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Each year the cleantech industry is becoming increasingly significant in all countries of the world. Therefore the Ministry of National 
Infrastructures, Energy and Water is operating through various channels in order to lay down suitable infrastructure to enable the Israeli 
cleantech industry to prosper. In the past year, I have led some important initiatives that directly affect the industry: in the field of renewable 
energy to reduce the use of coal in power stations and increase the use of natural gas and in the field of energy efficiency. All these, as well 
as their contribution to the cleantech industry, are measures which are necessary for the long-term reduction in greenhouse gas emissions 
for a cleaner and better future for the citizens of the State of Israel.
 
In the field of renewable energy, in order to reach the government’s target of producing 10% of electricity from renewables, my ministry has 
formulated a comprehensive plan. Among other things, the quota for the production of solar energy will be increased over the next year by 
about 1000MW, the production quota from wind turbines will be doubled, and additional generation of electricity of 150MW from biomass will 
be considered.

When it comes to increasing the use of natural gas, the state is expected to provide grants to gas stations investing in natural gas fueling 
facilities, to bus operators who choose to use CNG-powered buses, and to factories who will convert their systems to natural gas in the near 
future.

In addition to all this, energy-efficiency measures have a prominent place in the work of my ministry. Most of these measures are 
economically viable, returning the investment within a few years, saving electricity for the end-user and dramatically reducing the investments 
needed to set up new power plants which require much capital. Therefore, in September 2015 the government decided on a 17% reduction 
in electricity consumption by 2030. As part of the Ministry’s activities in the years 2010-2015, grants totaling 55 million shekels were awarded 
to the industrial, commercial and public sectors for the upgrade of energy-efficient technologies which are expected to lead to savings of 
around 100 million shekels for the economy each year. At the same time, the ministry is working to promote the training of professional 
personnel in the energy sector both through grants supporting higher education institutions in the construction and upgrading of energy 
laboratories and by funding the training of energy inspectors in institutions and organizations. 

 Sincerely, 
 Dr. Yuval Steinitz
 
 

 
Dear guests,
This is the 20th time that the CleanTech Conference and International Exhibition, dedicated to environmental issues, new technologies and 
renewable energy, has taken place.
At the opening of the conference I want to wish you a pleasant and learning experience, with new and useful acquaintances and good 
business connections. I would also like to mention and give praise to the Mashov group headed by Mr. Haim Allouche, who have arranged 
this important conference for many years. Congratulations on your work and for continuing this tradition.
The CleanTech Conference brings together thousands of decision-makers and opinion-leaders from Israel and abroad in order to discuss all 
the various environmental challenges and opportunities facing the State of Israel. Therefore, your active presence during the conference can 
have a major impact on a range of important issues on the agenda.
As head of the Neot Hovav Industrial Council, I am proud and happy to have been chosen to preside over the conference this year. During 
my tenure over the past six years, along with the other council employees, I have led a dramatic environmental change at the Neot Hovav 
Eco-Industrial Park. Over the last decade the industrial park has changed from being the hazard it once was to the resource it is now. Today 
the park is an international model for responsible, sustainable industry and a significant economic anchor for the Negev. 
In these days, when the issue of industry in Haifa Bay has been placed on the agenda, it is vital to use these discussions to reach a long-
term solution to the environmental issues, in such a way that the physical safety of local residents will be ensured while at the same time 
providing peace and quiet for factory owners.
I very much hope that Israel will march along with the other global leaders in the field of sustainability and environmental protection. I have no 
doubt that our future and our children’s future depend on the environment in which we live - so that every move and decision made will have 
decisive significance. 

 Andre Uzan,
 Head of the Neot Hovav Council
 President of the 20th CleanTech Conference

SEE YOU AT

21 th Annual International Summit and Exhibition 
for Water Technologies, Energy Efficiency, Renewable Energy, 
Natural Gas, Recycling, Green Transportation and Green Building 

2017
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A
A.Aviram Recycling Technologies
CEO: Avraham Aviram
Marketing Manager: Gidi Aviram
Field of Activity: Import & Marketing of Shredders Machines for Grinding of Stumps & Roots.
Address: 10 Pika St.› Petech Tiqva 49611 Israel 
Tel: +972-3-9227921, Fax: +972 +972-3-9044302
E-mail: aaviram11@bezeqint.net, Website: www.a-aviram.dpages.co.il

A.N.A.F Coating & Eng Ltd
CEO: Igal Strigonov 
Marketing Manager: 
Field of Activity: A.N.A.F- COATING is Israeli company that specialize in industrial coating for anti-abrasion, anti-corrosion, thermic isolation and 
advancing sealing using big rang of materials: Polyurea,Epoxsy,Polyuretane and more
Address: p.o 1230 Kiryat Haim 2610502
Tel: +972-4-8732771, Fax: +972 +972-4-8732677
E-mail: rinat@anaf.co.il, Website: www.anaf-coating.com

C
Changshu Shi Shouyu Machinery Co.,Ltd
CEO: Xie Zhanjun
Marketing Manager: Xie Zhanjun
Field of Activity:  The company shall be sale,manufacture of grinding machinery and sale of self-manufactured products.
Address: xinxiang industrial park,yetang shanghu town,changshu city,jiangsu province,china
Tel: +86-512-52408451-801, Fax: +972 +86-512-52408450
E-mail: ewatech@bezeqint.net, Website: www.shredder-3e.com

E
EWA Trade & Commerce Ltd
CEO: Etan Bar
Marketing Manager: Sophia Yang
Field of Activity: 1. Engineering, production and sale of shredding and recycling plants.
2. Production an marketing of systems for medical waste treatment.
3. Business development for technologies to Chinese market
Address: 5 Nitzana st. Meitar, Israel
Tel: 547510043, Fax: +972 86510581
E-mail: ewatech@bezeqint.net, Website: www.bar-pm.com

I
ISERD
CEO: Avi Hasson, Chief Scientist
Marketing Manager: Vered Ariel-Nahari
Field of Activity: ISERD – the Israel-Europe R&D Directorate,promotes industrial and academic R&D cooperation between Israel and Europe 
through a variety of multilateral and bi-national platforms.
Address: Industry house, 29 Hamered St. Tel-Aviv
Tel: +972-3-5118122, Fax: +972 +972-3-5170020
E-mail: ayala@iserd.org.il
Website: www.iserd.org.il
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Israel Bio-Organic Agriculture Association(I.B.O.A.A)
CEO: Beny Smolavich
Marketing Manager: ELI Aharon
Field of Activity: Organic Agriculture
Address: Hayasmin  St.Ramat Efal 5296000 1
Tel: 3-7361087/8, Fax: +972 3-7361103
E-mail: yafa@organic-israel.org.il, Website: www.organic-israel.org.il

J
Jerusalem Business Networking Forum
CEO: Joevan Zwaren
Marketing Manager: Avigail Frij
Field of Activity: Jerusalem Business Networking Forum (JBNF) is a forum for businesspeople and entrepreneurs in Jerusalem active in hi-
tech, lifescience (with its group JBNF-Biomed) and small business
Address: POB 18289 Jerusalem 91181
Tel: 549730029
E-mail: good.o.joe@gmail.com, Website: jbnf.org

K
kfar saba
CEO: yehoda ben hemo
Field of Activity: kfar saba
Address: Weizman 135 Kfar Saba
Tel: +972-9-7649101, Fax: +972 +972-9-7649104
E-mail: tseela@ksaba.co.il, Website: http://www.kfar-saba.muni.il/
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L
Leadsun
CEO: Mer G Ben Zaken 
Marketing Manager: Ilona Vinblat
Field of Activity: Leaders in solar light Technology
Address: Hamatechet 28 Karmiel Israel
Tel: 4 9081776, Fax: +972 4 9082794
E-mail: meir@leadsun.co.il, Website: www.leadsunglobal.com 

M
Mila Frumberg LTD
CEO: Frumberg Moshe
Marketing Manager: Shlomo Harari
Field of Activity: MILA is an Israeli company, which was established in 1975. Specialized in developing electronics control systems for energy 
savings. The power Miser has analog & digital models.
Address: Hiug,4,Tel Aviv
Tel: 3-6888125, Fax: +972 3-6881621
E-mail: moshef074@gmail.com, Website: www.mila1.co.il

N
New Home, Building by the New Energy Ltd.
CEO: Nizan Halamisch
Marketing Manager: Joerg-Michael Bierwirth
Field of Activity: on spot waste water purification by proven systems, working for over 40 years according to intl. standards.
Organic waste recycling by in-vessel-compostimg systems, made in Israel.
Address: pob 5240
Tel: 98996906, Fax: +972 98991876
E-mail: newhomeisrael@gmail.com, Website: www.newhomeisrael.com

R
Relex - Longo Engineerig
CEO: Lex Menco
Marketing Manager: Lex Menco
Field of Activity: Membranes NF/UF/MF
Hollow Fiber, Flat Sheet, Tubular, Filter Press, Odor Scrubbers, Dryers, Class-A Sludge production, Equipment and/or complete systems
Address: Eshkolot 56
Tel: 542390409, Fax: +972 0508963201
E-mail: relex@012.net.il, Website: www.relex-process.com

S
S.katz Safety & Technology ltd
 CEO: Avi Katz
Marketing Manager: Shmuel Katz
Address: Binyamin 43 p.o. box 4543 Rehovot 7610302
Tel: +972-8-9361333
Fax: +972-8-9363737
E-mail: info@katz-s.co.il, Website: www.katz-s.co.il

Stela Avidan Sustaintability
CEO: Stela Avidan 
Marketing Manager: Stela
Field of Activity: Certified Community Organizer
Consultant For Public Participation & Corporate Responsibility
Address: La Guardia , Tel Aviv , 67311
Tel: +972-52-2573475, Fax: +972 +972-3-7305810
E-mail: avidanls@bezeqint.net, Website: www.savidan.co.il
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Sino-Singapore Guangzhou knowledge city
CEO: NG Kok Siong
 Address: Floor 7. block A1, science city business plaza, 191 Kexue Dadao, Huangpu district, Guangzhou, PRC
Tel: +86-2032112888
E-mail: paichee.nee@ssgkc.com
Website: www.ssgkc.com

SynTech Bioenergy
CEO: Wayne McFarland
Marketing Manager: Gili Elkin
Field of Activity: SYNTECH IS FOCUSED ON IDENTIFYING, INCUBATING, DEVELOPING, COMMERCIALIZING AND MARKETING ADVANCED SUSTAINABLE CLEAN 
ENERGY TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF CONTINUOUS AND UNITERRUPTED SUSTAINABLE CLEAN POWER, HEAT, LIQUID FUELS, FERTILIZERS AND 
CHEMICALS FROM PROBLEMATIC WASTE MATERIALS INCLUDING BIOMASS, REFUSE DERIVED FUELS AND RAW MUNICIPAL SOLID WASTE WHICH POSITIVELY 
IMPACT NOT ONLY LOCAL COMMUNITIES BUT THE ENTIRE PLANET AND ALL ITS INHABITANTS BY CONVERTING WASTE WHICH WOULD HAVE GONE INTO A 
LANDFILLOR DECAYED INTO THE ENVIRONMENT INTO CLEAN FUELS WHICH BOTH REDUCE GLOBAL DEPENDENCE ON FOSSIL FUELS AND PROMOTE LOCAL 
ENERGY SECURITY AND INDEPENDENCE.
Address: 14800 Grasslands Dr. Englewood, Co 80112, USA
Tel: +1 303 3964962, Fax: +972 
E-mail: gelkin@syntechbioenergy.com, Website: syntechbioenergy.com

T
Trina solar
CEO: Mr.Jifan Gao
Marketing Manager: Mr.Santran Duan
Field of Activity: Trina Solar Limited (NYSE:TSL) is a global leader in photovoltaic modules,solutions and services.We specialize in the 
manufacture of crystalline silicon photovoltaic modules and system integration.
Address: 600 North Bridge Road, #12-01 Parkview Square, Singapore 188778
Tel: +65 6808 1111, Fax: +972 +65 68221565
E-mail: APMEA@trinasolar.com, Website: www.trinasolar.com

U
uriel center
CEO: eran halevi
Marketing Manager: dafna adni
Field of Activity: facilitating conferences roundtables and discussion circles. lead «open space» events and business social events, facilitation 
and mediation sessions in obvious disagreements. listening skiils expert
Address: haamal 1 allone abba
Tel: 546211433, Fax: +972 775252742
E-mail: urielcenter1@gmail.com, Website: www.urielcenter1@gmai8l.com

UAMWIN
CEO: Shay Eyal
Marketing Manager: Eli Vertman
Address: Egoz 32 Kiryat Bialik 27237 
Tel: +972-546211433, Fax: +972-525242293
 E-mail: shayusa@gmail.com, Website: www.uimwin.com



Israel NewTech, משרד הכלכלה
מנכ”ל החברה: עודד דיסטל

מנהל שיווק עדי יפת
תחום פעילות: התכנית הלאומית לקידום תעשיות המים 

והאנרגיה המתחדשת Israel NewTech, מקדמת את התעשייה 
הישראלית  אל מול אתגרי המחר. תוך הכרה בחשיבות של 

מציאת פתרונות טכנולוגיים ברי קיימא והבנה כי תחומים אלו 
ימשיכו לצמוח

כתובת: בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון קידומת 02-6662410, פקס קידומת 02-6662938

talh@export.gov.il כתובת דוא”ל
israelnewtech.gov.il כתובת אתר אינטרנט

א
אלפא לוואל אינטרנשיונל אנג,ינירינג א.ב

מנכ”ל החברה: ענת לבנת חיימוביץ
מנהל שיווק עזריאל מוזס

תחום פעילות: טיפול בשפכים, טיפול במים, מעבר חום, שינוע 
נוזלים, הפרדה צנטריפוגלית, הפרדה ממברנאלית, תעשייה 

