חשמל ברשת
בין אנרגיה מתחדשת להתייעלות אנרגטית
מוזיאון ארץ ישראל ,אולם רוטשילד |  14בספטמבר 2011
9:00-8:30
9:30-9:00

מר עידן גרינבאום ,עיתונאי

התכנסות
ברכות
מר עמיר מקוב ,יו“ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
פרופ‘ יוג‘ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ
הכלכלי לרוה“מ
מר אורי פז ,מנכ“ל בנק ירושלים

 10:30-9:30פאנל מרכזי
התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות -
האם הממשלה עושה מספיק?
משתתפים
*מר חיים שני ,מנכ“ל משרד האוצר
גב‘ סמדר בת אדם ,ראש מטה שר התשתיות הלאומיות
מר חזי צאיג ,מנהל מרכז השקעות ,משרד התמ“ת
מר אלי גליקמן ,מנכ“ל חברת החשמל לישראל בע“מ
מר דני גולדשטיין ,מנכ“ל מכון התקנים
גב‘ אלונה שפר-קארו ,מנכ“ל המשרד להגנת הסביבה
מר עמוס ירון ,יו“ר קצא“א

מנחה הפאנל

 13:25-12:00מרעיון לחסכון של מיליון  -השלבים בדרך
לפרויקט התייעלות אנרגטית
 12:10-12:00דברי פתיחה
מר אשר גרינבאום ,משנה למנכ“ל כי“ל
 12:25-12:10בין התייעלות אנרגטית לניהול אנרגיה
מר יקי ספאנקו ,שניידר אלקטריק ישראל
 12:40-12:25התייעלות אנרגטית באירגונים מרובי אתרים באמצעות
מערכות מדידה
מר משה ברגרפרוינד ,סמנכ“ל שיווק ישראל  -חברת SATEC
 12:55-12:40התייעלות אנרגטית ברמה האסטרטגית
מר משה אביחי ,מנכ“ל חברת סמארט פתרונות אנרגיה
 13:10-12:55יישום פרויקטים לחיסכון והתייעלות אנרגטית
מר סביון אלירן ,מנכ“ל EHS
 13:25-13:10ניהול ביקושים בהרכבה עצמית
מר אבנר כהן ,מנכ“ל GREENLET
 ESCO 13:40-13:25ישראל מודל חלופי להתמודדות כוללת עם משבר
האנרגיה  -מר דן בר משיח ,מנכ“ל  ESCOישראל

מר עידן גרינבאום ,עיתונאי

11:00-10:30

Energy Efficiency: A Recipe for Success
Dr. Alessandro Clerici, Chair of WEC Study Group
& on Survey of Energy Resources and Technologies
Senior Advisor to the President of ABB Italy

 11:15-11:00הפסקה
 12:00-11:15מימון פרויקטים באנרגיה מתחדשת
משתתפים
מר איציק טאוויל ,מנהל מחלקת אשראי ,הראל חברה
לביטוח
מר בנצי אדירי ,סמנכ“ל ומנהל האגף העסקי ,בנק ירושלים
מר אילן גיפמן ,מנכ“ל חברת אספן גרופ
מר משה שיטרית ,רא“ג בכיר רישוי ופיקוח ,הרשות
לשירותים ציבוריים  -חשמל

מנחה הפאנל

 14:20-13:40התייעלות אנרגטית – הדור הבא
 13:50-13:40דברי פתיחה
מר טל הרמלין ,סגן מנהל תוכנית ניוטק ,משרד התמ“ת

14:00-13:50

 - Hydraביצועי החיסכון הגבוהים בעולם
מר יואב בן יעקב ,מנהל פיתוח עסקי Phoebus

 14:10-14:00חסכון באנרגיה ע“י שליטה בטיב האוויר בחדר
מר בני הרשקוביץ מנכ“ל חברת אינסופקו הספקה
לתעשייה בע“מ
 14:20-14:10התייעלות אנרגטית בתאורה
מר יחיאל וינר ,מנכ“ל מנולינקס סיסטמס בע“מ

סיכום וארוחת צהרים
14:20
דמי השתתפות 240 :ש“ח
לחברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה 180 :ש“ח
חסות מדיה:

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
טלwww.energy.org.il | 03-6414271 :

למידע נוסף בני מורן ניהול והפקת תוכניות בע“מ
טל‘ 03-6966000

