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רגולציה במשק החשמל הישראלי
 20בדצמבר  5 // 2017מפגשים  //יום ד׳
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ,רח' חיים לבנון  ,26ת"א  -מרכז ההדרכה
מנהל מקצועי:

ד״ר אילן סולימאן"ISCON E&R" ,
משק החשמל הישראלי עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות .היצרנות הפרטית הפכה לחלק
אינטגרלי ומשפיע בפעילות משק החשמל .שיקולי עלות והשינויים הטכנולוגיים מעבירים את מרכז
הכובד לצרכן הפרטי ולייצור מבוזר .האנרגיה הסולארית הפכה לתחרותית לייצור קונבנציונאלי .יחד עם
זאת ,הפעילות במשק החשמל הישראלי מתנהלת ותתנהל בחוסר ודאות כל עוד לא תבוצע הרפורמה
ויוכרע עתידה של חברת החשמל ומבנה המשק העתידי.
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  -בעקבות
השינוי; מדיניות ורגולציה במקטעי הייצור ,הולכה ,חלוקה והספקת חשמל; חברת החשמל  -מונופול בדרך
לאן?; יזמות פרטית; הצרכן במשק החשמל; התייעלות אנרגטית; חשמל מבוזר  -עידן המיקרוגריד.

×

תכנית
הקורס

>>

 – 20.12.2017מפגש  – 1מדיניות משק החשמל
> 08:30

התכנסות וכיבוד קל

> 09:00

דברי פתיחה  -מר יוסי אריה ,מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

> 09:10

משק החשמל הישראלי – סקירה כללית
ד"ר אילן סולימאן – חברת איסקון ,יעוץ כלכלה ורגולציה

> 10:40

הפסקה

> 11:00

רגולציה במשק החשמל הישראלי – מדיניות ומעשה
גב' נורית גל ,סמנכ"לית חשמל ורגולציה ,רשות החשמל

> 12:30

חברת החשמל לישראל  -חברה בעידן של אתגרים
משה בכר ,יועץ אנרגיה בע״מ

> 14:00

סיום

המשך
תכנית
הקורס

>>

 – 27.12.2017מפגש  – 2מכלול הפעילות
> 08:30

התכנסות וכיבוד קל

> 09:00

משק החשמל – עולם התשתית – תחנות קונבנציונליות ורשת החשמל
ד"ר אהרון בר-דב ,חברת בר-דב הנדסה

> 10:15

הפסקה

> 10:30

תעריפי החשמל – איך הם נקבעים
ד"ר תניב רופא – סמנכ"לית חטיבה כלכלית פיננסית ,רשות החשמל

> 12:00

רגולציה ועולם הצרכנות  -עו"ד מיכאל מקייה ,יועץ משפטי ,רשות החשמל

> 13:00

עולם הגז ומשק החשמל – נקודות הממשק
עו"ד עמית קריספין ,משרד עו"ד KRB

> 14:00

סיום

 – 3.1.2018מפגש  – 3יזמות פרטית
> 08:30

התכנסות וכיבוד קל

> 09:00

עולם הרישוי של היזמות הפרטית
מר עלא פחורי ,ראש תחום ייצור והולכה ,אגף הרישוי ופיקוח רשות החשמל

> 10:30

טכנולוגיות לייצור אנרגיה מתחדשת  -ד"ר דן וינשטוק

> 11:30

הפסקה

> 11:45

הקמת תחנות כוח – שיקולי הגורם המממן
ליאור מנצר ,מנהל מערך מימון פרוייקטים ,החטיבה העסקית ,בנק הפועלים

> 13:00

עולמו של היזם במשק החשמל  -רו״ח ניסן כספי ,גלובל פאוור

> 14:00

סיום

 – 10.1.2018מפגש  – 4אנרגיה ירוקה והיבטי סביבה
> 08:30

התכנסות וכיבוד קל

> 09:00

הסכמים לרכישת חשמל – סוגיות ושיקולים
עו"ד ענת קליין ,ראש מחלקת אנרגיה ותשתית – משרד עו"ד GKH

> 10:15

סוגיות סביבה במשק החשמל  -ד"ר יבגניה ברנשטיין ,ייעוץ איכות סביבה

> 11:15

הפסקה

> 11:30

אנרגיות מתחדשות – מדיניות ,רגולציה והלכה למעשה
ד"ר אילן סולימאן – חברת איסקון ,יעוץ כלכלה ורגולציה

> 13:30

סיום

 – 17.1.2018מפגש  – 5עולם המחר
> 08:30

התכנסות וכיבוד קל

> 09:00

מיקרוגריד – עולם המחר במשק החשמל
מהנדס דניאל ספייז ,חברת מקירוגריד ישראל

> 10:00

אמצעים לאגירת אנרגיה במשק החשמל
מהנדס דניאל ספייז ,חברת מקירוגריד ישראל

> 11:00

הפסקה

> 11:15

התייעלות אנרגטית – לאן פנינו  -מר אדי בית הזבדי

> 12:30

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

> 13:00

סיום
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רגולציה במשק החשמל הישראלי
טופס הרשמה והתחייבות
שם פרטי:

שם משפחה:

שם החברה:

תפקיד:

טלפון:

נייד:

פקס:

מייל:

כתובת חברה:
לכבוד:
ביה״ס למדעי הנפט והאנרגיה ,רח' חיים לבנון  26ת.ד ,17081
תל-אביב  ,6117002פקס ,03.6427033 :טל' ,03.6414271 :מיילinfo@energy.org.il :
אופן התשלום:
בהמחאה | לפקודת "ביה״ס למדעי
הנפט והאנרגיה" ת.ד  ,17081ת"א 6117002

בהעברה בנקאית | לחשבון מס' ,701500/85
סניף איינשטיין  ,833 -בנק לאומי

דמי השתתפות:
 1,800ש״ח
חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  1,500 -ש״ח
 êהמחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,כיבוד קל ,ספר תקצירי ההרצאות ותעודה ê

הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה
מספר המקומות מוגבל  -מהרו להירשם  //לפרטיםwww.energy.org.il // 03-6414271 :

במזומן

