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תכנית הכנס - מליאה מרכזית
התכנסות 8:15

דברי פתיחה9:00
מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

הצגת המנגנונים לטיפול בקרקעות מזוהמות9:15
מר אבי חיים, רא"ג קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה

זיהום מקורות מים בישראל- מדיניות, אתגרים ופתרונות 10:00
ד"ר הראל גל, רא"ג איכות מים, רשות המים 

התמודדות התעשייה עם רגולציה סביבתית10:45
עו"ד אריה נייגר, משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

הפסקת בראנץ11:15

מושבים מקבילים
אולם "אכדינו צפון" | מושב א'
מנחה: ד"ר חיים כץ, רשות המים

אולם "נוף ים" | מושב ב'
מנחה: ד"ר חני עבדת, המשרד להגנת הסביבה

הרצאה 1 |  חברת נצר השרון12:00
בחינת חלופות טיפול בקרקעות מזוהמות 

בחומרי נפץ
רותי טלבי רופאיזן, מנהלת תחום הגנת הסביבה, נצר 

השרון

הרצאה 1 | חברת נת"ע
ניהול פינוי עודפי עפר ביחס לאנליזות שדה

ותהליך שפילת מים ממושכת ביחס למזהמי מים
גבריאל פלד, מנהל מחלקת סביבה, חברת נת"ע

הרצאה 2 |  אדמה - אפיון ושיקום אתרים12:20
שימוש באנליזת שדה עבור TPH כשיטה לקיצור 

תהליך שיקום קרקע בחפירה
עמר יהלומי, מנהל פרוייקטים, אדמה - אפיון ושיקום 

אתרים

הרצאה 2 | אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות 
ניהול וייעול שיקומי קרקע ומי תהום )In-Situ( ע"י 

קריאת מדדים מרחוק
נמרוד גפני - מנהל תחום ויובל אוחנה - מהנדס מערכות 

שיקום, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות

הרצאה 3 |  רשות המים12:40
מבט על 20 שנות ניטור של רכיבי דלק במי תהום

ד"ר ניבי קסלר, מרכזת בכירה, שיקום זיהומי דלק, 
אגף איכות מים, רשות המים

הרצאה 3 | המשרד להגנת הסביבה
פרויקט ״אבן דרך״ שיקום קרקעות המדינה 

סיכום נתונים ותובנות מחמש שנות פעילות 
הראשונות בפרויקט

נועם פוניה, ממונה קרקעות מזוהמות, המשרד להגנת הסביבה

הרצאה 4 | א. אלגריסי בע"מ13:00
הגישה האלקטרוכימית לשיקום מי תהום מזוהמים 
בממסים מוכלרים ואסטרטגיות פיתוח טכנולוגיות 

PFOS/PFOA -לטיפול במי תהום מזוהמים ב
גיל אלגריסי, מנהל פיתוח, א. אלגריסי בע"מ

הרצאה 4 | החברה לשירותי איכות הסביבה
פרויקט "אבן דרך" שיקום קרקעות המדינה

אתגר בית הכרם – מעבר מזוהם אל עתיד נקי
מתי כספי, מנהל מקצועי, החברה לשירותי איכות הסביבה

הרצאה 5 | המשרד להגנת הסביבה13:20
פרסום מפת זיהומי קרקע ארצית

עפרי חזיז, אגף קרקעות מזוהמות, המשרד להגנת 
הסביבה

הרצאה 5 | אקולוג הנדסה
מיפוי ארצי של אזורים בעלי פוטנציאל לזיהום בגזי 

 קרקע
יצחק שטרמר, מהנדס סביבה, אקולוג הנדסה

הרצאה 6 | אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות 13:40
אופטימיזציה של הליך שיקום הקרקע באתר 

לוגיסטי עכו דרום
ד"ר רפי מנדלבאום, מנכ"ל ומייסד, אל.די.די טכנולוגיות 

מתקדמות

הרצאה 6 |  רשות המים
ספי כימות וגילוי בעבודה ובדיווחי מעבדה והתאמת 

שיטות אנליטיות לעמידה בספים הנדרשים
ד"ר גיא גסר, מנהל מעבדה, רשות המים

הרצאה 7 | הרצאה משותפת לרשות המים והמשרד להגנת הסביבה14:00
זיהומים סביבתיים של תרכובות PFAS בישראל – רקע, תמונת מצב עדכנית וכיוונים רגולטוריים בארץ ובעולם

ד"ר חני עבדת, ממונה סקרי סיכונים, המשרד להגנת הסביבה
ד"ר חיים כץ, מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור, רשות המים

סיום וארוחת צהריים14:30

סיום משוער15:00
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