
ועידת ישראל לגינון
האירוע החשוב והיוקרתי למקבלי החלטות המובילים בענף 

בוא לעשות עסקים עם 
בכירי ענף הגינון בישראל

בוא להשפיע על המשפיעים

8 בספטמבר 2016
במרכז הכנסים והקונגרסים אבניו קרית שדה התעופה

משק הפסולת בישראל - כמנוע צמיחה כלכלי
מדינת ישראל משקיעה  מיליארדים רבים בשנה בטיפול בפסולת התעשייתי, הביתית , טיהור קרקעות ופסולת הבניין.

תעשיית המיחזור  היא אחד ממנועי הצמיחה החשובים לכלכלה הישראלית, בהיותה מייצרת מקומות עבודה איכותיים 
ומגוונים, תוך מתן פתרונות סביבתיים לשיפור איכות החיים של תושבי מדינת ישראל

מטרת ועידת קלינטק ה-2 למיחזור היא  להעלות על סדר היום הציבורי, את חשיבות פיתוחה של תעשיית המיחזור בארץ 
לחברה הישראלית, תוך שימת דגש על הסרת  החסמים להתפתחות תעשייה זו. 

 ועידת קלינטק למיחזור הינה הזדמנות מצוינת לעצור, להפיק לקחים ולבחון את העשייה במשק הפסולת בישראל.

בוועידה יתקיים “סיעור מוחות” לאומי , חברי כנסת, ראשי רשויות, בכירי התעשיה בישראל,ראשי תאגידי המיחזור, 
מנהלי שפע ברשויות, חברות וקבלני מחזור.

הוועידה תשקף את תמונת המצב ותעלה על סדר היום הציבורי את הדרכים והשיטות בהם יש לנקוט כדי להגיע ליעד 
האופטימלי של אפס פסולת בישראל!

תוכנית הועידה:

08:30-10:00 התכנסות ארוחת בוקר ומינגלינג 

10:00-10:30 ברכות ודברי פתיחה

גיא סאמט סמנכ״ל שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה.

נציג עמותת אדם טבע ודין/ חיים וסביבה

שלמה דולברג-מנכ״ל המרכז לשילטון מקומי

מר אנדרי אוזן- ראש המועצה נאות חובב

10:30-11:25 מושב ראשון: עידוד הקמת  מפעלים וחיזוק  מפעלים קיימים למיחזור!

 תמיכה ממשלתית , הסרת חסמים. תיאום בין המשרדים ותוכנית רב שנתית.

גיא סמט סמנכ״ל המשרד להגנת הסביבה, דורון אברהמי המשרד לכלכלה , נציגי מפעלי המיחזור 

10:30-10:42 הרצאת מבוא  הפרדה במקור, יצור אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת-  תמונת מצב ומבט על המדיניות 
האירופית ולקחים לישראל

10:42-11:15 פאנל  בנושא מיחזור , אנרגיה והפרדת פסולת ברשויות 

11:15-11:25 הרצאות אורח 

11:25-12:10 מושב שני: פסולת בניין -עוברים מהשלכה להשבה!!

בשל העדר אכיפה ובשל העובדה שגורמים רבים מעורבים בתהליך האיסוף והסילוק של הפסולת, פסולת הבניין היא ללא 
ספק “מכת מדינה”, פסולת זו מהווה את אחת הבעיות הסביבתיות הקשות בישראל. כמות פסולת הבניין שנוצרת בישראל 

בשנה נאמדת בכ6-8 מיליארד טון, למרבה הצער מדובר בפסולת שניתנת למיחזור מלא! 

פאנל בהנחיית: מר יהודה אולנדר, מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה באזור דרום השרון. בהשתתפות: 
נציג  התאחדות בוני הארץ, מר ערן סיב- , מר אבי רדאעי- ראש אגף פסולת במשרד להגנת הסביבה, נציג חברות 

המיחזור

12:10-12:45 הפסקה קפה ומינגלינג 

12:45-13:30  מושב שלישי: הפיכת פסולת תעשייתית למשאב. 

פסולת שנוצרת במפעלי תעשיה מהווה מטרד סביבתי אולי הקשה ביותר האתגר של משק הפסולת במדינת ישראל הוא 
להפוך מטרד זה למשאב כלכלי. מיחזור הפסולת התעשייתית והפיכתה  לחומרי גלם היא מנוע כלכלי רב עצמה. מטרת 

המושב הוא להעצים את התהליך ובכך לפתח את הכלכלה בישראל.

12:45-12:55 הרצאת מבוא: ד”ר אשר וטורי- יועץ ומתכנן סביבתי- מגומות עולמיות להפקת אנרגיה מפסולת 
תעשייתית

12:55-13:35 פאנל בהנחיית: עו”ד ציפי איסר-איציק- ראש המרכז להגנת הסביבה המכללה האקדמית 
נתניהבהשתתפות: מר חיים אלוש- מנכ”ל קבוצת משוב,מר אמנון בן דהן, מנכ”ל מועצת נאות חובב,מר אלכס מנגולד- 

מנכ”ל שרותי אקולוגיה, עו”ד איתן פרנס- יו”ר איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, מר ניר קנטור- מנהל אגף סביבה 
בריאות ובטיחות בהתאחדות התעשיינים.

13:35-14:20 מושב רביעי: טיפול ושימוש מחדש של קרקעות מזוהמות כפתרון ליישום מהיר של תוכניות בנייה

טיהור קרקעות מזוהמות הוא כיום אחד המכשולים העיקריים ליישום מהיר של תוכניות בנייה. דוגמא לכך הן הבסיסים 
שאותם אמור הצבא לפנות באזור המרכז וגוש דן בהם יש זיהומי קרקע. מדובר במתחמים כמו צריפין ותל השומר, תע”ש 

שבהם מתוכנן חלק משמעותי מעתודות הדיור.

פאנל בהנחיית:מר נחמיה שטרסלר. בהשתתפות: עו”ד אורלי אריאב- ראש תחום קהילה וסביבה באדם טבע ודין, מר 
רוני רום- יו”ר עמותת איכות חיים לתושבי השרון, הגב’ שירה אבין- ראשת העיר רמת השרון, הגב’ נעמי אנג’ל- מתכננת 

מחוז תל אביב משרד הפנים,  נציג בכיר במשרד להגנת הסביבה.

15:00-16.00 ארוחת צהריים חגיגית ועשירה!


