הוועידה הלאומית
ה V-לאנרגיה 2013
 22באפריל  - 2013מלון הילטון תל אביב

 8:30התכנסות
 9:00ברכות ודברי פתיחה
מר יוסי רוזן ,יו”ר המכון הישראלי לאנרגיה
ולסביבה
 9:10פרידה משר האנרגיה והמים היוצא
ד”ר עוזי לנדאו ,שר התיירות
פרידה מיו”ר מכון האנרגיה היוצא
מר עמיר מקוב
 9:20מדיניות האנרגיה של הממשלה החדשה
ח”כ סילבן שלום ,שר האנרגיה והמים
 9:40משק הגז כמנוע צמיחה חברתי  -כלכלי
וסביבתי במשק הישראלי
ח”כ עמיר פרץ ,השר להגנת הסביבה
 10:00מושב  - Iרגולציה במשק האנרגיה  -בין
הרצוי למצוי
מנחה :עו”ד אריה נייגר ,יועץ משפטי של
מכון האנרגיה
מר הראל לוקר ,מנכ”ל משרד ראש
הממשלה
עו”ד אבי ליכט ,המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה
פרופ’ דיויד גילה ,הממונה על ההגבלים
העסקיים
מר שאול מרידור ,סגן הממונה על
התקציבים  -משרד האוצר
מר חן בר יוסף ,מנהל מינהל הדלק ,משרד
האנרגיה והמים
מר אוהד מראני ,מנכ”ל הכשרה אנרגיה

 11:00מושב  - I Iגז טבעי כחול לבן
מנחה :מר עידן גרינבאום ,עיתונאי כלכלי
מר לאוסון פרימן ,ס’ נשיא נובל אנרג’י
למזרח הים התיכון
גדעון תדמור ,מנכ”ל אבנר חיפושי נפט
ויו”ר דלק קידוחים
מר אמיר חייק ,מנכ”ל התאחדות
התעשיינים
מר שרגא בירן ,מייסד המכון לרפורמות
מבניות
 11:50הפסקת בראנץ’
 12:20מושב  - I I Iתחבורה  - 2025נוסעים
לעתיד ירוק יותר
מנחה הפאנל :מר יונה פוגל ,מנכ”ל פז
חברת נפט בע”מ
מר שרון קדמי ,מנכ”ל משרד התמ”ת
ד”ר ברכה חלף ,מנהלת תחום בכירה
תחליפי נפט ,משרד האנרגיה והמים
מר ערן יעקב ,סמנכ”ל בכיר לתכנון
וכלכלה ,רשות המיסים בישראל
מר ישראל יניב ,מנכ”ל דור אלון אנרגיה
מר ניר גלילי ,מנכ”ל סונול ישראל בע”מ
 13:00מושב  - I Vמשקיעים בעתיד  -פיתוח
ומימון השקעות במשק האנרגיה
פתיחה :מר אבי בן אסאייג ,מנכ”ל דלק
ישראל
מנחה :מר ליאור גוטמן ,כתב אנרגיה
ותשתיות ,כלכליסט
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קרמר/דוידוביץ’

פאנל:
מר רון מאור ,מנכ”ל מודיעין אנרגיה
מר יגאל לנדאו ,מנכ”ל רציו חיפושי נפט
מר עוזי דנינו ,מנכ”ל אקסלנס נשואה בית
השקעות
עו”ד עודד חיימוב ,מנכ”ל לידרים יועצים
לניהול סיכונים בע”מ
עו”ד ענת קליין ,מנהלת תחום אנרגיה
משרד GKH
מר שלמה אלפיה ,שותף מנהל תחום גז
ונפט ארנסט אנד יאנג
 14:00מושב  - Vאסטרטגיה וביטחון במשק
האנרגיה
מנחה :מר גבי לסט ,יו”ר קבוצת דלק
אלוף (במיל ).יפתח רון-טל ,יו”ר חברת
חשמל
אלוף (במיל ).יוסי פלד ,יו”ר קבוצת חברות
קו צינור אילת אשקלון
מר רפי טטרקה ,מנכ”ל תשתיות נפט
ואנרגיה בע”מ
מר פינחס בוכריס ,מנכ”ל קבוצת בזן
 14:45ארוחת צהריים
 16:00סיום משוער
התוכנית נתונה לשינויים
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