יום עיון
טיפול בשפכי רפתות רגולציה ופתרונות טכנולוגיים
ייערך ביום ה'  12313102/באולם "חומה" רח' היסמין  ,2רמת אפעל

03/0-03/0

התכנסות והרשמה

קפה עוגה – תצוגת חברות

03/0-0395

סקירה על הארגון

ארז וייסמן – מנכ"ל ארגון עובדי המים

20325 -0395

גורמי זיהום מרפתות
ומניעתו

משה רביד – ארגון עובדי המים

20395-20325

חקיקה חדשה בתחום
הסביבה החקלאית-טיפול
בפסולת חקלאית

שלמה קפואה – משרד להגנת הסביבה

22325 -20395

טיפול ביולוגי מבוסס אצות
בשפכי רפתות -מערכת
חדשנית

אודי לשם – מנכ"ל חברת אקוונוס

22395 -22325

הפסקת התרעננות

21325 - 2395

טיפול בשפכי רפתות

טיפול בשפכי רפתות -דר' אילן צדיקוב-משרד
להגנת הסביבה

21395 -21325

טיפול בשפכי רפת החלב

הלל מלכה -מדריך רפת שה"מ –
משרד החקלאות

2/325 -21395

יעילות הרחקת מזהמים
בטיפול פיזיקו-כימי לשפכי
רפתות

29300 -2/325

ארוחת צהריים

253/0 – 29300

פאנל

איתן שריר -ט3ל איכות הסביבה

דיון פתוח – שאלות למרצים
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משתתפי
הפאנל:

שלמה קפואה ,דר' אילן צדיקוב– משרד להגנת הסביבה
אודי לשם – חברת אקוונוס ,איתן שריר – חברת ט3ל איכות הסביבה
ענת לוונגרט -מנהלת אגף אגרואקולוגיה וגד"ש ,אשר איזנקוט – מנהל יח' שדה
– משרד החקלאות
ארז וייסמן ,דב לנל ,משה רביד - ,ארגון עובדי המים

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות:
מלכה רולר – 00-200/991
נתן סלע – 050-/250502
00-200/999
בהירה -

malka@iwwa.co.il
natan@iwwa.co.il
iwwa@iwwa.co.il

מצורף טופס הרשמה בדף הבא:
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טופס הרשמה
לכבוד
ארגון עובדי המים
קיבוץ אייל
ד3נ שרון תיכון 95090
פקס 00-200/990
iwwa@iwwa.co.il
יום העיון " :טיפול בשפכי רפתות רגולציה ופתרונות טכנולוגיים " (רמת אפעל –אולם חומה)
 123132/יום ה'
אני3ו מעוניין3ים להשתתף ביום העיון שיערך ביום ה'  123132/ברח' היסמין  ,2רמת אפעל
מספר משתתפים __________
קיבוץ 3חברה3תאגיד _________________________________________
שם פרטי ושם משפחה_______________________________________
טלפון להתקשרות___________________________________________
כתובת למשלוח חשבונית3קבלה_________________________________
פקס_____________________________________________________
כתובת דואר אלקטרוני________________________________________
רצ"ב המחאה (צ'ק) ע"ס_________________₪

o

העברה בנקאית לבנק הפועלים סניף  5/1מספר חשבון 3 900025
לא יתקבלו כרטיסי אשראי3

מחיר לחברי הארגון –  ₪ 100כולל מע"מ
  ₪ 150כולל מע"ממחיר ללקוחות
לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות:
מלכה רולר – 00-200/991
נתן סלע – 050-/250502
00-200/999
בהירה -

malka@iwwa.co.il
natan@iwwa.co.il
iwwa@iwwa.co.il
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