הנכם מוזמנים לקורס בנושא:

רגולציה במשק החשמל הישראלי
 13ביוני  5 | 2012מפגשים | יום ד'
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה רח' חיים לבנון  26רמת אביב | אולם שרייבר
מנהל מקצועי :ד"ר אילן סולימאן" ,אילן סולימאן ייעוץ אנרגיה ורגולציה בע"מ
משק החשמל עובר בשנים האחרונות שינויים רבים – מעבר לשימוש בגז טבעי ,ייצור באנרגיות מתחדשות ,יצרנים
פרטיים" ,רשת חכמה" וביטוי נרחב לשיקולים סביבתיים .להחלטות הרגולטורים השפעה מכרעת על הכיוון אליו צועד
ויצעד משק החשמל .הקורס מקנה סקירה רחבה על סוגיות הליבה של הרגולציה במשק החשמל הישראלי והצגת כלים
יישומיים להבנה וניתוח של הרגולציה .ההרצאות יינתנו על ידי מקבלי ההחלטות המובילים מהסקטור הממשלתי ומיטב
המומחים מהסקטור הפרטי .במסגרת הקורס נבחן ,בין היתר ,את הסוגיות הבאות :מדיניות ורגולציה בתחומי הייצור,
הולכה ,חלוקה והספקת חשמל ,יזמות פרטית במשק החשמל ,אנרגיות מתחדשות ,איכות הסביבה ,התייעלות
אנרגטית ,חברת החשמל לישראל ,סוגיות מימון במשק החשמל ועוד.
דמי השתתפות בסך  .₪ 1400לחברי מכון האנרגיה  ,₪ 900לפקודת" :בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה".
נא לאשר השתתפות בפקס .03-6427033
המחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,כיבוד קל ,ספר תקצירי ההרצאות ותעודה.
מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם ,לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון.03-6414271 :

מפגש 13/6/12 - 1
8:30
9:00
9:10
10:40
11:00

התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה
משק החשמל הישראלי – סקירה כללית
הפסקה
רגולציה של משק החשמל -סקירה בינלאומית

12:30

משק החשמל – עולם הקווים והרשתות

13:30

סיום

מר יוסי אריה ,מנכ"ל מכון האנרגיה
ד"ר אילן סולימאן
מר מיכאל ריטוב -כלכלן אנרגיה
ד"ר אהרון בר דב ,מהנדס חשמל
)לשעבר מנהל מחוז דן חח"י(

מפגש 20/6/12 - 2
8:00
8:30
9:30
10:30
11:00

התכנסות וכיבוד קל
מדיניות האנרגיה של ישראל – סקטור החשמל
חברת החשמל לישראל – ממונופול ל...
הפסקה
תעריפי החשמל – איך הם נקבעים

12:30

סיום

ד"ר יהודה ניב ,מנהל מינהל החשמל

מר מנחם קמיש ,רא"ג כלכלה –
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

מפגש 27/6/12 -
8:30
9:00

התכנסות וכיבוד קל
עולם הרישוי של היזמות הפרטית

10:30
11:00
12:00

הפסקה
התייעלות אנרגטית – מחזון למציאות
המכונית החשמלית – העתיד כבר כאן?!

13:00

סיום

מר משה שטרית ,רא"ג רישוי ופיקוח
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

ד"ר דני וינשטוק ,מהנדס החשמל של
בטר פלייס

מפגש 4/7/12 – 4
8:30
9:00

התכנסות וכיבוד קל
עיקרי הרגולציה למקטע הייצור במשק החשמל

10:15
11:15
11:45

הקמת תחנת כוח קונבנציונאלית וקוגנרציה
הפסקה
תכנון משק החשמל – ראיה אינטגרטיבית )רשת חכמה
ואיכות סביבה(
סיום

13:45

עו"ד עמית קריספין ,ראש תחום
אנרגיה – גולדפרב זליגמן
מר דורון עזרא ,אדלטק
ד"ר דוד אלמקיאס ,מנהל אגף תכנון
פיתוח וטכנולוגיה ,חח"י

מפגש 11/7/12 -
8:30
9:00
9:10

התכנסות וכיבוד קל
דברי סיכום
העולם המתחדש – סטטוס נוכחי ומבט לעתיד

10:40
11:40
12:00

סוגיות מרכזיות  -חוזה  EPCוO&M -
הפסקה
מימון פרויקטים – הקמת תחנת כוח

13:00
14:00

התהליך לבניית מתקן סולארי מהמסד עד הטפחות
סיום

התוכנית נתונה לשינויים

ד"ר אילן סולימאן
מר עודד אגמון ,רא"ג הסדרה הרשות
לשירותים ציבוריים חשמל
עו"ד ענת קליין ,גרוס חודק
מר ערן ליטבק ,סמנכ"ל כספים חב'
ערבה פאוור
נציג חברה סולארית

