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אנרגיה ועסקים     2015ועידת 

23 ובמבב 24- פנורמה, 2015ר נ דן  ן  ו אביב, מל    תל 

י  ג י נצ רחים ו ,תוממשל, חברותבהשתתפות  משלחות או   ל"מחוו

ב ום    5201בר נובמב 23' י
  
  

08:00  - 09 קר, הרשמה, התכנסות 00: בו ר  ארוחת  קו בי הו ג   בתצו

  

09 :00  - 11 א 15: פתיחהמלי    :ת 

  

  : ר דיוני המליאה"יו

מרצה בבתי הספר למימשל וקיימות ; אסטרטגי י יעוץ כלכלי'אקו אנרג, ל משותף"מנכ, עמית מורר "ד

  המרכז הבינתחומי הרצליה, ועמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה
   

פתיחה   :מליאת 

מי נלאו הבי האנרגיה  ומשק  שראל  נ"והשלכות  י השלישיתתיהאי  "פדה 
ים רי ו האז ים  י ו נ ים– והשי אסטרטגי עדים  ים , י כלכלי ו ים  ליטי פו יאו   ג

  

  מחירי האנרגיהמקורות האנרגיה ועל והשפעתן המגמות העולמיות  •
 השפעתם על משק האנרגיה – ןאירהסרת החרם על ומלחמות ותהפוכות בעולם המוסלמי  •
 דולר  100 -ל חזרה ירקיעודולר לחבית או שמא  30 - ירדו ל  האם - מחירי הנפט  •
    ק ואירן"אופ, רוסיה, סין, ב"ארה –ישראל ומשק האנרגיה הבינלאומי  •
  ?חשמל ואנרגיות מתחדשות, הגז הטבעי ?לאן – בתחום האנרגיההממשלה מדיניות  •

והמרכז הבינתחומי  אסטרטגי- כלכלייעוץ , י'אקו אנרג, ל משותף"מנכ, מור עמית ר"ד: הרצאת פתיחה

  הרצליה

   אנרגיה ומים, שר התשתיות הלאומיות, יובל שטייניץר "כ ד"ח :הרצאה מרכזית

  סגן השר לשיתוף פעולה אזורי, איוב קראכ "ח

מ "לשעבר היועץ לבטחון לאומי של רוה, המרכז הבינתחומי הרצליה, ר לממשלפבית ס, עוזי ארד' פרופ
  ראש הממשלה משרד, לאומי וראש המטה לבטחון

 ל אבנר"ר דלק קידוחים ומנכ"יו, גדעון תדמור  מר

  

איש האנרגיה/טקס  במשק  השנה    אשת 

  

11:15  - 11 קפה 45: מאפה הפסקת    ו
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א 13:15 - 11:45 לים  מקבי ם    : 'מושבי

איך  - חידוש החיפושים וההפקה ומתווה הגז הטבעי 
  ? מניעים מחדש

 ?האם יתחדשו החיפושים –עתיד חיפושי הנפט והגז  •
 ?האם יאושר מתווה הגז •
 ?האם תתקיים תחרות בהספקת הגז •
 בטחון לאומי איך מספקים  –גז טבעי לשוק המקומי  •

 ?אנרגטי
ומאין יבוא  ומתי יפותח שדה לוויתן ויחובר לחוף האם •

 ?המימון
 ?השדות כריש ותנין מי ירכוש ויפתח את •
י בים האם קיים ויופק נפט באופן מסחרי משמעות •

 ?וביבשה

מנהל תחום , מיכאל גרדושר "ד: הרצאת פתיחה

שרד מ, מינהל אוצרות טבע, גיאולוגיה וגיאופיסיקה
  והמים האנרגיה, התשתיות הלאומיות

  

  ל רציו חיפושי נפט"מנכ, יגאל לנדאומר 

 י ישראל'ל נובל אנרגהמנ ,ביני זומר  מר

  ל מודיעין אנרגיה"מנכ, מאור רוןמר 
                        

אזורי ושיתוף פעולה  ליצוא  טבעי   –) 1( גז 
למצרים ן  וקפריסי יוצא גז מישראל  י ? האם 
יפותחו  ואפרודיטה  יתן  השדות לוו האם 

  ? במשותף

האם ומתי  –שיתוף פעולה אזורי במשק האנרגיה  •
 ? ייוצא גז טבעי מישראל

 טורקיה, פ"רש, םמצרי, ירדןגז להאם ייוצא  •
  ?קפריסיןו

  משרד החוץ, שליח מיוחד לנושאי אנרגיה, רון אדםמר 

, מיתר, ראש קבוצת האנרגיה, שותפה, רנל יופהד "עו
  דין עורכי', טל ושות, לשם, גבע, ליקוורניק

  ל דלק קידוחים"מנכ, יוסי אבו  מר

חבר ו BESA עמית מחקר בכיר במכון, ערן לרמןר "ד

עד לאחרונה סגן ראש  ;סגל במרכז האקדמי שלם

 משרד ראש הממשלה, מועצה לבטחון לאומיה

Dr. Charles Ellinas, CEO, E-C Natural 
Hydrocarbons Company, Cyprus  

Mr. George Papadopoulos, Oil & Gas 

Consultant, East Med Specialist, U.S. Cyprus  

 מימון השקעות וניהול סיכונים במשק האנרגיה

מימון השקעות בחיפושי נפט וגז  –משק האנרגיה  •

מה יהיה חלקם של , ובתשתיות ותוכניות פיתוח

 ? ושל הבנקים ושוק ההון המקומיהזרים המשקיעים 
איזו השקעה נדרשת לחיפושי נפט וגז ולפיתוח  •

 ? תשתיות של משק האנרגיה בישראל
  ?בנקים ומוסדות מימון זרים, משקיעיםהאם יבואו  •
נדרשת מעורבות ממשלתית במימון האם והיכן  •

  ?פיתוח משק האנרגיה
     ?באיזה מחירים יגוייס ההון לפיתוח משק האנרגיה •
מה אומרים האנליסטים על מחירי המניות של  •

 ?חברות אנרגיה מובילות

י יעוץ 'אקו אנרג, ל משותף"מנכ, שמעון סרוסימר : ר"יו
  כלכלי אסטרטגי 

  :דיון עם נציגי היזמים והמשקיעים

  ר כלל פיננסים חיתום"יו, צחי סולטןמר 

דלק קידוחים ואבנר , ל כספים"סמנכ, יוסי גבורהמר 

  חיפושי נפט

ר ועדת "יו, Petco Internationalמייסד , צבי רוםמר 
  אמריקה –אנרגיה בלישכת המסחר ישראל 

  

  :שיח אנליסטים

 לאומי בנק , בכירה אנליסטית, אלה פריד' גב

בתחום האנרגיה ואנליסטית יועצת , גל רייטר' גב

   האנרגיה של בנק ירושלים

  'מיטב דש ברוקראז, אנליסט בכיר, ערן יונגרמר 
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13 :15   - 14 צהרים 30:  ארוחת 

14 :30  - 15 ב 25: לים  מקבי   'מושבים 

גז טבעי ליצוא ושיתוף פעולה אזורי 
האם יתאפשר יצוא גז טבעי ): 2(

ירדן , לטורקיהממזרח הים התיכון 
-האם קיימת התכנות טכנו?פ"והרש

  ?כלכלית לייצא גז לאירופה

מקורות , שוק האנרגיה הטורקי •

 אספקה ותחזית הביקושים לגז

 ?האם שדה הגז גזה מרין יפותח •

 תמריצים כלכליים ועסקיים •

 גיאופוליטיקה ואסטרטגיה  •

Mr. Hasan Selim Ozertem, 
Center for Energy Security 
Studies, International Strategic 
Research Organization, Ankara 

Mr. Matthew Bryza, Member of 
the Board of Directors, Turcas 
Petrol; Former U.S Ambassador to 
Azerbaijan, Istanbul 

Mr. Tal Garih, Energy Specialist, 
ALARKO Holding;  a Faculty & 
Board Member at Bahcesehir  
University's  Graduate School of 
Business, Istanbul 

Mr. Tarek Awaad, Managing 
Partner of Central Gas ventures, 
Jordan – U.S. 

