
תוכנית הכינוס:
יום ד'- 13 ביוני

בורות שומן וניהול מערך השפכים בקניונים ובנכסי נדל"ן  10:45 
 העדכונים, התקנות ודרישות החוק - כל התורה כולה על רגל אחת...

ד"ר הראל גל, ממונה שפכים, רשות המים
הרפורמה החדשה ברישוי עסקים                                       11:30 

 סיכום כלל החידושים, השינויים והדרישות הנוגעות לקניונים ולנכסי נדל"ן
אשר גרנר, יו"ר הועדה הבין משרדית לרישוי עסקים 

הרפורמה החדשה - כבאות והצלה 12:30 
 סקירת כלל השינויים והחידושים וכן תובנות ומסקנות ראשוניות מיישום הרפורמה

רב רשף משה יעיש, רמ"ד בטיחות אש, נציבות כבאות והצלה
ארוחת צהרים  13:30

ירידי מזון, מסעדות ובתי קפה - דרישות רישוי עסקים ובריאות הציבור      15:30 
מהנדס עמיר יצחקי, ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

הכרזה על הקניון הזוכה בתחרות "הקניון הממחזר- 2018"   16:25 
 וחלוקת פרסים לקניונים ולמחלקות האחזקה הזוכות

במעמד תומר מצנע, סמנכ"ל אמניר מיחזור
הנגשה נבונה במבנים קיימים   16:45 

כיצד ליישם את תקנות הנגישות מבלי לגרום להוצאות כבדות ומיותרות
          אדר' אבי ורשבסקי, ראש ביה"ס לנגישות באוניברסיטת אריאל

אחזקת גגות מתקדמת וחדשנית  17:40 
 פתרונות איטום ייעודיים לפגעי השמש ומזג האויר בישראל

אבינועם כהן, מנהל ביצוע, ארז מוצרים תרמופלסטיים
תאורת חרום ושלטי חרום-הכל על התקן הישראלי החדש 20 חלק 2.22.   18:05 

טל פישר, מנכ"ל קו אלקטריק
פתרונות חדשניים למניעת החלקה במרחבים ציבוריים    18:30 

סאהר חטיב, מנהל פרוייקטים, טמבור
להפוך את הסירוב לאישור    18:50 

 טיפים ופתרונות יצירתיים בהתמודדות מול מח' רישוי העסקים ברשויות
עו"ד יריב פרידמן, מנכ"ל "ברקת"

ארוחת ערב חגיגית, בירה, יין ושתיה חופשית  20:00
רן גפנר- מופע על חושי   21:15 

)FISM( אומן החושים זוכה אליפות המנטליסטים האירופאית

יום ה' - 14 ביוני
07:30-09:30 ארוחת בוקר

התייעלות אנרגטית במערכות התאורה של קניונים ומתחמי נדל"ן  10:00 
מהנדס חשמל דוד אדלשטיין, מנהל התייעלות אנרגטית חברת החשמל

מערכות מיזוג אויר- הכל על מהפיכת הרגולציה בתחום גזי הקירור  10:50 
 משמעות התקנות לאחזקת מערכות ישנות, מדיניות קנסות והיטלים בגין זיהום אויר 

 והאם ניתן יהיה להוציא צו להפסקת פעילות מיזוג/קירור?
יובל בריק, מנכ"ל התאחדות קבלני מיזוג האויר בישראל

לוחות גבס ייעודיים - הרבה יותר ממה שחשבת...  11:35 
אדר' משה יעקובי, חט' הבניה טמבור

ניהול מתקדם של מערך האנרגיה בקניונים ובמתחמי נדל"ן  12:00 
 חשיפת מערכת בקרה חדשנית להפחתה קריטית בעלויות האנרגיה

M&E ניר בלוך, אלקטרה
אבטחת קניונים ומבנים  12:30 

 זכויותיו וחובותיו של הקב"ט, דרישות משטרת ישראל ממערך האבטחה בקניונים,    
 האם הדרישות אחידות בכל הארץ וכיצד ניתן לפעול במקרים של דרישות מוגזמות?

רפ"ק אברהם צימבר, קצין רישוי עסקים ארצי, חטיבת האבטחה והרישוי, משטרת ישראל
שני פתרונות ביישום אחד- גם הגדלה דרמטית ביעילות מע' מיזוג   13:15 

 האויר וגם צמצום ניכר בעלויות החשמל
מר עוזי זהרוני, סמנכ"ל אל סאן

אחזקת מאגרי מים במבנים וכל האמת על מי שתיה והטיפול בהם   13:35 
מהנדס דודי פריגל, מהנדס ראשי, קבוצת נכסי אריאל

ארוחת צהרים  14:00


