ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה (חל"צ )186 /

63%

45%

תחזיות משק האנרגיה לשנת 2017
 || 19.12.16אולם רוטשילד ,מוזיאון א"י ,רח' חיים לבנון  ,2ת"א
8:00

התכנסות

12:10

התפתחויות במשק החשמל בשנים הקרובות

9:00

מר יוסי רוזן ,יו"ר מכון האנרגיה

דברי פתיחה

12:30

חברת חשמל 2017

9:10

מדיניות משרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים לשנת 2017

9:30

ד"ר אסף אילת ,יו"ר רשות החשמל

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

מר שאול מרידור ,מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים

12:45

מיסוי דלקים

המשק הישראלי וסקטור האנרגיה לקראת 2017

13:15

ייעדי ואתגרי מו"פ בארץ ובעולם
בדלקים ותחליפיהם

פרופ' ליאו ליידרמן ,היועץ הכלכלי הראשי
של בנק הפועלים

10:00

תחזיות משק האנרגיה בראיית משרד האוצר

10:30

שוק הדלקים בישראל  -חידושים ועדכונים

11:00

משק האנרגיה מנקודת המבט של היצרן,
המשווק והנהג

11:20

הפסקת צהריים

מר אודי אדירי ,ס' רא"ג תקציבים  -משרד האוצר
מר חן בר יוסף ,מנהל מינהל הדלק והגז במשרד
התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים

מר יונה פוגל ,מנכ"ל פז חברת נפט בע"מ

מר ערן יעקב ,משנה למנהל רשות המיסים

ד"ר ברכה חלף ,מדענית ראשית משרד התשתיות
הלאומיות האנרגיה והמים

13:35

אתגרים רגולטוריים בפיתוח משק החשמל

עו"ד עמית קריספין ,ראש מחלקת אנרגיה ותשתיות
גולדפרב זליגמן ושות'

13:50

מדע"ש לחמ"ס  -כולל התייחסות
להשפעות גיאופוליטיות על הכלכלה בישראל

14:30

סיום

אוהד חמו ,כתב לענייני שטחים והתיישבות -
חברת החדשות של ערוץ 2

* התוכנית נתונה לשינויים

להרשמה ופרטים נוספיםwww.energy.org.il || 03-6414271 :

דמי השתתפות בסך  300ש״ח ,לחברי מכון האנרגיה  250ש״ח ,לפקודת :ביה״ס למדעי הנפט והאנרגיה
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טופס הרשמה והתחייבות
שם פרטי:

שם משפחה:

שם החברה:

תפקיד:

טלפון:

נייד:

פקס:

מייל:

כתובת חברה:
לכבוד
ביה״ס למדעי הנפט והאנרגיה ,רח' חיים לבנון  26ת.ד ,17081
תל-אביב  ,6117002פקס ,03-6427033 :טל' ,03-6414271 :מיילinfo@energy.org.il :
אופן התשלום:
בהמחאה | לפקודת "ביה״ס למדעי
הנפט והאנרגיה" ת.ד  ,17081ת"א 6117002

בהעברה בנקאית | לחשבון מס' ,701500/85
סניף איינשטיין  ,833 -בנק לאומי

במזומן

דמי השתתפות:
 300ש״ח
חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  250 -ש״ח
המחירים כוללים ארוחת צהריים.

לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למחלקת הדרכה www.energy.org.il // 03-6414271 //

