הוועידה הלאומית
ה IV-לאנרגיה 2012
 14במרץ  ,2012מלון הילטון ת”א
8:30

התכנסות והרשמה

 9:00ברכות ודברי פתיחה
	מר עמיר מקוב ,יו”ר המכון הישראלי
לאנרגיה ולסביבה
9:10

מר הראל לוקר ,מנכ”ל משרד ראש הממשלה

	9:25מר דורון כהן ,מ”מ מנכ”ל האוצר ומנהל
רשות החברות
	9:40גב’ סמדר בת אדם ,ראש מטה שר
האנרגיה והמים
9:50

נאום מרכזי
קפריסין נותנת גז
Ms. Praxoulla Antoniadou Kyriacou,
minister of Commerce, Industry and Tourism

 10:15ניהול הקרן החדשה לתמלוגי הגז
	מר בארי טאף ,יועץ בכיר לנגיד וחבר
ועדה מוניטרית ,בנק ישראל

	11:50פאנל  – IIמשבר האנרגיה:
האתגרים וההזדמנויות במשק החשמל
משתתפים:
עו”ד אורית פרקש ,יו”ר רשות החשמל
מר עמוס ירון ,יו”ר קצא”א ודוראד
	מר משה בכר ,משנה למנכ”ל חברת
החשמל
	עו”ד אבי ניסנקורן ,יו”ר האגף לאיגוד
מקצועי בהסתדרות הכללית החדשה
	מר אהרון גולדמן ,ס’ מנהל רשות החברות
ומנהל היחידה למונופולים ושינויים מבניים
	עו”ד משה שחל ,שר האנרגיה והתשתית
לשעבר
פרופ’ אשר טישלר ,דיקאן הפקולטה
לניהול ,אוניברסיטת ת”א
	מנחה :ד”ר אילן סולימאן

 10:30פאנל  – Iלמה הגז עוד לא זורם?
משתתפים:
	גב’ סמדר בת אדם ,ראש מטה שר האנרגיה
והמים
	מר גדעון תדמור ,יו”ר דלק קידוחים ומנכ”ל
אבנר חיפושי נפט
מר אוהד מראני ,מנכ”ל הכשרה אנרגיה
מר יוסי רוזן ,יו”ר בתי זיקוק לנפט בע”מ
מר יגאל לנדאו ,מנכ”ל רציו חיפושי נפט
	מר ביני זומר ,מנהל לענייני חוץ נובל אנרג’י
מנחה :גב’ גלית חמי ,עורכת כלכליסט

	12:40פאנל  – IIIהמרווח הצר שבין תדלוק
לקמעונאות
משתתפים:
מר יונה פוגל ,מנכ”ל קבוצת פז
מר אבי בן אסאייג ,מנכ”ל דלק ישראל
מר ניר גלילי ,מנכ”ל סונול ישראל בע”מ
מר ישראל יניב ,מנכ”ל דור אלון אנרגיה
מר דני בן-נר ,מנכ”ל טן
	מר רפי טטרקה ,מנכ”ל תשתיות נפט
ואנרגיה בע”מ
	מר אודי אדירי ,רכז אנרגיה באגף תקציבים
משרד האוצר

 11:10הפסקה וכיבוד קל

	מנחה :מר ליאור גוטמן ,כתב לענייני
תחבורה ,תשתיות ואנרגיה ,כלכליסט

 11:30אחד על אחד – אלוף (במיל) יפתח רון-
טל ,יו”ר דירקטוריון חברת החשמל
ועידן גרינבאום ,עיתונאי כלכלי

 13:30ארוחת צהריים

14:30

נאום מרכזי:
ד”ר יובל שטייניץ ,שר האוצר

 14:50פאנל  –IVתעשיית החלומות –
תמונת מצב
	מר יוסי לוי ,מנכ”ל שמן משאבי נפט וגז
בע”מ
	מר רון מאור ,סגן יו”ר ומנכ”ל משותף
מודיעין אנרגיה
	עו”ד ענת קליין ,שותפה ומנהלת מחלקת
אנרגיה ותשתיות במשרד GKH
	רו”ח שלמה אלפיה ,מנהל תחום נפט וגז,
Ernst & Young
	מר אורי אלדובי ,יו”ר איגוד תעשיית חיפושי
הנפט והגז בישראל
	מר חזי קוגלר ,יועץ אסטרטגי אדירה
אנרגיה
	מנחה :סופי שולמן ,ס’ עורך אתר
כלכליסט
15:30

 אחד על אחד – רא”ל (במיל)
גבי אשכנזי ,יו”ר שמן משאבי נפט וגז
בע”מ ועידן גרינבאום ,עיתונאי כלכלי

 16:00סיום משוער
התוכנית נתונה לשינויים
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