
בהמשך למגמת החיסונים ודעיכת מגפת הקורונה, שמחים לבשר 
על קיום הכנס התשיעי של אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת. הכנס 
יתקיים במשך יומיים בהם נתכנס סביב 9 שולחנות עגולים, שיוקדשו 
לנושאים הבוערים בשוק האנרגיה הנקייה. הכנס יהיה מגוון ומקצועי 

ויאפשר לקהילת האנרגיה הישראלית להיפגש.

ועדת ההיגוי שמחה להזמין בעלי/ות עניין להגיש מועמדות להשתתף 
כחברי/ות פאנל בשולחן עגול שיערך ב-16 בדצמבר.

בהתאם לנושאים של השולחנות העגולים, יש להציג את ההיבט 
אותו את/ה רוצה להביא לשולחן. לדוגמה – רגולציה, עסקים, 
פיתוח וחדשנות, יוזמה פורצת דרך, מחקר ייחודי, ניסיון רלוונטי, 

סיפורי הצלחה, אתגרים.

ניתן להגיש כל נושא שיח שנראה לך רלוונטי לתחום השולחן.

תאריך היעד להגשה: 1.6.2021

למידע נוסף והגשת הבקשות יש להיכנס לאתר האינטרנט של 
eilatenergy.org/round-tables :האירוע

בברכה,
דורית בנט ונעם אילן, יו"רים שותפים

השולחנות העגולים

 אתגרים במימוש יעד 30% מתחדשות עד 2030
יו"ר: יובל זהר, מנהל תכנון מדיניות וחרום, רשות החשמל / איתן 

פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל.

 חזון כלכלת מימן
יו"ר: דר' גדעון פרידמן, מדען ראשי משרד האנרגיה / ד"ר יעל 

בראש הרמן, משרד האנרגיה

 אגירת אנרגיה המהפכה שבדרך
יו"ר: לימור נקר-וינסנט,  סמנכ"לית קרן בירד לפיתוח עסקי 

ומנהלת קרן בירד אנרגיה

 חוסן אנרגטי עירוני
יו"ר: יוני הרן, מייסד הקבוצה לקיימות / אלעד טופל מרכז עיר 

חכמה באילת.

 תחבורה נקייה
יו"ר: נועם אילן, סמנכ"ל אלקטריאון ויירלס

מימון אקלימי- מה זה ואיך אפשר להרוויח מזה? מגמות 
חדשות להשקעה נקייה והסטת השקעות, אתגרים ופערים 

 במימון אקלים
 GITA Global Impact יו"ר: ליהיא סקולר, מייסדת ומנכ"לית

Tech Alliance

 חדשנות כמנוף לקידום משק החשמל העתידי בישראל
יו"ר: אלעד שביב, מנכ"ל איגוד לאנרגיה חכמה / צביה ברון 

מנהלת החדשנות בחברת החשמל

 צמיחה כלכלית ירוקה
יו"ר: נגה לב ציון, מנכלית משותפת של Value^2 הבית 
להשקעות אחראיות, ומנכ"לית חברת המחקר והייעוץ 

.Greeneye

 100% מתחדשות בתאגידים גדולים בישראל
יו"ר: עומר תמיר מנכ"ל אקו-טריידס / ג'רארד ברסלבסקי 

.IREC Standard Foundation מזכ"ל

קול קורא למומחי/ות תוכן 
ומרצים/ות לשולחנות עגולים

לאנרגיה
מתחדשת

הכנס ה-9 של אילת-אילות

15-16 בדצמבר 2021, מלון דן אילת.
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