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   2021ועידת אנרגיה ועסקים הבינלאומית  
גן   23-22   ה, רמת  כפר המכבי ן  ו  בנובמבר, מל

ום ב'   ובמבר    22י  2021בנ
 

08:00   -  09  התכנסות, הרשמה, ארוחת בוקר וביקור בתצוגה   00:
 

מרצה בכיר,   ;אסטרטגימנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי עמית מור ד"ר  יו"ר דיוני מושבי הבוקר:
 אוניברסיטת רייכמן 

 

09:00   -  11 חה   15: פתי את     : מלי

ם   י רי ו אז פי פעולה  שיתו ו הישראלי  ו נלאומי   משק האנרגיה הבי

 משבר האנרגיה והשפעתו על הכלכלה הגלובלית והישראלית   •
על מקורות   םוהשפעת , שינויי האקלים והמעבר לאנרגיה מתחדשתהמגמות העולמיות •

 האנרגיה 
 מו"פ אנרגיה בישראל האנרגיה ומדיניות  •
 פיתוח מקורות הגז הטבעי   •

 ואוניברסיטת רייכמן מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי   עמית מור ד"ר 

 , שרת האנרגיהקארין אלהררגב' ראיון מוקלט עם 

 , שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהןגב' 

Ms. Elizabeth Press, Director, Planning & Programme Support, International 
Renewable Energy Agency (IRENA) 

איש/אשת השנה במשק האנרגיה   טקס 
 

 , סגנית המנהל הכללי, ראש אגף כלכלה, משרד החוץ צדוק-רביעיעל גב' 

 , מנכ"ל אקופיס מזרח תיכון, סניף ישראלגדעון ברומברגמר 

Mr. Jeff Ewing, Managing Director, Chevron Eastern Mediterranean  
 ------------------------------------------------------- 

 , מנכ"ל רציו חיפושי נפטיגאל לנדאומר 
 

11:15   -  11  הפסקת קפה ועוגה   45:

11:45 –12:45     

 הזדמנויות עסקיות לפיתוח מקורות נפט וגז טבעי 

 תכניות הפיתוח של שדות הגז: לוויתן, תמר כריש, תנין ואחרים  •
 ליצוא ושיתוף פעולה אזורי: יצוא גז טבעי לשוק המצרי ולמתקני ההנזלה במצריים גז טבעי  •
 מתקן הנזלת גז טבעי צף?  – FLNGהאם יוקם בישראל מתקן  •
 האם ייוצא גז טבעי לאירופה?  •
 האם תפתח את שוק הגז הטבעי המקומי והאזורי?  –השלכות כניסת חברת שברון   •
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 , מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבומר 

Mr .  Pi erre  Ve rg er io ,  C EO  IG I  Pos e idon ,  Exec u t i ve  V P ,  G as  
M ids t ream ,  Energ y  Man agem ent  &  Opt im i zat ion ,  Ed i s on  

 , מנכ"ל איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל אמיר פוסטרמר 
 ------------------------------------- 

 , מנהל מינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיהגיא סמטמר 

 מנהל קשרי חוץ וממשל, שברון מדיטרניאן לימיטד  ,ביני זומרמר 

 , רציו חיפושי נפטCOO, יוסי שזרמר 
 

12:45 –13:20     

 פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי 

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

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

 ופטרוכימיה? 

 ימשיכו לרדת? : האם המחירים  וחוזי הגז של חח"י ושל היח"פיםהתחרות באספקת הגז   •

 גז טבעי ואיכות הסביבה  •

 , מנכ"ל קויס טכנולוגיות יו”ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים ,גבי ביטון מר 

