
 כנס תחזיות משק 
האנרגיה לשנת 2022

בסימן השינויים הצפויים לאור אישור תקציב המדינה 
ועתיד משק האנרגיה 2030

הכנס המקצועי שיערך זו השנה ה־9 ברציפות 
יעסוק בתחזיות ופעולות הממשלה לקידום משק 
האנרגיה לשנת 2022 בכל הקשור למיסוי דלקים, 

מבנה השוק, רגולציה ותחרות, תחזיות וסחר 
עולמי, תמהיל האנרגיה העתידי, הרפורמה במשק 
החשמל והשפעתה על מחירי החשמל, תהליכים 

גיאופוליטיים בעולם בשוק האנרגיה ועוד.

28.12.2021

אולם "הגן בשפיים", 
קיבוץ שפיים



 תחזיות משק האנרגיה 
לשנת 2022 תוכנית הכנס

התכנסות8:00

דברי פתיחה | מר יוסי רוזן, יו"ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה9:00

מושב א’ — אנרגיה בישראל 2022 

מדיניות משרד האנרגיה לשנת 2022 | מר ליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה 9:10

משק האנרגיה מהזווית הכלכלית | גב' שירה גרינברג, כלכלנית ראשית במשרד האוצר9:30

 שוק הדלקים בישראל חידושים ועדכונים | מר חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק והגז  9:50
במשרד האנרגיה

בין משבר אקלים למשבר אנרגיה — תחזית הגז הטבעי | מר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים10:15

10:35
 מכוונים לאפס? האתגרים והצעדים ההכרחיים בדרך למשק אנרגיה בר קיימא 

| גב' שני מנדל לאופר, רכזת האנרגיה במשרד האוצר

 מיסוי דלקים מאובנים, דל־פחמן ויעדי רשות המיסים לשנת 2022  10:55
| מר ערן יעקב, מנהל רשות המיסים 

חברות הדלק לקראת שנת 2022 | מר ישראל יניב, יו"ר קבוצת דור אלון11:20

מפת הדרכים למשק האנרגיה 2050 | גב' שרון חצור, מנהלת אגף אסטרטגיה במשרד האנרגיה11:40

הפסקה11:55

מושב ב’ — משק החשמל בישראל

התפתחויות במשק החשמל בשנים הקרובות | מר יואב קצבוי, יו"ר רשות החשמל 12:25

חברת חשמל 2022 | מר עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל לישראל בע"מ  12:45

 תחזית משק החשמל בסביבת אקלים משתנה: אתגרי יצור אמין, זמין ודל־פחמן  13:05
BDO מר חן הרצוג, כלכלן ראשי ושותף משרד |

 תחזיות בתחום הגז הטבעי — הסכמים, מחירים, תחרות בין ספקים  13:25
| מר רון אייפר, סגן מנהל רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה 

מזרח תיכון חדיש | מר אוהד חמו, כתב לענייני ערבים של ערוץ 12 ומחבר הספר "פני השטח"13:45

סיום וארוחת צהריים15:15

* התוכנית נתונה לשינויים



 תחזיות משק האנרגיה 
לשנת 2022 טופס הרשמה והתחייבות

שם משפחהשם פרטי

תפקידשם החברה

ניידטלפון

מיילפקס

כתובת החברה

לכבוד:

 המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה,

רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, תל־אביב 6117002

 טל'. 03.6414271, 073-2546520

 פקס. 03.6427033

 info@energy.org.il .מייל

אופן התשלום:

בהעברה בנקאית לח-ן מס 701300/93 | סניף איינשטיין — 833 | בנק לאומי  

בהמחאה לפקודת "המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה" | ת.ד. 17081 תל־אביב 6117002  

בכרטיס אשראי  

במזומן  

דמי השתתפות:

450 ש״ח  

חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה – 350 ש"ח  

אני מסכים לקבל דיוור מאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ו/או מבית הספר למדעי הנפט   

והאנרגיה לרבות עדכונים והצעות שיווקיות  

 הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה. מספר המקומות מוגבל — 

info@energy.org.il | 03.6414271 :מהרו להרשם. לפרטים נוספים, התקשרו או שלחו מייל

הכניסה לכנס מותנת בעמידה בהנחיות משרד הבריאות במועד הכנס.


