
8:30-9:15

9:15-9:45

9:45-10:00

10:00-10:30

10:30-10:45

10:45-11:15

11:15-12:30

12:30-12:40

12:40-14:10

14:10-15:30

התכנסות וכיבוד

דברי פתיחה
מר שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים 

עו"ד דורון ספיר, יו"ר איגוד ערים דן לתברואה (פארק המיחזור חירייה), מ"מ וסגן ראש עיריית ת"א-יפו

הרצאה: אחריות סביבתית וניהול חומרים ותוצרים באסטרטגיה עסקית  
הגב' מקסין פסברג, מנכ"לית חברת אינטל ישראל וסגנית נשיא אינטל העולמית

הרצאה: המהפכה התעשייתית הרביעית 
מר אנטוניס מוורופוליס, נשיא ISWA - ארגון ניהול הפסולת הבינלאומי

הרצאה: רגולציה תומכת לתעשיית המיחזור - ההתפתחויות באירופה 
מר אנדריאס בונהוף, סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת ERP ודירקטור בתאגיד מיחזור פסולת אלקטרונית אקומיוניטי

הפסקה

מושב ראשון: האם יש עתיד לתעשיית המיחזור בישראל? 
בהשתתפות: ד"ר יוסי ענבר, יועץ סביבתי, לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה | ד"ר עמית מרמור, סמנכ״ל איכות הסביבה, 
נשר מפעלי מלט ישראליים בע״מ | עו"ד ערן ספיר, מנהל חטיבת איכות הסביבה, ורידיס | מר גדי רייכמן, מנכ"ל חברת מיחזור 
פסולת אלקטרונית אולטרייד | מר נתי פז, מנכ"ל חברת המיחזור נגב אקולוגיה | גב‘ גלי פלדבוי-קלינגר, מהנדסת ראשית, 

חירייה 

הרצאת TED | כולם מדברים על מיחזור, אף אחד לא מדבר על זבל
גב‘ סיוון רובין, מנהלת תרבות, המרכז לחינוך סביבתי בחירייה

מושב שני: דיון בסוגייה מה נדרש לפיתוח שוק המיחזור בישראל?
מר גיא סמט, סמנכ"ל בכיר לתחום שלטון מקומי, חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה | מר ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה 
פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים | מר עוז כץ, ראש מינהל פיתוח בר קיימא, משרד הכלכלה והתעשייה | מר 
גיל לבנה, ראש מועצת שוהם ויו"ר הוועדה לאיכות הסביבה, מרכז השלטון המקומי | עו“ד  עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין | 
מר ירון ברדוגו, מנכ"ל תאגיד המיחזור אסופתא | מר דן הלמן, מנכ"ל תאגיד מיחזור פסולת אלקטרונית מ.א.י | גב‘ טל שוחט, 

מחלקת איכות הסביבה, משרד עו"ד מ. פירון ושות' | מר קובי דר, מנכ"ל תאגיד מיחזור האריזות תמיר

ארוחת צהריים וסיורים

מנחה: מר אביב לביא, עיתונאי ופרשן בנושאי סביבה

להרשמה >>

 למעוניינים!
לאחר ארוחת הצהריים 

יתקיים סיור מודרך במפעל 

ה-RDF בפארק המיחזור 

חירייה
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https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=27081&Company=12&Form=19952&Account=0&lang=he&hc=25725960&login=439147445552

