
09:00-10:00
הרשמה והתכנסות כולל מזנון כריכים

10:00-10:45
פתיחה וברכות - זווית בינלאומית ושיתוף פעולה אזורי

באנרגיה מתחדשת
יו"ר - דורית דוידוויץ בנט, מנהלת יחידה סביבתית אילת-אילות

 Ambassador Ramiro Cibrian Uzal   -    שגריר האיחוד האירופי
  delegation of the European Commission to the state of Israel

ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי
ראש מועצת חבל אילות אודי גת

נציב איכות הסביבה והאכיפה אזור עקבה
ד"ר באשיר בילאל )ירדן(

נח כינרתי - יועץ בכיר לשמעון פרס, המשנה לראש הממשלה
פרופ' אלון טל - חבר דירקטוריון קק"ל

10:45-11:30
מושב ראשון:

הזווית הבינלאומית 
יו"ר - אשר וטורי, אוניברסיטת ת"א

1. Israel’s clean energy status in compression to the world  
Michael Liebreich, founder and CEO of New Energy   
Finance, a London-based research company specializing in the 
"green" energy market. 
2. The role of the global energy network (GEN) in 
promoting sustainable communities 
Dr. Perry P. Lev-On, The LEVON Group, LLC,   
California, USA and The Samuel Neaman Institute, Haifa, Israel

 11:30-11:45
הפסקת קפה  

 11:45-12:30
מושב שני: פאנל:

שת"פ אזורי ירדן ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת 
יו"ר קלייב ליפקין, מכון הערבה ללימודי סביבה

1.  Malec Kabarity, President of the national energy research  
center - Jordan
2.  General Mansour Abu Rashid, the head of Amman center 
for peace and development

ד"ר אהרון זוהר
ד"ר איתן יודילביץ, מנכ"ל קרן בירד

פתיחת חלק טכנולוגיות למימוש החזון

12:30-13:15
מושב שלישי: 

תחנות כוח סולריות לייצור חשמל
יו"ר - אמנון סמיד, קבוצת אגס 

1. סולל - התחנה הראשונה בישראל, סטטוס וחסמים 
אלי מנדלברג, המשנה למנכ"ל חברת סולל-מערכות סולאריות 

בע"מ
2. תכניות אורמת לאנרגיה סולרית

גד שושן, אורמת
3. התפלת מים סולרית

דני שגיא, קמ"ג
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אנרגיה בת קיימא כמנוף לפיתוח אזורי



שימור אנרגיה
יו"ר: זאב גרוס, משרד התשתיות

1. פרוייקטים לחסכון באנרגיה )חשמל ודלקים( בשיטת 
Performance Contracting כ-ESCO )ספק שירותי אנרגיה(

ניר עמרמי, מנכ"ל חברת גדיר הנדסה 
2. מגמות בתחום התרמוסולארי

מהנדס מיכאל ריינר, מנהל כרומגן ישראל 
3. מימון פרוייקטים לשימור אנרגיה
דן בר משיח, מנכ"ל אסקו ישראל

4. מודל ארבעת הפקטורים לשימור אנרגיה
מהנדס אורי דומן

16:45-17:30
מושב שישי (א): 

אנרגיות חלופיות 2 
יו"ר: דיויד ויימן, אוריון סולר

   
1. מערכות גיבוי סולריות

כמענה לצרכי השעה במשק החשמל הישראלי
גיל נזר, אינטרדן 

2.  Advanced Electrical Energy-Storage System for Wind and  
Solar Farms and for Load Leveling 
Prof. E. Peled
School of Chemistry Tel Aviv University, Tel Aviv, And EnStorage 
3. Multi Solar Desalination Plant
Eng. Ami Elazari MBA,, Millennium Electric 

מושב שישי (ב): 
דלקים ביולוגיים באזורים צחיחים - מחקרים באילת/אילות

יו"ר:  נעם אילן 

1. Macro-algal (seaweed) Biomass: an Attractive algal Biofuel
Amir Neori, Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. 
National Center for Mariculture, Eilat, Israel
2. Feedstock Possibilities for Ethanol Production In the Arava 
and Southern Israel.
Dr. Elaine Solowey, Arava institute for environmental studies

