בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

הזמנה ליום עיון בנושא :

עדכונים וחידושים בטיפול בקרקעות מזוהמות
בימים אלו  ,הושלם במשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות חדש לסקירת קרקע ושיקום של קרקע
מזוהמת  .יום העיון יתמקד בסקירת ההנחיות החדשות תוך התייחסות ל היבטים משפטיים  ,ע דכונים
במתודולוגיה להערכת סיכונים לשיקום קרקעות וטכנולוגיות חדשות לשיקום קרקעות מזוהמות .
יום העיון יתקיים ביום רביעי ה 14.10.09 -
ב אודיטוריום  ,בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
רח ' חיים לבנון  , 26רמת -אביב

תוכנית :
12:30 – 13:00

התכנסות וכיבוד קל

13:00 – 13:10

דברי פתיחה – מר יוסי אריה  ,מנכ " ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מר ניר קנטור  ,מנהל איגוד הכימיה  ,הפרמצבטיקה ו איכות הסביבה ,
התאחדות התעשיינים

13:10 – 14:00

סקירת " הנחיות המשרד להגנ ת הסביבה לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום
קרקע מזוהמת בתחנות דלק "  ,והשלכותיהן
ד " ר יעל מייסון  ,אגף שפכי תעשיה  ,דלקים וקרקעות מזוהמות  ,המשרד להגנ " ס

14:00 – 14:40

זיהום משולב של קרקע ומים – טיפול הוליסטי לעומת טיפול נפרד של הקרקע
והמים
שרה אלחנני  ,מנהלת א גף איכות מים  ,רשות המים

14:40 – 15:10

 - Round up the usual suspectהרהורים בשאלת האחריות לשיקום קרקעות
מזוהמות
עו " ד אריה נייגר

15:10 – 15:40

הפסקה

15:40 – 16:10

 - RBCAמסוכן או לא מסוכן ?
ד " ר מיכל פרלה

16:10 – 16:40

השפעת שפילת מים על תנועה של מזהמים במי תהום
ד " ר אמיר פסטר  ,חברת  LDDטכנולוגיות

16:40 – 17:15

 EBRמערכת שיקום אלקטרו  -ביולוגית  EK ,מערכת שיקום אלקטרו  -קינטית
הטכנולוגיה האופטימאלית המשקמת זיהום קרקעות ומי תהום
מר אלי אלגריסי  ,א  .אלגריסי בע " מ

17:15 – 17:30

שאלות ותשובות

דמ י השתתפות בסך  , ₪ 90לחברי מכון ה אנרגיה והתאחדות התעשיינים ₪ 60

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

טופס הרשמה והתחייבות ליום עיון בנושא :
עדכונים וחידושים בטיפול בקרקעות מזוהמות שיתקיים ב 14.10.09 -
לכבוד
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
רח ' חיים לבנון  , 26ת  .ד 17081 .
תל -אביב 61170
טלפון 03-6414271 :
פקס 03-6427033 :

שם פרטי :
שם משפחה :
חברה :
כתובת :
טלפון :
נייד :
פקס :
דוא " ל :
אופן התשלום:
ישולם בהמחאה :לפקודת "בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה" ,ת.ד ,17081 .ת"א .61170
בהעברה בנקאית :לחשבון מס'  ,701500/85סניף )אינשטיין(  ,833 -בנק לאומי.
במזומן.