ל משרד "לשעבר מנכ, אלון ליאלר "ד
  החוץ וציר ישראל בטורקיה

  יועצת לענייני גז טבעי, כהן ינה'ג' גב

14:30 – 16:30  

Workshop: The Dutch 
experience in developing 
offshore resources and 
prosperous natural gas 
markets  

* In Association with the Dutch 
Embassy in Israel  

Moderator: Mr. Orin Shefler, 
Bipol Energy 

An international perspective on 
Israeli offshore developments 
• An insight in the relation 

between Israeli offshore 
developments and the 
international supply chain 

• A discussion on the key 
elements behind a successful 
offshore execution  

Mr. Fabrizio Giordano,              
Sr. Business Advisor, Heerema 
Marine Contractors 

 

Making the seabed transparent: 
Getting offshore site 
investigations right 

• The shallow subsurface is often 
the biggest unknown in 
deepwater offshore field 
developments 

• Timely and well designed 
geophysical and geotechnical 
site investigations help reduce 
this uncertainty and thus project 
risk 

• See how state-of-the-art 
technology and data analysis 
can promote a safer and more 
economic development 

 

שינוי כללי המשחק  –אנרגיה חכמה 
  במשק החשמל בארץ ובעולם

 ?מהי אנרגיה חכמה •

יישומים טכנולוגיים והשפעתם  •
 העסקית על צרכני וספקי החשמל

הזדמנויות , תכניות: יישומים בישראל •

 ואתגרים

, מר אלעד שביב: ר והרצאת פתיחה"יו
, ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה"מנכ
  ל חברת נקיטק"מנכ

, המדענית הראשית, ברכה חלףר "ד
האנרגיה , משרד התשתיות הלאומיות

  והמים

המרכז , ס לקיימות"ביה, יעל פרגר "ד

 הבינתחומי הרצליה

ל לקוחות ומשנה "סמנכ, יצחק בלמסמר 
  ל חברת החשמל"למנכ

, ראש תכנית האנרגיה, שגיא דגןמר 
  רפאל מערכות לחימה מתקדמות
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Mr. Martin Galavazi, General 
Manager, Fugro Engineers 
 

Overview and Key Elements of 
Floating Gas Production 
Projects 

• Overview of Floating Production 

Units 

• Key drivers in an offshore gas 

project 

• High Level overview on 

Execution of an EPC of Floating 

Gas Production Unit 

Mr. Martijn Elbers, Area 
Business Development Director, 
SBM Offshore 
 
 

Ms. Elfride Covarrubias 
Villegas, Business Development 
Manager Italy & MED Area, DNV-
GL – Oil & Gas                                          

    
Panel Discussion and Q & A 

Mr. Fabrizio Giordano, Heerema 

Mr. Martin Galavazi, Fugro  

Mr. Martijn Elbers, SBM Offshore 

Ms. Elfride Covarrubias Villegas, 

DNV-GL 
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17:30-15 לים 30: מקבי  'ג מושבים 

Water Energy Nexus regional initiative: 
Jordan-Israel-The Palestinian Authority 

• Presentation of a new Regional Water  
Energy Nexus initiative 

• First results of the feasibility study 

Mr. Gidon Bromberg, Israeli Director, Eco 
Peace Middle East  

Dr. Shahar Dolev,  Israel Energy Forum 

Comments and Discussion - 
Interdependent mechanisms between 
Israel and its neighbors in the form of a 
proposed water-energy nexus 

Dr. Yossi Beilin, President, Beilink 
Business Foreign Affairs; Former Minister 
of Justice  

Mr. Yosef Abramowitz, Founder and CEO 
GigaWatt Power, Founder Arava Power  

Mr. Hashem Hussein, Director General, 
Ministry of Regional Cooperation 

Dr. Amit Mor, Co-CEO Eco Energy 
Financial & Strategic Consulting & IDC  

15 :30-16 :30  
 מחירי הנפט והגז הטבעי

 תמורות ומגמות במחירי הנפט הבינלאומיים •

 תחזיות למחירי הנפט והדלקים •

כיצד נקבעים מחירי הגז הטבעי ומהם המחירים  •

 ?באזור 

, תחזית מחירי הגז הטבעי בישראל למגזרי חשמל •
 תחבורה, תעשיה

י 'אקו אנרג, ל משותף"מנכ, שמעון סרוסימר : ר"יו
 יעוץ כלכלי אסטרטגי

י יעוץ כלכלי 'אקו אנרג, משותףל "מנכ, עמית מורר "ד
  והמרכז הבינתחומי הרצליה אסטרטגי

