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הכל אפשרי!

אביזרים ומערכות צנרת בריתוך פנים לפי הזמנה
ייצור אביזרים ומכלולי צנרת-סיגמנטים, בריתוך פנים BW, במגוון רחב של קטרים,

מיוצרים במיוחד לפי המפרט שלך במפעל הפבריקציה המתקדם של פלסאון.

משרד מכירות:  קרית שדה התעופה בן גוריון, ת.ד. 85 נתב”ג
טל: 073-2333777, פקס: 073-2333700  שירות לקוחות:  טל. 073-2333733, פקס. 073-2333772

E-mail:israel@plasson.co.il      www.plasson.co.il

Plasson Fabrication
פלסאון פבריקציה
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ברכת נשיא התערוכה, פרופ' אבנר עדין:

יוזמות למעשים ורעיונות לעסקים
לבאי ומציגי תערוכת קלינטק 2013 שלום רב,

המאה ה-21 עומדת בסימנים של גידול אוכלוסין, שינוי אקלים, משאבי טבע מתכלים ומזדהמים ומהפכה כלכלית שאת 
והמקומית  הגלובלית  ברמה  וחברתיים  כלכליים  טכנולוגיים,  בפנינו אתגרים סביבתיים  מציבים  יישורנו. אלה  מי  סופה 
ביטוי  והמוצאים  עמם  וההתמודדות  האתגרים  מבחינת  העולמית  התמונה  של  בבואה  מהווה  ישראל  מדינת  כאחת. 

בתערוכה והוועידה הבינלאומית "קלינטק 2013 - הזירה העסקית".

התערוכה נפתחת באווירה עסקית של כנס משקיעים ומתמקדת בקשר ההדוק בין מים ואנרגיה הנמצאים במחסור. נושאי 
המיחזור, הבניה הירוקה, היעילות האנרגטית, גז טבעי, אנרגיות מתחדשות ויחסי הגומלין ביניהם, שיידונו ויוצגו, יוצרים 

כאן מיקרוקוסמוס ממוקד ונגיש, העוזר לבנות את תמונת המצב העדכנית כבסיס להחלטות נכונות ובנות קיימא. 

מפגשים בין התעשייה, הפתרונות הטכנולוגיים והמימון יסייעו לחברות ישראליות ובינלאומיות לקדם פתרונות טובים 
לסביבה. יחד, סביב השולחנות ובין הביתנים, יהפכו יוזמות למעשים ורעיונות לעסקים - וכמובן שגם הסביבה תרוויח. 

אני מברך את מבקרי ומשתתפי "קלינטק 2013" מכל קצוות תבל ומישראל שיעשו עסקים טובים, יקבלו רעיונות ותשובות 
לאתגרים הסביבתיים, העומדים בפניהם ושפשוט - ייהנו. 

פרופ' אבנר עדין

נשיא קלינטק 2013 

ובחיסכון  אנרגטית  התייעלות  בתחום  דרך  פורצת  בע"מ  קרור  ג.ו.  חברת 
ליהנות  ללקוחותיה  ומאפשרת  והקפאה,  קירור  במערכות  באנרגיה 
מקצועיות  פעולות  סדרת  בזכות  תקדים,  חסר  באנרגיה  מחסכון 
האנרגטי  במדד   20-70% בין  וחוסכות  התפוקה,  כוח  את  המגדילות 
ניסיון  על  מתבסס  בע"מ  קרור  ג.ו.  של  המהפכני  הפתרון  השוטף! 
מערך  לפתח  החברה  מומחי  את  שהביא  בתחום,  שנים  עשרות  של 
פתרונות ייחודי המהווה ערך מוסף ללקוח. מהלך זה מתבטא בהגדלה 
בצריכת  הורדה משמעותית  או  במתקן  כוח התפוקה  של  משמעותית 
ורווחיים מעבר לציפיות בשורה  כיעילים  החשמל. מהלכים אלו הוכחו 

של פרויקטים בחברות המובילות בתעשייה ובמסחר בישראל.

הערכה 

ראשונית 

לבדיקת 

התייעלות 

אנרגטית 

ללא עלות
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10 הרשויות הירוקות בישראל 
לשנת 2013

 הטקס יתקיים ב-29 ינואר בשעה 17:30

 נתניה, הרצליה, הוד השרון, ראש העין, נס ציונה, 
כפר הורדים, עמק חפר, לב השרון, באר-שבע ויבנה
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ובחיסכון  אנרגטית  התייעלות  בתחום  דרך  פורצת  בע"מ  קרור  ג.ו.  חברת 
ליהנות  ללקוחותיה  ומאפשרת  והקפאה,  קירור  במערכות  באנרגיה 
מקצועיות  פעולות  סדרת  בזכות  תקדים,  חסר  באנרגיה  מחסכון 
האנרגטי  במדד   20-70% בין  וחוסכות  התפוקה,  כוח  את  המגדילות 
ניסיון  על  מתבסס  בע"מ  קרור  ג.ו.  של  המהפכני  הפתרון  השוטף! 
מערך  לפתח  החברה  מומחי  את  שהביא  בתחום,  שנים  עשרות  של 
פתרונות ייחודי המהווה ערך מוסף ללקוח. מהלך זה מתבטא בהגדלה 
בצריכת  הורדה משמעותית  או  במתקן  כוח התפוקה  של  משמעותית 
ורווחיים מעבר לציפיות בשורה  כיעילים  החשמל. מהלכים אלו הוכחו 

של פרויקטים בחברות המובילות בתעשייה ובמסחר בישראל.
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דבר שר האנרגיה והמים, דר' עוזי לנדאו:

"צעד ענק לקראת שחרורינו 
מתלות במקורות אנרגיה זרים"

באי תערוכת "קלינטק 2013" המכובדים,
 

 המטרה שהצבתי לעצמי ולאנשי משרדי עם כניסתי לתפקיד שר האנרגיה והמים - הענקת עצמאות ובטחון בתחומים
 אלה למדינת ישראל. יעד זה ימומש בשנת 2020, אז נגיע לכ-20% רזרבה בייצור החשמל. 20% מהחשמל ייוצר על ידי

יצרני חשמל פרטיים,  10% ייוצר מאנרגיות מתחדשות, 10% עד 20% ייוצרו מהתייעלות אנרגטית.
 בקיץ האחרון, עמד המשק הישראלי תחת איום של בצורת חשמל. כתוצאה משיתוף הפעולה בין גורמי הממשלה,

 התעשייה והמשק אותו הוביל המשרד, והודות להירתמות הציבור הרחב, עברנו את הקיץ בשלום.
 הבולט בצעדים שנקטנו למניעת חשש לבצורת חשמל בעתיד וליצירת תחרות - הכנסת יצרני חשמל פרטיים למשק
בעבודת נמלים עקשנית פירקנו חסמים שתקעו את המהלך הזה במשך 15 שנה. וכך נמצאות כיום  האנרגיה. 
 בתהליכי הקמה תחנות כוח פרטיות שתייצרנה כ-3000 מגה וואט עד שנת 2020, כשקרוב למחציתם יוזרמו

 לרשת החשמל כבר בחודשים הקרובים. הרווח כולו של אזרחי ישראל, שיזכו לחשמל נקי וזול יותר.
 ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות נתקל בקשיים ובחסמים שונים. כדי לקדמו החלטנו להעניק רוח גבית
 לשמש, ולהסיט 300 מגה וואט ממכסת ייצור החשמל באמצעות אנרגיית הרוח לייצור חשמל סולארי. מהלך זה

 עתיד לקרב אותנו ליעד הממשלתי לייצור 10% מהחשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות עד לשנת 2020.
 במטרה לעודד חסכון בחשמל, סבסדנו עד כה מאות אלפי נורות חסכוניות, והחלפת אלפי מזגנים ועשרות אלפי
 מקררים במוצרי חשמל יעילים מבחינה אנרגטית. כל זה נעשה תוך הדגשת יצירת צדק חברתי באמצעות סבסוד
 עודף לאוכלוסיות חלשות. הצרכן נהנה מהנחות, ומשק החשמל מייצר פחות. מבצעים אלו השפיעו על הורדת מחירים

 בשוק כולו, ויצרו מודעות מוגברת ומעבר לרכישת מוצרים חסכוניים באנרגיה.
הבשורה המשמעותית ביותר מגיעה אלינו מהים, שם נשלמת הקמת אסדת ההפקה של הגז הטבעי מפרויקט 
. הגז הטבעי, שצפוי להיכנס לשימוש כבר ברבעון השני של שנה זו, הוא מנוע הצמיחה הגדול ביותר של המשק  "תמר"
הישראלי אי פעם. מדובר במהפיכה של ממש במשק האנרגיה. החשמל יהפוך ליעיל יותר, נקי יותר וזול יותר. הפקת 
תחליפי הדלק לתחבורה תהווה צעד ענק לקראת השחרור שלנו מהתלות במקורות אנרגיה זרים ובמיוחד בנפט הערבי. 
שימושי הגז הטבעי  בתעשייה יפתחו תחומי תעסוקה חדשים ועוד. המאגרים נמצאים אלפי מטרים מתחת לקרקעית 

הים, אך בכל הקשור לאפשרויות השימוש בהן - השמיים הם הגבול. 
 מהפיכה נוספת הקשורה בים היא מהפיכת ההתפלה שביצענו, ועמה הוצאנו את משק המים מן המשבר הקשה בו
 היה נתון. במסגרת הפרויקט, שאין כדוגמתו בעולם, מותפלים כיום בישראל למעלה מ-300 מליון מטר קוב מי-ים.
 בתוך כשנתיים נגיע להיקף של 600 מיליון מטר קוב, שמשמעו מעבר של 80% מצריכת המים הביתית למים מותפלים.
 לא לעיתים קרובות זוכה שר לקצור את פרי עמלו ואני גאה ונרגש שכל זה קורה בקדנציה שלי. יחד עם זאת, עוד
שר של  שולחנו  על  יונחו  הכנס,  באי  אתכם  שיעסיקו  הללו,  הדברים  ולעשות.  לתקן  יש  עוד  והרבה  הדרך   ארוכה 

האנרגיה והמים הבא של מדינת ישראל.

בברכה, 
עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים
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ÌÈÓÂ‰ÈÊ ̇ ÚÈÓÏ ̃ ÈÂ„Ó‰ ÔÂ̄ ˙Ù‰ ÆÔ¯ÂÏÎ
ÆÛÂËÙË‰ ̇ Î¯ÚÓ· ̇ ÂÓÈ̇ Ò ̇ Â̄ Â̂ÂÈ‰Â

±≠∏∞∞≠∑∑≠∏∏≠∑∑

ÔÂÈÓ‰

Ó¢Ú· ÌÈÈÓÈÎ ÌÈ¯ÓÁÂ ÌÈ˘„
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www.deshanim.co.il

®

 ‰˘È‚¯ ‰ÓÈ˘Ó ‰È‰ ‰È˜˘‰ ÈÓ· ‰¯ÏÎ‰ ÚÂˆÈ·
 ˙ÂÚËÓ ‰‡ˆÂ˙Î Ì‡ ÔÈ· ¨ÔÂÎ ‡Ï ÔÂÈÓ Æ„ÁÂÈÓ·

 ¯ÒÂÁ Ì˙Ò Â‡ ‰Ù˜Â˙ ‚Ù˘ ‰ÒÈÓ˙ ¨˘Â‡
 ¨˙Âˆ‡Â ˙˜Â¯È ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ¨Ú„È

 Â˜‰ Í¯Â‡Ï ÌÈÂ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÂÓÈ˙Ò ÌÈ¯ˆÂÈ‰
Æ‰„ÈÁ‡ È˙Ï· ‰È˜˘‰Ï Ô‡ÎÓÂ

 ˙‡ ‰Á˙ÈÙ ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙ ÌÈ¯ˆÂÓ Ï¢ÈÎ ˙¯·Á
 ‰¯ÏÎ‰ Ô˜˙Ó ¨(ChloRun) ¢Ô¯ÂÏÎ¢‰ ˙Î¯ÚÓ
 ˜ˆÂÓ ¯ÂÏÎ ¯Â˜Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚ‰ ÈËÓÂËÂ‡
 ¨˙È·¯ÈÓ ˙ÂÁÈË·· ¨‰¯ÏÎ‰‰ ˙ÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï

Æ˙ÂÏÈÚÈ·Â ˙ÂÏ˜· ¨˙Â˜È„·

 ÏÈÎÓ‰ ÊÎÂ¯Ó ˜ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚ ¢Ô¯ÂÏÎ¢‰ ˙Î¯ÚÓ
ÆÏÈÚÙ ¯ÂÏÎ μ∂•

 ÌÚ Í‡ ¨„ÁÂÈÓ· ‰ÓÎÁ ˙Î¯ÚÓ ‰È‰ ¢Ô¯ÂÏÎ¢‰ ˙Î¯ÚÓ
 Æ˘Ó˙˘ÓÏ ˙È˙Â„È„ÈÂ ‰ÏÚÙ‰Ï ‰ËÂ˘Ù ˙‡Ê

 ·¯ ˜ÂÈ„·Â ˙ÂÁÂ· ¨˙ÂÏ˜· ˙¯˘Ù‡Ó ¢Ô¯ÂÏÎ¢‰ ˙Î¯ÚÓ
 Æ˘Â¯„Ï Ì‡˙‰·Â ÌÂ˜Ó· ‰È¯Ë ‰ÒÈÓ˙ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÔÈÎ‰Ï

 ¨ÚÂÈ˘‰ ˙Ú· ‰‰Â·‚ ˙ÂÁÈË· ˙Ó¯· ÔÈÈËˆÓ ¢Ô¯ÂÏÎ¢‰
 ÌÈÓ· ˙ÂÈˆÓÂÁ‰ ˙Ó¯ ÏÚ ˙ÈÏÓÈÈÓ ‰ÚÙ˘‰ ÏÚ· ÂÈ‰

ÆÔ„ÈÒ Ï˘ ˙Â¯·Ëˆ‰Ï Ì¯Â‚ ÂÈ‡Â

 ˙‡ ı¯‡· ˙˜ÂÂ˘Ó ¨ÌÈÈÓÈÎ ÌÈ¯ÓÁÂ ÌÈ˘„ ˙¯·Á
 ˙Â¯È˘Â ˙ÈÎË ‰ÎÈÓ˙ ˙˜ÙÒÓÂ ¢Ô¯ÂÏÎ¢‰ ˙Î¯ÚÓ

ÆÁÂ˜ÏÏ ÈÚÂˆ˜Ó
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ברכת שר התמ"ת, שלום שמחון:

"ההזדמנויות הטמונות בתעשיית הקלינטק 
מציבות אתגר הולם לתעשייה הישראלית"

 ,CleanTech 2013 ברצוני לברך את מארגני ובאי תערוכת

תעשיית הקלינטק, המהווה בשנים האחרונות את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים בכלכלה הגלובאלית, נולדה והתפתחה לנוכח 
ההבנה כי האנושות חייבת לשמור על משאבי הטבע ולייצר ולצרוך בדרכים ידידותיות לסביבה. 

עליית מחירי הנפט, הידלדלות משאבי הטבע, המחסור במים, התחממות כדור הארץ והזיהום הסביבתי הביאו לעלייה הולכת 
וגוברת בתעשייה זו. היום כבר ברור כי אין עתיד בתעשייה, כמו גם בחקלאות, שאיננה ידידותית לסביבה. שוק הקלינטק הנאמד 
המתמיד  והמאמץ  מתחדשת  לאנרגיה  המעבר  עם  הבאות  בשנים  לגדול  עוד  צפוי  דולרים  מיליארדי  מאות  של  בהיקף  היום 

להתייעלות אנרגטית ולפיתוח טכנולוגיות ידידותיות לסביבה. 
ההזדמנויות הטמונות בתעשיית הקלינטק מציבות אתגר הולם לתעשייה הישראלית, הידועה בהון האנושי האיכותי שלה ובמו"פ 
המתקדם. יתרונה היחסי של ישראל בכל הנוגע להון האנושי, לצד הניסיון שצברה בשל המחסור במשאבי הטבע ובעיקר במים, 
הם שיציבו את תחום הקלינטק כמנוע הצמיחה העתידי של כלכלת ישראל, וכבסיס איתן לשיתוף פעולה בינלאומי. זו ההזדמנות 

הגדולה שלנו להוות את ראש החץ לכלכלות העולם בתחום זה. 
משרד התמ"ת בראשותי, בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים, מובילים את התוכנית הלאומית לקידום תעשיות המים והאנרגיה 
המתחדשת - ISRAEL NEWTech. המשרד על כל אגפיו מחויב לפיתוח תעשייה זו ופועל במגוון מישורים: פיתוח המשאב 
סיוע במענקים להשקעות, מיתוג  וייצור,  באזורי תעשייה להקמת מתקני הדגמה  מו"פ, שימוש מושכל  מגוון תוכניות  האנושי, 

ומיצוב התעשייה הישראלית בשוק העולמי, קידום היצוא ומשיכת השקעות זרות לארץ. 
בשנים האחרונות מוביל המדען הראשי במשרדי פעילות רחבה בתחומי הקלינטק השונים. מניתוח נתוני המדען הראשי עולה, כי 
בתקופה שבין 2007-2012 ניתנו מענקי מדען בהיקף כולל של כ-700 מיליון שקלים, שתמכו בכ-450 פרויקטי מחקר ופיתוח 
האנרגיות  בתחומי  פרויקטים  זה  בכלל  קלינטק.  במו"פ   ₪ מיליארד  כ-1.25  של  כוללות  השקעות  ומינפו  הקלינטק  בתחומי 
המתחדשות, המים, התייעלות אנרגטית, הפחתת פליטות גזי חממה, איכות הסביבה, סמארט גריד, תחליפי נפט לתחבורה ועוד. 
כמו כן, ניתן לראות בשנים האחרונות מגמה עקבית של התחזקות שיעור מענקי הקלינטק מכלל מענקי המדען, דבר המצביע על 
העניין הגובר שיש לתעשייה הישראלית עתירת הידע בתחומי הקלינטק ועל הפוטנציאל הרב שתחום זה טומן בחובו לביסוס מנוע 

צמיחה נוסף במשק הישראלי. 
המדען הראשי תומך בתעשיית הקלינטק באמצעות כלל הכלים שמפעילה לשכת המדען הראשי, בהם קרן המו"פ, תכניות מגנ"ט, 
תכנית החממות הטכנולוגיות, תכנית תנופה ומגוון תכניות השת"פ הבינ"ל. בנוסף, מפעילה לשכת המדען הראשי כלים ייעודיים 
לתחום הקלינטק, ומקצה תקציבים ייעודיים לתחום זה, בהתאם להחלטות הממשלה ותכניות לאומיות, כגון התכנית להפחתת 

פליטות גזי חממה והתכנית לעידוד פיתוח טכנולוגיות שיפחיתו את התלות העולמית בנפט.  
לפני כחודש הושקה תכנית ייחודית על ידי המדען הראשי לעידוד השקעות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה, אשר נותנת תמריצים 
הן לחברות הפועלות בתחום תחליפי הנפט והן למשקיעים אשר ישקיעו בחברות אלו. הממשלה הקצתה לתכנית זו תקציב כולל 

של 400 מש"ח עד שנת 2020. 
פעילויות אלה ונוספות, מייצגות את ההכרה של ממשלת ישראל בכלל, ושל משרד התמ"ת בפרט, בחשיבות פעילותה של תעשיית 
קלינטק חדשנית ופורצת דרך ובהבטחת התשתית לקיומה. משרד התמ"ת ימשיך, ביחד עם התעשיה והאקדמיה, לחתור ללא לאות 

בכיוון זה.   
אני מאחל לכם תערוכה מהנה ומוצלחת והמשך פעילות פורה. 

בברכה,  
שלום שמחון   
שר התעשייה המסחר והתעסוקה  
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"באנו לשנות את איכות הסביבה"
מפלגת "יש עתיד" רואה בשמירה על איכות הסביבה

לכך  תפעל  ולכן  הבאים,  לדורות  ממחויבותה  חלק  ישראל,  של  לקיומה  ובדאגה 
שהמדינה תעמוד בהחלטות אותן יזמה.

"יש עתיד" קושרת סביבה ואקולוגיה עם חברה ורווחה, ומכירה בזיקה שבין סביבה 
ובין חינוך, תעסוקה, תחבורה, צמצום פערים ויחסי החוץ של ישראל.

משק האנרגיה והחשמל, ואנרגיה מתחדשת
במשאבים  לחסוך  ותפעל  לגז  ואף  לפחם  לנפט,  חלופיות  אנרגיות  של  פיתוחן  בחשיבות  מאמינה  עתיד"  "יש  מפלגת 
המוגבלים העומדים לרשותנו. לצורך כך, תעודד "יש עתיד" מחקר ותעסוקה בתחומי האנרגיה החלופית, לרבות האנרגיה 
הסולרית, ותבחן את ביזור ייצור החשמל הסולרי באמצעות תחנות כוח בינוניות. במקביל, תפעל לבחינת אפשרות ייצור 

חשמל על ידי צרכני קצה ומשקי בית.
 על ישראל לוודא כי היא אינה מפתחת את "המחלה ההולנדית" ויוצרת תלות כלכלית מסוכנת במשק הגז הטבעי. "יש 

עתיד" תפעל כדי לוודא שפיתוח משאבי הטבע לא בא על חשבון השקעה בהון אנושי, טכנולוגי ומחקרי.

מים
זורמים לים. על מנת לעצור את הבזבוז, תפעל "יש עתיד":   כיום קיים בזבוז רב של מי קולחין מטוהרים - מיליוני קוב 
להשקיע בתשתית של צינורות אשר תוביל את המים ממכוני הטיהור ישירות לאדמות החקלאיות ו/או לנהרות ובתשתית 
השיטפונות,  מי  את  יאגמו  אשר  וסכרים  טכנולוגיה  פיתוח  לקידום  המוגבר;   הפחת  את  שתמנע  השתייה  למי  צינורות 
יטהרו אותם ויפנו אותם להשקיה בעונות היובש;  לקידום חוקים אשר יאפשרו שימוש במים אפורים לצורך הדחת אסלות 
והשקיית גינות;  לחיוב הממשלה להשתתף בעלות טיהור בארות, שהומלחו וזוהמו, ובכך להחזיר לשימוש את פעולתן; 
להוזיל את מחירי המים לצריכה ביתית. יחד עם זאת, יש להשתמש במים בחסכנות ולשקול הקצאת מכסות לשימושים 
גינות, שימוש ביתי, שימוש תעשייתי ועוד;  לתמרץ מחקר ופיתוח בטכנולוגיות מים, טיפול בשפכים  השונים: השקיית 

ומחקר חוצה משאבים: מים - אנרגיה - מזון.

תחבורה
כלי רכב המשתמשים באנרגיה  "יש עתיד":  לעודד  וזיהום האוויר תפעל מפלגת  על מנת להפחית את צריכת האנרגיה 
מתחדשת ונקייה )היברידי, חשמלי ועוד(  באמצעות מיסוי מופחת; להשקיע בפיתוח אנרגיות חלופיות ודלקים חלופיים 
חשבון  על  ולא  מליחים  ובמים  שוליים  באדמת  נעשה  שפיתוחם  )ביו-ג'ט(,  ולתעופה  וביו-אתנול(  )ביו-דיזל  לתחבורה 
שטחים המיועדים לגידולים;  לקדם עמדות הטענה למכוניות חשמליות שיאפשרו הטענה של כל סוגי המכוניות החשמליות;   
מהירים  )אוטובוסים   BRT-וה הקלה  הרכבת  כדוגמת  ומהירה,  זולה  נוחה,  זמינה,  המונית,  ציבורית  בתחבורה  להשקיע 
וירוקים(.  לצורך כך יש להקצות נתיבים לתחבורה ציבורית בלבד;   לקידום תכנון עירוני מוטה תחבורה ציבורית, שבילי 

הליכה, מסלולי אופניים, אזורי מיתון תנועה, אזורים ללא תחבורה ועוד.

מתוך מצע "יש עתיד", בראשות יאיר לפיד.  
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ברכת יו"ר הוועדה לבחירת עשר הרשויות הירוקות, ד"ר אשר וטורי:
 - "CleanTech 2013" תערוכת

הקטר שמוביל את עגלת הקלין-טק הישראלית

,"CleanTech 2013" ברכות למבקרי ומציגי

חברת  משפחת  ולכל  אירה  עמית,  אבי,  חיים,  במלאכה,  העושים  ולכל   "CleanTech 2013" תערוכת  להנהלת  ברכות 
"משוב". ברכות למפיקי התערוכה, מארגני הכנסים, ובראש וראשונה לנשיא התערוכה, פרופ' אבנר עדין וצוותו.

השנה חברו לתערוכה תכנון מרחיק לכת, חוכמה שיווקית, יצירתיות טכנולוגית וקשר בלתי אמצעי, הן עם הסקטור העסקי 
והן עם קובעי המדיניות. מים חברו לאנרגיה ואוויר נקי. הכימיה חברה לפיזיקה והכלכלה הירוקה למינהל עסקים. 

ועודנה הקטר שמוביל את עגלת הקלין-טק  הייתה  כי היא  נוספת,  "CleanTech 2013” פעם  השנה מוכיחה תערוכת 
הישראלית - ואיתה את כלכלת ישראל - להצלחה בינלאומית מרשימה.

בברכה,  
ד"ר אשר וטורי  

דבר השר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד ארדן:
תעשיית הקלינטק הישראלית צומחת 

משנה לשנה
תעשיית הקלינטק הישראלית צומחת משנה לשנה ומבססת את מעמדה הבינלאומי. 
מדינות רבות בעולם זקוקות לפיתוחים הישראליים בתחומי האנרגיה המתחדשת, 
האתגרים  עם  להתמודד  בכדי  ועוד,  המיחזור  הירוקה,  הבנייה  המים,  טכנולוגיות 

הסביבתיים שבפניהם הן ניצבות.

המשרד להגנת הסביבה תומך בתהליך זה ומעודד את צמיחתה של תעשיית הקלינטק, במסגרת התוכנית הלאומית לצמיחה 
ירוקה, מתוך רצון לחזק את הכלכלה הישראלית ולמתג את מדינת ישראל כמדינה ירוקה, שיש לה מה להציע לעולם. 

תערוכת הקלינטק המתקיימת בפעם ה-17, נעשית גדולה ומשמעותית מידי שנה בשנה וזוהי הוכחה נוספת לעלייתה של 
תעשיית הקלינטק הישראלית. ישנה חשיבות רבה לתערוכה, המאפשרת למבקרים בה להתרשם באופן ישיר מהפיתוחים 
אני מברך את  כן,  על  בינלאומי.  פעולה  ושיתוף  בקידום תעשיית הקלינטק  על הדרכים  בדיונים  ולהשתתף  הישראליים 

מארגני התערוכה ומאחל יום מעניין ופורה לכל הבאים.
בברכה,  
ח"כ גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  
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מנכ"ל משותף של קבוצת "משוב" ויו"ר התנועה לעצמאות 
אנרגטית, חיים אלוש: 

מדינת ישראל חייבת עצמאות אנרגטית
הזמן  זה  והדיון הציבורי הסוער,  ענן"  "עמוד  וחצי לאחר מבצע  בימים אלו, כחודשיים 
כוללת,  אזורית  מלחמה  של  למצב  לעבור  ישראל  יכולה  מהירות  באיזו  לכולנו  להזכיר 
שטומנת בחובה סכנה של מחסור בדלק, פחם וחשש להפסקות חשמל, רק משום שאוניות 

לא יוכלו להגיע לנמלי ישראל בשל איומי הטילים. 
הערבי"(,  )"האביב  התיכון  המזרח  במדינות  העמוקים  השינויים  הרקע  על  היום  דווקא 

חילופי השלטון במצריים, המאבקים בסוריה והפריימריז אצלנו - זה הזמן לשים על השולחן את האג'נדה לקידום עצמאות 
אנרגטית על מנת שלא נמצא את עצמנו חלילה בשעת מלחמה ללא חשמל, או במילים אחרות: מדינה שלמה משותקת. 

את  לאלץ  כדי  הזה,  החשוב  בנושא  שתתמקד  אפוליטית,  תנועה  לישראל",  אנרגטית  ל"עצמאות  התנועה  את  הקמתי 
המנהיגים לאמץ את הפתרונות שכבר נמצאים בשטח ולתת עדיפות לאומית למקורות אנרגיה מתחדשת, כאלו שניתן 
להנגיש לשימושנו מידית ושיהיה קשה לפגוע או לשתק את אספקתם, במקרה של מלחמה או מבצע זה או אחר. ישנו גם 

משבר כלכלי ותחזיות קודרות שמראות על התייקרות של כ-20%-30% במחירי החשמל. 
השימוש  הגדלת  אנרגטית.  עצמאות  לקראת  ישראל  את  שתקדם  מפורטת,  תכנית  לאמץ  שלנו,  למנהיגים  קורא  אני 
באנרגיות חלופיות תסייע לישראל להתמודד עם המשבר הכלכלי. ע"פ התחזיות ייצרו פרויקטים אלו כ-20 אלף מקומות 

עבודה חדשים בישראל. זה בדיוק הזמן לקדם פרויקטים לוקאליים ולאומיים לייצור אנרגיה מתחדשת. 
מדובר על צורך ממשי, חיוני והישרדותי של מדינת ישראל בתחום האנרגיה, שכן אנו יכולים להגיע ליעד של 30% של 
אנרגיה מתחדשת בייצור עצמי, תוך שלוש שנים - ללא תלות בשכנותינו. יישום התכניות לעצמאות אנרגטית מהווה 

פתרון זול, נגיש וחיוני למדינה ויאפשר לה להתמודד בצורה משופרת עם המצב הביטחוני.
חיים אלוש,  
מנכ"ל משותף של קבוצת "משוב"  

הזוכים באות הקלינטק לרשות ירוקה מצטיינת
בקטגוריית ערים גדולות: הרצליה, הוד השרון, נתניה, באר שבע

בקטגוריית ערים קטנות ובינוניות: ראש העין, יבנה, נס ציונה, כפר ורדים.

בקטגוריית מועצות אזוריות: לב השרון, עמק חפר

הזוכים באות הקלינטק 2013
אות קלינטק לבנייה ירוקה לשנת 2013: קבוצת חנן מור

אות קלינטק ליישום אנרגיה מתחדשת לשנת 2013: בית חולים הלל יפה, 

בית מלון לוט ים המלח

Waze :2013 אות קלינטק לתחבורה ירוקה לשנת

Intel :2013 אות קלינטק לעשייה גלובלית ולאחריות תאגידית לשנת

אות קלינטק לקידום סקטור הקלינטק הישראלי לשנת 2013 : בוקי אורן

 ,Nation-E כרומגן,   :2013 לשנת  טכנולוגית  לחדשנות  קלינטק  אות 

SmarTap, Arrow Ecology, Atlantium Technologies וכן 
.3G Solar

טקס חלוקת אותות הקלינטק לשנת 2013
הטקס יתקיים ב-29 בינואר, בשעה 17:30, באולפן הטלוויזיה של התערוכה
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:)IWA( ד"ר גלן דייגר, נשיא איגוד המים הבינלאומי

"עתיד מזהיר לפנינו, אם יהיו 
לנו את החזון והאומץ לאחוז בו"

אני שמח מאוד לקחת חלק בכנס המים הבינלאומי בקלינטק 2013 בישראל, מכיוון 
שאנו זקוקים לטכנולוגיות חדשות ופתרונות חדשים שיידונו בו ובכנסים דומים.

המשאבים  להשגת  גישתנו  את  לשנות  הצורך  בפני  אנושית,  כחברה  ניצבנו,  לא  מעולם  שלי,  המבט  ומנקודת  מנסיוני 
הבסיסיים הנדרשים לקיומם של חיים, כמו מים. 

הדבר נובע מכמה סיבות, שרבות מהן מוכרות היטב לכולנו. אבל, הצורך בשינוי וודאי. למרבה המזל, יש פתרונות בנמצא, 
אך יש לשפרם וליישמם, בהדרגה, במטרה לשפר באופן דרמטי את יעילות השימוש של החברה המודרנית במשאבים, כולל 

מים, אנרגיה וחומרים.
כנסים כמו אלה בקלינטק 2013 מסייעים לנו בהבנת הטכנולוגיות והפרקטיקות הזמינות, ואת אלה שהופכות לזמינות. 

ממלא אותי תקווה והתרגשות לראות מה אפשרי, ואומר לי שעתיד מזהיר לפנינו, אם יהיו לנו החזון והאומץ לאחוז בו.
מצפה לראות את כולכם בקלינטק 2013.

  ד"ר גלן דייגר, 
)IWA( נשיא איגוד המים הבינלאומי  

 דבר מנכ"ל חיים וסביבה-ארגון הגג ארגוני 
הסביבה  בישראל, נאור ירושלמי:

תחום הסביבה טומן בחובו הזדמנויות 
עצומות - למשק, לחברה ולמדינה

בישראל, כמו בעולם כולו, העיסוק בנושא הסביבתי כבר אינו נחלתם של הירוקים 
בלבד, אלא מערב אנשי עסקים, יזמים ומשקיעים, לצד רגולטורים וקובעי מדיניות. 

רבים הבינו בעשור האחרון, כי תחום הסביבה טומן בחובו לא רק סיכונים, אלא גם הזדמנויות עצומות - למשק, לחברה 
ולמדינה. 

האתגר המרכזי הוא להפוך את המגזר העסקי והטכנולוגי, הקטר של המשק, למוביל גם בתחום הצמיחה הירוקה והדאגה 
לסביבה.

לצמצם  המציאות,  על  להשפיע  ביכולתנו  אמונה  מתוך  ומדיניות סביבתית,  תפישות  מקדמים  בישראל  הסביבה  ארגוני 
פגיעה בסביבה ובאדם ולעודד עשיה למעננו ולמען הדורות הבאים. 

תערוכת קלינטק 2013 היא דוגמא לשיח בין-מגזרי - המביא יחד עסקים, ממשלה ונציגים מהחברה האזרחית, כשלכולם 
מטרה משותפת של יצירת סביבה טובה ובריאה יותר.

בברכה,
נאור ירושלמי  
מנכ"ל חיים וסביבה  
ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל  



13

פרופ' אבנר עדין - 
נשיא התערוכה 

אבנר  אמריטוס  פרופסור 
ואיש  יזם  מדען,  מהנדס,  עדין, 

חזון, עוסק במחקר וביישום פתרונות לסביבה בכלל ולמים 
בפרט למעלה מ-40 שנה. פרופ' עדין, מראשוני הבכירים 
משך  שהתפתח  הסביבה",  איכות  לשמירת  ב"שירות 
במועצה  לשעבר  חבר  הסביבה",  להגנת  ל"משרד  השנים 
הקתדרה  את  מחזיק  הסביבה,  לאיכות  לשרה  המייעצת 
של  לטכנולוגיה  המעבדה  כראש  ומשמש  הסביבה  למדעי 
הסביבה  ואיכות  מזון  לחקלאות,  בפקולטה  במים  טיפול 
בירושלים  העברית  באוניברסיטה  סמית,  ה.  רוברט  ע"ש 

)רחובות(.
השבחת  בשטח  ובייעוץ  במחקר  בהוראה,  עוסק  עדין 
בהנדסה  השכלתו  את  רכש  הוא  ומיחזורם.  מים  איכות 
אזרחית וסביבתית בטכניון וניסיון הנדסי בצה"ל, בתה"ל 
למים  הישראלי  האיגוד  את  ייסד  עדין  המדינה.  ובשרות 
הועדה  כיו"ר  גם  שימש  הוא  הראשון.  כנשיאו  ושימש  
הועדה  כיו"ר  מכהן  וכיום  השתייה  מי  איכות  לתקנות 

המרכזית למים במכון התקנים הישראלי. 
עדין  פרופ'  הנרחבת,  הבינלאומית  פעילותו  במסגרת 
סביבתית,  להנדסה  האמריקאית  האקדמיה  כחבר  נבחר 
כיהן בהנהלת הארגון הבינלאומי למים, וזכה בתארי כבוד 

ופרסים מארגונים ואוניברסיטאות ברחבי העולם.
ובינלאומיים,  ישראלים  לגופים  יועץ לענייני מים  עדין 
ממשלות  העולמי,  הבריאות  ארגון  העולמי,  הבנק  כולל 
במים  טיפול  של  לטכנולוגיה  המעבדה  וסינגפור.  מכסיקו 
שבראשותו מובילה בעולם בשטח של סינון מים לשתייה 
נושאי  במים.  חלקיקים  ובחקר  להשקיה  חוזר  ולשימוש 
המחקר והפיתוח החדשניים כוללים ננוטכנולוגיה למניעת 
סתימות במערכות התפלה וסינון, פיתוח שיטות חשמליות 
תהליכים  שילוב  פטנט(,  )נרשם  כימיקלים  ללא  לטיפול 
אולטרא- קרינת  שפכים,  לטיהור  וצמחים  פיסיקליים 

סגול להשמדת חיידקים וטפילים גורמי מחלות בקולחים 
תעשייתיים  משפכים  רעילות  כבדות  מתכות  והרחקת 

ובארות מזוהמות.

הבינלאומית  החברה  את  והקים  יזם  עדין  פרופ' 
 Adin Holdings( לפתרונות מים עדין אחזקות בע"מ
חברת  ואת  ראשי;  ומדען  כיו"ר  משמש  הוא  שם   )Ltd
 TreaTec21 Industries( בע"מ  טריטק21 תעשיות 

Ltd( לפתרונות איכות מים.

אוהד צוקרמן
ניסיונו  את  רכש  צוקרמן  אוהד 
שנות   18 במהלך  והניהולי  העסקי 
עבודתו בחברת “זרעים גדרה", אותה 
אוהד   .2000-2008 השנים  בין  ניהל 

הוביל את צמיחתה של “זרעים גדרה", מחברה משפחתית 
מקומית לחברת זרעים גלובאלית ומוכרת, יזם והוביל את 
מכירתה המוצלחת לקרן מרקסטון ב-2005 ול"סינג'נטה" 

ב-2007.
אוהד הוא שותף מייסד ומנכ"לה של חברת “יוניברב", 
מיקרו-אצות,  של  שמן  לייצור  כלכלי  מערך  שפיתחה 

כחומר גלם לדלקים ביולוגיים.
לאוהד תואר ראשון בחקלאות מהאוניברסיטה העברית 
Kellgg- בתוכנית  למנהלים  עסקים,  במנהל  שני  ותואר 

Racanati, המשותפת לאוניברסיטת ת"א ואוניברסיטת 
North Western, משיקאגו.

אורן הרמב"ם
אורן הרמב"ם הוא מנהל המחלקה 
בהתאחדות  עסקים  לכלכלת 
תחום  על  ואחראי  התעשיינים 
התעשיינים  בהתאחדות  האנרגיה 

את  האחרונות  בשנים  אורן  הוביל  זו,  במסגרת  בישראל. 
פעילות ועדת האנרגיה בהתאחדות, בנושאים הנמצאים בראש 
סדר העדיפויות של התעשייה בתחומי האנרגיה :פעילות מול 
התעשייה,  למפעלי  הטבעי  הגז  הגעת  לקידום  הרגולציה 
חשמל  תעריפי  של  תחרותית  רמה  על  לשמירה  מאבק 
אנרגטית  התייעלות  לביצוע  המודעות  והגדלת  לתעשייה 

בתעשייה.

חברי ההנהלה הציבורית 
"CleanTech 2013“ של תערוכת
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איתן פרנס
איתן פרנס הנו מייסד ומנכ"ל איגוד 
בישראל,  מתחדשת  אנרגיה  חברות 
האנרגיה  תחום  לקידום  המרכזי  הארגון 
בשנת  נוסד  הארגון  בישראל.  המתחדשת 

אנרגיה  טכנולוגיות  של  המעשי  היישום  את  לקדם  במטרה   2009
מתחדשת בישראל ומשמש מאז כארגון המייצג לתעשייה 
סביבה  פעיל  הוא  פרנס  השלטון.   רשויות  בפני  הצעירה 
ירוקה  כלכלה  של  לקידומה  שנים  מזה  פועל  אשר  ותיק 
ומשמש  שימש  תפקידיו  יתר  בין  בישראל.   בת-קיימא 
פרנס כנציג התעשייה בועדות רשמיות והנהלות ארגונים 
סולארית  לאנרגיה  הישראלית  האגודה  כגון  ציבוריים, 
מאוניברסיטת  במשפטים  ראשון  תואר  לפרנס    .ISES
במשפטים  שני  ותואר  באנגליה  היוקרתית   Warwick

מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

ד"ר אשר וטורי
חוקר,  הינו  וטורי  אשר  ד"ר 
ראשון  תואר  בעל  ומתכנן,  מרצה 
המדינה  ומדע  בינלאומיים  ביחסים 
 , בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה 

תואר שני במדע המדינה במגמת מנהל ציבורי ושלטון מקומי 
מאוניברסיטת בר-אילן ודוקטורט מבית הספר ללימודי מדבר 

בשדה בוקר ואוניברסיטת בן גוריון.
ד"ר וטורי משמש כראש התוכנית ללימודי סביבה במכללת 
ותחזית  לניתוח  הבינתחומי  במרכז  וכחוקר  יזרעאל  עמק 
במסגרת   .2000 משנת  ת"א  אוניברסיטת  ליד  טכנולוגית 
עבודתו זו הוא עוסק בעיקר במחקרי מדיניות אנרגיה איכות 
סביבה)פיתוח בר קיימא(, טכנולוגיות אנרגיה מתקדמות, תכנון 
אוניברסאלי, מיתוג טכנולוגי, ניתוחים ותחזיות הנוגעות לשוק 

טכנולוגיות האנרגיה בעתיד.
בעבר, ריכז את עבודת הסניף הישראלי של רשת האנרגיה 
טכנולוגיות  בפיתוח  העוסקת   )OPET( אופט  האירופית 
האירופי  הבלוג  את  ניהל  וכן  ומתקדמות  נקיות  אנרגיה 
מעורב  הוא  האחרונות  בשנים  ספר.  בבתי  באנרגיה  לחיסכון 
בקונסורציומים אירופים במסגרת התוכנית השביעית, ביניהן: 
 EFONET - EFONET FP7 Coordination Action
וכן   addresses-Energy foresight network
 PERFECTION Performance indicators for
אירופים  בפרויקטים  וכן   -  the built environment
הסביבה  על  אקלימיות  בהשפעות  המתמקדים  תיכוניים  ים 

האורבאנית, כגון אי החום העירוני.
ד"ר וטורי מתמחה במדיניות תכנון אורבאני בר קיימא, 
בתחום  טכנולוגית  ומדיניות  ככלל  טכנולוגית  מדיניות 
בין  עוסק  הוא  הקלינטק.  שוק  זה  בכלל  בפרט,  האנרגיה 
וביצוע  אסטרטגיות  תכניות  עמדה,  ניירות  בגיבוש  היתר 

צוותים  עם  בעבודה  ניסיון  בעל  טכנולוגים.  סקרים 
ייעודיים של האיחוד האירופי.

גלעד פלד
גלעד  עבד  האחרונות  השנים  בשש 
ושיתוף  ליצוא  הישראלי  במכון  פלד 

פעולה והוא מכהן כמנהל מחלקת המים, טכנולוגיה חקלאית 
ואיכות הסביבה.

בין  בינלאומי  פעולה  שיתוף  גלעד  מקדם  היצוא  במכון 
ופועל  בינלאומיים  וארגונים  חברות  לבין  ישראליות  חברות 

לפיתוח הזדמנויות מסחריות המטיבות עם כל הצדדים.
התכנית   –  hceTweN תכנית  ממייסדי  אחד  הוא  גלעד 
מפתח  תפקיד  וממלא  ואנרגיה  למים  הישראלית  הלאומית 

בקידום הסקטורים הללו. 
שנים  במשך מספר  גלעד  עבד  היצוא,  במכון  כהונתו  לפני 
סיים בהצטיינות  גלעד  בכיר.  פרויקט  בתאגיד אינטל, כמנהל 
יתרה תאור ראשון במדעי ההתנהגות, עם דגש על התנהגות 

הצרכנים וניהול שיווקי. 

רו"ח דורון שטיין
ואב  נשוי   ,)55( שטיין  דורון  רו"ח 
פיננסי,  ביעוץ  מתמחה  ילדים,  לארבעה 
במיגזרי  לפירמות  וניהולי  כלכלי  יעוץ 

יעוץ  ההתיישבותי.  והמיגזר  תיירות  שירותים,  תעשייה, 
וכן ליווי  במערכות מידע ותמחיר בארגונים ובמפעלי תעשיה 
בתהליכי  ארגונים  ליווי  מידע.  מערכות  ובהטמעת  ארגונים 
בתחומים  מנהלים  הדרכת  מיבני.  ושינוי  רה-ארגון  שינוי, 

הפיננסיים וההתנהגותיים.
 - האפט  זיו   BDO במשרד  שותף   - היום  ועד   2003
עובדים  כ-1000  כיום  מעסיק  רו"ח  משרד  חשבון,  רואי 
וגופים  בנקים  וממשלתיות,  ציבוריות  בביקורת חברות  ועוסק 
פיננסיים, חברות נדל"ן, קיבוצים, אגודות שיתופיות ומפעלים 
של התעשייה הקיבוצית, מפעלים בתחומי התעשיה בסקטור 

הפרטי, חברות מסחריות, חברות תיירות וסחר.
תפקידו העיקרי בפירמה הינו ריכוז כל האחריות על המיגזר 
עמותות  תעשייתיים,  ומפעלים  אגודות  קיבוצים,   - הקיבוצי 
וחברות נדל"ן. כמו כן, רו"ח שטיין מנהל את מיגזר הקלינטק 
במשרד ומלווה חברות בתחומי המים, אנרגיה חילופית, איכות 
חשבונאיים  היבטים  העיסקיים,  בהיבטים  ומיחזור,  סביבה 

ומיסוי ייחודי ותמריצי מדינה.
87' - 2000 - שותף במשרד רואי החשבון לוטקר שטיין, 

טולדנו ושות' - אחראי על המיגזר הקיבוצים והתעשייה.
1979 - 1983 - ראיית חשבון, אוניברסיטת תל אביב 
1979 - 1983 - בוגר בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב 

1996 - 1997 - מדריך מוסמך בדייל - קארנג'י 



15

1998 - 1998 - ניתוח מערכות מידע 

הילה ביניש
המועצה  מנכ"לית  ביניש,  הילה 
החל  ירוקה.  לבנייה  הישראלית 
משנת 2009 משמשת הילה כמנכ"לית 

משלבי  החל  וזאת  ירוקה  לבנייה  הישראלית  המועצה 
הייסוד הראשונים של הארגון.

המועצה הישראלית לבניה ירוקה הינה גוף ללא מטרות 
רווח אשר מטרתו להוביל למרחב בנוי בר קיימא בישראל 
ייחודי  באופן  חברים  במועצה  תרבותי.  שינוי  יצירת  תוך 
ארגונים  לצד  והאקדמיה  ממשל  גורמי  העסקי,  המגזר 

מקצועיים, חברתיים וסביבתיים מובילים.
במכון  שונות  בוועדות  הילה  פעילה  בתפקידה 
התחום. לקידום  הממשלה  ובמשרדי   התקנים 

פסיכולוגיה  בתחום  עסקים  במנהל  שני  תואר  להילה 
עסקית וניהולית מהמכללה למנהל. בעברה ביצעה מספר 

תפקידים ניהוליים במגזר העיסקי.

זאב גרוס
זאב גרוס משמש יועץ פרטי בתחום 
האנרגיה  האנרגטית,  ההתייעלות 
קיימא.  בר  כפרי  ופתוח  המתחדשת 
ארצה  ועלה  ארה"ב  יליד  הוא  זאב 

בירושלים  בוגר האוניברסיטה העברית  בשנת 1971. הוא 
בר-אילן  אוניברסיטת  ובוגר  )גיאולוגיה(  הטבע  במדעי 

במשפטים.
הוא  בו   ,Corporate-ה המשפט  בעולם  פעל  זאב 
הפעולה,  שיתופי  החברות,  העיסקית,  בסיבה  התנסה 
ניירות הערך, הנדל"ן וההיי-טק. בין היתר היה חלק מצוות 

ההקמה של החממה הטכנולוגית בקרית גת.
כשהצטרף   2002 בשנת  האנרגיה  לעולם  התוודע  זאב 
האנרגיה  משרד  )כיום  הלאומיות  התשתיות  למשרד 
לניהול  האגף  על  לאחראי  מונה   2004 ובשנת  והמים(, 
משאבי תשתית )כיום אגף שימור אנרגיה(, ובשנת 2007 
ביחד  נמרצות,  פעל  הוא  האגף.  למנהל  פורמאלית  מונה 
בפעילות  לפריחה  והביא  באגף  חיים  להפיח  צוותו,  עם 
וקידום  בפרוייקטים  תמיכה  תכניות  רגולציה,  הכוללת 
בצורה  שהתבטא  דבר   - ההתייעלות   בתחום  מדיניות 
הבולטת ביותר בהחלטות ממשלה על יעדי חיסכון ותכנית 
הושקע  מרצו  עיקר   .)2008 )שנת  התייעלות  ממשלתית 
פריסת  יאפשרו  אשר  עיסקית  וסביבה  נסיבות  ביצירת 
Startergy תכנית  טכנולוגיות, אך הוא היה המנסח של 

אנרגיה מתחדשת  בטכנולוגיה  לתמיכה  משרד התשתיות 
והתייעלות ממש בתחילת דרכן.

ומאז   2011 באפריל  לבקשתו,  תפקידו,  את  סיים  זאב 
חוק  ניסוח  כוללים  שלו  פרויקטים  עצמאי.  יועץ  משמש 
ההתייעלות האנרגטית של מדינת אוגנדה, מינוי כמתאם 
 Paving the Way האירופאית  התכנית  של  מדינתי 
for the Mediterranean Solar Plan, יעוץ למשרד 
הבריאות בפרויקט התייעלות אנרגטית בכל בתי החולים 

הכלליים של משרד הבריאות ושל קופ"ח כללית.

יאיר אופק
יאיר אופק הוא היו"ר והבעלים של 
 I.B.D-INTERNATIONAL“ חברת 
 ,"BUSINESS DEVELOPMENT

בפעילות  מתמחה  החברה  ישראל.  בתל-אביב,  הממוקמת 
בתחום האנרגיה הירוקה, בכלל ואנרגיית רוח, בפרט. מרבית 
שונים  ובפרויקטים  בסין  מתרחשת   D.B.I של  הפעילות 

במדינות אירופה. 
אופק כיהן בעבר כמשנה למנכ"ל מכון היצוא הישראלי 

וכן, כקונסול הכלכלי של ישראל בקנדה.

• פתרונות מיחזור – שירותי ניהול  
פסולת ואיכות סביבה לחברות 

מפעלים ורשויות.
• יצרנית של מוצרים ירוקים לתעשייה 

ענף הבניה והבית.
• יצרנית חומרי גלם פלסטיים 

ידידותיים לסביבה.
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כרמל פלדמן-אבוטבול
כרמל פלדמן אבוטבול, סגנית מנהל 
ואיכות  פרמצבטיקה  הכימיה,  איגוד 
התעשיינים  בהתאחדות  הסביבה 
בכלכלה  ראשון  תואר  בעלת  בישראל. 
ולוגיסטיקה באוניברסיטת בר אילן וכן 

תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. 
לכלכלת  במחלקה  ככלכלנית  שנתיים  כיהנה  כרמל 
מזה  ומרכזת  התעשיינים,  בהתאחדות  ועסקים,  תעשייה 
וטרינריה,  הפרמצבטיקה,  ענפי  פעילות  את  שנים  שש 
הצומח  הגנת  רפואי,  ציוד  ביוטכנולוגיה,  דיאגנוסטיקה, 
משרדי  מול  רגולטורים  הליכים  ליווי  כולל  והדטרגנטים, 

הממשלה הרלוונטיים, זיהוי ויצירת הזדמנויות עסקיות. 
קלינטק,  ענפי  שני  לפעילות  כרמל  מסייעת  בנוסף, 
וענף  הדלקים  תחליפי  ענף  האיגוד:  במסגרת  הפועלים 

המיחזור.

ליאור דץ
ומשפטן,  ארכיטקט  דץ,  ליאור 
ובינוי  בארכיטקטורה  שני  תואר  בעל 
ראשון  תואר  ובעל  מהטכניון  ערים 
הבעלים  הינו  דץ  מר  במשפטים. 

תכנון,  שירותי  המעניקה  אסטרטגיה"  “דץ אל  חברת  של 
יעוץ ורגולציה בתחום הנדל"ן, כמו גם בתחום התשתיות 

והאנרגיות המתחדשות.
בארץ  חברות המובילות  נמצאות  החברה  לקוחות  בין 
בתחום האנרגיות המתחדשות ובתחום הנדל"ן. בעבר היה 
חבר המועצה הארצית לתכנון ובניה )כנציג הדור הצעיר(, 
וכיום משמש, בין היתר, כיועץ מקצועי למשרד עורכי הדין 

גלנטי ושות'.

ניר קנטור
הכימיה,  איגוד  מנהל  קנטור,  ניר 
הסביבה  ואיכות  פרמצבטיקה 

בהתאחדות התעשיינים בישראל. 
קנטור בוגר תואר ראשון בכלכלה 

עסקים,  במינהל  שני  ותואר  ירושלים  מאוניברסיטת 
מאוניברסיטת ת"א, עובד בהתאחדות התעשיינים למעלה 
לכלכלת  המחלקה  וכמנהל  ככלכלן  כיהן  בהן  שנה,  מ-12 

תעשייה ועסקים. 
איגוד  כמנהל  משמש  הוא  האחרונות  השנים  בשש 
פעילות  במסגרת  הסביבה.  ואיכות  פרמצבטיקה  הכימיה, 
ותקינה,  חקיקה  לקביעת  בתהליכים  מעורב  קנטור  זו, 
 - זה  ובכלל  הסביבה,  איכות  בתחום  הקשורים בתעשייה 
בנושא עידוד פיתוח בר קיימא וצמיחה ירוקה ויישום חוק 

הסביבתית  הרגולציה  להטמעת  פועל  האיגוד  האריזות. 
הקלינטק  ענפי  את  ומטפח  שוטף  באופן  בתעשייה, 

הפועלים במסגרתו.

עמית בר און
הכנסות  מניב  קבוצת  מנכ"ל 
פרויקטים  ובניהול  בייעוץ  העוסקת 
עבור תאגידי מים וביוב ועבור רשויות 
מקומיות וחברות כלכליות. נשוי ואב 

הקבוצה  המערבי.  עמי שבגליל  בן  במושב  גר  ילדים.   2 ל 
הכנסות  ולהגביר  הוצאות  להקטין  ללקוחותיה  מסייעת 
וירוקות.  נקיות  מתקדמות,  בטכנולוגיות  שימוש  כדי  תוך 
השנה  זאת   , קלינטק  של  הציבורית  ההנהלה  חבר  עמית 
מקבלת  הכנסות  שמניב  השניה  השנה  גם  וזאת  השניה. 

חסות,  על מתחם ה VIP בקלינטק.

רליק מינץ
וואן  פאואר  סניף  מנהל 
בהדרכה  העוסק  סניף  ישראל. 
המובילים  מן  לממירים  ושירות 
לתחום  הממירים  בעולם. 

האנרגיה המתחדשת שמש ורוח. חמש עשרה שנות נסיון 
בייצוג, הפצה, שיווק, מכירות ופיתוח עיסקי של מוליכים 
למחצה ורכיבים פאסיביים עם מספר רב של יצרנים מרחבי 
אלקטרוניות  מערכות  בפיתוח  נסיון  שנות  עשר  העולם. 
בחברות בארץ ובחול. עיסוק ברכיבים אלקטרונים ברמת 
של  רשתות  בהקמת  נסיון  התוכנה.  וברמת  החומרה 
רכיבים  של  ומכירה  שיווק  טכני,  לסיוע  ונציגים  מפיצים 
אלקטרוניים ברחבי העולם. רקע אקדמי במדעי המחשב, 
בחיל  במילואים  סרן  רב  ואלקטרוניקה.  נתונים  תקשורת 

קשר. נשוי ואב לשתי בנות. גר בתל אביב.

פרופ' קרלוס דוזורץ
הסביבה,  להנדסת  היחידה  ראש 
מים וחקלאות בטכניון, מאז שנת 2011. 
תחום התמחות: ביוטכנולוגיה סביבתית. 
השבת  בשפכים:  מתקדם  טיפול 

מיקרו- הרחקת  קולחים,  התפלת  ממברנלית,  הפרדה  קולחים, 
מזהמים, אילוח ביולוגי, פירוק ביולוגי של מזהמים אורגנים רעילים, 

ביוריאקטורים, ביופילטרים.
משנת 2009 - פרופסור מן המניין, הנדסה אזרחית וסביבתית, 

הטכניון.
2006-2007 - שבתון, הנדסה אזרחית וסביבתית, אוניברסיטת 

ניהול משאבי סביבה (אנוירומנג'ר) בע"מ הנה חברה פרטית 
העוסקת בתחום הניטור הרציף. החברה מעסיקה אנשי מקצוע 

בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום איכות אוויר אויר פתוח 
וניטור ארובות, מטאורולוגיה, קרינה ושאר היבטים סביבתיים 

המשיקים למרחב בו אנו חיים.

אנוירומנג'ר עוסקת בתכנון, פיתוח, ייצור, אספקה, שילוב 
והטמעת מערכות ניטור רציפות לכדי יישומים שונים עפ"י 

דרישות הלקוח. פתרונות החברה נשענים על קו מוצרים 
מחברות בינלאומיות מובילות בתחומם ושילובם עם קו מוצרי 

הבית בתחום תוכנה ועיבוד נתונים.

 
אנוירומנג'ר מתמחה בביצוע פרויקטים כוללניים ובגישה רחבה 

כולל במתכונת Turn-Key, החכרת מערכות לטווח קצר בינוני 
וארוך, ביצוע סקרים מקדימים וניתוח נתונים, שרותי אספקת 

מידע, ייעוץ ומיקור חוץ.

 ,ISO-14001 אנוירומנג'ר מוסמכת לתקן מערכת ניהול סביבתי
 OHSAS-18001 לתקן מערכת ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית

וכן לתקן ISO-9001 לאינטגרציה ותחזוקת מערכות ניטור 
בסביבה ובארובות ובשלבי הסמכה לISO-17025 . מערכות 

הניהול שלנו תוכננו להבטיח שהלקוח יקבל את המוצר, 
הפתרון והשרות אשר הוא חפץ ובזמן.

ניהול משאבי הסביבה (אנווירומנג'ר) בע"מ  �  הפרת 2, יבנה
www.EnviroManager.co.il  �  08-9327110 :פקס  �טלפון: 08-9430100  

ניטור ארובותניטור סביבתימטאורולוגיה
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קליפורניה, דייוויס, ארה"ב.
וסביבתית  אזרחית  הנדסה  חבר,  פרופסור   -  2000-2009

הטכניון.
 – מיג"ל  סביבתית,  ביוטכנולוגיה  בכיר,  מדען   -  1990-2000

מרכז ידע הגליל, ק"ש.
1988-1990 - פוסט דוק, הנדסה כימית, אוניברסיטת מישיגן, 

איסט לנסינג, ארה"ב.
 – מיג"ל  סביבתית,  ביוטכנולוגיה  דוק,  פוסט   -  1986-1988

מרכז ידע הגליל, ק"ש.
1981-1986 - דוקטורט, ביוטכנולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

והוא  גבוהים,  לתארים  סטודנטים   35 הדריך  דוזורץ  פרופ' 
המחבר/מחבר שותף של 115 פרסומים בכתבי עת מדעיים ופרקים 

בספרים ושלוש פטנטים.

ד"ר יוסי ענבר
בינ"ל  מומחה  ענבר  יוסי  ד"ר 
בתחום  שנים   32 של  ניסיון  בעל  
ותחום  בכלל  הסביבה  איכות 
שנים   10 מתוכן  בפרט,  הפסולת 

במחקר והוראה, 3 שנים בתעשיית הפסולת באירופה וכ- 
17 שנים במשרד לאיכות הסביבה, כממונה מיחזור, מנהל 
מוצקה, סמנכ"ל תשתיות, סמנכ"ל תעשיות,  פסולת  אגף 
משנה למנכ"ל ומנכ"ל. מזה כשנתיים יועץ עצמאי בתחומי 
ממשלתיות  ולחברות  המקומי  לשלטון  לתעשייה  סביבה 
הדסה  מכללת  העברית,  באוניברסיטה  ומלמד  שונים 

והמרכז האקדמאי רופין קורסים בנושאי סביבה שונים.

רן כהן
מתגורר  כהן,  רן  )במיל'(  אל"מ 
במבשרת ציון, נשוי בפעם השנייה 
מאשתו  בנות  לשתי  אב  לאורית, 
הראשונה ובן ובת מאשתו השנייה. 
לחבר  לראשונה  נבחר  ב-1984 
שולמית  של  רצ  מטעם  כנסת, 

כנסת  כחבר  כיהן  בהמשך  מנדטים.  בשלוש  שזכתה  אלוני, 
מטעם מרץ עד לכנסת ה-17. 

במהלך הכנסת ה-13 )1992( כיהן כהן בממשלתו השנייה 
בן אליעזר.  בנימין  והשיכון,  כסגן שר הבינוי  רבין,  יצחק  של 
בראשית ימי הכנסת ה-15 כיהן כהן בממשלתו של אהוד ברק, 

כשר התעשייה והמסחר. 
מהחיים  פורש  הוא  כי  כהן,  רן  הודיע   2008 בנובמבר 
הפוליטיים. בין יתר פעילויותיו, מילא גם את התפקיד של יו"ר 
עמותת “בית אור-אביבה", המפעילה מוסדות לגמילה מסמים 

ויו"ר בית נבחרי ההסתדרות הכללית החדשה.
באוגוסט 2011 מונה ליו"ר מכון התקנים הישראלי.

רענן עדין
בתפקידים  פועל  עדין  רענן 
ומו"פ  עסקי  פיתוח  של  בכירים 
 20 מעל  בינלאומיים  בשווקים 
בתעשיית  שנים   16 לאחר  שנה. 

שנים  מספר  ופעל  גר  במהלכן  הישראלית,  ההיי-טק 
לפיתוח  פעילותו  את  להעביר  רענן  החליט  הרחוק,  במזרח 
אחזקות  עדין  מנכ"ל  הוא  עדין  רענן  המים.  בתחום  עסקי 
במים.  טיפול  ופתרונות  בייעוץ  המתמחה  חברה  בע"מ, 
מומחה   - עדין  אבנר  פרופ'   - אביו  עם  יחד  הנהגתו,  תחת 
אחזקות  עדין  וצוות המומחים של החברה,  למים,  בינלאומי 
למים  הקשורים  רב תחומיים  בפתרון אתגרים  פועלת  בע"מ 
מתקנים  ועד  לאומיות  אב  מתוכניות  הבינלאומית,  בזירה 
בתעשייה. ובאנרגיה  במים  חוזר  ושימוש  מקומי   לטיפול 
רענן הוא בוגר תוכנית “תלפיות". במהלך עבודתו תמיד שאף 
לפעול בסביבה רב תחומית ורב תרבותית, בנקודת המפגש בין 

צמיחה עסקית וטכנולוגיה מתקדמת.

יואל ווייל
 2007 משנת  הנו  ווייל  יואל  אינג' 
ניהול   –  M&S של  ומנכ"ל  בעלים 
www.mansus.( בע"מ  וקיימות 

בתחומי  הנדסי-כלכלי  לייעוץ  בישראל   מובילה  חברה   ,)com
קיימות  ירוקה,  בניה  חלופיות,  אנרגיות  אנרגטית,  התייעלות 
משרדי   7 נמנים:   M&S של  לקוחותיה  בין  סיכונים.  וניהול 
ובינוי,  שיכון  לאומי,  בנק  מקומיות,  רשויות   10 צה"ל,  ממשלה, 

עזריאלי, עופר\מליסרון, מוטורולה וביוטכנולוגיה כללית. 
לפני כן, יואל ווייל צבר 27 שנות ניסיון ניהולי והנדסי בכיר בתעשייה 
שנה  ו-11  האווירית  - מתוכן 9 שנים בתעשייה  ובצרפת  בישראל 
לאנרגיה  הגדולה  הישראלית  החברה  "אורמת",  של  כסמנכ"ל 
האיכות,  לניהול  המשולבת  המערכת   את  הקים  בה  מתחדשת, 
הבטיחות, איכות הסביבה והבקרה הפיננסית SOX(( וניהל פרויקטים 

רב-תחומיים של פיתוח עסקי, שיפור טכנולוגי והורדת עלויות.
אנרגיה וחבר  לניהול  הטכנית  הועדה  כיו"ר  ווייל מכהן  יואל 
מכון  של  סיכונים  ולניהול  חברתית  לאחריות  המומחים  בועדות 
 ISRAEL – התקנים, יו"ר הועדה לאנרגיה ואיכות הסביבה של
)ICC  International Chamber of Commerce(, חבר 
ועדות האנרגיה ואיכות הסביבה של התאחדות התעשיינים,  וייצג 
הסביבה  איכות  לאנרגיה,  בינלאומיות  בועידות  ישראל  מדינת 

ואחריות חברתית.
שני  תואר  חמרים,  בהנדסת  שני  תואר  בעל  ווייל,  יואל 
בסטטיסטיקה )עם תזה בניהול סיכונים( ותואר ראשון בכלכלה, 
בכנסים   - וסביבה  אנרגיה  ניהול,  נושאי  על  רבות  שנים  מרצה 
השלטון  ומרכז  התקנים  מכון  של  בקורסים  גדולים,  ציבוריים 

המקומי, ובמוסדות להשכלה גבוהה.
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כנסים מקצועיים ואירועים - קלינטק 2013
כנסים ואירועים לתאריך 29 בינואר, 2013, יום שלישי

08:30 - 12:00  מושב הפתיחה וכנס משקיעים בינלאומיים בתחום הקלינטק
08:00 - 13:00  כנס גז טבעי לתעשייה
12:30 - 13:15  טקס פתיחת התערוכה

WATER-ENERGY NEXUS SYMPOSIUM - 13:00 - 18:00  כנס המים הבינלאומי
14:00 - 19:00  כנס אגודת אנרגיית הרוח בישראל - לזכרו של חנן עינב לוי

17:00 - 18:00  טקס חלוקת אותות הקלינטק 2013 

כנסים ואירועים לתאריך 30 בינואר, 2013, יום רביעי
09:00 - 13:30  כנס עצמאות אנרגטית במבנים ובמרחב הבנוי 

08:30 - 14:30  כנס תאגידי מים - משק המים העירוני בעקבות ועדת ניסן
08:30 - 12:30  כנס כימיה ירוקה בתעשייה הישראלית 

13:30 - 15:30  סמינר עסקי - ישראל- לומברדיה )איטליה(
14:00 - 19:00  כנס חברי איגוד אימק"ם

מושב הפתיחה וכנס משקיעים בינלאומיים בתחום הקלינטק
יום שלישי, 29.1.2013, 8:30-12:10

08:30 - 08:50 התכנסות
08:50 - 09:30 ברכות - מנחה פרופ' אבנר עדין, נשיא  

תערוכת קלינטק
מר עופר זקס, מנכ"ל מכון הייצוא הישראלי

מר אשר גרינבאום, משנה למנכ"ל כיל
מר דני גולדשטיין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

9:30 - 9:40  מנחה כנס המשקיעים - מר איתי ז'יטלני -  
שותף מנהל בתחום הקלינטק ומנהל מחלקת התמריצים 

הממשלתיים בארנסט אנד יאנג ישראל.
9:40 - 10:00 דברי פתיחה:

מר אייל רוזנר- מנהל התכנית הלאומית לפיתוח 
טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה

 10:00 - 10:20 הרצאה מרכזית: מגמות עולמיות 
בהשקעות בקלינטק

  - מגמות ונפחים למגזר
  - מה חם היום ומדוע?

BRIC -  
 - האקלים הרגלטורי

מר גרג נייצ'ין - סגן נשיא בכיר, קבוצת קלינטק
10:20 - 10:40 מימון פרויקטים:

  - אינדיקטורים פיננסיים

  - מקורות מימון
  Bankability - 

מר אופיר דורון -  ראש מחלקת אנרגיה, מגדל חיתום
10:40 - 11:00 נקודת מבטו של המשקיע -השקעות 

קלינטק בישראל
מר ג'ק לוי - מנכ"ל שותף, קלינטקונצ'רס ישראל

 11:00 - 11:20 ד"ר דן קאופמן, כיל חדשנות בע"מ
 ICL Innovation-A New Model for

Innovative Projects
חוויות  קלינטק  חברת  של  פרספקטיבה   11:40  -  11:00

מעמק המוות 
ד"ר דן קאופמן מכיל חדשנות. נושא ההרצאה: מודל חדש 

לפרוייקטים של חדשנות
 מר אוהד צוקרמן - מנכ"ל UniVerve בע"מ

11:40 - 12:10 דיון בפנל:
למה זה כל כך מאתגר לגייס כספים לחברות ופרויקטים 

 בקלינטק?
מה צריך לעשות כדי שחברות סטארט-אפ יוכלו לחצות 

את עמק המוות?
*הכנס יתקיים בשפה האנגלית

*הכנס כרוך בתשלום
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טקס פתיחת התערוכה
יום שלישי, 29.1.2013, 13:15-12:30

WATER-ENERGY NEXUS SYMPOSIUM  - כנס המים הבינלאומי
יום שלישי, 29.1.2013, 18:00-13:00

שליש ממשק האנרגיה של ערים ברחבי העולם מופנה 
לשירותי מים ושפכים. המחסור הגובר במים ובאנרגיה 

מהווה את האיום והאתגר הגדול לאנושות במאה 
ה-21. פרופ' אבנר עדין, נשיא תערוכת קלינטק 2013: 
"נושא המים הוא מרכיב מרכזי בסביבה הירוקה. הכנס 
הבינלאומי, שיתמקד בקשר ההדוק בין מים ואנרגיה, 

יבליט את חשיבותם בהיבטים הטכנולוגיים והעסקיים". 
הכנס מיועד לחברות מים ואנרגיה במגזר הממשלתי והפרטי, 

חברות חדשנות בתחום, משקיעים ומנהלי חממות טכנולוגיות, 
יועצים ומתכננים הנדסיים וסביבתיים, אנשי מקצוע במשרדי 

ממשלה ורשויות מקומיות.
תכנית הכנס:

יו"ר הכנס, פרופ' קרלוס דוזורץ, ראש היחידה להנדסת 
הסביבה, מים וחקלאות, הפקולטה להנדסה אזרחית 

וסביבתית, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל.
דברי פתיחה: פרופ' אבנר עדין, נשיא, קלינטק 2013

דברי ברכה: דר' עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים
מושב ראשון  

מים ואנרגיה ברמה עולמית ולאומית - פרויקטים 
ופתרונות

יו"ר: מר עודד דיסטל, מנהל המטה לקידום השקעות 
במשרד התמ"ת

13:20 - 13:50 - הרצאה מרכזית: מים ואנרגיה: " סקירה 
גלובאלית" -  ד"ר גלן דייגר, נשיא איגוד המים  הבינלאומי, 

סגן נשיא בכיר, CH2M HILL, ארה"ב
13:50 - 14:10 - טכנולוגיות מים ואנרגיה: הווה ועתיד - 
ד"ר אביטל דרור-אהרה, מנהלת  אגף ייעוץ משק המים,  

משרד האנרגיה והמים, ישראל
14:10 - 14:30 - ניהול האנרגיה במערכת אספקת מים 

ארצית: יעילות וחדשנות - ד"ר יגאל כדר, מנהל האנרגיה 
והנדסת מערכות, מקורות חברת המים הלאומית, ישראל
14:30 - 14:50 - האם התפלת מי ים היא באמת צרכן 

אנרגיה גדול?: מציאות ומיתוסים - פרופ' רפי סמיט, דיקן 
הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל.

14:50 - 15:10 - הקשר בין מזון, מים ואנרגיה: הפקת 
לקחים ביכולתה להפוך משבר להזדמנות - מר עידו  

רוזוליו, לשעבר מנכ"ל בז"ן ומנכ"ל חברת מקורות, ישראל
15:10 - 15:50 - הפסקה

 מושב שני  
מים ואנרגיה - אתגרים, פתרונות וחידושים

יו"ר: מר רפי איפרגן, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה, מקורות 
חברת המים הלאומית, ישראל

15:50 - 16:10 - הרצאה מרכזית: טכנולוגיות מבוססות 
ממברנות לייצור בר-קיימא של מים ואנרגיה.  - פרופ' 

מנחם )מני( אלימלך, ראש התוכנית להנדסת הסביבה, 
אוניברסיטת ייל, ארה"ב.

16:10 - 16:30 - פתרונות לאובדן מים להקטנת דרישות 
אנרגיה במערכות מים. מר רולנד ליימברגר, מנהל מיה 

אסיה, הפיליפינים
16:30 - 16:50 - קו-גנרציה במכון המחודש להשבת מים 
בשפד"ן - אינג' יובל סלע, מהנדס ראשי, איגודן - איגוד  

ערים דן לתשתיות איכות הסביבה, ישראל
16:50 - 17:10 - מיחזור מים אפורים: השפעתו על כלכלת 
המים והאנרגיה של ישראל - מר איתן לוי, מנכ"ל חברת   

EMEFCY, )זכתה בפרס קלינטק העולמי(, ישראל
17:10 - 17:30 - מיחזור מים אפורים: השפעתו על 

כלכלת המים והאנרגיה של ישראל-  דר' מייק אדל, חבר  
הקואליציה למיחזור מים אפורים בישראל

17:30 - 17:50 - המנוף למיסחור הקשר מים-אנרגיה: 
הפוטנציאל לקציר אנרגיה - בוקי אורן, בוקי אורן 

טכנולוגיות מים גלובליות בע"מ, ישראל, ארה"ב וקנדה.
17:50 - 18:00 - סיכום ומסקנות עיקריות על הקשר מים-

אנרגיה - פרופ' קרלוס דוזורץ, יו"ר הכנס
* הכנס יתקיים בשפה האנגלית  * הכנס כרוך בתשלום

תכנית הכנס:
בקבוצת  שותף  מנכ"ל  אלוש,  חיים  מר  פתיחה:  דברי 

"משוב", מארגנת קלינטק 2013

ברכות: 
ח"כ שלום שמחון, שר התעשייה, מסחר ותעסוקה

נשיא  סגן  הבינלאומי,  המים  איגוד  נשיא  דייגר,  גלן  ד"ר 
בכיר, CH2M HILL, ארה"ב

פרופ' אבנר עדין, נשיא תערוכת קלינטק 2013

ירושלמי, מנכ"ל ארגון "חיים וסביבה" - ארגון  נאור  מר 
הגג של ארגוני הסביבה בישראל

מר רוביק דנילוביץ', ראש העיר באר-שבע
יו"ר האיגוד  גרינבאום, המישנה למנכ"ל כי"ל -  אשר  מר 
התאחדות  של  הסביבה  ואיכות  ופארמצבטיקה  לכימיה 

התעשיינים בישראל
בבאר- והתעשייה  המסחר  לשכת  נשיא  דלויה,  יוסי  מר 

שבע והנגב
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טקס גז טבעי לתעשייה בשיתוף התאחדות התעשיינים
יום שלישי, 29.1.2013, 08:00 - 13:00  

בשנים הקרובות צפוי משק האנרגיה בישראל לעבור מהפיכה משמעותית - מפעלים רבים יעברו תהליך הסבה לצריכת  
גז טבעי, כתחליף לדלקים הקיימים. תהליך זה כרוך בתועלות רבות: הוזלת עלויות האנרגיה, יעילות תפעולית רבה יותר 
והקטנת הפליטות לסביבה. בד בבד יידרשו המפעלים להיערך להסבה לשימוש בגז טבעי, בהיבטים הכלכליים, ההנדסיים, 

התפעוליים והתכנוניים.

תכנית הכנס: 
08:00 - 08:30  התכנסות והרשמה

08:30-09:00 - דברי פתיחה וברכה
מר שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה והמים הלאומיות

גב' נאוה סלע, יו"ר ועדת האנרגיה של התאחדות התעשיינים
10:15-09:00 - מושב 1 : עתיד משק הגז הטבעי

 מר גיל דנקנר, יו"ר דור כימיקלים בע"מ
מר נתי בירנבוים, יועץ מקצועי לשר האנרגיה
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מר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים
מר ג'יי אפשטיין, מנהל מסחרי, נתיבי גז טבעי

מר אורן משה, רכז אנרגיה, אגף תקציבים - משרד האוצר
10:45-10:15 - הרצאה : "משק הגז הטבעי בישראל מה בוער"

מוסד  תעשייתית,  למצוינות  המרכז  ראש  פורטונה,  גלעד  ד"ר 
שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית 

11:00-10:45 - הפסקה
11:30-11:00 - היבטים כלכליים והנדסיים בהסבה לגז הטבעי

מר מיקי קורנר, מומחה הנדסי/כלכלי/רגולציה, חברת הלוי דוויק 
בע"מ

 International aspects of the gaz :2 12:45-11:30 - מושב
discovery near Israel's coast

 Atlantic council, Mr. Matthew Bryza - Ambassador
U.S.A

 Gaz Envoy, MFA, Mr. Michael Lotem - Ambassador 

Israel
13:00-12:00 - מושב 3: מהפכת הגז הטבעי בתעשייה הלכה 

למעשה
מר אייל חנקין, מנכ"ל סופרגז

מר משה שפיצר, מנכ"ל נגב גז טבעי
עו"ד ענת קליין, ראש מח' אנרגיה ותשתיות, משרד עו"ד גרוס, 

קלינהנדלר, חודק, לוי
מר מיקי קורנר, יועץ גז טבעי
מר אייל חנקין, מנכ"ל סופרגז

מר משה שפיצר, מנכ"ל חברת חלוקת הגז הטבעי בנגב
עו"ד ענת קליין, ראש מח' אנרגיה ותשתיות, משרד עו"ד גרוס, 

קלינהנדלר, חודק, לוי תעשיין
* הכניסה לכנס כרוכה בעלות 250 ש"ח

* לחבר התאחדות התעשיינים הכניסה ללא תשלום    

יו"ר ומנחה הכנס, מר גדי הראלי, מנכ"ל האגודה 
הישראלית לאנרגיית רוח

ישראל נמצאת בשלבים מתקדמים לקראת הסדרת ואפשור 
פיתוח חוות רוח בישראל- הקול קורא שיצא והקורא 

ליזמים להגיש בקשות לבחינת תאי שטח להקמת חוות רוח, 
התקדמות הליכי התמ"א והתכנסות בהבטי סביבה והתרים 

נדרשים אחרים, ישראל עוברת לשלב מואץ של פיתוח חוות 
רוח והעניינות גוברת בישראל מצד התעשייה העולמית 

 בתחום.
בכנס נתרכז בהליכי פיתוח חוות רוח גדולות והתקנת 

טורבינות קטנות ובמקביל נציג מנעד רחב של טכנולוגיות 
ישראליות המפותחות בתחום. הכנס מיועד ליזמים בתחום 
האנרגיה, בעלי קרקעות, משקיעים, בתי השקעות ובנקים, 

מהנדסי ערים, חברי מועצות אזוריות ועירוניות, יצרנים 
וחברות פיתוח טכנולוגיה, חברות ייעוץ, גופים מוסדיים, 

רגולטורים ותקינה, מתקינים , מודדים ועבודות גובה.

תכנית הכנס: 
14:00 - 14:05 - מר גדי הראלי מנכ"ל האגודה לאנרגיית רוח - 

רגולציה, מימון וטכנולוגיות
14:10 - 14:20 - דברים לזכרו של חנן עינב לוי - פרופ' אביב רוזן, 

טכניון
14:20 - 14:35 - שר האנרגיה והמים,  ד"ר עוזי לנדאו

14:35 - 15:00 - מר רן דרסלר - נציג מנהל התכנון במשרד הפנים 
- סטטוס התמ"א ועבודת הועדה הבין-משרדית

15:00 - 15:40 - דיון ברגולציה והקמת פרויקטי אנרגית רוח 
בפרקי זמן כמקובל בעולם:

גב' שלומית לוטם - ראש ענף מימון פרויקטים בנק לאומי
מר משה שטרית - ראש אגף רישוי- רשות החשמל

מר חן לוי - מנכ"ל אנרגיות קינטיות - הדס ארזים
מר רן דרסלר - נציג מנהל התכנון במשרד הפנים - סטטוס 

התמ"א ועבודת הועדה הבינמשרדית
מר רון וייסברג -  נשיא חברת  CERAC - פיתוח והקמת חוות 

רוח באירופה
תא"ל )מיל'( יום טוב תמיר - סגן ראש אגף התכנון בצה"ל וראש 

מטה פיקוד צפון לשעבר
 AVIV 15:40 - 16:20 - מר שגיא אלוני, מנהל פיתוח עסקי

AMCG, בשיתוף עם חברת ERM - בדיקות סביבתיות   ונופיות    
 Mr. Steve Ross -   16:20 - 16:50 - הערכת משאב רוח

3TIER
16:50 - 17:20 - מר רון וייסברג  - נשיא חברת CERAC פיתוח 

והקמת חוות רוח באירופה 

פיתוח אנרגית רוח בישראל - שוק חדש צומח, 
לזכרו של חנן עינב לוי 

יום שלישי, 29.1.2013, -14:00 19:00
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אישורים נוספים:

ETI, BRC FOOD/IOP/CONSUMER PRODUCTS (NON FOO(
מתן אישורים ותעודות ממדינות שונות ברחבי העולם באמצעות הסכמי הכרה הדדים )בלעדי(

התעדת תהליכים: איטום גגות, תחזוקת מערכות גילוי אש, הטבעת לוחיות זיהוי ועוד.

מבדקי צד ב' )מבדקי ספקים או לפי דרישת לקוח(

מוענק לארגונים
בעלי 3 או 4 תווי 

מוענק לארגונים
בעלי 5 תווי איכות 

מוענק לארגונים
בעלי 7 תווי איכות 

מכון התקנים הישראלי, אגף איכות והסמכה, מעניק אחת לשנה תעודות יוקרתיות 

לארגונים החורטים על דגלם איכות ומצויינות בתחומים שונים:

www.sii.org.il 03-6461001 'לפרטים נוספים: מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 ת"א 69977, טל' 03-6465114, פקס

מוענק לארגונים בעלי 
3 או 4 תווי איכות
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17:20 - 17:50 - מר מקסים ראקוב - מנכ"ל ישראווינד - 
טורבינות קטנות ובינוניות בישראל

17:50 - 18:20 - גב' רותי שוורץ - רכזת תחום אנרגיה 
ותשתיות- החברה להגנת הטבע- חוות רוח ובעלי כנף
18:20 - 19:00 - מפתחים טכנולוגיות רוח בישראל:

 PENTALUM - מר גיל שמאי - סמנכ"ל פיתוח עסקי

RDV  -מר נתן אלסברג - סמנכ"ל
EVRMotors - מר אלי רוזינסקי - מנכ"ל

WinFlex - מר אלי קליאצקין - מנכ"ל
IsraWind  - מר מקסים ראקוב - מנכ"ל

 MeteoLogic  - מר חגי צור - סמנכ"ל פיתוח עסקי
*הכנס כרוך בתשלום 

של  וייצור  התייעלות  חיסכון,  של  שונים  בהיבטים  יעסוק  הכנס 
אנרגיה במבנים. במהלך הכנס יובאו מקרי מבחן ייחודיים ויועלו 
דילמות, חסמים ופתרונות מול גורמי ממשל ואנשי מקצוע מובילים 

בתחום. 

תכנית הכנס: 
09:00 - 09:10 - דברי פתיחה והצגת תכנית הכנס

גב' הילה בייניש, מנכ"לית המועצה לבנייה ירוקה
ומנכ"ל, איגוד חברות אנרגיה מתחדשת  פרנס, מייסד  איתן  מר 

בישראל
מושב הרצאות ראשון:

האנרגטית  ההתייעלות  בתחום  "תקינה   -  09:25  -  09:10

והאנרגיה המתחדשת במבנים ותקן בנייה ירוקה"
גב' סיגל רוזנפלד, "ממונה על פרויקטים בתקינה" בתחומי בנייה 

בת קיימה התייעלות אנרגטית, מכון התקנים הישראלי.
09:25 - 09:45 - "בית הספר הירוק בכפר סבא - ובכל זאת 

הגענו למרות הכל: עקרונות התכנון, החסמים בדרך 
והפתרונות להם" 

אדריכל יונתן היימן, כנפו-קלימור אדריכלים
09:45 - 10:05 - "חזון העיר החכמה, הירוקה והבת קיימא 

- באמת"
גב' מירב הראל - מנכ"לית "חלוצה - עיר חכמה וירוקה בנגב"

10:05 - 10:15 - חשיבה ירוקה בצה"ל, סא"ל אלי פז, צבא 
הגנה לישראל

הטקס יתקיים באולפן הטלוויזיה של התערוכה, ביתן 1, 
גני התערוכה

מנחה: גלעד עדין, לשעבר מנכ"ל חדשות ערוץ 10
בתכנית: 
- ברכות

באותות  הזוכים  לבחירת  הוועדה  יו"ר  וטורי,  אשר  ד"ר 

ההצטיינות
* הענקת אות "הרשות הירוקה" ל-10 רשויות ירוקות

* הענקת אותות הצטיינות למוסדות ירוקים 
* הענקת אותות הצטיינות למפעלים ירוקים 

* הענקת אותות הצטיינות למוצרים ושירותים ירוקים

כנס עצמאות אנרגטית במבנים ובמרחב הבנוי 
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
ואיגוד חברות האנרגיה המתחדשת בישראל

יום רביעי, 30.1.2013, 09:00 - 13:30

טקס חלוקת אותות הקלינטק 2013
יום שלישי, 29.1.2013, 17:30 - 18:30



25

10:15 - 10:30 - הפסקת קפה
פנל "התייעלות אנרגטית בבניינים בישראל: הישגים, מכשולים 

ואתגרים":
יו"ר   - וקיימות  ניהול   -  M&S מנכ"ל  ווייל,  יואל  מר  מנחה: 

הועדה הטכנית לניהול אנרגיה במכון התקנים  
מר ניר ברלוביץ' - מנהל מינהל הדיור הממשלתי

נציג בכיר של מחלקת הבינוי בחיל האוויר
מר דוד לב-רן - מהנדס ראשי קניוני עזריאלי 

מר רני אידן - ראש המועצה האזורית עמק חפר
מר פיליפ כרמי - מנכ"ל שניידר ישראל

מושב הרצאות שני:
MicroGrid - 11:50 - 11:30 שכונתי - תכנון ואסטרטגיה 

תכנונית כתנאי לעצמאות אנרגטית של המרחב בנוי 
 - מבטו של מאשר היתר הבנייה, אדריכל רפי רייש

11:50 - 12:05 - המבנה הירוק של בנק המזרחי - עקרונות 
תכנון, חסמים ופתרונות

אדריכל רן קליק - מנכ"ל "יוזמות"
 Municipal Energy Independence - A" - 12:25 - 12:05

"Solution that is Literally in the Toilet

"MagneGaz Israel" פרופ' פנחס מנדל - חברת
12:25 - 12:40 - הפסקת קפה

12:40 - 13:40 - פאנל רגולטורים "עצמאות אנרגיה במבנים 
בישראל - התייעלות ואנרגיה סולארית נפגשים" 

איתן פרנס - מייסד ומנכ"ל איגוד לחברות האנרגיה  מר  מנחה: 
המתחדשת בישראל

מר אורן משה - רכז אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר
מר אדי בית הזבדי - מנהל אגף שימור אנרגיה, המשרד לאנרגיה 

ומים
מר עודד אגמון - ראש אגף הסדרה, הרשות לשירותים ציבוריים 

וחשמל
ד"ר גיל פרואקטור - ראש איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד 

להגנת הסביבה
נציג התעשייה הסולארית

 Smart Energy ב' אירה גאולי - יו"ר חברת

* עלות הכנס: 80 שקל לחברי המועצה הישראלית לבניה ירוקה 
ולחברי האיגוד לחברות האנרגיה המתחדשת בישראל

* 150 ₪ למי שאינו חבר

רבות.  ובתעשיות  חיים  תחומי  במגוון  אותנו  משמשת  הכימיה 
החל  הסביבה,  על  משמעותית  השפעה  יש  כימיים  לתהליכים 
הכימיה  מזהמים.  של  לפליטה  ועד  טבע  משאבי  של  בצריכה 
הירוקה מבקשת להפחית את טביעת הרגל הסביבתית של תהליכי 
מייצור ומוצרים על ידי שימוש בתהליכים חליפיים וידידותיים יותר 
לסביבה מרמת התגובה הכימית, דרך התייעלות במהלך הייצור ועד 

להתכלות של המוצר הסופי.
תכנית הכנס:

08:30 - 09:00 - התכנסות והרשמה
09:00 - 09:15 - דברי פתיחה וברכה

מר אשר גרינבאום, יו"ר איגוד הכימיה, הפארמצבטיקה ואיכות 
הסביבה, בהתאחדות התעשיינים

09:15 - 10:15 - כימיה ירוקה - הלכה למעשה
 פרופ' עדי וולפסון - SCE - המכללה האקדמית להנדסה ע"ש 

סמי שמעון
10:15 - 10:30 - הפסקה

10:30 - 11:15 - הגז הטבעי כאבן בניין לתעשייה כימית נקייה 
בישראל

פרופ' אהוד קינן, החברה הישראלית לכימיה
11:15 - 12:00 - שיקולי איכות סביבה בשלבי הפיתוח

גב' מירב אביגדור, מנהלת איכות סביבה גלובאלית, חברת "טבע"
12:00 - 12:45 - משיפור תהליכי לכימיה ירוקה

מר יוסי גולדשטיין, מנהל מטה בטיחות גיהות ואיכות  הסביבה, 
מכתשים אגן תעשיות

יום עיון כימיה ירוקה בתעשייה הישראלית בשיתוף איגוד 
הכימיה, הפארמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים 

ו-SCE - המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
יום רביעי, 30.1.2013, 12:30-08:30
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תכנית הכנס: 
 08:30 - 09:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00 - 09:15  פתיחה וברכות
 מר שלמה בוחבוט, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית 

מעלות תרשיחא
מר יוסי נשרי, יו"ר מטה מאבק המים במרכז השלטון המקומי 

וראש עיריית קריית אונו
מר אלכס קושניר, מנהל רשות המים

מנחה: מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
09:15 - 10:00 הצגת מדיניות הגופים 

הציבוריים  
מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

נציג רשות המים
מר משה אשכנזי, יו"ר פורום המנכ"לים

מנחה: מר יוסי נשרי, יו"ר מטה מאבק המים במרכז השלטון 
המקומי וראש עיריית קריית אונו

10:00 - 11:00 היבטים משפטיים בעקבות ועדת ניסן
שינויים בהרכב הדירקטוריון ומעמד בעלי המניות לאור ועדת 

ניסן - גב' חנה זיכל
ניסן  ועדת  לאור  המקומיות  ברשויות  ומוקד  גביה  שירותי 
וממשקים יומיומיים בין הרשויות לתאגידים לאור אמות המידה 

- גב' מירית דובר
סקירת תיקוני החקיקה לאור ועדת ניסן והחלטת הממשלה - 

עו"ד נועה בן אריה
מנחה: עו"ד חנה פרנקל, יועצת משפטית לרשות המים 

11:00- 11:30   הפסקה
הרשויות  בין  וממשקים  זיקות  בנושא:  פאנל   12:30  -  11:30

המקומיות והתאגידים
התנהלות הדירקטוריון, פיתוח תשתיות, שרותי גבייה, השאלת 

עובדים
בהשתתפות: מר חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין

יו"ר פורום היו"רים של תאגידי המים  חדד,  אל  יגאל  רו"ח 
ויו"ר מי חדרה

נציג רשות המים
אינג' נור אלדן, מנכ"ל תאגיד המים חיפה

מר סאלח נאסר, מנכ"ל תאגיד המים גליל תחתון
מנחה:נציג רשות המים 

פאנל בנושא: תאגוד אזורי בעקבות המלצות   13:30 - 12:30
ועדת ניסן

בהשתתפות: מר דב צור, ראש עיריית ראשון לציון 
מר איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

מר גולן זריהן, גזבר עיריית הרצליה
נציג רשות המים

מנחה:מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
13:30- 14:00 סיכום שאלות ותשובות   

14:00- 15:00 ארוחת צהריים 

14:15 - התכנסות 
מפגש חברי האיגוד על כוס קפה ועוגה.

יו"ר איגוד  15:00 - דברי פתיחה:  מהנדס עמוס ברקוביץ - 
אימק"ם

15:15 - הרצאה ראשונה  
הנושא: "התייעלות אנרגטית במרכזי אנרגיה"          

המרצה: שלום מימון - מנהל אלקטרה פתרונות אנרגיה  
15:50 - הרצאה שנייה 

מערכת  והשקת  מקסימאלית  נצילות   -  VRV "מזגני  הנושא: 
"VRV 4 חדשה

 הצגת המרצה: מהנדס רוני פוקס  
 DAIKIN מהנדס ראשי של חברת - Eng. Hubert Gatez :המרצה

16:30 - הרצאה שלישית
טכנולוגיה   -  HITACHI חברת  תוצרת   VRF "מערכות  הנושא: 

מתקדמת"

  QE UNI המרצה: מהנדס יגאל ויקינסקי - מהנדס ראשי בחברת
17:10 - הרצאת ביניים

GREEN VENT הנושא:  מערכות פנוי עשן מתקדמת
המרצה: מישל פילו סמנכ"ל הנדסה חברת מטלפרס

17:30 - הרצאה רביעית
פיתוחים   -  VRF במעגל  מים  חימום  "מערכות  הנושא: 

חדשניים בתחום בקרה ונצילות"
המרצה: מהנדס, אסף מנטין - מנהל ההנדסה, חברת אקון-טק 

18:10 - הרצאה חמישית
הנושא: "מערכות קירור בשיטת אבסורפציה ייחודית - פיתוח 

שנעשה ע"י מהנדס יהודה
ארציאלי וצוותו"

המרצה: מהנדס יהודה ארציאלי
18:45 - שאלות ותשובות של המרצים 

19:00 - סיום

כנס אימק"ם - איגוד מהנדסי קירור ומיזוג אוויר 
יום רביעי, 30.1.2013, 19:00 - 14:15

יום עיון בנושא משק המים העירוני בעקבות ועדת ניסן 
בשיתוף מרכז השלטון המקומי

יום רביעי, 30.1.2013, 08:30 - 14:30
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Solaredge Technologies

מנכ"ל: גיא סלע
מנהלת שיווק: הדס רוזן

מספקת  טכנולוגיות  סולאראדג'  חברת  עיסוק:  תחומי 
הפקת  ייעול  המאפשרת  וחדשנית  ייחודית  מערכת 
פוטו- סולארית  בטכנולוגיה  השמש  מאנרגית  חשמל 

וולטאית )PV(. המערכת מאפשרת הפקת עד 25% יותר 
אנרגיה במערכות ביתיות, מסחריות ובינוניות. יתרונות 
תחזוקה  בעלויות  משמעותי  חסכון  הינם  נוספים 
גבוהה  ברזולוציה  מרחוק  ביצועים  בקרת  באמצעות 
וניצול  בכבילה  חסכון  המאפשר  גמיש  מערכת  ותכנון 
 SafeDC™-ה מנגנון  ההתקנה.  שטח  של  אופטימלי 
וכבאים  תחזוקה  אנשי  למתקינים,  מספק  הייחודי 

בטיחות מירבית בכל עת/
 כתובת: החרש 6, ת"ד 7349, הוד השרון, מיקוד 45240

טלפון: 09-9576620
פקס: 09-9576591 

  events@solaredge.com :דוא"ל
 www.solaredge.com :אתר

3Mישראל
מנכ"ל: ניר לשם

מנהלת שיווק: שגית עבדי
האנרגיה  תעשיית  עבור  מייצרת    3M:עיסוק תחומי 
המתחדשת מוצרים ייחודים שמוזילים עלויות ומשפרים 
תהליכי ייצור.בפיתוחיה השונים, נעשה שימוש ביכולות 
דבקים,  פילמים,  תחומים:  במגוון  החברה  של  הליבה 

סרטי הדבקה, פילטרים וציפויים.
כתובת: רחוב מדינת היהודים 91 הרצליה פיתוח 46120

טלפון: 09-9615000
פקס: 09-9615050

  srotem@mmm.com :דוא"ל
 www.3m.com/il :אתר

3TIER
מנכ"ל: קרייג הוסה

מנהל שיווק: סטיב רוס
בניתוח  עולמית  מובילה  היא   3TIER עיסוק:  תחומי 
הערכה  מתן  המתחדשת,  האנרגיה  בתחום  סיכונים 

וחיזוי לפרוייקטים בתחום הרוח, השמש והמים.
לנהל  העולמי  האנרגיה  לשוק  מסייעת    3TIER חברת 
ובכל  מקום  בכל   - האוויר  מזג  משתני  של  הסיכון  את 

זמן.
סיאטל,   2100 סוויטה   ,2001 השישית  השדרה  כתובת: 

וושינגטון 98121 ארצות הברית
טלפון: +44-0-8456890074

פקס: +44-0-8456890074
sross@3tier.com דוא"ל: ל

/http://www.3tier.com/en :אתר

Aqua Israel Natural
מנכ"ל: יוסי  איזיק

מנהל שיווק: יוסי איזיק
תחומי עיסוק: טכנולוגיה  חדשנית ירוקה ל:

- סינון וטיפול במים לבית.
-טיפול במים ושפכים. 

-חיסכון במים ואנרגיה.
-מחזור  מים 

הביתי,  השוק   עבור  חדשניים  סביבתיים  -פרויטים  
המוסדי, התעשייתי והחקלאי.

 כתובת: סלעית 9 , חיפה 
טלפון: 04-8260026

פקס: 04-8260026
aiziconsult@bezeqint.net  :דוא"ל

www.aqua-israel.co.il  :אתר

Bpatent - פתרונות מיוחדים לבית
מנכ"ל: אופיר יצחק

מנהל שיווק: אופיר יצחק
רחב  מגוון  ומשווקת  :מייבאת   Bpatent עיסוק  תחומי 
של מוצרים לבית ולמטבח, גאדג'טים ומוצרים שיהפכו 

את הדברים המעצבנים בחיים - למעט יותר מהנים:
עריסת תינוק ניידת - בלעדי.

מגוון קוצצי ירקות.
מגוון פתרונות כביסה.

כתובת: כיכר ברוש 5 פתח תקוה
טלפון: 03-6006600

פקס: 03-6565565
 ofir@bpatent.co.il :דוא"ל

www.Bpatent.co.il :אתר
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 Canadian GeoExchange
Coalition

מנכ"ל: דניס טאנגאי
מנהל שיווק: טד קנטרוויץ'

הקנדית  התעשיינים  התאחדות  עיסוק:  תחומי 
הוועידה  מארגני  חום;  משאבות  לטכנולוגיות 
הבינלאומית של סוכנות אנרגיית משאבות החום 2014, 

במונטריאול.
 Rue Cherrier, Bureau 304,  1030 כתובת: 

Montreal QC  H2L 1H9 CANADA
טלפון: +1-514-8077559

פקס: +1-514-8077559
ted@geoexchange.ca :דוא"ל
www.geoexchange.ca :אתר

Canadian Solar
מנכ"ל: דר. שון קו

מנהל שיווק: סנדרה סקולדרה
מחברות  אחת  היא   Canadian Solar עיסוק:  תחומי 
בעולם.  הגדולות  הפוטו-וולטאיים  הפנלים  ייצור 
 - הסיליקון  מרמת  המוצרים  כל  את  מייצרת  החברה 
ופנלים- בשבעת מפעלי  וויפר, תאים סולריים  אינגוט, 
ביותר  ישיר  באופן  אותם  ומשווקת  הייצור שבבעלותה 

מ-50 מדינות ברחבי העולם. 
 Landsberger Strasse 94 80339 Munich כתובת: 

Germany
טלפון: 49+ )0( 89 - 5199689-0
פקס: 49+ )0( 89 - 5199689-11

sandra.scholdra@canadiansolar.com :דוא"ל
www.canadiansolar.com :אתר

Clear View Monitoring
מנכ"ל: אבי מילר

מנהל שיווק: שון גורדון
 Clearview Monitoring חברת   עיסוק:  תחומי 
פתרונות  של  ויישום  בפיתוח  מתמחה   Solutions
תוכנה חדשניים לניטור, גילוי מוקדם של תקלות, שיפור 

ביצועים, אבחון וניתוח מקוונים.
הצופים  הר  המדע,  פארק   ,  19 הרטום  רחוב  כתובת: 

91450 ,ירושלים ,ישראל
טלפון: 054-2464510

פקס: 02-5400044
sean.gordon@clearviewmonitoring.co :דוא"ל

www.clearviewmonitoring.com :אתר

Green4you
מנכ"ל: שרון מאיר

מנהל שיווק: עופר פוזנר
תחומי עיסוק: מוצרי חיסכון באנרגיה לבית ולחברות.

כתובת: המגשימים 20 פתח תקווה
טלפון: 052-5244222

פקס: 03-9246931
sharon@green4you.co.il :דוא"ל

 www.green4you.co.il :אתר

HPC/KEYSTONE
מנכ"ל: פרנק קארג

נציג בארץ: לירון יודלא
תחומי עיסוק: יעוץ סביבתי בנושאים הבאים:

- זיהומי קרקע ומים כולל ביצוע סקרים, הכנת תכניות 
וביצוע שיקום 

- סקרי סיכונים בריאותיים
עמידה  ובחינת  נדל"ן  לצורכי  סביבתיים  סקרים   -

בדרישות
- ביצוע שיקום

גן  רמת   7 בגין  מנחם  רח'  ספורט  גיבור  מגדל  כתובת: 
52681

טלפון: 03-7521011
פקס: 03-7520090

m.bar-tov@hpc-envirotec.com  :דוא"ל
hpc.rennes@hpc-envirotec.com  :אתר

Hanwha
מנכ"ל: ג'סטין לי

ומכירות  שיווק  דירקטור  קופל-  ערן  שיווק:  מנהל 
ישראל.

תחומי עיסוק: יצרן פאנלים סולאריים.
כתובת: דפנה 9 מודיעין

טלפון: 052-3367997
פקס: 08-9759192

eran.kopel@hanwha-solarone.com :דוא"ל
www.hanwha-solarone.com :אתר

למו"פ  הישראלית  המינהלת   -  ISERD
האירופי

מנכ"ל: מר מרסל שטאון
מנהל שיווק: ורד אריאל-נהרי

למו"פ  הישראלית  המינהלת  היא   ISERD עיסוק:  תחומי 
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חברת לסיכו צנרת תהליכית בע“מ
שמחה להודיע שהינה הנציגה בישראל של חברת 

(MTS) וחברת מ.ט.ס (VICTAULIC) ויקטאוליק

חברת ויקטאוליק תחומי פעילות: אספקת 
אביזרי חיבור לצנרת במתקני התפלה, 

מתקני טיהור שפכים, מערכות מים, מפעלי 
כימיה,צנרת גזים. חברת ויקטאוליק בת 85 

שנה החברה המובילה בתחומה

חברת MTS: יצרנית ברזים 
ללחצים גבוהים, במיוחד 
למכוני התפלה מחומרים 

SS, SUPER DUPLEX

micky@lesico.com ,054-2633231 איש קשר  מיקי לרר f ייעוץ מקצועי  וליווי הנדסי - טכני
לסיכו צנרת תהליכית הינה חברה המתמחה במתן שירותי הקמה, שידרוג ותחזוקה של מפעלים 

  www.lesicopp.com  .בתחומי המיקרואלקטרוניקה, מזון, רפואה, גז טבעי ומכוני התפלה

www.mtsvalves.com
www.victaulic.com

= זיהום
ריתוך 

= ויקטאוליק
רון 

פת

ויקטאוליק האוריגינל זה אנחנו

שת"פ  לקידום  הזרוע   - מתימו"פ  עם  הפועלת  האירופי 
תעשייתי בינ"ל של לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת - 
לקידום השתתפותם של גופים ישראלים בפרויקטי מחקר 

ופיתוח ושת"פ תעשייתי בינ"ל.
של  המסגרת  תוכנית  ערוצים:  במספר  פועלת   ISERD
האיחוד האירופי )FP7( למחקר תעשייתי ואקדמי; תוכנית 
דו-לאומיות  תוכניות  תעשייתי;  פעולה  לשיתוף  יורקה 
מימון  עם  לאומי  מימון  המשלבות  ותוכניות  תעשייתיות; 

של האיחוד האירופי.
כתובת: בית התעשייה, רח' המרד 29 תל אביב

טלפון: 03-5118122
פקס: 03-5170020

 vered@iserd.org.il :דוא"ל
www.iserd.org.il :אתר

Israel Defense
מנכ"ל: דרור מגל 

מנהל שיווק: דקל זרד

כתבות  מכיל   Israel Defense המגזין  עיסוק:  תחומי 
בישראל,  הביטחון  תחומי  כלל  של  נרחב  וסיקור  עומק 
הביטחון  רמת  ועד  הביטחוניות  מהתעשיות  החל 
הלאומי וגופי ביטחון כמו צה“ל, שב"כ, מוסד ומשטרת 

ישראל.
המהדורה המודפסת יוצאת לאור אחת לחודשיים בעברית 

ובאנגלית.
בעברית  אינטרנט  אתרי  כוללת   Israeldefense מערכת 
מאמרים,  ובהם  היומיומית  ברמה  המעודכנים  ובאנגלית 

ניתוחים ותכנים שוטפים מעולם הביטחון הישראלי.
רפפורט,  עמיר  הינו  והמו“ל  המגזין  של  הראשי  העורך 
אחרונות"  “ידיעות  העיתון  של  הצבאי  הכתב  לשעבר 
בס"א  במרכז  חוקר  וכיום   “ “מעריב  של  הצבאי  והפרשן 

למחקרים אסטרטגיים, מגיש בגל"צ וסופר.
כתובת: המוביל 9 כפר סבא

טלפון: 074-7031211
פקס: 09-7671857

info@israeldefense.co.il  :דוא"ל
 www.israeldefense.co.il :אתר
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LDD טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
מנכ"ל: ד"ר רפי מנדלבאום

מנהל שיווק: תומר אש )מנהל פיתוח עסקי(
אתרים  שיקום  תהום:  ומי  קרקע  שיקום  עיסוק:  תחומי 
מזוהמים במגוון  טכנולוגיות באתר ובמתקן טיפול חיצוני, 

סקרים לאפיון הזיהום.
נדל"ן,  לעסקאות  כהכנה  אתרים  בדיקת  מקצועי:  ייעוץ   

ייעוץ מומחה וייצוג בפני רשויות, סקרי סיכונים.

כתובת: פתח תקוה, רחוב גונן 10 ת.ד. 7063, 49170
טלפון: 03-9265979, פקס: 03-9265984

office@lddtech.com :דוא"ל
www.lddtech.com  :אתר

MUV-e
מנכ"ל: אמיר זייד

מנהל שיווק: בני שמעון
התחבורה  מערכות  של  הקושי  רקע  על  עיסוק:  תחומי 
המטרה  היחיד,  של  הניידות  דרישות  את  לספק  הקיימות 
וקל  פשוט  מודרני,  עירוני,  תחבורה  כלי  לספק  היא  שלנו 
לוותר על השימוש ברכב  לנשיאה, שיעודד את המשתמש 
הפרטי במרכזים עירוניים. הדגם הראשון מתבסס על מבנה 
לצד  האורבאני,  בלו"ז  מלאה  ניידות  לו  המאפשר  ייחודי 

נוחות ופשטות תפעול ללא פשרות. 
כתובת: ת.ד. 1877 גבעת עדה ישראל 37808
טלפון: 050-5223402, פקס: 054-4730027 
bennys@myurbanvehicle.com  :דוא"ל

 www.myurbanvehicle.com :אתר

Mad - Logic - Latina Media Group
מנכ"ל: דניאל שוורץ

מנהל שיווק: אדריאנה ברנשטיין
תחומי עיסוק: פורטלים ארגוניים וקהילתיים. הפקות וידאו 

ומולטימדיה.
כתובת: ת.ד. 6167-42160 נתניה , ישראל
טלפון: 054-5676071, פקס: 09-8851172

danny@mad-logic.com :דוא"ל
www.mad-logic.com - www.LMG.co.il :אתר

Ocean Business Ltd.
מנכ"ל: טובי מנדלוביץ

מנהל שיווק: סלע מנדל
ללשכת  המשתייכת  ייעוץ  חברת  אנו  עיסוק:  תחומי 
ישראליות  טכנולוגיות  חברות  מקדמים  אנו  המסחר. 
בתחום הקלינטק. עיקר הפעילות שלנו ממוקדת במדינות 

דוברות ספרדית ופורטוגזית.

כתובת: מנחם בגין 55 
טלפון: 054-9770177, פקס: 03-6419850

cleantech@tobiasmendelovici.com :דוא"ל
www.oceanbusiness.com.es  :אתר

PVisrael
מנכ"ל: עמית שלג

מנהל שיווק: ריימונד חזן
תחומי עיסוק: M.G.LIGHTNING מבצעת מחקר שדה 
האנרגיה  משרד  של  הראשי  המדען  בתמיכת  היקף,  רחב 
הביצועים  של  משמעותי  שיפור  המחקר:  מטרת  והמים. 
יכולות  כולל  גודל,  בכל  סולאריות  מערכות  של  הכלכליים 
ואופטימיזציה  תקלות  של  מוקדם  איתור  תפוקה,  חיזוי 

בתכנון ותפעול. 
PVISRAELוM.G.LIGHTNING- חברו יחדיו במטרה 

לשווק ולמכור את פירות המחקר.
כתובת: עמל 48 רעננה
טלפון: 054-2620638

פקס: 050-8966636
 amit.pvisrael@gmail.com :דוא"ל

www.pvisrael.co.il  :אתר

Phono Solar-SUMEC
מנכ"ל: קאי ג'יבו

מנהל שיווק: סי ראן
תחומי עיסוק Phono Solar : הינו מותג מוביל בתעשיית 
סולאריים  מוצרים  מייצרת  החברה  המתחדשת.  האנרגיה 

איכותיים משנת 2004.
 NO.1 Xinghuo Rd., Nanjing Hi-tech Zone,:כתובת

Nanjing, China
טלפון: +86-2558638000, פקס: +86-2558638009

  sissi.w@phonosolar.com :דוא"ל
www.phonosolar.com :אתר

Power One
מנכ"ל: ריצ'ארד טומפסון
מנהל שיווק: אלכס לברן

האורורה,  ממירי  של  והיצרנית  המעצבת  עיסוק:  תחומי 
כוח,  להמרת  טכנולוגיות  גבוהה  ביעילות  מנצלים  אשר 
השמיש  הכוח  כמות  להגברת  מהירים,   MPPT וערוצי 

מההתקנות.
כתובת: רחוב הברזל 32 , לובי קומה 1 , תל אביב

טלפון: 052-5909087
relik.mintz@power-one.com :דוא"ל

www.power-one.com :אתר
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RB Green Design
מנכ"ל: אורלי רוסטוקר - בלומנפלד

מנהל שיווק: אורלי רוסטוקר - בלומנפלד
תחומי עיסוק: יצירת פריטי אומנות ולייף סטייל המשלבים 
הפריטים  מרבית  את  חברתית.  עם  סביבתית  קיימות 
מיוחדים,  צרכים  עם  אנשים  מכינים  יד,  עבודת  העשויים 

וכל זאת בעיצוב מוקפד וייחודי .
כתובת: א.ד.גורדון 28 הוד השרון

טלפון: 050-646-2828
rostokero@barak.net.il :דוא"ל

 :RB GREEN DESIGN Facebook  :אתר

RCS Solar
מנכ"ל: רמי פלר

מנהל שיווק: רואי נאון
הפאנלים  יבואנית  הינה   RCS Solar עיסוק:  תחומי 
הפאנלים  רוב  את  ומספקת  בישראל  הגדולה  הסולאריים 
RCS Solar עובדת עם החברות המובילות בעולם  בארץ. 
במחירים  פאנלים,  של  ומגוון  רחב  מלאי  לכם  ומציעה 

משתלמים לפרויקטים סולאריים.
כתובת: ז'בוטינסקי 168, בני ברק, 51361

טלפון: 03-6159999
פקס: 03-6158899

info@rcssolar.com  :דוא"ל
www.rcssolar.com  :אתר

SMA Solar Technology AG
מנכ"ל: פייר-פסקל אורבון
מנהל שיווק: וולפגנג וובר

:היא   SMA Solar Technology AG עיסוק  תחומי 
 PV ממירי  של  ומכירות  ייצור  בפיתוח,  עולמית  מובילה 
כוח  ייצור  למתקני  חדשניות  מפתח  טכנולוגיות  ומציעה 

עתידיים.
Sonnenallee 1  :כתובת

Niestetal 34266
Germany

טלפון: +49-5619522-0
פקס: +49-5619522-100

info@SMA.de :דוא"ל
www.SMA-Solar.com :אתר

Seraphim solar
Justin Xi  :מנכ"ל

 James.wu מנהל: שיווק

של  רחב  מגוון  מציעה   Seraphim חברת  עיסוק:  תחומי 
בין  של  טווח  בעלי  ואמינים,  יעילים   Mono PV מודוליי 
 W בין  של  טווח  בעלי   POLY ומודולי   -W50260W

.-110280W
 No.7 Tongshun Road, Henglin Zhen, כתובת: 

Wujin District,Changzhou,213101, China
טלפון: +86-519-68788166 

פקס: +86-519-88786181
james.wu@seraphim-energy.com :דוא"ל

www.seraphim-energy.com :אתר

Smartap
מנכ"ל: אסף שאלתיאל
מנהל שיווק: רן זריבץ

ברז  מערכת  פיתחה   SmarTap חברת  עיסוק:  תחומי 
 IT ה  מערכת  והביתי.  המסחרי  לשוק  המיועדת  דיגיטלי 
עם  יחד  ואנרגיה,  מים  חוסכת   SmarTap של  החכמה 

יכולות ניטור ובקרה בזמן אמת.
כתובת: המתמיד 17, נשר

טלפון: 074-7025140  
פקס: 074-7025140

ran@smartap-tech.com :דוא"ל
 :www.smartap-tech.com אתר

Solar by yourself
מנכ"ל: תמיר קפלינסקי
מנהל שיווק: עופר כספי

ישראלית  פרטית  חברה  היא   SBY עיסוק:  תחומי 
שנוסדה ב-2008 על ידי תמיר קפלינסקי. החברה מספקת 
 ,Turn-Key בסיס   על   EPC שירותי  ויזמיה  ללקוחותיה 
הכוללים תכנון, רישוי, הקמה תפעול ותחזוקה של מתקנים 

סולאריים.
כתובת: רחוב הפרחים 62. ניצני עוז, תד 84 מיקוד 42836

טלפון: 1700-553-551
פקס: 09-8947085

Marketing@sby-s.com :דוא"ל
www.sby-s.com :אתר

אגרולן בע"מ
מנכ"ל: יהודה גליקמן

מנהל שיווק: יהודה גליקמן
אצירה  פחי  ירוקה.  לסביבה  פתרונות  עיסוק:  תחומי 
מכונות  קומפוסטרים,  אורגנית,  פסולת  לאיסוף 
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פסולת  למחזור  הפרדה  פחי  תעשייתיות,  קומפוסט 
יבשה, פתרונות לחיסכון במים ובאנרגיה.

כתובת: מושב נוב, רמת הגולן 12921
טלפון: 04-6666999

פקס: 04-6763093
 agrolan@agrolan.co.il :דוא"ל

 www.agrolan.co.il :אתר

אופגל תעשיות אופטרוניות בע"מ
מנכ"ל: עמית מתתיה

מנהל שיווק: אלברטו ווהנון
תחומי עיסוק: חברת אופגל )Opgal(המפתחת משווקת 
והדמיה  תרמית  בהדמיה  חכמים  פתרונות  ומייצרת 
אקטיבית, הינה יצרנית בינלאומית מובילה וספקית של 
מצלמות להדמיה תרמית, מנועי ליבה, מצלמות תרמיות 

לתעשיות צבאיות ואזרחיות.
כתובת: ת.ד. 462, אזור תעשיה 5, כרמיאל 2161401

טלפון: 04-9953903
פקס: 04-9953900

wahnon@opgal.com :דוא"ל
www.opgal.com :אתר

אורמש אחזקות
מנכ"ל: מר רן ליפציגר

מנהל שיווק: מר יוסף בר לבב
ייעוץ  התקנה,  חברת  הינה  אורמש  עיסוק:  תחומי 

והנדסה, המתמחה בתחום המערכות הפוטוולטאיות
בהסדרות  מערכות  מאות  ובנתה  תכננה  אורמש 

הבינוניות, העסקיות והביתיות.
סולאריות  למערכות  ציוד  ומוכרת  מתכננת  אורמש 

עצמאיות.
כתובת: רחוב ההדרים, ת.ד. 112, עין ורד 40696

טלפון: 076-5401300
פקס: 076-5465625

info@ormash.com :דוא"ל
www.ormash.com :אתר

אי דבליו איי מסחר ושירותים בע"מ
מנכ"ל: ד"ר איתן בר

מנהל שיווק: איתן בר
תחומי עיסוק: מים ואנרגיה סולארית

כתובת: ניצנה 5 מיתר 85025
טלפון: 08-6510041

פקס: 08-6510581

ewatech@bezeqint.net :דוא"ל
 www.bar-pm.com :אתר

איגוד לשכות המסחר
מנכ"ל: נשיא - עו"ד אוריאל לין

מנהל שיווק: סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי - אייל כביר
הגדול  והמעסיקים  העסקים  ארגון  עיסוק:  תחומי 
באופן  בלשכה  חברים  עסקים  בתי  בישראל.כ-5,000 
מאוגדות  עסקיות  חברות  כ-10,000  ועוד  ישיר, 
בעקיפין; יבואנים, סיטונאים, חברות מסחר ושירותים, 

יצרנים ויצואנים הזוכים לסל שירותים רחב 
כתובת: החשמונאים 84, תל אביב

טלפון: 03-5631028
פקס: 03-5623274

eyalk@chamber.org.il :דוא"ל
www.chamber.org.il :אתר

אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
מנכ"ל: שמוליק רוזן

מנהלת שיווק: שרית שחר
תחומי עיסוק: חברת אינפרטק משתמשת בטכנולוגיות 
בעיות  ורטיבות,  נזילות  לאיתור  בעולם  המתקדמות 
נזקי  ושיקום  ייבוש  הרס,  ללא  איטום  בעיות  צנרת, 
מים במבנה, גילוי נזילות תת קרקעיות, מיפוי תשתיות 

וגילוי דליפות מים בבריכות שחיה.
כתובת: ת.ד 153 אלעד 40800

טלפון: 03-9334436
פקס: 03-9334427

infratek@012.net.il :דוא"ל
www.infratek.co.il :אתר

אל סורג
מנכ"ל: ארז פז

מנהל שיווק: עוזי זהרוני
יריעות  ומתקינה  משווקת  אל-סורג  עיסוק:  תחומי 
בבנין.  הזכוכית   שטחי  ע"ג  ישירות  המותקנות  ציפוי 
מעלות    3-7 להפחית  מסוגלות  ה"אל-סאן"  יריעות 
למיזוג -לאחר התקנת  צריכת האנרגיה  והקטנת  בחדר 

ציפוי - מוערכת בתחום שבין 30%-10%.
כתובת: הרימון 72 מושב אמונים

טלפון: 1-700501701, פקס: 08-8658779
uzi@al-sorag.co.il :דוא"ל
www.al-sorag.co.il :אתר
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אלעד שדמות 

מנכ"ל: אלעד שדמות
מנהל שיווק: אלעד שדמות

בקרת  מערכת  וממציא  מפתח  חקלאי,  עיסוק:  תחומי 
השקיה מבוססת מצלמה.

כתובת: מושב פארן, משק 42, ד.נ ערבה מיקוד 86835
טלפון: 050-6656629

פקס: 08-9953068
eladsp@hotmail.com :דוא"ל

אלקטרה בע"מ
מנכ"ל: איתמר דויטשר

מנהל שיווק: משה ליטבק
תחומי עיסוק: פתרונות כוללים בתחומי קבלנות בנייה 
ניהול  שירותי  אלקטרו-מכנית,  קבלנות  ותשתיות, 
בפרויקטי  ויזמות  סחר  ומערכות,  מתקנים  ואחזקת 

נדל"ן ואנרגיה.
כתובת: רח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן , 52520

טלפון: 03-7535666
פקס: 03-7535601

yahelg@electra.co.il :דוא"ל
www.electra.co.il :אתר

אמ.ג'י. לייטנינג בע"מ 
מנכ"ל: מייק גרין

מנהלת שיווק: מרים גרין
תחומי עיסוק: ייעוץ ותכנון מערכות  PV. מבצע מבחני 

.PV  תפוקה, ואומד איכות של מערכות
מערכות  של  ואופטימזציה  תפוקה  חיזוי  תוכנת  מפתח 

.PV
כתובת: הפלמ"ח 8 43414

טלפון: 054-4999169
פקס: 050-8966636

mike@lightning.co.il :דוא"ל
www.lightning.co.il :אתר

אמיטק
מנכ"ל: יהודה שגב

מנהל שיווק: חניתה שגב
תחומי עיסוק: אמיטק מפתחת מערכות מידע  לשליטה 
בצריכת  חיסכון  הביטחון,  התעשייה,  לתחומי  ובקרה 

אנרגיה, אנרגיה מתחדשת וחקלאות. 
מומחה"  “מערכת  מכילים  הללו  התוכנה  פתרונות 
בזמן  הנכונה  לקבלת ההחלטה  המכוונת את המשתמש 

אמת.
כתובת: ת.ד 4338 ראשון לציון

טלפון: 03-9613729
פקס: 03-9516801

yehuda@amitec-g.com :דוא"ל
http://amitec-g.com :אתר

אנרפוינט ישראל בע"מ
מנכ"ל: דני דנן

מנהלת שיווק: איריס מרום
תחומי עיסוק: אנרפוינט ישראל מתמחה ב-4 תחומים:

נוחים,  מחירים  היצרנים,  ממיטב  הפצה-מוצרים   *
לכל  ואחריות  וזמין  גדול  מלאי  ויעיל,  מהיר  שירות 

המוצרים.
*EPC - מערכות בינוניות.

* מחלקת רישוי- שרותי תכנון ורישוי.
* O&M - שירות ותחזוקה

כתובת: המלאכה 21 פארק אפק ראש העין 48091
טלפון: 072-2506205

פקס: 072-2506204
 office@enerpoint.co.il :דוא"ל

www.enerpoint.co.il :אתר

אפוק טיימס
מנכ"ל: גלעד סלונים

מנהלת שיווק: הדס סלונים
:מוציאה   The Epoch Times Group עיסוק  תחומי 
המהדורה  שפות.  ב-21  ומגזינים  תוכן  אתרי  לאור 
הישראלית מוציאה לאור אתר תוכן ומגזין חודשי בעברית 
אשר משלב תכנים מקוריים של כתבים ישראלים לצד תוכן 

בין-לאומי.
כתובת: בצלאל 14 רמת-גן

טלפון: 072-2151999, פקס: 03-7600731
hadas@epochtimes.com :דוא"ל

http://www.epochtimes.co.il :אתר

אפיקי מים מקבוצת פזגז
מנכ"ל: שי אנגלר

מנהלת שיווק: נגה זיסמן מלכה
תחומי עיסוק: פתרונות ירוקים למניעת הצטברות אבנית, 

בקטריות וקורוזיה בצנרת 
ללא מגע עם המים וללא חיתוך הצנרת.
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M&S / jw@mansus.com / 050-6660840 אינג‘ יואל ווייל -  מנכ"ל
יו"ר הועדה לניהול אנרגיה במכון התקנים, חבר ועדות האנרגיה והסביבה בהתאחדות התעשיינים

:ESCO הרשויות, המוסדות, המפעלים והעסקים בישראל מוצפים בהצעות מספקים ומחברות
חיסכון בהוצאות אנרגיה, חשמל ומים / שימוש באנרגיות חלופיות / חמרים ומוצרים לבניה "ירוקה" 

  
כל ארגון צריך ייעוץ מקצועי ובלתי-תלוי כדי לבחור פתרונות באמת כדאיים לטווח ארוך

עלות הייעוץ שולית לעומת פוטנציאל החיסכון וסיכון ההשקעה במוצרים לא מוכחים ולא אמינים 

M&S – ניהול וקיימות בע"מ הנה חברת ייעוץ הנדסי-כלכלי-סטאטוטורי מובילה בישראל
בתחומי ניהול אנרגיה, התייעלות אנרגטית, אנרגיות חלופיות, בניה ירוקה וניהול סביבתי.

בין לקוחותינו: 6 משרדי ממשלה, צה"ל, 12 רשויות מקומיות, מוטורולה, שיכון ובינוי, עופר, אמות.

כתובת: דרך המכבים 46 אזה"ת ישן ראשל"צ
טלפון: 03-6244460, פקס: 03-9643865

nogaz@pazgas.co.il :דוא"ל
www.waterpath.co.il  :אתר

אקוריוס ספקטרום
מנכ"ל: זאב אפרת

פתרונות  פיתחה  ספקטרום  אקוריוס  עיסוק:  תחומי 
אוטומטי  ומיקום  לאיתור  וחסכוניים  יעילים  חדשניים, 
של דליפות מים בצנרת מים עירונית. הפתרון המשולב של 
אקוריוס מאפשר ניטור דליפת מים על ידי רשת סנסורים 

קבועה ופתרון תוכנה ב"ענן".
כתובת: קיבוץ לביא

טלפון: 054-4545242
 zeev.efrat@kinrot.com :דוא"ל

www.aquarious-spectrum.com :אתר

ארבל מערכות 
מנכ"ל: דורון ארבל

מנהל שיווק: דורון ארבל

תחומי עיסוק: טכנולוגיות לחימום באנרגיה ירוקה.
כתובת: ת.ד 144   מצפה-הילה  24953

טלפון: 054-4360004, פקס: 04-9575207
service@arbel-systems.co.il :דוא"ל

www.arbel-systems.co.il :אתר

ב
Biogas-Nord

מנכ"ל: אלכסנדר רכטר
מנהל שיווק: אסנת דרוינוב

תחומי עיסוק: חברה ציבורית גרמנית הנסחרת בבורסה של 
עולמית. החברה,  ביוגז בפריסה  והבונה מתקני  פרנקפורט 
שבגרמניה.  בילֶפלד  בעיר  ומרכזה   2000 בשנת  נוסדה 
החברה בנתה עד היום למעלה מ-400 מתקני ביוגז ב-16 

מדינות ברחבי העולם.
כתובת: מנחם בגין 46, תל אביב

טלפון: 03-6396677, פקס: 03-6396688
sagi@solarfarm.co.il :דוא"ל

www.bigas.de :אתר
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בן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ
מנכ"ל: זהר בן דוד  

מנהלת שיווק: ורד כהן
תחומי עיסוק: רשת עיתונות מקצועית ואינטרנט הגדולה 

בישראל .
ותעשייה,  אנרגיה   ,Cool Air התעשייה-  עיתוני  מו"ל 

אקלים וסביבה.
כתובת: רח' היצירה 7 רעננה ת.ד. 230 בצרה 60944

טלפון: 09-7662915 , פקס: 09-7662895
bdpirsum@zahav.net.il  :דוא"ל

www.coolair.co.il :אתר

 ג

ג'נרל מהנדסים
מנכ"ל: בני שריג 

מנהלת שיווק: אדווה הראל 
בפתרונות  מתמחה  מהנדסים  ג'נרל  חברת  עיסוק:  תחומי 
המתחדשות  האנרגיות  ובתחום  בכלל  האנרגיה  בתחום 
הציוד  אספקת  ייעוץ,  שירותי  מספקת  החברה  בפרט. 
מערכות  של  פרויקטים  וליווי  התקנה  בעולם,  המוביל 

סולאריות ורוח.
כתובת: מרכז תעשיות כפר נטר ת.ד 3731 כפר נטר 40593

טלפון: 09-8662828, פקס: 09-8859777
advah@geneng.com :דוא"ל

www.geneng.com :אתר

ג.ו.קרור בע"מ
מנכ"ל: גרויסמן ויאצסלב

מנהל שיווק: גרויסמן ויאצסלב
מתקני  ושימור  בתחזוקה  מתמחה  החברה  עיסוק:  תחומי 

קירור תעשייתיים עם דגש על התייעלות אנרגטית.
 כתובת: ח.ל.בורחס 11 אשדוד

טלפון: 054-7989989, פקס: 08-8653933
office@gvk.co.il :דוא"ל

WWW.GVK.CO.IL :אתר

גדות פתרונות סולארים
מנכ"ל: נועם פישר

מנהל שיווק: אילן בניזרי
ופאנלים  ממירים  סולאריים.  פרוייקטים  עיסוק:  תחומי 

סולאריים.
הרצליה   C אקרשטיין  מגדלי   10 אבן  אבא  שד'  כתובת: 

פיתוח מיקוד 46733
טלפון: 09-8929500, פקס: 09-8653350 

noamf@gadot.com :דוא"ל
www.gadot.com :אתר

גל אור מפעלי תאורה בע"מ 1982
מנכ"ל: אמנון בן ארצי

מנהל שיווק: דורון מנור
תחומי עיסוק: ייצור גופי תאורה לתעשייה, למעלה מ-30 

שנים.
ביצוע  הוא  האחרונות   בשנים  החברה  פעילות  עיקר 

פרויקטים בהתייעלות אנרגטית בתחום התאורה.
תאורת   : כגון  מגונים  פתרונות  ומספקת  מיצרת  החברה 

אינדוקציה. תאורת לדים. 
כתובת: רחוב הסדן 9 חולון

טלפון: 03-5597333 / 052-6744867, פקס: 03-5581040
 doron@gal-or.co.il :דוא"ל

 www.gal-or.co.il :אתר

גלובס עיתון העסקים של ישראל 
מנכ"ל: איתן מדמון

מנהלת שיווק: מינה סליגמן
יום  מידי  בישראל.  המוביל  עיתון העסקים  עיסוק:  תחומי 
ישראל,  של  העסקים  עולם  ואת  אותך  מעדכן  “גלובס" 
והפרשנויות  הכתבות  בצירוף  ומהעולם  מהארץ  בחדשות 
היומי,  לעיתון  בנוסף  והמומחים.  הכתבים  מיטב  של 
ומגזינים  ירחונים  שבועיים,  מוספים  מצורפים  ל"גלובס" 
דיגטלי,  בפורמט  עיתון  “גלובס"  מציע  כן,  כמו  איכותיים. 

אתר אינטרנט, מהדורת גלובס בטאבלט.
 כתובת: האצ"ל 53 ראשון לציון, 75706

טלפון: *1515
פקס: 03-9619640

hen-v@globes.co.il :דוא"ל
www.globes.co.il :אתר

גריין פאוור סולושאנס בע''מ
מנכ"ל: עמית אפללו

מנהל שיווק: שחר טל
עלויות  להפחתת  מערכות  ושיווק  פיתוח  עיסוק:  תחומי 

החשמל והסטת עומסים.
אם ברצונך להוריד את עלויות החשמל ללא השקעה יקרה 
ופשוט,  מהיר   פתרון   לך   תספק   החברה   בתשתיות, 

שיצמצם אותן מיידית ובאופן ניכר.
כתובת: ת.ד 240 שוהם 60850

טלפון: 03-9791000
פקס: 03-9792000

amit@gpmworld.com :דוא"ל
 www.gpmworld.com  :אתר
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ניהול תכנון סטטוטורי – למי זה טוב? 

הסטטוטורית  התכנית  סטטוטורית.  תכנית  הכנת  הליך  מצריכה  במרחב  ושימוש  לשינוי  יוזמה  כל 
מאפשרת ליזם מסגרת חוקית להקמת פרויקט כלשהו. התוכנית קובעת את השימושים והייעודים 

השונים ומגדירה מתי ואיך ניתן לבנות וליזום על הקרקע. 
נתיב  בעצם  היא  ובכך  הפרויקט  ומימוש  לקידום  הכרחית  דרך  אבן  היא  סטטוטורית  תכנית  אישור 
קריטי בחיים של פרויקט. שלב הכנת התוכנית ואישורה במוסדות התכנון נראה כשלב פשוט יחסית 
במקרים  מגורים.  שכונות  או  גדולים  אנרגיה  מתקני  של  והתכנונית  ההנדסית  למורכבות  בהשוואה 
רבים, מתוקצב שלב זה בהיקף נמוך יותר ביחס ליתר השלבים ו״נבלע״ בלוח הזמנים הכללי. יזמים 
מעמיקה  אסטרטגית  חשיבה  מקדישים  ולא  התכנית  הכנת  שלב  מחשיבות  ״להקטין״  נוטים  רבים 

כיצד לצלוח שלב זה בזמן הקצר ביותר ובתקציב הנמוך ביותר. 
עד לפני מספר שנים רוכזו מרבית הפרויקטים התכנוניים בידי אדריכל או מתכנן ראשי. עם הפיכתם 
של הפרויקטים למורכבים יותר מההיבט התכנוני-סטטוטורי-סביבתי, עולה צורך במגוון התמחויות 
ואנשי מקצוע התומכים בצוות. מורכבות זו, יחד עם הרצון לאפשר לאדריכל התכנית לעבוד ב״שקט 
באמצעות  התהליכים  את  ולנהל  לפשט  לצורך  הובילה  המקצועית,  בעבודתו  ולהתמקד  תעשייתי״ 
לו״ז,  ניהול  אינטגרציה,  תיאום,  סטטוטורי,  בקידום  המתמחה  תכנון״  ״מנהל  הנקראת  פונקציה 

ניהול סיכונים ובקרת איכות.
מנהל התכנון הוא כורח המציאות. ע״מ להצליח בתהליך כלומר לאשר תכנית סטטוטורית המבטאת 
את הצרכים התכנוניים המקצועיים במינימום זמן ועלות – יש לשלב לצד האדריכל פונקציה של מנהל 
תכנון המבין את העולם הסטטוטורי ומכיר את מוסדות התכנון ואת התהליכים הנדרשים עד לאישור 

התכנית.
חברת AVIV AMCG, חברת ייעוץ וניהול מקדמת מגוון תכניות, החל מתכניות ברמה הארצית )תמ״א 
42, תמ״א 14/ב(, דרך תכניות תשתית לאומית )תת״ל 55, תת״ל 34, תת״ל 40, תת״ל 41, תת״ל 44(, תכניות 

בסמכות מחוזית, תכניות מתאר ליישובים ועוד. 
בכל אלו משמשים יועצי החברה כמנהלי תכנון ומקדמים לפי לוחות זמנים ואבני דרך את התכניות 

עד למתן תוקף.

avivamcg@avivamcg.com     www.avivamcg.com :טל: 03-9024004     פקס: 03-9024224    מייל

גרין בול
מנכ"ל: רוני בן מיכאל

מנהל שיווק: ליאור הרשקוביץ
תחומי עיסוק: מוצרים אקולוגים ידידותיים לסביבה

כתובת: האורגים 9 חולון
טלפון: 03-5567771,

פקס: 03-5567771
greenball@windowslive.com :דוא"ל

WWW.RSOLAR.CO.IL :אתר

גרין ליין יבוא ושיווק
מנכ"ל: איילת אורון

מנהלת שיווק: איילת אורון
למגוון  וניידים  סולארים  טעינה  פתרונות  עיסוק:  תחומי 

מכשירים אלקטרונים
כתובת: ת.ד 1078 כפר סבא מיקוד 44110

טלפון: 052-5257157,
פקס: 072-2128787

info@agronet.co.il :דוא"ל
www.grline.com :אתר

גרינטופס אנרגיה
מנכ"ל: רוזנצוייג רן

מנהל שיווק: רוזנצוייג רן
ניטור  ומערכות  אנרגטית  התייעלות  עיסוק:  תחומי 

מתקדמות.
כתובת: מושב בית הלוי ,ת.ד. 147, מיקוד 42870

טלפון: 077-4460280, פקס: 077-4460282
einat@greentops.co.il :דוא"ל

gte.greentops.co.il :אתר

ד
דלי הפלא - טוויסטר

מנכ"ל: דבי עוזיאל
מנהלת שיווק: שירה גטניו

תחומי עיסוק: פתרונות יצירתיים לבית.
כתובת: בני בינימין 11, נתניה

טלפון: 077-3457008, פקס: 03-6177150
 shiragat@gmail.com :דוא"ל

www.nuevo.co.il :אתר
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ה
IsraWEA -  האגודה הישראלית לאנרגיית רוח

מנכ"ל: גדי הראלי
מנהל שיווק: גדי הראלי

בישראל,  הרוח  ותעשיית  יזמות  פיתוח  עיסוק:  תחומי 
טכנולוגית  ביזמות  תמיכה  התקינה,  ופיתוח  תמיכה 
ופיתוחים טכנולוגיים לחדשנות ושתופי פעולה עם גורמים 

בינלאומיים לפיתוח התחום בישראל.
כתובת: הסיגלית 16 תל-מונד 40600

טלפון: 054-5565468, פקס: 09-7964322
gadi.hareli@israwea.org.il :דוא"ל

www.israwea.org.il :אתר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
מנכ"ל: הילה ביניש

מנהלת קשרי חברים:  יפית מישורי-סבג
הוקמה  ירוקה  לבניה  הישראלית  המועצה  עיסוק:  תחומי 
להוביל  במטרה  רווח  מטרות  ללא  כמוסד   ,2007 בשנת 
ייחודי  ובו חברים באופן  קיימא בישראל,  בר  בנוי  למרחב 
ארגונים  לצד  והאקדמיה  ממשל  גורמי  העסקי,  המגזר 

מקצועיים וסביבתיים.
כתובת: יגאל אלון, 155 תל אביב

טלפון: 03-7365498
פקס: 03-7365496

 hilla@ilgbc.org :דוא"ל
www.ilgbc.org :אתר

המכללה האקדמית נתניה
מנכ"ל: יוסי זעירא

מנהל שיווק: מבי גאוי
תחומי עיסוק: המכללה האקדמית נתניה היא מוסד מוכר 

להשכלה גבוהה
בתי הספר במכללה:

משפטים
תקשורת

מנהל עסקים
בנקאות ושוק ההון

מדעי ההתנהגות
מדעי המחשב

ביטוח
כתובת: האוניברסיטה 1 נתניה 42365

טלפון: 09-8607415
פקס: 09-8607727

mevigavi@m.netanya.ac.il :דוא"ל
www.netanya.ac.il :אתר

הפורום הישראלי להסברה
מנכ"ל: נעמי זלמנוביץ'

מנהל שיווק: מירי פישמן
תחומי עיסוק: פורטל ומדריך איכות הסביבה וטכנולוגיית 
מים  הם היחידים בארץ המאגדים בתוכם את כל החברות 
הנותנות שירותים בענף איכות הסביבה, טכנולוגית מים על 

כל תחומיו.
הפורטל נושא כתבות, מכרזים ופרופיל על החברות ותחומי 

פעילותן.
גם  ונמצא  ודיגיטלית,  מודפסת  במהדורה  יוצא  המדריך 

באתר האינטרנט.
המדריך מופץ לאנשי רכש מהנדסים, מנהלי שיווק ומנכ"לים 
בכל התעשיות בארץ על מנת לייעל את החיפוש ולקדם את 

המודעות לאיכות הסביבה.
כתובת: ת.ד. 948 גבעתיים.

טלפון: 03-6766063
פקס: 03-6761194

ilforum@netvision.net.il  :דוא"ל
www.environmentindex.com :אתר

הקואליציה למיחזור מים אפורים בישראל, 
מלכ"ר

מנכ"ל: החברה מובלת ע"י מומחי מים ובריאות
מנהל שיווק: החברה מיוצגת ע"י GCS ומשרד גלעד

תחומי עיסוק: קידום חקיקה והסדרה ברגולציה של מחזור 
מים אפורים לכל המגזרים: פרטי )בנייה למגורים(, ציבורי 
כדי  וזמין  גדול  מים  מקור  לנצל  המטרה:  ועסקי/מסחרי. 
משק  את  ולייעל  הבית  משקי  של  המים  בחשבונות  לקצץ 

המים הישראלי.
כתובת: GCS, הרקון 6 רמת גן

טלפון: 052-3423230
פקס: 03-5299640

meravankori@hotmail.com :דוא"ל
www.graywater.org.il :אתר

התאחדות התעשיינים בישראל, איגוד 
הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה

מנכ"ל: ניר קנטור
הכימיה,  באיגוד  הקלינטק  פורום  עיסוק:  תחומי 
התעשיינים,  בהתאחדות  הסביבה  ואיכות  הפרמצבטיקה 
לתעשייה  תחרותיות  ומשפרי  יעילים  פתרונות  מקדם 
בישראל,  הקלינטק  לענף  ראויה  עסקית  וסביבה  הרחבה, 
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מתוך הבנה שמדובר במנוף עוצמה חשוב לשיפור ביצועיה 
של התעשייה הישראלית.

כתובת: רחוב המרד 29, תל אביב, 68125
טלפון: 03-5198858

פקס: 03-5198783
carmel@industry.org.il :דוא"ל

www.industry.org.il :אתר

התכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות מים 
ואנרגיה מתחדשת, משרד התמ"ת

מנכ"ל: עודד דיסטל
מנהלי שיווק: אופיר גור, עדי יפת-בארי

המים  תעשיות  לקידום  הלאומית  התכנית  עיסוק:  תחומי 
Israel NewTech, בהובלת משרד  והאנרגיה המתחדשת 
התמ"ת ובשותפות עם גופים ממשלתיים נוספים, מקדמת 
למלא  לה  ומאפשרת  הישראלית  הקלינטק  תעשיית  את 

תפקיד מרכזי בבמה הגלובלית
כתובת: בנק ישראל 5 ירושלים 91002

טלפון: 02-6662607,
פקס: 02-6662938

israelnewtech@moital.gov.il :דוא"ל
israelnewtech.gov.il :אתר

ח
חברת החשמל לישראל בע"מ

מנכ"ל: מר אלי גליקמן
מנהל שיווק: מר ישראל מובשוביץ

בזמינות  חשמל,  וחלוקת  הולכה  ייצור,  עיסוק:  תחומי 
ובאמינות,לכ-2.5מיליון לקוחות, כל זאת, תוך הקפדה על 

רמת שירות גבוהה לשביעות רצון לקוחותיה.
כתובת: רחוב נתיב האור 1, ת"ד 10 חיפה, 31000

טלפון: 04-8182222
פקס: 04-8674886

barakd@iec.co.il :דוא"ל
www.israel-electric.co.il  :אתר

חן חימום נוזלים בע"מ
מנכ"ל: דניאל קוריאת

מנהל שיווק: אלעד קוריאת
מים  לחימום  באנרגיה  לחסכון  פתרונות  עיסוק:  תחומי 

ונוזלים לתעשייה ולמוסדות.
כתובת: ת.ד 1014 שדרות 87001

טלפון: 08-6758338 
פקס: 08-6750034

elad11@uheat.co.il :דוא"ל
WWW.UHEAT.CO.IL :אתר

ט
טאפ סטופ החסכן החכם בע"מ

מנכ"ל: ענבי גור
מנהל שיווק: אלי ארביב

לחיסכון  קצה  ציוד  והפצה של  שיווק  יבוא  עיסוק:  תחומי 
אנגליה    H20 גבי   , ארה"ב  ניאגרה   : חברות  של  במים 

וטנדרופ דנמרק .
מתן ייעוץ בתחום המים )סינון , התפלה , טיפול בשפכים 

ומגדלי קרור(.
ביצוע פרוייקטים בתחום המים והציפויים .

כתובת: מושב שדה צבי 223 ת.ד 32
טלפון: 050-3275454, 052-3937222 ,050-380162

פקס: 03-5037170
guri@tapstop.co.il :דוא"ל

www.tapstop.co.il :אתר

טביב
מנכ"ל: עופר טביב

מנהל שיווק: רמי שלום
פסולת  של  ופינוי  לטיפול  ארצית  חברה  עיסוק:  תחומי 

רעילה
כתובת: ת.ד. 4670 ,פתח תקווה 49146

טלפון: 03-9776801, פקס: 03-9307742
rami@tabib.co.il  :דוא"ל

www.tabib.co.il  :אתר

טריטק 21 תעשיות בע"מ
מנכ"ל: יוסף עצמון

מנהל שיווק: עמרי מרון
התקנה  ייצור,  בפיתוח,  עוסקת  החברה  עיסוק:  תחומי 
מים  במערכות  לטיפול  מתקדמים  מתקנים  של  והפעלה 

ושפכים.
כתובת: מגדל משה אביב קומה 49 רח' ז'בוטינסקי 7 רמת 

גן 52520
טלפון: 03-6114927

פקס: 03-6114928
omri@treatec21.com :דוא"ל

www.treatec21.com :אתר
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טרמוביט 
מנכ"ל: יוסף שדה

מנהל שיווק: ניר לוי
במיוחד  פותחו  “טרמוביט"  של  הדודים  בקרי  עיסוק:  תחומי 
במטרה לחסוך באנרגיה ולאפשר בקרה אופטימלית על פעילות 
הדוד הביתי. הבקר מציג בבית את טמפרטורת המים בכל רגע 
נתון. מאפשר שליטה ובקרה על פעולות הדוד על פי תכניות 
אישיות של זמני הפעלה וטמפרטורות רצויות. שימוש בבקרים 
בעלויות  יותר  ואף   50% של  לחיסכון  מביא  “טרמוביט"  של 
לחימום  הקשור  בכל  בבית  נינוחה  התנהלות  ומאפשר  חימום 
או  חוטים  בהשחלת  צורך  ללא  ביותר  פשוטה  הרכבתם  מים. 
שבירת קירות. הם חדשניים, אמינים ובעיקר זולים ומותאמים 
האינטרנט  דרך  ישירה  במכירה  נמכרים  הבקרים  כיס.  לכל 
בלבד. לסיכום חיפשתם חיסכון לחימום מים! בקרי הדודים של 

“טרמוביט" הם התשובה.
כתובת: כרמי 7 חיפה 34556

טלפון: 057-3731997, פקס: 04-8242568
info@thermobit.co.il :דוא"ל

www.thermobit.co.il :אתר

י
יוניברב

מנכ"ל: אוהד צוקרמן 
ממיקרו-אצות  שמן  לייצור  מערכת  פיתוח  עיסוק:  תחומי 

כחומר גלם לביו-דלקים
כתובת: רחוב אוגרית 30, תל אביב 

טלפון: 03-526-9015
 פקס: 03-525-1205

ohad@univerve-biofuel.com :דוא"ל
www.univerve-biofuel.com :אתר

יעד ירוק
מנכ"ל: ערן דורון ואילן דורון

מנהלת שיווק: מיכל קליינר פרץ
והבטיחות.  הסביבה  האיכות,  בתחום  וייעוץ  ניהול  עיסוק:  תחומי 
רגולטורית סביבתית.  וליווי בהסדרה   ISO הכנה להסמכה לתקני 
 )LCA( מוצר  חיי  מחזור  ניתוח  פחמנית,  רגל  בטביעת  שירותים 

והתייעלות אנרגטית. מיקור חוץ ושירותי הדרכה.
כתובת: קיבוץ יגור, מיקוד 30065

טלפון: 04-8494055
 פקס: 04-8494056

 office@yaadyarok.co.il "דוא"ל
www.yaadyarok.co.il :אתר

ישראווינד 
מנכ"ל: מקסים ראקוב

מנהלת שיווק: נטלי ברלב
לחיבור  קטנות  רוח  טורבינות  ייצור  תכנון  פיתוח,  עיסוק:  תחומי 
לרשת מרכזית ולצרכנים עצמאיים, שלא מחוברים לרשת מרכזית. 
תכנון מערכות חשמל היברידיות )רוח/שמש, רוח/דיזל גנרטור( עבור 

מתקני טלקום וצרכנים נוספים בארץ ובעולם.
כתובת: יצחק שדה 37 תל-אביב

טלפון: 03-5369337,
פקס: 03-5369328

www.israwind.co.il :אתר ,mrakov@tswind.com :דוא"ל

כ
כ"ט טכנולוגיות

מנכ"ל: ליאת עוז כהן
מנהל שיווק: אבי גל

תחומי עיסוק: פיתוח וייצור מערכות בקרה ומכשור רפואי ומעבדתי 
הדורש ידע ייחודי ועמידה בתקינה מחמירה כבר למעלה מ-20 שנה.

מעקרי  ומציעה  העיקור,  בתחום  בעיקר  כיום  מתמקדת  החברה 
קיטור בגדלים שונים של חברת “סליטרון" ההונגרית.

נווה  ג.ג אולפני ישראל ירושלים בע"מ  כתובת: קרית התקשורת, 
אילן ד.נ 90850

טלפון: 02-5704005
פקס: 02-5704006

yael@celitron.com :דוא"ל
www.cat-tc.com :אתר

כימיקלים לישראל
מנכ"ל: ד"ר עדי קופמן

מנהל שיווק: זיו כוכב
תחומי עיסוק: חממה טכנולוגית בכי"ל לפיתוח מוצרים ותהליכים 

חדשים.
כיל מציעה ליווי טכנולוגי ועסקי, מימון, תשתית מחקרית ויישום 
עתידי לפרויקטים נבחרים מתחום הדשנים, מים, מזון וכימיקלים 

במימון של כ- 10 מיליון ₪ בשנה.
כתובת: דרך דשנים, מפרץ חיפה 2611101

טלפון: 04-8469521,  פקס: 04-8469309
 info@icl-innovation.com :דוא"ל

 www.icl-innovation.com :אתר
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ל
לאור אנרגיה )1993( בע"מ

מנכ"ל: אורי כספי
מנהל שיווק: עינת נוה

תחומי עיסוק: חברת לאור אנרגיה נוסדה בשנת 1993 ומאז הקמתה 
אנרגיה  והמרת  גיבוי  למערכות  ושרות  התקנה  בתכנון,  עוסקת 
חשמלית ומערכות סולאריות משולבות, מרמת הפריט הבודד ועד 
דיזל  ממירים,  כוח,  ספקי  החברה:  מוצרי  בין  מלאים.  לפתרונות 
הזהרה  תאורות  ומנתקים,  נתיכים  פסק,  אל  מערכות  גנרטורים, 
למטוסים, מצברים, מזגני אויר ומחליפי חם, מסננים, מערכות ניטור 

ובקרה, ומיבנים יבילים. 
 ISO 9001 חברת לאור אנרגיה מאושרת על פי תקן בקרת איכות

2008 בכל תחומי עיסוקה.
משרדי החברה ממוקמים בקדימה - צורן ומפעל הייצור ממוקם 

בנצרת עילית.
משולבים  פרויקטים  בהצלחה  אנרגיה  לאור  ביצעה  הקמתה  מאז 
בארץ וברחבי העולם עבור מגוון לקוחות בתחום התעשייה, בתחום 
הטלקום ובתחום הצבאי. בין לקוחות החברה כל חברות הטלקום 
המקומיות, סלקום, פלאפון, פרטנר, מירס, בזק, בזק בינלאומי, מד-

, אלביט, התעשייה הצבאית,  1, התעשיות הביטחוניות, תעש"א 
תדיראן, ומפעלי תעשייה , מפעלי ים המלח, תרכובות ברום, בתי 

זיקוק לנפט ועוד רבים אחרים. 
הפריט  מרמת  מלאים  פתרונות  ללקוחותיה  מציע  אנרגיה  לאור 
הבודד ועד לפרויקטים שלמים החל משלב האפיון והתכנון, דרך 

הייצור ועד להתקנה ולשילוב בשטח ולשרות לאחר המכירה.
כתובת: ת.ד 5026 קדימה

טלפון: 09-8912232, פקס: 09-8913233
uri@laor-energy.com :דוא"ל

 www.laor-energy.com :אתר

לדיקו גרין
מנכ"ל: שרי ניר

מנהל שיווק: רפי מגן
מתחדשות:  לאנרגיות  וציוד  פתרונות  עיסוק:  תחומי 

סולארי, חימום מים וקיטור, גנרציה.
סולאריות,  למערכות  מקצועית  ניטור  מערכת  סולארי- 

,Bosch  ממירי מתח, פאנלים סולאריים
פתרונות לחימום מים, גנרטורים על גז וגז טבעי.

כתובת: רחוב לזרוב 31, אזה"ת החדש ראשון לציון
טלפון: 03-9630046, פקס: 03-9630067

sara.aviv@ledico.com :דוא"ל
 www.ledicogreen.co.il :אתר

לשכת המסחר אמריקה הלטינית
מנכ"ל: מריו בורשטיין

מנהל שיווק: מריו בורשטיין

ומדינות  ישראל  בין  מסחר  קשרי  קידום  עיסוק:  תחומי 
אמריקה הלטינית.

כתובת: רח' המרד 29 תל אביב
טלפון: 03-5103310, פקס: 03-5100058

 info@camaraisrael.org.il :דוא"ל
 www.camaraisrael.org.il :אתר

מ
מ.מיכאל 

מנכ"ל: אלון מקסימוב
מנהל שיווק: ישראל פרחי

לעבודות  ציוד  למלגזה,  תעשייתי  מטאטא  עיסוק:  תחומי 
עפר, אביזרי הידראוליקה.

כתובת: קיבוץ נחשונים
טלפון: 03-9037777, פקס: 03-9014642

Alonm@m-michael.com :דוא"ל
www.m-michael.com :אתר

מולק לפידות בע"מ
מנכ"ל: אפריים מולק

מנהל שיווק: צדוק לוי
סולאריות,  למערכות  קונסטרוקציות  עיסוק:  תחומי 

מודולים-פאנלים סולאריים.
כתובת: מודיעין 30 א.ת. סגולה פתח תקוה
טלפון: 03-9349971/2, פקס: 03-9300045

levy64@gmail.com :דוא"ל
 /http://www.molek.co.il :אתר

מטלפרס אוורור וניהול עשן
מנכ"ל: גיא כספי 

מנהל שיווק: סביון 
תחומי עיסוק: חברה המתמחה במערכות לפינוי ואוורור עשן.

 כתובת: המלאכה 4 בת ים
טלפון: 03-5550346, פקס: 03-5533660

 keren@metalpress.co.il :דוא"ל
 metalpress@metalpress.co.il :אתר

מילא פרומברג בע"מ
מנכ"ל: משה פרומברג

מנהל שיווק: זלמן דולצ'ה
לפיתוח  ישראלית  חברה  הינה  מילא  עיסוק:  תחומי 

אלקטרוני העוסקת בייצור מערכות 
חשמל ואלקטרוניקה לחסכון בחשמל.

אלקטרוניות  בקרה  מערכות  בפיתוח  מתמחה  החברה 
לחסכון במים ובחשמל.

יכתובת: חיוג יהודה 4, תל אביב

וט
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פרחים בקנה: 

החידושים שהוצגו ביום הפתוח 

של משרד החקלאות, עמ' 4

הרשות נתונה

מי תהיינה 10 הרשויות המקומיות הירוקות של ישראל: היכן נהנים התושבים 

מאיכות טובה של אויר ומים, מגנים ציבוריים מטופחים ומרחובות נקיים? איפה 

מרבים למחזר אשפה, לחסוך במים ובאנרגיה ולחנך לשמירה על הסביבה? 

            יוצאת לדרך f עמ' 25
ת           

תחרות הרשויות הירוקות של תערוכ

ה
אד

פי
מ

לי
או

ה
ת 

א
קר

 ל
ת

ק
מר

ת
מ

ן 
דו

ונ
ל

עמ' 

28 ה
מ

מאי

מר
תחתח

www.g-gardens.net :פורטל הגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f ינואר 2012, גיליון מס' 108

השטחים הפתוחים הם משאב ציבורי יקר ערך והטיפול בהם נוף מולדתתבנית 

מחייב רגישות ואחריות סביבתית f אדריכלי הנוף בישראל 

הקדישו את הכנס השנתי שלהם לדיון בתפקידם המשתנה 

בעולם התכנון העכשווי f עמוס דה וינטר,  עמ' 4 
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עיר גנים � ארבעה ראשי ערים מדברים עצים עתיקים, עמ' 12אלוני סבא � הדרך הנכונה להעתקת 

היום שלהם, עמ' 24  על מיקומה של הפינה הירוקה בסדר 

נפגשים ב�1/3�29/2 בגני התערוכה תל�אביב

רוצה להרוויח יותר מהגינון?

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינוןרכוש מנוי של

 www.g-gardens.net :08  אתר משוב
טלפון למצטרפים: 6273838

מגזין "גנים ירוקים" – הינו המגזין היחידי בארץ המיועד לאנשי המקצוע בתחום הגינון: 
גננים, משתלות, קבלני גינון, משרדי האדריכלים ואדריכלי נוף, מנהלי מחלקות גינון ברשויות, 

קיבוצים, מושבים, בתי חולים, בתי אבות, בתי מלון, בריכות שחיה ומרכזי ספורט.
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טלפון: 03-6888125, פקס: 03-6881621
 moshef074@gmail.com  :דוא"ל

http://www.mila1.co.il :אתר

מיקסולאר בע"מ
מנכ"ל: פרבר דימיטרי

מנהל שיווק: איליאיב ויאולטה
 Enphase תחומי עיסוק: שיווק ומכירה של מיקרו ממירים

למערכות סולאריות.
.PV  יעוץ ותמיכה טכנית למערכות

שיווק ומכירה פאנלים סולאריים.
כתובת: הגנה 42 ראשל"צ

טלפון: 057-4736924, פקס: 03-7164342
 Info@micsolar.co.il :דוא"ל

www.micsolar.co.il :אתר

 מירב דסקלו בע"מ
מנכ"ל: ישראל דסקלו

מנהל שיווק: אילנה מצא
תחומי עיסוק: הוצאה לאור של עיתונים מקצועיים

כתובת: רחוב העבודה 11 ראש העין 48017
טלפון: 03-9007900, פקס: 03-9007902

taasiot@merav.co.il :דוא"ל
www.industry.co.il :אתר

מכון התקנים הישראלי
מנכ"ל: דני גולדשטיין

מנהלת שיווק: ורד אורן
מתמקדת  הישראלי  התקנים  מכון  פעילות  עיסוק:  תחומי 
מעבדה  בדיקות  תקינה,  עיקריים:  תחומים  בשלושה 
והתעדה של שירות ים ומוצרים. שילוב תחומים אלו תחת 
קורת גג אחת יוצר מערכת סינרגטית שקיים בה היזון חוזר.

כתובת: רחוב חיים לבנון 42 ת"א, 69977
טלפון: 03-6465154, פקס: 03-6419683

yagil@sii.org.il :דוא"ל
www.sii.org.il :אתר

מכון למחקר המים ע"ש גרנד, הטכניון
מנכ"ל: פרופ' אבי שביב

מנהל שיווק: ד"ר תמר מילגרום מסטר
תחומי עיסוק: המכון מוביל את מחקר המים בישראל בנושאים:
טיפול במים ושפכים, התפלה, הידרולוגיה, מיקרוביולוגיה, 

מים וסביבה, מערכות וטכנולוגיות, שימוש חוזר.
כתובת: המכון למחקר המים ע"ש סטיבן וננסי גרנד, בניין 

גרנד, קרית הטכניון, חיפה 32000
טלפון: 04-8293351,

פקס: 04-8224246
gwritm@wri.technion.ac.il :דוא"ל
http://gwri.technion.ac.il :אתר
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פרחים בקנה: 

החידושים שהוצגו ביום הפתוח 

של משרד החקלאות, עמ' 4

הרשות נתונה

מי תהיינה 10 הרשויות המקומיות הירוקות של ישראל: היכן נהנים התושבים 

מאיכות טובה של אויר ומים, מגנים ציבוריים מטופחים ומרחובות נקיים? איפה 

מרבים למחזר אשפה, לחסוך במים ובאנרגיה ולחנך לשמירה על הסביבה? 

            יוצאת לדרך f עמ' 25
ת           

תחרות הרשויות הירוקות של תערוכ
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www.g-gardens.net :פורטל הגינון
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השטחים הפתוחים הם משאב ציבורי יקר ערך והטיפול בהם נוף מולדתתבנית 

מחייב רגישות ואחריות סביבתית f אדריכלי הנוף בישראל 

הקדישו את הכנס השנתי שלהם לדיון בתפקידם המשתנה 

בעולם התכנון העכשווי f עמוס דה וינטר,  עמ' 4 
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עיר גנים � ארבעה ראשי ערים מדברים עצים עתיקים, עמ' 12אלוני סבא � הדרך הנכונה להעתקת 

היום שלהם, עמ' 24  על מיקומה של הפינה הירוקה בסדר 

נפגשים ב�1/3�29/2 בגני התערוכה תל�אביב

רוצה להרוויח יותר מהגינון?

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינוןרכוש מנוי של

 www.g-gardens.net :08  אתר משוב
טלפון למצטרפים: 6273838

מגזין "גנים ירוקים" – הינו המגזין היחידי בארץ המיועד לאנשי המקצוע בתחום הגינון: 
גננים, משתלות, קבלני גינון, משרדי האדריכלים ואדריכלי נוף, מנהלי מחלקות גינון ברשויות, 

קיבוצים, מושבים, בתי חולים, בתי אבות, בתי מלון, בריכות שחיה ומרכזי ספורט.
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מכללת אפקה
מנכ"ל: רו"ח מירי אורן

מנהל שיווק: שרון אריאל
בתל  להנדסה  האקדמית  המכללה  אפקה  עיסוק:  תחומי 
המל"ג,  ידי  על  מוכר  ציבורי  אקדמי  מוסד  הינה  אביב, 
מכללה המתמחה רק בלימודי הנדסה, ומוסמכת להעניק 

תואר ראשון .B.Sc בהנדסה, ותואר שני .M.Sc הנדסה.
שכר לימוד אוניבסיטאי.

כתובת: בני אפרים 218 תל אביב
טלפון: 03-7688600

פקס: 03-7688773
sharona@afeka.ac.il :דוא"ל

www.afeka.ac.il :אתר

מרכז השלטון המקומי
מנכ"ל: שלמה דולברג

תחומי עיסוק: נציג הרשויות המקומיות אל מול החקיקה 
בכנסת ומשרדי הממשלה שפועלים ברשויות המקומיות.

כתובת: רח' הארבעה 19, ת"א, 64739
טלפון: 03-6844222, פקס: 03-6844230

www.masham.org.il  :אתר

מרכז לצילום ולאומנות אקולוגית
מנכ"ל: שי זכאי

מנהל שיווק: שי זכאי
תחומי עיסוק: ייעוץ סביבתי, חברתי, מיתוג ירוק, פיתוח 
יצירתיות בקמפיינים סביבתיים, סדנאות בטבע, הרצאות, 

התאמת אמנות אקולוגית למשרדים ולחברות.
ספר האמנות הירוק הראשון בישראל- מכירה מרוכזת

כתובת: ת.ד. 93 שריגים 99835
טלפון: 054-2511127

eco.art.center@gmail.com :דוא"ל
 www.eco-art.co.il :אתר

נ
ניו הום, בנייה באנרגיה החדשה בע"מ

מנכ"ל: ניצן חלמיש
מנהל שיווק: יורג-מיכאל בירווירט

תחומי עיסוק: מחזור מי שפכים ופסולת אורגנית, וכן 
בנייה חוסכת אנרגיה

כתובת: ת.ד. 297, קדימה 60920
טלפון: 09-8996906, פקס: 09-8991876
newhomeisrael@gmail.com :דוא"ל

www.mynewhome.co.il - www.new- אתר: 
 home-israel.com

ס
סאן סולאר

מנכ"ל: אמיר מאיר
מנהל שיווק: איל בן יעקב

תחומי עיסוק: אנרגיה מתחדשת
כתובת: העבודה 7 ראש העין

טלפון: 03-9030145, פקס: 03-9030146
amir@amnsolar.co.il :דוא"ל
www.amn-solar.co.il :אתר

סאנקולנט בע'מ
מנכ"ל: שרון טומס

מנהל שיווק: שמואל זיסמן
תחומי עיסוק: ברגים לביסוס במקום כלונסאות בטון, 
שילוט,  גידור,  קלה,  תחומים-בניה  בהרבה  לשימוש 
מערכות סולאריות, קיבוע ריהוט גינה, דקים מעץ וכו' 

בניה ללא בטון עם ביסוס בברגי קרקע.
כתובת: רח' גורודסקי 28,רחובות 76227

טלפון: 08-9452938
פקס: 077-9309314

tommy@suncoolant.com :דוא"ל

סהר ג.נ. בע"מ
מנכ"ל: גיורא ניר

מנהל שיווק: אלי שוורץ
ופטנטים  חברות  וניהול  השקעות  עיסוק:  תחומי 
אביזרי  לייזרים,  סולארית,  אנרגיה  שונים:  בנושאים 

נוחות למבוגרים ונכים.
נדל"ן ובניה.

כתובת: האשל 40, הרצליה. 4660401
טלפון: 052-3285528

פקס: 09-9573662
 giora@rgnir.com :דוא"ל

סול אנרג'י בע"מ
מנכ"ל: לבנטר עמית

מנהל שיווק: הלל גיא
תחומי עיסוק: חברת סולאנרג'י בע"מ מתמחה בייבוא, 

שיווק והתקנה של מערכות סולאריות ורוח.
סולאריות,  מערכות  לבדיקת  מתקדם  ציוד  לחברה 
לביצוע בדיקת נצילות לפאנלים המותקנים,עד לרמת 

הפאנל הבודד וכל זאת בהשוואה לנתוני היצרן
כתובת: מושב גן השומרון 38825

טלפון: 077-4502161, פקס: 077-4502162
 amit@solenergy.co.il :דוא"ל

www.solenergy.co.il :אתר
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Laor Energy 1993 Ltd.
P.O.Box 5026 Kadima 60920 Israel,  Tel: 972-9-8912232  Fax: 972-9-8913233

www.laor-energy.com

מערכת אספקת חשמל 
היברידית

הפיתרון האידאלי למערכת 
אספקת חשמל עצמאית
לא עוד דיזל גנרטור רועש ובעל 
נצילות אנרגטית נמוכה הפועל 
באופן רציף יום ללילה. לא עוד 

בזבוז דלק יקר וזיהום אויר. החברות 
WhisperPower ולאור אנרגיה 

מציגות את המערכות ההיברידיות 
המתקדמות בעולם הכוללות:

£ מנוע דיזל חד צילינדר מקורר שמן.
£ אלטרנטור המבוסס על מגנט קבוע   

    ומהירות משתנה וגלגל תנופה אינטגרלי.
AC-AC מטמר £

£ ממיר DC-AC הפועל גם כמטען מצברים.
£ סט פנלים סולריים.

£ וסת ומטען מצברים מוזן מאנרגיה   
    סולארית. 
£ מצברים.

£ מערכת פיקוד ובקרה מרחוק.
£ נקודת אספקת חשמל נקי ורציף.

£ אופציה להזנה ממתח חברת החשמל או  
    מקור חיצוני נוסף אם קיימים.
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סי.קיו.אם
מנכ"ל: צבי לבני

מנהל שיווק: גניש רחמים
לטיפול  מערכות  המתקינה  ירוקה  חברה  עיסוק:  תחומי 
באבנית  המטפלות  מערכות  ופתוח.  סגור  במעגל  במים, 

ומערכות המטפלות בחיידק הלגיונלה.
כתובת: קבוץ גבעת השלושה

טלפון: 03-9732080, פקס: 03-9732059
genishr@cqm-tech.com :דוא"ל
www.CQM-TECH.COM :אתר

ע
ע.נ.פ ציפויים ועבודות הנדסיות בע"מ

מנכ"ל: יגאל סטרגונוב
מנהל שיווק: אליעזר ניסנצוויג

תחומי עיסוק: ע.נ.פ הינה חברה אשר מתמחה בשירותים הנדסיים 
לתעשייה ובניין בתחום הציפוים, הבטונים ואיטומים מיוחדים.

כתובת: ת.ד 1230 קרית חיים  26105 ישראל
טלפון: 04-8732771, פקס: 04-8732677

igal@anaf.co.il :דוא"ל
www.anaf-coating.com :אתר

עדין אחזקות בע"מ
מנכ"ל: רענן עדין

תחומי עיסוק: מים
כתובת: הדר 30/8 הרצליה 4629041

טלפון: 09-957-5678, פקס: 09-958-7715
raanan.adin@adinholdings.com  :דוא"ל

http://www.adinholdings.com  :אתר

עיר ירוקה טכנולוגיות בע"מ
מנכ"ל: עמוס קרת

מנהל שיווק: אתי יעקב
שבילים  רחובות,  עבור  סולארית  תאורה  עיסוק:  תחומי 
ציבוריים,  ופארקים  גינות  לאופניים,  רגל, שבילים  להולכי 
חניונים, בתי ספר, מתחמים ציבוריים , דרכי גישה, אזורים 

נעדרי תשתיות ועוד.
כתובת: רזיאל 23, רמת גן

טלפון: 077-4202800, פקס: 077-4202900
info@greenct.co.il :דוא"ל

www.greenct.co.il :אתר

פ
פורטל נט

מנכ"ל: איילת אורון

מנהלת שיווק: איילת אורון
תחומי עיסוק: פורטלים מקצועים לתחום המים, חקלאות 

וחשמל 
www.hashmalnet.co.il  אתר חשמלנט

www.agronet.co.il אתר אגרונט
www.zivud.com אתר מכניקה נט
www.maimnet.co.il אתר מיםנט
www.farmnet.co.il אתר פארמנט

כתובת: כפר סבא
טלפון: 050-4009974, פקס: 072-2128787

aoron@012.net.il :דוא"ל
www.maimnet :אתר

פלסאון בע"מ
מנכ"ל: מאור אלוני מנכ"ל פלסאון ישראל

מנהל שיווק: מאור אלוני מנהל  שיווק פלסאון ישראל
של  ושיווק  ייצור  בפיתוח,  עוסקת  פלסאון  עיסוק:  תחומי 
אביזרים ופתרונות לחיבורי צנרת פלסטיק, תחום הלולים 

וחדר האמבט.
כתובת: ת.ד 85 נתב"ג 70150

טלפון: 073-2333777, פקס: 073-2333700
Israel@plasson.co.il :דוא"ל

www.plasson.co.il :אתר

פנורמיק פאוור
מנכ"ל: יניב ורדי

מנהל שיווק: ג'ון רבינוביץ
תחומי עיסוק: פתרון ושירות לניהול ביקושים והתייעלות 
אנרגטית ותפעולית. החברה מסייעת ללקוחותיה לשפר את 
פלטפורמה  באמצעות  והתפעול  האנרגיה  צריכת  יעילות 
נראות  המאפשרת  ותוכנה  חומרה  המבוססת  חדשנית 

מלאה של הצריכה בזמן אמת.
כתובת: עתיר ידע 20 כפר סבא. 44643

טלפון: 09-7667600
פקס: 09-7667610

 david@panpwr.com :דוא"ל
www.panpwr.com :אתר

צ
צח אורני בע"מ

מנכ"ל: מני קציר
מנהל שיווק: מיטל בר זוהר

תחומי עיסוק: “צח אורני" ייצור, שרות, מכירה והשכרה של 
מערכות שקילה ופתרונות מתקדמים בדגש על מאזני גשר 

למשאיות.

חפשו אותנו בפייסבוק
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החברה מוסמכת ISO 9001 ובעלת מבדקת שרות מס' 13 
של התמ"ת.

כתובת: ת.ד 5039  אזה"ת קדימה 6092000
טלפון: 09-7488548, פקס: 09-7487610

meital@zah-orni.co.il :דוא"ל
www.zah-orni.co.il :אתר

ק
קאקו ניו אנרג'י בע"מ

מנכ"ל: טל נוימן
מנהל שיווק: יואב

תחומי עיסוק: KACO גרמניה היא היצרן מספר 2 בעולם 
של  שנתי  ייצור  עם  פוטו-וולטאיות  למערכות  לממירים 
200 אלף ממירים בהספק כולל של כ-2 ג'יגה וואט. לחברת 
KACO חברות בת ומפיצים בכל העולם. פתרונות מעולים 

ל 50 קו ובינוניות.
כתובת: בן גוריון 1 בני ברק

טלפון: 03-6199310 , 054-9718620, פקס: 03-6199321
contact@kaco-newenergy.co.il  :דוא"ל

www.kaco-newenergy.co.il :אתר

ק.ב. תעשיות מיחזור בע"מ
מנכ"ל: גיא קריסטל

מנהל שיווק: מורן רז
תחומי עיסוק: פתרונות מחזור

ח"ג פלסטיים ממוחזרים
מוצרים ירוקים ושקיות לבנייה ,תעשיה ובית.

כתובת: רח' העבודה 3 ת.ד 704 בית שאן 11715
טלפון: 04-6481444, פקס: 04-9811019

moran@kb-recycling.com :דוא"ל
www.kb-recycling.com  :אתר

קבוצת מניב הכנסות בע"מ
מנכ"ל: עמית בר-און

מנהלת שיווק: מורן כהן שחר
ויעוץ  פרויקטים  בניהול  עוסקת  הקבוצה   עיסוק:  תחומי 
ועדות לתכנון  וביוב, רשויות מקומיות,  עבור תאגידי מים 
וליווי  בהכנת  התמחותנו  עיקר  כלכליות.  וחברות  ובניה 
המידע  מערכות  בתחום  ספקים  לבחירת  איכות  מכרזי 

הממוחשבות ולגביה.
כתובת: בן עמי, ת.ד. 24 גליל מערבי 22809

טלפון: 04-9823027, פקס: 04-9823824
amit@meniv.co.il :דוא"ל

Http://meniv.co.il :אתר

חוסנה הביטחוני ועוצמתה הכלכלית של כל אומה תלויים ביכולתה להשיג עצמאות אנרגטית - לספק את צרכי 
של  יכולתה  בחשיבות  להפריז  ניתן  לא  הגיאופוליטי,  במצבה  חוץ.  בגורמי  תלות  ללא  בעצמה,  שלה  האנרגיה 
מדינת ישראל להבטיח לעצמה אספקת אנרגיה יציבה, מגוונת וסדירה ממקורות מבוזרים בכל עת. תלותו של 
משק האנרגיה בישראל בייבוא דלקים פוסיליים יקרים ומזהמים, גובה מחירים אסטרטגיים, כלכליים וסביבתיים 

כבדים.
לפי החלטת הממשלה, עד סוף שנת 2014 ייוצרו 5% מצורכי החשמל של ישראל באמצעות אנרגיות מתחדשות. 
זהו יעד ביניים בדרך להשגת היעד המלא: 10% חשמל מאנרגיות מתחדשות עד סוף שנת 2020. עד סוף שנת 
מאוד  רחוקה  ישראל  בפועל,  מתחדשות.  אנרגיות  באמצעות  יוצרו  ישראל  של  החשמל  מצורכי  כאחוז   2012
הנגב  אזורי  לקידום   - הממשלה  קבעה  אותו  המתווה  ביישום  הפיגור  הממשלה.  שהציבה  היעדים  מהשגת 
והערבה כאזורים עדיפות לאומית לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים - הקפיא מנוף כלכלי משמעותי לפיתוח 

כלכלי בפריפריה וליצירת אלפי מקומות תעסוקה חדשים.
לייצור חשמל  יעדי הממשלה  להגדיל את  לישראל,  אנרגטית  א-פוליטית, תפעל התנועה לעצמאות  כתנועה 

מאנרגיות ממקורות מגוונים ולחתירה עיקשת לעמידה ביעדים הללו.

בכבוד  רב,      
חיים אלוש  
  יושב  ראש  התנועה

חפשו אותנו בפייסבוק

יש קואליציה בישראל
יותר מקומות עבודה חדשים, יותר צמיחה, יותר ביטחון אנרגטי

לישראל

התנועה
לעצמאות אנרגטית 
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קומפיוטריזד אלקטריסיטי סיסטמס בע"מ
מנכ"ל: לופו ויטנר

מנהל שיווק: אדוארד זבלב
תחומי עיסוק: פיתוח וייצור לוחות חשמל ממוחשבים 

לניהול חכם של אנרגיה 
כתובת: אריה רגב 5 נתניה   ת.ד. 8011    42504

טלפון: +97298351194
פקס: +97298351197

lupu@c-e-systems.com :דוא"ל
WWW.C-E-SYSTEMS.COM :אתר

קלין אלקטריק
מנכ"ל: יבגני קושרובסקי

מנהל שיווק: יבגני קושרובסקי
תחומי עיסוק: מדידות רוח, סקר משטר רוחות, הערכת 
מתקדמים,  כלים  בעזרת  הרוח  משאב  פוטנציאל 
עם  המטאורולוגי  המדע  של  חדשני  שילוב  המהווים 

הנדסה. 
משנת 2012, משמשת קלין אלקטריק כנציגה בלעדית 

של חב'TIER 3 )ארה"ב( בישראל.
כתובת: רח' מזכרת בתיה 9 פתח תקווה 49729

טלפון: 054-7472271,
פקס: 03-7621228

evgenek@clean-electric.co.il :דוא"ל
www.clean-electric.co.il :אתר

קליפורניה בסט סולאר בע"מ
מנכ"ל: ויקטור בן חיים

תחומי עיסוק: אנרגיה סולארית בתחומיי ייזום וביצוע 
ובכלל  פרויקטים, בעיקר בישראל, קליפורניה וצרפת, 

זה ליווי צמוד בכל הליכי הרגולציה.
בסין  סולאריים  פאנלים  של  ייצור  במפעלי  שותפות 

ובקליפורניה ומכירתם.
)SUNFLOWER  SUNOWE( סוכנים בלעדיים של חברת .

כתובת: רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק 51201
טלפון: 03-6161700

פקס: 03-6161100
 victor@vbh.co.il :דוא"ל

www.sunowe.com, www.cbsolar.co.il :אתר

ת
תמהיל הופכים אבנית ליתרון בע"מ

מנכ"ל: שמעון רדליך
מנהל שיווק: שמעון רדליך

הקשים  באבנית שבמים  נכון  עיסוק: מטפלים  תחומי 
ומשיגים חיסכון באנרגיה וכסף לצרכני המים לסביבה 

נקיה תוך שימוש חלק מהחיסכון למימון השירות.
כתובת: הערבה 76  מושב גנות 5029300

טלפון: 03-9232060
פקס: 03-9232070

office@tamhil.com :דוא"ל
www.tamhil.com :אתר

תפן
מנכ"ל: אילן גלבוע

מנהל שיווק: עדי ברדה
תחומי עיסוק: חברת תפן הינה יצרן מוביל של מוצרי 
בעלי  ולשוק  לתעשייה  לחקלאות,  לגינון,  פלסטיק 

חיים. קווי מוצרים עיקריים:
- משאבות דישון

 -משאבות מינון פרופורציונאליות.
 -מחברים

 -צנרת
כתובת: קיבוץ נחשולים , חוף הכרמל 30815

טלפון: 04-6395551, פקס: 04-6395552
adi@tefenplastic.com :דוא"ל
www.tefenplastic.com :אתר

 www.israelip.co.il   |  info@israelip.co.il  :מרכז עזריאלי, המגדל העגול, תל אביב 67021 | טלפון: 03-7585777 | דוא“ל



49info@micsolar.co.il :טל: 057-4736924 | פקס: 03-7164342 | מייל

PV יבוא, שיווק ומכירה של ציוד מתקדם למערכות
יעוץ ותכנון של מערכות PV יעילות וחכמות

יעילות , אמינות , מקצועיות

www.micsolar.co.il 
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SEE YOU AT

25-26 February 2014 
Tel-Aviv, Israel

18 th Annual International Summit and Exhibition 
for Water Technologies, Energy Efficiency, Renewable Energy, 
Natural Gas, Recycling, Green Transportation and Green Building 
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17 th Annual International Summit and Exhibition 
BOOTH   cOmpany namE

77 3m Israel
107 3TIER
55 adin Holdings
20 afeka college
54 agrolan LTD
18 amitec
48 anaf coatings & Eng’
5 aqua Israel natural
46a aquarius Spectrum
104 arbel Systems
27 Ban David z. advertising & publishing 
78 Bpatent
38 california Best Solar Ltd.
107 clean ELectric
109a caT Technologies Ltd.
43 chen Liquid Heater L.T.D
47 clearview monitoring Solutions
113 computerized Electricity Systems  
36 cQm
46a Elad Shadmot
60 Electra Ltd.
65 Enerpoint Israel Ltd.
73 EWa Trade & commerce Ltd.
103 Gadot Solar Solutions
28 GaL-OR LIGHTInG
56 General Engineers Ltd
25 Globes - business daily newspaper
55 Grand Water Research Institute
5 GREEn BaLL
71a Green city technologies Ltd.
71 Green power management 
53 GREEn TaRGET (“yaaD yaROK”)
47 Green4you
72 Greentops Energy
23 Grin Line Import and marketing
62 GVK LTD
29 Hanwha Solar
52 Hpc Envirotec
61 IcL Innovation Ltd.
115 InFRaTEK
99a Iserd
35 Israel Defense
8 Israel Latin america chamber of commerce
46 Israel newTech
42 ISRaELI cHamBERS OF cOmmERcE
107 Israeli Wind Energy association- IsraWEa
107 IsraWind
57 K.B. Recycling Industries Ltd
41a Kaco new energy
6 Laor Energy (1993) Ltd.
58 LDD

103a Ledico Green Energy
41B m.G. Lightning Electrical Engineering
44 m.michael
24 mad - Logic - Latina media Group
45 manufacturers’ association of Israel,  
 chemical, pharmaceutical & 
 Environmental Society
93 meniv Hachnasot Ltd. Group
109 merav-Dascalu publishing Ltd.
26 mila Frumberg LTD
102 mOLEK LapIDOT Ltd.
46a mUV-e
50 netanya academic college
51 new Home, Building with The new  
 Energy Ltd.
116 Opgal Optronic Industries Ltd.
108 Ormash Holdings Ltd.
46a panoramic power
63 phono Solar-SUmEc
47 photography & Eco-art centre
23 portal net
65 power One Israel Ltd.
46a pVIsrael
22a RB Green Design
56 RcS Solar
70 Renesola
114a S.n.ER media & communication Ltd.
73 Sahar g.n ltd
66 Seraphim solar
64 SHILOn ZUcKERSTEIn & cO.
76 Sma Solar Technology aG
47 SmarTap 
106 solar by yourself
105 Solaredge Technologies
41 Solenergy LTD
75 Sun Solar
49 Suncoolant Ltd.
53 Tamhil convert Lime Scale to a Benefit 
100 Tap STOp - THE SmaRT SaVER LTD
19 Tefen advanced plastic Solutions
23a The Epoch Times
81 The Israel Electric corporation  Ltd
83 The Standards Institution of Israel
47 THERmOBIT
101 Treatec21 Industries Ltd.
45 Twister - spin mop
21 UniVerve Ltd.
114 Water path
86 winbar (al-sorag group)
87 Zah Orni  Ltd

BOOTH   cOmpany namE
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PROJECT FEASIBILITY
Pinpoint the best project locations 
Optimize siting and design 
Assess long-term production 
Secure project funding 

WIND MEASUREMENTS
Design Wind Measurement Campaign
Install Met Mast
Estimate energy production

ASSET MANAGEMENT
 Structure long-term power purchase and 
financial agreements
Reconcile project performance 
Manage and diversify a portfolio of assets 

Wind Energy Assessment

 

info@clean-electric.co.il  f 054-7472271  f 03-6555011 
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Treatec21 Industries Ltd.
CEO: Joseph Atzmon 
Marketing Manager: Omri Maron 
Field of Activity: Treatec21 Industries 
Ltd.  
specializes in developing, manufacturing 
and operating advanced water and 
wastewater treatment systems. 
Address: Moshe Aviv tower 49th, floor, 7 
Jabotinsky St. Ramat Gan 52520 
Tel: +972-3-6114927 
Fax: +972-3-6114928 
E-mail: omri@treatec21.com 
Website: www.treatec21.com 

 
Twister - spin mop
CEO: Debi Uziel 
Marketing Manager: Shira Gatenyo 
Field of Activity: Household Creative 
Solutions  
Address: Bnei Binyamin 11, Netanya 
Tel: +972-77-3457008 
Fax: +972-3-6177150 
E-mail: shiragat@gmail.com 
Website: www.nuevo.co.il

 W
 
Water Path
CEO: Shay Engler 
Marketing Manager: Noga Zisman 
Malka 
Field of Activity: Green soloutions 
for preventing limescale, bacteria and 
corrosion 
Address: 46 Derech Hamakabim st., 

P.O.B 714 Rishon Lezion 75106 Israel 
Tel: +972-3-6244460 
Fax: +972-3-9643865 
E-mail: nogaz@pazgas.co.il 
Website: www.waterpath.co.il

Winbar )al-sorag roup(
CEO: Erez Paz
Marketing Manager: uzi zaharoni 
Field of Activity: Al-Sorag offers a wide 
variety of solar films that protect against 
the sun's  rays by providing shade and 
heat reduction within the building. 
Lowering the temperature thereby 
saving electricity 
Address: harimon st 72 emunim 
Tel: +972-8-8658777 
Fax: +972-8-8658779 
E-mail: uzi@al-sorag.co.il 
Website: www.al-sorag.co.il 
 

Z
 
Zah Orni  Ltd
CEO: Meny Katzir 
Marketing Manager: Meital Bar Zohar 
Field of Activity: ”Zah Orni" 
Manufacturing, service, sales & leas of 
advanced weighing systems, esp. heavy 
duty truck scales. ISO 9001 certified 
co. & No. 13 I.T.L. Ministry authorized 
checking lab. 
Address: P.O Box 5039 Kadima 6092000 
Tel: +972-9-7488548 
Fax: +972-9-7487610 
E-mail: meital@zah-orni.co.il 
Website: www.zah-orni.co.il
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Address: POB 4670, Petach Tikva, Israel
Tel: +972-3-9776801
Fax: +972-3-9300742
E-mail: rami@tabib.co.il
Website: www.tabib.co.il

The Epoch Time
CEO: Gilad Slonim 
Marketing Manager: Hadas Slonim 
Field of Activity: The Epoch Times 
publishes in 35 countries and in 21 
languages.Integrity and truthfulness in 
reporting, together with the stories that 
really matter, are cornerstones to The 
Epoch Times. 
Address: 14 Bezalel st.  Rmat Gan 
Tel: +972-72-2151999
Fax: +972-3-760073 
E-mail: hadas@epochtimes.com 
Website: http://www.epochtimes.co.il
 

The Israel Electric 
Corporation  Ltd
CEO: Mr Eli Glikman 
Marketing Manager: Mr Israel 
Movshovitz 
Field of Activity:  The Israel Electric 
Corp. is the sole integrated electric utility 
in the State of Israel and generates, 
transmits and distributes substantially all 
the electricity used in the State of Israel. 
Address: p.o.b 8810, Haifa, Israel 
Tel: +972-4-8182222 
Fax: +972-4-8674886 
E-mail: barakd@iec.co.il 
Website: www.israel-electric.co.il

The Standards Institution of 
Israel
CEO: Daniel Goldstein 
Marketing Manager: Vered Oren 
Field of Activity: SII activity focuses on three 
primary areas: standardization, testing and 
quality assurance.Intigration of these areas 
under one roof creates a synergetic system. 
Address: 42 Chaim Levanon St, Tel Aviv 69977 
Tel: +972-3-6465154, Fax: +972-3-6419683 
E-mail: yagil@sii.org.il 
Website: www.sii.org.il 

 
THERMOBIT
CEO: Joseph Sadeh 
Marketing Manager: Nir Levi 
Field of Activity: Water Heater controllers 
”Thermobit" has developed water heater 
controllers specifically to save energy 
and allow optimal control of domestic 
boiler operations. The controller 
displays the temperature of the water 
at any given moment. Allows control 
and monitoring of boiler operations on 
personal plans of desirable start times 
and  temperatures.  ”Thermobit" controllers 
brings savings of 50% or more heating costs 
and enables a relaxed conduct in regard 
to heating water. Simple assembly with 
no  need for threading wires or breaking 
walls. They are innovative, reliable and 
mostly cheap and adjusted to every pocket. 
Thermobit controllers  are sold on direct 
sales over the Internet only.  
Address: 7 Carmi St. Haifa 34556 - Israel 
Tel: +972-57-3731997, Fax: +972-4-8242568 
E-mail: info@thermobit.co.il 
Website: www.thermobit.co.il 
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Solenergy LTD
CEO: Amit Leventer 
Marketing Manager: Guy Hillel 
Field of Activity: Solenergy Ltd 
specializes in planning and installing 
solar systems and wind turbines. 
Address: Moshav Gan Hasomron 
38825 
Tel: +972-77-450-2161 
Fax: +972-77-450-2162 
E-mail: amit@solenergy.co.il 
Website: www.solenergy.co.il
 

Sun Solar
CEO: Amir Meir 
Marketing Manager: Eyal Ben Yaacov 
Field of Activity: Renewable energy. 
Address: Haavoda & Rosh-Haayn 
Tel: +972-3-9030145 
Fax: +972-3-9030146 
E-mail: amir@amnsolar.co.il 
Website: www.amn-solar.co.il

Suncoolant Ltd.
CEO: Thomas Sharon 
Marketing Manager: Shmuel Zissman 
Field of Activity: Screw Foundations for 
light construction instead of concrete 
piles, environment friendly for a wide 
range of uses,street signage, fences, 
playground equipment, Solar fields, 
decks, garden furnishings. 
Address: 28 Gorodeski Str. Rehovot, 
76227 
Tel: +972-8-9452938 
Fax: +972-77-9309314 
E-mail: tommy@suncoolant.com

T
Tamhil Convert Lime Scale to 
a Benefit Ltd
CEO: Shimon Redlich 
Marketing Manager: Shimon Redlich 
Field of Activity: Treating lime scale 
properly in hard drinking water. Saving 
a lot of energy & money to the water 
consumers and for a clean environment 
by using the saving to pay part of it for 
the services. 
Address: 76 HaArava st' Moshav 
Ganot  5029300 
Tel: +972-3-9232060, Fax: +972-3-9232070 
E-mail: office@tamhil.com 
Website: www.tamhil.com
 

TAP STOP - THE SMART 
SAVER LTD
CEO: ANAVI GUR 
Marketing Manager: ARBIV ELI 
Field of Activity: Tap Stop - The Smart 
Saver LTD 
Address: sade zvi 223 p.o 32 
Tel: +972-50-3275454, +972-52-3937222 , 
+972-50-380162 
Fax: +972-3-5037170 
E-mail: guri@tapstop.co.il 
Website: www.tapstop.co.il
 
 
Tabib
CEO: Ofer Tabib
Marketing Manager: Rami Shalom
Field of Activity: Treatment and 
evacuation of hazardous waste
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a digital shower system aimed for 
the commercial and residential mass 
markets. SmarTap offers a water smart 
IT technology with water and energy 
saving abilities & real-time monitoring. 
Address: Hamatmid 17, Nesher 
Tel: +972-74-7025140, Fax: +972-74-7025140 
E-mail: ran@smartap-tech.com 
Website: www.smartap-tech.com
 
Solar by yourself
CEO: Tamir Kaplinsky 
Marketing Manager: Ofer Kaspi 
Field of Activity: SBY provides to its 
entrepreneurs and customers with a full 
turn-key services, including planning, 
licensing, engineering, construction, 
and operation & maintenance of photo-
voltaic solar systems. 
Address: POB 84 .Nizanei Oz 42836.62 

Haprachim St.  
Tel: +972-9-8947911, Fax: +972-9-8947085 
E-mail: Marketing@sby-s.com 
Website: www.sby-s.com

Solaredge Technologies
CEO: Guy Sella 
Marketing Manager: Hadas Rozen 
Field of Activity: SolarEdge is the 
leading provider of distributed solar 
power optimization systems, for 
maximum energy and faster ROI. 
Systems include module-level power 
optimizers and monitoring and highly 
efficient. 
Address: 6 HaHarash St. P.O.Box 
7349,Hod Hasharon 45240, Israel 
Tel: +972-9-9576620, Fax: +972-9-9576591  
E-mail: events@solaredge.com 
Website: www.solaredge.com

פורטל איכות סביבה, 
טכנולוגיות מים,
בטיחות וגיהות

פקס: 03-6761194 טל: 03-6766063,  גבעתיים 5310820,  ת.ד 948 
www.environmentindex.com      E-mail: ilforum@netvision.net.il

www.environmentindex.com

פורטלים ומדריכים מקצועיים
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 S
S.N.ER Media & 
Communication Ltd.
CEO: Amir Cohen 
Marketing Manager: Orit Kaplan 
Field of Activity: Professional water 
magazines. 
Address: 55 Weizman st Tel Aviv 
Tel: +972-3-6959352 
Fax: +972-3-6956116 
E-mail: snercom@inter.net.il 
Website: www.intwater.com
 

Sahar g.n ltd
CEO: Giora Nir 
Marketing Manager: Eli Schwarts 
Field of Activity: Investment, company 
management and patents regarding 
various aspects: solar energy, lasers, 
convenience equipment for the disabled 
and elderly. 
Real estate and building. 
Address: 40 Heshel st Herzliya 
Tel: +972-52-3285528 
Fax: +972-9-9573662 
E-mail: giora@rgnir.com
 

Seraphim solar
CEO: Justin Xi 
Marketing Manager: James.wu 
Field of Activity: Seraphim offer a wide 
range of efficient and reliable MONO 
PV modules with ranging from 50W to 
260W and POLY modules, have output 
ranging from 110W to 280W.  
Address: No.7 Tongshun Road, Henglin 

Zhen, Wujin District,Changzhou,213101, 
China 
Tel: +86-519-68788166  
Fax: +86-519-88786181 
E-mail: james.wu@seraphim-energy.
com 
Website: www.seraphim-energy.com

SHILON ZUCKERSTEIN & 
CO.
CEO: Eyal Shilon 
Marketing Manager: Eyal Shilon 
Field of Activity: Shilon Zuckerstein 
& Co. is an Intellectual Property 
boutique firm, focusing exclusively on 
Patents, Trademarks, Design Patents, 
Plant Patents, Plant Breeders' Rights, 
Copyright and Litigation. 
Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 
19th Floor, Tel Aviv 67021 
Tel: +972-3-7585777,Fax: +972-3-7581999 
E-mail: eyal@israelip.co.il 
Website: www.israelip.co.il 

SMA Solar Technology AG
CEO: Pierre-Pascal Urbon 
Marketing Manager: Wolfgang Weber 
Field of Activity: SMA Solar Technology 
AG is a global leader in the development, 
production and sales of PV inverters and 
offers innovative key technologies for 
future power supply structures. 
Address: Sonnenallee 1 
Tel: +49-561-95220, Fax: +49-561-952-100 
E-mail: info@SMA.de 
Website: www.SMA-Solar.com 

SmarTap 
CEO: Asaf Shaltiel 
Marketing Manager: Ran Zarivatch 
Field of Activity: SmarTap developed 
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sustainability as well. Most of the 
work is done  by people with special needs. 
Address: A.D Gordon street Hod 
Hasharon 
Tel: +972-50-646-2828 
E-mail: rostokero@barak.net.il 
Website: RB GREEN DESIGN Facebook

RCS Solar
CEO: Rami Feller 
Marketing Manager: Roi Naon 
Field of Activity: RCS Solar is the 
leading international distributor of 
photovoltaic solar panels & inverters. 
RCS distributes all major brands, 
including Trina, Yingli, Suntech, 
Canadian, First Solar, Rene & more. 

Address: 168 Jabotinsky Road, Bnei Brak 
Tel: +972-3-6159999, Fax: +972-3-6158899 
E-mail: info@rcssolar.com 
Website: www.rcssolar.com
 
Renesola
CEO: Mr.  Xianshou  Li 
Marketing Manager: Mr. Stephen Huang 
Field of Activity: ReneSola is a leading 
global manufacturer of solar wafers and 
provider of solar module. 
Address: F-15, Manpo Intl. Plaza, No. 
500 West Yan'an Rd, Shanghai, China 
200050 
Tel: +972-54-7329388, Fax: +972-9-8946191 
E-mail: moshe@renesola.com 
Website: www.renesola.com

SEE YOU AT

25-26 February 2014
Tel-Aviv, Israel
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Phono Solar-SUMEC
CEO: Cai Jibo 
Marketing Manager: Si Ran 
Field of Activity: Phono Solar is a leading 
brand in the renewable energy industry, 
producing high quality solar products since 
2004. 
Address: NO.1 Xinghuo Rd., Nanjing Hi-
tech Zone, Nanjing, China 
Tel: +86-2558638000, Fax: +86-2558638009 
E-mail: sissi.w@phonosolar.com 
Website: www.phonosolar.com

Photography & Eco-art Centre
CEO: Shai Zakai 
Marketing Manager: Shai Zakai 
Field of Activity: Environmental-
cultural consultant,developing green 
creativity.   
eco-lectures & workshops in nature, 
ecological artworks for offices,  
The first Green printing art book for 
purchase. 
Address: Srigim P.O.B 93 Israel 99835 
Tel: +972-54-2511127 
E-mail: eco.art.center@gmail.com 
Website: www.eco-art.co.il 
Portal Net
CEO: Ayelet oron 
Marketing Manager: Ayelet oron 
Field of Activity: Professional portals 
into electricity water and agriculture. 
Address: kFAR SAABA 
Tel: +972-50-4009974 
Fax: +972-72-2128787 
E-mail: aoron@012.net.il 
Website: www.maimnet

Power One Israel Ltd.
CEO: Richard Thompson 

Marketing Manager: Alex Levran 
Field of Activity: Designer and 
manufacturer of Aurora Inverters 
which utilize high-efficiency power-
conversion technologies and high-speed 
independent MPPT channels, to increase 
the usable power from RE installations. 
Address: Habarzel 32 st.-Lobby 1st 
Floor-  Tel Aviv 
Tel: +972-52-5909087 
E-mail: relik.mintz@power-one.com 
Website: www.power-one.com
 

PVIsrael
CEO: Amit Sheleg 
Marketing Manager: Raymond Hazan 
Field of Activity: Startup for marketing 
software for power forecasting and 
optimization of PV systems being 
developed by M.G. Lightning through a 
Ministry of Energy grant. 
Address: 48 amal raanana 
Tel: +972-54-2620638 
Fax: +972-50-8966636 
E-mail: amit.pvisrael@gmail.com 
Website: www.pvisrael.co.il
 

R
RB Green Design
CEO: Orly Rostoker-Bloomenfeld 
Marketing Manager: Orly Rostoker-
Bloomenfeld 
Field of Activity: Used packaging? RB 
GREEN DESIGN is giving it a second 
chance as Upcycled, Handmade 
uniquely designed art and lifestyle 
items. A combination of social 
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Field of Activity: Organic Waste and Waste 
Water Recycling, Building of Energy Saving 
Houses. 
Address: pob 297, Kadima 60920, Israel 
Tel: +972-9-8996906 
Fax: +972-9-8991876 
E-mail: newhomeisrael@gmail.com 
Website: www.mynewhome.co.il - www.
new-home-israel,com
 

O
Ocean Business Ltd.
CEO: Tobias Mendelovici 
Marketing Manager: Sela Mendel 
Field of Activity: Ocean Business is a 
consulting firm that works mostly with 
Israeli technological firms. We help 
Israeli companies to enter Spanish and 
Portuguese speaking markets.  
Our core field is cleantech. 
Address:  55 7th floor Tel Aviv 
Tel: +972-54-9770177
Fax: +972-3-6419850 
E-mail: cleantech@tobiasmendelovici.com 
Website: www.oceanbusiness.com.es

 

Opgal Optronic Industries Ltd.
CEO: Amit Mattatia 
Marketing Manager: Alberto Wahnon 
Field of Activity: Advanced vision and 
surveillance solutions for the security and 
paramilitary markets,enabling accurate 
insight into suspicious situations in adverse 
and harsh visibility conditions. 

Address: P.O.Box 462, Industrial Area 5, 
Karmiel 2161401, Israel 
Tel: +972-4-9953903
Fax: +972-4-9953900 
E-mail: wahnon@opgal.com 
Website: www.opgal.com

Ormash Holdings Ltd.
CEO: Mr. Ran Lipziger 
Marketing Manager: Mr. Joseph Bar-Levav 
Field of Activity: Ormash is an installation, 
engineering and consultancy company in 
the field of Photovoltaic energy. 
Ormash designed and installed hundreds 
of system in residential/commercial/
medium scales. 
Address: Hadarim St., POB 112, Ein Vered 
40696 
Tel: +972-76-5401300
Fax: +972-76-5465625 
E-mail: info@ormash.com 
Website: www.ormash.com
 

P
Panoramic Power
CEO: Yaniv Vardi 
Marketing Manager: Jon Rabinowitz 
Field of Activity: Solution for Demand side 
Energy Services.Panoramic Power provides 
an innovative Energy Management 
System )EMS( that enables enterprises and 
organizations reduce their operational and 
energy expenses. 
Address: 20 Atir yeda St, Kfas Saba 44643 
Tel: +972-9-7667600 
Fax: +972-9-7667610 
E-mail: david@panpwr.com 
Website: www.panpwr.com
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MicSolar Ltd.
CEO: Farber Dimitry 
Marketing Manager: Iliaev Violetta 
Field of Activity: Marketing of Enphase 
Micro inverters for PV. 
Consulting and technical supporting for 
PV. 
Marketing of PV modules. 
Address: Hagana 42 Rishon 
Tel: +972-74-736924, Fax: +972-3-7164342 
E-mail: Info@micsolar.co.il 
Website: www.micsolar.co.il

Mila Frumberg LTD
CEO: Moshe Frumberg 
Marketing Manager: Zalman Dulce 
Field of Activity: MILA is an Israeli 
company which developing electronics 
control systems for energy savings. 
Address: Hihug Yehuda 4, Tel Aviv 
Tel: +972-3-6888125 
Fax: +972-3-6881621 
E-mail: moshef074@gmail.com 
Website: www.mila1.co.il
 
MOLEK LAPIDOT Ltd.
CEO: EFRAIM MOLEK 
Marketing Manager: TZADOK LEVY 
Field of Activity: PV MOUNTING 
STRUCTURES,PV MODULES. 
Address: 30 MODIIN ST. SEGULA 
INDUSTRIAL ZONE PETAH TIKVA 
Tel: +972-3-9349971/2 
Fax: +972-3-9300045 
E-mail: levy64@gmail.com 
Website: www.molek.co.il/

MUV-e
CEO: Amir Zaid 

Marketing Manager: Benny Shimon 
Field of Activity: Our goal is to provide 
the commuting society the freedom of 
movement in highly crowded urban 
centers. 
Address: P.O.B. 1877, Givat Ada, Israel, 
37808  
Tel: +972-50-5223402 
Fax: +972-54-4730027  
E-mail: bennys@myurbanvehicle.com 
Website: www.myurbanvehicle.com
 

N
Netanya Academic College
CEO: Yossi Zeira 
Marketing Manager: Mevi Gavi 
Field of Activity: Schools 
Law 
Communication 
Business 
Behavioral Sciences 
Computer Sciences 
Banking and Finance 
Insurance. 
Address: 1 University st. Netanya 42365 
Tel: +972-9-8607415 
Fax: +972-9-8607727 
E-mail: mevigavi@m.netanya.ac.il 
Website: www.netanya.ac.il
 

New Home, Building with The 
New Energy Ltd.
CEO: Nizan Halamisch 
Marketing Manager: Joerg-Michael 
Bierwirth 
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Fax: +972-3-9630067 
E-mail: sara.aviv@ledico.com 
Website: www.ledicogreen.co.il

M
 
M.G. Lightning Electrical 
Engineering
CEO: Mike Green 
Marketing Manager: Miriam Green 
Field of Activity: Consult and Design PV 
fields around the world.  
System performance testing, evaluation 
of project quality. 
Developing PV production forecasting 
and optimization software w/grant from 
Energy Ministry. 
Address: HaPalmah st. Raanana 43414 
Tel: +972-54-4999169, Fax: +972-50-8966636 
E-mail: mike@lightning.co.il 
Website: www.lightning.co.il
 

M.Michael
CEO: Alon maximov 
Marketing Manager: Israel Farhi 
Field of Activity: Industrial forklift 
sweeper 
off-roads machinery 
Hydraulic hoses fitting 
Address: kibbutz Nahshonim 
Tel: +972-3-9037777 
Fax: +972-3-9014642 
E-mail: Alonm@m-michael.com 
Website: www.m-michael.com

Mad - Logic - Latina Media 
Group
CEO: Daniel Schwarz 

Marketing Manager: Adriana Berestein 
Field of Activity: Corporate and 
Community portals. 
Corporate video and multimedia 
productions. 
Address: PO BOX 6167 - 42160 Natanya 
- Israel 
Tel: +972-54-5676071
Fax: +972-9-8851172 
E-mail: danny@mad-logic.com 
Website: www.mad-logic.com - www.
LMG.co.il

Merav-Dascalu Publishing 
Ltd.
CEO: Israel Dascalu 
Marketing Manager: Ilana Maza 
Field of Activity: Publishing of 
newspapers and  
Professional and trade magazines. 
Address: 11 haavoda st. rosh haayin 
48017 
Tel: +972-3-9007900 
Fax: +972-3-9007902 
E-mail: taasiot@merav.co.il 
Website: www.industry.co.il
 
 
MetalPress Ventilation & 
Smoke
CEO: Guy caspi 
Marketing Manager: Savion Mishpati  
Field of Activity: Ventilation & Smoke 
Management. 
Address: hamelacha 4 Bat yam 
Tel: +972-3-5550346 
Fax: +972-3-5533660 
E-mail: keren@metalpress.co.il 
Website: metalpress@metalpress.co.il
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Laor Energy )1993( Ltd.
CEO: Uri Caspi 
Marketing Manager: Einat Nave 
Field of Activity: Laor Energy was 
founded in the year 1993. Laor 
Energy core businesses are design, 
manufacturing, integration and service 
of DC and AC power conversion 
and back-up systems and off grid 
hybrid solar systems. This includes: 
Power Supplies, Inverters, Converters, 
Generators, UPS Systems, Fuses and 
Switches, Obstruction lights, Batteries, 
Air condition and heat exchangers, 
Filters, Batteries remote monitoring 
Systems and complete mobile shelters. 
The company is certified by the ISO 
9001: 2008 for all these activities. 
Laor Energy  offices are located in 
Kadima-Zoran,  the factory is located in 
Nazereth Elit.  
Since its establishment Laor Energy 
has performed a lot of local and 
international projects in all market 
segments including Telecom, Industry 
and Defense. Among Laor Energy 
customers are: Cellcom, Pelephone, 
Partner, Barak, Bezeq, Bezeq 
international, Med-1, Med Nautilus, 
Mirs, Israel Airspace Industry, Israel 
Military Industry, Elbit, Tadiran and a 
lot of others.  
Laor Energy offers its customers 
technical solutions from individual 
components and up to complete turnkey 
projects, starting from specifying and 
design, through the production and 

integration and to the after sale service. 
Address: P.O.B 5026 Kadima 
Tel: +972-9-8912232 
Fax: +972-9-8913233 
E-mail: uri@laor-energy.com 
Website: www.laor-energy.com
 

LDD

CEO: Raphi Mandelbaum, Ph.D.  
Marketing Manager: Tomer Ash 
)Business Development Manager( 
Field of Activity: Environmental 
Consultancy:  
Due Diligence 
Environmental Consulting 
Risk Assessment  
Expert reviews 
Site Characterization  
Soil & Groundwater remediation:In 
situ and Ex situ treatment and 
bioremediation. 
Address: 10 Gonen St. P.O. Box 7063 
Petach - Tikva 49170, Israel 
Tel: +972-3-9265979 
Fax: +972-3-9265984 
E-mail: office@lddtech.com 
Website: www.lddtech.com
 

Ledico Green Energy
CEO: Sari Nir 
Marketing Manager: Rafi Magen 
Field of Activity: Renewable Energy 
Solutions and equipments: 
Solar energy 
Water heating and steam 
Gas and Natural Gas generators 
Address: Lazarov st. 31, Rishon Lezion 
Tel: +972-3-9630046 
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Israel NewTech
CEO: Oded Distel 
Marketing Manager: Ophir Gore, Adi 
Yefet-Beeri 
Field of Activity: Israel NewTech is a 
national program aimed at promoting 
Israel's cleantech industry. This 
pioneering national program is led by 
the Ministry of Industry,Trade and 
Labor with other government agencies. 
Address: 5 Bank Israel, Jerusalem 91002 
Tel: +972-2-6662607, Fax: +972-2-
6662938 
E-mail: israelnewtech@moital.gov.il 
Website: israelnewtech.gov.il
 

ISRAELI CHAMBERS OF 
COMMERCE
CEO: Uriel Lynn  
Marketing Manager: Eyal kabir 
Field of Activity: The FICC is the 
leading business organization in Israel's 
representing the trade and service sector  
and serving as the roof organization to 
over 5000 businesses. 
Address: 84 Hahashmonaim St  
Tel: +972-3-5631028 
Fax: +972-3-5623274 
E-mail: eyalk@chamber.org.il 
Website: www.chamber.org.il
 

IsraWind
CEO: Maxim Rakov 
Marketing Manager: Natalie Barlev 
Field of Activity: Design and 
manufacturing of small wind turbines 
for connection to central power grid 
and for stand-alone power consumers. 

Design of hybrid power systems )wind/
sun, wind/diesel( for telecom sites etc. 
Address: Izhak Sade 37, Tel Aviv 
Tel: +972-3-5369337, Fax: +972-3-5369328 
E-mail: mrakov@tswind.com 
Website: www.israwind.co.il

 K
K.B. Recycling Industries Ltd
CEO: Guy A. Kristal 
Marketing Manager: Moran Raz 
Field of Activity: recycling 
solutions,plastic recycled raw materials, 
green building materials,industrial and 
household eco friendly plastic bags and 
wrapping. 
Address: 3 haavoda p.o box 704 beit 
shean  israel 
Tel: +972-4-6481444 
Fax: +972-4-9811019 
E-mail: moran@kb-recycling.com 
Website:  www.kb-recycling.com

Kaco new energy Ltd
CEO: Tal Neumann
Marketing Manager: Yoav
Field of Activity: KACO New Energy, 
an industry leader in the field of 
current inverters, power electronics 
and photo voltaic, is designing and 
manufactures devices and systems that 
yield maximum outputs from solar 
energy, so as to preserve our planet as a 
natural environment for the generations 
to come. 
Address: Ben Gurion 1 Bnei-Brak
Tel: +972-3-6199310, Fax: +972-3-6199321
E-mail: contact@kaco-newenergy.co.il 
Website: www.kaco-newenergy.co.il
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cooperation of the Office of the Chief 
Scientist of the Israeli Ministry of 
Industry, Trade and Labor - to promote 
Israeli participation in R&D ventures 
and international industrial cooperation. 
ISERD operates in various channels: the 
European Framework Program )FP7( 
for Industrial and Academic Research; 
Eureka for Industrial Cooperation; 
Bi-National Industrial programs; and 
programs that combine National & EU 
funding.
Address: Industry House, Hameres 29 St. 
Tel Aviv
Tel: +972-3-5118122
Fax: +972-3-5170020
E-mail: vered@iserd.org.il
Website: www.iserd.org.il

Israel Defense
CEO: Dror Magal 
Marketing Manager: Dekel Zered 
Field of Activity: IsraelDefense is a 
leading media and communication 
entity on Israeli defense and military 
topics. 
IsraelDefense Magazine contains in-
depth articles and broad coverage of all 
the defense fields in Israel, starting with 
the defense industries and up to the level 
of national security and defense entities 
such as the IDF, Shabak, Mossad and 
Israel Police. 
The magazine is published once every 
two months, in English and in Hebrew. 
The fields that are covered in the 
magazine include embedded systems, 
hardware, software, optics, storage, 
cyber, information security, processors, 
servers, communication and more. 

In addition, the magazine maintains 
ongoing connections with academic 
research institutes, in order to reveal 
future technologies to the defense and 
commercial communities. 
Address: 9 Hamovil Street Kfar Saba, 
Israel 
Tel: +972-74-7031211 
Fax: +972-9-97671857 
E-mail: info@israeldefense.co.il 
Website: www.israeldefense.co.il
 

Israel Green Building Council
CEO: Hilla Beinish
Marketing Manager: Member Relation - 
Yafit Mishori Sabag
Field of Activity: The ILGBC was 
established in early 2007 as a non-
profit organization. Its goal is to make a 
change in the constraction market and 
create a green building market in Israel.  
Address: Igal Alon 155, Tel Aviv
Tel: +972-3-7365498
Fax: +972-3-7365496
E-mail: hilla@ilgbc.org 
Website: www.ilgbc.org 

Israel Latin America Chamber 
of Commerce
CEO: Mario Burstein 
Marketing Manager: Mario Burstein 
Field of Activity: Promotion of trade and 
business relations between Israel and 
Latin America. 
Address: 29, Hamered st. Tel Aviv 
Tel: +972-3-5103310 
Fax: +972-3-5100058 
E-mail: info@camaraisrael.org.il 
Website: www.camaraisrael.org.il
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Hanwha Solar
CEO: Mr. Justin KY Lee 
Marketing Manager: Mr. Eran Kopel- 
director of marketing and sales- Israel 
Field of Activity: Solar panels 
manufacturer. 
Address: 9 Daphna St, Modiin 
Tel: +972-52-3367997 
Fax: +972-8-9759192 
E-mail: eran.kopel@hanwha-solarone.
com 
Website: www.hanwha-solarone.com 

HPC Envirotec
CEO: Frank Karg 
R&D/International Department: Thomas 
Grauff 
Field of Activity: Environmental 
Consulting Services for: 
*Soil and Water Contamination and 
Remediation. 
*Health Risk Assessments 
*Environmental Due Diligence and Real-
Estate Assessment 
*Fixed Price Remediation   
Address: 1 rue Pierre Marzin CS 83001 
Noyal Chatillon sur Seiche 35230 SAINT-
ERBLON, FRANCE 
Tel: +33-2-99131450 
Fax: +33-2-99131451 
E-mail: m.bar-tov@hpc-envirotec.com 
Website: hpc.rennes@hpc-envirotec.com

I 
ICL Innovation Ltd.
CEO: Dr. Eddy Kaufman 

Marketing Manager: Ziv Kohav 
Field of Activity: ICL's technological 
incubator seeks new technologies 
to accelerate ICL's development of 
sustainable new products and processes, 
as well as to provide solutions for major 
global challenges.  
Address: Deshanim Road, Mifraz Haifa 
2611101 
Tel: +972-4-8469521 
Fax: +972-4-8469309 
E-mail: info@icl-innovation.com 
Website: www.icl-innovation.com
 
 
INFRATEK
CEO: SHMULIK  ROZEN 
Marketing Manager: SARIT SHAHAR 
Field of Activity: infratek uses the most 
advanced technologies to detect water 
leaks without destruction. Drying 
water damage, underground leaks 
detection,mapping and water leaks in 
swimming pools. 
Address: PO Box 153  ELAD 40800 
Tel: +972-3-9334436 
Fax: +972-3-9334427 
E-mail: infratek@012.net.il 
Website: www.infratek.co.il

 

ISERD - the Israel-Europe 
R&D Directorate
CEO: Mr. Marcel Shaton
Marketing Manager: Mrs. Vered Ariel-
Nahari
Field of Activity: ISERD - The Israel-
Europe R&D Directorate operates 
with MATIMOP – the agency for the 
promotion of international industrial 
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advanced monitoring systems. 
Address: bet-halevy p.o,box:147, Zip 
code42870 
Tel: +972-77-4460280 
Fax: +972-77-4460282 
E-mail: einat@greentops.co.il 
Website: gte.greentops.co.il

Grin Line Import and 
Marketing
CEO: Ayelet Oron 
Marketing Manager: Ayelet Oron 
Field of Activity: Solar charging 
solutions and a range of mobile 
electronic devices. 
Address: KFAR SAABA 
Tel: +972-52-5257157 
Fax: +972-72-2128787 

E-mail: info@agronet.co.il 
Website: www.grline.com
 

GVK LTD
CEO: GROISMAN VIACHESLAV 
Marketing Manager: GROISMAN 
VIACHESLAV 
Field of Activity: the company 
specializes in the service and 
maintenance of industrial refrigeration 
systems, with focus on energy saving 
solutions. 
Address: H.L.BORGES 11 ASHDOD 
Tel: +972-54-7989989 
Fax: +972-8-653933 
E-mail: office@gvk.co.il 
Website: WWW.GVK.CO.IL
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GREEN BALL
CEO: RONI BEN MICHAELI 
Marketing Manager: LIOR 
HERSHKOVICH 
Field of Activity: Green ecological 
products. 
Address: Horgim 9 HOLON 
Tel: +972-3-5567771 
Fax: +972-3-5567771 
E-mail: greenball@windowslive.com 
Website: WWW.RSOLAR.CO.IL

 
Green city technologies Ltd.
CEO: Amos Keret 
Marketing Manager: Eti Ya'acov 
Field of Activity: Solar lighting for 
streets, pedestrian paths, bicycle paths, 
gardens and public parks, parking lots, 
schools, public areas, access roads, areas 
lacking infrastructure and more... 
Address: Raziel st. 23, Ramat-Gan 
Tel: +972-77-4202800 
Fax: +972-77-4202900 
E-mail: info@greenct.co.il 
Website: www.greenct.co.il
 

Green Power Management 
CEO: Amit Aflalo 
Marketing Manager: Shachar Tal 
Field of Activity: Development and 
marketing of systems that save money 
on electrical bills and reduce peak 
demand. 
If you want to reduce your electricity 
bills, contact us and we will provide a 
solution. 
Address: P.O.B 240 Shoham 60850 

Tel: +972-3-9791000 
Fax: +972-3-9792000 
E-mail: amit@gpmworld.com 
Website: www.gpmworld.com 
 
GREEN TARGET )"YAAD 
YAROK"(
CEO: ERAN DORON & ILAN DORON 
Marketing Manager: MICHAL 
KLEINER PERETZ 
Field of Activity: Management and 
consulting in the field of quality, 
environment and safety. Preparation 
for accreditation ISO standards and 
environmental regulation. Carbon 
footprint, LCA & energy efficiency 
services. 
Address: Kibbutz Yagur, Israel, 30065 
Tel: +972-4-8494055 
Fax: +972-4-8494056 
E-mail: office@yaadyarok.co.il 
Website: www.yaadyarok.co.il

 
Green4you
CEO: Sharon Meir 
Marketing Manager: Ofer Pozner 
Field of Activity: Home and companies 
energy saving products. 
Address: AMAGSHIMIM 20 PETACH 
TIKVA 
Tel: +972-52-5244222 
Fax: +972-3-9246931 
E-mail: sharon@green4you.co.il 
Website: www.green4you.co.il
 

Geeentops Energy
CEO: Rosenzweig Ran 
Marketing Manager: Rosenzweig Ran 
Field of Activity: Energy efficiency and 
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Grand Water Research 
Institute
CEO: Prof. Avi Shaviv 
Marketing Manager: Dr. Tamar 
Milgrom Master 
Field of Activity: GWRI is committed to 
lead water research in Israel: 
water treatment, 
Desalination,wastewater treatment 
& reuse, hydrology. management, 
conservation, preservation & 
microbiology. 
Address: Stephen & Nancy Grand 
Building,Technion City, Haifa 32000, 
Israel 
Tel: +972-4-8293351 
Fax: +972-4-822446 
E-mail: gwritm@wri.technion.ac.il 
Website: http://gwri.technion.ac.il/
 

Gray Water Recycling 
Coalition, Nonprofit
The coalition is lead by water and health 
experts 
The coalition is represented by GCS and 
Gilad lobbing 
Field of Activity: Promoting legislation 
and regulating gray water recycling for 
all sectors. 
Use of this readily available water 
source enables efficient utilization of 
Israel's water and reduce households 
water cost  
Address: GCS, harakun 6 Ramat Gan 
Tel: +972-52-3423230 
Fax: +972-3-5299640 
E-mail: meravankori@hotmail.com 
Website: www.graywater.org.il
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EWA Trade & Commerce Ltd.
CEO: Dr. Etan Bar 
Marketing Manager: Dr. Etan Bar 
Field of Activity: Water and solar 
energy. 
Address: 5 Nitzana str. Meitar 85025 
Tel: +972-8-6510041 
Fax: +972-8-6510581 
E-mail: ewatech@bezeqint.net 
Website: www.bar-pm.com

 G
Gadot Solar Solutions
CEO: Noam Fisher 
Marketing Manager: ilan Benizri  
Field of Activity: EPC ,Inverters and 
Solar panels, Solar Projects 
Address: 10 Abba Eben St. Ackerstein 
Tower C Herzliya 46733 Israel 
Tel: +972-9-8929500 , Fax: +972-9-865335  
E-mail: noamf@gadot.com 
Website: www.gadot.com

GAL-OR LIGHTING
CEO: AMNON BEN ARTZI 
Marketing Manager: DORON MANOR 
Field of Activity: GAL-OR Factory cost-
effective lighting 
Manufacturer of lighting industry over 
30 years. 
The main activity of the company is 
executing projects. 
Address: HASADAN 9  Holon 
Tel: +972-3-559733
+972-52-6744867 
Fax: +972-3-5581040 
E-mail: doron@gal-or.co.il 
Website: www.gal-or.co.il

 
General Engineers Ltd
CEO: Benjamin Sarig 
Marketing Manager: Adva Harel 
Field of Activity: General Engineers 
is one of the leading companies in 
the  field of Electricity, Solar Power, 
Automation & Control as well as the 
Israeli representative of General Electric.   
Address: Industrial Center   P.O.B. 
3731,K'far Neter  40593   
Tel: +972-9-8662828 
Fax: +972-9-8859777 
E-mail: advah@geneng.com 
Website: www.geneng.com
 

Globes - business daily 
Newspaper
CEO: Eitan Madmon 
Marketing Manager: Mina Sligman 
Field of Activity: Globes - Israeli's 
Business Newspaper, supplies daily 
information regarding a variety of 
subjects, in connection to the Israeli & 
Worldwide business issues. 
With Globes, every evening prior to all 
your contestants, Globes supplies all the 
information you need to assure your 
success: latest & updated Stock market 
data from both Israel, USA, Europe & 
Asia; newest business & commercial 
news; daily general news & reports 
concerning subjects such as High-tech, 
laws, real estate, tax, etc. . 
Address: : 53RD Etsel St., Rishon Le-
Zion, 75706, Israel 
Tel: +972-3-9538787 
Fax: +972-3-9519640 
E-mail: hen-v@globes.co.il 
Website: www.globes.co.il
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מותג  הינה   SINOMACH מקבוצת  סולאר  פונו 
מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת, מייצרת פנלים 

פוטו-וולטאיים באיכות גבוהה מאז 2004.

של  הסולאריים  הפאנלים  הותקנו  לישראל,  בנוסף 
בינהן:   העולם,  ברחבי  רבות  במדינות  סולאר  פונו 
ארה"ב, גרמניה, בריטניה, שוויץ, דרום קוריאה, צ'כיה, 

בולגריה ועוד.

•  כל הרכיבים עוברים בקרת איכות קפדנית, המבטיחה 
השקעה סולארית בטוחה.

• רמת מוצר גבוהה וזהה בכל העולם.
טל:03�5344577 • מייל: nati.abramov@phonosolar.com • אתר: www.phonosolar.com• שקיפות מלאה ביחס ליצרני רכיבי הפאנל.

profitability of fossil fuel power and 
alternative producers. 
Address: 19 Hartum St., Har Hotzvim 
Science Park Jerusalem 91450  Israel 
Tel: +972-54-2464510, Fax: +972-2-5400044 
E-mail: sean.gordon@
clearviewmonitoring.com 
Website: www.clearviewmonitoring.com

CQM
CEO: TZVI LIVNI 
Marketing Manager: GENISH RAHAMIM 
Field of Activity: eco green company 
we have systems for cleaning scale and 
Legyonela 
Address: kibbutz Givat Hashlosha 
Tel: +972-3-973208, Fax: +972-3-9732059 
E-mail: genishr@cqm-tech.com 
Website: www.CQM-TECH.COM

E
Elad Shadmot
CEO: Elad Shadmot 
Marketing Manager: Elad Shadmot 
Field of Activity: * farmer 
* developer and inventor camera based 
irrigation system 
Address: Moshav paran farm 42 D.N 
arava 86835 
Tel: +972-50-6656629, Fax: +972-8-9953068 
E-mail: eladsp@hotmail.com

Electra Ltd.
CEO: Itamar Deutscher 
Marketing Manager: Moshe Litwak 
Field of Activity: Comprehensive 
Solutions in the Fields of Construction 
and Infrastructure Contracting, 
Electromechanical Contracting, 
Facilities Management & Trade, and 
Entrepreneurship in Real Estate and Power 
Projects 
Address: 7th Jabotinsky street , Ramat Gan 
52520 
Tel: +972-3-7535666, Fax: +972-3-7535601 
E-mail: yahelg@electra.co.il 
Website: www.electra.co.il 

Enerpoint Israel Ltd.
CEO: Danny Denan 
Marketing Manager: Iris Marom 
Field of Activity: Enerpoint Israel 
specializes in 4 channels: 
*Distribution-Brand name 
products,efficient and fast service, large 
stock, warranty. 
*EPC for Medium size plants. 
*Licensing and design dept. 
*O&M Dept. 
Address: Hamelacha 21 Park  Afek Rosh 
H'aain 48091 
Tel: +972-72-2506205, Fax: +972-72-2506204 
E-mail: office@enerpoint.co.il 
Website: www.enerpoint.co.il
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Canadian GeoExchange 
Coalition
CEO: Denis Tanguay 
Marketing Manager: Ted Kantrowitz 
Field of Activity: Canada's industry 
association for heat pump technology; 
organizer of the 2014 International 
Energy Agency Heat Pump 

Conference, in Montreal.  
Address: 1030, rue Cherrier, Bureau 304, 
Montreal QC  H2L 1H9 CANADA 
Tel: +1-5148077559, Fax: +1-5148078221 
E-mail: ted@geoexchange.ca 
Website: www.geoexchange.ca

Canadian solar
CEO: Dr. Shawn Qu 
Marketing Manager: Sandra Scholdra 
Field of Activity: Canadian Solar 
Inc. is one of the world's largest solar 
companies and a leading vertically 
integrated provider of ingots, wafers, 
solar cells, solar modules and other solar 
applications. 
Address: Landsberger Str. 94 
Tel: +49-0-895199689-0 
Fax: +49-0-895199689-11 
E-mail: sandra.scholdra@canadiansolar.com 
Website: www.canadiansolar.com

CAT Technologies Ltd. 
CEO: Liat Oz Cohen 
Marketing Manager: Avi Gal 
Field of Activity: Development and 
Production of Control Systems for medical 
and laboratory equipment. Nowadays the 
company offers Steam Sterilizers in various 
sizes of the Hungarian brand ”Celitron". 
Address: Communication Center, G.G 
Israel Studio Jerusalem Ltd. Neve Ilan 90850  

Tel: +972-2-5704005, Fax: +972-2-5704006 
E-mail: yael@celitron.com 
Website: www.cat-tc.com
 

Chen Liquid Heater L.T.D
CEO: Daniel Coriat 
Marketing Manager: Elad Coriat 
Field of Activity: solutions of saving 
energy for heating water and liquids,for 
industries and institutions. 
Address: P.O.B 1014 Shderot 87001 
Tel: +972-8-6758338, Fax: +972-8-6750034 
E-mail: elad11@uheat.co.il 
Website: WWW.UHEAT.CO.IL

Clean ELectric
CEO: Evgeny Kosharovsky 
Marketing Manager: Evgeny 
Kosharovsky 
Field of Activity: Wind Measurements 
and Wind Resource Assessment, 
utilizing innovative combination of 
meteorological science with applied 
engineering. 
Clean Electric is an Authorized Reseller 
of 3TIER )US( in Israel. 
Address: 9 Mazkeret Batya St. Petakh-
Tiqwa 49729 
Tel: +972-54-7472271, Fax: +972-3-7621228 
E-mail: evgenek@clean-electric.co.il 
Website: www.clean-electric.co.il
 
Clearview Monitoring 
Solutions
CEO: Avi Miller 
Marketing Manager: Sean Gordon 
Field of Activity: ClearView Monitoring 
specializes in Cleantech software 
solutions. We improve efficiency,assist 
in lowering pollutants and raise 
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 We explore, assess, plan remediate

and monitor internationally

For more than 60 years, HPC is offering interdisciplinary environmental 
and engineering services in the fields of site development and renewal, 
as well as environmental consulting. 

With a network of more than 40 offices in Europe, HPC guarantees its 
clients individual and customised consulting services. 

The company’s reference list demonstrates competence, responsibility 
and confidence for its clients from the public sector (ministries, provinces 
and municipalities) or the private industry (chemical, pharmaceutical, 
petroleum industries, mechanical engineering, energy, automotive and 
others on a multinational level.

HPC Envirotec /Keystone

France: Tel: +33(0)2.99.13.14.50 | Fax: +33(0)2.99.13.14.51

hpc.rennes@hpc-envirotec.com

Israel: Tel: 03-7521011 | Fax: 03-7520090

Intl.: frank.karg@hpc-envirotec.com | t.grauf@hpc-envirotec.com

local: m.bar-tov@hpc-envirotec.com | keystone@bezeqint.net

ENVIRONMENTAL CONSULTING

• Due Diligence

• Environmental real estate assessment

• Risk Assessment

• Natural Resource Management

SITE RECYCLING

• Engineering consulting and remediation work

• Decommissioning, Decontamination 

• Property Development / Redevelopment

• General Contractor, Fixed Price Remediation

HPC BRANCH OFFICES

to date more than 350 biogas plants.
 Address: Menahem Begin 46, Tel Aviv, 
Israel
 Tel: +972-3-6396677,  Fax: +972-3-6396688
 E-mail: sagi@solarfarm.co.il
 Website: www.bigas.de

Bpatent
CEO: Ofir Itzhak 
Marketing Manager: Ofir Itzhak 
Field of Activity: Bpatent imports and 
sells a wide varied of home and kitchen 
products,and gadgets that will make the 
annoying thing in your lifes - for a little 
bit more fun. 
Address: Cicar Brosh 5 petah tikva 
Tel: +972-3-6006600, Fax: +972-3-6565565 
E-mail: ofir@bpatent.co.il 

Website: www.Bpatent.co.il
 C
 
California Best Solar Ltd.
CEO: Victor Ben Haim 
Field of Activity: Projects in the Solar 
Energy field worldwide, especially Israel, 
California & France. Partnerships in the 
production of high quality solar panels 
in China & California. 
Sole Agent of Sunflower Ltd. )Sunowe 
Ltd.( in Israel. 
Address: 1 Ben Gurion St., 2 B.S.R. 
Tower, Bnei Brak 51201, Israel 
Tel: +972-3-6161700, Fax: +972-3-6161100 
E-mail: victor@vbh.co.il 
Website: www.sunowe.com, www.cbsolar.co.il
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Anaf coatings & Eng
CEO: Igal Strugonv 
Marketing Manager: Eliezer Nissnzwig 
Field of Activity: ANAF coating & 
civil engineering is an Israeli company 
that specialize in industrial coating for 
anti abrasion, anti corrosion, thermic 
isolation and advancing sealing, using 
big range of materials: Polyurea, Epoxy, 
Polyurethane and more 
Address: p.o box 1230 , 26220 Haifa, 
Israel 
Tel: +972-4-8732771,Fax: +972-4-8732677 
E-mail: igal@anaf.co.il 
Website: www.anaf-coating.com 

Aqua Israel Natural
CEO: IOSY  AIZIC 
Marketing Manager: IOSY  AIZIC 
Field of Activity: New green technology 
for: 
- Filtration & water treatment 
- Water & Wastewater Treatment 
- Water & energy saving 
- Water recycle 
- Innovative env. projects 
Address: 9, SALIT , HAIFA 
Tel: +972-4-8260026, Fax: +972-4-826002 
E-mail: aiziconsult@bezeqint.net 
Website: www.aqua-israel.co.il 
 
Aquarius Spectrum
CEO: Zeev Efrat 
Field of Activity: Aquarius Spectrum 
has developed innovative, cost-effective 
solutions for automatic detection and 
location of water leaks in pipes. 
Aquarius Spectrum's solution enables 
ONLINE water leakage monitoring,by 
fixed network of wireless sensors that 
provides alerts as the leaks develops 

before they burst. 
Address: Kibutz Lavie 
Tel: +972-54-4545242 
E-mail: zeev.efrat@kinrot.com 
Website: www.aquarious-spectrum.com 

Arbel Systems
CEO: Doron Arbel 
Marketing Manager: Doron Arbel 
Field of Activity: Biomass heating 
technologies. 
Address: p.o.box 144, 24953 Mitzpe-Hilla 
Tel: +972-54-4360004 
Fax: +972-4-9575207 
E-mail: service@arbel-systems.co.il 
Website: www.arbel-systems.co.il
 
 B
 
Ban David z. Advertising & 
Publishing LTD
CEO: Zohar Ben David 
Marketing Manager: Vered Cohen 
Field of Activity: The largest Industrial 
Professional Magazines and Websites in 
israel. Publisher of: Cool Air, Energy & 
industry, Climate and Environment.  
Address: HAYETSIRA 7 RANANA 
Tel: +972-9-7662895, Fax: +972-9-7662915    
E-mail: bdpirsum@zahav.net.il 
Website: www.coolair.co.il

 Biogas-Nord
 CEO: Alexander Rechter
 Marketing Manager: Asnat Drouianov
 Field of Activity: Global company 
building turn-key biogas plants all 
overthe world. Established in the year 
2000 and headquartered in Bielefeld, 
Germany, Biogas Nord has constructed 
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Together. 
For a better 
tomorrow!

Together. 
For a better 
tomorrow!

ICL
� Tel: +972-4-8469521 � Email: info@icl-innovation.com � Web: icl-innovation.com �

OUR RESOURCES
· Financial Strength

· Professional Platform

· World-Class Labs

· Nurturing Environment

· Strategic Opportunities

· Global Reach

ICL Innovation 
invites great minds 

to make a difference!
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A
3M Israel
CEO: Nir Leshem 
Marketing Manager: Sagit Abadi 
Field of Activity: 3M drives renewable 
energy industry developments that 
reduce cost, enhance productivity and 
extend product performance by using its 
core competencies of: films, adhesives, 
tapes, filters & coatings 
Address: 91 Medinat Hayehudim st. 
Herzelia Pituach 46120 
Tel: +972-9-9615000, Fax: +972-9-9615050 
E-mail: srotem@mmm.com 
Website: www.3m.com/il
 
 
3TIER 
CEO: Craig Husa 
Marketing Manager: Steve Ross 
Field of Activity: 3TIER is a global 
leader in renewable energy risk analysis, 
providing assessment and forecasting 
for wind, solar, and hydro projects of all 
sizes.  
Address: 2001 Sixth Avenue Suite 2100 
Seattle, WA 98121 United States 
Tel: +972-54-7472271, Fax: +972-3-7621228 
E-mail: sross@3tier.com 
Website: http://www.3tier.com/en/

Adin Holdings Ltd.
CEO: Raanan Adin
Field of Activity: Water treatment
Address: 30/8 Hadar St., Herzliya, 
ISRAEL 4629041
Tel: +972-9-957-5678, Fax: +972-9-958-7715
E-mail: raanan.adin@adinholdings.com 
Website: www.adinholdings.com 

Afeka College
CEO: Miri Oren
Marketing Manager: Sharon Ariel 
Field of Activity: Afeka College of 
Engineering in Tel Aviv, is a public 
academic institution recognized by the 
Council for Higher Education, a college 
specializing in engineering studies. 
Address: 218 Bnei Efraim, Tel Aviv 
Tel: +972-3-7688600, Fax: +972-3-7688773 
E-mail: sharona@afeka.ac.il 
Website: www.afeka.ac.il 

Agrolan LTD
CEO: Yehuda Glikman 
Marketing Manager: Yehuda Glikman 
Field of Activity: Source Separate 
Organic bins  
Garden Composters 
In Vessel Composters  
Recycling Bins Measure & save 
Address: Moshav Nov, Ramat Ha'Golan, 
Israel 
Tel: +972-4-6666999 
Fax: +972-4-6763093 
E-mail: agrolan@agrolan.co.il 
Website: www.agrolan.co.il 

Amitec
CEO: Yehuda Segev 
Marketing Manager: Hanita segev 
Field of Activity: Amitec Ltd. develops 
advanced monitoring and control 
systems for Energy, Industrial, 
Agricultural and Security applications.
The systems include an AI Expert 
System that guides the user in real time. 
Address: P.O.B 4338 Rishon Lezion 
Tel: +972-3-9613729, Fax: +972-3-9516801 
E-mail: yehuda@amitec-g.com 
Website: http://amitec-g.com
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SEMINAR PROGRAM

15:30 Greetings
H.E. Mr. Francesco Maria Talo, Ambassador of Italy
Adv. Uriel Lynn, President, The Federation of Israeli Chambers of Commerce
Mr. Ronni Benatof, President, Israel Italy Chamber of Commerce and Industry

16:00 Presentations
Mr. Giacomo Piccini, General Manager, Fondazione Distretto Green & High Tech Monza Brianza 
“Green & High-Tech Cluster in Monza & Brianza: an opportunity for investment and 
technological networking"
 
Mr. Stefano Nigro, Head of Investment Promotion Department,
Promos Invest in Lombardy
“Invest in Green & High Tech sectors: Why not Lombardy?"
 
Ms. Ayala Karniol, Director- Health, KBBE, Environment, Energy, 
Iserd- The Israel-Europe R&D Directorate
CLEANTECH – Opportunities for Israeli-Italian R&D cooperation

Mr. Ophir Gore, Director- Renewable Energy & Alternative Fuels Department
Israel NewTech- National Energy & Water Program, Ministry of Industry, Trade and Labor
Israel's Culture of Innovation – Renewable Energy

17:15 Q & A
Master of Ceremony: 
Ms. Ronnie Reiber, Director, International Division, FICC

Israel-Italy Investments, Cooperation & R&D 
Opportunities in the Cleantech Sector 

Focus on Lombardy Region
Cleantech2013, the Exhibition Fairs & Convention Center

30 January 2013 at 15:30
The Israel Trade Fairs & Conventions Center, Tel Aviv, Israel 

Recycling Coalition

17:30 - 17:50 
Commercialization of Water and Energy 
Nexus Leverage: Energy Harvesting Potential.

 Mr. Booky Oren, Booky Oren Global 
Water Technologies Ltd. Israel, USA and 
Canada.
 * Program is subject to change without notic- 
  Registration fee: 100 us$, lunch included
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13:10 - 13:20
Dr. Uzi Landau, Minister of Energy and Water

Session A   Global and National Water-
Energy Projects and Solutions. 
Chair: Mr. Oded Distel, Director, Investment 
Promotion Center 
Ministry of Industry, Trade and Labor
 
13:20 - 13:50 
KEYNOTE. Water and Energy: A Global 
Overview 
 
Dr. Glen Digger, President, International 
Water Association, Senior Vice President, 
CH2M HILL, USA

13:50 - 14:10 
Energy Related Water Technologies: Present 
and Future. 

Dr. Avital Dror-Ehre, Director, Water 
Division, Ministry of Energy and Water, 
Israel

14:10 - 14:30
Energy Management in National Water Grid: 
Efficiency and Novelty
 
Dr. Yigal Kadar, Manager, Energy 
Department, Mekorot National Water 
Company, Israel

14:30 - 14:50
Is Seawater Desalination really a Big Energy 
User?: Reality and Myths. 

Prof. Rafi Semiat, Dean, Chemical 
Engineering, Technion - IIT, Israel

14:50 - 15:10
Food, Water and Energy Nexus: Cross 
learning possibilities can transform crisis into 
opportunity.

 Mr. Ido Rosolio, Former Senior VP of Israel 
Oil Refineries; former CEO of Mekorot 

National Water Company, Israel

15:10 - 15:50
BREAK    
Session B W&E Challenges, Solutions and 
Innovations
Chair: Mr. Rafi Ifergan, Vice President - 
Engineering and Technology, Mekorot National 
Water Company

15:50 - 16:10
KEYNOTE. Membrane Based Technologies 
for Sustainable Production of Water and 
Power.

Prof. Menachem )Meny) Elimelech, 
Director, Environmental Engineering 
Program, Yale University, USA

16:10 - 16:30
NRW Solutions for Reducing Energy 
Requirements in Water Supply. 

 Mr. Roland Liemberger, Director, Miya 
Asia, Philippines

16:30 - 16:50
Cogeneration at the Renovated Shafdan 
Water Reclamation Project.
 
Ing. Yuval Sela, Chief Engineer, Igudan - 
Dan Regional Association of Environmental 
Infrastructure, Israel

16:50 - 17:10
Advanced Energy Efficient Wastewater 
Treatment Technologies.

 
Mr. Eytan Levy, CEO, Emefcy )2012 
Global Cleantech 100 awardee), Israel

17:10 - 17:30 
Greywater Recycling's  Impact on Israel's 
Water and Energy Economy.

Dr. Mike Adel, Member at the Gray Water 
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Investor's perspective – Cleantech investments in Israel. 
Dr. Dan Kaufmann - ICL Innovation
ICL Innovation-A New Model for Innovative Projects 
 
Ohad Zuckerman – CEO, UniVerve Ltd 
Company perspective – the long valley of death. 
 
Panel Discussion: 
- Why is it so challenging to raise funds for Clean-tech companies and projects? 
- What needs to be done so that start-up companies will be able to cross the valley of 
death? 
 
* The conference will be conducted in English  
* The conference program is subject to changes

Prof. Avner Adin: ”Water plays a pivotal role in the green environment. The international 
water conference, focusing on the tight connection between water and energy, will emphasize their 
importance in technological and business aspects".
*Sponsored by Gray Water Recycling Coalition, Nonprofit

Symposium Chair: 
Prof. Carlos Dosoretz, Head, Environmental, Water and Agricultural Engineering Division, 
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion - Israel Institute of Technology

Opening Remarks: 
Prof. Avner  Adin, President, CLEANTECH 2013
Dr. Uzi Landau, Minister of Energy and Water, Israel

Program:
Symposium Chair: Prof. Carlos Dosoretz, Head, Environmental, Water and Agricultural 
Engineering Division, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion - Israel Institute 
of Technology
Program:
13:00 - 13:10 
Opening remarks: 
Prof. Avner Adin, President, Cleantech 2013

WATER-ENERGY NEXUS SYMPOSIUM
13:00-18:00 January 29, 2013, Exhibition Center, Tel-Aviv
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International Professional Conferences - 
CleanTech 2013

 Investors Conference in CleanTech
08:30-12:10, 29.1.2013. 

The Israel Trade Fairs & Conventions Center, Tel Aviv, Israel 

What constitutes the most attractive market opportunities?
 
Moderator: 
Itay Zetelny – Partner, Cleantech advisory leader & Global incentives advisory )GIA) 
Israel, Ernst & Young Israel. 
 
Opening Speech: 
Eyal Rosner – Director Alternative Fuels Administration, Prime Minister's Office.

Keynote Speaker: 
Greg Neichin – Executive Vice President, The Cleantech Group 
Trends in global investments in Cleantech: 
- Trends and volumes per sector 
- What's hot today and why 
- BRIC 
- Regulatory climate 
 
Ofir Doron – Head of Energy Section, Migdal underwriting 
Project financing: 
- Financial indicators 
- Sources of funding 
- Bankability 
 
Jack Levy – Managing Partner, Israel Cleantech Ventures 

Greetings:
Prof. Avner Adin, President of CleanTech 2013.
Mr. Ofer Sachs, CEO, Israel Export Institute
Mr. Asher Grinbaum - Executive Vice President and Chief Operating Officer, ICL
Mr. Daniel Goldstein, Director General of the Standards Institution of Israel )SII(

Opening Session
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executive, active for over 20 years in global markets. 
After spending 16 years in Israel's high-tech 
industry, during which he lived and operated for 
several years in the Far East, he decided to shift his 
focus to developing water businesses. Raanan Adin 
is the CEO of Adin Holdings Ltd. , a consulting and 
solutions provision company specializing in water 
treatment. Under his leadership, together with 
his father - Prof. Avner Adin - a world renowned 
water expert, and the company's team of experts, 
Adin Holdings Ltd. cracks complex water related 
challenges around the world from national level 
master plans to on-site treatment and reuse of water 
and energy in industry.
Raanan Adin is a graduate of the prestigious 
”Talpiot" academic program. Throughout his career, 
he always strives to operate in multidisciplinary 
and multicultural environments, where growing 
businesses and advanced technologies meet.

Joel Weill
Engineer Joel Weill has been 
since 2007 the owner and 
CEO of M&S – Management 
and Sustainability Ltd. )www.
mansus.com( , a leading Israeli engineering and 
economic consulting firm specialized in energy 

efficiency, renewable energies, green building, 
environmental and risk management. M&S 
customers include: 7 Israeli ministries, Israel 
Defense Forces, 10 local authorities, ShikunBinui, 
Azrieli, Ofer/Melisron, Motorola and Biotechnology 
General.

Before establishing M&S, Joel Weill had 27 years 
of engineering and top management experience 
in French and Israeli industries, including 9 years 
in Israel Aircraft Industries and 11 years as Global 
Vice President Quality and Environment of Ormat 
Group, the Israeli largest cleantech company, which 
operates in 70 countries.

Joel Weill holds several public and international 
positions in the fields of Energy and Environment, 
including: Chairman  of Energy and Environment 
Commission in ICC-Israel  National Committee 
)International Chamber of Commerce(, Chairman 
of Energy Management Technical Committee in the 
Standards Institution of  Israel, member of Energy 
and Environment Commissions in Manufacturers' 
Association of  Israel.
Joel Weill holds M.Sc. degrees in Materials 
Engineering and Statistics )with a thesis on Risk 
Management( and a B.Sc. in Economics. He has 
extensively lectured in academic courses and 
conferences, in Israel and abroad.

www.agro.mashovgroup.net

11-12 June 2013 T e l - A v i v ,  I s r a e l

Make the calculation yourselves
International Fresh Produce Summit & Exhibition

All the buyers are already on their way
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Dr. Yossi Inbar
Dr. Yossi Inbar is an 
international expert with 
32 years' experience in the 
environmental field in 
general and in waste in particular, 10 years of which 
were in research and teaching, three years in the 
waste industry in Europe and about 17 years at the 
Ministry of the Environment, variously in charge 
of recycling, manager of the Solid Waste Division, 
deputy manager in charge of infrastructure, vice 
president and CEO. For the past two years he 
has acted as an independent consultant on the 
environment to industry, local government and 
various government companies as well as teaching 
in various environmental courses at the Hebrew 
University, Hadassah College and the Ruppin 
Academic Center.

Ran Cohen
Col. )res.( Ran Cohen, lives in 
Mevasseret Zion, is married 
for the second time to Orit, 
has two daughters from his 
first wife and a son and a daughter from his second 
wife. He was first elected to the Knesset in 1984 as a 
member of the Ratz Party of Shulamit Aloni which 
won three seats. He served in the Knesset on behalf 
of the Meretz Party until the 17th Knesset.
During the 13th Knesset )1992(, Cohen served in 
the second government of Yitzhak Rabin as deputy 
to the Minister of Housing Binyamin Ben-Eliezer. 
In the early days of the 15th Knesset, Cohen served 
in the government of Ehud Barak as Minister of 
Industry and Trade.
On the 1st of November 2008, Ran Cohen announced 
that he was retiring from political life. Among his 
other activities, he has acted as chairman of the 
"Bet Or Aviva" non-profit organization, running 
drug rehabilitation institutions and as chairman of 
the parliament of the new General Federation of 
Laborers )Histadrut(. 
In August 2011 he was appointed Chairman of the 
Standards Institution of Israel.

CPA Doron Stein
CPA Doron Stein )55(, 
married with four children, 
specializes in financial 
consulting and economic 
and management consulting to firms in industry, 
services, tourism and settlement. He is also a 
consultant on information systems and costing 
for organizations and industrial plants, as well 
as providing support for organizations and 
implementing information systems. He provides 
support for organizations in the process of 
change, re-organization and structural change. He 
provides training for executives in the financial and 
behavioral fields.
From 2003 he has been a partner at BDO Israel 
)Ziv Haft(, an accounting office which currently 
has approximately 1,000 employees and is engaged 
in auditing public and government companies, 
banks, financial institutions, real estate companies, 
kibbutzim, cooperative societies, kibbutz factories, 
industrial plants in the private sector, and 
commercial, tourist and trade companies.
His main responsibility in the firm is the collective 
sector - kibbutzim, industrial enterprises and 
factories, non-profit organizations and real estate 
companies. In addition, CPA Stein manages the 
clean-tech sector in the office and provides support 
for companies in the water, alternative energy, 
environment and recycling sectors in the spheres 
of business, accounting, unique taxation and state 
incentives.
1987- 2000 - a partner in the accounting office of 
Lotker, Stein, Toledano & Partners - in charge of 
the kibbutz sector and industry.
1979-1983 - Accounting, Tel Aviv University
1979-1983 - Bachelor of Economics, Tel Aviv 
University
1996-1997 - a certified trainer at Dale-Carnegie
1998-1998 - Information Systems Analysis

Raanan Adin
Raanan Adin is a highly 
experienced Business 
Development and R&D 
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Mashov Group

www.agro.mashovgroup.net
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and Environmental Society of the Manufacturers' 
Association of Israel.
Kantor, with a BA in economics from the 
University of Jerusalem and an MBA from Tel-
Aviv University, has worked in the Manufacturers' 
Association for more than 12 years, during which 
time he served as an economist and as manager 
of the Economics of Industry and Business 
Department.
Over the past six years he has served as the director 
of the Chemical, Pharmaceutical and Environmental 
Society. In this role, Kantor has been involved in the 
processes for determining legislation and standards 
for industry concerning the environment, including 
encouraging sustainable development, green growth 
and implementation of the Packaging Law. 
The association is working regularly to implement 
environmental regulation in industry, and fosters 
clean-tech industries that are operating within its 
scope. 

Amit Bar-On
CEO of Investment 
Group Sales Ltd )Meniv 
Hachnasot( which deals with 
project consultation and 
management for water and sewage authorities, for 
local authorities and companies. He is married with 
two children and lives in Moshav Ben Ami in the 
Western Galilee. The group helps its customers to 
reduce costs and increase revenue through the use 
of advanced clean and green technologies. This 
is Amir's second year as member of the public 
management of CleanTech and also the second year 
that Meniv Hachnasot has sponsored the VIP area 
of  CleanTech.

Relik Mintz
Relik Mintz has fifteen years 
of experience in representing, 
distributing, marketing, sales 
and business development 
of semiconductor IC's and passive components 
with numerous vendors worldwide. As well ten 
years of experience in electronics systems R&D. 

Proven ability of establishing ”design wins" for 
different product types in extremely diverse 
markets. Experience in Marketing, Sales & Business 
Development of Electronic components and 
Systems. Strong electronic components technical 
understanding in both H/W & S/W as either R&D & 
Field Applications Engineer. Experience in building 
worldwide Rep/Disti  channels. His academic record 
includes Electronics and Computer Science.

Carlos G. 
Dosoretz 
Division of Environmental, 
Water and Agricultural 
Engineering, Faculty of Civil and Environmental 
Engineering, Technion. Fields of activity:  
Advanced wastewater treatment and reuse, 
membrane separation, effluents desalination, 
micropollutants, biofouling; Microbial 
degradation of toxic organic compounds, 
biofilters, bioreactors. 
rofessor, Environmental Biotechnology - 
Chair, Division of Environmental, Water and 
Agricultural Engineering since 2011 - 
Brief Biography: 
2009, Professor, Civil and Environmental 
Engineering. Technion, IL.
2006-2007, Sabbatical, Civil & Environmental 
Engineering, University of California, Davis, 
USA.
2000-2009, Associate Professor, Civil & 
Environmental Engineering. Technion, IL.
1990-2000, Senior Scientist, Environmental 
Biotechnology, Migal-Galille Technology Center, 
IL.
1988-1990, Post-Doc, Chemical Engineering, 
Michigan State University, East Lansing, USA. 
1986-1988 Post-Doc, Environmental 
Biotechnology, Migal, IL. 
1981-1986 PhD, Biotechnology, Tel Aviv 
University, IL. 
Prof. Dosoretz has supervised over 35 graduate 
students & is the author/co-author of 115 peer-
reviewed publications in journals & books 
chapters and 3 patents.
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of corporate law, where he was closely involved in 
corporate and transaction structuring, transaction 
strategy, securities, real estate and the advanced 
technologies. He served on the founding team of the 
Kiryat Gat Technological Incubator.
Z'ev entered the energy world in 2002 when he joined 
the Ministry of National Infrastructures. In 2004, he was 
appointed to lead the energy efficiency division of the 
Ministry, where, along with his colleagues, he succeeded 
in revitalizing the field, which had deteriorated as the 
result of international energy prices. These efforts 
led, inter alia, to sophisticated regulation, heightened 
activity in the field of energy standards, program 
introduction, funding of projects and a renewed 
awareness of the importance of this field. These efforts 
led to major government resolutions in 2008 )efficiency 
targets; energy conservation program development( 
and in 2010 )with a funding provision for NIS 2.2 billion 
over 10 years(.
Whereas the major thrust of Z'ev's work was 
in efficiency deployment, he was active also in 
technological development -being the person who 
articulated the ”Startergy" program, the seed fund 
created by the Ministry in support of nascent energy 
technologies.
Since leaving the Ministry in April 2011, Z'ev 
has operated as an independent consultant.  His 
projects include drafting the Energy Conservation 
and Energy Efficiency act for Uganda, serving as 
Country Coordinator for the EU's Paving the Way 
for the Mediterranean Solar Plan program and 
serving as consultant to the Ministry of Health 
with regard to its energy efficiency project in all of 
Israel's government general hospitals, as well as the 
general hospitals of the Clalit Health Fund.

Yair ofek
Yair ofek is the Founder 
and the CEO of ”I.B.D - 
International Business 
Development, Tel Aviv, Israel. Privately held, 
I.B.D. consults foreign equity and V/C funds 
on exploring and investing in Israel. I.B.D  is 
specialized in representing Chinese and South 
Korean wind turbine's suppliers for wind farm 
projects in Europe. 

Carmel Feldman-
Abutbul
Carmel Feldman-Abutbul, 
is a deputy director of the 
Chemical, Pharmaceutical 
and Environmental Society of the Manufacturers 
Association of Israel. She has a BA in Economics 
and Logistics from Bar-Ilan University and an MBA 
from Tel-Aviv University.
Carmel served for two years as an economist in the 
Economics of Industry and Business Department 
of the Manufacturers' Association and for the 
past six years has coordinated the activities 
of the pharmaceutical, veterinary, diagnostic, 
biotechnology, medical equipment, plant protection 
and detergent branches, including involvement in 
regulatory procedures with the relevant government 
ministries as well as in identifying and creating 
business opportunities. 
In addition, Carmel helps with the activities of 
two clean-tech sectors within the framework of 
the society: the alternative fuels sector and the 
recycling industry. 

Lior Datz
Lior Datz, an architect and 
lawyer, has a master's degree 
in Architecture and Urban 
Planning from the Technion and a law degree. Mr. 
Datz is the owner of the ”Datz L Strategy" company 
that provides planning, consulting and regulatory 
services in the real estate, infrastructure and 
renewable energy sectors. 
Among the company's customers are leading 
companies in renewable energy and real estate. 
Previously he was a member of the National Council 
for Planning and Construction )as representative 
of the younger generation(, and today acts, among 
other things, as a professional consultant to the 
Galanti & Partners law firm.

Nir Kantor
Nir Kantor is the director of 
the Chemical, Pharmaceutical 
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Parnass is also a public pro-sustainability activists 
involved in several initiatives to promote sustainable 
economy in Israel.  Parnass has served as Board 
Member to various NGOs and is currently serving 
as Board Member of the Israel Sustainable Energy 
Society )ISES(.
Parnass holds a LL.b. from the University of 
Warwick UK and a LL.m. from the Hebrew 
University of Jerusaleml and holds vast legalistic 
experinece aside public life skills.

Dr. Asher Vetury
Dr. Asher Vaturi is an urban 
planner and a researcher which 
focus on environment and urban 
policies, energy technologies 
development and socio-economic aspects. He has 
an M.A. degree in Political Science from Bar-Ilan 
University and a PhD from Ben Gurion University. 
Title of dissertation: Inter-municipal Relationship 
and Strategies of Metropolitan Cost-Sharing: Israel 
as a case study. Dr. Vaturi is a research fellow at 
ICTAF since 2000. He used to coordinate the Israeli 
branch of the European energy network - OPET- 
Organization for Promotion Energy Technology. 
Recently, he is involved in various EU projects 
such as EFONET - Energy foresight Network and 
Perfection - Performance Indicators for the Built 
Environment under FP7 program. Some of he's 
research activities link to MED research initiations 
such as evaluation of the heat island of the Euro-
Mediterranean area. 

Gilad Peled
Mr. Gilad Peled has been 
working at the Israel Export 
& International Cooperation 
Institute for the last six years and is the director 
of the Water, Environment and Agro-Technology 
Department.
At the Israel Export Institute, Gilad promotes 
international cooperation between Israeli and 
international companies and organizations 
to develop mutually beneficial commercial 
opportunities. 

Gilad is one of the founders and leaders of Israel 
NewTech - The Israeli National Water & Energy 
Program and plays a key role in promoting these 
sectors.
Prior to his role at the Institute, Gilad worked at 
Intel Corp. for several years as a senior project 
manager. Gilad graduated magna cum laude a 
bachelor's degree in behavioral science, with 
a focus on consumer behavior and marketing 
management.

Hila Beinish
Hila Beinish is the CEO of 
the Israeli Green Building 
Council. From 2009, Hila has 
been the CEO of the Israeli 
Green Building Council, starting with the first stages 
of the organization's founding.
The Israeli Green Building Council is a non-profit 
organization the purpose of which is to lead the 
move to sustainable building in Israel, while creating 
the necessary cultural change. The council includes 
members from the business sector, government and 
academia alongside leading professional, social and 
environmental organizations.
In her role, Hila is active in various committees of 
The Standards Authority and of government in 
order to advance the green building sector. 
Hila holds an MBA in Management & Business 
Psychology from the College of Management. In the 
past she held a number of management positions in 
the corporate sector.

Z'ev Gross
Z'ev Gross is an independent 
consultant in the fields of 
energy efficiency, renewable 
energy and sustainable rural 
development )with the emphasis 
on energy(.
Z'ev is a native of the United States and moved to 
Israel in 1971.
Z'ev has earned academic degrees in the naturals 
sciences )BSc. - Geology; Hebrew University, 
Jerusalem( and law )LLB; Bar Ilan University(
Z'ev's professional experience was first in the field 



1110

 Prof. Avner
Adin
Prof. Avner Adin will 
serve as the President 
of CLEANTECH 
2013 - the 17th Annual 
International Summit and Exhibition for Water 
Technologies, Energy Efficiency, Renewable 
Energy, Recycling and Green Transportation. 
The event will take place on January 29-30, at the 
Israel Trade Fairs & Convention Center, Tel 
Aviv.
Professor Emeritus Avner Adin, engineer, 
scientist, entrepreneur and visionary, has been doing 
research and implementation of solutions for the 
environment in general and in water specifically 
for over 40 years. Prof. Avner Adin, one of the 
first senior specialists in the ”Environmental 
Protection Service", that later evolved to 
be today's ”Ministry of Environmental 
Protection", former member of the Advisory 
Council to the Minister of Environment, serves as 
Lunenfeld-Kunin Chair Professor Emeritus 
of Environmental Sciences and Head of 
Water Treatment Technology Laboratory, 
Dept. Soil and Water Sciences, Faculty of 
Agriculture, Food and Environment, The 
Hebrew University of Jerusalem, Israel.

Ohad Zuckerman
Ohad Zuckerman gained his 
experience in management 
and international business 
during his 18 years tenure in 
Israel's leading vegetable seed 
company Zeraim Gedera Ltd., 
8 of them as the company's CEO. Ohad led Zeraim 
Gedera's transition from local to multinational, 
initiating the successful sale in 2005 to Markstone 
Capital LLB and in 2007 to Syngenta AG. This 
background has well prepared Ohad for his current 

activity in the sphere of 3rd generation Biofuel. 
Ohad holds an Executive MBA, joint degree from 
J.L. Kellogg, Graduate School of Management, 
Northwestern University and Leon Recanati, 
Graduate School of Business Administration, Tel 
Aviv University and a B.Sc. Agriculture, from 
The Faculty of Agriculture, Hebrew University, 
Jerusalem.

Oren Harambam
Oren Harambam is director 
of the Business Economics 
Division of the Manufacturers' 
Association of Israel and is 
responsible for the energy 
sector of the Manufacturers 
Association. Within this framework, Oren has, 
in recent years, led the activities of the Energy 
Committee of the association, dealing with issues 
that have top priority in the energy industry: 
activities concerning regulations to promote the 
supply of natural gas to industrial plants, the 
struggle to maintain a competitive level of electricity 
rates for industry and raising awareness of the need 
to increase energy efficiency in industry.
 

Eitan Parnass
CEO & Founder Renewable 
Energy Association of 
Israel )REAI(
Eitan Parnass is the 
founder & CEO of the 
Renewable Energy Association of Israel )REAI(, 
the main Rewnewables lobbying group in 
Israel.  Established in 2009, REAI promotes the 
implementation of renewable energy electricity 
production in Israel, using the professional industry 
knowledge & skills. One of the main objectives 
is providing decision makers with the necessary 
information and tools to achieve national goals set.

Members of the public administration
Exhibition of "CleanTech 2013"
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Dr. Glen T. Daigger, President of the International 
Water Association )IWA(
I am very pleased to be participating in the CLEANTECH 2013 
conference in Israel as we need the new technologies and solutions that 
are addressed in this conference and conferences like it.  
Never, in my experience nor in my perspective, have we been faced with 
the need, as a human society, to change our approach to obtaining the 
fundamental resources needed to sustain life, such as water.  
This is occurring for a number of reasons that many are already all too familiar with.  But, the need for 
change is imminent.  Fortunately solutions exist but they must be improved on and implemented, at scale, 
to dramatically improve the efficiency that modern society uses resources, including water, energy, and 
materials.  
Conferences like CLEANTECH 2013 help us to understand the technologies and practices already available 
and those which are just becoming available.  It gives me hope, and excitement, to see what is possible and 
tells me that we have a bright future in front of us if we have the foresight and courage to seize it.
 So, I look forward to see you all at CLEANTECH 2013.

The executive director of “Life and Environment", 
Naor Yerushalmi:
The environmental field holds huge 
opportunities - for society, the 
economy and the state 
In Israel, as in the rest of the world, dealing with the environment 
is no longer the domain only of the Greens but involves also 
businessmen, entrepreneurs and investors, along with regulators 
and policy makers. 
Many have realized over the past decade that the environmental field contains not only risks but 
also enormous opportunities - for society, the economy and the state. 
The main challenge is to make the business and technology sector, the engine of the economy, a 
leader in the field of green growth and concern for the environment. 
Environmental organizations in Israel are promoting environmental and policy perceptions in the 
belief that we can influence the situation, reduce damage to the environment and to humans and 
encourage action for ourselves and for future generations. 
The CleanTech Exhibition 2013 is an example of dialogue between the sectors - bringing together 
business, government and representatives from civil society who together have a shared goal of 
creating a better and healthier environment.

Greetings,
Naor Yerushalmi 
CEO of Life and Environment 
Umbrella organization of environmental organizations in Israel
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Greetings from Dr. Asher Vitori: 
 

The "CleanTech 2013" Exhibition  - the 
locomotive that is leading the Israeli 
clean-tech cart 
 
Greetings to the visitors to and exhibitors in ”CleanTech 2013" 
 
Congratulations to the management of the ”CleanTech 2013" Exhibition 
and all who are taking part in the work, Haim, Avi, Amit, Ira and all the family of the Mashov company. 
Congratulations to the producers of the exhibition, the conference organizers, and first and foremost, the 
president of the exhibition, Prof. Avner Adin and his team.
 
This year the exhibition is the result of far-reaching design, marketing wisdom, technological creativity, 
and direct contact both with the business sector and with policy makers. Water combined with energy 
and clean air. Physics and chemistry joined forces and environmental economics combined with business 
administration.
 
This year the ”CleanTech 2013" Exhibition proves, once again, that it has been and remains the locomotive 
that leads the Israeli clean-tech cart - and with it the Israeli economy - to impressive international success. 

 With greetings, 
 Dr. Asher Vitori

Greetings from the Minister of Environmental 
Protection, MK Gilad Erdan: 

The Israeli clean-tech industry is 
growing from year to year 
 
The Israeli clean-tech industry is growing each year and has established an 
international reputation. Many countries need Israeli developments in the fields of renewable energy, water technologies, 
green building, recycling, etc., in order to deal with the environmental challenges with which they are faced. 
 
The Ministry of Environmental Protection supports this process and encourages the growth of the clean-tech industry as 
part of the national program of green growth, in a desire to strengthen the Israeli economy and to brand the State of Israel 
as ”green“, with much to offer the world. 
 
The 17th CleanTech Exhibition has become larger and more significant with each year and this is further proof of the rise 
of Israel’s clean-tech industry. This exhibition is very important as it enables visitors to get a direct impression of Israeli 
developments and to participate in the discussions on the ways to promote the clean-tech industry and on international 
cooperation. Therefore I congratulate the organizers of the exhibition and wish the visitors an interesting and productive 
day. 

 With greetings,  
 MK Gilad Ardan
 Minister of Environmental Protection
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Avi Paz,  Co-CEO, Mashov Group:

Sound economic growth depends on 
human Welfare and the defense of our 
existential resources

We live in the midst of a unique period: on the one hand, great opportunities for 
innovation and change, and on the other, crises and instability that entail a real risk of social disintegration and 
irreversible environmental damage.
According to environmental forecasts of the OECD, the global population is expected to grow from 7 billion to 9 billion 
people or more by the year 2050, and the global economy is expected to nearly quadruple in size. As a result, there will be 
increased demand for energy and natural resources.

Satisfying the needs of an extra two billion people by 2050 will put to the test the ability of human society to manage and 
restore the natural assets on which all forms of life depend. The unprecedented economic growth in recent decades, 
which occurred due to humanity’s quest for a higher standard of living, has erased some of the gains made in curbing 
environmental degradation.
 
Human society has progressed, but has also moved backwards: living standards have improved, but inequalities have also 
increased, sparking social protests around the world with citizens demanding a fair economic system and an equitable 
distribution of natural resources.

The traditional argument that there is a basic contradiction between the environment and business is incorrect. Those 
who take the environment seriously contribute to businesses and do not hurt them. Environmental risks are also business 
risks. We must act to end the relationship between economic growth and environmental damage, since correct economic 
growth must be subject to human welfare and the protection of our existential resources.
 
We are pleased to welcome you to CleanTech 2013, the annual international event that offers an active business arena 
with a unique platform for an efficient, direct and productive encounter between various players in the clean-tech 
market.

Avi Paz, 
Co-CEO, Mashov Group
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DO YOU AIM HIGH?
Power-One offers the broadest range of photovoltaic
and wind power inverter solutions in the industry.
The Aurora product line of renewable energy inverters
from Power-One features the highest effi ciency
in energy harvesting from market-leading technology. 

www.power-one.com

At Power-One, we aim high so you can tooTM

Power-One offers the broadest range of photovoltaic

VISIT US AT STAND 65
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Greetings from the Minister of Energy and Water,  
Dr. Uzi Landau: 
 
"A giant step towards releasing us 
from dependence on foreign energy 
sources “ 
 
Dear visitors to the ”CleanTech 2013"  exhibition, 
  
The goal I set for myself and for the personnel of my ministry on taking office as Minister of Energy and 
Water was to achieve independence and security for Israel in these areas. This goal will be fulfilled in 2020, 
by which time we will have a margin of about 20% in the production of electricity. 20% of electricity will be 
produced by independent power producers, 10% will be produced from renewable energies and 10% to 20% 
through greater efficiency in energy production.
Last summer, the Israeli economy was threatened by an electricity drought. As a result of the cooperation, 
sponsored by this ministry, between government bodies, industry and the economy, and thanks to the 
mobilization of the general public, we got through the summer without mishap. 
Most noteworthy of the steps that we have taken to prevent fears of future electricity drought and to create 
competition was the introduction of private power producers into the energy market. Stubbornly and 
painstakingly, we dismantled barriers that had thwarted this move for 15 years. Thus we are now in the 
process of constructing private power stations that will produce about 3,000 megawatts by 2020, nearly 
half of which will be fed into the electricity grid in the coming months. The benefit of this will accrue 
entirely to the citizens of Israel who will be rewarded with cleaner and cheaper electricity. 
The production of electricity using renewable energy sources encountered various difficulties and obstacles. 
To promote this goal we decided to give a boost to the sun and to divert 300 megawatt of the production 
of electricity from wind energy to the production of solar power. This move should bring us closer to the 
government's target of producing 10% of electricity using renewable energy by 2020. 
In order to encourage savings in the use of electricity, we have subsidized so far hundreds of thousands 
of energy-saving bulbs, and the replacement of thousands of air conditioners and tens of thousands of 
refrigerators with efficient electrical products as far as energy-use is concerned. All this has done with 
an emphasis on creating social justice through extra subsidies for weaker populations. The consumer has 
benefited from discounts and the electricity industry has needed to produce less. These operations have 
influenced lower prices throughout the entire market and have created increased awareness as well as greater 
purchases of energy-efficient products. 
The most significant news comes to us from the sea, where the construction of a rig for the production 
of natural gas from the “Tamar" project is being completed. Natural gas, which is expected to enter into 
use from the second quarter of this year, is the biggest ever growth engine of the economy. This is a real 
revolution in the energy sector. Electricity will become more efficient, cleaner and cheaper. The production 
of alternatives to fuel for transport will be a giant step towards freeing us from dependence on foreign energy 
sources, especially on Arab oil. The use of natural gas in industry will develop new areas of employment. The 
deposits are thousands of feet below the sea floor, but as far as the possibilities for using them is concerned, 
the sky is the limit.
Another revolution related to the sea is the desalination revolution we have undertaken, and the 
extrication of the water industry from the severe crisis it faced. Within the framework of the project, which 
is unrivaled in the world, Israel is now desalinating more than 300 million cubic meters of seawater. In about 
two years' time we will reach 600 million cubic meters, which means that 80% of domestic water consumption 
will be provided by desalinated water. 
 
It is not often that a minister reaps the fruits of his labor, and I am proud and excited that this is happening 
during my term. Nonetheless, there is a long way to go and there are many more things to repair and do. 
These challenges, which you will be dealing with during the conference, will be waiting on the desk of the next 
Minister of Energy and Water. 
 
 Regards, 
 Uzi Landau 
 Minister of Energy and Water
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Greetings from the Minister of Industry, Trade and 
Labor, Shalom Simhon:
 

"The opportunities inherent in the 
clean-tech sector present a clear 
challenge to Israeli industry"
 
I would like to congratulate the organizers of and the visitors to the CleanTech 
2013 exhibition,
The clean-tech industry, which in recent years has been one of the main 
growth engines of the global economy, was born and developed in light of the 
understanding that humanity must maintain its natural resources and must 
produce and consume in ways that are environmentally-friendly.
Rising oil prices, dwindling natural resources, water shortages, global warming and environmental pollution has led to 
increasing growth in this industry. Today it is clear that there is no future for industry, or for agriculture, which is not 
environmentally-friendly. The clean-tech market which today is estimated to be worth hundreds of billions of dollars, 
is expected to continue growing in the coming years with the movement towards renewable energy and the constant 
effort to become more energy-efficient and to develop  environmentally-friendly technologies.
The opportunities inherent in the clean-tech sector present a clear challenge to Israeli industry, which is known for its 
high-quality human input and advanced R&D. Israel's relative advantage with regard to human capital, along with the 
experience she has gained due to Israel's lack of natural resources, especially water, will place the clean-tech industry 
in the position of the future engine of growth in the Israeli economy, with a solid basis for international cooperation. 
This is our big chance to be the spearhead of the global economy in this area.
The Ministry of Industry, Trade and Labor which I head, in collaboration with other government departments, is 
leading the national program for the promotion of water and renewable energy industries - ISRAEL NEWTech. 
The ministry and all its divisions are committed to the development of this sector and is working in a variety of 
areas: human resource development, various R&D programs, intelligent use of industrial zones for the construction 
of demonstration and manufacturing facilities, assistance with investment grants, branding and positioning of Israeli 
industry in the global market, promotion of exports and the attraction of foreign investment to Israel.
In recent years, the Chief Scientist in my ministry has been leading widespread activities in various clean-tech areas. 
Analysis of data from the Chief Scientist shows that in the period from 2007 to 2012 scientific grants totaling 700 million 
shekels were granted in support of approximately 450 research and development projects in the clean-tech field 
stimulating investments in clean-tech R&D totaling about 1.25 billion shekels. Included in these figures are projects 
in the field of renewable energy, water, energy efficiency, reduction of greenhouse gas emissions, environmental 
quality, smart grids, alternative fuels for transportation and more.
Also, in recent years we can see a consistent trend in which the percentage of scientific grants going to clean-tech is 
increasing, indicating the growing interest that the Israeli high-tech industry is showing in the clean-tech field and the 
great potential that this field has for establishing an additional growth engine for the Israeli economy.
The Chief Scientist supports the clean-tech industry using all the tools of the Chief Scientist's Bureau, including the 
R&D fund, MAGNET programs, the technological incubator program, momentum program and various programs 
for international cooperation. In addition, the Bureau of the Chief Scientist uses some tools dedicated to clean-tech, 
and allocates funds dedicated to this field, in accordance with decisions of the government and national programs, such 
as the program to reduce greenhouse gas emissions and the program to encourage the development of technologies to 
reduce the world's dependence on oil.
About a month ago, a unique program was launched by the Chief Scientist to encourage investment in the field 
of alternatives to the use of oil in transport, which gives incentives both to companies operating in the field of oil-
substitution and to the investors in these companies. The government has allocated to this program a total budget of 
400 million shekels up to the year 2020.
These and other activities represent the recognition by the Israeli government in general, and by the Ministry of 
Industry, Trade and Labor in particular, of the importance of the activities of an innovative and ground-breaking 
clean-tech industry and of securing the existence of our infrastructure. The Ministry of Industry, Trade and Labor will 
continue, together with industry and academia, to strive tirelessly in this direction.
I wish you an enjoyable and successful exhibition and continued productive activity.
 
 Regards,
 Shalom Simhon
 Minister of Industry, Trade and Labor
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Greetings from the President of the exhibition,  
Prof. Avner Adin: 
 

Initiatives into actions and ideas into 
businesses
 
Greetings to the visitors to and the exhibitors in the CleanTech 2013 Exhibition, 
 
The 21st century is seeing signs of population growth, climate change, disposal 
and pollution of natural resources and an economic revolution whose end cannot 
be seen. These pose environmental, technological, economic and social challenges to us at both global and local levels. The 
State of Israel is a reflection of the global picture in terms of the challenges and dealing with them. This finds expression 
in the international exhibition and conference “CleanTech 2013 - the business sector“. 
 
The exhibition opens in a business atmosphere of an investors’ conference and focuses on the close link between water 
and energy which are in short supply. Topics such as recycling, green building, energy efficiency, natural gas, renewable 
energy and the interactions between them which will be discussed and presented here, create a focused and accessible 
microcosm, helping to build a picture of the current situation as a basis for correct and sustainable decisions. 
 
The meetings between industry, technological solutions and finance will help Israeli and international companies 
promote solutions which are good for the environment. Together, around the tables and in the booths, initiatives will 
become actions and ideas will turn into businesses - and of course the environment will benefit. 
 
I welcome the visitors to and the participants in ”CleanTech 2013“ from all over the world and from Israel and wish that 
they will achieve good business, will get ideas and answers to environmental challenges facing them and will simply - 
enjoy. 
 
 Prof. Avner Adin
 President of CleanTech 2013
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17 th Annual International Summit and Exhibition 

29-30 January 2013, Tel-Aviv, Israel

for Renewable Energy, Energy Efficiency, Natural Gas, Recycling,  
Water Technologies, Green Transportation and Green Building 


