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l

דן אכדיה ,הרצליה פיתוח

l

הכנס יעסוק בתחזיות ופעולות הממשלה לקידום משק האנרגיה לשנת ,2018
מיסוי דלקים ,מבנה השוק ,רגולציה ותחרות ,תחזיות וסחר עולמי ,תמהיל האנרגיה העתידי ,הרפורמה
במשק החשמל והשפעתה על מחירי החשמל ,תהליכים גיאופוליטיים בעולם בשוק האנרגיה ועוד.
תוכנית הכנס
 > 08:00התכנסות
 > 09:00דברי פתיחה
מר יוסי רוזן ,יו"ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מושב א'

 > 12:20התפתחויות במשק החשמל בשנים הקרובות
ד"ר אסף אילת ,יו"ר רשות החשמל
 > 12:40חברת חשמל 2018
אלוף (במיל ).יפתח רון-טל ,יו"ר דירקטוריון
חברת החשמל לישראל בע"מ

 > 09:10מדיניות משרד האנרגיה 2018
מר אודי אדירי ,מנכ״ל משרד האנרגיה

 > 13:00משק החשמל הפרטי 2018
מר עמוס לסקר ,יו"ר פורום יצרני החשמל הפרטי

 > 09:30משק האנרגיה בראי מדיניות רשות המיסים
ויעדיה לשנת 2018
מר משה אשר ,מנהל רשות המיסים בישראל

 > 13:10הגנה על תשתיות לאומיות בישראל
אלוף (במיל ).גיורא איילנד,
לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי

 > 10:00שוק הדלקים בישראל חידושים ועדכונים
מר חן בר יוסף ,מנהל מינהל הדלק
והגז במשרד האנרגיה

 > 13:25תחזיות בתחום הגז הטבעי –
הסכמים ,מחירים ,תחרות בין ספקים
מר קונסטנטין בלוז,
סגן מנהל רשות הגז הטבעי ,משרד האנרגיה

 > 10:30שינויים במשק האנרגיה בראי יחסי עבודה
מר ערן יעקב ,הממונה על השכר במשרד האוצר
 > 11:00משק הדלק לאן?
ישראל יניב ,יו״ר דור-אלון
 > 11:20הפסקה וכיבוד קל
מושב ב'
 > 11:50תחזית שוק ההון ל2018-
גב׳ חנה הולנדר ,מנכ״לית אקסלנס

 > 13:45תחזית הביקוש לגז הטבעי
כשהמשק ביתרות אספקה
מר מיקי קורנר ,מומחה אנרגיה,
לשעבר כלכלן ראשי ברשות הגז
 > 13:55תקשורת דור  4.5בעידן של פייק ניוז,
פייסבוק וטרור גלובלי מחדר החדשות
דנה וייס ,מגישה ופרשנית בכירה ,חדשות ערוץ 2
 > 14:30ארוחת צהריים

* התוכנית נתונה לשינויים
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