
 

מפגישה על במה אחת מובילי דעה  ,וועידת ההשקה של הפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית

תיערך בנוכחות נציגי משרד  מעולמות התעשייה, הטכנולוגיה, הפיננסים, המשפט והסביבה. הוועידה

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, נציגים בכירים מהאקדמיה, ונציגת הפלטפורמה הכלכלה והתעשייה, 

 .לכלכלה מעגלית של האיחוד האירופאי

 

המפגש והדיונים בין מגוון מחזיקי העניין בכלכלה מעגלית בישראל בנוכחות נציגים בינ"ל, מהווה אבן 

 .דרך חשובה בקידום המעבר של מדינת ישראל לעבר כלכלה מעגלית

 

קביעה ויישום מדיניות  :ידה נדון באתגרים ובחשיבות הקידום של כלכלה מעגלית מההיבטים הבאיםבווע

לאומית ובינ"ל, אסטרטגיות חדשות לניהול משאבים, מעבר למודלים עסקיים חדשים ופיתוח טכנולוגיות 

 .ברוח החדשנות הישראלית

 

 התכנסות וארוחת בוקר

 

 ברכות
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 מר גיא סמט

 הסביבה מנכ"ל, המשרד להגנת

 עו"ד אמיר חן

 שותף מנהל, פישר בכר חן וול אוריון ושות

 מר עודד רוז

 אמריקה-מנכ"ל, לשכת מסחר ישראל

 

 מושב פתיחה

 

 האקסלרטור של האיחוד האירופי -כלכלה מעגלית 

Mrs. Ladeja Godina Košir 

Director, Circular Change 

Chair, European Circular Economy Stakeholder Platform’s Coordination Group 

 

 התכנית הלאומית לכלכלה מעגלית

 ד"ר אריק ריבקין

 מנהל תחום פודטק וכלכלה מעגלית, משרד הכלכלה והתעשייה

 

 הפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית

 ארצי-עו"ד שרון מדל

 מייסדת, כלכלה מעגלית לישראל

 

 מושב שני: היבטים פיננסים של כלכלה מעגלית

 

 קושי או הזדמנות פז –למודל עסקי חדש מעבר 

 שינוי המודל העסקי בתאגידים גלובליים ובעסקים בינוניים וקטנים

 גב' סבינה בירן

 MVP Business ,שותפה ומנכ"לית

 

 הערך האמיתי של ארגונים -מדידת אימפקט 

 רו"ח רוני שליט

  KPMG סומך חייקין, מנהל תחום קיימות ואחריות תאגידית 

 

 שי : מחזיקי עניין בכלכלה מעגליתמושב שלי

 

 רב שיח בין מחזיקי עניין בכלכלה מעגלית

 פתיחה והנחיית הפאנל

 פרופ' אופירה אילון
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 חוקרת בכירה בתחום הסביבה והכלכלה, מוסד שמואל נאמן, הטכניון

 חברת סגל אקדמי בכיר, החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה

 משתתפים

 מר אבי בלאו

 ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית

 מר יאיר אנגל

 מרכז לתכנון ועיצוב מקיים בישראל -מייסד ומנכ"ל, קיימא 

 עו"ד עמית ברכה

 מנכ"ל, אדם טבע ודין

 מר דני מריאן

 יו"ר, אקוגום

 גב' נעמה כרמון

 ראש תחום איכות הסביבה, התאחדות התעשיינים בישראל   

 מר נתן וילנר

  MCPמנכ"ל חברת 

 ראש תחום פלסטיקה וגומי, התאחדות התעשיינים בישראל

 

 מושב רביעי : היבטים מעשיים של כלכלה מעגלית

 

 מתיאוריה למציאות בתעשיית הצמנט  -כלכלה מעגלית 

 עמית מרמור ד"ר

 סמנכ"ל קיימות, נשר מפעלי מלט ישראליים 

 

  תמונת מצב והיבטים רגולטוריים -כלכלת הפלסטיק החדשה 

 ארצי-שרון מדלעו"ד 

 

 יישום כלכלה מעגלית בתעשיית המזון והמשקאות 

 מר אורן אברשי

 מנהל חדשנות, קבוצת טמפו ויקבי ברקן

 

 סימביוזה תעשייתית

 סקירת התוצאות ברמה הלאומית

 מר מיכאל שצ'ופק

 מינהל תעשיות, משרד הכלכלה והתעשיה

 

 אזור הצפון -תובנות מיישום סימביוזה תעשייתית 

 אינג' חגית שניר זלינגר

  4s, מנכ"ל 
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   תפקיד המיסוי בקידום מדיניות והנעת תהליכים

 מר ערן יעקב

 מנהל רשות המיסים בישראל

 

    פ בכלכלה מעגלית"תוכניות מו –חדשנות בתעשייה 

 גב' רונית אשל

 מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי זירת ייצור מתקדם, רשות החדשנות

 

Circular Economy Roadshow 
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