
התכנסות8:00

דברי פתיחה9:00
יוסי רוזן, יו”ר מכון האנרגיה

מדיניות משרד האוצר לשנת 9:102019
שי באב״ד, מנכ”ל משרד האוצר

מדיניות משרד האנרגיה לשנת 9:302019
אודי אדירי, מנכ”ל משרד האנרגיה

תחזיות שוק ההון לשנת 9:502019
פרופ’ ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק 

הפועלים
מיסוי דלקים ויעדי רשות המיסים לשנת 10:202019

ערן יעקב, מנהל רשות המיסים
תחזיות משק האנרגיה במבט עיסקי10:40

יונה פוגל, מנכ"ל פז חברת נפט בע"מ
תחזית משק האנרגיה עפ״י הערכות מכון האנרגיה10:55

ד”ר שלומי פריזט
שוק הדלקים בישראל חידושים ועדכונים11:10

חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק והגז במשרד 
האנרגיה

שלל צבעי עולם הנפט11:30
ישר בן מרדכי, מנכ"ל קבוצת בזן

הפסקה11:45
התפתחויות במשק החשמל בשנים הקרובות12:15

ד”ר אסף אילת, יו”ר רשות החשמל 
חברת חשמל 12:352019

אלוף )במיל.( יפתח רון-טל, יו”ר דירקטוריון חברת 
החשמל לישראל בע”מ

אתגרי החשמל הפרטי לאור הרפורמה ותוכנית 2030 12:55
עמוס לסקר, יו"ר פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי

גז טבעי – תחזיות13:15
קונסטנטין בלוז, סגן מנהל רשות הגז הטבעי במשרד 

האנרגיה
התפתחויות בשוק הגז הטבעי בישראל ובאזור 13:35

איתן פדן, יו"ר נתג"ז
המצב הביטחוני, השפעתו הגיאופוליטי והקשר 13:50

למשק האנרגיה
צבי יחזקאלי, ראש הדסק לענייני ערבים - חדשות 10

ארוחת צהריים14:50
סיום משוער15:50

הכנס שייערך זו השנה השביעית ברצפות מקבל השנה זרקור לאור פרסום טיוטת הדוח של 
משרד האנרגיה “יעדי משק האנרגיה לשנת 2030” ויעסוק בתחזיות ופעולות הממשלה לקידום 
משק האנרגיה, מיסוי דלקים, מבנה השוק, רגולציה ותחרות, תחזיות וסחר עולמי, תמהיל האנרגיה 

העתידי, הרפורמה במשק החשמל, תהליכים גיאופוליטיים בעולם בשוק האנרגיה ועוד.

*התוכנית נתונה לשינויים

תוכנית הכנס

כנס בנושא:

תחזיות משק האנרגיה
בסימן השינויים הצפויים בארץ ובעולם
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כתובת החברה:  ____________________________________________________________________________ 

לכבוד:
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, רח’ חיים לבנון 26 ת.ד. 17081 

  info@energy.org.il :תל-אביב 6117002, פקס: 03.6427033, טל’: 03.6414271, מייל

אופן התשלום:

  בהמחאה לפקודת “המכון הישראלי  בכרטיס אשראי במזומן
 לאנרגיה ולסביבה”

ת.ד. 17081 ת”א 6117002

  בהעברה בנקאית לחשבון מס’ 
701300/93 

סניף איינשטיין – 833 בנק לאומי 

דמי השתתפות:

 370 ₪ כולל מע״מ

 חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה - 300 ₪ כולל מע״מ

הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה

www.energy.org.il // 03-6414271 :מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם // לפרטים

כנס בנושא:

תחזיות משק האנרגיה | 8 בינואר 2019


