הנכם מוזמנים לקורס בנושא:

רגולציה במשק החשמל

לקראת עידן חדש
מנהל מקצועי – ד"ר אילן סולימאן ISCON E&R

 4מפגשים | ימי שני | החל מה10.1.22-
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה  -מרכז הדרכה
ר ח ' ח י י ם ל ב נ ו ן  ,2 6ר מ ת  -א ב י ב
משק החשמל הישראלי נמצא בעידן של שינויים
דרמטיים מזה מספר שנים וכל שנה חדשה טומנת
בחובה התפתחויות חדשות .ממשק פסיבי הפך
המשק הישראלי למשק דינמי .הרפורמה במשק
החשמל מקבלת ביטוי במכירת תחנות של חברת
החשמל ליזמות פרטית בהיקף משמעותי .יעדי
המדינה באנרגיות מתחדשות הגיעו ל30%-
מההספק המיוצר עד לשנת  .2030עדכון של
המש"בים וכנגזרת עדכון תעריף החשמל לכלל
הצרכנים .ביסוס מנגנון סחר על בסיס  .SMPחלוקה
של רישיונות אספקה לעשרות גופים עסקיים מחוץ
למשק החשמל .פעילות מנהל המערכת מתגבשת
ומעידה על תהליך ארוך שעוד צפוי לה במערכת
היחסים עם חברת החשמל והיזמות .שוק היזמות
הפרטית במקטע הייצור וההספקה משקף השקעות
פוטנציאליות של עשרות מיליארדי  ₪בעשור הקרוב.
שיקולי עלות ושינויים הטכנולוגיים מעבירים את
מרכז הכבוד לצרכן הפרטי ולייצור מבוזר והאנרגיה
הסולארית הפכה לתחרותית לייצור קונבנציונאלי.
עולם האגירה והטעינה החשמלית הינם עובדה
מוגמרת ועוד צפויים לשנות דרמטית את מבנה
המשק העתידי.
על כל הפעילות הזאת מנצחת הרגולציה הנדרשת
להתאים עצמה לשוק משתנה כתוצאה מהרפורמה
ושינויים טכנולוגיים ובמקביל לגבש ולעצב את פני

השוק העתידי .סוגיות כבדות משקל ומאתגרות
ניצבות בפני הרגולטור .איך יושפע המשק מכניסה
של טכנולוגיות חדשות כגון אגירה במקום הצרכנות.
איך יושפע המשק מחשמול התחבורה? איך מגבשים
את מבנה התעריפים לצרכן וליצרן לאור השינויים
בפעילות מקטע הייצור במשק? האם מודל הסחר
המתגבש בעידן מעבר יעבוד כראוי? כיצד לפתח
את התחרות מקטע האספקה באופן תחרותי ואיך
חברת חשמל תתמודד עם העידן החדש?
קורס רגולציה במשק החשמל משלב היבטים שונים
של הפעילות במשק החשמל  -טכנולוגיה ,כלכלה
ומשפט .הקורס המתקיים למעלה מ 10-שנים ,שם
לו למטרה לספק סקירת עומק של הרגולציה במשק
החשמל הישראלי בהיבטים השונים ולהקנות כלים
יישומיים להבנה וניתוח המשק .הקורס יבחן את
השינויים המתרחשים והצפויים להתרחש במשק
החשמל בעת הנוכחית ובראיה צופה פני עתיד.
ההרצאות בקורס יינתנו על ידי גורמי מפתח ברגולציה
הישראלית ובמשק החשמל הישראלי .במסגרת
הקורס נבחן בין היתר את הנושאים הבאים :מה
תפקידה של הרגולציה במשק החשמל? תפקידו של
מנהל המערכת? מדיניות ורגולציה במקטעי הייצור,
הולכה ,חלוקה והספקת חשמל; חברת החשמל –
מבט לעתיד; יזמות פרטית; הצרכן במשק החשמל;
חשמל מבוזר – המשק העתידי ועוד.

