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  9201ועידת אנרגיה ועסקים 
ן , 9201ר במדצב 3-2   רמת גן, כפר המכביהמלו

ום ב'   9201 מברדצב 2י
 
 

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

המרכז מרצה בכיר,  ;מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגיעמית מור ד"ר  הבוקר: מושבייו"ר דיוני 
 הבינתחומי הרצליה

 

09 :00 - 0011 חהמליא : פתי   :ת 

מי נלאו רימשק האנרגיה הבי   והישראלי , האזו

 המגמות העולמיות והשפעתן על מקורות האנרגיה ומחירי האנרגיה •

  ומים אנרגיהפעולה אזוריים בנושאי תשתיות שיתופי  •

 חנוכת פרוייקט לוויתן •

כיצד יושפעו מזג האוויר והמשקעים באזור מזרח הים  –התחממות כדור הארץ ושינויי האקלים  •

  התיכון?

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

 שר האנרגיה, יובל שטייניץ ח"כ ד"ר

איש/אשת השנה במשק האנרגיה  טקס 

Projects, Noble Energy, Vice President for Major George HatfieldMr.  

 , סגנית המנהל הכללי, ראש אגף כלכלה, משרד החוץצדוק-יעל רביעגב' 

 קיימות, המרכז הבינתחומי הרצליה לדיקן בית הספר , יואב יאירפרופ' 

 

0011 : - 3011   הפסקת קפה :

 

3011 :- 15:31  

 וגז טבעי הזדמנויות עסקיות לפיתוח מקורות נפט 

 השקעות של חברות ישראליות בפיתוח משאבי נפט וגז טבעי בעולם •

לבנון, קפריסין,  ישראל, תגליות נפט וגז באגן המזרחי של הים התיכון במים הכלכליים של •
 ומצרים.

 תנין -כריש ו תמרהגז: לוויתן, כניות הפיתוח של שדות ות •

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

 הגז למצרים ולירדן?

 האם ייוצא גז טבעי לאירופה? •

 מתי יחלו קידוחים ימיים למציאת נפט? •
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 avitas PetroleumN יו"ר, גדעון תדמורמר הרצאת פתיחה: 

 נובל אנרג'י , סגן נשיא לעניינים אזוריים, ביני זומרמר 

 , מנכ"ל תמר פטרוליום ליעמי ויסמןמר 

, Middle East Correspondent, Middle East Economic Survey Waylon FairbanksMr. 
(MEES) 

______________________________________________ 

Mr. Pierre Vergerio, CEO IGI Poseidon; Executive Vice President, Gas Midstream, 
Energy Management & Optimization, Edison 

 (קצא"אקו צינור אירופה אסיה ), יו"ר ארז חלפוןמר 

 , משנה למנכ"ל, דלק קידוחים יניב פרידמןמר 

 , רציו חיפושי נפט COO, יוסי שזרמר 

 שליח מיוחד לנושא אנרגיה, משרד החוץ, איתי טגנרמר 

 

1513 :  - 1514 חת : ם ארו  צהרי

:1541- 30:51  

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?  •

של חיפושי נפט וגז ופיתוח תשתיות  במימון פרויקטיםורגולטוריים היבטים משפטיים  •
 אנרגיה

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

 , מנכ"ל רציו מימוןשי לוימר 

 , סמנכ"ל כספים, דלק קידוחים רונן אדוארדמר 

 , מנהל פרויקטים, תשתיות ותעשיה, סגן מנהל סקטור תאגידים, בנק מזרחי טפחות נועם פלגמר 

 קרנות נאמנות IBIסמנכ"ל פיתוח עסקי, בית ההשקעות אי.בי.אי; יו"ר  אלקלעי, אלהגב' 

 , אנליסטית, אנליסט ניהול תיקי השקעותבוז'נה גנדלמןגב' 

  

15 :30 - 15 :50  

 הנפט הבינלאומי ובמחירי הנפט מגמות ותמורות במשק

, Chief Analyst, Kayrros & Director, Global Oil Markets Program, Antoine HalffMr. 
Columbia University Center on Global Energy Policy  
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0515 : - 05:61  

   אלטרנטיביורכב רכב חשמלי  –הערכות המשק למעבר לתחבורה אלטרנטיבית 

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

 הנעת תחבורה כבדה בגז טבעי ובחשמל  •

 אוטובוסים ורכבות חשמליות •

 , יו"ר דור אלון ישראל יניביו"ר: מר 

ותחבורה  , מנהלת תחום אקדמיה וטכנולוגיה, התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים איילת ולטרד"ר 
 חכמה, משרד ראש הממשלה

 , מנכ"ל בית זיקוק פז אשדוד מלאכי אלפרמר 

וכלי רכב   , סמנכ"ל פיתוח עסקי וחדשנות, קבוצת סמלת, יבואנית סובארו, פיאט, קרייזלגלעד דגןמר 
   בישראל וברומניה נוספים

 , מנכ"ל דור אלון עמית זאבמר 

   Chakratec, מנכ"ל דוד-אילן בןמר 

 

05:61 - 02:71  

 ובמחירי הגז יםהגז הבינלאומי  ימגמות ותמורות במשק

C Natural Hydrocarbon Company-, CEO ECharles Ellinasr. D 

 , מרצה ויועצת לגז טבעיכהן ג'ינהגב' 

 

ן :0217 ום הראשו הי ם  ו  סי

__________________________________________________ 

ג' י  9201 מברדצב 3ום 

 וביקור בתערוכה , ארוחת בוקרהתכנסות, הרשמה 09:00 - 08:00

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

 הרצליה

 
09 חה  00:11 - 00: פתי את   מלי

  משק האנרגיה הישראלי פיתוח ב םאתגרי 

 , מנכ"ל משרד האנרגיהאודי אדירימר 

 החשמל, מפלגת כחול לבן, לשעבר ראש רשות אורית פרקש הכהןח"כ 

 כהן ושות', שותף ומנהל תחום האנרגיה, אגמון ושות' רוזנברג הדן הכהןעו"ד 
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 מהחלטה ליישום :פיתוח משק החשמל

  מתחדשות: מהו התמהיל הרצוי למשק? ואנרגיות , פחםטבעיגז  – סל דלקים לייצור חשמל  •

 וכיצד יתנהל הסחר בחשמל? תיושם הרפורמה במשק החשמל?  האם •

 פיתוח משק החשמל התוכניות לעתיד יצרני חשמל פרטיים, מנהל המערכת ו •

למשק החשמל בתחומי כניסת שחקנים חדשים כדי לעודד מה צריכים הרגולטורים לעשות  •
 הייצור והאספקה?

 מה יביא להפחתת תעריפי החשמל? •

 האם משקי הבית יוכלו לרכוש חשמל ישירות מספקים? •

 יו"ר רשות החשמל , אסף אילתד"ר 

 1X1ראיון   – , יו"ר חברת החשמליפתח רון טלאלוף )מיל( 

 BDO Consulting, כלכלן ראשי ושותף, חן הרצוגמר 

 __________________________ 

 מתחדשות: מהו התמהיל הרצוי למשק? טבעי, פחם ואנרגיותגז  –סל דלקים לייצור חשמל 

 סמנכ״לית חשמל ורגולציה, רשות החשמל, נורית גלד"ר 

 , מייסדת משותפת ומנכ"לית, אילת אילות אנרגיה מתחדשתבנטדוידוביץ דורית גב' 

 OPC, מנכ"ל גיורא אלמוגימר 

  איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל , מנכ"לפוסטר אמירמר 
 

 11:00 - 11:30 הפסקת קפה
 

  12:15 - 11:30 

 ?כיצד יתנהל הסחר בחשמלהרפורמה במשק החשמל:  –פיתוח משק החשמל )המשך( 

 סמנכ״לית חשמל ורגולציה, רשות החשמל, נורית גלד"ר 

 איגוד יצרני החשמל הפרטיים בגז טבעי מנכ"ל, נתי בירנבויםמר 

 , מנכ"ל דוראדאלי אסוליןמר 

 , מנהל מדור מימון פרויקטים, סקטור תאגידים, בנק מזרחי טפחות אדם בן יהודהמר 

 , מנהל היחידה לניהול המערכת, חברת החשמלגיל דותןמר 

 
    13 :15  -  12 :15  

לגז טבעי  זירת סחר  נות השכנות בישראלהקמת   ובמדי
 מעבר למשטר של איזון המערכת באמצעות נפח וריבוי ספקי גז •

 יתבצע הסחר ומי ינהל אותו?  כיצד •

 מי הם השחקנים הפוטנציאלים להשתתפות במסחר?  •

 האם יתקיימו יצוא או יבוא גז באמצעות זירת הסחר ומתי הם יחלו? •
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   משרד עורכי דין , א. לנדוי שותף מנהל ,צבי ניקסוןיו"ר: עו"ד 

 :הרצאת פתיחה

Dr. Egbert Laege, Member of Executive Board of European Energy Exchange (EEX) and 
CEO of EEX Asia in Singapore 

  East MED Energy Exchange -EMEX ,, מנכ"לדורון ליבןמר 

          נתג"ז ,, מנהל מסחרי ופיתוח עסקיג'יי אפשטייןמר 

 , מנהל יחידת מינהל הדלקים, חברת החשמלשמשון ברוקמןמר 

 , ראש תחום בכיר )כלכלה(, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיהשרה הדרגב' 

 

1513 :  - 3014 ם : צהרי חת   ארו

3014 :- 45:51   

 פיתוח שוק הגז הטבעי : 
 תהשפעות מקרו של צריכה מקומית וייצוא גז טבעי על הכלכלה הישראלי •

 יבשתי של גז טבעיאחסון  •

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

האם יוקמו תעשיות חדשות לשימוש בגז טבעי כחומר גלם?  תעשיית הדשנים, דלקים  •

 ופטרוכימיה ?

 הרצאות פתיחה: 

 יזרעאל, ראש המחלקה לכלכלה וניהול, מכללת עמק רחל רוסלנה פלטניקד"ר 

Geosciences Manager, CVA; Managing Director Geodenergies ,Christophe Rigolletr. D 

 _______________________ 

 , יו"ר נתג"זאיתן פדןמר 

 יו”ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים  ,גבי ביטוןמר 

 , מנכ"ל נגב גז טבעימשה שפיצרמר 
 

45:51- 00:17   

אנרגיה ו אנרגיה מתחדשת  המהפכה שבדרך –אגירת 
ימשיכו  והמצברים PV -מחירי השילוב בין ייצור אנרגיה מתחדשת ואגירת חשמל? האם  •

 לרדת?

מגהוואט אנרגיה מתחדשת בעשור הקרוב  6000האם יעד הקמת כושר ייצור של  •

 מגהוואט? 10,000ומדוע לא  מעשי?

 הצרכן כיצרן אנרגיה – PROSUMERאנרגיה חכמה בישראל, ביזור מקורות ואמצעי ייצור :  •

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

 מנכ"ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה, אלעד שביבמר 

 אנרגיה מתחדשת סמנכ"ל פיתוח עסקי, אנלייט ,צפריר יואלי מר
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 יועץ סטטוטורי ואיכות הסביבה, זהר לביאמר 

  ESEבארץ ובאירופה; שותף בחברת  CATL, שותף מנהל בחברת הנציגות וההפצה של טל מונדמר 
 פתרונות אגירת אנרגיה

 , ראש אגף הסדרה, רשות החשמליוסי סוקולרמר 

 

  הוועידה נעילת 17:00

  כנית נתונה לשינוייםותה *

 )יהיה תרגום סימולטני( הדוברים הזרים ירצו באנגלית  *

  


