
ועידת תשתיות 
ישראל 2014 מציגה: 
עם ישראל חי, 

חזק, יציב ואיתן

היום הראשון לוועידה
התכנסות, רישום וכיבוד קל 08:30-09:30

דברי ברכה – קרן חיות, סמנכ”ל מידע כנסים   09:30-09:45
GIV Solutions מאיר גבעון, מנכ”ל – “Intelligent Infrastructure“ 09:45-10:00

שר הפנים: מר גדעון סער 10:15-10:30
“האתגרים בפתרון משבר המים והביטחון התזונתי בעולם” - סער ברכה, מנכ”ל ונשיא קבוצת תהל 10:30-10:45

“אי אנרגטי במזרח תיכון משתנה” - יפתח רון טל, אלוף במיל’, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל  11:30-11:45
שר להגנת הסביבה – מר עמיר פרץ  11:45-12:00

הפסקה וכיבוד קל  12:00-12:30
“ניהול אנרגיה - המהפכה החברתית החדשה” - פליפ ברמי, מנכ”ל שניידר, אלקטריק ישראל 12:30-12:45

עופר פטרסבורג, כתב ידיעות אחרונות מראיין את פטריק קוק, דירקטור האופרציה נובל אנרג’י ישראל 12:45-13:00
                     GKH כללי אצבע לאנרגיה זולה יותר” - עו”ד ענת קליין, שותפה במשרד עו”ד“ 13:00-13:15

“ מזווית מקצועית” - דני מריאן, יו”ר איגוד המהנדסים, אוהד דנוס, יו”ר לשכת שמאי מקרקעין   13:15-13:30
ההסתברות להתחדשות עירונית – ”מודל חדש” – ד”ר רינה דגני, מנכ”ל גיאוקרטוגרפיה, מתכננת ערים  13:30-13:45

“יוקנעם – מחזון למציאות – התחדשות עירונית אמיתית“ - מר סימון אלפסי, ראש עיריית יוקנעם  13:45-14:00

ארוחת צהרים ופיזור 15:00

שר השיכון והבינוי: מר אורי אריאל 10:00-10:15

פאנל “עתיד ופיתוח תשתיות ישראל” בהנחיית נחמיה שטרסלר פרשן כלכלי. 
פאנל זה ידון ויעסוק בכל תחומי התשתיות בישראל “מים, נדל”ן, תחבורה, מים ואנרגיה

10:45-11:30

• אודי אדירי, סגן הממונה על התקציבים משרד האוצר 
• סער ברכה, מנכ”ל ונשיא קבוצת תהל

• שמעון בו חמו, מנכ”ל מקורות
• ראובן לבאון, מנכ”ל חוצה ישראל

• יוסי דסקל, מנכ”ל בומברדייר
• מוטי גטניו, מנהל חטיבת התחבורה סימנס

• שלומי אסרף, סמנכ”ל פיתוח עסקי שיכון בינוי סולל בונה תשתיות
• אורן כהן, מנהל סקטור מימון פרויקטים בנק פועלים

• עופר גלעד, מנכ”ל שטאנג בניה והנדסה בע”מ 
• אבי פנטורין, המהנדס הראשי - שפיר הנדסה 

פאנל “התחדשות עירונית –כיפת הברזל של הנדל”ן “ בהנחיית עופר פטרסבורג כתב לענייני 
נדל”ן ידיעות אחרונות. פאנל זה יעסוק וידון בהתחדשות עירונית בפריסה ארצית

14:00-15:00

• דר’ שוקי אמרני, מנכ”ל משרד הפנים
• ראובן צדוק, מנכ”ל אגודת תרבות הדיור

• עו”ד אוריתה קורנובסקי, עו”ד תמ”א 38, ייעוץ משפטי עסקאות נדל”ן
• מיקי זיסמן, מנכ”ל חברת קרדן נדל”ן  

• נחמה בוגין, שמאית מקרקעין ומשפטנית
• טרי ניומן, בעלים ישראמרין 

• עו”ד אילן שרקון, שותף בכיר במשרד שרקון בן עמי ושות’
• אלעד פורטל, מנכ”ל ובעלים פורטל גרופ נדל”ן והשקעות