 החשמל, מנהל יחידת מינהל הדלקים, חברת שמשון ברוקמןמר 

 , מנהל גרינפיס ישראל יונתן אייקנבאוםד"ר 

 , סמנכ"ל פיתוח עסקי ,נתיבי גז לישראל )נתג"ז( יאיר רובינשטין מר 
 

13:20 –14:00     

 מימון השקעות וניהול סיכונים במשק האנרגיה 

 ותשתיות אנרגיה  טבעי, חשמל גז באנרגיה מתחדשת, מימון השקעות  •

 האם יבואו משקיעים זרים?   •

 באיזה מחירים יגוייס הון לפיתוח משק האנרגיה?  •

 מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי , שמעון סרוסייו"ר: מר 

 , מנכ"ל, מודיעין אנרגיה יניב פרידמןמר 

 , מנהל פרויקטים תשתיות ותעשיה, בנק מזרחי טפחות נועם פלגמר 

 רציו חיפושי נפט, אנליסטית ראשית ומנהלת קשרי משקיעים, גל רייטרגב' 

 

14.00   -  15 ם   00: רי צה רוחת   א

15 :00 –15:30   
 שיח אנליסטים 

 מחירי הנפט והגז הטבעי לאן?  •

 מאגרי גז, ותשתיות אנרגיה.  תחנות כוח סולאריות וקונבנציונליות, הערכות שווי של   •

קונבנציונאלית וחברות אנרגיה   חברות אנרגיהמה אומרים האנליסטים על מחירי המניות של  •
 ? מתחדשת
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 מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי , שמעון סרוסייו"ר: מר 

 קרנות נאמנות IBI; יו"ר IBI, סמנכ"ל פיתוח עסקי, בית ההשקעות אלה אלקלעיגב' 

 , אנליסטית בכירה, בנק לאומי אלה פריד גב' 

 

15 :30 –16:30   

 משק המים בעשור הקרוב: אנרגיה, טכנולוגיה ומשבר האקלים 
 חדשנות ואנרגיה במשק המים  •

 משבר האקלים והגידול בצריכת המים  •

 מקורות המים ושיתוף פעולה אזורי בתחומי המים והאנרגיה •

 , כתבת לענייני כלכלה, וואלה!סוניה גורודיסקיגב'  יו"ר:

 ת רייכמן אוניברסיטקיימות, לדיקן בית הספר , יואב יאירפרופ' 

 , סמנכ"ל תשתיות אנרגיה, משרד האנרגיה יחזקאל ליפשיץמר 

 , סמנכ"ל טכנולוגיות, מקורות מוטי שירימר 

 , מנהל המחלקה המסחרית, מקורות ברק גרברמר 
 

16:30 –17:30   

 כלכלת המימן

 טכנולוגיית מימן? איזו מדיניות ואמצעי רגולציה עולמיים קיימים ליישום  •
 מהם הפרויקטים החדשים להקמת מתקני ייצור למימן ירוק בהולנד?  •
 כיצד נוכל לזהות מקורו של מימן ירוק באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין?  •
 עמקי מימן פוטנציאליים בישראל והזדמנויות שיתוף הפעולה הבינלאומיות שהם מציעים  •

 
Chair: Dr. Racheli Kreisberg, Innovation Attache, Embassy of the Kingdom of 
Netherlands in Israel 

Mr. Jonathan Walters, Senior Energy and Climate Change Economist, and former 
World Bank Regional Director, MENA 

Ms. Nicole Vermeulen, Supply Chain Manager Green & Industrial hydrogen, Shell 

VP Energy and Strategic Projects, ICL Groupssi Ron, YoMr.  

, Energy Track Lead, Dutch Blockchain CoalitionArno LaevenMr.  

ן  דה הראשו עי ו הו ם  ו י ם  ו 17:30  –   סי  

__________________________________________________ 

 

 

 



                                                 
 
 

 

 4 

ג'   ום   2021בנובמבר    23י

08:00   -  09 ת,    00: סו כה התכנ ערו ר בת קו בי ו קר  בו חת  רו רשמה, א  ה
 

09:00   -  0010 :   
 מהחלטה ליישום יתוח משק החשמל:פ

 גז טבעי ואנרגיות מתחדשות: מהו התמהיל הרצוי למשק?  –סל דלקים לייצור חשמל  •
 כיצד יתנהל הסחר בחשמל?  -ניהול המערכת  חברת  •
 עתיד יצרני חשמל פרטיים, מנהל המערכת והתוכניות לפיתוח משק החשמל •
מה צריכים הרגולטורים לעשות כדי לעודד כניסת שחקנים חדשים למשק החשמל בתחומי   •

 החלוקה והאספקה? 
 האם משקי הבית יוכלו לרכוש חשמל ישירות מספקים?  •

 BDO Consulting, כלכלן ראשי ושותף, חן הרצוג מר 
 ------------------------------ 

 הדירקטוריון, חברת נגה ניהול מערכת החשמל   , יו"ר סמי תורג'מןאלוף )מיל.( 

 , רכזת אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצרשני מנדל לאופרגב' 

 רגולציה, רשות החשמל חשמל ו, סמנכ"ל עוז לוימר 

 אנרגיה OPC, מנכ"ל גיורא אלמוגימר 

 ק מזרחי טפחות בנמימון פרויקטים,  מחלקת, מנהל אדם בן יהודהמר 

10:00   –  11:00 

מגהוואט בעשור    12,000האם יעד של הקמת  –אנרגיה מתחדשת וניהול מערכות אנרגיה 
 ?הקרוב מעשי

צפות, ניצול גגות כבישים   PVמערכות PV, פיתוחים דואליים של אנרגיה מתחדשת: אגרו  •

 וחניונים ... 

הסרת חסמים לפיתוח אנרגיה מתחדשת: מיסוי הקרקע, אישורי בניה, חיבורים לרשתות   •

 הולכה וחלוקה 

 ימשיכו לרדת? הסולארי   החשמל  האם תעריפי •
 ?  CSPהאם תותקן רק אנרגיה סולארית פוטו וולטאית? מה לגבי אנרגיית רוח, ביומס,  •

 , מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל איתן פרנסיו"ר: מר 

 , ראש אגף אנרגיה מתחדשת, רשות החשמלעלאא פחורימר 

 סמנכ"ל תכנון ופיתוח, חברת נגה ניהול מערכת החשמל  ,עוזי זרחיהד"ר 

    בים, משרד האוצר , רפרנט אנרגיה, אגף התקציעידו מורמר 

 Light Energy Investments-Agri, יועץ סטטוטורי ואיכות הסביבה; סמנכ"ל רגולציה זהר לביאמר 
 

0011:   -  3011  הפסקת קפה ועוגה   :
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3011:   -  3012 :   

 אגירת אנרגיה 

 אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה? מהו השילוב האופטימלי בין ייצור חשמל בגז טבעי,   •

  -אגירה ל יספק האם בסוף העשור מתקן אגירה קונבנציונלי  –אגירת חשמל בחוות מצברים  •
 שעות?  12

 האם יוקמו מתקני אגירה שאובה נוספים בישראל?  –אגירה שאובה  •
 דחיסת אויר, גלגלי תנופה ועוד  – אגירת חשמל בטכנולוגיות אחרות  •

 NRGY-e, מנכל"ית נורית גליו"ר: ד"ר 

 , ראש אגף אסדרה, רשות החשמל יוסי סוקולרמר 

,  ומגזר תכנון סטאטוטרי ואיכות הסביבה מ"מ מנהל מגזר פיתוח המערכת אמינות וציוד, יהודה גילמר 
 חברת נגה, ניהול מערכת החשמל 

 , מנהל מגזר הנדסת הולכה ואגירה, אגף הנדסת רשת, חברת החשמל רמי שטרןמר 

 , מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה אלון רווה מר 

 , דירקטור פיתוח עסקי, אורמת מיכאל יונגרייסמר 
 

3012:   –  0313: 