כימית, תעשיית המזון
תעשיית הפרמטבטיקה וביו טכנולוגיהאנרגיה

כתובת: רחוב המלאכה 45, נתניה
טלפון קידומת 09-8637116

פקס קידומת 09-8650049
anat.livnat@alfalaval.com כתובת דוא”ל
www.alfalaval.com כתובת אתר אינטרנט

מ
מעבדת שרות השדה גילת - החברה 

הכלכלית מ.א. בני שמעון
מנכ”ל החברה: ד”ר רעיה וולקן

מנהל שיווק ד”ר רעיה וולקן
תחום פעילות: מוסמכת משנת 2006 ע”י הרשות הלאומית 

 ISO17025 להסמכת מעבדות בתקן
לבדיקות מי שתיה, שפכים, קולחין וקרקע חקלאית. 

מוכרת ע”י משרד הבריאות
דיגום באמצעות דוגמים מוסמכים ע”י משרד הבריאות

כתובת: מרכז מחקר גילת - ד.נ. נגב2 85280
טלפון קידומת 08-9928680, פקס קידומת 08-9928681

gilatlab@bns.org.il כתובת דוא”ל
/http://bns.org.il/he-IL/169 כתובת אתר אינטרנט

עמית תקשורת ואחזקות
מנכ”ל החברה: ראובני יגאל

מנהל שיווק דודקין קרינה
תחום פעילות: מערכות סולארית,ותקשורת.

כתובת: בצת,ת.ד 87
טלפון קידומת 04-9875966, פקס קידומת 04-9875955

igal@amitcom.co.il כתובת דוא”ל
www.amitsunsolar.co.il כתובת אתר אינטרנט

פ
פרקש

מנכ”ל החברה: שמיל פרקש
מנהל שיווק רותם פרקש

תחום פעילות:
 סינון דלקים
ניקוי מיכלים

איטום מיכלי דופן 1 והפיכה 2 דפנות. 
מכשירי ניטור דליפות אונליין

מכשירי בדיקת מלאי נייד
מכונות סינון קבועות

פינוי מיכלים
כתובת פינסקר הרצליה

טלפון קידומת ישראל 09-9583940
פקס קידומת ישראל 077-5583940

shmil@f-rs.co.il כתובת דוא”ל
 www.f-rs.co.il כתובת אתר אינטרנט

ק
ק.ב תעשיות מחזור

מנכ”ל החברה: דורון ודאי
מנהל שיווק אבישי ברעם

תחום פעילות: ק.ב. תעשיות מחזור בע”מ, חברה מובילה בתחומה, העוסקת במחזור פסולות 
פלסטיק ממקור חקלאי, תעשייתי ומוניציפלי לטובת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה.

כתובת: העבודה 3 ת.ד. 704 אזור תעשייה בית שאן 1171500
טלפון קידומת 04-6481444

פקס קידומת 04-9811019
zohar.sukenik@kb-recycling.com כתובת דוא”ל

www.kb-recycling.com כתובת אתר אינטרנט

ש
שחר אנרגיה בע”מ

מנכ”ל החברה: זאב פרץ ולייזר רוטשטיין
מנהל שיווק ניר רוטשטיין

תחום פעילות: שחר אנרגיה הנה חברה מובילה בארץ בתחום האנרגיה הסולארית. החל 
מ-2009 החברה התקינה מערכות של מעל 20 מגה בכל רחבי הארץ ובגרמניה ובעלת ניסיון רב 

בתחום.
מציעה שירות מלא החל מקבלת היתרים ועד התחזוקה שוטפת.

כתובת: ת.ד 141 התע”ש 20 א.ת כפר סבא, מיקוד 44425
טלפון קידומת 073-7913600, פקס קידומת 073-7913606

office@shaharenergy.co.il כתובת דוא”ל
www.shaharenergy.co.il כתובת אתר אינטרנט

ת
תיגי סולאר

מנכ”ל החברה: צביקה קליר
מנהל שיווק בן ישי

תחום פעילות: מערכות תרמו סולאריות יחודיות לחימום מים לתעשיה 
לטמפרטורות גבוהות עד 90 מעלות צלסיוס בנצילות גבוהה לכל אורך השנה 

לתעשיות מזון , שטיפת קוים , מכונות שטיפת כלים , מכבסות , פיסטור, יקבים , ועוד
כתובת: מודיעין 12 פ”ת

טלפון קידומת 052-6949980
פקס קידומת 03-6353625

ben@tigisolar.com כתובת דוא”ל
www.tigisolar.com כתובת אתר אינטרנט
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A
Alfa Laval
CEO: Anat Livnat Haimovich
Marketing Manager: Azriel Moses 
Field of Activity: Waste treatment, Water treatment, Heat 
transfer
Separation, Energy, Energy savings and regeneration, Food 
and BioTech, Cemical industry, Fluid handling, Refrigeration
Address: Hamelach 45 St. Netanya
Tel: +972-9-8637116, Fax: +972-9-8650049
E-mail: anat.livnat@alfalaval.com 
Website: www.alfalaval.com

AMIT SOLAR
CEO: IGAL Reubeni 
Marketing Manager: KARINA DOUDKIN
Field of Activity: Solar Systems and Communications 
Address: Betzet
Tel: 49875966, Fax: 49875955
E-mail: igal@amitcom.co.il
Website: http://www.amitsunsolar.co.il/

F
Farkash Renewable Sources
Shmil Farkash CEO:
Marketing Manager: Rotem Farkash
Field of Activity: fuels filtering,
tanks cleaning,
tanks lining,
online leak detectors,
mobile filling level indicator,
fixed filtering machines,
tanks evacuation
Address: 6 Pinsker St,
Tel: 99583940, Fax: 775583940
E-mail: shmil@f-rs.co.il, Website: www.f-rs.co.il

G
GILAT field service laboratory - Bnei 
shimon regional council
CEO: Dr Raya Vulkan 
Marketing Manager: Dr Raya Vulkan 
Field of Activity: GILAT laboratory is accredited by ISO 17025 
standard.  The lab analyzes water, soil, solid organic matter, 
plant 
and fertilizers.
Address: Gilat Research Center
Tel: 89928680, Fax: 89928681
E-mail: gilatlab@bns.org.il, Website: http://bns.org.il/he-IL/169/

I
Israel NewTech, Ministry of Economy
CEO: Oded Distel
Marketing Manager: Adi Yefet 
Field of Activity: Israel NewTech is a national program 
aimed at promoting Israel’s water and sustainable energy 
sectors
Address: 5 Bank Israel St. Jerusalem
Tel: 2-6662410
Fax: 2-6662938
E-mail: talh@export.gov.il
Website: israelnewtech.gov.il

K
K.B. Recycling Industries
CEO: Doron vadai
Marketing Manager: Avishai baram
Field of Activity: 
K.b. Recycling Industries Ltd, a leading company in the 
field. recycling plastic waste from agricultural, Industrial and 
Municipal origin, into raw materials for the plastics industry.
Address: 6 Pinsker St,
Tel: +972-4-6481444, Fax: +972-4-9811019
E-mail: zohar.sukenik@kb-recycling.com
Website: www.kb-recycling.com

S
Shahar energy Ltd.
CEO: Zeev Peretz & Laser Rotshtein
Marketing Manager: Nir Rotshtein
Field of Activity: Shahar Energy is a leading company in 
the field of solar energy. 
The company provides “one stop shop” solution for 
renewable energy market and specially in the PV 
(Photovoltaic) systems.
Address: P.O.B 141 Hataas 20 Kfar Saba, Israel, 44425
Tel: -73-7913600, Fax: -73-7913606
E-mail: office@shaharenergy.co.il
Website: www.shaharenergy.co.il

T

TIGI SOLAR 
CEO: Zvika Klier
Marketing Manager: Ben Yishai  
Field of Activity: Thermo Solar systems for high temp.up to 
90 Deg C with high efficiency  
industrial applications: Food processing, Wineries 
Laundries, Industrial Dish washer machine 
sterilization, Hotels
Address: modiin 12 Petach tikva  
Tel: 52-6949980, Fax: 3-6353625
E-mail: ben@tigisolar.com
Website: www.tigisolar.com
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אורחים יקרים,
ואנרגיה  חדשות  טכנולוגיות  הסביבה,  איכות  לנושאי  המוקדשת  קלינטק,  הבינלאומית  והתערוכה  הועידה  שמתקיימת  ה-20  הפעם  זו 

מתחדשת. 

לשבח  רוצה  אני  נכונים.  עסקיים  ובחיבורים  ופוריות  חדשות  בהכרויות  ומלמדת,  נעימה  בשהות  אתכם  לברך  מבקש  אני  הכנס  בפתח 
ולציין את קבוצת משוב ובראשה, מר חיים אלוש, העומד מאחורי ועידה חשובה זו מזה שנים רבות. יישר כוח על העשייה והמסורת.      

ועידת קלינטק מפגישה בין אלפי מקבלי החלטות ומובילי דעה מישראל ומהעולם, כדי לשוחח על כל האתגרים וההזדמנויות העומדים 
בפני מדינת ישראל בתחום הסביבתי. לכן, נוכחותכם האקטיבית במהלך הכנס עשויה להשפיע רבות על מגוון נושאים חשובים העומדים 

על סדר היום. 

כראש המועצה התעשייתית נאות חובב, אני גאה ושמח שנבחרתי להיות נשיא הועידה השנה. במהלך כהונתי, ב-6 שנים האחרונות, יחד 
עם שאר עובדי המועצה, הובלתי שינוי סביבתי דרמטי בפארק האקו-תעשייתי נאות חובב. בעשור האחרון הפך פארק התעשייה ממפגע 

ל-משאב. כיום הפארק הינו מודל בינלאומי לתעשייה אחראית ובת-קיימא ועוגן כלכלי משמעותי בנגב. 

טווח  ארוך  לפתרון  להגיע  בכדי  הדיונים  את  למצות  חשוב   – היום  סדר  על  מונחת  חיפה  במפרץ  התעשייה  סוגיית  כאשר  אלו,  בימים 
בנושאים הסביבתיים, כזה שיעניק בנוסף מענה לביטחונם הפיזי של תושבי האזור ו"שקט תעשייתי" לבעלי המפעלים. 

כולי תקווה שמדינת ישראל תצעד יחד עם שאר המדינות המובילות בעולם בתחום הקיימות ואיכות הסביבה. אין כל ספק כי עתידנו 
ועתיד ילדינו נמצא בסביבה בה אנו חיים – לכן כל צעד והחלטה שתתקבל תהיה בעלת משמעות מכרעת.   

   אנדריי אוזן,
ראש מועצת נאות חובב 
נשיא ועידת קלינטק ה - 20

דבר נשיא הועידה 
 ד״ר יובל שטייניץ - שר האנרגיה אנדריי אוזן - ראש מועצת נאות חובב 

והמים  האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות  משרד  כך  העולם.  מדינות  בכל  לשנה  משנה  משמעותית  והופכת  הולכת  הקלינטק  תעשיית 
פועל במספר אפיקים להנחת התשתית מתאימה לשגשוגה של תעשיית קלינטק ישראלית. בשנה האחרונה הובלתי מהלכים חשובים 
טבעי  בגז  השימוש  ובהגדלת  כח  בתחנות  בפחם  השימוש  בצמצום  המתחדשות,  האנרגיות  בתחום  התעשייה:  על  ישירות  המשפיעים 
ובתחום ההתייעלות אנרגטית – כל אלו, לצד התרומה לתעשיית הקלינטק, הינם מהלכים הכרחיים להפחתה ארוכת טווח בפליטת גזי 

החממה למען עתיד נקי וטוב יותר לאזרחי מדינת ישראל.

תכנית  במשרדי  מתגבשת  מתחדשות  באנרגיות  מהחשמל   10% ייצור  של  הממשלתי  ליעד  להגיע  כדי  המתחדשות,  האנרגיות  בתחום 
מקיפה. בין היתר יוגדלו המכסות הסולאריות במהלך השנה הקרובה בכ-MW1000, תוכפל המכסה לטורבינות רוח, ותיבחן הוספת מכסה 

.MW150 לייצור חשמל בביומסה בהיקף

בכל הנוגע להגדלת השימוש בגז טבעי, המדינה צפויה לתת מענקים לתחנות דלק שישקיעו במתקני תדלוק בגז טבעי, למפעילי קווי 
אוטובוסים שיבחרו להשתמש באוטובוסים מונעי CNG, וכן למפעלים שיסבו בתקופה הקרובה את המערכות שלהם לגז טבעי. 

כלכלית,  כדאיות  בעלי  במהלכים  לרוב  מדובר  משרדי.  של  עבודתו  במסגרת  בולט  מקום  אנרגטית  התייעלות  לצעדי  זאת,  לכל  בנוסף 
המחזירים את ההשקעה תוך מספר שנים מועט, חוסכים חשמל לצרכן הקצה וכן מפחיתים דרמטית השקעות בהקמת תחנות כח חדשות 
המחייבות הון רב. על כן, בחודש ספטמבר 2015 התקבלה החלטת הממשלה להפחתת 17% בצריכת החשמל עד לשנת 2030. במסגרת 
פעילות המשרד, בשנים 2010-2015 ניתנו מענקים למגזר התעשייתי, המסחרי והציבורי לשדרוג טכנולוגיות התייעלות אנרגטית בסך 55 
מיליון שקלים, הצפויים להוביל לחיסכון משקי של כ-100 מיליון שקלים בכל שנה ושנה. במקביל, המשרד פועל לקידום הכשרת כוח אדם 
מקצועי בתחום האנרגיה הן באמצעות מענקי תמיכה למוסדות להשכלה גבוהה בהקמה ושדרוג מעבדות אנרגיה והן במימון הכשרתם 

של ממוני אנרגיה במוסדות וארגונים.    
       

