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"TheMarker 2021 מנהלת האנרגיה המתחדשת אילת אילות ו "ישראל
מתכבדים להזמין קובעי מדיניות ומומחים מובילים

לפורום אילת אילות למדיניות אנרגיה מתחדשת
אילת וחבל אילות, 22-23 פברואר, 2012

לפורום יוזמנו כ-300 משתתפים והוא יתנהל במסגרת סדנאות עומק בנושאי אנרגיה מתחדשת, תחליפי דלקים לתחבורה, התייעלות אנרגטית, 
רשת חכמה וקידום חדשנות. בעקבות הפורום יגובשו ניירות עבודה ויונע תהליך שמטרתו סיוע בהשגת יעדי מדיניות מדינת ישראל בתחום 

האנרגיה. תוצאות התהליך יוצגו לציבור בכנס אילת אילות בנובמבר 2012.

הפורום יתקיים במתחם המועצה האזורית חבל אילות (צמוד לחניון יטבתה)

.SIT להלן טיוטת רשימת נושאי הסדנאות ומובילי התוכן. לכל סדנא יהיה גם מנחה מתודולוגי מטעם חברת
המשתתפים בפורום יוזמנו על ידי מובילי התוכן להשתתף בסדנאות הספציפיות. 

 

דמי ההשתתפות בפורום 500 ₪ + מע“מ (לא כולל טיסה ולינה)
www.heb.renewable-energy-eilat.org/forum

בברכה: דורית בנט ונעם אילן - יושבי ראש כנס ופורום אילת אילות לאנרגיות מתחדשות.
*ההזמנה לפורום אישית לנמען בלבד, ההרשמה מותנית באישור מראש של המארגנים

אנא שלחו אישור הזמנה ל sustainergy@eilot.org.il  , הוראות רישום ופרטים לגבי חבילות מלאות יישלחו בדואר חוזר
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08:45
 09:30-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00

13:00-14:30
14:30-16:00
17:45

יציאת הסעות מהמלונות באילת
מליאת בוקר + הרצאות אורח

הפסקה + כיבוד
הצגת מסמכי העמדה ועיקרי הממצאים

מכל הסדנאות
סיור במתקני פיילוט באזור (אופציונלי)
ארוחת צהריים בחאן של פארק תמנע

הגעה  לאילת.
(טיסה מאורגנת לבן גוריון ב - 18:00)

 08 :00-09 :15

09 :15-10 :00
10 :00-10 :30
10 :30-11 :30
11 :30-13 :45
13 :45-14 :45
14 :45-17 :00
17 :00-20 :00

20:00
21 :30-22 :30

והסעה לאתר מתקן  גוריון לאילת  טיסה מאורגנת מבן 
אנרגיה  ובינוי  שיכון  חברת  של  התרמו-סולרי  החלוץ 

מתחדשת
סיור במתקן החלוץ
קבלת פנים וכיבוד

מליאת פתיחה באולם המליאה של חבל אילות
סבב סדנאות ראשון

ארוחת צהרים
סבב סדנאות שני

אנרגיה  ובינוי  שיכון  חברת  של  החלוץ  מתקן  השקת  טקס 
מתחדשת ונאומים + קוקטייל חגיגי

הסעה למלונות
עיבוד תוצאות הסדנאות (מובילי תוכן ומנחים)

http://www.sunpowercorp.com/


http://www.sunpowercorp.com/

Grid Parity - כיצד יש להיערך
לעידן המחיר הכלכלי של האנרגיה המתחדשת

המתפתחים,  המולטי-דיסציפלינאריים  הגלובאליים  השווקים  מיפוי 
והטכנולוגיות הקיימות, בתחום תחליפי הנפט: ניסיון, למידות והזדמנויות 
בשרשרת  חלק  לקחת  המעוניינים  וסטארט-אפים  התעשייה  עבור 

האספקה הצומחת של טכנולוגיות אלו והעתידות לבוא.