Dr. Charles Ellinas, CEO, E-C Natural 
Hydrocarbons Company, Cyprus 

  יועץ לענייני גז טבעי, אמיר פוסטרמר 

מנהל פיתוח עסקי ומנהל תחום , מוטי קופרברגמר 
  Dynamic Shipping, נפט וגז טבעי

  

16:30-17:30  

ערך בתעשיית  יצירת-טכנולוגיה וחדשנות ישראלית 
  "ההייטק של הגז הטבעי" – הנפט והגז

 גז טבעי כמנוף לפיתוח טכנולוגיה עלית •

, פיתוחים טכנולוגיים בתחומי החיפושים וההפקה •

 תקשורת ובטחון, מים

 מובילים" סטארטאפים ואקסיטים" •

  
דלק , ל אקספלורציה"סמנכ, 'קרץ) קול(צבי ר "ד :ר "יו

 אבנר חיפושי נפטוקידוחים 

, מנהל תחום בכיר אנרגיה וקלינטק ,יל שאקיגמר 
  משרד הכלכלה, לשכת המדען הראשי

תובנות  - דמאיה , ל משותף"מנכ, שחר לארימר 
     מ"בפעולה בע

, ינג'אספקט אימג, ל מייסד"מנכ, אורי רפפורטמר 
 י'ינג אנרג'אימיג

ינסון 'האצ, עיסקימנהל פיתוח , דותן בורנשטייןמר 

 כנרות
 הארבו טכנולוגיות, ל מייסד"מנכ, וראבועז מר 

ן 17:30 הראשו ם  ו הי ום   סי
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גי   4201ר נובמבב 24' ום 

08:00  - 09 כה, התכנסות 00: בתערו ר  קו בי ו   הרשמה 

  

  : ר דיוני המליאה"יו

וקיימות מרצה בבתי הספר למימשל ; אסטרטגי י יעוץ כלכלי'אקו אנרג, ל משותף"מנכ, עמית מורר "ד

  המרכז הבינתחומי הרצליה, ועמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה

09 :00  - 11 פתיחה  00:   : מליאת 

תובנות ענקית  – 2100 -ותרחישים ל  2050 שנתכיצד יראה משק האנרגיה העולמי ב: הרצאת אורח
   Dutch Shell -Royalהאנרגיה העולמית 

Dr. Ewald A. Breunesse, Manager Energy Transitions, Royal Dutch-Shell, Nederland 
  

  ומיםטי אנרגיה יבה –התחממות כדור הארץ ושינויי האקלים באזור מזרח הים התיכון 

  המרכז הבינתחומי הרצליה, דיקן בית הספר לקיימות, יואב יאיר' פרופ

 
  חברה ואנרגיה בישראל המתחדשת

  רעיונות ציבוריים, מיכאל מירור "ד

  
China – the Energy Giant and its Energy Relations with Israel 

Dr. Gal Luft, Senior Adviser, United States Energy Security Council; Senior Adviser, 
China Energy Fund Committee; Co-Chairman, Global Forum on Energy Security 

 
  בישראלהקמת תעשיית אנרגיה ופעילות חברות בינלאומיות 

    .Adris Eng. Coל "מנכ, אדריאן היללמר 

  
  ?חברת החשמלפניה של לאן 

  עמית מור ר"בשיחה עם ד, ר דירקטוריון חברת החשמל"יו ,טל- יפתח רון. אלוף במיל -אחד על אחד 
  

 שיח רגולטורים - אתגרים בפיקוח על המונופולים במשק האנרגיה 
 ר רשות החשמל"יו ,הכהן- אורית פרקש ד"עו

  אנרגיה ומים, ל משרד התשתיות הלאומיות"מנכ, שאול מרידורמר 
  משרד האוצר, סגן הממונה על התקציבים, אודי אדירימר 

  

  

11 :00  - 11 קפה 30: הפסקת   
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11 :30  - 12 א 20: לים  מקבי   'מושבים 

  

  :גז טבעיאחסון ושיווק  ,חלוקה, הולכה

 מתי יגיע הגז לאזורי התעשייה: החלוקהחברות  •
מתי יחוברו  ?לירושלים ולקרית שמונה

 ?המפעלים

 הקמת מאגרי אחסון ימיים ויבשתיים •

 הזדמנויות עסקיות בתחומי התשתית והשיווק  •

, ליקוורניק, מיתר, שותף בכיר, אלון גלרטד "וע: ר"יו
  עורכי דין', טל ושות, לשם, גבע

, מנהל רשות הגז הטבעי, אלכסנדר וורשבסקימר 
  אנרגיה ומים, משרד התשתיות הלאומיות

, רכזת אנרגיה באגף התקציבים, עדי חכמון' גב
  משרד האוצר

חברת , מנהל מסחרי ופיתוח עסקי, יי אפשטיין'גמר 

  ) ז"נתג(לישראל  גז טבעינתיבי 

  דור אלון גז, ל"מנכ, שי עזראמר 

  ל נגב גז טבעי"מנכ, משה שפיצרמר 

ר ועדת האנרגיה בהתאחדות "יו, גבי ביטוןמר 
  ל תעשיות חמצן וארגון"מנכ, התעשיינים

  

   (1)?לאן, משק החשמל בישראל

מנהל המערכת  ,מתקני קוגנרציה, פים"יח, י"חח •

יראה משק החשמל כיצד  –" אנרגיה חכמה"ו

 ?העתידי
  ?ים בישראל"האם כדאי להשקיע ביחפ •
 מגמות וכיווני התפתחות -תעריפי חשמל  •
האם תצא  –רפורמה במשק החשמל בישראל ה •

 ?י והיחפים"כיצד תשפיע על רווחיות חח ?לפועל
י מהמשבר "מה צריך לעשות כדי להבריא את חח •

 ?הפיננסי

י יעוץ 'אקו אנרג, משותףל "מנכ, עמית מורר "דר "יו
  והמרכז הבינתחומי הרצליה כלכלי אסטרטגי

  לשעבר שר האנרגיה והתשתית, משה שחלד "עו

משרד התשתיות , מנהל מינהל החשמל, יהודה ניבר "ד

  האנרגיה והמים, הלאומיות

רשות , מנהלת אגף רגולציה וחשמל ,נורית גל' גב

 החשמל

  רותם -  OPCל "מנכ, גיורא אלמוגימר 

לשעבר , עמרב השקעות, דירקטור, עמוס לסקרמר 

  ל חברת החשמל"מנכ

משרד , סגן הממונה על התקציבים, אודי אדירימר 

  האוצר
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12 :25  - 13 לים  15: מקבי   'במושבים 

  

הזדמנויות עסקיות  –גז טבעי לנגב ולפריפריה 
  לתעשייה ולממשלה  , וכלכליות לחקלאות

רמת הנגב וישובי , גז טבעי לחממות בעוטף עזה •

האם הגז יציל את החקלאות  - ערבה תיכונה 

 ?בישראל

מלונות ים המלח , בתי הכלא, גז למחנות צהל •

 ומתקני מקורות 

כמה זה יעלה וכיצד  -  תועלות לצרכנים ולמשק •

 ?תמומן התשתית

 הזדמנויות עסקיות ליזמים •

י 'אקו אנרג, ל משותף"מנכ, שמעון סרוסימר : ר"יו
 אסטרטגי יעוץ כלכלי

חבר ועדת , מפלגת מרץ, 'עיסאווי פריגכ "ח
  הכלכלה

  ל נגב גז טבעי"מנכ, משה שפיצרמר 

ראש המועצה האזורית רמת , שמואל ריפמןמר 
 ר מרכז המועצות האזוריות"יו, הנגב

, התקציביםרכזת אנרגיה באגף , עדי חכמון' גב
  משרד האוצר

המועצה , ל החברה הכלכלית"מנכ, עוזי חבשושמר 

   האזורית רמת נגב

  המשך דיון (2)?לאן, משק החשמל בישראל

  ?ים בישראל"האם כדאי להשקיע ביחפ •
 מגמות וכיווני התפתחות -תעריפי חשמל  •
י מהמשבר "מה צריך לעשות כדי להבריא את חח •

 הפיננסי

רשות , רגולציה וחשמל מנהלת אגף ,נורית גל' גב

 החשמל

  רותם -  OPCל "מנכ, גיורא אלמוגימר 

לשעבר , עמרב השקעות, דירקטור, עמוס לסקרמר 

  ל חברת החשמל"מנכ

משרד , סגן הממונה על התקציבים, אודי אדירימר 

 האוצר

  

  

  

13 :15   - 14 צהרים 30:   ארוחת 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                       
י ג ט אסטר י  ל כ ל כ ץ  ו ע   י

  
  

 9 

  

14 :30  - 15 לים  20: מקבי   'גמושבים 

  

15 :20  - 15   הפסקה  25:

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 אלטרנטיביים לתחבורה דלקים
  

מה יהיה סל הדלקים העתידי  •

 ?לתחבורה וכיצד תראה תחנת הדלק

האם ניתן להסב מחצית מכלי הרכב  •

בישראל להנעה בטכנולוגיות גז 

  ?טבעי

• CNG  ו- LNG  לתחבורה הכבדה

 ולכלי רכב פרטיים

האם  –רכב חשמלי ורכב היברידי  •

יוכלו להתחרות במנועי הבערה 

 ?תמריצים פיסקאלייםהפנימים ללא 
  

דור אלון ר "יו, ישראל יניבמר : ר"יו

  אנרגיה

וסמנכל המשנה למנהל , ערן יעקבמר 
משרד  ,רשות המסים, להתכנון וכלכ

  האוצר

, מנהל בכיר אגף הרכב, ויצמן משהמר 
 משרד התחבורה

  יעוץ ויזום עסקי, גיא זילברמןמר 

מנהל חטיבת הפרויקטים , לניר פרוגמר 

  מרצדס כולמוביל, וההנדסה

סגן ראש מנהלת תחליפי , סער שפירמר 
לתחליפי התכנית הלאומית דלקים 

   משרד ראש הממשלה, דלקים

ישראל  ל ימית  ית   –תכנ
יה רג סביבה, אנ ו ן    בטחו

  

 תכנון ימי ואנרגיה  •

 ?איך מגנים על תגליות הגז •

 ?איך נערכים לסיכונים סביבתיים •

לית צלול "מנכ, מאיה יעקובס' גב: ר"יו

 עמותה לאיכות הסביבה

ראש המרכז לחקר , שמאי אסיף 'פרופ

המעבדה לתכנון ראש  ,העיר והאזור

הפקולטה לארכיטקטורה , ועיצוב מרחבי
הטכניון מכון טכנולוגי , ובינוי ערים

 לישראל
Mr. Ken Fucik, Manager, Health-
Environment-Safety, Noble 
Energy Israel  

Ms. Elfride Covarrubias 
Villegas, Business Development 
Manager Italy & MED Area, DNV 
GL- Oil & Gas 

ל ביפול אנרגיה"מנכ, אברי שפלרמר   

ר איגוד תעשיות "יו, אורי אלדובימר 
 חיפושי הנפט והגז בישראל

 

י  עצמ חשמל  ר  ו צ י י ו יה  גנרצ ו ק

ה י    בתעשי

  

האם כדאי להשקיע בהקמת מתקני   •

גנרציה ותחנות כוח קטנות -קו

 ?ובינוניות בתעשייה

מהי העלות ומהם המודלים  •

 ?העסקיים

 נדרשיםחסמים ותמריצים  •

, עידו רוזוליומר : והרצאת פתיחה ר"יו
  ל טלמניע"מנכ

 ל"משנה למנכ, ברנמילר דורוןמר 
Brenmmiler Energy  

, ראש אגף הסדרה, עודד אגמוןמר 
  רשות החשמל

שותף ארדינסט בן  – נדב אולגןד "עו

    עורכי דין' , נתן ושות

  ל רימון"משנה למנכ, כרמל יוגבמר 

יועץ בתחום , אברהם זבדימר 

  תשתיות מאוחדות , הקוגנרציה
  

  Global Powerל "מנכ, ניסן כספימר 
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15:25  - 16 ד 15: לים  מקבי   'מושבים 

 

16 :15  - 16   הפסקה  20:

16 :20  - 17 ם 30: ו סי את    : מלי

כ ם  מי  משאבהי ן –לאו אסטרטגיה, בטחו ו ה     אנרגי

ל(אלוף  בע )'מי בן  הים, ט"שדוד  ל  חי ו ,לשעבר מפקד  עמותת"י הים ר  ל  עץ , חי ו י

בתחום  ר    HLSבכי

  ודמוקרטיהאנרגיה , חברה, כלכלה

ץכ "ח בי מו חי י י  העבודה, של י, מפגת  נ ו י הצ   המחנה 

כום סי י  דבר ו ישראל  ל אנרגטי  ן  ו   חז

 
   נעילת הוועידה 17:30 

   תכנית נתונה לשינוייםה*

  ) יהיה תרגום סימולטני( הדוברים הזרים ירצו באנגלית*

הזדמנויות השקעה  -משק הדלק 
  ופיתוח 

האם חברות דלק הן עסק רווחי  •

 ?בישראל
פוטנציאל ההשבחה של בתי מהו  •

 ?הזיקוק
האם יוקמו תעשיות המשך לגז טבעי  •

מתנול , אוריאה, וייוצרו אמוניה

 ?ותזקיקים
 ?כיצד תראה תחנת הדלק העתידית •
אתגרים והזדמנויות עסקיות במגזר  •

אחסון והולכת הנפט הגולמי 

  והתזקיקים 

דור אלון  ר"יו, ישראל יניבמר : ר"יו

  אנרגיה

מנהל מינהל הדלק   ,חן בר יוסף  מר

, משרד התשתיות הלאומיות, והגז

  האנרגיה והמים

  ל פז"מנכ, יונה פוגלמר 

  ן"ל תש"מנכ, רפי טטרקהמר 

ר סיגמא אפסילון "יו ,עלי ברנער "ד

  הנדסת כח

, רפרנטית גז ודלקים, נורדן שלאבנה' גב

  משרד האוצר, אגף התקציבים

הערכות ישראל לקראת ועידת 

אתגרים  –האקלים בפריז 

  והזדמנויות עסקיות 

האם יחתמו הסכמים בינלאומיים  •

להפחתת פליטת גזי חממה וכיצד 

 ?ישפיעו על משק האנרגיה

משמעויות לכלכלה ולמשק האנרגיה  •

 הישראלי

: הפחתת פליטות גז חממה •

 טכנולוגיות והתייעלות אנרגטית

ל חיים "מנכ, נאור ירושלמימר : ר"יו

הארגונים אירגון הגג של , וסביבה

  הסביבתיים

ל תשתיות "סמנכ, יחזקאל ליפשיץמר 

משרד התשתיות , אנרגיה ומים

  אנרגיה ומים, הלאומיות

ל הפורום "מנכ, יעל כהן פארן' גב
  הישראלי לאנרגיה

בית הספר , קרני לוטן מרקוסר "ד

  המרכז הבינתחומי הרצליה, לקיימות

האם כדאי להשקיע באנרגיות 
  מתחדשות בישראל 

אנרגיות מתחדשות יכולות האם  •

 מהחשמל 50%לספק 
האם ? PVהאם רק : אנרגיה סולארית •

  ?CSP -יש עתיד ל
בישראל או  PV -האם להשקיע ב •

  ? במדינות אחרות
אנרגיית מהי ריווחיות ההשקעה ב •

 ?הרוח בישראל

האם כלכליות  –השקעות בביומס  •

 ?למשק ורווחיות למשקיעים

 הזדמנויות בניצול אנרגיית התנועה  •

ל איגוד "מנכ, איתן פרנסמר : ר "יו
  חברות אנרגיה ירוקה לישראל

סולאר , ל משותף"מנכ, אלון תמרימר 
  וורפא

, ונשיא ל"מנכ, ברנמילר אבימר 
Brenmmiler Energy  

ראש תחום אנרגיות , י קבלונחומר 

  רשות החשמל, מתחדשות

משרד התשתיות , זוהר יובלמר 

  האנרגיה והמים, הלאומיות