19:30
הסעה ממלון הילטון לערב גאלה חגיגי בפארק תמנע

ברכות: השר בנימין בן אליעזר, שר התשתיות הלאומיות

Keynote speech: MRI and NREL’s vision for cooperation   
with Israel
Dr. Robert San Martin, VP and Chief Science Officer for   
the Mid-West research institute 

הופעה - אנסמבל קולי רנות  
ארוחת ערב חגיגית 

13:15-14:30
ארוחת צהריים  

14:30-15:15
מושב שלישי:

טכנולוגיות סולריות ישראליות בשלב הפיילוט
יו"ר - ד"ר אברהם ארביב, משרד התשתיות הלאומיות 

1. Concentrator PV Cogeneration Solar System for Desert     
Applications
Daniel Kaftori, Di.S.P. – Distributed Solar Power Ltd and   
Abraham Kribus, School of Mechanical Engineering,
Tel Aviv University, Israel
2. EDIG's solarized turbine pilot plant 
Dr. Pinhas Doron, EDIG Ltd.
3. Luz 2 pilot and future plans
Yoel Gilon, Deputi CEO in-charge of future development,  Luz 2

15:15-15:45
מושב רביעי:

מודלים לייצור חשמל פוטו וולטאי מרכזי
יו"ר  - דני גרוסמן, הקונגרס היהודי האמריקאי

1. Cost Effective Solar Power for Israel and Jordan
Prof. David Faiman, BGU
2. A guide to emerging PV technologies 
Alon Tamari, SolarPower Ltd

15:45-16:00
הפסקת קפה וחלוקה למושבים מקבילים

16:00-16:45
מושב חמישי (א): 
אנרגיות חלופיות

יו"ר: יאיר מעיין, מנכ"ל משרד התשתיות לשעבר

1. אנרגיית רוח, האח החורג של האנרגיה הסולרית בישראל
ד"ר אברהם מלמד, מי גולן אנרגיית רוח

2. Waste to Energy and Biofuels - An environmental 
alternative to OPEC
Frank Reidel, Inter Engineering, Germany 

3. ארובות שרב, הפתרון האופטימלי?
פרופסור דן זסלבסקי, הטכניון

מושב חמישי (ב):
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08:30-09:00
רישום

09:00-09:30
פתיחה וברכות - 

יישום החזון ברמה האזורית ובניה משמרת אנרגיה
שי אביטל, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה  

אנרגיה בת קיימא כמנוף לפיתוח במועצות אזוריות בישראל
ארז קרייזלר, ראש מועצת משגב ואחראי על תכנית הפיתוח

הבר קיימא במועצות האזוריות

09:30-10:30
פאנל הנגב והגליל-אנרגיה מתחדשת כמנוף לפיתוח הפריפריה, 

הזדמנויות וחסמים
יו"ר חיים בלומנבלט, דרומה 

אודי גת, ראש מועצת אילות
מאיר סהר, מנהל הרשות לפיתוח הנגב
שמוליק ריפמן, ראש מועצת רמת הנגב

משה דוידוויץ - מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל
אבי פלדמן, ראש המטה לפיתוח ותעסוקה בנגב, משרד התמ"ת

שמואל הרשקוביץ, לשעבר מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה,
יועץ לחברת סולל

10:30-10:45
הפסקת קפה וחלוקה למושבים מקבילים

10:45-11:45
מושב שני (א):

פאנל ראשי מועצות, תכנית פיתוח בר קיימא במועצות האזוריות
 

ארז קרייזלר, ראש מועצת משגב
חנן ארז, ראש מועצת עמק יזרעאל 

לילך מורגן, ראש מועצת ערבה תיכונה
רונית דוידוביץ - מרטון, מנהלת הפרויקט

רותי פרום, משרד החקלאות
גליה בן שוהם משרד לאיכות הסביבה

אורלי רונן, מכון השל

מושב שני (ב):
השקת פרק האנרגיה בתקן הבניה הירוקה בדגש על בניה 

משמרת אנרגיה באזורים צחיחים
יו"ר: פרופסור יצחק מאיר, אוניברסיטת בן גוריון,

המכון לחקר המדבר בשדה בוקר

1. בניה מותאמת אקלים מדברי
ד"ר אביתר אראל  

2. פרויקט סחנין, זוכה מד אנק, התחרות האזורית לבניה משמרת 
אנרגיה

ד"ר שלמה קימחי, אדריכל ריאד דוורי
3. שיטות להערכת התפקוד האנרגטי של בניינים

אדריכל ערן קפטן

11:45-12:45
מושב שלישי (א):

מימון ומודלים כלכליים - ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 
יו"ר: אופיר דורון, ארנסט אנד ינג

1. היתכנות כלכלית של ייצור חשמל סולרי בעקבות התעריפים 
החדשים 

ד"ר אילן סולימן רשות החשמל
2. תפקיד החברות הכלכליות

עו"ד גידי פרישטיק
3. המגזר העסקי והשקעות באנרגיה מתחדשת

גיורא אלמוגי/תומר רשף,  אנרגיה ירוקה מקבוצת החברה לישראל
CDM .4 ופרויקטים של אנרגיה מתחדשת

עופר בן דוב, אסיף אסטרטגיות 

מושב שלישי (ב): שימור אנרגיה במבנים: מדיניות ותקינה בארץ
יו"ר:  ד"ר דויד פרלמוטר

1. כלי מדיניות לעידוד חסכון באנרגיה במבנים
יעל בר-אילן

2. הצגת פרק האנרגיה בתקן לבניה ירוקה )ת"י 5281(   
יהודה אולנדר, העמותה לבניה ירוקה

3. דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה )ת"י 5282(
ד"ר אביתר אראל

4. דיון פתוח: אתגרים ביישום התקנים לשם חסכון באנרגיה 
במבנים בארץ בהשתתפות פרופ' יצחק מאיר, אדריכליות רות 

להב, הדס ווסרמן, תמי הירש וארזה בן-אור

14:00-12:45
ארוחת צהריים

14:00-14:30
פתיחה וברכות  - אזור אילת אילות כמקרה מבחן לפיתוח אזורי 

באמצעות אנרגיה בת קיימא 

מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות,
עו"ד חזי קוגלר - תפקיד הממשלה

אודי גת, מאיר יצחק הלוי -
הכרזת יעד עצמאות אנרגטית לאזור אילת אילות

מיכאל ביטון, נציג מגבית קנדה וקהילת יהודי טורונטו

14:30-15:30
מושב רביעי: 

חזון האנרגיה בת הקיימא של אזור אילת/אילות לזכרו של 
בריאן מדווד, חלוץ האנרגיה המתחדשת בערבה הדרומית

יו"ר: אברהם ישראלי

1. מגמות במחקר ופיתוח של אנרגיה סולרית והתאמתם
לאזור אילת-אילות

פרופסור יעקב קרני, ראש המרכז לאנרגית השמש, מכון וויצמן
2. משאבי טבע בערבה הדרומית ופועלו של בריאן מדווד 

ד"ר חנן גינת, מו"פ ים המלח והערבה
3. התייחסות חברת חשמל למו"פ ושת"פ עם יזמים

בנושאי אנרגיה מתחדשת
ד"ר דויד אלמקייס, ראש אגף טכנולוגיות בחברת חשמל

4. חזון אקדמי ומחקרי לערבה
ד"ר מיכאל בייט, לשעבר המדען הראשי במשרד התשתיות

5. סקירה של יעדים וחסמים + תכנית ביצוע + תועלות לאזור  
נעם אילן, פרויקטור אנרגיה מתחדשת, יחידה סביבתית אילת אילות 
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09:00-9:30
הסעה ממלון הילטון לקמפוס אילת ורישום

09:45-9:30
ברכות 

דיקן הקמפוס באילת פרופסור שאול קרקובר
דויד לרר, מנהל מכון ערבה ללימודי הסביבה

09:45-10:30
מושב ראשון: גיוס ושילוב בעלי עניין ותושבים
להנעת פרויקטים אזורים של אנרגיה מקיימת 

יו"ר פרופסור אסף זוהר, אוניברסיטת טרנט, טורנטו

1. הנעת משאבים האנושיים לאיכות סביבה אילת-אילות
דורית דוידויץ בנט, מנהלת יחידה סביבתית אילת אילות

2. שילוב בעלי עניין ביישום אנרגיה סולרית בקרב הבדווים בנגב
חליל אל עמור, עמותת בוסתן לשלום

