
הוועידה ה-II לאנרגיה וכלכלה

AVENUE מרכז הקונגרסים
קריית שדה התעופה

7.6.2016 יום ג‘ |

 איחוד כוחות - עולם חדש של הזדמנויות

התכנסות
דברי פתיחה וברכה 

דובר מרכזי, חה"כ ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה
חה״כ איתן כבל, יו״ר ועדת הכלכלה

ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
מר גיל ליבנה, ראש המועצה המקומית שוהם ויו"ר ועדת הגנת הסביבה במרכז השלטון המקומי

מר איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

מושב רגולציה ומדיניות
ד"ר מיכאל )מיקי( גרדוש, מנהל תחום גיאופיזיקה וגיאולוגיה המינהל לאוצרות טבע, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 

הצגת מדיניות בתחום חיפושי גז ונפט  
מר יחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות, אנרגיה ומים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 

הצגת המדיניות בתחום ההתייעלות האנרגטית  
גב' נורית גל, סמנכ"ל רגולציה וחשמל, רשות החשמל, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הסדרות ותעריפים במשק החשמל - מבט קדימה 

הפסקה וכיבוד קל

מנחה: מר נתי בירנבוים, מנכ"ל קבוצת תמוז 

 מר אודי אדירי, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
 עו"ד אורי שוורץ, יועמ"ש הרשות להגבלים עיסקיים

 ד"ר מיכאל )מיקי( גרדוש, מנהל תחום גיאופיזיקה וגיאולוגיה,
  המינהל לאוצרות טבע, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 מר אורי אלדובי, יו"ר איגוד מחפשי הגז והנפט
 מר אילן כרמית, מנהל אגף תעשייה, מכון התקנים

מנחה: עו״ד ענת קליין, מנהלת מחלקת אנרגיה ותשתיות, 
משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות׳
  מר עודד אגמון, ראש אגף הסדרה, רשות החשמל, 

   המשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
  גב' עדי חכמון, רכזת אנרגיה, אגף תקציבים, משרד האוצר

  מר אלי אסולין, מנכ"ל דוראד אנרגיה
  מר עידו רוזוליו, מנכ״ל טלמניע 

 מר איציק קיאלי, יו"ר פורום יצרני חשמל קטנים

מנחה: עו״ד ליאור אהרון - שותף באפשטיין רוזנבלום מעוז 

 הרצאת פתיחה: מר אסא )אסי( לוינגר - מנכ"ל אנרג'יקס -
אנרגיות מתחדשות 

 מר יובל זהר, ראש תחום אנרגיות מתחדשות, רשות החשמל,
  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 מר ערן ליטבק, מנכ״ל ערבה אנרגיה
 מר צפריר יואלי, מנכ"ל אנלייט אנרגיה מתחדשת 

 מר ירון סילש, מנכל שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת
 מר נדב ברקן, מנהל רגולציה ופיתוח עסקי EDF EN ישראל

מנחה: מר נתנאל היימן, המחלקה הכלכלית, התאחדות 
התעשיינים

  מר ניב שניר, רפרנט אנרגיה אגף תקציבים, משרד האוצר
  ד״ר חנית בן-ארי, עמיתת ממשק - יועצת מדעית, 

   אגף שימור אנרגיה, 
  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 מר איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל
 גב' דורית בנט, מנכ"לית ומייסדת 

  החברה לאנרגיה מתחדשת, אילת-אילות
 נציג גוף מימון/תעשייה/יועצים

 

מנחה: מר עומר תמיר, מנכ"ל אקוטריידרס

הרצאת פתיחה: כיצד ערים ורשויות מקומיות בעולם
המפותח מקדמות התייעלות אנרגטית במרחב העירוני

מר רון קמרה, כלכלן בכיר, מנהל תחום מדיניות 
באקוטריידרס

 ד"ר גיל פרואקטור, מרכז בכיר התייעלות אנרגטית 
  והפחתת גזי חממה במשרד להגנת הסביבה

 מר גפן טולדנו, מנהל המיזם לפיתוח בר קיימא בעסקים,
  החברה הכלכלית באר שבע

 מר נמרוד לוי, מנהל תחום חומרים מסוכנים ומשאבי 
  אוויר עיריית ירושלים 

 גברת אלה דנון, מנהלת מחלקת קיימות עיריית כפר סבא
 ד"ר טל גולדרט, יועצת להתייעלות אנרגטית למרכז 

  השלטון המקומי

מנחה: מר אופיר פינס ראש המכון לשלטון מקומי באונ׳ ת״א
הרצאת פתיחה: פתרונות חכמים לחסכון בעלויות החשמל

solaredge גברת הדס רוזן, חברת
  מר אדי בית הזבדי, מנהל אגף ניהול משאבי תשתית, 

   משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
  גברת יעל רון, מנכ"ל אשכול גליל מערבי
M&E מר שלום מימון, מנהל פיתוח עסקי 

 מר רון ויס, סמנכל פרוייקטים הנדסיים ופיתוח עסקי,
  חברת החשמל

 

עלות הרשמה מוקדמת עד לתאריך 25.6.16: 
לחברי האירגונים השותפים )ראה לוגואים למעלה(: 320 ₪ + מע"מ, למשתתפים נוספים 380 ₪ + מע״מ

עלות הרשמה מאוחרת החל מתאריך 26.6.16:
לחברי האירגונים השותפים )ראה לוגואים למעלה(: 360 ₪ + מע"מ, למשתתפים נוספים 410 ₪ + מע״מ

energy2016@kenes-events.com מרכז רישום: טל' 03-9727480 דוא"ל

ארוחת צהריים

קוקטייל סיום

8:30
9:30

10:45-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

12:45

13:30

16:00

בשיתוף:

חסות פלטינה

חסות זהב

14:15

12:00
גז טבעי וחשמל פרטי

מושב משק הגז הטבעי
אנרגיה ירוקה

מושב אנרגיה מתחדשת מדיניות ויישום

מסלול שלטון המקומי
מושב התייעלות אנרגטית במרחב העירוני 

הרשות המקומית אחראית על המרחב

מושב התייעלות אנרגטיתמושב ייצור חשמל פרטי
מושב התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות  

מדיבורים למעשים

סדר יום
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מושבים מקבילים

* התכנית לא סופית וניתנת לשינוי

האירגונים השותפים:

מנהל הוועידה ומנחה: מר נתי בירנבוים

ARAVA
ENERGY

מושב מנכ"לים – תום עידן חוסר הוודאות?
TheMarker ,יו"ר ומנחה: מר אבי בר-אלי, עורך תשתיות ואנרגיה

הרצאת פתיחה: מר יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל
מר שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

מר עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה 
גב׳ אורנה הוזמן בכור, מנכ״לית משרד הפנים

להרשמה 
לחץ כאן

http://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=24460&Company=196&Form=16327&Account=0&lang=he&hc=&login=357688134732
http://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=24460&Company=196&Form=16327&Account=0&lang=he&hc=&login=357688134732

