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מענה  לתת  כדי  הטכנולוגי.  בצד  והן  הרגולטורית  בחזית  הן  מורכבים  אתגרים  עם  מתמודד  בישראל  המט"שים  ענף 
ביוב  מפעלי  בשיתוף  יקיים  התעשיינים  בהתאחדות  הסביבה  ואיכות  פרמצבטיקה  הכימיה  איגוד  ולצרכים,  לשאלות 
וחדשנות  רגולציה  באמצעות   – מהבוצה  המט"שים  את  מוציאים  בנושא:  מקצועי  כנס  (מבט"י),  ירושלים  וטיהור 

טכנולוגית.
פתרונות  קידום  לצורך  הרגולציה,  נציגי  עם  ביחד  המט"שים  ענף  לשחקני  משותפת  חשיבה  לאפשר  נועד  האירוע 

לאתגרים שבהפעלת מט"שים פעילים, וכן לצורך דיון בפתרונות טכניים וטכנולוגיים לתחום הטיפול בשפכים.

מפעילי מט"שים, תעשיינים מחפשי פתרון לטיפול בשפכי המפעלים, נציגי רגולציה, נציגי שלטון מקומי,  קהל היעד: 
חברות ייעוץ, נציגי אקדמיה בתחום הטיפול בשפכים, יזמים ונציגי ארגוני סביבה.

סדר יום

התכנסות
דברי פתיחה | אבי בלשניקוב, יו"ר מבט"י | ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה פרמצבטיקה וסביבה

מדיניות משק המים ומיחזור שפכים | ליאוניד מריאכין, מנהל בפועל של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, רשות המים
דרישות המשרד להגנת הסביבה הווה ועתיד, בראי אתגרי השוק | אלון זסק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה 

IDE ,הצגת טכנולוגיה: השבת שפכים מוניציפאליים לתעשייה | יואב מנשה
מושב: שידרוג מט"שים והתמודדות עם אתגרי הרגולציה  | מנחה: עמוס קלעג'י, מ"מ מנכ"ל מבט"י

בהשתתפות: שירלי מאור שרמי, ראש תחום טכנולוגיות, ורידיס איכות הסביבה | ד"ר אמיר ארז, ראש אגף מים ונחלים, המשרד 
להגנת הסביבה | ד"ר הראל גל, ממונה שפכי תעשייה, רשות המים | ד"ר זהבה סדן, סגנית מנהלת מחוז, משרד הבריאות | שרית 

כספי אורון, מדענית מים, אדם טבע ודין
הצגת טכנולוגיה: איוורור מט"שים בצריכת אנרגיה נמוכה | ניר אנגל, מפל

הפסקה
הצגת טכנולוגיה: אפליקציה מבוססת אגירה של אשר מייעלת הפקת אנרגיה מביוגז במט"שים | דורון ברנמילר, ברנמילר אנרגיה
מושב: חדשנות והתייעלות בהפעלת מט"שים עירוניים ותעשייתיים והתמודדות עם אתגרי הרגולציה | מנחה: ניר קנטור

אתגרי המט"שים בהפעלה והתחזוקה השוטפת | דניאל סולומון, מנהל אקודן, מרכז המומחים לתשתיות הסביבה
בהשתתפות: רמי בלנק, יועץ למבט"י | יחיאל מנוחין, מנכ"ל טכנולוגיות לשימור הסביבה | מנדי ענבי, מנכ"ל אלעד טכנולוגיות | 

ד"ר יוסי ענבר, יועץ מומחה לנושאי סביבה 
Emefcy ,לוטן דגאי | MABR הצגת טכנולוגיה: תוצאות באתר הראשון לטיהור שפכים בקריביים בטכנולוגיית

סיכום: ניר קנטור | עמוס קלעג'י 
ארוחת צהריים חלבית

יציאה לסיור באתר שורק

8:30-9:15
9:15-9:45

9:45-10:05
10:05-10:30
10:30-10:40
10:40-12:00

12:00-12:10
12:10-12:40
12:40-12:50
12:50-13:40

13:40-13:50
13:50-14:00

14:00
14:30

•סדר היום נתון לשינויים
•היציאה לסיור בהרשמה מראש בעמדת הקבלה לכנס

לפרטים: מירב אנקורי 
merava@industry.org.il<<  להרשמה

http://sp.industry.org.il:8088/MAI.Crm.WebPortal/Subscribe.aspx?assign=1&trainingid=%7b16FD4951-BC3B-E711-A1E6-00505682000E%7d

