
 
 

 
 

 :ייהעשמעגלית בתכלכלה  –לו"ז יום עיון בשיתוף שגרירות פינלנד 

 

 פתיחהדברי התכנסות ו  8:30-9:00

  Kirsikka Lehto-Asikainenשגרירת פינלנד בישראל , 

 סביבה, התאחדות התעשייניםהניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות   

9:00-9:45  Circular growth opportunities across sectors : experiences from Finnish industry 

Tuuli Makelaהתאחדות התעשיינים הפיניתבאגף יזמות ופיתוח עסקי , יועצת בכירה , 

9:45-10:30  Building a circular ecosystem: Example from Finland 

Idil Nazli Akture מהנדסת כימי ויועצת, חטיבת הייעוץ של ,PÖyry –  חברת ייעוץ והנדסה

 בינלאומית

10:30-11:15  Circular Economy: Utilizing industrial biomaterials  

Dr. Ali Harlin פרופסור וחוקר בכיר, מכון ,VTT  למחקר וטכנולוגיה בארצות הנורדיות 

 

 הפסקה 11:15-11:30

 

 חסמים והזדמנויות –כלכלה מעגלית בישראל   11:30-12:00

 יאיר אנגל, מנכ"ל קיימא  

 התכנית הלאומית לכלכלה מעגלית בתעשייה  12:00-12:15

תעשיות, משרד הכלכלה תחום מזון וכלכלה מעגלית במנהל הדר' אריק ריבקין, מנהל 

 והתעשייה

 תמריצים ותמיכות בתחום הכלכלה המעגלית  12:15-12:30

 רשות החדשנות כנית המכינה למו"פ בזירת יצור מתקדם, מנהלת ת ,רוני בראון  

 

 דיון פתוח, פאנל שאלות 12:30-13:15

 

 

Idil Akture, Consultant at Pöyry Management Consulting Oy, joined Pöyry in 2017, worked 
on projects regarding bio-based materials, plastics & chemicals.   
Pöyry is an international consulting and engineering company. Delivers smart solutions 
across power generation, transmission & distribution, forest industry, chemicals & 
biorefining, mining & metals, transportation and water.  
 

Tuuli Makela is a Senior Advisor at the Confederation of Finnish Industries (EK) 

working on sustainability and innovation . Led the pioneering and cross-sectoral 

project showcasing the way Finnish companies are making headway in the 

circular economy. The project report – “ Take a Leap into Circular Economy : 

could be accessed here.   

 

Dr. Ali Harlin is a Research Professor at VTT’s Biomass and Processing research group. Dr 
Harlin (DsC, Chemical Engineering) is an expert in Polymere, Cellulose and utilization of 
industrial biomaterials. 
VTT Technical Research Centre of Finland is the leading research and technology company in 
the Nordic countries. VTT is part of Finland's innovation system and operates under the 
mandate of the Ministry of Employment and the Economy.  
 

https://ek.fi/en/materials/take-a-leap-into-circular-economy/
https://ek.fi/en/materials/take-a-leap-into-circular-economy/

