
09:00-08:00 / התכנסות 
במלון הילטון תל אביב 

9:00 / דברי פתיחה 
ד"ר מיקי הרן, מנהלת תוכן, כנס סביבה 

2050 - דברי פתיחה

ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה 
בשיחה עם עו"ד ד"ר דוד תדמור 

ח"כ ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה 
בשיחה עם עו”ד ד”ר דוד תדמור

דובר: מר יעקב קוינט, מנהל רשות 
החברות הממשלתיות

 9:30 / מושב 1:
 4.0 INDUSTRY

מנחה: הגב' גלית כהן, סמנכ”לית 
בכירה, המשרד להגנת הסביבה

מר שרגא ברוש, נשיא התאחדות 
התעשיינים

מר משה לחמני, מנכ”ל, שיכון ובינוי 

הגב' ענת טל, נשיאת כיל מוצרים 
תעשייתים 

מר ישר בן מרדכי, מנכ”ל בז”ן

מר ג'ו קרקוסקה, סמנכ"ל תפעול גלובלי, 
קבוצת אדמה 

 הגב' עדי דישון, מנכ”לית מכון ויץ -
תוצאות הפיילוט להתייעלות בתעשייה 

וחסכון בחומרי גלם

10:00 / פסולת לאנרגיה - 
מחזון למציאות     

מנחה: ד"ר גלעד גולוב, מנכ”ל החברה 
לשירותי איכות סביבה

מר ויקטור וייס, סגן החשב הכללי

מר נחמיה קינד, סגן החשב הכללי לנושאי 
PPT תשתיות  – קידום פרויקטים

עו"ד משה שמעוני, יו”ר הדירקטוריון, 
 החברה לשרותי איכות סביבה  

חזון – מתקן פל”א ראשון בישראל
מר גיא סמט, סמנכ”ל המשרד להגנת 

הסביבה 

מר אלון רווה, מנכ”ל שיכון ובינוי זכיינות - 
מתקן מחזור 

מר שי רינסקי, מנכ”ל משרד הכלכלה
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10:50 / הרצאה
Mr. Hans-Josef Fell, President, The 
Energy Watch Group, Germany,   
The Global Clean Tech 
Revolution and Insights from 
German Renewable Energy 
Transformation

11:00 / הפסקה
 היידפארק בראנץ' 

הייד פארק פומבי של חברות 
טכנולוגיה שקיבלו תמיכה בפיילוטים 

מהמשרד להגנת הסביבה

11:30 / מושב 2: 
2030 - מאבולוציה 

לרבולוציה במשק 
האנרגיה של ישראל

דברי פתיחה
עו"ד עמית ברכה,  מנכ”ל אדם טבע 

ודין

הרצאת פתיחה
מר ישראל דנציגר, מנכ”ל המשרד 

להגנת הסביבה

מר אמנון פורטוגלי, חוקר, מרכז חזן

מנחה: פרופ' אופירה אילון, 
מוסד שמואל נאמן בטכניון והחוג 

לניהול משאבי טבע וסביבה 
באוניברסיטת חיפה

מר ביני זומר, סגן נשיא לעניינים 
אזוריים, נובל אנרג’י 

הגב' איריס האן, מנכל”ית החברה 
להגנת הטבע 

הגב' דורית בנט, מנכ״לית, אילת 
אילות אנרגיות מתחדשות

עו"ד עמית ברכה, מנכ”ל אדם טבע 
ודין

הרצאה
 - BDO ,מר חן הרצוג, כלכלן ראשי

תחזית הפחתת פליטות 2030

12:30 / מושב 3: איפה 
השכל? תחבורה חכמה

הרצאה
 - ABB מר רונן אהרון, מנכ"ל

 ABB העתיד הטכנולוגי על פי
ותשתית הרכב חשמלי

 Future מנחה: מר אורי יוגב, יו"ר
Mobility

פרופ' מנואל טראכטנברג, בית 
הספר לכלכלה, אונ’ תל אביב

פרופ' עומר מואב, המרכז 
הבינתחומי הרצליה

מר אמיר זלצברג, ראש אגף 
תחבורה, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד יניב אהרונוביץ, שותף, 
מחלקת מיזוגים ורכישות, תדמור 

ושות’ פרופ’ יובל לוי ושות' 

מר רועי אלבז, מנכ”ל פנגו

הגב' עדי חכמון, סגנית הממונה על 
התקציבים, משרד האוצר

הרצאה
Mobi מר גדעון בראון, מנכ"ל

רועי גליץ, איך העולם משתנה 
לנגד עינינו - צלם טבע ושגריר 

גרינפיס בישראל

13:40 / הפסקת צהריים

14:25 / דברי פתיחה
ח"כ יעקוב ליצמן, סגן שר הבריאות

 14:35 / מושב 4:
איפה הכסף? מקורות 

מימון לפיתוח 
טכנולוגיות וחדשנות

מנחה: עו"ד לי היא גולדנברג, 
ראש תחום כלכלה, סביבה 

ומשאבי טבע, אדם טבע ודין

הרצאה
מר אהרון אהרון, מנכ”ל רשות 

החדשנות

קול קורא
הכרזת קול קורא של המשרד להגנת 

 הסביבה ורשות החדשנות. 
הגב' אביטל עשת, מנהלת תחום כלכלה 

 במשרד להגנת הסביבה 
ומר גיל שאקי, ראש ענף אנרגיה, קיימות 

ותשתיות, רשות החדשנות.

הרצאה
מר עוז כץ, מנהל מינהל תשתיות, משרד 

הכלכלה

15:15 / הרצאה
Dr. Magnus Lindgren, Expert Vehicles, 
Machines and Fuels, Swedish Transport 
Administration, Sweden, Swedish 
Roadmap for Electric Roads

 15:25 / מושב 5: 
זיהום סביבתי. בריאות. 

ציבור
מנחה: פרופ' רן בליצר, מנהל מכון 

כללית למחקר, שירותי בריאות כללית
עו"ד תמי גנות-רוזנשטריך, מנהלת 

מדיניות ואסטרטגיה, אדם טבע ודין

פרופ' איתמר גרוטו, ראש חטיבת הבריאות, 
ממלא מקום מנכ”ל משרד הבריאות

ד"ר שרי רוזן, הקרן לבריאות וסביבה 

ד"ר רותי קירו, ממונה איכות אויר ושינוי 
אקלים, המשרד להגנת הסביבה

 16:10 / מושב 6:
תכנון בר קיימא 

וטכנולוגיות בנייה עתידיות
מנחה: מר אביעד אורן, בעלים, 

אסטרטגייה שיווקית לקיימות 

הרצאת פתיחה
הגב' הילה בייניש, מנכ”לית המועצה 

הישראלית לבנייה ירוקה

מר רן אברהם, אגף תכנון סביבתי ובניה 
ירוקה, המשרד להגנת הסביבה

הגב' יעל דורי, ראש תחום תכנון, אדם טבע 
ודין 

מר חיים פייגלין, מנכ”ל צמח המרמן 

Studio Sha-ga ,הגב' שני ברט


