
ה-18 השנה  זו  יתקיים  אשר   2050 סביבה  לכנס  מוזמנים  הנכם 

יום ג' ן 7.1.20 ן 08:00-17:00
מלון הילטון, תל אביב

נושאי הכנס:
   איפה מפת הדרכים, ישראל 2050?

   אתגרי התכנון הכלכלי, הסביבתי והחברתי

   מצילים את הקרקע
   כיצד ניתן להפוך קרקעות מזוהמות לעתודות הקרקע של ישראל

   תעשייה וסביבה מ-2020 ל-2050 
   האתגרים

   איפה הכסף? הר הכשלים מול הררי הפסולת

   מה עושים מחר?

לפרטים 
והרשמה

בין הדוברים בכנס:

 מר שי רינסקי
מנכ"ל משרד

הכלכלה והתעשייה

פארק   אקו≠תעשייתי בנגב

 ח"כ זאב אלקין
השר להגנת הסביבה

 מר אודי אדירי
מנכ"ל משרד האנרגיה

 מר גיא סמט
מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 ד"ר מיקי הרן
מנהלת תוכן
כנס סביבה

liquidgas.co.il

מר אופיר פינס
ראש המכון לחקר השלטון המקומי

באוניברסיטת תל אביב

 עו"ד איל עופר
ראש תחום איכות הסביבה וקיימות

במשרד תדמור לוי ושות'

 גב' איריס האן
מנכ"לית החברה להגנת הטבע

מר אמיר פוסטר
מנכ"ל איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל 

 מר אמנון שחרור 
מנכ"ל משותף, תאגיד מ.א.י -
מיחזור אלקטרוניקה לישראל

 מר בועז הירש
מנכ"ל החברה לשירותי איכות הסביבה

מר גדי רייכמן
 AllRecycling מנכ"ל ובעלים

 גב' גלית כהן
 סמנכ"לית בכירה לתכנון מדיניות ואסטרטגיה

המשרד להגנת הסביבה

 מר דרור תמיר
מייסד ומנכ"ל חרגול פודטק

 מר חן הרצוג 
BDO ,כלכלן ראשי ושותף

 מר יאן גרימברנדט
SA מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון, בוסון אנרגיה

ד"ר יהושע שקדי
מדען ראשי, רשות הטבע והגנים 

 מר יפתח נאור
מנכ"ל נצר השרון

 עו"ד לי-היא גולדנברג
ראש תחום כלכלה, סביבה ומשאבי טבע 

אדם טבע ודין

 מר לירן דור 
SA מדען ראשי ומשנה למנכ"ל, בוסון אנרגיה

 גב' מיטל להבי 
סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו ומחזיקת

תיק התחבורה

 גב' נועה שפיצר-מזרחי
מנהלת אגף חוקי אחריות יצרן מורחבת 

המשרד להגנת הסביבה

גב' עדי דישון 

מר עוז כץ
מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה 

 גב' עינב סמואלוף
 ראש אגף שירות לקוחות, שיווק ומכירות

החברה לשירותי איכות הסביבה

 עו"ד עמית ברכה
מנכ"ל אדם טבע ודין

 ד"ר עמית מרמור
 סמנכ"ל קיימות ואיכות הסביבה 

נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ

 מר ערן בושארי
מנכ"ל ערנות

 מר צבי מנור
סמנכ”ל תפעול ישראל

אדמה

 מר צחי דוד
מנהל מחוז מרכז, רשות מקרקעי ישראל

 מר רונן אהרון
מנכ"ל ABB ישראל

מר רועי מינץ
סמנכ”ל שווק ומכירות אירופה
Clean Water Technology, Inc 

 ד"ר רן שרון
Clariter מנכ"ל ומייסד

 מר שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים

 גב' שולי נזר
 סמנכ"לית בכירה - תעשיות ורישוי עסקים

המשרד להגנת הסביבה

 מר שחר סולר
סגן מנכ"לית מינהל התכנון בנושא

תכנון אסטרטגי

 מר שלומי בסון
מ"מ מנכ"ל קבוצת בזן

 מר שמואל אפוטה
 ראש תחום שיקום קרקעות בפארק מיחזור אור

קומפוסט אור

עו"ד תמי גנות 
מנהלת מדיניות ואסטרטגיה, אדם טבע ודין

https://www.bmp.co.il/sviva2050

