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הוועידה הלאומית
2022 | לאנרגיה 

 בהשתתפות שר האוצר, שרת האנרגיה,
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה ונגיד בנק ישראל

מנכ״לי משרדי הממשלה ובכירי התעשייה הישראלית

מר יהודה שרוני, מנהל התוכן של הוועידה הלאומית לאנרגיה
בהנחיית אודי סגל, מגיש המהדורה המרכזית חדשות 13
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סדר יום

 פתיחה –9:00
מצב משק האנרגיה והאתגרים העתידיים 

 דברי ברכה9:05
מר יוסי רוזן - יו״ר דירקטוריון המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

מדיניות האנרגיה הממשלתית9:15
גב׳ קארין אלהרר - שרת האנרגיה 

שילוב משק האנרגיה בכלכלת ישראל9:30
פרופ׳ אמיר ירון - נגיד בנק ישראל 

10:00

מושב 1 – אנרגיה ותשתיות בישראל
מנחה:  מר אודי סגל

גב׳ מיכל פרנק - מנכ״לית משרד התחבורה
מר ליאור שילת - מנכ״ל משרד האנרגיה 

10:30

מושב 2 - שיח מנכ"לים אזורי – גז טבעי 
במזרח התיכון: הישגים, אתגרים והזדמנויות

  NewMed Energy מנחה: מר יוסי אבו, מנכ״ל
Mr. Mansoor Mohamed Al Hamed 

CEO of Mubadala Petroleum
Dr. Alaa Arafa 

Chairman of Mediterranean Energy Partners

11:10

 אנרגיה באירופה - תחזית מול מציאות
2050 – 2030

Dr. Christoph Gatzen 
Associate Director - Frontier Economics

הפסקת בראנץ׳11:40

אחד על אחד עם שר האוצר12:30
שר האוצר אביגדור ליברמן בשיחה עם מר יהודה שרוני

13:00

 מושב 3 - משק האנרגיה בישראל, לאן?
– תחבורה ודלק בישראל

מנחה: מר אודי סגל
מר דן אורנשטיין - מנכ״ל צ'מפיון מוטורס

אלוף )במיל.(  משה קפלינסקי - יו״ר קבוצת בזן
מר ארז כלפון - יו״ר קצא״א

מר ישראל יניב - יו״ר דור אלון 

חדשנות באנרגיה - אתגרים והזדמנויות13:50
גב׳ אורית פרקש הכהן - שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה

14:10

מושב 4 - אנרגיה, חשמל וחדשנות
מנחה:  מר אודי סגל

מר איליה כץ - ס׳ ממונה אגף תקציבים באוצר
אלוף )במיל.( סמי תורג׳מן - יו״ר נגה ניהול המערכת

מר אלי אסולין  - מנכ״ל דוראד
נציג חברת החשמל לישראל 

מר נועם גולדשטיין - סמנכ״ל בכיר למצויינות תפעולית, 
 ICL חדשנות ואנרגיה

סיום וארוחת צהריים15:00

*התוכנית נתונה לשינויים


