
משבר האנרגיה. כאן ועכשיו.
בין חזון גלזגו 2050 למשבר האנרגיה העולמי 2021

 בואו לשמוע כיצד נערכת ישראל להתמודד עם אתגרי שוק האנרגיה המקומי והבינלאומי.
calcalist.co.il/energy :הכנס יתקיים ביום ב' 29.11.21, במתחם ״שבע״, ת"א. לפרטים נוספים ולהרשמה

תיק... תק...

בשיתוף:

מנחה: עמיר קורץ, כלכליסט  
התכנסות   8:30

פתיחה   9:15
קארין אלהרר, שרת האנרגיה, בשיחה עם צביקה זרחיה, כלכליסט  

שוק האנרגיה בצל המשבר העולמי  9:30
האינפלציה חוזרת? כיצד ישפיע המשבר במחירי האנרגיה על תמונת   

המאקרו העולמית וכיצד יושפעו שוקי המניות   
אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי, פסגות  

משק האנרגיה בצל המשבר - לקחים לשוק הישראלי  
מנחה: יובל שדה, כלכליסט  

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים  
מלאכי אלפר, מנכ"ל בזן  

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל  

אחד על אחד   
משה קפלינסקי, יו"ר בזן בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט  

מגמות ואתגרים במשק האנרגיה העולמי והישראלי  
ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי;  

מרצה בכיר, אוניברסיטת רייכמן  

אנרגיה חלופית, אנרגיה חדשנית   10:30 
בין משבר האנרגיה לחזון האנרגיות המתחדשות: הפער בין חלום למציאות  

מנחה: חזי שטרנליכט, כלכליסט  
גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט  

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים, בורסה לני"ע  
שרון חצור, סמנכ"לית אסטרטגיה, מדיניות ותכנון, משרד האנרגיה  

יקי נוימן, מנכ"ל דוראל אנרגיה  

תחנה אחת - בשורה למליונים  
עמיחי ברם, סמנכ"ל תפעול והנדסה, סונול  

חזון כלכלת המימן  
מנחה: יובל שדה, כלכליסט  
H2pro טלמון מרקו, מנכ"ל   

רמי רשף, מנכ"ל ג'נסל   
שלומי בסון, משנה למנכ"ל בזן  

דוט. גרין: טכנולוגיות סביבה וכלכלה ירוקה   11:15
הסוללה שתניע את מהפכת הרכב החשמלי  

ד"ר דורון מאירסדורף, מנכ"ל ומייסד משותף, StoreDot, בשיחה עם     
מאיר אורבך, כלכליסט  

ים של חשמל: איך מייצרים אנרגיה נקיה מגלי הים  
Ecowave power אינה ברוורמן, מנכ"לית ומייסדת משותפת  

כל עץ חשוב  
SeeTree ,ישראל טלפז, מנכ"ל ומייסד משותף  

11:45    מפסולת לאנרגיה: איך הופכים מטרד למשאב
מנחה: נטע-לי בינשטוק, כלכליסט  
UBQ ,טאטו ביג'יו, מנכ"ל ומייסד  

עמיעד לפידות, ראש תחום פסולת, אדם טבע ודין  
ד"ר עלית וייל שפרן, מנהלת קיימות ואיכות סביבה, קבוצת עזריאלי  

הטמפרטורות עולות ואיתן הסכנות: ביטחון לאומי בראי משבר   
האקלים העולמי  

ד"ר שירה עפרון, חוקרת בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומי  

12:15    בראנץ'

היום!


