הוועידה הלאומית
ה -לאנרגיה 2011
צמיחת משק האנרגיה בישראל
אתגרים מול הזדמנויות

יום רביעי 2 ,במרץ  2011מלון הילטון  -תל אביב
 8:30התכנסות והרשמה
 9:00ברכות ודברי פתיחה
מר עמיר מקוב ,יו”ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.
 9:10ד"ר עוזי לנדאו ,דבר שר התשתיות הלאומיות
Israel's Gas Discoveries and its Strategic Situation 9:30
 ,Dr. David Wurmserלשעבר יועץ לענייני המזרח התיכון

של סגן נשיא ארה”ב

 9:50מושב  :Iהרפורמה במשק החשמל
שולחן עגול – ממשלה ,עובדים וחברת החשמל
מנחה :עידן גרינבאום
משתתפים:
מר שאול צמח ,מנכ”ל משרד התשתיות הלאומיות
מר חיים שני ,מנכ”ל משרד האוצר
עו”ד אבי ניסנקורן ,ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החדשה
מר עמוס לסקר ,מנכ”ל חברת החשמל
מר עמוס ירון ,יו"ר דוראד
 10:50הפסקה וכיבוד קל

 11:20מושב  :IIמשק הדלק  -עבר ,הווה ,עתיד האם קיימת תחרות?
מנחה :עו”ד צבי אגמון
משתתפים:
עו”ד משה שחל
מר ישר בן מרדכי ,מנכ”ל בז”ן
מר רפי טטרקה ,מנכ”ל תש”ן
מר יונה פוגל ,מנכ”ל פז
מר ישראל יניב ,מנכ”ל דור אלון
מר אבי בן אסאייג ,מנכ”ל דלק
מר ניר גלילי ,מנכ”ל סונול
מר חן בר יוסף ,מנהל מינהל הדלק

שותף מדיה:

Israel and the World Gas Market 12:10
 ,Mr. Nick Butlerלשעבר יועץ ראש ממשלת בריטניה לענייני כלכלה

ואנרגיה ,סגן נשיא BP

 12:30מושב  :IIIנפט ,גז ושוק ההון  -יזמים ,משקיעים ומה שביניהם
מנחה :עידן גרינבאום
משתתפים:
עו”ד שיראל גוטמן-עמירה ,מנהלת מח’ תאגידים רשות ניירות ערך
מר יגאל לנדאו ,מנכ"ל רציו חיפושי נפט בע"מ
מר גיורא איילנד (אלוף במיל ,).יועץ לחב' גבעות עולם
מר רון מאור ,סגן יו”ר דירקטוריון מודיעין אנרגיה
מר גלעד אלטשולר ,מנכ"ל משותף אלטשולר שחם
רו”ח שלמה אלפיה ,רו”ח אלפיה את אלפיה
 13:30ארוחת צהריים

גז ונפט בישראל
 14:30דבר שר האוצר ד”ר יובל שטייניץ
 15:00תמונת מצב חיפושי גז ונפט 2020
מר גדעון תדמור ,מנכ”ל דלק אנרגיה

 15:10מושב  :IVניהול משאבי טבע בישראל
מנחה :מר יואל אסתרון  ,מייסד ומו”ל כלכליסט
פתיחה :מר אייל גבאי ,מנכ”ל משרד ראש הממשלה
משתתפים:
מר ניר גלעד ,מנכ”ל החברה לישראל
מר יורם טורבוביץ ,יו”ר דלק אנרגיה
מר יפתח רון-טל ,יו"ר חברת החשמל
מר אוהד מראני ,מנכ”ל הכשרה אנרגיה
נציג Noble Energy
לפרטים נוספים נא לפנות למכון האנרגיה:

בני מורן ,ניהול והפקת
תוכניות בע”מ

טלwww.energy.org.il | 03-6414271 :

דמי השתתפות | ₪ 300 :לחברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה₪ 240 :

אריה
גבעות עולם

נייגר משרד עורכי דין

