ועידת אנרגיה ועסקים 1024
 4 - 3ב נו במ בר ,מלון דן פנורמה  ,תל א ביב
י ום ב '  3 ,בנ וב מב ר 1 0 2 4
 - 09.00-08.00התכנסות ,ארוחת בוקר וביקור בתצוגה
יו"ר דיוני המליאה :ד"ר עמית מור ,מנכ"ל משותף ,אקו אנרג'י ,יעוץ כלכלי-אסטרטגי
11.00-09.00

מליאת פתיחה :ישראל ומשק האנרגיה הבינלאומי והשלכות מלחמת צוק איתן –
יעדים אסטרטגיים ,גיאופוליטיים וכלכליים
הרצאת פתיחה :ד"ר עמית מור ,מנכ"ל משותף ,אקו אנרג'י ,יעוץ כלכלי-אסטרטגי
Ambassador Daniel B. Shapiro, United States ambassador to Israel
ד"ר ערן לרמן ,סגן היועץ לבטחון לאומי ,משרד ראש הממשלה
Mr. Ozdil Nami, Minister of Foreign Affairs, Turkish Republic of Northern Cyprus
מר גדעון תדמור ,יו"ר דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר

טקס איש/אשת השנה במשק האנרגיה
חיפושים והפקת נפט וגז טבעי –אתגרים וחסמים
 פיתוח תמר  SWושדה לויתן  -ומה הלאה?
 חיפושי נפט וגז באיזור האם תנופת החיפושים בישראל תימשך?
 מה הסיכויים לתגליות משמעותיות של נפט קונוונציונאלי בישראל?
מר אלכסנדר ורשבסקי  ,הממונה על ענייני נפט ,מינהל אוצרות טבע ,משרד התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים
--------------------------------------------------------------------מר ביני זומר ,מנכ"ל ,נובל אנרג'י ישראל
מר רון מאור ,מנכ"ל מודיעין אנרגיה
 - 11.11- 11.11הפסקת קפה וביקור בתצוגה
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11.11- 11.11

שיתוף פעולה אזורי ואפשרויות לייצוא גז טבעי – גלובליזציה ושווקים חדשים
M r . Am o s H o c h s t e i n , Special Envoy & Coordinator, Bureau of Energy Resources, U.S.
Department of State, Washington, D.C.
-------------------------------------------------------------------- האם יצוא גז טבעי ישראלי יכול לשמש בסיס לחיזוק היציבות והשלום באיזורנו?
 האם ייוצא גז טבעי למצרים?
 האם ניתן יהיה לייצא גז לרשות הפלשתינאית ולירדן?
 האם יתאפשר יצוא גז טבעי לטורקיה?
 –FLNG האם ישראל תהיה בין החלוצים בהקמת מתקני הנזלה צפים של ?LNG
 האם קפריסין תהפוך למרכז הנזלה ויצוא גז טבעי איזורי?
Mr. Ben Wetherall, Head of Gas, ICIS, London
---------------------------------------------------------------------Mr. Ed Scott, COO, Excelerate Energy, Texas
Mr. Adam G. Hedayat, Vice President, Mediterranean, Middle East & Africa, Sea NG
Corporation, Calgary
עו"ד רנל יופה ,שותפה ,ראש קבוצת האנרגיה ,מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' ,עורכי דין
מר ניב סרנה ,מנהל פיתוח עסקי ,נובל אנרג'י
--------------------------------------------------------------------Professor Toula Onoufriou, President, Cyprus Hydrocarbons Company
Mr. Nusret Comert, Chairman, DAMNUS Energy & Investment, Istanbul
מר יגאל לנדאו ,מנכ"ל רציו חיפושי נפט
מר יוסי אבו ,מנכ"ל דלק קידוחים
ד"ר נמרוד נוביק ,יו"ר  ,NN -DCבעבר יועצו המדיני של ראש הממשלה
 :13.11 – 11.11ארוחת צהריים
11.21 – 13.11

פיתוח משק הגז הטבעי–תחרות ופיקוח
 האם תתקיים תחרות בהספקת הגז?
 האם יש לפקח על מחירי הגז?
ד"ר דוד תדמור ,שותף מנהל ,תדמור ושות’ ,עורכי דין
------------------------גב' אורנה הוזמן בכור ,מנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
פרופ' דיויד גילה ,הממונה על הגבלים עסקיים ,רשות ההגבלים העסקיים
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עו"ד אורית פרקש-הכהן ,יו"ר רשות החשמל
------------------------ח"כ שלי יחימוביץ' ,מפלגת העבודה
11.11 – 11.21

פיתוח משק הגז הטבעי – סיכונים והזדמנויות
 תכנון ימי ואנרגיה
 איך מגנים על תשתיות הגז?
 איך נערכים לסיכונים סביבתיים?
מר אורי אלדובי ,יו"ר איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל
עו"ד נועה יאיון ,יועצת משפטית ,החברה להגנת הטבע
עו"ד תומר מירז ,יועץ לעמותת צלול
מר יאיר רובינשטיין ,מנכ"ל TMNG
אל"מ (מיל') ירון צור ,יועץ אסטרטגי ,מומחה למודיעין ימי ,לשעבר ראש מחלקת מחקר במודיעין חיל-הים
17.11 - 11.11

תעשיות המשך לגז טבעי – שימוש בגז כחומר גלם לייצור דלקים ,דשנים
ופטרוכימיה
 האם יש הצדקה להקמת תעשיית המשך בישראל?
 כיצד מניעים קדימה את מכרז האמוניה? כיצד הרגולטור מייצר כדאיות לקבוצות היזמיות המתמודדות?
 האם יש מקום לפיתוח תעשיית המשך מתוחכמת למוצרים בעלי שולי רווח גבוהים מאמוניה ואוריאה?
 האם יופקו בנזין וסולר מגז טבעי?
 כיצד מתמודדים עם סוגיית מחיר הגז?
יו"ר :ד"ר לאה כרמל גורן  ,חדשנות אנרגיה ופיתוח עסקי
הרצאת פתיחה:
Mr. Uwe Zwiefelhofer, Global Market Development, Linde AG
--------------------------------------------------------------------------------------מר דוד לפלר ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
מר דורון אברהמי ,מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא ,משרד הכלכלה
מר נחום יהושע ,כלכלן ראשי ,מינהל הדלק והגז ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
מר סער שפיר ,סגן מנהל ,התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ,משרד ראש הממשלה

 - 21:21סיום היום הראשון
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17:15 – 19:15
Dutch Gas Business Drinks
Network event for leading companies in the Israeli and Dutch gas industries,
organized by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands (Private event
by invitation only).

י ום ג '  4 ,בנ וב מב ר 1 0 2 4
 -09.00-08.00התכנסות ,ארוחת בוקר וביקור בתצוגה
11.11-10.11

מליאת פתיחה :טכנולוגיה וחדשנות ישראלית כיוצרי ערך בתעשיית הנפט והגז


גז טבעי כמנוף לפיתוח טכנולוגיה עלית



פיתוחים טכנולוגיים בתחומי החיפושים וההפקה ,מים ,תקשורת ובטחון

יו"ר :מר גיל שאקי ,מנהל תחום בכיר אנרגיה וקלינטק ,לשכת המדען הראשי ,משרד הכלכלה
Dr. John Walsh, Director of Technology, CETCO Energy Services
Mr. Ole Paulsen, SVP strategy & operations, Front End Spectrum, Aker Solutions
מר אלדד וייס ,מייסד פארדיים
ד"ר נתן וייס ,מדען בכיר ,אלתא מערכות בע"מ  -חטיבה וחברת בת של התעשייה האווירית
מר דוד וקסמן ,יו"ר תעשיות המים בהתאחדות התעשיינים ,יו"ר לשעבר נירוסופט ,מנכ"ל לשעבר הנדסת התפלה
)(IDE
מר יואב מור ,מנהל מוצר ,סרגון נטוורקס
 11.11-11.11הפסקת קפה וביקור בתצוגה
12.11-11.11

מעבר לגז טבעי בתעשיה ,הולכה ,חלוקה ושיווק –תכניות וחסמים


הולכת הגז – מתי יגיע הגז לירושלים ותושלם השדרה היבשתית?



תשתית איחסון יבשתי של גז טבעי – מה נדרש כדי לקדם את פרויקטים של איחסון?



מדוע תעשיות אינן מתחברות לתשתית?



 CNGלתעשייה – האם כדאי?



