בנושא:

כנס לאומי
השפעות ודרכי התמודדות של זיהום סביבתי בקרקע ומים
מועד הכנס 20 :בספטמבר 2016
מקום:

אזור ת"א

הכנס ,שנערך זו השנה השנייה ברציפות ,ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובשיתוף עם המשרד
להגנת הסביבה ורשות המים יעסוק באתגרים הנצבים בפני הרגולטורים והתעשייה לטיפול בקרקעות
מזוהמות ומי תהום.

נושאים מרכזיים:
בשנים האחרונות במדינת ישראל חלו תמורות מהותיות בתקנה ,איתור ,הערכה וטיפול בזיהומים
סביבתיים .בעקבות הצורך במשאבי קרקע ומי תהום ,עשרות רבות של אתרים בהם נמצא זיהום קרקע
וזיהום מים מופו וחלקם עברו לשלב של שיקום הזיהום לצורך הפחתת הסיכון הסביבתי לבריאות הציבור
ולמקורות המים .לזיהום סביבתי קיימות גם השלכות רוחב כגון השפעה על תוכניות בינוי ארציות ,בניית
תשתיות במרחב העירוני והפרטה של חברות ממשלתיות.

אופי הכנס:
מושב פתיחה מרכזי הכולל הצגת ההנחיות וסקירה רגולטורית ע"י נציגי הממשלה ולאחר מכן מתוכננים
מושבים מקצועיים מקבילים בהתאם לתכנים הנדרשים וההצעות שיוגשו ע"י גופים המעוניינים לקחת
חלק בכנס.
בכנס הנוכחי אנו קוראים למרצים ,חוקרים ,קובעי מדיניות ,חברות ייעוץ סביבתי ומומחים להגיש
תקצירים בנושאים הבאים:
 .1שיטות ואמצעים לחקירות זיהומים סביבתיים בקרקע ומים
 .2כיווני פעולה ,מגבלות והדגמות של שיקום זיהומי קרקע ומי תהום
 .3השפעת זיהום סביבתי על פיתוח בנייה במרחב העירוני
 .4טיפול של קרקע מזוהמת באתר המזוהם.
 .5שימוש בקרקע מזוהמת ,לאחר טיפול ,ליעדיי קצה שונים )לדוגמא :חומרי גלם ,מחזור ,השבה(.
 .6השפעות בריאותיות של זיהומים סביבתיים מקרקע ומים
 .7הערכת הסיכון לחדירת גזים למבנים מזיהום סביבתי ואמצעי מניעה
 .8הערכות סיכונים לקביעת ערכי מטרה לשיקום

 .9היבטים כלכליים וחוקיים של זיהומי קרקע ומים
 .10תקינה בנושא זיהומים סביבתיים

קהל היעד:
הכנס מיועד למנהלים ,סמנכ"לים ואנשי מקצוע בתעשייה ,יועצים סביבתיים ומומחים בתחום איכות
הסביבה וטיפול בקרקעות מזוהמות ,וכן לקהל רחב יותר של אנשי אקדמיה ,מהנדסים ,ארגונים
סביבתיים ,נציגי עסקים וחברות בתחומי אנרגיה שונים ,בנייה ,ייעוץ ועוד...

תקשור הכנס:
כיסוי תקשורתי נרחב בעיתונות ,באתר מכון האנרגיה ,דיוור אלקטרוני ,כתבות בעיתונות ופעילות יחסי
ציבור אינטנסיבית.

השתתפות בחסות לכנס:
מתן חסות יאפשר לכם:
 למצב את חברתכם כמובילה ותורמת לתחום האנרגיה.
 אפשרות לחשיפה תדמיתית ,מיצובית ושיווקית ,בפני הקהל העוסק בתחום האנרגיה.
חסות ) ₪ 20,000כולל מע"מ בשיעור 0
 שילוב נציג בכיר בחברה בתוכנית הכנס )באישור ותיאום עם ההפקה(.
 לחברה יתאפשר להקים דוכן במתחם הכנס ולחלק חומר פרסומי )באישור ותיאום עם ההפקה(.
 החברה תקבל  12הזמנות יחיד לכנס.
 לוגו החברה ישולב בכל פרסומי הכנס המגוונים:
 הזמנות שישלחו בדוא"ל לכל מקבלי ההחלטות ומובילי הדעה בתחום.
 מודעה ופרסום הכנס בעיתונות הכתובה.
 מיתוג ושילוט בולט בשטח הכנס.
חסות ) ₪ 10,000כולל מע"מ בשיעור (0
 לחברה יתאפשר להקים דוכן במתחם הכנס ולחלק חומר פרסומי )באישור ותיאום עם ההפקה(.
 החברה תקבל  7הזמנות יחיד לכנס.
 לוגו החברה ישולב בכל פרסומי הכנס המגוונים:
 הזמנות שישלחו בדוא"ל לכל מקבלי ההחלטות ומובילי הדעה בתחום.
 מודעה ופרסום הכנס בעיתונות הכתובה.
 מיתוג ושילוט בולט בשטח הכנס.

המבקשים להיות חלק מהכנס מוזמנים לפנות לקרן גול ,מנהלת הדרכה ורגולציה במכון הישראלי לאנרגיה
ולסביבה למיל info@energy.org.il :עד ליום .15.5.16

הגשת תקצירים
יש להגיש תקצירים בנושאי הכנס .התקציר יכלול לא יותר מ 350 -מילים בפונט  ,David 12ללא גרפים,
תמונות או טבלאות .יש לכלול בגוף התקציר :שם הנושא ,מחברים ,מוסדות המחברים ותוכן .התקצירים
יוגשו לגב' קרן גול לא יאוחר מ .09.06.2016 -למייל.info@energy.org.il -
ועדה מארגנת
מר אבי חיים ,ראש אגף קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה המשרד להגנת הסביבה
גב' שרה אלחנני ,ראש אגף איכות מים ,רשות המים
מר יוסי אריה ,מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מר גיא רשף ,אגף איכות מים ,רשות המים
גב' רחלי דוד ,המשרד להגנת הסביבה
גב' קרן גול ,מנהלת הדרכה ורגולציה במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מר ניר קנטור ,מנהל איגוד הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים
גב' אסנת אביטל ,ראש תחום איכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים

