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תאי דלק לתחבורה בפרספקטיבה של 12:00
יונדאי העולמית

Dr. -Ing. Sae Hoon Kim, Vice President 
/ Fuel cell Division, Automotive, 
Research & Development Division, 
Hyundai Motor Group

התחנה הראשונה בישראל  לתדלוק 12:45
במימן - מחזון למציאות

מר עמיחי ברם, סמנכ"ל תפעול והנדסה, סונול 
ישראל בע"מ

תאי דלק בסיסיים של ג'ן סל: הדבר 13:10
הגדול הבא באנרגיה מתחדשת

מר גנדי פינקלשטיין, סמנכ"ל פיתוח עסקי 
GENCELL בחברת

פאנל: יישום טכנולוגיות מימן ותאי דלק13:40
מנחה: פרופ’ ליאור אלבז, אונ’ בר אילן

Dr. -Ing. Sae Hoon Kim, Vice President 
/ Fuel cell Division, Automotive, 
Research & Development Division, 
Hyundai Motor
Dr. Christoph Gatzen, Frontier

Mr. Bart Biebuyck, אחראי תחום מימן 
FCH-JU באיחוד האירופאי וראש ארגון

מר עמיחי ברם, סמנכ"ל תפעול חברת סונול 
ישראל בע"מ

ד״ר ענת בונשטיין, מנהלת מינהלת תחליפי 
דלקים במשרד רוה״מ

ד״ר גדעון פרידמן, מדען ראשי בפועל, משרד 
האנרגיה

מר גנדי פינקלשטיין, סמנכ"ל פיתוח עסקי 
GENCELL בחברת

סיום וארוחת צהריים14:30

מלון דן אכדיה
הרצליה

 מיועד למקבלי החלטות
 בנושאי תחבורה, אנליסטים

ופעילי שוק ההון והציבור הרחב

התכנסות8:00
דברי פתיחה9:00

יוסי רוזן, יו״ר דירקטוריון המכון הישראלי לאנרגיה 
ולסביבה

תכנית אסטרטגית לישראל לשימוש 9:15
בחלופות לדלקים מאובנים 

ד״ר ענת בונשטיין, מנהלת מינהלת תחליפי 
דלקים במשרד רוה״מ

מימן במשק האנרגיה בישראל9:30
ד״ר גדעון פרידמן, מדען ראשי בפועל, משרד 

האנרגיה

כלכלת מימן: מחלום למציאות9:45
פרופ’ ליאור אלבז, המחלקה לכימיה 

אוניברסיטת בר-אילן

משק התחבורה בישראל 2030 ביחס 10:15
לאיחוד האירופאי

Dr. Christoph Gatzen, Frontier

10:45State of Play and opportunities 
for Hydrogen and Fuel Cells in 
Europe

Mr. Bart Biebuyck, אחראי תחום מימן 
FCH-JU באיחוד האירופאי וראש ארגון

הפסקה וכיבוד קל11:30

תכנית הכנס

שמים את נושא תחבורת המימן על סדר היום הציבורי כפי שנעשה ברכבים חשמליים

* התוכנית נתונה לשינויים
** הכנס יהיה בשפה האנגלית
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__________________________________ פרטי:   _______________________________שם  משפחה:  שם 

____________________________________שם החברה:  _________________________________ תפקיד: 

_____________________________________ ______________________________________טלפון:  נייד: 

_____________________________________ מייל:  ______________________________________פקס:  

כתובת החברה:  ____________________________________________________________________________ 

לכבוד:

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, רח’ חיים לבנון 26 ת.ד. 17081, תל-אביב 6117002

  info@energy.org.il :פקס: 03.6427033, טל’: 03.6414271, מייל

אופן התשלום:

  בהמחאה לפקודת בכרטיס אשראי במזומן
 “המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה”

ת.ד. 17081 ת”א 6117002

  בהעברה בנקאית לחשבון
 מס’ 701300/93

סניף איינשטיין – 833 בנק לאומי 

דמי השתתפות:

 400 ₪ כולל מע״מ

 חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה - 320 ₪ כולל מע״מ

  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

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

טופס הרשמה והתחייבות


