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8:15 <   התכנסות 
9:00 <   דברי פתיחה

 מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון 
הישראלי לאנרגיה ולסביבה

9:15 <   זיהום מקורות מים בישראל -
מדיניות, אתגרים ופתרונות 

שרה אלחנני, מנהלת אגף איכות מים, 
רשות המים

10:00 < הצגת המנגנונים לטיפול
בקרקעות מזוהמות

מר אבי חיים, רא"ג קרקעות מזוהמות 
ושפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה

10:45 < התמודדות התעשייה
עם רגולציה מכבידה

 עו"ד אריה נייגר, משרד עמית, 
פולק מטלון ושות'

11:15 < הפסקת בראנץ
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14:40-13:40 <  הפסקת צהרים וביקור בדוכנים

16:20 <  סיום
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נושאים מרכזיים: במדינת ישראל חלו בשנים 
האחרונות תמורות מהותיות בחקיקה, איתור, 
הערכה וטיפול בזיהומים סביבתיים. בעקבות 

הצורך במשאבי קרקע ומי תהום, עשרות רבות 
של אתרים בהם נמצא זיהום קרקע ומים 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. 

 å 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.

לשעבר ואוליה ישראל
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 אגף בכיר איכות מים

 מושב א' - אולם "נופים"
מנחה: גיא רשף, רשות המים

פירוק תרכובות דלק במי תהום באמצעות 
מערכת patent pending( EBR( - מקרי 
בחן בתחנת דלק רמתיים הסעת חומרים 

 .Electro-Kinetic פולריים באמצעות 
אינג' אלי אלגריסי

פרויקט טיפול במזהמים אורגנומוכלרים 
 במי תהום - פרויקט נדל"ן, ר"ג.

ינון לפיד, חברת לודן טכנולוגיות סביבה

פיתוח כלי להערכת הסיכון ממוקדי זיהום 
במי תהום וקביעת מדרג הסיכונים לסביבה 
ולבריאות הציבור. גיא רשף, רשות המים, 

נועם פוניה, אקולוג הנדסה בע"מ

 Soil Washing in the Netherlands
including regulatory demands

,SRT עו"ד אלונה שפר, שותפה מנהלת 
 Mr. Harry van Dam, Senior Project

 Engineer and Manager Estimating
Department, BosKalis Environmental

האצת הפירוק הביולוגי של פחמימנים 
בקרקע . ד"ר רונן נהרי, ליפוגרין

מושב ב' – אולם "רוטשילד"
מנחה: רחלי דוד, המשרד להגנת הסביבה

מליאה מרכזית - אולם "רוטשילד"

 Concept of Soil Hospitals in
successful brownfield development
ir. Siegfried D'haene  
MSc Eng, Smet Group.

 ניהול פרויקט רחב היקף של 
חקירה ושיקום - כורדני כדוגמא.

IED ,שי פאר

סקרים היסטוריים וחשיבותם להמשך 
 החקירה הסביבתית. 

ד"ר מיכל שכטר, LDD טכנולוגיות 
מתקדמות בע"מ

 פרויקט שיקום נחל הקישון. חיים חמי, 
מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון

 מושב ג' - אולם "נופים"   
מנחה: שרון שגיא, רשות המים

 השלכות זיהומי תעשיה ודלקים 
על מערך השפלת מי תהום.

ד"ר חני עבדת, אתגר א. הנדסה בע"מ

 סקר היסטורי וחקירות סביבתיות 
 לאיתור זיהום פוטנציאלי ממכבסות 

 ניקוי יבש באקוויפר החוף. 
יצחק שטרמר, אקולוג הנדסה בע"מ

פיילוט טיפול ביולוגי בזיהום מי תהום 
בחומרים אורגנים מוכלרים. גל מנדלבאום, 

LDD טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

התמודדות המערכת הפיננסית עם 
סיכונים סביבתיים. רוני בריל

שיקום אקויפרים מזוהמים - השוואה בין 
מודלים נומריים המבוססים על כלים גאו 

סטטיסטים. זיו מורנו, אונ' תל-אביב

טיפול במזהמים אורגנים מוכלרים 
באמצעות חימצון כימי ISCO. אילן בן נח, 

LDD טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

 ניהול פרויקטים של שיקום 
קרקעות מזוהמת במתחמי צהל.

אולג גרנד, החברה לשירותי אכה"ס

מדיניות חקירה ושיקום זיהומים 
סביבתיים במסגרת הליכים סטטוטוריים.

עו"ד עמית ברכה, אדם טבע ודין

מושב ד' - אולם "רוטשילד"  
 מנחה: עפרי חזיז, 

המשרד להגנת הסביבה

biotttaTM: High Recovery Biological 
Treatment Solution for Multiple 
Contaminants in Groundwater 
Ronit Erlitzki, AdEdge Water 
Technologies (USA) & קבוצת תהל

מזהמים חדשים – חומרים ממשפחת 
הפר-פלואורו-פחממנים

 LDD ד"ר רפי מנדלבאום, חברת
טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

עמית, פולק, מטלון ושות'

Environmental Technologies
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