 בברכה,
 ד״ר יובל שטייניץ

ברכת השר שטייניץ

SEE YOU AT

21 th Annual International Summit and Exhibition 
for Water Technologies, Energy Efficiency, Renewable Energy, 
Natural Gas, Recycling, Green Transportation and Green Building 

2017
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כי ככה עושים עסקים בגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינוןרכוש מנוי של

 www.ganim.mashovgroup.net  08�6273838 :טלפון למצטרפים

מגזין "גנים ירוקים" – המגזין היחיד בישראל 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.

1

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f מרס 2013, גיליון מס' 112

המדריך המלא להרכבת עצי פרי בגינה. עמ' 10

מעשה מרכבה

10 הרשויות הזוכות באות קלינטק ל"רשות הירוקה" 2013, 

הן: נתניה, הרצליה, באר שבע, הוד השרון, נס ציונה, ראש 

העין, כפר ורדים, יבנה, עמק חפר ולב השרון, עמ' 4

11111111111111111

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f יולי 2013, גיליון מס' 113

אי ירוק בגג

הסבת גגות לשטחים 

ירוקים תאפשר הרחבה של השטח 

המגונן בעיר ותוסיף תועלות סביבתיות, 

כגון צינון מבנים והפחתה של פליטת הפחמן הדו 

חמצני. אז איך עושים את זה? עמוס דה�וינטר, 00

הסבת גגות לשטחים 

ירוקים תאפשר הרחבה של השטח 

המגונן בעיר ותוסיף תועלות סביבתיות, 

כגון צינון מבנים והפחתה של פליטת הפחמן הדו 

חמצני. אז איך עושים את זה? עמוס דה�וינטר, עמ'4

גינון בחירות, 26

מכסחי הדקלים, 22

שקט, עובדים, 18

טלפון: �08
  6273838

mashovgroup.
 net
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עיריית

נתניה

עיריית

כפר סבא

מועצה אזורית 

גוש עציון

 מ.א עמק 

יזרעאל

מ.א נחל שורק

אילת

קריית ביאליק

נשר

מ.מ. גדרה

ירושלים

מ.א משגב

עיריית

ראשון לציון

הזוכות בתחרות היוקרתית בישראל לשנת 2016 

הערים והרשויות הירוקות 

עיריית

באר שבע

2016בארגון
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המפגש הבינלאומי הראשי לכל ענפי הקלינטק 

Changshu Shi Shouyu Machinery Co.,Ltd
Xie Zhanjun :מנכ״ל

Xie Zhanjun :מנהל שיווק
.The company shall be sale,manufacture of grinding machinery and sale of self-manufactured products  :תחומי עיסוק

xinxiang industrial park,yetang shanghu town,changshu city,jiangsu province,china :כתובת
טלפון: 86-512-52408451-801+, פקס: 86-512-52408450+

www.shredder-3e.com :אתר ,ewatech@bezeqint.net :דוא״ל

EWA Trade & Commerce Ltd
מנכ״ל: איתן בר

מנהל שיווק: איתן בר
תחומי עיסוק: 1. תכנון, יצור ושיווק מתקני גריסה ומיחזור. 2. יצור, שיווק והפעלת מתקנים לטיפול ומחזור פסולת רפואית

3. פיתוח עיסקי וטכנולוגי בסין
כתובת: ניצנה 5 מיתר

טלפון: 054-7510043, פקס: 08-6510581
www.bar-pm.com :אתר ,ewatech@bezeqint.net :דוא״ל

ISERD
מנכ״ל: אבי חסון, המדען הראשי

מנהל שיווק:  ורד אריאל-נהרי
תחומי עיסוק: ISERD - המינהלת הישראלית למו״פ האירופי הפועלת מלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, מקדמת השתתפות ושיתופי פעולה של גופים ישראלים 

בתוכניות מחקר ופיתוח באירופה, בכל תחומי המחקר. 
כתובת: בית התעשייה, רחוב המרד 29 תל אביב

