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הוועידה הלאומית

לאנרגיה

המקום בו נפגשים יזמי האנרגיה
המשקיעים ומעצבי המדיניות | 2017
בסימן עתיד תעשיית האנרגיה בישראל

יום שלישי  4באפריל

מלון הילטון תל אביב | שעות הוועידה08:00 - 15:00 :
מנחת הוועידה :קרן מרציאנו ,פרשנית כלכלית ,ערוץ 2
מנהל התוכן :מר יהודה שרוני
9:00

דברי ברכה – מר יוסי רוזן ,יו"ר דירקטוריון מכון האנרגיה

11:50

ח"כ יאיר לפיד ,יו"ר "יש עתיד"

9:10

נאום מרכזי – מדיניות האנרגיה של ממשלת ישראל
ד"ר יובל שטייניץ ,שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים

12:10

מושב  | 2תקשורת מול תעשייה

9:35

מושב  | 1עתיד תעשיית האנרגיה

מנחה :גב׳ קרן מרציאנו ,פרשנית כלכלית – ערוץ 2
מר יוסי רוזן ,יו"ר דירקטוריון מכון האנרגיה
גב' גלית חמי ,עורכת "כלכליסט"
מר אבנר מימון ,מנכ"ל קבוצת בזן
מר סבר פלוצקר ,פרשן והעורך הכלכלי הראשי ,עיתון "ידיעות אחרונות"
מר נחמיה שטרסלר ,הפרשן לענייני חברה וכלכלה ,עיתון "הארץ"

מנחה :גב׳ קרן מרציאנו ,פרשנית כלכלית – ערוץ 2

ממשלה
פתיחת המושב :מר אלי גרונר ,מנכ"ל משרד רוה"מ
מר שי באבד ,מנכ"ל משרד האוצר
מר שאול מרידור ,מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
ד"ר אסף אילת ,יו"ר רשות לשירותים ציבוריים חשמל
אורח כבוד – Mr. Alparslan Bayraktar, Deputy Under Secretary of

13:10

מנחה :מר ליאור גוטמן ,כתב האנרגיה והתשתיות  -״כלכליסט״

Ministry of Energy and Natural Resources (MENR) of Turkey

פתיחת המושב :מר אלי כהן ,שר הכלכלה והתעשייה
מר ארז חלפון ,יו"ר דוראד וקצא"א
מר עמוס לסקר ,יו"ר פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי
עו״ד דוד חודק ,ראש משרד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות׳
מר גדעון תדמור ,יו״ר ובעלים נאוויטס פטרוליום
מר צחי סעד ,מנהל החטיבה הכלכלית  -משרד מבקר המדינה
מר איתי רפאל ,מנכ"ל רציו פטרוליום

תעשייה
אלוף (במיל ).יפתח רון-טל ,יו"ר חברת החשמל לישראל בע"מ
מר יונה פוגל ,מנכ"ל פז חברת נפט בע"מ
מר יוסי אבו ,מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט
מר אשר גרינבאום ,מ״מ מנכ"ל כי"ל
11:00

11:20

Trends in Mediterranean transport fuel markets and what it means
for Israel
Mr. Andrew Bonnington, Editorial Director,
Strategic Oil Markets Development, S&P Global Platts

הפסקה

מושב  | 3פיתוח תכנית אב למשק האנרגיה  -תשתיות

14:30

מר יהודה שרוני בראיון אחד על אחד עם נגידת בנק ישראל
ד"ר קרנית פלוג

15:00

ארוחת צהריים

להרשמה ניתן לפנות למכון האנרגיהwww.energy.org.il | 03-6414271 :
סטודיו אתי קלדרון

Avner Oil Exploration

Delek Drilling

פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי

תשתיות נפט ואנרגיה בע“מ
קו מוצרי דלק בע“מ

שותף מדיה:

