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צוות היגוי:

סדר יום:

הוועידה המרכזית לסחר ומעבר לחשמל ירוק
13 במרץ 2023

2030 עוברים ל-100 אחוז חשמל ירוק

מ- 21.2.2023 עד- 20.2.2023 עלויות
320 ש"ח 280 ש"ח לחברי הארגונים השותפים 

ולקוחות נותני החסות

370 ש"ח 320 ש"ח אחרים:

*העלות כוללת מע"מ
האקדמית  המכללה  אפקה,  ירוקה,  אנרגיה  איגוד  התעשיינים,  התאחדות  השותפים:  **הארגונים 
להנדסה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, איגוד היועצים לבנייה ירוקה, לשכת המהנדסים, פורום 

מנהלי משאבי אנרגיה

*התוכנית לא סופית ונתונה לשינויים

     09:15

     10:00

     08:45
התכנסות וארוחת בוקר 

דברי פתיחה וברכה: 
אמיר שביט, יו"ר רשות החשמל

ד"ר דב חנין, יו״ר פורום האקלים הישראלי, מיסודו של נשיא המדינה
איתן פרנס, מנכ"ל ומייסד איגוד אנרגיה ירוקה לישראל
נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

חן שליטא, יו״ר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

מושב 1: עוברים ל-100 אחוז חשמל ירוק 
רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה

EDF עו"ד נדב ברקן, סמנכ"ל פיתוח עסקי
פאנל:

דן בר משיח, מנכ"ל אסקו ישראל
  SolarEdge ,גיא ליכטנשטרן, מנהל טכני, מזה"ת אסיה-פאסיפיק ואמריקה הלטינית 

מושב 2: משק חשמל משוכלל, סחר בחשמל 
מנחה: ד"ר עומרי מורג, מנכ״ל גדיר הנדסה

דייב רוזנברג, יו"ר פורום מנהלי משאבי אנרגיה, ומנהל האנרגיה קבוצת שטראוס         
 עו״ד מיכאל מקייה, שותף במחלקת אנרגיה ומומחה ברגולציית חשמל, 

משרד עורכי דין אגמון עם טולצ׳ינסקי
עו"ד יוני חנציס, משנה למנכ"ל דוראל 

 

הפסקה 

מושב 3: פתרונות אגירה 
ERM מנחה: אמנון אפשטיין, שותף מייסד של

הרצאת פתיחה: עלא פחורי, ראש אגף אנרגיה מתחדשת, רשות החשמל
BLEnergy ,שי בהרב, סמנכ"ל הנדסה ופרויקטים

חוני קבלו, דירקטור פיתוח עסקי אנלייט
אבי יופר, מנכ"ל פעילות האנרגיה המתחדשת והאגירה, אינטר אלקטריק

מושב 4: יצור אנרגיה במעטפת המבנה, איפוס אנרגיה
מנחה: אודי חן, מנכ"ל איגוד היועצים לבנייה ירוקה

הרצאת פתיחה: חן שליטא, יו״ר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
ישראל וולק, מנכ"ל מיטב טק

אדריכלית גלית שיף, שותפה מייסדת, גלעד שיף אדריכלות  
אריאל בבציק, מנהל אגף בכיר )בפועל( בחטיבה לאנרגיה מקיימת, משרד האנרגיה

דברי סיכום וארוחת צהרים

     10:45

     11:15

     11:30

     12:15

     13:00

בחסות:

 

 

 

                        

להרשמה - לחצו כאן

אקספו תל אביב • ביתן 10

נתנאל היימן 
מנהל אגף כלכלה, 

התאחדות התעשיינים

איתן פרנס
 מנכ"ל ומייסד 

 איגוד חברות אנרגיה
ירוקה לישראל

טל מילס 
מנכ"לית 

 המועצה הישראלית 
לבנייה ירוקה

Lia nahir photography

אודי חן 
מנכ"ל 

 איגוד היועצים 
לבנייה ירוקה

גלית קניגסברג
 הזירה הסביבתית, 

מיזם האקלים 
אוניברסיטת תל אביב

דיב רוזנברג 
 יו"ר פורום מנהלי 
 משאבי אנרגיה, 
ומנהל האנרגיה
קבוצת שטראוס

מנחה: ד"ר משה תשובה
ראש ביה"ס להנדסה מכנית, אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

מושב השקת יוזמת ״חשמל 100״ 
ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים

 ד"ר ערן סגל, מנהל גלובלי סביבה, בטיחות, גהות וקיימות תפעולית בחברת אדמה, 
                        יו"ר ועדת איכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

גלית קניגסברג, הזירה הסביבתית, מיזם האקלים, אוניברסיטת תל אביב
יוקי גיל, מייסד ויו״ר מפעל שורש

מעבר מפעל שורש ל- 100 אחוז חשמל ירוק, במודל אי אנרגטי )מיקרוגריד(

https://eventbuzz.co.il/lp/event/energy2030

