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חזרה למליאה

מליאה - מושב ערוצי מימון, גיוס הון ומשקיעים
  הרצאת פתיחה: מר ליאור מנצר, מנהל יחידת מימון פרויקטים, בנק הפועלים - מימון פרויקטי - תשתית  - חסמים והזדמנויות

  מר עוז לוי, ראש אגף מימון, רשות החשמל
BDO Consulting Group מר שאול בן שימול, שותף, מימון פרוייקטים וחוב תאגידי  

ISCON ,ד"ר אילן סולימאן  

13:30-13:45

13:45

*התוכנית לא סופית ונתונה לשינויים*

יו"ר הוועידה ומנחה: מר נתי בירנבוים, מנכ"ל קבוצת תמוז

קריית שדה התעופה
מרכז הקונגרסים AVENUEיום שלישי | 12.6.2018

סדר יום

מושבים מקבילים

התכנסות
דברי פתיחה וברכה 

דובר מרכזי, חה"כ ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה
הענקת אות הוקרה - איגוד חברות אנרגיה ירוקה וחל"ץ אנרגיה מתחדשת אילת אילות

חה"כ איתן ברושי, יו"ר משותף בשדולה לקידום אנרגיה ירוקה בכנסת
מר איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה
משק האנרגיה 2018-2019

מליאה - מושב רגולציה 
  מר יוסי וירצבורגר, הממונה על ענייני הנפט ומנהל מינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה - הצגת פעילות בתחום חיפושי הגז והנפט

  מר אלכסנדר וורשבסקי, יו"ר רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה - הצגת פעילות בתחום משק הגז הטבעי
  מר יחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות, אנרגיה ומים, משרד האנרגיה - הצגת פעילות בתחום ההתייעלות האנרגטית

 BDO Consulting Group מר חן הרצוג, שותף, כלכלן ראשי
ישראל 2038 - תחזית משק האנרגיה

US-Israel Cooperation in Energy: Opportunities and Challenges
Opening remarks: MK Dr. Michael Oren, Deputy Minister in the Prime Minister's Office 
Moderrator: Ron Adam, Ambassador Special Envoy for Enetgy Ministry of Foreugn Affairs

  Dr. Bracha Halaf, Chief Scientist, Ministry of Energy
  Asi Levinger, CEO, ENERGIX
  Daniel Gage, Economic Officer, US Embassy
  Hagit Genish Gill, Southern Compay

 הרצאת פתיחה: מר עמוס לסקר, יו"ר פורום יצרני החשמל הפרטיים מגז טבעי
                            הרפורמה במשק החשמל

  מר אמיר רשף, רכז אנרגיה, אגף תקציבים, משרד האוצר
  מר אלי אסולין, מנכ"ל דוראד אנרגיה
  מר עמנואל קטן, מנכ"ל רימון אנרגיה

  חזי קוגלר, מנכ"ל משותף, קסם אנרגיה

הרצאת פתיחה: חה"כ יעל כהן- פארן, המחנה הציוני, יו"ר ועדת המשנה )ועדת המדע( 
לקידום אנרגיות מתחדשות. אתגרים בקידום הפחתת פליטות גזי חממה בישראל

 ד"ר חנית בן ארי, מרכזת תחום התייעלות אנרגטית וסביבה, משרד האנרגיה
 ד"ר אריה ונגר, ראש תחום איכות, אויר ואנרגיה, אדם טבע ודין

Eco Traders מר עומר תמיר, מנכ"ל 
 מר ירון בן- נון, מנכ"ל נוסטרומו אנרגיה

מושב ייצור חשמל פרטי

מושב התייעלות אנרגטיתמושב חיפושי גז ונפט

מושב אנרגיה מתחדשת מדיניות ויישום
ERM מנחה: עו״ד אמנון אפשטיין, שותף, משרד עו״ד 

 מנחה: מר ליאור גוטמן, כתב התשתיות, עיתון "כלכליסט" מנחה: מר אלעד נצר, ראש תחום אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

GKH מנחה: עו"ד ענת קליין, ראש מחלקת אנרגיה, משרד עו"ד

הרצאת פתיחה: מר גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט
                            שילוב מואץ של אנרגיית רוח כמענה ליעדי 2020

Mr. Jared Braslawsky, Secretary General  
The International REC Standard (I-REC Standard(     

 ”Introduction to the I-REC Standard and global REC Markets“    
  מר חוני קבלו, ראש תחום אנרגיות מתחדשות, רשות החשמל
  גב' דורית בנט, מנכ"לית חל"ץ אנרגיה מתחדשת אילת אילות

  מר נדב ברקן, מנהל רגולציה ופיתוח עסקי EDF EN ישראל

הרצאת פתיחה:  מר ביני זומר, סגן נשיא לעניינים אזוריים, נובל אנרג'י
                             מיתוסים ועובדות בפיתוח לויתן

  מר אלעד גולן, מנהל תחום רגולציה, מינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה
  מר אמיר רשף, רכז אנרגיה, אגף תקציבים, משרד האוצר

  מר אמיר פוסטר, מנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה, איגוד תעשיות חיפושי הנפט 
    והגז בישראל

אנרגיה מתחדשת גז טבעי וחשמל פרטי 

עלות השתתפות: 400 ש"ח + מע״מ | עלות השתתפות עבור חבר באירגונים השותפים: 350 ש״ח + מע״מ

הוועידה ה-IV לאנרגיה וכלכלה

הוועידה ה-II לאנרגיה וכלכלה

AVENUE מרכז הקונגרסים
קריית שדה התעופה
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 איחוד כוחות - עולם חדש של הזדמנויות
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