3. יוזמת האנרגיה הטובה והתייחסות הארגונים הירוקים  
אייל ביגר, מכון השל

11:15-10:30
מושב שני: זווית אחרת לבניה ירוקה

יו"ר: אדריכל רפי רייש

1. לקחים מהעבר הרחוק לגבי בניה אקלימית בערבה
ארכיאולוג ד"ר עוזי אבנר

2. Desert flower, a bio-climatic project in the Negev
Arch. Monique Levy, Roma 
3. Environmental law, nanoscience and green urban 
technology
ADV Christina Folman, the Levinson environmental law firm 

11:15-12:00
מושב שלישי: זווית אחרת לשימור אנרגיה

יו"ר: ניר קדמי, ראש אגף כלכלה ותקינה במשרד להגנת הסביבה

1. פיתוח מערכות גידול דגים בחקלאות ימית ובמים מלוחים 
חסכוניות באנרגיה - כמנוף לפיתוח איזורי  

נעם מוזס, חקר ימים ואגמים לישראל, 
המרכז הלאומי לחקלאות ימית, אילת

,)ATCS( 2. מערכת ניקוי אוטומטי של מחליפי חום
אמצעי בר קיימא לחיסכון

חמי שוגרמן
3. Metal Multi concials homes
 Eng. Avi Rotem
4. Energy consumption trends in the Hevel Eilot region:
A case study of four kibbutzim
Jeremy Cohen
J. Blaustein Institutes for Desert Research, BGU,
Sede-Boqer Campus

12:00-13:00
ארוחת צהריים

14:00-15:00
קיבוץ נאות סמדר: בניה מדברית ייחודי

וארובות צינון כולל מרכז האומניות הייחודי

15:15-16:15
קיבוץ לוטן: שכונה אקולוגית סולרית, מרכז חינוך אקולוגי, בניה 

מחומרים טבעיים בהדרכת אלכס צצלסקי ומיכל ויטל כולל 
הפסקה בבית התה הסולרי בקיבוץ 

16:20-17:20
קיבוץ קטורה - סיור במפעל אלגטק לייצור אצות ,הסבר מפי מנהל 

מכון ערבה דיויד לרר על תכנית מכון המחקר לאנרגיה בת קיימא 

18:00
חזרה לאילת כולל הסברים על השטחים המתוכננים לפרויקטים 

של אנרגיה מתחדשת לאורך הדרך וסיום הכנס

יום חמישי, 7 ביוני 2007 - אולם הרצאות קמפוס אילת 

13:00
קפה ויציאה לסיור בחבל אילות

15:30-15:45
הפסקת קפה וחלוקה למושבים מקבילים 

16:45-15:45
מושב חמישי (א):

פרויקטים וטכנולוגיות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת
באזור אילת אילות

יו"ר: יובל סוסקין

1. יישום תחנות פוטו-וולטאיות מסחריות באזור אילת אילות
Solarpower ,אלון תמרי

2.  ARAVA Power company and Solaria inc. CPV farms
 Ed Hofland, APC, Kibbutz Ketura

3. ייצור חשמל מאנרגית הרוח
ד"ר אלי בן דוב, אפקון תעשייות

4. השפעת טורבינות רוח אנרגיית על נדידת ציפורים
ד"ר ראובן יוסף, המרכז לצפרות ומחקר, אילת

מושב חמישי (ב):
דלקים ביולוגיים ותאורה חוסכת אנרגיה באילת אילות

יו"ר: נעם אילן

1. מיזם משותף עם חברת גרינפיול מבוסטון למחקר בתחום ייצור 
דלקים ביולוגיים מאצות
ד"ר אמיר דרורי, אלגטק

2. הקמת מתקן טיפול בפסולת והפקת ביוגז  מפסולת מוניציפאלית
אבי נוביק 

LED Region-3. מהלך להפיכת אילת-אילות ל
LED project ,עו"ד שלמה יובל

17:00-16:45
הדרכה ליזמים בתחום ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת

היבטים חוקיים ומנהלתיים הקשורים לרישוי יצרנים פרטיים לרבות 
התקנות הקשורות לכל טכנולוגיה וטכנולוגיה אגף הרישוי ברשות 

החשמל
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