
09:00-08:30       התכנסות וכיבוד קל

09:30-09:00       מושב פתיחה
פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

מר אפי דביר, הממונה על תאגידי מים וביוב, רשות המים
עו"ד אלון גלרט, שותף, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל – רגולציה בישראל 2016

11:00-09:30       מושב א': מי אחראי על איכות המים בישראל? 
עו"ד גידי פרישטיק, שותף, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל – מי אחראי על איכות המים בישראל ומקומם של תאגידי 

המים ברגולציית איכות מי השתייה
אינג' עמיר יצחקי, מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות - האחריות על איכות המים בישראל, זווית משרד 

הבריאות
גב' שרה אלחנני, מנהלת אגף איכות מים, רשות המים והביוב הממשלתית – האחריות על איכות המים בישראל, זווית 

רשות המים
עו"ד יותם שלמה, מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן – מיפוי זיהומי מים 

ובארות באמצעות חוק חופש המידע
ד"ר עופר כרמי, מנהל מחלקת איכות ובטחון מים, חברת הגיחון – אתגרי הבטחת איכות מי שתייה בתאגיד הגיחון

11:15-11:00       הפסקת קפה

12:45-11:15       מושב ב': פאנל בנושא רגולציית מים מותפלים – מגנזיום כדוגמה 
גב' הילה גיל, מנהלת אגף התפלה, רשות המים – התפלה בישראל, תמונת מצב: השפעה על איכות המים, מגמות, 

הישגים ויעדים
פרופ' יונה אמיתי, מומחה ברפואת ילדים, טוקסיקולוגיה ובריאות הציבור – השלכות של התפלת מי ים וחוסר מגנזיום 

על בריאות הציבור
פרופ' איתמר גרוטו, מנהל השירותים לבריאות הציבור, משרד הבריאות – הערכות משרד הבריאות לטיפול במים 

מותפלים
ד"ר שי עזרא, מנהל יחידת איכות מים, מקורות – אבטחת איכות מי השתייה במקורות

פרופ‘ נדב דוידוביץ, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל - מים מותפלים: היבטי בריאות הציבור
עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין - רגולציה של מים מותפלים – גישה סביבתית-בריאותית

גב' תמי שור, סמנכ"לית בכירה אסדרה, רשות המים – מגנזיום כדוגמה: מעגל איזון השיקולים

14:00-12:45       מושב ג': יישום עקרון הזהירות המונעת – השימוש במי תע"ש שעברו טיפול כמי שתייה כדוגמא וחשיבות טיוב הבארות
פרופ' אורן פרז, הפקולטה למשפטים בר-אילן – עקרון הזהירות המונעת ויישומו, הצגת הרקע לדיון בדוגמת רמת 

השרון
גב' שרה אלחנני, מנהלת אגף איכות מים, רשות המים והביוב הממשלתית – זיהום מי האקוויפר על ידי תע"ש: תיאור 

הבעיה והפרויקט לפתרונה
דיון במסגרת פאנל בהשתתפות:

פרופ' נדב אהרונסון, יו"ר דירקטוריון שרונים   
אינג' עמיר יצחקי, מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות   

מר אילן בר, מנכ"ל מי גבעתיים   
גב' שרית כספי אורון, ראש תחום מים, כימיקלים ובריאות, אדם טבע ודין   

     14:00            ארוחת צהריים

הפקולטה למשפטים - הקליניקה לרגולציה סביבתית, משרד עורכי דין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל,
איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, תאגיד המים שרונים,

איגוד תאגידי המים והביוב בישראל ופורום מנכ"לי תאגידי המים

כנס רגולציית איכות המים בישראל –
הדבר החם הבא

יום רביעי, 16 בנובמבר 2016, ט“ו בחשוון תשע"ז
בניין ננו טכנולוגיה (206), אולם 50 (קומת הקרקע), אוניברסיטת בר-אילן

http://www1.biu.ac.il/index.php?id=6553&pt=1&pid=83&level=3&cPath=83,6553

http://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf

http://envclinic.biu.ac.il/node/1128

mailto:environmental.law@biu.ac.il

עלות הכנס היא 200 ₪. להרשמה לחצו כאן.

בקמפוס בר-אילן מופעל במהלך היום מערך היסעים (שאטל) סובב קמפוס
שניתן להשתמש בו ולרדת בתחנה 7 – הירידה הקרובה לאולם (מסומנת בדגל חום במפה)

מידע על התחבורה, חניה ומערך ההיסעים הפנימים של האוניברסיטה

environmental.law@biu.ac.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל


