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  8201ועידת אנרגיה ועסקים 
ן , 8201ר במנובב 20-19   רמת גן, כפר המכביהמלו

ום ב'   8201 נובמברב 19י
 
 

08 :00 - 09 ת, הרשמה 00: סו קר, התכנ בו חת  ר  ארו קו בי גהו  בתצו
 

09 :00 - 0011 חהמליא : פתי   :ת 

יעוץ כלכלי אסטרטגי והמרכז הבינתחומי מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י  ,עמית מור יו"ר דיוני המליאה: ד"ר
 הרצליה

 

מי נלאו רימשק האנרגיה הבי   והישראלי , האזו

 המגמות העולמיות והשפעתן על מקורות האנרגיה ומחירי האנרגיה •

 נושאי תשתיות האנרגיה מים ותחבורהבשיתופי פעולה אזוריים  •

 אבטחת אספקת האנרגיה והגנת תשתיות  •

 הרצאת פתיחה:
 אסטרטגי והמרכז הבינתחומי הרצליה-מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י, יעוץ כלכלי  ,עמית מורד"ר 

 הרצאה מרכזית:
 שר האנרגיה ,יובל שטייניץד"ר 

Colonel Romualdas Petkevičius, Director of NATO Energy Security Centre of 
Excellence, Vilnius, Lithuania 

  קידוחים מנכ"ל דלק ,יוסי אבומר 

, CEO, Energean Oil & GasMathios RigasMr.  

 

איש/אשת השנה במשק האנרגיה  טקס 

 

0011 : - 3011   הפסקת קפה :

 

3011 :- 00:31  

 הזדמנויות עסקיות לפיתוח מקורות נפט וגז טבעי 

 מתי יגיע הגז? – תנין-תכניות הפיתוח של השדות תמר, לוויתן וכריש •

מהן המשמעויות המקומיות והאזוריות של הסכמי ייצוא : גז טבעי ליצוא ושיתוף פעולה אזורי •

 הגז למצרים ולירדן?

 האם ייוצא גז טבעי לאירופה? •
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 סגן נשיא לעניינים אזוריים, נובל אנרג'י ,ביני זומרמר 

C Natural Hydrocarbons Company-E, CEO Charles EllinasDr.  

 , Head of Gas Pipeline Development, Edison & IGI PoseidonMatteo RestelliMr.  

 מנכ"ל רציו חיפושי נפט,  יגאל לנדאומר 

ן אדםמר  ו ץ ,ר ה, משרד החו י רג אנ י  נ י י נ לע ח   שלי

 , דוקטורנטית, אונ' חיפההאלה אבו קאלה גב'

 

0013 :  - 1514 ם : צהרי חת   ארו

15:41- : 1551  

נים במשק האנרגיה כו סי ל  הו ני ו ן השקעות  מו  מי

 מימון השקעות בחיפושי נפט וגז ובתשתיות אנרגיה, האם יבואו משקיעים זרים?  •

 באיזה מחירים יגוייס הון לפיתוח משק האנרגיה? •

הערכות שווי של מאגרי גז, תחנות כוח ותשתיות אנרגיה. מה אומרים האנליסטים על מחירי  •

 המניות של חברות אנרגיה? 

 היבטים משפטיים במימון פרויקטים •

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

 , מנכ"ל רציו מימוןשי לוימר 

  ביטוח מערך האשראי, כלל, מנהלת ליאת חזותגב' 

 פטרוליום תמר, מנכ"ל ליעמי ויסמןמר 

 , אנליסטית בכירה, בנק לאומיאלה פרידגב' 

 , אנליסט אנרגיה, לידר שוקי הוןשוחט ונתןהימר 

 

15:51- 00:61  

 פיתוח תשתיות ומקורות אנרגיה מול מאבקים מקומיים וסביבתיים

  איכות הסביבה?איך מפתחים מקורות אנרגיה ושומרים על  •

 קיום עסקים תוך עמידה בתנאי רגולציה משתנה ומחאה מקומית וסביבתית  •
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 , עיתונאי וחוקר חברה וסביבהמיכאל מירוד"ר יו"ר: 

 עמותה לאיכות סביבה” צלול“ מנכ"לית, ,מאיה יעקבסגב' 

 מרכז מחקר סביבתי חיפהמייסדת ומנהלת, , רויטל גולדשמידד"ר 

 ל רגולציה וקשרי חוץ, דלק קידוחים”סמנכ, נדב פרימר 

 מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים  ,ניר קנטורמר 

 

16:00- 3017:  

 מחירי החשמל, הנפט והגז הטבעי

 ? והגז הטבעי , הנפטהחשמלמחירי  כיצד נקבעים •

 תחזיות והערכות למחירים בישראלו תמורות ומגמות במחירים הבינלאומיים •

  , מומחית בתחום האנרגיהמיכל פרנקו קדמייו"ר: עו"ד 

 , סמנכ"ל כלכלה ופיננסים, רשות החשמלתניב רופאד"ר 

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

 ראש אגף אסטרטגיה ומחקר, איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל , אמיר פוסטרמר 

3017 ן : הראשו ם  ו הי ם  ו  סי

__________________________________________________ 

ג' י  8201 נובמברב 20ום 

08 :00 - 09 ת, הרשמה 00: סו קרהתכנ בו כה , ארוחת  בתערו ר  קו בי  ו

 
09 חה  00:01 - 00: פתי את   מלי

מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי והמרכז הבינתחומי  ,עמית מור יו"ר דיוני המליאה: ד"ר
 הרצליה

  משק האנרגיה הבינלאומי והישראליפיתוח ב םאתגרי

  מדיניות האנרגיה של ישראל •

 מדיניות האנרגיה של סין ומרכזיותה במשק האנרגיה העולמי •

 מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירימר 

 , מנכ"ל המשרד להגנת הסביבהישראל דנציגרמר 

  קומפאס קבוצת יו"ר, רונן דגוןד"ר 

 אנרגיה, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'הום חת מנהל, שותף ודן הכהןעו"ד 
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00:10- 30:11   

 מהחלטה ליישום :פיתוח משק החשמל

 יופרטו תחנות הכח? ובאיזה מחיר האם תיושם הרפורמה במשק החשמל?  מתי  •

 מה יהיה מודל הסחר בחשמל? – עתיד יצרני חשמל פרטיים, מנהל המערכת ופיתוח משק החשמל •

  כמה חברות ייצור חשמל צריך בישראל והאם צריך להגביל את גודלן? •

חדשים למשק החשמל בתחומי הייצור מה צריכים הרגולטורים לעשות לכניסת שחקנים  •

 והאספקה?

 מה יביא להפחתת תעריפי החשמל? •

 האם משקי הבית יוכלו לרכוש חשמל ישירות מספקים ? •

 יו"ר רשות החשמל ,אסף אילתד"ר 

 , יו"ר חברת החשמליפתח רון טלאלוף )מיל'( 

 עמית מורעם ד"ר  1X1ראיון  –, מנכ"ל חברת החשמל עופר בלוךמר 

    OPC מנכ"ל ,גיורא אלמוגימר 

   BDO Consulting ף,כלכלן ראשי ושות, חן הרצוגמר 

      --------------------------------------------------------------------------- 

 , רכז אנרגיה באגף התקציבים, משרד האוצררשףאמיר מר 

 , GKH שותפה וראש מחלקת אנרגיה ותשתיות, ענת קלייןעו"ד 

 מנכ"ל דוראד, אלי אסוליןמר 

הפסקת קפה  12 :00  -  11 :30  

 
13 :30  -  12 :00  

 :פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי

 ושיווק הגז?  פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי ופיתוח מערכת החלוקהמה מעכב את  •

 היבטים טכנולוגיים והנדסיים  –פיתוח תעשיות המשך לגז טבעי  •

תעשיית הדשנים, דלקים  ? גז טבעי כחומר גלםב האם יוקמו תעשיות חדשות לשימוש •

 ? ופטרוכימיה

 , מנהל רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיהאלכסנדר וורשבסקימר 

 , יו"ר נתג"זאיתן פדןמר 

 ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים”יו ,גבי ביטוןמר 

 מנכל דור אלון טכנולוגיות גז ,עודד גולןמר 
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 מרצה ויועצת לגז טבעי, ג'ינה כהןגב' 

  , רכז אנרגיה באגף התקציבים, משרד האוצררשףאמיר מר 

3013 :  - 0314 ם : צהרי חת   ארו

14 :30- 00:61   

 שינוי כללי המשחק במשק החשמל בארץ ובעולם –אנרגיה חכמה ואנרגיה מתחדשת 

 ואגירת חשמל,  אנרגיה חכמה בישראל •

 הצרכן כיצרן אנרגיה – PROCUMERביזור מקורות ואמצעי ייצור :  •

 חידושים טכנולוגיים והגנה מפני התקפות סייבר •

 התייעלות וחסכון –הזדמנויות עסקיות בתחום שימור האנרגיה  •

 טכנולוגיית בלוקצ'יין במשק האנרגיה •

 , מנכ"ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמהאלעד שביב מר יו"ר:

 יועץ סטטוטורי ואיכות סביבה, זהר לביאמר 

 ל חברת החשמל”, משנה למנכיצחק בלמסמר 

  משנה למנכ"ל קבוצת רימון, מנכ"ל קבוצת האנרגיה והמים ברימון, כרמל יוגבמר 

 ישראלל, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה איתן פרנסמר 

, General Manager for Europe, XCHarge, HamburgZheng FanMr.  

00:61 - 03:71  

 הזדמנויות השקעה ופיתוח –משק הדלק 

 רכב  חשמלי והזדמנויות השקעה ופיתוח  –משק הדלק  •

 הדלק ואחסון הזדמנויות עסקיות בתחומי התשתית •

 בתי הזיקוק, קצא"א וחברות תשתית הדלק בעידן הרכב החשמלי •

 רכב חשמלי ורכב מונע גז טבעי –הערכות המשק למעבר לתחבורה אלטרנטיבית 

 תחליפי דלקים, רכב חשמלי ורכב אוטונומי –הערכות המשק לאמצעי תחבורה אלטרנטיבית  •

 להנעת תחבורה כבדה בגז טבעי ובחשמ •

 אוטובוסים ורכבות חשמליות •

 הרצאת פתיחה

, General Manager, Tankbank InternationalTony QuinnMr.  

 יו"ר דור אלון  ,ישראל יניבמר יו"ר: 

 , מנכ"ל קבוצת בז"ןישר בן מרדכימר 
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 , מנהל רשות המסים, משרד האוצרערן יעקבמר 

 , סמנכ"ל בכיר לתנועה, משרד התחבורהאבנר פלורמהנדס 

 , מנהל מינהל הדלק, משרד האנרגיהחן בר יוסףמר 

 , מנכ"ל יוניון מוטורס יבואנית טויוטה ולקסוסרן דנאימר 

 יו"ר פורום הגז הטבעי לתחבורה בישראל, תמיר רזמר 

 

  נעילת הוועידה 17:30

  תכנית נתונה לשינוייםה *

 )יהיה תרגום סימולטני( הדוברים הזרים ירצו באנגלית  *


