
בדצמבר2, יום ראשון

סיור מקצועי למתקני אנרגיה07:00-20:00
יציאה מתחנת ארלוזורוב בתל אביב

סולארית באשלים-התרמותחנת הכוח •
ברנמילרפיילוט אגירה של חברת •
)Off-Grid(כפר הדגמה לטכנולוגיות מנותקות רשת •
בקיבוץ קטורה" אקופיה"הדגמה של רובוטים לניקוי פאנלים סולאריים חברת •
Capital Natureסיור והיכרות עם סטרטאפים מחממת : מרכז המחקר ואנרגיה מתחדשת של חבל אילות•
הסעות למלון דן אילת•

בדצמבר3, יום שני

רישום וכיבוד בוקר, התכנסות09:00

מלון דן אילת, ביול

מליאת פתיחה09:30
דורית בנט ונעם אילן: ר"יו

אולם כחול גדול
:ברכות

משרד האנרגיה והמים, שר התשתיות הלאומיות, ר יובל שטייניץ"ד
ל"ר קק"יו, דני עטר

ר חברת חשמל  "יו, טל-יפתח רון
ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי

ראש מועצה אזורית חבל אילות, חנן גינת
.  אביב-תל' אונ, נשיא מכון מינץ לפתרונות מדיניות אסטרטגיים לאתגרים גלובליים, מינץבוריס 

אפריקהפאוורנציג , אנדרו הרשקוביץ
ל המשרד להגנת הסביבה"מנכ, דנצינגרישראל 

מדיניות האנרגיה של ישראל11:15
ל משרד האנרגיה"מנכ, אודי אדירי

לתחנות ייצור המופעלות לשיאי  האמיתיתהחלופה -אגירה והסטת שיאי ייצור בהתאם לצריכה 12:00-13:15

.הצריכה והרחבת תשתיות ההולכה

מרטין אנרגיהלוקהידנשיא -סגן, ה'ארמגפרנק : ר מושב"יו
גדולאולם כחול 

וסאליבןפרוסט,בכיריועץ,רובינסוןונתן'ג
החשמלרשותר"יו,אילתאסף
אנרגיהברנמילרל "מנכ, ברנמילראבי 

'אדגסולארממייסדי , הנדלסמןליאור 

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה13:00-14:15

לאנרגיה מתחדשת ונקייה8-אילות ה-כנס אילת
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)המשך(בדצמבר 3, יום שני

הזדמנויות  -ביזור ייצור החשמל במזרח אפריקה 14:15-15:30

.לחברות ישראליות

משרד החוץ, רוני אדם: ר מושב"יו
אולם כחול גדול

המומנטום  -בדרך לפגוש את יעדי הממשלה 

.בישראל PVהחדש של עולם ה

ד איתן פרנס"עו: ר מושב"יו

אולם תרשיש

.מודלים להטמעת חדשנות ישראלית באפריקה15:30-16:30

סקולרליהי : ר מושב"יו
אולם כחול גדול

מרכזי פיתוח בינלאומיים וחיזוקה של ישראל  

.כמרכז חדשנות ופיתוח בינלאומי

ל הון הטבע"מנכ, אבי פלדמן: ר מושב"יו
אולם תרשיש

רשתחדשנות בעולם תשתיות מנותקות 16:30-17:30
חגית פרוד: ר מושב"יו

אולם כחול גדול

ישראל כאתר ניסויים לחדשנות באנרגיה
גיל שאקי: ר מושב"יו

הפסקת קפה וביקור בתערוכה17:30-18:00

הצגת סטרטאפים ישראלים–והון הטבע מארחים את כנס המשקיעים , משרד הכלכלה, ניוטק18:00-20:15
דיסטלעודד : ר מושב"יו

אולם כחול גדול

ארוחת ערב והענקת פרסים–ערב גאלה 20:30-23:00
כניסה בהרשמה מוקדמת

בדצמבר4, יום שלישי

.מקור השקעות משמעותי לחציית עמק המוות לטכנולוגיות נקיות-השקעות אימפקט 9:00-10:15
אולם כחול גדול

עצות מעשיות להשקעות אימפקט באפריקה10:15-11:30
אולם כחול גדול

אפריקהפאוור: ר מושב"יו

מגה פרויקטים בישראל
תרשישאולם 

משרד האנרגיה, יובל זוהר: ר מושב"יו

, מגרש חדש, פריצה לתעשייה-אנרגיה בענן 11:30-12:45
שחקנים חדשים ומודלים עסקיים  

אלעד שביב: ר מושב"יו
אולם כחול גדול

רתימת חדשנות לקידום תשתיות אנרגיה
לימור נקר וינסנט: ר מושב"יו

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה12:45-14:15
מסעדת המלון ומבואת האולם

העתיד של טעינת רכבים חשמליים–חדשנות 14:15-15:30
גדולכחול אולם 

נועם אילן: ר מושב"יו

מרכיב קריטי בפיתוח תשתיות -הגנת סייבר 
מבוזרות

אולם תרשיש

פיתוחים אחרונים באגירה במימן15:30-16:45
אולם תרשיש

- Blockchain  תפיסה חדשנית למימון ופיקוח
.ומבנה כלכלי חדש של ייצור מבוזר

קוקטיל סיום18:00-19:00
בחסות רשות החשמל ואיגוד חברות האנרגיה המתחדשת לישראל

.מיקום יימסר בהמשך
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