
דמי השתתפות: 280 & )מחיר מוזל של 230 & לחברי איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל(

למידע נוסף והרשמה: 
מערכת תשתיות - 04-6180198  

info.tashtiot@gmail.com
נתי גרנץ - 054-2104045

ארנון מעוז - 052-6939152

פורטל תשתיות מתכבד להזמינכם ליום עיון מקצועי לתעשייה הסולארית. יום העיון מיועד ליזמים ובעלי חברות סולאריות 
ויעסוק בתחומים השונים של הקמת מערכות ומתקנים סולאריים פוטו-וולטאים.

ניטור  ועד  והתכנון  הרישוי  החל משלב  הסולארי  בענף  היזמים  בפני  העומדים  הנושאים  מכלול  את  יקיפו  ההרצאות 
ואבטחת המערכות במטרה להרחיב ולהעמיק את הידע המקצועי של העוסקים בתחום. 

יום העיון יתקיים בסינמטק ת”א, רח’ שפרינצק 2, )פינת רח’ הארבעה(. ביום חמישי 2.09.10

גז  טבעימחזורתחבורה ירוקהבנייה ירוקהאנרגיית רוחאנרגיה סולאריתתכנון סביבתי מיםהתייעלות אנרגטיתרשת חכמה

הזמנה

סדר יום 
כינוס והרשמה      - 08:30

סרט קצר על פעילות מיזם תשתיות    - 09:00

מנכ”ל איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל, עו”ד איתן פרנס. אנרגיה מתחדשת בישראל - תמונת     - 09:15
מצב   

ראש אגף הסדרה ומתודולוגיה ברשות החשמל, עודד אגמון – התפתחויות ברגולציה של הענף הסולארי    - 09:30

מנהל מחלקת לקוחות חברת החשמל במחוז חיפה, אברהם יניב - הגשת פרויקטים סולאריים לחברת      - 10:00
החשמל   

רישוי מערכות סולאריות עסקיות ובינוניות    - 10:30 
)E.R.M( מרצה: עו”ד אמנון אפשטיין - שותף במשרד עו”ד אפשטיין רוזנבלום מעוז  

הפסקת קפה ועוגה   - 11:00

היבטי מימון ומיסוי של ההסדרה החדשה למערכות סולאריות.    - 11:30 
 PwC Isreal - מרצה: רו”ח איתן גלזר - שותף וראש תחום קלינטק בקסלמן וקסלמן  

תכנון והקמת מערכות סולאריות בינוניות.   - 12:00 
מרצה: שי פורת - מנכ”ל חברת ענבר אנרגיה סולארית.  

ארכיטקטורת ממירים וחיבור מערכות סולאריות לרשת החשמל   - 12:30 
מרצה: אילן רון - מנכ”ל חברת אנרייט   

הפסקת צהריים    - 13:00

מוצרי אבטחה למיגון מערכות סולאריות    - 13:45 
מרצים: נציגי חברת רשף ביטחון יונתן קליף - מנהל טכנולוגיות מיגון, אילן שדה - מנהל פרויקטים   

תכנון מערכות סולאריות לתשואה מירבית - ניתוח מעשי    - 14:15 
מרצה: ליאור הנדלסמן - סמנכ”ל פיתוח מוצר ושותף מייסד בחברת סולאראדג’   

אבטחת מתקנים סולאריים    - 14:45 
מרצה: אורי אברהם – מנכ”ל חברת אדירים   

הדור השלישי של תאים סולאריים - טכנולוגיות העתיד לייצור פאנלים סולאריים   - 15:15 
מרצה: משה גורפינקל - נציג חברת סולאר אנרטק בישראל  

הצגת פרויקט מסע המכוניות הסולאריות הראשון בישראל    - 15:45 
מרצה: ניב הורביץ - יזם סביבתי ומפיק המסע הסולארי   

סיום   - 16:00

יום עיון בנושא מערכות סולאריות עסקיות ובינוניות - יזמות סולארית מא’ ועד ת’.

בשיתוף:

בחסות:


