
הנכם מוזמנים לכנס בנושא

היבטים מסחריים ומשפטיים
בהקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים

אשר יערך ע"י עלמא-ייעוץ וניהול )י.א.( בע"מ,
משרד עו"ד מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין  

ובשיתוף ארגון עובדי המים

ביום שלישי, 26.6.2012 

במרכז הכנסים ישראל יפה בפארק גני יהושע, 
שדרות רוקח 80 תל אביב. 

הכנס בשיתוף:



תוכנית הכנס
התכנסות08:30-09:00

מושב פתיחה

יו"ר המושב מר זהר ינון | מנכ"ל תאגיד המים והביוב הגיחון.09:00-11:00

עו"ד גידי פרישטיק | שותף, משרד עוה"ד מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם ברנדויין.
מניעת כשלים במכרזים להקמה והפעלת מכוני טיהור שפכים.

מר משה גראזי | מנהל המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, רשות המים הממשלתית.
סוגי מכרזים ודרכי הסיוע של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.

מר ארז ימיני | מנהל ובעלים, עלמא ניהול ויעוץ )י.א.( בע"מ.
אין ארוחות חינם - מיפוי ניהול והקצאת סיכונים אופטימאלית בין תאגיד המים למפעיל מכון טיהור השפכים.

ד"ר דוד רובין | ראש תחום טכנולוגיות לטיפול בשפכים אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה.
יישום תקנות הקולחין ותקנות בוצה במט"שים.

.DHV MED מר חגי קוצר | מנהל מחלקת הנדסה
סיכונים והזדמנויות בשילוב טכנולוגיות חדשות במכוני טיהור שפכים.

מר רם לוינסון | מנכ"ל א.ל.ד. איכות סביבה.
אתגרים בהפעלת מכוני טיהור שפכים נוכח שינוי הרגולציה: מנקודת מבט של מפעיל.

הפסקה11:00-11:30

מושב ב' | שפכים פוגשים כסף - איך מאפשרים את מימון הקמת  מכוני טיהור שפכים

יו"ר המושב מר ארז ויסמן | מנכ"ל ארגון עובדי המים.11:30-13:00

רו"ח אפי דביר | מנהל אגף תאגידים, יחידת הממונה על התאגידים.
כושר החזר וכללי חישוב העלות.

מר יגל דויטש | מנהל פרויקטים, עלמא ניהול ויעוץ )י.א.( בע"מ.
היבטים מסחריים להסכמים לייסוד מכוני טיהור ושיתוף פעולה בין תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות.

רו"ח אחמד אכתילאת | משרד עוה"ד מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם ברנדויין.
שילוב המגזר הפרטי בפרויקטי הקמת מכוני טיהור שפכים.

עו"ד גיל דרור | משרד עורכי דין צבי לוינסון למשפט סביבתי ישראלי ובינלאומי.
ניהול סיכונים סביבתיים במתקני טיהור שפכים. 

ארוחת צהרים13:00-14:00

מושב ג' | כללי המשחק החדשים - איך מצליחים לאזן בין שמירה על הסביבה ומימון

שולחן עגול בהשתתפות יצרני השפכים, מפעילי מכוני טיהור והמאסדרים 14:00-15:00 
בהנחיית מר צפריר סופר | מנכ"ל חברת פלגי מים.

מר יהודה סיסו | מנכ"ל מעינות העמקים.

מר משה גראזי | מנהל המנהל לפיתוח תשתיות ביוב.

מר יואב לוינסקי | מנכ"ל GES, תפעול מתקנים בע"מ.

גב' אילנה ניצן | מנכ"ל, תאגיד המים והביוב שרונים. 

הכנס בחסות:

הכנס לפרטים
בתשלום

kennes@alma-consulting.co.il | 03-7266945
www.alma-consulting.co.il


