
30.5.2019

כנס חדשנות בעסקים, 
תשתיות וטבע

מיוזמות עצמאיות מהשטח למדיניות ורגולציה

יום ה׳, 30.5.19  |  16:30-08:30
המוזיאון לטבע, אוניברסיטת תל אביב

מטרת הכנס
שילוב שיקולי מגוון ביולוגי בהתנהלות מגזר העסקים והתשתיות בישראל )Bottom up(, והטמעת פתרונות 

.)Top down( וכלים להפחתת טביעת הרגל האקולוגית של עסקים במסגרת קוד אחיד ורגולציה

< לחצו להרשמה >

< לפרטים נוספים >

כל המקדים זוכה...  סיור בתצוגת הקרקע במוזיאון   08:00

התכנסות    08:30

פתיחה    |    יו"ר: אלון זסק, סמנכ"ל משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה  09:00
השקת קול קורא לתמיכה בחדשנות בעסקים ומגוון ביולוגי, 2019 - 2021  

גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה  |  איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע  | שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים  

אתגר שילוב שיקולים סביבתיים בתכנון וביצוע תשתיות לאומיות )אנרגיה ומים(  09:30
אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה  

בום של תשתיות – האם בהכרח מכה לטבע הישראלי?  09:50
אלון רוטשילד, מנהל תחום המגוון הביולוגי, החברה להגנת הטבע  

הפנמת עלויות סביבתיות      10:10
התנגשויות עופות בקווי מתח - מפיילוט לפתרון במתווה ארצי   

דפנה שחורי, ממונה תסקירי השפעה על הסביבה, חח"י  

פאנל - איפה הכסף? מי צריך לשלם על שמירת הטבע בתשתיות?  10:25
  ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל;  ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל; חסאן טואפרה, סגן בכיר למנהל רשות החברות הממשלתיות, מנהל יחידת 

כספים ובקרה ; ניר פפאי, סמנכ"ל שמירת טבע, החברה להגנת הטבע  |  מנחה – אביב לביא, גל"צ.

להציל את הלילה    |    יו"ר: ד"ר יהושע שקדי, מדען ראשי, רט"ג  11:15
מהפכת התאורה בתש"ן  

עוז עירן, מהנדס חשמל ראשי, תש"ן  

  מים אפשר להוביל גם בחושך - פרויקט תאורה ידידותית ב"מקורות"
מירב מגל, מנהלת מחלקת הגנת הסביבה, מקורות  

  בטיחות בדרכים ובטיחות ביולוגית – איך מאזנים? פרויקט תאורה סביבתית בנתיבי ישראל
ארז סיקסיק, מנהל אגף תכנון ואחזקה, נתיבי ישראל  

מניעת סיכונים וטיפול בפולשים  12:00

   "החלק הקל זה לאשר את המסמך..."
על יישום פרויקט צמחים פולשים ב"מקורות" 

רקפת תיבי, ממונה תכנון סטטוטורי, מקורות  

  שת"פ מבוסס מידע לטיפול בצמחים פולשים 
בתשתיות נת"י

   מעדה גדבאן, מנהל אגף ניהול אחזקה, נתיבי ישראל; 
עמי לזר, ממונה תשתיות מחוז מרכז, רט"ג

   מקוד וולנטרי לרגולציה מחייבת - הטמעת קוד 
המחצבות ברישיון העסק

ד"ר אנה טרכטנברוט, ראש תחום מגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה  

מניהול אקולוגי למיתוג וניהול סיכונים  12:00

  מתן תקן לניהול אקולוגי של החקלאות - 
פרויקט מילופרי

שגית חיים, מנהלת איכות, מילופרי אגש"ח בע"מ   

  תמנע – מיתוג מבוסס תכנית ניהול סביבתית
חנן גינת, ראש המועצה האזורית חבל אילות  

חזון לרפת אקולוגית  
  ליהי ברקן, רכזת עסקים ומגוון ביולוגי, החברה להגנת הטבע

פאנל - של מי האחריות? הטמעת שיקולים אקולוגיים בתכנון –   12:40

לפרטים נוספים:
דפנה הלל, מפיקה 054-6202209
dafnamefika@gmail.com

הוראות הגעה:  
כתובת: מוזיאון הטבע, קלאוזנר 12, תל אביב      

ברכב: "מוזיאון הטבע" ב-WAZE - חניה יומית בעלות 24 ₪ ליום
 באוטובוס: חברת "אגד": 271, 222, 274, 270, 572 

חברת "דן": 7, 25, 45, 289   |   חברת "קווים": 94, 137
 ברכבת: ירידה בתחנת "תל-אביב אוניברסיטה" והמשך ברגל 

)10 דקות הליכה( או בקווי דן 7 ו-45
המוזיאון לטבע נגיש לאנשים עם מוגבלות. 

דורית הוכנר, מנהלת אגף בכיר תכנון פיסי, משרד האנרגיה; ניר אנגרט, מנהל אגף תכנון, רט"ג; רחל לוטן, מנהלת המחלקה לתכנון סטטוטורי, הסדרת 
מקרקעין ופיתוח בר קיימא, נתיבי הגז הטבעי לישראל; דרור בוימל, מנהל תחום תכנון, החברה להגנת הטבע  |  מנחה: אביב לביא, גל"צ.

ארוחת צהריים    13:15

פוגשים את הטבע בגובה העיניים... סיור במוזיאון לטבע או בגן הזואולוגי    14:00

סדנה – קוד אקולוגי לתשתיות בישראל   15:00
סדנה בהשתתפות מתכננים, נציגי חברות התשתית, ממוני תשתיות רט"ג, רגולטורים ועוד.  

מנחה: ואדיק רוזנבליט, עוץ  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBGk6EBTgrQI5POtqO-uMWAq9EkeLb2j-5SYANbMOjhMaalQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://tevabiz.org.il/conference/

