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יום שלישי, 1 באפריל 2008
גן אורנים - אולם פריים, גני התערוכה, תל-אביב

ייזום וניהוליוזמי הכנס:
תכניות בע"מ

דברי פתיחה

מר גדעון עזרא, השר להגנת הסביבה

עו”ד רוני קומר, יו”ר דירקטוריון החברה 
לשירותי איכות הסביבה 

פרופ’ יובל לוי, שותף מייסד, משרד עו"ד 
פרופ’ יובל לוי ושות’

פרופ’ רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת 
בן גוריון

 BMP מנחה הכנס: מר בני מורן, מנכ”ל חברת

מושב 1

התחממות גלובאלית - 
רפורמות מקומיות

מנחה:  עו”ד ציפי איסר איציק, מנכ”לית 
עמותת אדם טבע ודין

Mr. Henry Waxman, חבר הקונגרס 
האמריקאי, המפלגה הדמוקרטית - מדינת 

קליפורניה

ח"כ אופיר פינס-פז, 
יו”ר וועדת הפנים והגנת הסביבה

עו”ד עידית רייטר, שותפה, ראש מחלקת 
איכות הסביבה, משרד עו”ד פרופ’ יובל לוי 

ושות’

פרופ’ אלון טל, המכונים לחקר המדבר 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מר חזי קוגלר, מנכ"ל משרד התשתיות  

עו”ד רוני קומר, יו”ר חברת אקוטריידרס, יו”ר 
דירקטוריון החברה לשירותי איכות הסביבה 

מושב 2 

אחריות סביבתית-חברתית ודיווח

מנחה: ד”ר איתן זילביגר, מנכ”ל החברה לשרותי 
איכות הסביבה

מר אסא אברמסקי, מנכ”ל החברה לפיתוח קיסריה

מר אריה הילוויל, מנכ”ל לאומי קארד

מר גרשון פלג, מנכ”ל החברה להגנת הטבע

מר שלום בלייר, מנכ”ל יקבי רמת הגולן

מר ליעד אורתר, מנכ”ל ארקדה

 :EMPAX מייסד ונשיא חברת ,Mr. Martin Kase :הרצאה
“מיתוג מדיניות סביבתית - חברתית” 

מושב 3 

טכנולוגיות סביבה 

מנחה: עו”ד עידית רייטר, ראש מחלקת איכות הסביבה, 
משרד עו”ד פרופ’ יובל לוי ושות’ 

מר ניר קדמי, ראש אגף כלכלה ותקינה במשרד 
להגנת הסביבה

ד”ר דורון לביא, מנכ”ל פארטו הנדסה, החוג לכלכלה 
תל-חי

מר עודד דיסטל, מנהל תוכנית המים הממשלתית 
במשרד התמ”ת

הצגת: "התוכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות סביבה 
בישראל"

הרצאה: ד”ר רפי מנדלבאום, מנכ”ל אל.די.די. 
טכנולוגיות בע”מ 

"יישום טכנולוגיות חדשניות לשיקום קרקע 
ומי תהום בישראל"

הרצאה משותפת:

 Mr. Kent Woo, Kingson Law Firm, China

עו”ד זיו וסרצוג, נציג משרד עו”ד פרופ’ יובל לוי ושות’ בסין
"הזדמנויות עסקיות לטכנולוגיות סביבתיות 

ישראליות בסין"

מר חגי שפר, מנכ”ל חברת כרומגן 
"מגמות עולמיות ומקומיות - שוק האנרגיה הסולארית"

מושב 4

מגמות בניהול סביבתי בתעשייה הישראלית 

מנחה: מר ניר קנטור מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה 
ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

מר רוני קוברובסקי, יו"ר איגוד תעשיות המזון בהתאחדות 

התעשיינים, נשיא קבוצת החברה המרכזית ליצור 

משקאות קלים בע"מ

ד”ר אורנית רז, מנכ”ל הארגון לחקלאות אורגנית 

מר יוסי אריה, מנכ”ל המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה 

מר יהודה ארד, סמנכ”ל בטיחות ואיכות הסביבה, טבע 
תעשיות פרמצבטיות בע”מ 

ד”ר משה ברקת, מנהל מח’ תאגידים- הרשות לניירות ערך 
מר דורון טמיר, מנכ”ל מכון התקנים

הרצאה: ד”ר אלכס כהן, סמנכ”ל חברת הז מט:
"השפעת הרגולציה האירופאית על התעשייה 

הישראלית"

 Mr. Henri Meirisonne, General Manager, Fostplus :הרצאה
"Prevention and Management of Packaging Waste in Belgium"

אורח של איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים

הכנס השנתי המרכזי בישראל לאיכות הסביבה, שבו נפגשים התעשיה, המגזר הפיננסי, הגופים המפקחים והארגונים הסביבתיים לדיון משותף

בשיתוף:חסות ראשית:


