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222 Energy & Electricity 
   22-ההכינוס השנתי הבינלאומי 

 11- 08 בנובמבר 2022, מלונות דן והרודס אילת 
 

 
 
 

 תכנית מסגרת 
 

 2022בנובמבר  08 ,"גתשפ בחשוון  יד'יום שלישי, 

00:81  במלונות דן והרודס  (18:00-20:00) רישוםפתיחת  

00:19  

 1מושב מליאה  

 מפגש תעסוקה
 אהרון בר דב   ד"ר  יו"ר:
 ;  חברת החשמל לישראל משאבי אנוש סמנכ"לשלומי צרפתי, 

 M&E אלקטרהמנכ"ל  ,עמי ברקוביץ
 ניהול מערכת החשמל  –, נגה  מנכ"לס, איגור אהרונוביץ'

 , יו"ר יאני הנדסהעמנואל מרינקו
 , מנכ"ל שניידר אלקטריק ישראל ברמי פילפ

 
 , פיאסטה דן אילת

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 דן אילת, תרשיש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 2022בנובמבר  09 בחשוון תשפ"ג, ' ו טיום רביעי, 

 מלון דן(  – בוטיק, מבואת בלו   הרודס  –תערוכה )בפביליון ומבואת המלכים  במלונות דן והרודס (08:00-18:30) רישום  08:00

09:00 

WAM 7.1 

  1חידושים במערכות מיזוג אוויר ותברואה 
 רשקוביץבני ה :יו"ר

 Aדן אילת, בלו 

 5WAM 
 לתשתיות  הגנת סייבר

  גבי מזוז  יו"ר:
 דן אילת, קורל

WAM3 

                      הבטחת איכות המדידות

 אמיר ברושי  יו"ר:
 C המלכים, בוטיק  הרודס

WAM1 

                                  PVמערכותתחזוקת 

  מייק גרין   יו"ר:
 הרודס בוטיק, מלכות 

0310:  

 פתיחה וברכות מושב 

 "2022כנס "חשמל ואנרגיה  יו"ר ,הרצל פרידמן  יו"ר:
 ראש העיר אילת , אלי לנקרי ,               ואנרגיהאלקטרוניקה   ,התאגדות מהנדסי חשמל נשיא, אמיל קויפמן                       

 נגה   , יו"ר דירקטוריון חברתסמי תורג'מן אלוף )מיל(                                              חברת החשמל לישראלמנכ"ל  ,מאיר שפיגלר          
 הרודס בוטיק, המלכים                                                                                                                   

11:45 

WAM 7.2 

 

חידושים במערכות  
   2מיזוג אוויר 

 אבי שלו   ד"ר  ו"ר:י 
 
 

 

 
 
 

 Aדן אילת, בלו 

 2מושב מליאה 

 יצחק בלמס  יו"ר:  

 משק האנרגיה העולמי לאן? זוית בינלאומית 
The 4D grid era - US Perspective. Decarbonize, Decentralize, Digitize, Democratize 

Michele (Mike) Pastore, Chief Business Strategy Officer at EnerNex, USA 

The Energy Transition, the Future Starts now: A EU Perspective on the Global Energy Transition and the Impact on the Energy System 

Prajeev Rasiah ,Exacutive Vice President DNV-GL Energy, Netherlands  

 הפרספקטיבה הישראלית של השינויים הגלובליים בתחום האנרגיה 

 BDOכלכלן ראשי,  , חן הרצוג

 בוטיק, המלכים   הרודס

 (דן אילת  –מבואת בלו הרודס בוטיק  |   –)בשטח התערוכה: פביליון | מבואת המלכים   ארוחת צהרים 13:15

14:30 

WPM 7.1 

 
 

 בטיחות אש בבניינים

  עופר ענבי :ו"רי 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Aדן אילת, בלו 

 מושב מליאה 4
 יו"ר:  עמנואל מרינקו

 פרויקטים בישראל-מגה
 פתיחה הרצאת 

 אתגרי הפרויקטים בחברת החשמל 

 חברת החשמל לישראל סמנכ"ל , רם ארליכמן

 2מתקן התפלה שורק 
 טכנולוגיות ישראל  IDE, חן ברף 

  "פרויקט "אשכול נגב
חברת החשמל לישראל , דורון שלגי   

 טורבינות רוח בגולן -פרויקט רוח בראשית 
 חברה להנדסת חשמל יאניטויזר,  עמית

 ש  תרשידן אילת, 

  מושב מליאה 3

Chair: Igor Aronovich 

System and Market Operations challenges – today and future 

The Direct Impact of Long Term Electricity Demand Forecast on the System and 
Market Operations 

Natan Zur , Chief Statistical Officer, NOGA 

Italian TSO Challenges within European Context 

Angelo Ferrante,  Head of European Affairs, TERNA SpA, TSO Italy, MED - TSO Secretary General 

 ervicesSystem Sarket and Multiple Mroviding Pystems Storage S ergynEattery Balue of VThe 

Netherlands Energy Storage Bid and Commercial Sales Manager EMEA for Tesla,, David Arnaud 

Dealing with the new Energy transition challenges & global trends 

Marco Beretta, Head of Grid Technology Sales– South-Western EU, Siemens Italy 
 הרודס  בוטיק, המלכים  

 הפסקת קפה )בשטח התערוכה: פביליון, מבואת המלכים – הרודס בוטיק  |  מבואת בלו – דן אילת(  16:00

16: 03  

7.2 WPM 
בנייה ירוקה והפחתת  

  פליטות
 יהושפט אהרונייו"ר: 

 Aדן אילת, בלו 

WPM6 

 מניה חכמה והתחרות
 במקטע האספקה 

 לוימיקי  יו"ר:
 C המלכים, בוטיק  הרודס

WPM5 

 מו"פ בהנדסת אנרגיה
 

 גולן י גד  פרופ.  :ו"רי 
 דן אילת, קורל

WPM4 

חבורה  תפיתוח 
 מסילתית 

 נמרוד כפרי ו"ר: י
 B בלו דן אילת, 

WPM3 

       מתקני חשמל בדיקות 
 

 יצחק ברכה  ו"ר:י 

 דן אילת, תרשיש 

WPM2 

  אנרגיות מתחדשות
 ופרויקטים  

   ונדן פ זיידניר  ו"ר:י 

 בוטיק, המלכים הרודס  

WPM1 

 תפעול ותחזוקת 
 מתקני ייצור 

 ארז דאלי  ו"ר:י  
 הרודס בוטיק, מלכות 

18:35 

 מושב מיוחד 

 אנרגיה נשית בעולם החשמל 
 הדס מרזל ואיגור אהרונוביץ: יו"ר

 דן אילת, פיאסטה 
 
 

19: 00  בבתי המלון בהם לנים  – ארוחת ערב 
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 2022בנובמבר  10 ,"גתשפ בחשוון  ז'טיום חמישי, 
 מלון דן(  –הרודס בוטיק, מבואת בלו  –)בפביליון ומבואת המלכים תערוכה  08:00-18:00 במלונות דן והרודס (08:00-18:00) רישום 08:00

09:00 

TAM 7.1 

הפעלה, שירות תחזוקת  
 לאחר בנייה מערכות  

 רם הברון ו"ר:י
 Aדן אילת, בלו  

TAM6 

 פיתוחים חדשים
 בתאורה  

 מאיריי יוס   ו"ר:י 
 C הרודס בוטיק, המלכים

TAM5  

מערכות חכמות לניהול  
 אנרגיה 

 יובל בק  ד"ר: ו"רי
 דן אילת, קורל

TAM4 

  תשתיות טעינה
 וחיבורם לרשת 

 יהודה גוטוויליג   ו"ר:י 

 B בלו דן אילת, 

TAM3 

    איכות ואמינות
 החשמל  

 זוהר וינבוים  יו"ר:

 דן אילת, תרשיש 

TAM2 

          אגירת אנרגיה
     

 עודד אגמון ר:"יו  

 בוטיק, המלכים הרודס  

TAM1  

 תעשייתית בקרה
 מתקדמת 

 צור סגל  יו"ר:
 הרודס בוטיק, מלכות 

 דן אילת(   –הרודס בוטיק  |  מבואת בלו  –)בשטח התערוכה: פביליון, מבואת המלכים   הפסקת קפה 11:05

11:30 

TAM 7.2 

 

 Data Centersמרכזי 

 שמעון כץ ו"ר:י
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 Aדן אילת, בלו 

 6מליאה  דיון
 

 אילן סולימאן  ד"ר   יו"ר:

 מפגש יזמים – אתגרי היזמות במשק האנרגיה 
   יו"ר ועדת הכספים, אלכס קושניר ח"כ : ברכהדברי 

 , יו"ר רשות החשמל אמיר שביט: פתיחה  הרצאת
 בהשתתפות: 

 ישראל OPC , מנכ"ל ערן אמויאל

 באר טוביה  IPM, מנכ"ל אסף ויטמן

 אנלייט   מייסד משותףומנכ"ל , גלעד יעבץ

 י ’אנרגל רפק " , מנכ בוקשפן רן

 האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה  ו"ר ייזם,  עמוס לסקר, 

 הפועלים בנק ,ותשתיותמנהל סקטור מימון פרויקטים  צר,ליאור מנ
 ש  תרשידן אילת, 

 5מושב מליאה  
דן וינשטוק ד"ר   יו"ר:  

 בורה חשמלית תח

 ניהול טעינה ברמת המחלק
 חברת החשמל מנהל אגף רשת ירושלים והנגב,  ,משה כהן

 mprestסמנכ"ל מסחרי ראשי,  ,רון הלפרן
 

 

  בתחום התחבורה החשמלית  מדיניות משרד האנרגיה
 , הכלכלן הראשי, מינהל הדלק, משרד האנרגיה נחום יהושע

  ,ינהל החשמל, רשות החשמלמ ל המנ, איגור סטפנסקי ובנוסףבהשתתפות המרצים  פאנל 

תחבורה  אפקון מנכ"ל, הויאודי אל, ג'ינרג'ימנכ"ל  ,רן אלויה,  EVI סונול  מנכ"ל ,רז שגיא
,  דודי לסרי Evedge,מנכ"ל , שרגא כץ  ,Wevo Energy, מנכ"ל  תדי פלטאו ,חשמלית

 EV METERמנכ״ל   עומר בוביס, PLUGOמנהל הפעילות 

  הרודס בוטיק, המלכים

  דן אילת( –הרודס בוטיק  |  מבואת בלו  –)בשטח התערוכה: פביליון, מבואת המלכים  ארוחת צהרים 13:15

14:00 

TPM 7.1 
 

ASHRAE Israeli 
Chapter 

 רפי אהרוני ו"ר:י

 Aדן אילת, בלו 

6 TPM 

  רשת חלוקהפיתוח 
 בעידן ייצור מבוזר 

 אלי אלישע ו"ר: י

 C  המלכים  בוטיק, הרודס

TPM5   

  PVחידושים בפאנלים 
 ואגירה 

 משה סיטבון ד"רו"ר: י
 דן אילת, קורל 

TPM4   

 מערכות לניהול  
            טעינה

 אביהו פינס  ו"ר:י 
 בוטיק, המלכים הרודס 

TPM3 

  איכות הבדיקות 
 והבודק 

 אברהם יניב   ו"ר:י 
 B דן אילת, בלו 

TPM2 

ניהול ותחזוקת אנרגיות  
 מתחדשות 

 אנטון פלצקובסקי :ר"יו 
 דן אילת, תרשיש  

TPM1 

בטיחות סיכוני 
    תחזוקהב

 ון בני ביטו"ר: י
 הרודס בוטיק, מלכות 

עשייה של ההתאגדות ה שנות   20קוקטייל קבלת פנים לרגל  16:05  
 מבואת המלכים – הרודס בוטיק 

16:45 
 

 תעודות ואותות   חגיגי להענקת  טקס
  נשיא ההתאגדות  , אמיל קויפמן   יו"ר: 

 * קארין אלהרר האנרגיה  תשרבמעמד  

 : יוענק ל ואנרגיה אות שרה האנרגיה על מפעל חיים בתחום הנדסת חשמל  
 מנשה  בלוך, ד"ר אורי דומן, אברהם עופר

 :תעודת הוקרה מטעם התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל תוענק ל 

 גדי גולן, נעם הררי, אבי לוגסי, אברהם יניב, יובל מרגוליס, ולדימיר נמירובסקי  פרופ' 
  

 בוטיק, המלכים הרודס  

 בבתי המלון בהם לנים  –ארוחת ערב   19:30
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 2022בנובמבר  11 ,"ג תשפבחשוון   'יז ,יום שישי 

09:00 

FAM7 

חידושים במערכות  
   3מיזוג אוויר 

 מלאכי יוני  ו"ר:י 
 Aדן אילת, בלו  

FAM6 

 דיון פתוח 
 מנהלי אגפי רשת חח"י  – תכנוןמשרדי מנהלי  

 : איתן שרעבייו"ררפי כהן    ו"ר:י 
 B בלו דן אילת, 

FAM5 

 התקשורת והמידע
 

 מוניקה פנחס  .פרופ  ו"ר:י 
 דן אילת, קורל

FAM3 

חידושים ברגולציה  
 ושיטות מדידה

 מירון גיבלברג  ו"ר:י 
 C המלכים, בוטיקהרודס  

FAM2 

,  אנרגיות מתחדשות
 שיטות וחידושים

 דמיטרי ביימל  ד"רו"ר: י
 דן אילת, תרשיש   

FAM1 

 וחידוש ציוד  תחזוקה
 מהנדסי חשמל ראשיים 

 יעקוב מור יוסף ו"ר:י 
 הרודס בוטיק, מלכות 

(דן אילת  –מבואת בלו ) הפסקת קפה 11:05  

11: 03  

 דיון מליאה 8
 גדעון פרידמן  ד"ר  ו"ר:י

 משק החשמל והאנרגיה חדשנות ב

 החשמל חדשנות בהשגת יעדי משק אתגרי 
 סמנכ"ל אסטרטגיה, חדשנות ושינוי מבני, חברת החשמל, אמיר ליבנה

   DC AC רשתות חשמל בזרם ישר והמרת חשמל

 , טכניון יואש לברון' פרופ
 

 : דיון פתוח בנושא

 חדשנות בחשמל ובאנרגיה 
 

, אוניברסיטת בן גוריון,  אלון קופרמןפרופ.   בהשתתפות המרצים ובנוסף:
 יברסיטת תל אביב נ , אודורון שמילוביץ'פרופ. 

 
 B דן אילת, בלו

 דיון מליאה 7  
 קובי יהב ד"ר  :ו"רי 

 אנרגיה מתחדשת וייצור מבוזר 

Challenges of Connecting and Managing Renewables 
 in a Highly Congested Grid 

Maurice Adriaensen, Director and Market Area Manager DNV, Netherlands 

 מה ניתן ללמוד מהעולם -גישות מתקדמות למיצוי קיבולת הרשת 
 e-NRGYהיעוץ    מנכ"לית חברת - נורית גל ד"ר 

 

   יצור מבוזר והשפעתו על פיתוח מערכת המסירה
 סמנכ"ל תכנון ופיתוח, נגה  - עוזי זרחיה ד"ר 

 

 : מגמות עולמיות, פוטנציאל יישום בישראל, יתרונות וחסרונות  BIPVטכנולוגיית 
 , יועץ במשק האנרגיה דן וינשטוק ד"ר 

 

   דן אילת, תרשיש

13:00 

 מושב נעילה 
 "2022כנס "חשמל ואנרגיה  יו"ר ,הרצל פרידמן  יו"ר:

 : דברי סיכום
 , יו"ר אגודת מהנדסי מיזוג אוויר ואנרגיה אבי מנשה

 ההתאגדות נשיא , אמיל קויפמן

 : הרצאת סיום

 שינוי האקלים, משבר אנרגיה וכלכלה 
 BDOכלכלן ראשי  , ן הרצוגח

 דן אילת, תרשיש 

 ה קלה ארוח 14:30
 מסלול 
  יו"ר

  מיזוג אוויר 
 אנטולי ליפשיץ

 כללי
 ברונו סגל 

 חדשנות ומחקר 
 יוסי פנחסי פרופ.

 תחבורה חשמלית 
 סרג'יו הולינגר 

  בדיקות ומדידות
גיבלברג מירון   

 אנרגיה מתחדשת
 מייק גרין

 תפעול ותחזוקה
 יובל מרגוליס 

   * טרם אושר                                                                                                                                                                                                                      בתוכנית זו ייתכנו שינויים    

      www.electricity2022.com                                              .2210.31 פרטים עדכניים באתר הכנס:                                                               

http://www.electricity2022.com/

