יו עיו בנושא

רשויות מקומיות ,תעשייה ,קהילה וסביבה
בהשתתפות השר להגנת הסביבה ,מר גלעד ארד
במועצה המקומית התעשייתית מגדל תפ
בני מספר  10בג התעשייה בתפ
ביו ג'  2/03/2010בי השעות 13:00  08:30
כללי:
מערכות היחסי בי הרשויות המקומיות לבי מפעלי התעשייה הינ מערכות מורכבות:
מצד אחד ,הרשויות מעוניינות בפיתוח וקידו מפעלי התעשייה בשטח  ,בשל היתרונות הגלומי
בתעשייה בהקשר של תעסוקה יציבה ואיכותית והכנסות מארנונה .מצד שני ,הרשויות מהוות
רגולאטור מקומי בתחו איכות הסביבה.
מורכבות היחסי מתחדדת ע התגברות המודעות לאיכות הסביבה ,אשר מעלה את השיח
הסביבתי לשיח ציבורי ולא רק שיח שבי הרשויות לבי התעשייה.
יו עיו זה נועד להציג את הנעשה ביצירת הידברות ע הציבור בנושאי הסביבתיי בתעשייה
ואת התוכניות לעתיד בנושא זה.
יו העיו מיועד למנהלי בכירי בתעשייה ,נציגי הרשויות מקומיות והציבור הרחב.
סדר היו:
8:30 9:00
9:00 9:30

9:30 10:00
10:00 11:00

11:00 11:30
11:30 13:00

התכנסות ורישו
ברכות
מר ירו קמחי ראש המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפ
מר יודקה שגב מנכ"ל התאחדות התעשייני בישראל
מר שלמה בוחבוט ראש עירית מעלות תרשיחא ויו"ר מרכז השלטו המקומי

דברי השר להגנת הסביבה מר גלעד ארד
פורומי לאחריות חברתית כמנגנו הידברות
מר צ'רלי שפר מנכ"ל כרמל אולפיני
מר ירו קמחי ראש מ.מ .תעשייתית מגדל תפ
מר אבי בנטל מתא פעולות חירו של כימיקלי לישראל
הפסקה וכיבוד קל
כיצד לקד הידברות תעשייה וסביבה ברשויות המקומיות ,בהנחיית גב' קרנית

גולדווסר
גב' דורית זיס מנהלת מחוז צפו של המשרד להגנת הסביבה
מר מיקי שר יו"ר התאחדות התעשייני בישראל סני %צפו
ד"ר ספא משהור נציג הפורו הסביבתי באזור תפ
מר גיל ליבנה ראש מועצת שוה ויו"ר הוועדה לאיכות הסביבה במרכז השלטו המקומי
מר אייל וייזר חברת טכנולוגיית להבי בע"מ
גב' חגית שניר סלינגר יועצת סביבתית למ.מ .מגדל תפ
מנחה  :מר ירו קמחי ,ראש המועצה המקומית מגדל תפ
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלו א& מותנית בהרשמה מראש עקב מספר המקומות המוגבל
לפרטי נוספי נית לפנות לגב' אילת פויר ל ℡ .04 9079003 :

בדוא"ל info@tefen.org.il :
בפקס 04 9872329 :

מאשר השתתפות ביו עיו בנושא " רשויות מקומיות ,תעשייה קהילה וסביבה"
ביו ג' 2/03/2010

ש _______________

תפקיד __________________

טל' ___________________

חברה __________________

מייל ____________________________

