מה מתחבא
מתחת לקרקע?
המשמעות של הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות על המשק הישראלי

בית חיל האוויר ,רח’ ז’בוטינסקי  ,15הרצליה |  10בינואר 2012
8:30-9:00
9:00-9:30

התכנסות
ברכות

מושב א

 11:20-11:45דברי פתיחה

מר עמיר מקוב ,יו”ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

מר ניסים בובליל ,נשיא התאחדות הקבלנים בישראל

נואם מרכזי

מושב א

מר אריאל אטיאס ,שר הבינוי והשיכון

דברי פתיחה
מר גלעד ארדן ,השר להגנת הסביבה

9:30-9:50

 11:45-12:30הצעת חוק אחת  -זוויות ראייה שונות

הצעת חוק הקרקעות :המהפכה שבדרך

משתתפים

גב’ שולי נזר ,סמנכ”לית בכירה ,תעשיות ורישוי עסקים,
המשרד להגנת הסביבה

עו”ד אריה נייגר ,שותף בכיר במשרד עמית ,פולק מטלון ושות’
פרופ’ אורי מינגלגרין ,המכון למדעי הקרקע המים והסביבה ,מנהל
המחקר החקלאי
ד”ר יעל מייסון ,רא”ג קרקעות מזוהמות ,דלקים ושפכי תעשייה,
המשרד להגנת הסביבה
גב’ שרה אלחנני ,מנהלת אגף איכות מים ,רשות המים

 9:50-10:50פאנל מרכזי

השלכות הצעת
חוק שיקום קרקעות
על המשק הישראלי

מנחה

משתתפים
גב’ אלונה שפר – קארו ,מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה
מר יצחק רוכברגר ,ראש עיריית רמת השרון
מר מוטי כידור ,מנכ”ל התאחדות הקבלנים בישראל
מר אמיר חייק ,מנכ”ל התאחדות התעשיינים
מר יוסי אריה ,מנכ”ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
* נציג משרד האוצר  /מינהל מקרקעי ישראל

מר עידן גרינבאום ,עיתונאי כלכלי

 12:30-13:15כיצד תשפיע הצעת חוק הקרקעות
המזוהמות על שוק הנדל”ן בישראל?
משתתפים
עו”ד ליאת הר-טוב ,סמנכ”לית ביטוח מסחרי ,חברת  AIGישראל
מר שמואל אפוטה מנכ”ל חברת וינדקס
גב’ גלי גלט-שמחי סמנכ”לית תשתיות וסביבה
חברת AVIV AMCG
שמאי מקרקעין ,זייד אור ניב
מר נתנאל פסטרנק מומחה לטיפול בקרקעות מזוהמות,
חברת שטף הנדסת סביבה

מנחה
מר עידן גרינבאום ,עיתונאי כלכלי

 10:50-11:20הפסקה וכיבוד קל

מנחה
מר ליאור שמואלי ,כלכלן סביבתי EcoFinance

13:15

סיום וארוחת צהריים
דמי השתתפות 250 :ש”ח | לחברי מכון האנרגיה,
התאחדות הקבלנים והתאחדות התעשיינים 200 :ש”ח

מה מתחבא
מתחת לקרקע?
טופס הרשמה והתחייבות
דמי השתתפות 250 :ש”ח
לחברי מכון האנרגיה ,התאחדות הקבלנים והתאחדות התעשיינים 200 :ש”ח
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