• עו”ד יריב בר דיין, החברה לפיתוח והתחדשות עירונית
• מיכל בר-און, מנכ”ל אלטשולר שחם פתרונות מימון 

• ישראל ארליך, מנכ”ל חלמיש 

הוועידה משודרת 
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ועידת תשתיות ישראל 2014 מציגה: 
עם ישראל חי, חזק, יציב ואיתן

הוועידה משודרת   יחסי הציבור של הוועידה:

 2-3/09/14 בנייני האומה - ירושלים
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ועידת תשתיות 
ישראל 2014 

היום השני לוועידה
התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה 08:30-09:45

דברי מבוא - אדריכל עדן בר, בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים   09:45-10:00
שר התחבורה - מר ישראל כץ  10:00-10:15

“איך ניתן באמצעות תשתיות להפוך את התחבורה הציבורית למוצר מבוקש”?  
פרופסור אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה

11:15-11:30

מושב נדל”ן ותחבורה 

פאנל “ממשקים וקונפליקטים בפיתוח תשתיות” בהנחיית ליאור גוטמן, כתב תשתיות, 
אנרגיה ותחבורה של עיתון כלכליסט. הפאנל עוסק בסוגיה של איך בונים תשתית חכמה 

המאפשרת אידאליזציה של מקומות עבודה, תחבורה ריאלית וחניות  

10:15-11:15

 • אדריכל עדן בר, בר לוי אדריכלים
  ומתכנני ערים

• עוזי יצחקי, מנכ”ל מ. התחבורה 
• נעמי אנג’ל, מתכננת מחוז ת”א

 GIV Solutions מאיר גבעון, מנכ”ל •

הוועידה משודרת 
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“עולם חדש של פתרונות מימון ליזמים” - מיכל בר–און, מנכ”ל אלטשולר שחם פתרונות מימון 12:30-12:45

הפסקה וכיבוד קל  12:00-12:30

חזרה למליאה ראשית 13:30
“תרומת דוראד אנרגיה לפתיחת התחרות והוזלת עלויות החשמל” - אלי אסולין, מנכ”ל דוראד  13:30-13:45

מר דב צור - ראש עיריית ראשון לציון 13:45-14:00

“ניהול פרויקטים - פרקטיקה הכרחית לתוצאות עיסקיות” - גלית יסקרביץ, טיץ סגנית נשיא 
לקשרי מימשל ותעשיה ב- PMI ישראל 

13:15-13:30

פאנל “מבצע: יחידת הדיור של ישראל יוצאת לדרך” בהנחיית שלומית צור, כתבת הנדל”ן 
של עיתון גלובס. פאנל זה יעסוק בסוגיות הבאות: 0% מע”’מ, מחיר מטרה, זכויות והיתרי בניה 

וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, קידום בנייה ירוקה    

12:30-13:15

• שלמה בן אליהו, מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון 
• עמוס נחום, מנכ”ל ישראמרין

• עמית פוני, ראש מינהלת התחדשות עירונית – חברת מוריה ירושלים 
• יפית מישורי סבג, מנהלת קהילת החברים המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

• עו”ד דולפין מינצר כרמון, שותפה במשרד מינצר כרמון נסים 
• גד גרשון, סמנכ”ל יזום ותכנון נדל”ן בשפיר מגורים ובניין

• ערן ניצן, סגן הממונה על התקציבים - משרד האוצר 
• ארז כהן, שמאי מקרקעין חברת ז.כ. מחקר וסקרים

14:00-15:00               “הסברה ישראלית לקידום אינטרסים לאומיים” - בהשתתפות:
• מוטי רייף, מפיק 

• ג’ודי ניר מוזס, מנחת טלוויזיה ורדיו 
• ניר חפץ, יועץ תקשורת ואסטרטגיה

• אמיר הלוי, מנכ”ל משרד התיירות 
 • רני רהב, יחצ”ן ישראלי בעלים ומנכ”ל 

  “רני רהב תקשורת ויחסי ציבור” 
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ארוחת צהרים ופיזור 15:00

בראיון מיוחד - עופר פטרסבורג, כתב לענייני נדל”ן בידיעות אחרונות – בועז צפריר, מנכ”ל רכבת ישראל  11:30-11:45