 טכנולוגיות פורצות דרך – מחקר ופיתוח במשק האנרגיה ואנרגיה חכמה 

 פיתוח טכנולוגיות חדשות בתחומי האנרגיה המתחדשת ואגירת האנרגיה  •

 בתחומי התחבורה החשמלית והאלטרנטיבית השקעות וטכנולוגיות חדשות  •

 ביזור מערכות ייצור האנרגיה וניהול רשת חכמה  •

   מנכ"ל אנרג'יקום, קהילת החדשנות באנרגיה בישראל, אלעד שביביו"ר: מר 

 , מ"מ המדען הראשי, משרד האנרגיהגדעון פרידמןד"ר 

 , מנהלת החדשנות, חברת החשמל צביה ברוןגב' 

 מנכ"ל משותף, קבוצת קונטאל טכנולוגיות, גרשון  שימר 

 , בעלים ומנכ"ל, אמסטף יוגב עמוס גורןמר 
 

0313:   –  14:00 
פחמן  לכלכלה דלת  והמעבר  נה   תקציב המדי

על  המס ומה יהיה שיעורו? כיצד ישפיע המס על מי יוטל האם יוטל בישראל מס פחמן?  •
 החשמל, התעשייה והתחבורה?  ימשק

 מדיניות מעצבי נקודת מבט של  –תחבורה ירוקה בישראל  •

 , אגף מאקרו ומדיניות, חטיבת המחקר, בנק ישראל ליאור גאלומר 

14:00    -  15 ם   00: רי צה   ארוחת 
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15:00   -  15 :50   

 משק הדלק בעידן הרכב החשמלי

 בעידן הרכב החשמלי  תכניות הפיתוח     - וחברות הדלק , תש"ןבתי הזיקוק •

   ? 2040להסגר עד  בתי הזיקוק צפוייםהאם  •
 הזדמנויות עסקיות בתחומי התשתית ואחסון הדלק  •

 , יו"ר דור אלון ישראל יניביו"ר: מר 

 , מנכ"ל תשתיות ואנרגיה )תש"ן(ערן חימוביץמר 

 , יו"ר בית זיקוק פז אשדוד עידו רוזוליומר 

 האנרגיה  , מנהל מינהל הדלק, משרדחן בר יוסףמר 

 אירופה )קצא"א(-, יו"ר קו צינור אסיהארז כלפוןמר 

 , מנכ"ל, אדם טבע ודין עמית ברכהמר 
 

15:50   –  17:00 

 תחבורה  חשמלית ואלטרנטיבית 

האם עד סוף העשור מחצית ממכירות כלי הרכב החדשים יהיו רכבים   –חדירת רכב חשמלי  •
   חשמליים?

 פנימי משפחתיים המונעים בבנזין או סולר? האם יאסר יבוא רכבי מנוע בערה  •
   האם גם תחבורה כבדה תונע בחשמל? •
 האם כלי רכב יונעו במימן?  •
 אתגרי הקמת תשתית הטענת כלי הרכב והטענה מהירה בתחנות הדלק  •
 האם תמוסה הנסועה?  –מה תהיה שיטת המיסוי על הרכב החשמלי   •

 הרצאות פתיחה 

 ב וטכנולוגיה , עורך אוטוניוז, אתר רכיעקב צלאלמר 

 , סמנכ"ל תפעול והנדסה, סונול עמיחי ברםמר 
 ---------------------------------------------------- 

 , יו"ר דור אלון ישראל יניביו"ר: מר 

 , סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורהאבנר פלורמר 

 סמנכ"לית החטיבה הכלכלית פיננסית, רשות החשמל ,רבקה לויפרגב' 

 MG ,DS, מנכ"ל קבוצת לובינסקי, יבואנית רכבי פיג'ו, סיטרואן, אופל, דני שביטמר 

 , מנכ"ל ג'ינרג'י רן אלויהמר 

 , משנה למנכ"ל בז"ן בסוןשלומי מר 

 , מנכ"ל דור מוטורס ליאור שמואלימר 

 

   נעילת הוועידה   17:00

   כנית נתונה לשינוייםות* ה

 * הדוברים הזרים ירצו באנגלית )יהיה תרגום סימולטני( 

ההשתתפות תחייב הצגת "תו ירוק" ועטיית  * הוועידה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  
 מסיכה


