
 בישראל  ואנרגיה אלקטרוניקה חשמל, מהנדסי התאגדות

 

 

 

 20-הכינוס השנתי הבינלאומי ה

 אילת ,2019בנובמבר  5-8

 

  תכנית מסגרת
 2019בנובמבר  5 יום שלישי, ז' חשוון תש"פ, 

 פתיחת הרישום 18:30

03:19  

 1מליאה  דיון
 

 אתגרים בפני המהנדסים של מחר
 מומחה בכיר SEEEI Crop ,, מיכאל ביקסון יו"ר: 

 

   אריאל בשומרון  תאוניברסיט  קן,י , דשמואל שחם  ' פרופ                                               
 ואנרגיהאלקטרוניקה  , התאגדות מהנדסי חשמל נשיא , אמיל קויפמן       
 רווחה , משרד העבודה וה ( ל )רישיונותמהנדסים ומנהל ענייני חשמ הרשם  , אליהו אבישר       

 משנה למנכ"ל חברת החשמל לישראל יצחק בלמס,                                                
 אקדמית סמי שמעון המכללה ה, מל"ג וסעד תפוחי ' פרופ                                                         

 ואנרגיה   יו"ר האגודה להנדסת מיזוג אוויר,  אברהם מנשה 
 

 תרשיש דן אילת, 

 דן אילת, תרשיש 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 2019 בנובמבר 6,  פ חשוון תש"  ח'יום רביעי,  
 מלון דן( –הרודס בוטיק, מבואת בלו  –תערוכה )בפביליון ומבואת המלכים  08:00-18:30 רישום 08:00-18:00

09:00 

WAM8 

 
חידושים במערכות 

1 מיזוג אוויר  
 

 דלית ברטל
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 Aדן אילת, בלו 

**EWorkshop  
Electrical Vehicle Charging 

 
Sergiu Hollinger 

 A אילת, תרשיש דן 

**orkshop DW 

Communication for 
Micro-Grid 

Dr. Ali Inan, Germany 
 קורלדן אילת, 

Workshop C 

 ניטור תקלות ואמינות 
 מתקני חשמלב

 אמיר ברושי
 הרודס בוטיק, מלכות 

BWorkshop  

 תאורה חקלאית
 

 וולך אלאורי
   הרודס בוטיק, מלכים 

Workshop A 

 סולאריתאנרגיה 
 

 מייק גרין
   לורנס , פאלס הרודס 

 
 

10:30 

                              3מליאה  דיון
 בתקופת מעבר  החשמל משק 
 ISCON E&R ,אילן סולימאן יו"ר: ד"ר

 יו"ר רשות החשמל ,אסף אילת ד"רהרצאת פתיחה: 
  :משתתפים                                      

  יו"ר חברת ניהול מערכת החשמל הארצית ,סמי תורג'מןמיל( )אלוף 

 משנה למנכ"ל חברת החשמל לישראל ,יצחק בלמס
 , סמנכ"לית חטיבת רגולציה רשות החשמלנורית גל ד"ר

 , יו"ר פורום יצרנים פרטייםעמוס לסקר
  A דן אילת, תרשיש

   2**מושב מליאה 

      Energy Infrastructure Resilience &  Restoration 
 

    Chair: Dr. Ehud Ganani, Chairman & CEO at TraceGuard 
Open Source Software for Improved Grid Resilience 

Mr. Russell Robertson, VP Grid Solutions & Protection Alliance, USA 
Solution ecuritySCyber  

Prof. Uwe Heuert, Univ. Merseburg, CEO, "Exceeding Solutions", Germany   

Black Sky Scenarios and What Can Go Wrong 

Mr. Frank Koza, Electric Subsector Coordinator, EIS Council, USA 

 מלכיםה הרודס בוטיק,
 (דן אילת –מבואת בלו הרודס בוטיק  |   –)בשטח התערוכה: פביליון | מבואת המלכים  ארוחת צהרים 12:00

13:30 

 טקס פתיחה וברכות
 "2019 ואנרגיה חשמל כנס " יו"ר , עקיבא- בר דוד  יו"ר:          
 ואנרגיהאלקטרוניקה  ,התאגדות מהנדסי חשמל  נשיא , אמיל קויפמן    
 מנכ"ל משרד האנרגיה  ,* אדיריאהוד )אודי(    
 ראש עיריית אילת  ,מאיר יצחק הלוי                  
 ואנרגיה יו"ר האגודה להנדסת מיזוג אוויר ,  אברהם מנשה                                              

                                         Dr. Constantinos A. Balaras, ASHRAE, President of European Region     
 מנכ"ל חברת החשמל  , עופר בלוך   

 

מלכים ה הרודס בוטיק,   

14:30 

WPM8.1 
 

חידושים במערכות 
 קירור

 

 רפי אהרוני

 

 

 

 

 Aדן אילת, בלו  

 

     מושב מליאה **4
                  Grid Opportunities of Future Utilities 

Chair: Yitzhak Balmas, Deputy CEO & SVP, Customer Group, Israel Electric Corp. 
coming elections (2020)The Energy Industry in wake of the  

Mr. Anthony Pugliese, Former Chief of Staff at the Federal Energy Regulatory Commission, USA 
sSolutions for the Energy Future                                      

Dr. Vera Silva, CTO GE Grid Solutions, France 
                                                                              Smart Management of Distributed Energy Grids      

Mr. Christian Kern, Director, Blue Mind, Former Austrian Chancellor, Austria 
What it Used to be The Future Ain’t 

                                                                             Mr. Terry Boston, Former PJM Interconnection CEO, USA    
 הרודס בוטיק, המלכים 

16: 03  

WPM8.2 WPM7 

 גז וקוגנרציה

 

בר דבאהרון  ד"ר  
 

 Bדן אילת, תרשיש 

WPM6** 
Electrical Public 
Transportation 

 

Dr. Frank Menter, Germany 
 דן אילת, קורל

WPM5** 

Smart Grid 
Challenges 

 

 ימיקי לו 
 

  Aדן אילת, תרשיש 

WPM4 

 תאימות
 מגנטית-אלקטרו

 

1Bמירון גיבלברג  
 
 

 C  הרודס בוטיק, מלכים

WPM3 

טכנולוגיות לאגירת 
 אנרגיה

 

 איתן שרעבי 
 המלכים , בוטיקהרודס  

WPM2 

פיתוח מערכות 
 הולכה

 

 שמעון פישר
 

 הרודס פאלס, לורנס 

WPM1 

מערכות תחזוקת 
 חשמל

 

 דורון מוסקוביץ
 
 

 הרודס בוטיק, מלכות 

מרכזי מערכות מידע 
התייעלות אנרגטיתו  

 

 זרןעשמעון 
 Aדן אילת, בלו  

 בבתי המלון בהם לנים –ארוחת ערב  18:35

 מסלול:
 יושב ראש:

 מיזוג אוויר  
 יוני מלאכי

 תחבורה חשמלית 
 סרג'יו הולינגר 

 וסייבר  רשת חכמה 
 אבי לוגסי 

 בדיקות ומדידות 
 מירון גיבלברג 

 אנרגיה מתחדשת 
 מייק גרין

 אנרגיה ורגולציה 
 איגור אהרונוביץ 

 תפעול ותחזוקה
 יובל מרגוליס 



 

 2019בנובמבר  7יום חמישי, ט' חשוון תש"פ, 

 מלון דן( –בוטיק, מבואת בלו  הרודס –)בפביליון ומבואת המלכים תערוכה  08:00-18:00 רישום 08:00-16:00

09:00 

TAM8.1 TAM7 

פורום מהנדסי חשמל 
 ראשיים

 ערן איוניר
 Cהרודס בוטיק, מלכים  

TAM6 

תשתיות טעינה 
 לרכב חשמלי

 דן וינשטוק ד"ר
 דן אילת, קורל

TAM5 

 הגנת סייבר

 
 גבי מזוז

 A דן אילת, תרשיש 

TAM4 

 בדיקות ומדידות 
 

 יצחק ברכה
 לורנס הרודס פאלס, 

TAM3 

 אנרגיה בת קיימא
 

 גדי גולן פרופ'
 B  דן אילת, תרשיש 

TAM2 

בעידן  ניהול חכם של גודש
 אנרגיות מתחדשות

 נורית גל ד"ר
 מלכים ההרודס בוטיק,  

TAM1 
בקרה תעשייתית 

 מתקדמת
 צור סגל

 הרודס בוטיק, מלכות 

חידושים במערכות 
 2מיזוג אוויר 
 אבנר וישקין
 Aדן אילת, בלו  

11:30 

TAM8.2 

 

חידושים במערכות 
 אוורור והוצאת עשן 

 דוד יאנג
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 דן אילת, קורל

   7מליאה  דיון
 

 החשמל והאנרגיה בישראל עתודה הנדסית למשק 
 

 עורך ראשי לשעבר, גלובס , חגי גולן :מנחה הדיון

The Future of German Electrical Engineering 

Heinrich Wienold, Chair,VDE, Germany 
Engineering Employment Towards 2030 

 הרצליה הבינתחומי המרכז , סרגיי סומקיןד"ר  
משרד  ,אגף רישום ורישוי עיסוקיםנהלת מ , מיכל אבגנים

 העבודה והרווחה
 חברת החשמל לישראל, משה כהן

 אריאל  תאוניברסיטיקן, , דשמואל שחםפרופ'  
 מל"ג והמכללה האקדמית סמי שמעון, סעד תפוחי' פרופ

 מומחה בכיר SEEEI Crop , ,מיכאל ביקסון
 

 

 מלכים ההרודס בוטיק, 

  6 מליאה  דיון
 מתקדמת של טכנולוגיה חדש עולם

 ת"א   . דוט, אוניב - סטור   CSO,  סימון ליצין פרופ' :יו"ר

 הובלת עתיד התחבורה החשמלית 

 IRP Systeme,מנכ"לית מורן פרייס
 החדשנות של סימנס 

 מנכ"ל סימנס ישראל, שמואל פלדל ד"ר
 –מפעל המחר כבר כאן 

 מגמות חדשניות בארץ ובעולם 
 ישראל ABBמנכ"ל  ,רונן אהרון

 

 התפתחות עולם אנרגיה חדש
  מנכ"ל שנידר אלקטריק, פ ברמייפיל

 
 

 

 Aדן אילת, בלו  

 5**מושב מליאה 
 

E-Mobility Future |  Chair: Amit Yudan 
Charging station for electric mobility  

and impact on the  grid   
Dr. Martijn Duvoort, Director Energy Markets, DNV GL 

A View of Smart Mobility in Israel 
Ori Yogev, Founder & Chairman at Future Mobility 

Railway Projects in Israel: Vision, Opportunities and 
Challenges 

Dr. Frank Menter, Benoit Schmitt, DB, Germany 
 

mobility  ,CEO Siemens Zahi Golan :Panel Discussion
Israel, Dr. Dr. Dan Weinstock and the lecturers 

 

 

 A דן אילת, תרשיש 
  דן אילת( –הרודס בוטיק  |  מבואת בלו  –)בשטח התערוכה: פביליון, מבואת המלכים  ארוחת צהרים 13:00

14:00 

TPM8.1 

חידושים במערכות 
 בקרה ואוטומציה

 נועם הררי
 

 Aדן אילת, בלו  

TPM7 
 -מפגש חברות הזנק 

 תעשייה
 רמי פינקלר  ד"ר

 

 

 דן אילת, קורל

TPM6   
הכיוון  –תאורת לד 

 רק קדימה...
 אלכס יארמולינסקי

 

 Cהרודס בוטיק, מלכים  

TPM5 
Smart Energy 

Systems 

Dr. Ing. Ali Inan 
 

 הרודס בוטיק, המלכים 

TPM4 
שיפור איכות ואמינות 

 אספקת החשמל 

 זוהר וינבוים
 הרודס פאלס, לורנס 

TPM3 
 מערכות סולאריות

 
 ניר זיידפונדן

 

 Aדן אילת, תרשיש 

TPM2 
היבטים הנדסיים 

 ורגולציה במשק החשמל 

 איגור סטפנסקי
 

 

 B דן אילת, תרשיש 

TPM1 
 תחזוקה חזויה

 

 נחום רפופורט
 

 הרודס בוטיק, מלכות 

16:30 

TPM8.2 

 
 התייעלות אנרגטית

2 
 

 הברון םר

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דן אילת, קורל

 מושב מליאה **9  
Smart Energy Solutions 

Chair: Prof. Israel (Izzy) Borovich, The Academic College of Tel Aviv-Yaffo 
 

Digitalization and future of Energy 

Bas Kruimer, Director Intelligent Networks, DNV GL, 

Grid solutions - Transforming electricity networks 
Dr. Vera Silva, CTO GE Grid Solutions, France 

Smart Grid Development in Israel 
Dr. Kobi Yahav, Head of the South District, Israel Electric Co. 

Smart City Energy Solutions 
Oleg Alexandrov, GOST Group, Russia 

 מלכים הרודס בוטיק, ה

  מושב מליאה   8 
 פרויקטים בישראל-הנדסה ומגה

 
 

 יאני הנדסהיו"ר  ,עמנואל מרינקו יו"ר:
 החשמל פרויקט תשתית נהגדולים במשק-תחנת כח )מרז"מ( אורות רבין

 , חברת החשמלהנדסיים סמנכ"ל חטיבת פרויקטים, חיים רובין
 

 גת תמהנדס חשמל ראשי באינטל קריי, אלי אביסרור|  באינטל FABתכנון וביצוע פרויקט 
 

 מנכ"ל יאני הנדסה ,אמנון שוסטק|  במדינת ישראלפרויקט הנמל הגדול 
 

 
 

 

 

  A דן אילת, תרשיש 

 
 
 
 
 

19:30 
 
 

בלו דן אילת,   
 

י ג י ג ח ס  ק   תעודות ואותות הענקת ט
   נשיא התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה, אמיל קויפמן  יו"ר:

 שר האנרגיה  ,יובל שטייניץ ח"כ ד"ר  במעמד: 

 ולדימיר נמירובסקי, פוקס לזר ,מנשה אברהם ,אקשטיין אלישע ,עקיבא-דוד בר ,טל-יפתח רוןאלוף )מיל.(  ,אלכסנדרוביץ אברהם .פרופ  שיאות:נ

  ולעמוס ברקוביץ יוסף  עטרילד"ר  :יוענק חשמל הנדסת בתחום חיים מפעל על האנרגיה שר אות
 

 אבי שלו, ד"ר ארקדי שייןאביהו פינס,  ברונו סגל, ,בצלאל ורדימון, זוהר וינבוייםנתנאל אליאש , :ל תוענק בישראל ואלקטרוניקה חשמל מהנדסי התאגדות מטעם הוקרה תעודת
 



 2019בנובמבר   8יום שישי י' חשוון תש"פ, 

09:00 

 5שולחן עגול 

 
 מערכות קירור 

 מיזוג אוויר 

 
 
 
 

 
 
 
 

 דן אילת, קורל

 4שולחן עגול 
 

 - מנהלי משרדי תכנון

 מנהלי מחוזות של חברת החשמל 
 שבי ראש: יו

 רפי כהן          אברהם ראבוחין
 

                                         עמנואל מרינקו              יצחק בלמס       
          יוסי אהרוני                        משה כהן

 דוד בר עקיבא                   צל פרידמןהר
 הרפזמשה        "ר יעקב )קובי( יהב ד

 ארקדי שיין                    איתן שרעבי
 

 בלו  דן אילת, 

 3שולחן עגול 
 

 סקירת פירושים 

 
 בוריס שוורץ  :מנחה

 
 

 איגור סטפנסקי
 יצחק ברכה

 רוני סיני
 גיא רט

 לזר פוקס
 

 B  דן אילת, תרשיש

 2שולחן עגול 
 

 מודל סחר בחשמל 
 

 

 אילן סולימאן  ד"ר מנחה:
 

 
 ד"ר נורית גל

 איגור אהרונוביץ
 ענת אורן אלעד

 דרור בר לב
 

 

 

 Aדן אילת, תרשיש 

 1שולחן עגול 
 

 הגנת סייבר למתקנים קריטיים
 עשה ואל תעשה 

 
 

 גבי מזוז  מנחה:
 

 אודי סולומון
 צור סגל

 תומר נורי
 אבנר אסלן

 
 

 

 

 פיאסטה דן אילת, 

11: 00 

 דיון מליאה 10
 השלכות מקרו כלכליות –פיתוח משק החשמל 

 עורך ראשי לשעבר, גלובס   ,חגי גולן מנחה הדיון:  
 משתתפים:                                                        

                             הרצליה הבינתחומי המרכז  ,לכלכלה   דיקן בית ספר טיומקין , צבי אקשטיין . פרופ
 רשות החשמל יו"ר  , אסף אילת  ד"ר  

   BDOכלכלן ראשי של , חן הרצוג 
 ISCON  , מנכ"ליועץ רגולציה וכלכלה,  אילן סולימאן ד"ר 

 , סמנכ"ל כספים, חברת החשמל אבי דויאשמן 
    ד"ר אהרון בר דב , מנכ"ל בר- דב הנדסה וניהול          

 

 דן אילת, בלו 

12:45 

 מושב נעילה                                                                                 

   "2019 ואנרגיה  יו"ר כינוס "חשמל, עקיבא-דוד בר  יו"ר:                                                

 מבט אסטרטגי ואתגרים לעתיד –שנה לרפורמה במשק האנרגיה 
      , יו"ר דירקטוריון חברת החשמלטל-יפתח רוןאלוף )מיל.(                                                                

 

 דברי סיכום:        

 , נשיא ההתאגדותאמיל קויפמן                                                             
 , סגן יו"ר הכינוסאבי מנשה                                                             

 

 : מרצה אורח                                                                                    

 , דובר צה"ל לשעבראבי בניהותת אלוף )מיל.(                                                      
 אתגרי הביטחון של מדינה ישראל במזרח התיכון המשתנה                                                

 
 דן אילת, בלו                                                                                                                  

 

 תכנית זו כפופה לשינויים                                                     ** המושב יתנהל באנגלית                                                                  *  טרם אושר                   
              

 www.electricity2019.comפרטים נוספים:                                                                                תרגום סימולטני לאנגלית                                  

http://www.electricity2019.com/