• מוטי גטניו, מנהל תחום תחבורה, סימנס
 • עירן גולדפרב, מנכ”ל סאן פארק

• אשר דולב, רכז תחבורה באגף תקציבים - משרד האוצר 
 • אהוד רויטמן, מנהל פרויקטים רכבת ישראל וכביש 

  חוצה ישראל
• יוסי דסקל, מנכ”ל בומברדייר 

“גז לתחבורה” - גיא זילברמן, מנכ”ל דלק 11:45-12:00

מיוחד



ועידת תשתיות 
ישראל 2014 מציגה: 
עם ישראל חי, 

חזק, יציב ואיתן
היום השני לוועידה

התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה 08:30-09:45
  BDO Consulting Group דברי ברכה מנחה המושב: שאול בן שימול, שותף מנהל תחום מימון פרויקטים 09:45-09:50

“ענף ההובלה נערך לעידן הגז” - גבי בן הרוש, יו”ר מועצת המובילים והמסיעים והתאחדות בעלי מפעלי הובלה  10:05-10:15

אבי גרוסמן, מנהל מחלקת PMO, מקורות 09:50-10:05

הפסקה וכיבוד קל  12:00-12:30
“ניהול פרויקטים - פרקטיקה הכרחית לתוצאות עסקיות בתחום האנרגיה והמים”

שי דוידוב, סגן נשיא למתודולוגיה, תקינה ורגולציה, PMI ישראל
12:30-12:40

חזרה למליאה ראשית 13:30

ראיון אחד על אחד - אלי אליאס, סמנכ”ל חטיבת ההנדסה בקבוצת תהל 10:15-10:30
“חסמי מימון והזדמנויות“ - ליאור מנצר, מנהל קשרי לקוחות סקטור מימון פרויקטים – בנק הפועלים 10:30-10:45

 TMNG הגז הטבעי: תשתית פיזית ותשתית ידע” - יאיר רובינשטיין, מנכ”ל“ 10:45-11:00
GIV Solutions יוסי עפרוני, סמנכ”ל שיווק ומכירות 11:00-11:15

 Maximo עמרי הראל, מנהל מוצר – ”IBM Maximo כלים לניהול תשתיות“ 13:15-13:30

מושב אנרגיה גז ומים

פאנל “גניבת תשתיות” בהנחיית דורון הרמן - כתב פלילים של ערוץ 10   

• אורי יורן, ראש מדור תשתיות של המשטרה
• דנה זיסקינד, חוקרת ביחידת ביטחון, חברת החשמל

• יהודה פורת, קב”ט ארצי של חברת בזק
• איתן לדרר, פרקליט מחוז חיפה

• יצחק מיכאלי, ממונה על הטיפול בגניבות החשמל, חברת החשמל

הוועידה משודרת 

פאנל אנרגיה מתחדשת: מנחה שאול בן שימול - שותף מנהל תחום מימון פרויקטים  
   BDO Consulting Group -ב

11:15-12:00

• יובל זהר, מנהל תחום אנרגיות מתחדשות – משרד התשתיות הלאומיות 
• ירון סילש, מנכ”ל שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת

• איתן פרנס, מנכל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל
• דני רוזנר, מנהל היחידה לפתוח עסקי, חברת החשמל

• סטיב אלבז, מנהל פיתוח עסקי, שניידר אלקטריק
• צפריר יואלי, סמנכ”ל שיווק ופיתוח עסקי, אינלייט  נל
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מוזמנים לפאנל

“תרומת דוראד אנרגיה לפתיחת התחרות והוזלת עלויות החשמל” - אלי אסולין, מנכ”ל דוראד  13:30-13:45
מר דב צור - ראש עיריית ראשון לציון 13:45-14:00

14:00-15:00                  “הסברה ישראלית לקידום אינטרסים לאומיים” - בהשתתפות:
• מוטי רייף, מפיק 

• ג’ודי ניר מוזס, מנחת טלוויזיה ורדיו 
• ניר חפץ, יועץ תקשורת ואסטרטגיה

• אמיר הלוי, מנכ”ל משרד התיירות 
 • רני רהב, יחצ”ן ישראלי בעלים ומנכ”ל 

  “רני רהב תקשורת ויחסי ציבור” 

ארוחת צהרים ופיזור 15:00
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12:40-13:15

מיוחד