מיצוב ישראל כזירת ניסוי בינלאומית לטכנולוגיות אנרגיה

 ? יותר"  "חכמות  ל  והופכות  פועלות  ישראל  ערי  כיצד  "ערים חכמות": 
היישוב, התייעלות אנרגטית  האם תהליכים אלו צריכים לכלול, ברמת 

ושימוש בטכנולוגיית אנרגיות מתחדשות. 

מה לעשות על מנת שאנרגיה מתחדשת תתמוך בהפחתת הריכוזיות 
במשק (אנרגיה מתחדשת בראי המחאה החברתית)

כיצד ניתן לממש את מכסת האנרגיה מפסולת ולמנוע בכך הטמנה

רשת חכמה - טכנולוגיה והאדם שמעבר לה

 OECD - קלינטק בנגב כמנוע לפיתוח אזורי - סדנא משותפת עם ה

ראש  משרד  לכלכלה,  הלאומית  המועצה   - עודד  נתנאל 
הממשלה

איתן פרנס - מנכל איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל

מישל היברט - מנכ"ל מתימו"פ
אריאלה ברגר - יועצת מחקר, המכון הישראלי לתכנון כלכלי

נפט,  לתחליפי  הלאומית  התכנית  מנהל  מ"מ   - דגן  שגיא 
משרד ראש הממשלה.

דר' איתן יודילביץ - מנכ"ל קרן בירד

TheMarker אורן מג'ר - עיתונאי

אילן ניסים - מנהל תחום איכות הסביבה, משרד התשתיות

יעל כהן פארן - מנכ"לית הפורום הישראלי לאנרגיה

אבי פלדמן - מנהל המטה לפתוח אזורי , משרד התמ"ת

חסותמובילי תוכןשם הסדנא
סדנאות בוקר

 ?Grid Parity-כיצד יכולה חדשנות טכנולוגית לקרב אותנו  ל

תמהיל דלקים רצוי לישראל – יצירת ביקוש והיצע מבוסס מו"פ חדשני

כיצד לשפר את סיכוי ההצלחה לחדשנות

כיצד ממנפים את יכולות ההיטק הישראלי לתעשיית הרשת החכמה

כיצד ניתן לשלב בין פילנתרופיה לאנרגיה מתחדשת  

מודלים ממשלתיים לעידוד פיתוח, התאמה וייצוא של טכנ' סביבתיות 
למדינות מתפתחות

התייעלות אנרגטית - הגורם האנושי

כיצד ניתן להתגבר על האתגרים והחסמים בדרך ליישום משמעותי של 
אנרגיית רוח בישראל

דר' שלמה ולד - מדען ראשי, משרד האנרגיה והמים
נועם אילן - יושב ראש כנס ופורום אילת אילות לאנרגיות 

מתחדשות

צביה ברון - מנהלת תחום אנרגיה חלופית, חברת 
פטרוקוונטום

גיל שאקי - פרויקטור, מדען ראשי משרד התמ"ת
ערן ירקוני - מנכ“ל קפיטל נייצ'ר 

פרופ' אופירה איילון - ראש תחום איכה"ס, מוסד שמואל 
נאמן, טכניון.

אלעד שביב – מנכ"ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה

אודי גת - ראש המועצה האזורית חבל אילות
הנגב,  קרן  קואליציית  ראש,  יושב   – ברנשטיין  ריצ'רד  עו"ד 

(JFNA) הפדרציות היהודיות - צפון אמריקה

אירית בן אבא - סמנכ"לית אגף כלכלה,משרד החוץ
דר' עליזה בלמן ענבל - מנהלת התוכנית לפיתוח בינ"ל, 

ביה"ס לממשל ולמדיניות, אוניברסיטת תל אביב

סמדר בת אדם - ראש מטה שר האנרגיה והמים
נעם סגל - הפורום הישראלי לאנרגיה

איתן פרנס - מנכל איגוד חברות אנרגיה מתחדשת 
בישראל

חסותמובילי תוכןשם הסדנא

סדנאות  אחה“צ
סדנאות פורום אילת אילות לאנרגיה מתחדשת
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