשמה בארץ בשנים האחרונות ניכרת תכונה רבה
גם בחזית האכיפה ,בין היתר ביישום מנגנון העיצומים הכספיים החדש .כן ניתן לזהות מגמות
חדשות במדיניות ניהולן של חקירות פליליות ובפסיקת בתי המשפט בתיקים סביבתיים כנגד
חברות ונושאי משרה במגזר העסקי .כל אלה מעמידים את התאגיד ומנהליו בפני מערכת
חדשה של סיכונים וחשיפות שלא היו מוכרים לפני כן בזירה הסביבתית המחייבים שינוי
תפישתי באופן ההיערכות וההתמודדות של התאגיד .נושאים אלה עומדים במרכז הכנס.

להרשמה לכנס

אנו שמחים לבשר כי הכנס יפתח במעמד השר להגנת הסביבה ,ח"כ עמיר פרץ.
כמו כן ,יועברו במסגרת הכנס הרצאות עומק בנושאי מדיניות ,רגולציה ואכיפה סביבתית על ידי
צוות המשרד המתמחה בתחום והמרצים האורחים :מר יצחק בו דוד ,סמנכ"ל בכיר פיקוח
והסברה במשרד להגנת הסביבה ומר אמיר חייק ,מנכ"ל התאחדות התעשיינים.
סדר יום

או ניתן ליצור קשר עם דגנית פלטניק:
דוא"לpalatnikd@hfn.co.il :
טלפון8:-200-0809 :

0::8-80:88

התכנסות וארוחת בוקר

9:00-09:45

דברי פתיחה
עו"ד יעקב נאמן ,הרצוג פוקס נאמן
ח"כ עמיר פרץ ,השר להגנת הסביבה

0::9-08:09

ד"ר רות דגן ,שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ,הרצוג פוקס נאמן-
אכיפה סביבתית – תמונת מצב :מגמות ולקחים

08:09-08::9

מר יצחק בן דוד ,סמנכ"ל בכיר פיקוח והסברה ,המשרד להגנת הסביבה –
מנגנוני האכיפה הסביבתית שעל סדר היום ותפקידם במערך הפעילות
הכולל של המשרד להגנת הסביבה

08::9-00:88

הפסקת קפה

00:88-00::8

עו"ד יוסי אשכנזי ,שותף בכיר במחלקת ליטיגציה ,הרצוג פוקס נאמן -
היום שאחרי האכיפה הסביבתית – היבטים משפטיים של התמודדות
עם צעדי אכיפה

00::8-00:88

מר אמיר חייק ,מנכ"ל ,התאחדות התעשיינים בישראל -
התמודדות התעשייה עם רגולציה ואכיפה סביבתית – האם הגיעה
העת לדיאלוג מסוג חדש?

00:88-00::8

דיון בהשתתפות המרצים האורחים והקהל

הכנס יתקיים ביום רביעי ה 8 -במאי  ,3102בין השעות  18:21ל03:21-
באולם הכנסים של משרד הרצוג פוקס נאמן (קומה  )0בבית אסיה ,רחוב ויצמן  ,4תל
אביב.
מספר המקומות מוגבל .ההשתתפות היא ללא תשלום ,אך כרוכה ברישום מראש