גז טבעי – מנוע צמיחה אפשרי לסקטור החקלאות

יו"ר :עו"ד אלון גלרט ,שותף בכיר ,מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' ,עורכי דין
מר קונסטנטין בלוז ,סגן מנהל רשות הגז הטבעי ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
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מר ג’יי אפשטיין ,מנהל מסחרי ופיתוח עסקי ,נתיבי הגז הטבעי לישראל
מר משה שפיצר ,מנכ"ל נגב גז טבעי
מר אלי אברמוב  ,יו"ר וועדת אנרגיה בהתאחדות התעשיינים וסמנכ"ל בכיר  -תפעול גלובלי  ,אדמה
מר שי עזרא ,מנכ"ל ,דור אלון גז
12.21 – 12.11

משק האנרגיה בראי הביקורת  -הרצאת מבקר המדינה
מר יוסף חיים שפירא ,שופט בדימוס ,מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
11.21-12.21

גז טבעי ודלקים אלטרנטיביים לתחבורה


מה יהיה סל הדלקים העתידי לתחבורה וכיצד תראה תחנת הדלק?



האם ניתן להסב מחצית מכלי הרכב בישראל להנעה ב טכנולוגיות גז טבעי ?




 CNGלתחבורה הכבדה ולכלי רכב פרטיים
חסמים רגולטוריים להסבת מצבת הרכב לגז טבעי

י ו " ר  :ד"ר ענת בונשטיין ,ראש תחום תחליפי נפט ,התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ,משרד ראש הממשלה
מר ישראל יניב ,מנכ"ל דור אלון אנרגיה
מר חן בר יוסף ,מנהל מינהל הדלק והגז ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
מר גיא זילברמן ,מנכ"ל דלק גז טבעי ,דלק חברת הדלק הישראלית
מר יונתן גדיש ,מייסד ומנהלCar2Go ,
 :13.11-11.21ארוחת צהריים
13.31-13.11

אחריות תאגידית במשק האנרגיה
עו"ד ענת מוסנקו ,מנהלת רשת העמיתים ותחום קיימות ,מעלה
11.11-13.31

מימון פרויקטים של אנרגיה ותחזיות אנליסטים על שווי חברות אנרגיה


הערכות ותחזיות על השקעות ו מימון פרויקטים של אנרגיה



מה אומרים ה אנליסטים על מחירי המניות של חברות אנרגיה מובילות ?

יו"ר :מר שמעון סרוסי ,מנכ"ל משותף ,אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי
גב' אלה פריד ,אנליסטית בכירה ,בנק לאומי
מ ר ג י ל ב ש ן  ,אנליסט בכיר בבית ההשקעות IBI
מ ר ע ר ן י ו נ ג ר  ,אנליסט בכיר ,מיטב דש ברוקראז'
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17.21 – 11.11

מליאת נעילה :משק החשמל העתידי – תחרות  ,חשמל פרטי ,תוכניות פיתוח
ורגולציה


חח"י ,יח"פים ,מתקני קוגנרציה ומנהל המערכת – כיצד יראה משק החשמל העתידי?



הרפורמה במשק החשמל – האם תצא לפועל?



האם ובכמה צפוי שירדו מחירי החשמל?



גז או פחם בייצור חשמל

אחד על אחד  -אלוף במיל .יפתח רון-טל ,יו"ר דירקטוריון חברת החשמל ,בשיחה עם ד"ר עמית מור
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------יו"ר :ד"ר עמית מור ,מנכ"ל משותף ,אקו אנרג'י ,יעוץ כלכלי-אסטרטגי
עו"ד משה שחל ,מ .שחל ושו'ת ,שר האנרגיה והתשתיות לשעבר
ד"ר יהודה ניב ,מנהל מינהל החשמל ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
מר יעקב (יאשה) חאין ,משנה למנכ"ל וסמנכ"ל לקוחות ופיתוח עסקי ,חח"י
גב' נורית גל ,מנהלת אגף רגולציה וחשמל ,רשות החשמל
מר איתי אייגס ,מנכ"ל פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי
17.11 – 17.21

חזון אנרגטי לישראל ודברי סיכום
 –21:30נעילת הוועידה

-

התוכנית נתונה לשינויים

-

הדוברים הזרים ירצו באנגלית

-

תרגום סימולטני עברית-אנגלית ,אנגלית-עברית
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