התייעלות אנרגטית וגז טבעי
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יום חמישי  23.6.11מלון קיבוץ שפיים

במעמד שר התשתיות הלאומיות ,ד“ר עוזי לנדאו ונשיא התאחדות התעשיינים ,שרגא ברוש
חסות ראשית:
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פורטל תשתיות וועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים מתכבדים להזמינך
לכנס ותערוכה "תעשייה מתייעלת" להתייעלות אנרגטית והסבה לגז טבעי.
הכנס מיועד למגזר התעשייתי והמוסדי ומציע אפיקי חיסכון ורווח כתוצאה
ממעבר לטכנולוגיות ירוקות .קהל היעד :מנכ"לים ,מנהלי מפעלים ,מנהלי תפעול
ורכש ,ממוני אנרגיה ומנהלי אחזקה.
הכנס יתקיים ביום חמישי ,23.6.11 ,במלון קיבוץ שפיים ,בין השעות 15:45 - 8:00

סדר יום
 - 8:00התכנסות ,כיבוד קל והרשמה
 - 9:00מליאת פתיחה

דברי ברכה
ד"ר עוזי לנדאו ,שר התשתיות הלאומיות
מר שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים

דברי פתיחה
גב' נאווה סלע ,יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים
מר ארנון מעוז ,מנכ"ל תשתיות

מושב התייעלות אנרגטית
 - 9:30מדיניות ניהול אנרגיה במפעל – מהסקר עד לחיסכון
מר משה אביחי ,מנכ"ל סמארט פתרנות אנרגיה.
 – ESCO - 10:00אפיקי מימון לפרויקטי התייעלות אנרגטית.
מר דן בר משיח ,מנכ"ל אסקו ישראל.
 - 10:30הפסקת  Networkingוביקור בתערוכה
 – 11:00כך תחסכו בצריכת החשמל במפעל
מר נוראני שגיב ,המחלקה לייעול הצריכה ,חברת החשמל.
 - 11:30חיסכון באנרגיה במערכות חום גדולות בתעשייה – חידושים טכנולוגיים
מר וולקן גרדן ) ,(Volkan Gerdanיועץ הנדסי ,חברת לדיקו גרין
נציגת  Boschהעולמית )ההרצאה באנגלית(.
 - 12:00פתרונות אנרגיה ,מים ופסולת להתייעלות כלכלית בתעשייה.
ירון דינוביץ ,מהנדס פרוייקטים ,ואוליה.
 - 12:30פאנל קידום התייעלות אנרגטית בתעשייה:
משתתפים:
מר אדי בית הזבדי – מרכז בכיר לתקינה ואכיפה ,משרד התשתיות
ד"ר שחר דולב – מנהל המחקר ,הפורום הישראלי לאנרגיה
מר אודי אדירי – רכז אנרגיה ,אגף התקציבים ,משרד האוצר
מר משה בן יאיר  -מנהל אגף הנדסה ברשות החשמל
מר פיליפ ברמי  -מנכ“ל שניידר אלקטריק ישראל
מנחה :מר יואל וייל ,מנכ"ל M&S
 - 13:15ארוחת צהריים

מושב גז טבעי  -המהפיכה מתקרבת
 - 14:15התחברות לגז הטבעי :היבטים כלכליים ,תפעוליים ,הנדסיים ותכנוניים
ארנון רונד  -מנכ"ל חברת הלוי דוויק ,יועצי משרד התשתיות.
 - 14:45היבטי בטיחות בשימוש בגז טבעי  -נציג רשות הגז הטבעי
 - 15:15הסבת המפעל לגז טבעי – היבטים טכנולוגיים
 - 15:45סיום
דמי השתתפות ₪ 290) ₪ 390 :לחברי התאחדות התעשיינים( כולל מע"מ
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לחץ להרשמה

חסויות:

Smart Energy Ltd

להרשמה ומידע נוסף:

info@tashtiot.co.il
מערכת תשתיותwww.tashtiot.co.il :
info@tashtiot| 09-9568669 | www.tashtiot.co.il
rinat@industry.org.il | 03-5198807 | www.industry.org.il
התאחדות התעשייניםwww.industry.org.il :
rinat@industry.org.il

