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עיצוב - סטודיו פרי-לסק  |  

 בטחון אנרגטי, תשתיות ואתגרים לצמיחה:
אתגרי משק החשמל – ביטחון אנרגטי, תחרות, הולכה וסביבה | האנרגיה כקטר להובלת התחבורה, התשתיות ומקורות האנרגיה העתידיים

עיצוב לוגושיח מנהלים אזורי: הישגים, אתגרים והזדמנויות במשק הגז | ממשלה חדשה - אתגרים ומשימות לצמיחת כלכלת ישראל

חסות מדיה - 

סדר יום

*התוכנית נתונה לשינויים

 דברי ברכה 9:00
מר יוסי רוזן, יו"ר דירקטוריון המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

9:15
 אתגרי משק האנרגיה בסביבה

הגיאו-פוליטית המשתנה
חה"כ ישראל כ"ץ, שר האנרגיה והתשתיות

9:45

אחד על אחד עם אודי סגל 
 מושב 1 – ממשלה חדשה, אתגרים ומשימות

לצמיחת כלכלת ישראל
מר יעקב בליטשטיין, מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות

מר גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
גב' מיכל רוזנבוים, מנהלת רשות החברות הממשלתיות

מר יעקב קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל

10:45
 

שיח מנהלים אזורי: הישגים, אתגרים והזדמנויות 
במשק הגז

NewMed Energy יוסי אבו, מנכ"ל
Mr. Andrea Stegher, Vice-chair of the International Gas Union

Rebalancing Europe’s Gas Supply: opportunities in a new ear’
,Mr. François-Régis Mouton 

 de Lostalot-Lassalle, Director of IOGP Europe

מנהל תוכן: יהודה שרוני, הפרשן והעורך הכלכלי של מעריב
מנחה: אודי סגל, עיתונאי ומגיש את מהדורת החדשות המרכזית בערוץ 13

הפסקה11:45

12:30

 פאנל 3 – האנרגיה כקטר להובלת תחבורה,
תשתיות ומקורות אנרגיה עתידיים

מר ארז כלפון, יו"ר קצא"א
גב׳ איה אבידור, יו"ר נתיבי הגז הטבעי לישראל 

מר ישראל יניב, יו"ר קבוצת דור אלון
מר אסף אלמגור, מנכ"ל קבוצת בז"ן

מר עמית לנג, מנכ"ל מקורות

13:30

 פאנל 4 – אתגרי משק החשמל –
ביטחון אנרגטי, תחרות, הולכה וסביבה

מר אמיר שביט, יו"ר רשות החשמל
מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל

מר שאול גולדשטיין, מנכ"ל נגה - ניהול מערכת החשמל 
גב' קרן ברק, יו"ר פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי ומימן

הרצאת אורח14:30

סיום + ארוחת צהריים15:00

המקום שבו נפגשים יזמים, משקיעים, מעצבי מדיניות והציבור הרחב
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 יום שני
13.3.23 
הילטון ת״א
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דמי השתתפות:

550 ש"ח           450 ש"ח - לחברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
)המחירים אינם כוללים מע"מ(

טופס הרשמה והתחייבות

שם משפחה:שם פרטי:

תפקיד:שם החברה:

נייד:טלפון:

מייל:פקס:

כתובת חברה:

מזומן בכרטיס 
אשראי

 בהעברה בנקאית | לחשבון מס'
701300/93 סניף אינשטיין - 833 בנק לאומי

 בהמחאה
לפקודת "המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה"

אופן התשלום:

עיצוב לוגו
הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה

 יום שני
 13 במרץ 2023

הילטון תל-אביב 
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