כנס אנרגיה קהילתית
משיקים את התחום בישראל

 | 08:30-16:00 | 25.11מוזיאון הטבע ת”א
08:30-09:15

התכנסות והרשמה

09:15-09:40

פתיחה וברכות
תמר זנדברג ,השרה להגנת הסביבה

למה בכלל אנרגיה קהילתית?
תועלות סביבתיות ,חברתיות וכלכליות
ח״כ לשעבר יעל כהן פארן ,יו״ר הפורום הישראלי לאנרגיה
09:40-10:00

אנרגיה קהילתית תוצרת הארץ
ד״ר איריס אביעזר ,משרד האנרגיה ,עמיתת ממשק
ד״ר נעמה וולד ,משרד הגנ״ס ,עמיתת ממשק

10:00-11:00

קהילות אנרגיה  -השראה מהעולם (הרצאות בזום בשפה האנגלית)
מנחה :אולגה פרל ,הפורום הישראלי לאנרגיה

Zero emissions residential compound
Sue Riddlestone OBE, CEO and Co-founder of Bioregional
Renewable energy cooperative
Jim Williame, Ecopower, Belgium
Local government model
Luis Aguirre-Torres, City of Ithaca, NY
שאלות ותשובות
11:00-11:20

הפסקה

11:20-12:30

מדברים מהשטח :אנרגיה קהילתית מזויות שונות ,פאנל
מנחה :נטע אחיטוב“ ,הארץ”
ערן טל ,מנכ״ל וולטה סולאר
ניר פלג ,מנכ״ל אנרפוינט
אדר׳ אוריאל בבצ׳יק ,ראש אגף אנרגיה מקיימת ,משרד האנרגיה
שלומית קיטרו ,מנהלת היערכות עירונית לשינויי אקלים ,עיריית כפר סבא
יערה בן נחום ,רכזת אנרגיות מתחדשות ,מרכז השל לקיימות
שגית אראל ,יושבת ראש ועד אגודה שיתופית מעוז אביב

12:30-13:15

ארוחת צהריים

13:15-14:15

חולמים ומגשימים :שולחנות עגולים סביב יוזמות מקומיות*
מיקרו גריד חכם ביישוב/שכונה
מנחה :עו”ד ענת ממלוק ,מנכ”לית אמן אנרגיה
משתתפים:
יונתן הרן ,מייסד שותף ומנכ”ל the sustainable group
דניאל שוואבCEO Brightmerge ,
דנה גבאי ,כלכלנית סביבה ,יועצת אסטרטגית וכלכלית בתחום האנרגיה והפסולת
אמיר ליבנה ,סמנכ”ל אסטרטגיה ,חדשנות ושינוי מבני ,חברת חשמל לישראל
משה שטרית ,ראש אגף בכיר רישוי ופיקוח ברשות החשמל
עידן קפלנסקי ,סמנכ”ל פיתוח עסקי ,ערבה פאוור
אמנון שפירה ,מנכ”ל פתרונות אנרגיה חכמים
ד”ר עופר רייז ,מנהל שותף ,אדן טכנולוגיה וייעוץ כלכלי בע”מ
דורית בנט ,מנכ”לית אנרגיה מתחדשת אילת-אילות
ד”ר שחר דולב ,מנהל תחום פיתוח מודלים ומדיניות ארוכת טווח,
אגף תכנון ,מדיניות ואסטרטגיה במשרד האנרגיה
מערכת קו-גנרציה  PVותרמו סולארי על גג בניין משותף
מנחה :ד”ר אלה ברנד לוי ,מ”מ מנהלת תחום פיתוח כלכלי-קהילתי,
משרד הרווחה והביטחון החברתי
משתתפים:
יוקי גיל ,מנכ”ל שורש
אלעד טופל ,מנכ”ל Arava EC&T
נגה אדלר שטרן ,מנהלת תחום פיתוח אורבני קהילתי ,משרד הרווחה והביטחון החברתי
ערן טל ,מנכ”ל וולטה סולאר
ד”ר עמיאל וסל ,מנהל תחום מחקר ומדיניות ,אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות ,משרד הבינוי והשיכון
פרויקט אגרו  -וולטאי קהילתי
מנחה :בר וייס ,ראש תחום אגריוולטאי ,שיכון ובינוי אנרגיה
משתתפים:
לינה אלעטאונה ,מנכ”לית פרוייקט ואדי עתיר
ניר גורדון ,מנכ”ל GYN Energy
ירדן יצחקי ,סמנכ״ל הנדסה ותפעול בדוראל אנרגיה
ד”ר יעל הרמן ,מנהלת תחום טכנולוגיות ואנרגיות מתחדשות ביחידת המדען הראשי
ד”ר אברהים יחיא ,מנהל מדעי  -מרכז מו”פ המשולש
ד”ר אינג’ רותי פרום אריכא ,מנהלת הרשות לתכנון ,משרד החקלאות
דובי מילר ,יו”ר מעלה גלבוע
יעל לביא אפרת ,מייסדת Helianthus

מעורבות המגזר העסקי בקידום אנרגיה קהילתית והפחתת פליטות
מנחה :עו”ד אורלי אהרוני ,יועצת מדיניות אקלים ורגולציה
משתתפים:
הדס תדמור ,מנכ”לית יוזמת האנרגיה הטובה
קרן שנער ,מנהלת קיימות HP INDIGO
מורן חביבPrincipal PM, strategic innovation ,Microsoft ,
משה בן שושן ,סמנכ”ל כפר הנוער בן שמן
ד”ר ערן סגל ,יו”ר ועדת קיימות בהתאחדות התעשיינים

*המקומות מוגבלים ויש להירשם מראש  -מייל יישלח לאחר ההרשמה
14:15-14:30

הפסקה

14:30-14:45

מהשדה הסולארי הראשון למזרח תיכון חדש
דורית בנט ,מנכ״לית אילת-אילות אנרגיה מתחדשת

14:45-15:00

ממעוף הציפור :סיכום הכנס
עינת דטנר ,הפורום הישראלי לאנרגיה

מה מראש מדריכי מוזיאון הטבע
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15:10-16:10

סיור מודרך בתערוכות המוזיאון  -בהרשמה מראש מדריכי מוזיאון הטבע

איגוד חברותֿ
אנרגיה ירוקה לישראל

בתמיכת המשרד להגנת הסביבה