תוכנית הקורס
מפגש  – 1מדיניות משק החשמל – 10.1.2022
8:30

11:15

התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה
משק החשמל הישראלי – סקירה כללית
הפסקה
סקירת הרגולציה במשק החשמל הישראלי – הסביבה
החוקית והנורמטיבית לפעילות
תיכנון ופיתוח משק החשמל

14:00

סיום

8:50
9:00
11:30
13:00

מר יוסי אריה  -מנכ"ל מכון האנרגיה
ד"ר אילן סולימאן – חברת איסקון ,יעוץ כלכלה ורגולציה
עו"ד חרות חסיד – יועצת משפטית ,רשות החשמל
ד״ר עוזי זרחיה – סמנכ"ל תכנון ופיתוח ,נגה  -ניהול
מערכת החשמל

מפגש  – 2מכלול הפעילות – 17.1.2022
8:30

התכנסות וכיבוד קל
משק החשמל – עולם התשתית

10:15

מודל הסחר במשק החשמל

11:30

הפסקה
חח"י בעידן של שינויים

13:00

עלויות ותעריפי החשמל – כיצד הם נקבעים?
סיום

9:00

11:45

14:15

ד"ר אהרון בר-דב  -בעלים ומנכ״ל ,חברת בר-דב הנדסה
וניהול
מר איגור אהרונוביץ  -סמנכ״ל סחר ,נגה  -ניהול מערכת
החשמל
עו״ד גרשון ברקוביץ׳  -סגן יועמ"ש ,חברת החשמל
לישראל
מר מנחם קמיש  -כלכלן ראשי ,רשות החשמל

מפגש  – 3יזמות פרטית –24.1.2022
8:30
9:00
10:15
11:15
11:30
12:30
13:30
14:30

התכנסות וכיבוד קל
סקירת הסדרות ליזמות פרטית במשק החשמל
הסכמים לרכישת חשמל – סוגיות ושיקולים
הפסקה
משק הגז הטבעי ויזמות בתחום הגז
אגירת אנרגיה במשק החשמל
תכנון מרכזי מול תכנון מבוזר :דה רגולציה של
משק החשמל
סיום

מר יוסי סוקולר  -ראש אגף אסדרה ,רשות החשמל
עו"ד ענת קליין  -שותפה ,קליין ושות' עורכי דין
עו"ד עמית קריספין  -שותף ,קריספין ,רובינשטיין ,בלכר ושות'
מר עודד אגמון  -סמנכ"ל פיתוח עסקי ,חברת איסקון,
יעוץ כלכלה ורגולציה
עו"ד מיכאל מקייה  -שותף במשרד אגמון ושות' ,רוזנברג
הכהן ושות'

מפגש  – 4העתיד הקרוב – 31.1.2022
8:30

התכנסות וכיבוד קל
אנרגיות מתחדשות – עולם העתיד

10:00

מודלים למימון פרוייקטים במשק האנרגיה

11:00

הפסקה
רכב חשמלי
סוגיות תכנון וסטטוטוריקה במשק החשמל
מימון פרוייקטים  -נקודת מבט של הגורם המממן

14:15

דברי סיכום
סיום

9:00

11:15
12:15
13:15

14:30

מר עלאא פחורי  -ראש אגף אנרגיות מתחדשות ,רשות
החשמל
מר ליאור אבן חן  -כלכלן ראשי ,חברת איסקון ,יעוץ
כלכלה ורגולציה
ד"ר דן וינשטוק
מר זהר לביא – מומחה לרגולציית אתרים
מר זיו פרנקל  -מנהל קשרי לקוחות ,מימון ,פרוייקטים
ותשתיות ,בנק הפועלים
ד"ר אילן סולימאן

קורס רגולציה במשק החשמל
טופס הרשמה והתחייבות
שם פרטי__________________________________ :

שם משפחה________________________________ :

שם החברה_________________________________ :

תפקיד____________________________________ :

טלפון_____________________________________ :

נייד______________________________________ :

פקס_____________________________________ :

מייל______________________________________ :

כתובת החברה____________________________________________________________________________ :

לכבוד:
ביה”ס למדעי הנפט והאנרגיה ,רח’ חיים לבנון  26ת.ד17081 .
תל-אביב  ,6117002פקס ,03.6427033 :טל’ ,03.6414271 :מיילinfo@energy.org.il :

אופן התשלום:
בהעברה בנקאית לחשבון מס’
701500/85
סניף איינשטיין –  833בנק לאומי

בהמחאה לפקודת “ביה”ס למדעי הנפט
והאנרגיה”
ת.ד 17081 .ת”א 6117002

בכרטיס אשראי

במזומן

דמי השתתפות:
₪ 2,200
חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה₪ 1,900 - ,
אני מסכים לקבל דיוור מאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ו/או מבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה לרבות עדכונים
והצעות שיווקיות
המחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,קלסר תקצירי הרצאות ,הספר "נפט ומוצריו" ,הספר "גז טבעי" ,כיבוד קל ותעודה.
הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה

מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם  //לפרטים נוספיםinfo@energy.org.il // 03-6414271 :

