הנכם מוזמנים לקורס בנושא:

רגולציה במשק החשמל הישראלי

 8בנובמבר  5 | 2016מפגשים | יום ג'
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה רח' חיים לבנון  26רמת אביב | מרכז ההדרכה
מנהל מקצועי :ד"ר אילן סולימאן"ISCON E&R" ,
משק החשמל הישראלי נמצא על פרשת דרכים מזה מספר שנים .מבנה הרגולציה השתנה עם העברת רשות החשמל להיות חלק
ממשרד האנרגיה ,הרפורמה במשק החשמל לה כולם מייחלים טרם גובשה וטרם הוכרע עתידה של חברת החשמל ומבנה המשק
העתידי .היצרנות הפרטית מתנהלת באי ודאות והשינויים הטכנולוגיים מעבירים את מרכז הכבוד לצרכן הפרטי ולייצור מבוזר .עולם
ההתייעלות האנרגטית טרם מיצה את הפוטנציאל הגלום בו.
מטרת הקורס לספק סקירת עומק של הרגולציה במשק החשמל הישראלי ולהקנות כלים יישומיים להבנה וניתוח של הרגולציה
הקיימת .הקורס יבחן את השינויים המתרחשים והצפויים להתרחש במשק החשמל בעת הנוכחית.
ההרצאות יינתנו על ידי גורמי מפתח ברגולציה הישראלית ובמשק החשמל .במסגרת הקורס נבחן בין היתר את הנושאים הבאים :משק
החשמל הישראלי לאן? מבנה הרגולציה במשק החשמל – עידן של שינוי; מדיניות ורגולציה במקטעי הייצור ,הולכה ,חלוקה והספקת
חשמל; חברת החשמל – מונופול בדרך לאן?; יזמות פרטית; הצרכן במשק החשמל ; התייעלות אנרגטית; חשמל מבוזר – עידן
המיקרוגריד

דמי השתתפות בסך  .₪ 1,600לחברי מכון האנרגיה  ,₪ 1,200לפקודת" :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 :

 – 8.11.2016מפגש 1
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

דברי פתיחה

מר יוסי אריה ,מנכ"ל מכון האנרגיה

9:10

רגולציה במשק החשמל הישראלי – מדיניות ומעשה

גב' נורית גל ,סמנכ"לית חשמל

10:40

הפסקה

11:00

משק החשמל הישראלי – סקירה כללית

13:30

סיום

ורגולציה ,רשות החשמל
ד"ר אילן סולימאן – חברת איסקון,
יעוץ כלכלה ורגולציה

 – 15.11.2016מפגש 2
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

חברת החשמל לישראל – ממונופול ל...

10:15

משק החשמל – עולם הקווים והרשתות

11:30

הפסקה

11:50

תעריפי החשמל – איך הם נקבעים

13:30

סיום

מר משה בכר ,לשעבר משנה למנכ"ל
חח"י
ד"ר אהרון בר-דב ,חברת בר-דב
הנדסה
משה עמית ,ראש היחידה לכלכלה,
תכנון פיננסי ותעריפי חח"י

 – 22.11.2016מפגש 3
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

עולם הרישוי של היזמות הפרטית

10:15

עיקרי הרגולציה למקטע הייצור במשק החשמל

11:15

הפסקה

11:30

הסכמים לרכישת חשמל – סוגיות ושיקולים

12:30

סוגיות סביבה במשק החשמל

13:30

סיום

מר משה שטרית ,רא"ג רישוי ופיקוח
רשות החשמל
עו"ד עמית קריספין ,ראש תחום אנרגיה
– גולדפרב זליגמן
עו"ד ענת קליין ,ראש מחלקת אנרגיה
ותשתית – משרד עו"ד GKH
ד"ר יבגניה ברנשטיין ,ייעוץ איכות סביבה

 – 29.11.2016מפגש 4
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

אנרגיות מתחדשות – מדיניות הממשלה

11:15

הפסקה

11:30

משק החשמל – נקודת מבט צרכנית

עו"ד נעמה שווייקה -אנרגיה ורגולציה

12:30

מיקרוגריד – עולם המחר במשק החשמל

אלעד שביב ,חברת מיקרוגריד ישראל

13:30

סיום

ד"ר אילן סולימאן – חברת איסקון ,יעוץ
כלכלה ורגולציה

 – 6.12.2016מפגש 5
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

דברי סיכום

9:10

"הקמת תחנות כוח – שיקולי הגורם המממן"

10:30

התייעלות אנרגטית – לאן פנינו

12:00

הפסקה

12:30

אמצעים לאגירת אנרגיה במשק החשמל

13:30

סיום

ד"ר אילן סולימאן – חסרת איסקון ,יעוץ
כלכלה ורגולציה
ליאור מנצר – מנהל קשרי לקוחות מימון
פרוייקטי ,בנק הפועלים
ד"ר דני וינשטוק – יועץ אנרגיה

מהנדס דניאל ספייז

