
משק החשמל הישראלי נמצא בעידן של שינויים דרמטיים. הרפורמה במשק החשמל יצאה לדרך ותהליך הפרטת תחנת הכוח 
של חברת החשמל בעיצומו. מנהל המערכת עושה צעדים ראשונים כשחקן עצמאי. שוק היזמות הפרטית במקטע הייצור משקף 
ושינויים הטכנולוגיים מעבירים את מרכז הכובד  השקעות פוטנציאליות של עשרות מיליארדי ₪ בעשור הקרוב. שיקולי עלות 

לצרכן הפרטי ולייצור מבוזר והאנרגיה הסולארית הפכה לתחרותית לייצור קונבנציונאלי. 

טכנולוגיים  ושינויים  מהרפורמה  כתוצאה  משתנה  לשוק  עצמה  להתאים  הנדרשת  הרגולציה  מנצחת  הזאת  הפעילות  כל  על 
ובמקביל לגבש ולעצב את פני השוק העתידי. סוגיות כבדות משקל ומאתגרות ניצבות בפני הרגולטור. איך יושפע המשק מפעילות 
מנהל מערכת עצמאי? האם מודל הסחר המתגבש בעידן מעבר יעבוד כראוי? האם כניסת יזמות פרטית בהיקפים משמעותיים 
תשנה משמעותית את מבנה העלויות? מתי ובאלו תנאים יפתח מקטע האספקה לתחרות ואיך חברת חשמל תתמודד עם העידן 

החדש? 

החשמל  במשק  הרגולציה  של  עומק  סקירת  לספק  למטרה  לו  שם  שנים   8 מזה  המתקיים  החשמל  במשק  רגולציה  קורס 
הישראלי ולהקנות כלים יישומיים להבנה וניתוח שלה. 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:
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●  משמעות הרפורמה למשק החשמל
●  תפקידו של מנהל המערכת
●  שיקולים בעבודת הרגולטור

●  מדיניות ורגולציה במקטעי הייצור

●  הולכה
●  חלוקה והספקת חשמל

●  חברת החשמל – מבט לעתיד
●  יזמות פרטית

●  הצרכן במשק החשמל
●  התייעלות אנרגטית

●  חשמל מבוזר – המשק העתידי



מפגש 4 | 11.6.19
התכנסות וכיבוד קל8:30
 ייצור מבוזר ומיקרוגריד –9:00

 ד"ר אילן סולימאןעולם המחר במשק החשמל 
חברת איסקון

 תעריפי החשמל – 10:00
ד"ר תניב רופאאיך הם נקבעים

סמנכ"לית חטיבה כלכלית פיננסית, 
רשות החשמל

הפסקה11:15
 התייעלות אנרגטית – 11:30

מר אדי בית הזבדיפנינו לאן
יועץ אנרגיה והתייעלות אנרגטית

ד"ר אילן סולימאןדברי סיכום12:45
חברת איסקון

סיום13:15

מפגש 3 | 4.6.19
8:30

התכנסות וכיבוד קל
9:00

במשק החשמלסקירת הסדרות ליזמות פרטית 

ד"ר אילן סולימאן
חברת איסקון

10:30
עולמו של היזם במשק החשמל

רו"ח ניסן כספי
גלובל פאוור

הפסקה11:30
11:45

והסכמי גז – סוגיות ושיקולים הסכמים לרכישת חשמל

משרד עו"ד GKH ראש מחלקת אנרגיה ותשתית,עו"ד ענת קליין

13:00
סוגיות מימון בפרוייקטי אנרגיה

שותפה, משרד גורניצקי ושות’עו"ד רונית רוזנשטיין בראל

סיום14:00

מפגש 2 | 28.5.19
8:30

התכנסות וכיבוד קל
9:00

 חברת החשמל לישראל – 

עו"ד גרשון ברקוביץ'חברה בעידן של אתגרים

סגן היועצת המשפטית, חברת החשמל 10:30
 אמצעים לאגירת אנרגיה

במשק החשמל
הפסקה11:45
 משק החשמל – 12:00

ד"ר אהרון בר-דבעולם התשתית 
חברת בר-דב הנדסה 13:15

 עולם הגז ומשק החשמל – 
עו"ד עמית קריספיןנקודות הממשק

KRB משרד עו"ד סיום14:15

מפגש 1 | 21.5.19
התכנסות וכיבוד קל8:30
דברי פתיחה9:00

מר יוסי אריה
מנכ"ל מכון האנרגיה

רגולציה במשק החשמל 9:10
הישראלי – מדיניות 

ומעשה

 סמנכ”לית חשמל ורגולציה,ד"ר נורית גל
רשות החשמל

הפסקה10:40
 משק החשמל הישראלי –11:00

סקירה כללית

ד"ר אילן סולימאן
חברת איסקון

יחידת ניהול המערכת12:30
אגף מערכת החשמל, המנהל הכלליחשמל פרטיים וסחר בחשמל, ניהול המערכת, מר איגור אהרונוביץ, סגן מנהל אגף ליצרני 

סיום14:00
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אופן התשלום:

  בהמחאה לפקודת “ביה”ס למדעי הנפט  בכרטיס אשראי במזומן
 והאנרגיה”

ת.ד. 17081 ת”א 6117002

  בהעברה בנקאית לחשבון מס’ 
701500/85 

סניף איינשטיין – 833 בנק לאומי 

דמי השתתפות:
 ₪ 1,800 

 חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה - 1,500 ₪

  אני מסכים לקבל דיוור מאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ו/או מבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה לרבות עדכונים 
והצעות שיווקיות

 הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה

המחיר כולל: השתתפות בהרצאות, כיבוד קל, קלסר תקצירי הרצאות ותעודה
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