
 

אירועים לפני פתיחת הכנס 15.2.10
אולם לורנס-מלון הרודס17:30-19:00 

שולחן עגול בהשתתפות מומחים בינלאומיים בנוכחות ד”ר עוזי לנדאו, שר התשתיות 
הלאומיות – שיתוף פעולה בינלאומי בחדשנות בתחום האנרגיה המתחדשת

)למוזמנים בלבד(
יו”ר: ד”ר שלמה וולד, המדען הראשי, משרד התשתיות הלאומיות

  

מושבי מליאה
אולם כחול גדול-מלון דן10:30-12:15

ברכות ומבוא
יו”ר: נועם אילן ודורית בנט, מנהלת אנרגיה מתחדשת אילת – אילות

פרופ’ דניאל הרשקוביץ, שר המדע והטכנולוגיות

ח”כ איוב קרא – סגן השר לפיתוח הנגב והגליל ופיתוח אזורי

מאיר יצחק הלוי, ראש העיר אילת

פרופ’ מוטי הרשקוביץ, סגן נשיא, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

פרויקט אנרגיה מתחדשת של אילת – אילות, 4 שנות הצלחה מתמשכת
אודי גת, יושב ראש, המועצה האזורית חבל אילות

מרצים מרכזיים
תוכנית ממשלת ישראל בנושא אנרגיה בת קיימא

ד”ר עוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות

שיתוף פעולה ארה”ב – ישראל בנושא אנרגיה בת קיימא
סטיב ישראל, חבר קונגרס, ניו יורק, ארה”ב

היתרונות הכלכליים הטמונים באנרגיה מתחדשת
ד”ר הרמן שיר, נשיא, EUROSOLAR; יו”ר כללי, המועצה העולמית לאנרגיה מתחדשת 

)WRCE(; נשיא הפורום הפרלמנטארי הבינלאומי בנושא אנרגיה מתחדשת; חבר בבונדסטאג 
הגרמני; סופר

 

  

יום 1 – 16.2.10

קיבוץ סמר – ארוחת בוקר סולרית במגדל השמש של חברת 8:00
AORA )למוזמנים בלבד(

קיבוץ קטורה – השקת מרכז אימות טכנולוגי, מכון הערבה 
ללימודי סביבה, ברכות, ד”ר עוזי לנדאו, שר התשתיות 

הלאומיות )למוזמנים בלבד(

אירועים מיוחדים לפני פתיחת הכנס
)למוזמנים בלבד(

9:00

הרשמה +8:00-10:30
קפה +

תערוכה



 

  

מושב 1: פאנל מדיניות – האם ישראל עושה די כדי לעמוד ביעדי האנרגיה הבת 12:15-13:15
קיימא?

AGS מנחה: אמנון סמיד, יו”ר, קבוצת

שאול צמח, מנכ”ל משרד התשתיות הלאומיות

ד”ר יוסי ענבר, מנכ”ל המשרד לאיכות הסביבה

אמנון שפירה, יושב ראש רשות החשמל

משה בכר, משנה למנהל הכללי, חברת חשמל 

עודד דיסטל, מנהל תוכנית המים והאנרגיה המתחדשת הלאומית ניוטק ישראל , משרד 
התעשייה, המסחר והעבודה

הערות: ציפי איסר איציק, אדם טבע ודין, אמיר לוי, שיכון ובינוי סביבה



 

  

מושבים מקבילים

אולם קינגס-מלון הרודס14:45-16:00
2א: פאנל  מדיניות – שטחים פתוחים 

-  האילוץ העיקרי העומד בפני הרחבת 
שטחי האנרגיה המתחדשת בישראל

יו”ר: דורית בנט, פרויקט אנרגיה מתחדשת 
אילת – חבל אילות

ברכות:
שמעון יפרח, משרד הפנים

אפי שטנצלר, יו”ר קק”ל

 פאנל בהנחיית:
עמיר בן-דוד, כתב לענייני סביבה ואנרגיה, 

ידיעות אחרונות
משתתפים:

אודי גת, יו”ר, המועצה האזורית חבל אילות

אפרים שלאין, מנהל בכיר, תחום תשתיות, 
לשכת התכנון, משרד הפנים

רותי פרום, משרד החקלאות

ירדנה פלאוט, המשרד לתשתיות לאומיות

יעל כהן פארן, מנכ”ל הפורום הישראלי 
לאנרגיה.

איריס האן,  החברה להגנת הטבע

איתן פרנס, מנכ”ל, איגוד חברות אנרגיה 
מתחדשת בישראל

ישראל גלעד, חברת ערבה פאור

קובי דינר, יו”ר, סאנדיי אנרג’י

פרופ’ יוחאי כרמל, הפקולטה להנדסה 
אזרחית וסביבתית, טכניון ויו”ר האגודה 

הישראלית לאקולוגיה

אולם כחול גדול-מלון דן
2ב: חזון – חדשנות למען עצמאות אנרגטית 

ואנרגיה בת קיימא

יו”ר: ד”ר איתן יודילביץ, מנכ”ל, קרן בירד

המרכז הטכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב 
ובערבה; מיצוב ישראל כמובילה בתחום 

 החדשנות באנרגיה מתחדשת
אבי פלדמן, מנהל, המטה לפיתוח הנגב והגליל, 

משרד התעשייה, המסחר והעבודה

מריו מנקוזו, לשעבר סגן שר המסחר, ארצות 
הברית

פרופ’ סטיוארט ליכט,
 Institute of Basic Energy Science & 
Technology, אוניברסיטת ג’ורג’ ושינגטון

ארנולד גולדמן, חלוץ יישום אנרגיה סולרית 
לייצור חשמל

ICG ,ד”ר יום טוב סמיה, נשיא ומנכ”ל

מאיר יוקליס, שותף, ישראל קלינטק ונצ’רס

 Battery מאט גנט, שותף, עמק הסיליקון, חברת
Ventures

ארוחת צהריים + תערוכה13:15-14:45
הבמה המרכזית להצגת חדשנות וחברות סטארט-אפ 

ישראליות בתחום האנרגיה המתחדשת



 

  

אולם קינגס-מלון 16:00-17:15
הרודס

3א: פאנל יישום – 
מנכ”לים של חברות 

סולריות מובילות 
בישראל דנים 

בהזדמנויות עסקיות 
בשוק הסולרי הישראלי
יו”ר:  איתן פרנס, מנכ”ל, 

איגוד חברות אנרגיה 
מתחדשת בישראל

יוגב גברי, מנכ”ל, פז סולר

אלון תמרי, מנכ”ל, 
סולרפאוור

יונתן כהן, מנכ”ל, ערבה 
פאואר

 IC ,זאן סממה, מנכ”ל
Green Projects

טלי נחושתן, מנכ”ל, 
סולריה

קובי דינר, מנכ”ל, סאנדיי 
אנרג’י

גילעד יעבץ, מנכ”ל, 
אנלייט

קובי בלאסיאנו, סמנכ”ל 
פיתוח עסקי, קבוצת 

נקסטקום

אולם תרשיש-מלון דן
3ג: חדשנות - דלקים 

ביולוגיים המופקים מאצות
יו”ר: ד”ר יצחק ברזין, מייסד 
וראש המכון למדיניות אנרגיה 
מתחדשת, המרכז הבינתחומי 

הרצליה

התאמת מקרו אצות לייצור 
 דלק ביולוגי

ד”ר אמיר נאורי, המרכז 
הלאומי לחקלאות ימיתע

שבירת מחסום האור 
ד”ר מיכאל כגן,

CTO, Algaenesis

דניאל צ’ין, מנכ”ל, 
.Seambiotic Ltd

ביות אצות לשוק האנרגיה 
והמזון

שי אייסבינדר, סגן נשיא, 
.R&D TransAlgae Ltd

אולם כחול גדול-מלון דן
3ב: חדשנות – מרכזי אימות 

מובילים לבחינת ביצועים 
ומסחור טכנולוגיות סולריות

יו”ר: עודד דיסטל, מנהל 
Israel NEWTECH, משרד 
התעשייה, המסחר והעבודה

פרנסיסקה רוביו ברנגל, 
מנהלת מו”פ, ISFOC, ספרד

דר’ אנה ר. לגונאס-אלונסו
מנהלת מחלקת פתוח, תאים 

פוטולטאים, סנר, ספרד

דורון תמיר, מנכ”ל, מכון 
התקנים הישראלי

גבריאל מרקט, נשיא, 
+EUROGIA

ד”ר אירית חן-זמרו, יו”ר,
 Solar Energy Solution

Consortium

פרופ’ דויד פיימן, מכון 
בלאושטיין למחקרי מדבר, 

אוניברסיטת בן גוריון; מנהל 
המרכז הבינלאומי לאנרגיה 

סולרית, אונב’ בן גוריון, שדה 
בוקר

הבמה המרכזית להצגת חדשנות וחברות סטארט-אפ מושבים מקבילים
ישראליות בתחום האנרגיה המתחדשת

אולם קווינס - 
הרודס

אומנות ניהול 
העומס

ניהול משאבי 
אנרגיה על ידי 

המשתמש
מציג עופר קרן

מנהל הפיתוח   
בחברת נידן

ומאפשר לצמצם 
את הוצאות 

האנרגיה בארגון
ב 30% על בסיס 

הציוד הקיים 
בארגון

17:15-17:45



 

  

17:15-17:45  הפסקת קפה + תערוכה

17:45-19:15

אולם תרשיש-מלון דן
4ג: חדשנות – גיוס 

כספים בבורסה: גישה 
למקורות חלופיים של 

הון קלינטק
יו”ר: הלל מילוא

ריימונד קינג, מנהל בכיר, 
פיתוח עסקי רישום, בורסת 

המניות של טורונטו

סטיב וינוקור, מנהל, 
 Cleantech Investment

 Banking Canaccord
Adams

דייויד שור, סגן נשיא 
 Technology ,בכיר

 Analyst Research
Capital Corporation

דן פור, סגן נשיא, 
 Investment Banking
.Jacob Securities Inc

ג’ייסון זלצמן, שותף, 
 Corporate Finance &

Securities
 Law Gowlings Lafleur

Henderson LLP

ג’יי ויארה, שותף, 
 Corporate Finance &

 Securities Law Fogler,
Rubinoff LLP

17:45-18:45

אולם כחול גדול-מלון דן
4ב: חדשנות – האם יכולה 

ישראל להפוך לשחקן 
בשוק המערכות הפוטו-

וולטאיות העולמי?
טכנולוגיות פוטו-וולטאיות 

ישראליות חדשניות במרכז 
הטכנולוגיות אילת-אילות, 

פלטפורמת המיסחור 
הישראלית המובילה של 

אנרגיות מתחדשות
יו”ר: נעם אילן, מרכז טכנולוגי  

לאנרגיה מתחדשת אילת-
אילות

גיא סלע, מנכ”ל,
SolarEdge

גונן פינק, מנכ”ל, פיתגורס 

B-Solar יוסי קאופמן, מנכ”ל

יוסי פישר, מנכ”ל,
Solaris

אייל ריכטר, מנכ”ל,
Verilite

אריאל בן פורת סגן נשיא 
Brightview ,שיווק

הבמה המרכזית להצגת חדשנות וחברות סטארט-אפ 
ישראליות בתחום האנרגיה המתחדשת

אולם קינגס-מלון הרודס
4א: פאנל מו”פ – תפקיד 

האקדמיה בהשגת חדשנות 
טכנולוגים משני משחק

יו”ר: פרופ’ גרשון גרוסמן, 
הטכניון

פרופ’ סטיוארט ליכט,
 Institute of Basic Energy

 ,Science & Technology
אוניברסיטת ג’ורג’ ושינגטון

פרופ’ מוטי הרשקוביץ, 
אוניברסיטת בן גוריון

פרופ’ יעקב קרני, 
מכון ויצמן

פרופ’ אבי קריבוס, 
אוניברסיטת תל אביב

פרופ’ דוד פיימן, מכון 
בלאושטיין למחקרי מדבר, 

אוניברסיטת בן גוריון; מנהל 
המרכז הבינלאומי לאנרגיה 

סולרית, אונב’ בן גוריון, שדה 
בוקר

ד”ר טארק אבו חאמד,
מכון הערבה ללימודי סביבה, 
המחלקה לאנרגיה בת קיימא.

MIT ,ד”ר כרמל רוטשילד

ד”ר אלון קופרמן, אוניברסיטת 
אריאל, מרכז השומרון

המשך למטה

מושבים מקבילים



 
 

  
17:45-19:1518:45-19:30

אולם כחול גדול-מלון דן
5ב: חדשנות – טכנולוגיות 

תרמו-סולריות ישראליות 
– לפני פריצת דרך

יו”ר: ד”ר אברהם ארביב,
משרד התשתיות הלאומיות

חיים פריד, מנכ”ל,
AORA Solar

ד”ר אורי זיק, מייסד ושותף, 
הליופוקוס

 CTO, , ד”ר גור מיטלמן
ASP

הרודס פורום20:30
ערב גאלה  --  הופעה: להקת שמש

נאום ראשי: פרופ’ רוברט י. )ישראל( אומן, האוניברסיטה העברית; חתן פרס נובל, כלכלה 
)“תורת המשחקים”( 2005

?WIN-WIN תמריצים: איך הופכים את נושא איכות הסביבה למשחק

הענקת פרסים

פרס על מיפעל חיים בתחום האנרגיה הבת קיימא בישראל, מוענק לד”ר צבי תבור, מוגש 
ע”י יהודה ודיטה ברוניצקי, אורמת

פרס הכנס ע”ש בריאן מדווד על תרומה לאנרגיה מתחדשת באילת – אילות ובישראל ל- 
AORA Solar וקיבוץ סמר מוגש ע”י לורי קושניר יו”ר ועדת שותפות 2000 אילת אילות 

טורנטו

מלון דן19:30-20:30
ישראל וגרמניה שותפות לדרך

קבלת פנים בחסות לשכת התעשייה והמסחר ישראל-גרמניה, שגרירות גרמניה 
והאיחוד לאנרגיה נקייה בישראל, במעמד ד”ר עוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות, 

וד”ר הרמן שר, חבר הפרלמנט הגרמני, נשיא EUROSOLAR והיו”ר הכללי של 
WCRE, המועצה העולמית לאנרגיה מתחדשת )למוזמנים בלבד(

אולם קינגס-מלון 
הרודס

4א: פאנל מו”פ – 
תפקיד האקדמיה 
בהשגת חדשנות 
טכנולוגים משני 

משחק

המשך מלמעלה

הבמה המרכזית להצגת חדשנות וחברות סטארט-אפ מושבים מקבילים
ישראליות בתחום האנרגיה המתחדשת

אולם תרשיש-מלון דן
5ג: חדשנות – קניין רוחני ושיתוף 

פעולה
יו”רים משותפים: ולטר הנקוק וג’ון פ. 

 Chadbourne & Parke ,סקוויירס
LLP

פרופ’ מארק שוורץ, אתיקה עיסקית, 
אוניברסיטת טורונו, קנדה

אליזבטה אנדרני, מח’ הבינליאומי, 
Compagnia delle & Enterprise

מאולם ההרצאות לפס הייצור
לרי לואב

רמות, אוניברסיטת תל אביב



 

  

יום 2 – 17.2.10
מושבי מליאה
אולם כחול גדול-מלון דן9:00-10:00

מושב 1: מדיניות וטכנולוגיה – התייעלות אנרגטית – “הענק השקט”

יו”ר: ג’ורג’ א. פטאקי, יועץ Chadbourne & Parke LLP, לשעבר מושל מדינת ניו יורק, 
ארה”ב

תוכניות ההתייעלות האנרגטית של ישראל
ד”ר עוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות

)IEA( השגריר ריצ’רד ג’ונס, סגן מנהל כללי, הסוכנות האנרגיה הבינלאומית

Alliance to Save Energy ,קאתרי קלאהאן, נשיא

GridWise Alliance יו”ר ,IBM ,גאידו ברטלס, מנכ”ל, אנרגיה גלובלית ותעשיה

מושב 2: שיח מנהלים בכירים מדיניות וטכנולוגיה – מרוכזת או מבוזרת? האם 10:00-11:00
ייצור אנרגיה סולרית בקנה מידה ענק יכול לעשות את ההבדל?

יו”ר: יונתן וולטרס, מנהל, אנרגיה ותחבורה באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, הבנק 
העולמי

 
נואם מרכזי: מיכאל ר. פיבי, נשיא, רשות החשמל של קליפורניה

400 מיליון דולר – “אקזיט” גדול ראשון בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל – האם עסקת 
סימנס / סולל הינה סימן לעתיד מזהיר לייצור אנרגיה סולרית בקנה מידה ענק?

רנה אומלאופט, מנכ”ל חטיבה, אנרגיה מתחדשת, סקטור אנרגיה, סימנס
אבי ברנמילר, מנכ”ל, סימנס CSP )לשעבר סולל(

האם אנרגיה ממערכות פוטו-וולטאיות יכולה להתחרות בתרמוסולרי?
Global Business Units SunPower Corporation ,האוורד ונגר, נשיא

האם הדלת פתוחה למימון ייצור אנרגיה סולרית בקנה מידה ענק?
דומיניק ת’ומפארט, מנהל אנרגיה מתחדשת, דויטשה בנק

 



11:00-11:30   הפסקת קפה + תערוכה

11:30-12:30

מושב מליאה סולרי
אולם כחול גדול-מלון דן

3א וב יישום – מפת הדרכים לקראת 
יישום אנרגיה מתחדשת בישראל

יושב ראש: דר’ עמית מור, מנכ”ל אקו-אנרג’י

מפת הדרכים של הרגולציה
ד”ר אילן סולימן, משנה ליו”ר, רשות 

לשירותים ציבוריים חשמל

מפת הדרכים של התקציב
הרן לבאות, אגף התקציבים, משרד האוצר 

מפת הדרכים הטכנולוגית
פרופ’ דוד פיימן, מכון בלאושטיין למחקרי 
מדבר, אוניברסיטת בן גוריון; מנהל המרכז 

הבינלאומי לאנרגיה סולרית, אונב’ בן גוריון, 
שדה בוקר

הערות: עו”ד אורי נוי, ארדינסט בן נתן

הערות בנושא חדשנות: גיא סלע, מנכ”ל, 
סולראדג

 מסלול התייעלות אנרגטית
אולם קינגס-מלון הרודס

3ג: חדשנות – התייעלות אנרגטית

יו”ר:  אופיר פינס, לשעבר, ראש 
השדולה הסביבתית של הכנסת

צבי סגל, מנכ”ל, מטרולייט

יואב בן יעקב, פבוס אנרגיה

ערן תגור, מנכ”ל, הנדסת הספק

בועז ממן, משיק אקסימה

אריה טרינקר, מנכ”ל,  טריד נטוורק

פטר ונדרמולן, נשיא ומנכ”ל, 7 סולר 
טכנולוגיות

 



  

 
מושבים מקבילים

  

12:30-13:30
אולם כחול גדול-מלון דן

4א: יישום – יישום מדיניות 
ממשלתית בתחום אנרגיה 

תרמו-סולרית 

יו”ר: חזי קוגלר, יו”ר איחוד 
האנרגיה הנקייה

חלק א’: הפרספקטיבה 
הציבורית

אבי דור, משנה לחשב הכללי, 
משרד האוצר

עדכונים על תמנע
נעם אילן, מנהל שותף, מנהלת 

אנרגיה מתחדשת אילת-אילות

עדכון על אשלים
עוזי לוין, ענבל

חלק ב’: הפרספקטיבה של 
הקהילה העסקית

משה תמיר, סמנכ”ל מכירות 
ופתוח עסקי, אנרגיה 

טרמוסולרית, סימנס )לשעבר 
סולל(

גילבר כהן, נשיא,
ELIASOL Energy , LLC

ACCIONA S.A ,יועץ בכיר &

קרייג וינדרמן, מנהל פיתוח 
עיסקי בינלאומי, אבנגואה

מסלול התייעלות 
אנרגטית

אולם קינגס-מלון הרודס
4ג: יישום – התייעלות 

אנרגטית

יו”ר: אדי בית הזבדי, 
המחלקה לשימור אנרגיה, 
משרד התשתיות הלאומיות

חימום מים באמצעות אנרגית 
השמש – על סף מהפכה: 

מקומית או עולמית?
שלמה פרי, סמנכ”ל מכירות, 

כרומגן

להשתלט על זוללי האנרגיה 
השקטים

יגאל שניידר, מנכ”ל, 
אלכסנדר שניידר בע”מ

מערכות תמיכה לחיסכון 
בחשמל במבנים תעשיתיים

יעקב גבאי, קבוצת ברן

ניהול האנרגיה באופן 
מערכתי עקרונות ויישום בחיל 

האויר הישראלי
יואל וויל, מנכ”ל, ניהול 

וקיימות בע”מ

הטמעת תוכנית חיסכון 
אנרגיה ומים בבתי תושבים

ניק טאצבנד וגלי גלט, אביב 
גרין הום

אולם תרשיש-מלון דן
4ב: טכנולוגיה: יותר מאשר 

רק חיבור לרשת

יו”ר: פרופ’ י. אפלבאום, אונ’ 
תל אביב

פרנק ניומן, מנהל מכירות,
SMA Solar Technology

ליאור הנדלסמן, סמנכ”ל 
אסטרטגית מוצר ופיתוח עסקי, 

SolarEdge Technologies

שלמה אוסטרבסקי, מנהל 
מכירות, אדוויס

השפעות כבלים ומחברים על 
תשומה על ההשקעה

מקס גולדי, מנהל שיווק מוצר, 
 Solar, Low Frequency,
HUBER+SUHNER AG

מושבי מליאה – אנרגיה סולרית



  

 
  

אולם כחול גדול-מלון דן15:00–16:00
מושב 5א: מימון – מימון 
פרויקטים ע”י הממשלה 

וע”ל הסקטור הפרטי

יו”ר: תומר רשף, סגן נשיא 
למימון והשקעות, זניט אנרגיה 

ירוקה

ליעמי ויסמן, רכז אנרגיה 
ופנים אגף החשב הכללי, 

משרד האוצר

ברנד פיסלאג’, מנכ”ל,
Head PCA

Europe & Americas
דויטשה בנק

איתי זטלני, שותף, יועץ בכיר 
לקלינטק ותמריצים גלובאלים, 

ארנסט אנד יאנג

 יונתן מלמד, שותף, 
Chadbourne & Parke

ליעמי ויסמן, רכז אנרגיה 
ופנים אגף החשב הכללי, 

משרד האוצר

יובל הררי, מנכ”ל מימון 
קרדיט, כלל מימון אשראי 

עסקי

מסלול התייעלות 
אנרגטית

אולם קינגס-מלון 
הרודס

5ג: מדיניות – מחסומי 
שוק: פתרונות ומדניות

יו”ר: זאב גרוס, משרד 
התשתיות הלאומיות, 

ניהול משאבים

קאתרי קלאהאן, נשיאה, 
 Alliance to Save

Energy

אם ההתייעלות האנרגטית 
משתלמת לשוק האנרגיה 

ולצרכני החשמל – למה 
זה לא מתממש?

יעל כהן פארן, מנכ”לית 
הפורום הישראלי לאנרגיה

כיסוי חלונות, מדניות 
סבסוד ותעריפים 

להתייעלות אנרגטית 
בארה”ב 

דרול סמית, נשיא, 
קבוצות לחיסכון באנרגיה, 

ארה”ב.

רשות לשירותים ציבוריים 
)טרם אושר(

אולם תרשיש-מלון דן
5ב: טכנולוגיה פוטו-וולטאית – 
מובילי שוק במוצרים חדשניים 

וידע

יו”ר: אלון תמרי, מנכ”ל סולר 
פאוור

מבט מלמעלה על התעשייה 
הפוטו-וולטאית העולמית ועל 

חדשנות
Solaria ,דן שוגר, מנכ”ל

 סטפן ת’ייל, מנהל מכירות
 לקוחות עיקריים,

BOSCH
Solar Energy AG Bosch

אנדראס האן, מנהל,
מכירות דרום מזרח אירופה / 

MENA, Schott Solar

הלי ווו הו, מנהלת שיווק, 
AMPEA, Suntech

 13:30-15:00   ארוחת צהריים + תערוכה



  

 

  

אולם כחול גדול-מלון דן16:00-17:00
מושב 6א: יישום – כיצד 

לנהל פרויקט בקנה מידה 
גדול – פרויקטים סולריים 

עצמאיים בקנה מידה גדול 
בישראל

יו”ר: יעל הר-אבן, מנכ”ל, ברן 
רביב

התהליך הרגולטורי
עודד אגמון, רשות החשמל

שון מרפי, חברת סאנריי

דורון ליבן, פרויקט תרמו-סולרי 
צאלים, שיכון ובינוי

שאלר סטפן, מנהל מחלקת 
פיתוח עסקי אנרגיה מתחדשת, 

סימנס

מגיב: יוסי אברמוביץ, נשיא, 
ערבה פאור.

מסלול  התייעלות 
אנרגטית

אולם קינגס-מלון 
הרודס

6ג: מדיניות – מימון
יו”ר: יעל כהן פארן, 

מנכ”לית, הפורום 
הישראלי לאנרגיה

הטבות כפונקציה לחסכון  
בחשמל

מייקל ר. פיבי, נשיא, 
רשות החשמל, קליפורניה

נציג, משרד האוצר 

דניאל רוזנר, חברת 
החשמל ישראל

הכרזה:
נעה יחזקאל, משרד 
החשב הכללי, משרד 

האוצר

אולם תרשיש-מלון דן
6ב: טכנולוגיה – טכנולוגיות 

תרמוסולריות חדשניות – 
האם הן יכולות להתמודד מול 

השקתות הפרבוליות?

יו”ר: ד”ר אורי זיק

ג’ים קלייד, סגן נשיא מכירות 
Infinia ,ושיווק

מילנה מרינובה, מנהלת בכירה, 
אסטרטגיה ופיתוח בינלאומי, 

Esolar

BrightSource ,בנימין קורץ

גוביאטה אלונסו פרנק, חברת 
אבנגואה

מושבים מקבילים



 
  

אולם כחול גדול-מלון דן17:30-18:30
מושב 7א: פאנל מדיניות 

– האם ארה”ב בדרכה 
להפוך למנהיגה עולמית 

בתחום חידושי אנרגיה 
מתחדשת ויישום? 

JAB יו”ר: ג’ון ברני

מייקל ר. פיבי, נשיא,רשות 
החשמל של קליפורניה

Mintz-Levin ,מארק ריידי

ג’ון מיזרוך, לשעבר מנהל 
אגף האנרגיה, משרד 

התייעלות אנרגטית ואנרגיה 
EERE מתחדשת

מרק לבנסון יו”ר תאגיד 
 Sills Cummis & , הנדל”ן

Gross p.c.00

מסלול התייעלות אנרגטית
אולם קינגס-מלון הרודס

7ג: מדיניות ויישום התייעלות 
אנרגטית בערים

יו”ר: רון מוסקוביץ, מנכ”ל 
השלטון המקומי

פרופ’ אדוארדו דה אוליביירה 
פרננדס, אוניברסיטת פורטו, 

פורטוגל 

דוגמה למכרז התייעלות אנרגטית 
לערים

רועי כהן, שירותים כלכליים 
לממשל המקומי

מודל לערים עם פליטת פחם 
נמוכה – דוגמאות מסין ורוסיה

דגן מושלי, דגן מושלי 
iConsortium ;ארכיטקטים

עידוד התייעלות אנרגטית 
ברשויות המקומיות

אשר דהן, סמנכ”ל לקוחות, חברת 
חשמל

אולם תרשיש-מלון דן
 ,CPV – 7ב: טכנולוגיה

התפתחוית אחרונות 
במסחור ויישום

יו”ר: פרופ’ אבי קריבוס
אונ’ ת”א

פרנסיסקה רוביו ברנגל, 
 Director, ,מנהלת מחקר ופתוח

R&D,ISFOC, ספרד

דר’ אנה ר. לגונס אלונסו
מנהלת מחלקת פתוח, תאים 

פוטולטאים סנר, ספרד

Jaime Ferreira Silva, מגה 
פאוור פורטוגל,

 ,Henning von Barsewisch
מנהל מכירות בכיר, 
קונסנטריקס, גרמניה

 Christian Herrero de
Egaña, מנכ”ל חטיבות אירופה, 
מזרח התיכון ואפריקה סולפוקוס

רועי רוזשטרייך, סמנכ”ל מחקר 
MST ופיתוח

  

17:00-17:30 הפסקת קפה + תערוכה

מושבים מקבילים



אולם כחול גדול-מלון דן18:30-19:15 
מושב 8: אתגרים מרכזיים לאחר פסגת האקלים בקופנהגן

יו”ר: עו”ד אלונה שפר, ראש מטה השר, המשרד להגנת הסביבה

יונתן וולטרס, מנהל, אנרגיה ותחבורה באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, הבנק העולמי.

ברוס מ. כאהן, מנהל ואנליסט השקעות בכיר, יועץ לשינוי אקלים

שולי נזר, ראש אגף אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה, התוכנית הישראלית 
להפחתת גזי חממה, בעקבות דו”ח מקנזי.

התוכנית הסולרית לאזור הים התיכון, פיליפ לורק,המשרד לאקולוגיה, אנרגיה, פתוח בר 
קיימא ונושאים ימיים, צרפת

אולם התערוכה הראשי19:15-19:45 
הקוקטייל הסולרי והחלפת כרטיסי ביקור - האירוע השנתי של איגוד חברות 

האנרגיה המתחדשת בישראל בפביליון התערוכה הראשי.
הענקת אות הוקרה לאילן סולימן, סגן יו”ר רשות החשמל הפורש, על תרומה רבת 

שנים לקידום האנרגיות המתחדשות בישראל.

אולם לורנס-מלון הרודס
קוקטייל יצירת קשרים בחסות המחלקה הכלכלית של שגרירות צרפת בישראל ו

 Crédit Agricole Corporate עם תמיכה של Ubifrance 
ו- Investment Bank )למוזמנים בלבד(

 20:15

אולם תרשיש-מלון דן
 HOME ,עמותת אקו קולנוע ושגרירות צרפת בישראל

סרט על היופי והמורכבות של כוכב לכת “ארץ”
)93 דקות, דובר צרפתית עם כתוביות בעברית(

22:00



 

  

יום 3 – 18.2.10
מושבי מליאה
אולם כחול גדול-מלון דן9:00-10:00

מושב מליאה 1: שווקים מתעוררים ועצמאות אנרגטית
iConsortium ,יו”ר: דוד שוורץ, נשיא

ברכות: שר התעשיה המסחר והתעסוקה, מר בנימין בן אליעזר

דב רביב, MST תוכנית לייצור 50% מצריכת החשמל בישראל מאנרגיה סולרית בתוך 15 
שנים מהיום

ABB,  הערות פתיחה בנושא מושב  “רשת חכמה” באזמי חוסיין, ראש תחום רשת חכמה

ברכות: ויליאם נגלגה, שר האנרגיה והמחצבים, טנזניה

ברכות בשם משרד החוץ: רפאל הרפז, מנהל המחלקה הכלכלית 1, אמריקה ואפריקה, 
משרד החוץ

אנרגיה מתחדשת בירדן: מצב נוכחי והתוכניות לעתיד
וסלאח אזאם ווליד שחים, נשיא מכון המחקר הלאומי לאנרגיה, ירדן 

אנרגיה מתחדשת באפריקה: 
ד”ר יאו אזומה, 

ראש המעבדה לאנרגיה ושימור אנרגיה
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, Burkina Faso



 

  

10:00-11:00

מושב 2א: יישום –לימוד 
מהנסיון הבנלאומי בתחום 

הסולרי

 יו”ר: ד”ר  דריל טמקין, מנהל
 ;The Israel Institute 

Chai Planet USA

גונקה וילפריד, מנהל 
 Austrian ,בינלאומי
Business Agency

ג’אן קלוד אסטיבל, מנהל 
עסקי אנרגיה,

 Schneider Electric
France SAS

הפוטנציאל לייצור אנרגיה 
פוטו-וולטאית בישראל

ניקולאי דוברוט

Thin Film PV   - מדוע 
ענקים גלובליים משתלטים 

על השוק
בני שוהם, מנכ”ל, ברייטויוו 

מערכות

מסלול התייעלות אנרגטית
אולם תרשיש-מלון דן

7ג: יישום – התייעלות אנרגטית 
– מודלים לאינטגרציה

יו”ר: קרני גוברין סגל, מנכ”ל, 
 ;GreenAgenda 

iConsortium

 Wilfried Telkämper, Director
 of Department Industrie-

 und Transformationsländer
 Industrialized and Transition

 Countries, InWEnt –Capacity
 Building International,

Germany

עוזי זהרוני, סמנכ”ל, מכירות,
iConsortium ;אל-סורג

שילוב טכנולוגיות התייעלות 
אנרגטית בבניינים

רפי אהרוני, מנהל טכנולוגיות ראשי, 
אסא אהרוני, מהנדסים;

iConsortium

יעל בר אילן, חברת לבנים

פרוייקטים להתייעלות אנרגטית 
 בבית ובמסחר 

דויד כנפו, כנפו אדריכלים

2ב: אנרגיה סולרית 
ומה שמעבר

יו”ר: דויד ווימן

ד”ר ג’ונתן גולדשטיין, 
3GSOLAR ,נשיא

פרופ’ עמנואל פלד,
EnStorage

דר’ אריה מיטב, מנהל 
ETV Motors ,טכני ראשי

 LCPV Solar Curtain
 Wall

אורן אהרון מנהל טכנולוגי,    
SolarOr

מעבר לחשמל: צעדים   
מתקדמים של כימיה 

סולרית
ד”ר חנה הלינה קלין, 

איזיקלין שותפים

מושבים מקבילים

חדר ישיבות-
מלון דן
סדנת

מדידות רוח
מונחית ע”י

חנן לוי

אולם כחול גדול-מלון דן



 
11:00-11:30  הפסקת קפה 

  
 מושב 3א: חדשנות – 11:30-12:30 

רוח

יו”ר: פרופ’ אביב רוזן

הזדמנויות לטכנולוגיות של 
טורבינת רוח קטנות,

לורנסו בטיסטי,
פרופ’ למכניקה והנדסה 

מבנית, אוניברסיטת טרנטו, 
אטליה

Winflex ,אלי קלצקין

ד”ר דניאל פארב, מנכ”ל 
Leviathan Energy ,ומייסד

גידעון זיגלמן מנכ”ל ומייסד, 
IQWind

מסלול התייעלות אנרגטית
אולם תרשיש-מלון דן

3ב: מדיניות ויישום  - שינוי 
הרגלים, השיטה הסודית 

לחיסכון באנרגיה

יו”ר: נילי גרוסמן, מנהלת 
קמפיין אנרגיה, גרינפיס 

קאתרי קלאהאן, נשיא,
Alliance to Save Energy

שימוש בתעריפים לקידום שינויי 
התנהגות

דר’ שחר דולב, אחראי 
על תחום המחקר, הפורום 

הישראלי לאנרגיה 

תחרות להתייעלות אנרגטית 
בעיר

בן טאובה, מנהל,
Southeast

Energy Efficiency
Alliance

אטלנטה, ארה”ב

תמר גולדמן, מייסדת,
Neo-Urbanist

לקחת או לדחות – החלטות 
ושינויים התנהגותיים בלב יישום 

התייעלות אנרגטית ושיטות 
עסקיות בנות קיימא
קרני גוברין סגל, 

 GreenAgenda; ,מנכ”ל
iConsortium

3ב: יישום וחדשנות – 
רשת חכמה

יו”ר: ד”ר דן ווינשטוק,
Project Better Place

רשת חכמה עבור עולם חכם 
יותר

גוידו ברטלס, מנכ”ל, אנרגיה 
גלובלית ותעשיה,

GridWise Alliance יו”ר ,IBM

צעדים ראשונים לקראת יישום 
רשת חכמה בישראל

ד”ר קובי יהב, מנהל אגף 
תפעול, חברת החשמל, 

ישראל

פתרון אדריכלות עבור שירות 
אנרגיה חכמה יותר

לואיס דה ברואין, מגזר 
פתרונות תקשורת ומכירות 

 IBM

  

מושבים מקבילים
אולם כחול גדול-מלון דן



 

    14:30

13:30

מרכז אימות לטכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת, מכון הערבה ללימודי הסביבה, קיבוץ קטורה, 
כיום ביתם של ארבע טכנולוגיות סולריות ישראליות חדשניות

חניון סולרי במסעדת יוטבתה

 קיבוץ סמר – מגדל השמש של חברת “אאורה”, המתקן התרמו-סולרי הפעיל הראשון ישראל 
המזרים חשמל לרשת

חזרה לאילת

 16:00

 16:30

 17:30

שטח החנייה
יציאה לסיור באתרי אנרגיה מתחדשת באילת-אילות )כולל ארוחת צהריים ארוזה(

 12:30-13:15
מושב 4א: מדיניות 

ויישום – רוח 

יו”ר:  אבי זעירא

אות מפעל חיים לדר 
אלכסנדר מנס על תרומתו 

למדידות רוח בישראל

 רגולציה באנרגית רוח
משה שטרית, רשות 

החשמל

נושאי תכנון לפרויקטים 
של רוח בישראל

מכרזי קרקע לפרויקטים 
של אנרגית רוח בדרום 
ישראל )מנהל מקרקעי 

ישראל(

מקסים רקוב, טכנוספין

אולם תרשיש-מלון דן
4ג: ביומסה

יו”ר: דורית בנט

המרת פסולת עירונית מוצקה 
וביומסה לגז סינתיזה, חשמל 

וביו דלקים
Plasma Recyling  יונתן סער

אשפה לאנרגיה: להפוך מטרד 
סביבתי למשאב אנרגיה,

פרופ’ ג’ק לאומבר,
הנדסת מדעי כדור הארץ, 

אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק

ביומסה כגיבוי דלק למגדלים 
שמש היברידיים

אריק רינג

4ב: יישום וחדשנות – רשת 
חכמה

יו”ר: יוסי שנק, סמנכ”ל, מערכות 
מידע ותקשורת, חברת חשמל

יוזמת ארה”ב-ישראל לרשת 
חכמה 

רוני בסן ואמיר סטרנהל, לשכת 
המסחר האמריקאית-ישראלית

“תחנות כוח וירטואליות” - הייטק 
ואנרגיה ירוקה

 Greenlet אבנר כהן, מנכ”ל
Technologies

 ניהול רשתות חכמות
 אלי דורון, מנכ”ל, מערכות 

CES ,חשמל ממחושבות

יישום “מונה חכם” ו “רשת חכם“
Powercom ,יעקוב דר, מנכ”ל

מוליכי טמפרטורה גבוהה 
למכשירים מוגבלי זרם

Grid On ,יורם ואלנט, מנכ”ל

אולם כחול גדול-מלון דן