טלפון: 03-5118122, פקס: 03-5170020
www.iserd.org.il :אתר ,ayala@iserd.org.il :דוא״ל

Jerusalem Business Networking Forum
מנכ״ל: יוסף ון זוהרן

מנהל שיווק: אביגיל פריג’
תחומי עיסוק: Jerusalem Business Networking Forum הינו פורום לאנשי עסקים ויוזמים בירושלים ופועל בתחום ההי-טק, ביו-מד ועסקים קטנים. JBNF מקיים מפגשים 

חודשים לקידום עסקים בעיר באמצעות נטוורקינג. JBNF הוקם ב- 2007.
POB 18289 Jerusalem 91181 :כתובת

טלפון: 054-9730029
jbnf.org :אתר ,good.o.joe@gmail.com :דוא״ל

Syntech bioenergy
מנכ״ל:  וויין מקפרלנד

מנהל שיווק: גילי אלקין
תחומי עיסוק: סינטק מתמקדת בזיהוי, פיתוח, מסחור ושיווק של טכנולוגיות מתקדמות ליצור אנרגיה ירוקה עבור יצור מתמשך ורציף של חשמל, חום, דלקים נוזליים, חומרי דישון 
וחומרים כימיים מחומרי פסולת בעייתיים כולל ביומאס, RDF ופסולת עירונית גולמית. טכנולוגיות אלו לא רק משפיעות על הקהילות המקומיות אלא גם על כדור הארץ וכל דייריו 
ע״י המרת פסולת - אשר ללא טכנולוגיות אלו היתה נטמנת במדמנה או נרקבת בסביבה - לדלקים ירוקים אשר גם מפחיתים את התלות הגלובאלית בדלקים מאובנים וגם מקדמים 

עצמאות וביטחון אנרגטיים.
כתובת: גראסלנד דרייב 14800 אנגלווד, קולורדו, ארה״ב 80112

טלפון: 13033964962+
syntechbioenergy.com :אתר ,gelkin@syntechbioenergy.com :דוא״ל

Trina solar
Mr.Jifan Gao :מנכ״ל

Mr.Santran Duan :מנהל שיווק
תחומי עיסוק:

 Trina Solar Limited (NYSE:TSL) is a global leader in photovoltaic modules,solutions and services.We specialize in the manufacture of crystalline silicon 
photovoltaic modules and system integration.

טלפון: 65+ 6808 1111 , פקס: 65+ 68221565
www.trinasolar.co :אתר ,APMEA@trinasolar.com :דוא״ל

א
א.אבירם טכנולוגיות מחזור

מנכ״ל: אברהם אבירם
מנהל שיווק: גידי אבירם

תחומי עיסוק: יבוא ושיווק מרסקות גזם, פתרונות לשנת שמיטה למשתלות ולגידול בחממות.
כתובת: רח’ פיק’״א 10, פתח תקווה 49611

טלפון: 03-9227921, פקס: 03-9227921
www.a-aviram.dpages.co.il :אתר ,aaviram11@bezeqint.net :דוא״ל

ארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל 
מנכ״ל: בני שמולביץ 

מנהל שיווק: אלי אהרון 
תחומי עיסוק: חקלאות אורגנית

כתובת: רח’ היסמין 1 רמת אפעל
טלפון: 03-7361097/8 , פקס: 03-7361103

www.organic-israel.org.il :אתר ,yafa@organic-israel.org.il :דוא״ל

ל
לידסאן ישראל 
מנכ״ל: מאיר גולי בן זקן

מנהל שיווק: אילונה וינבלט 
תחומי עיסוק: תאורת רחוב סולארית 

כתובת: המתכת 28 כרמיאל
טלפון: 04-9081776, פקס: 04-9082794

meir@leadsun.co.il :דוא״ל
 www.leadsunglobal.com :אתר

מברכת את באי 
 ועידת קלינטק 2016

UAMWIN
מנכ"ל החברה: שי אייל
מנהל שיווק: אלי ורטמן

כתובת: אגוז 32 קריית ביאליק 27237
טלפון: 052-5242293, פקס: 04-8742196

shayusa@gmail.com :דוא"ל



3031
31 30

מ
מילא פרומברג בע״מ

מנכ״ל: פרומברג משה
מנהל שיווק: שלמה הררי

תחומי עיסוק: מילא הינה חברה ישראלית לפיתוח אלקטרוני העוסקת בייצור מערכות חסכון בחשמל ואלקטרוניקה בשביל חסכון בחשמל.
החברה מתמחה בפיתוח מערכות בקרה אלקטרוניות ל חסכון במים ובחשמל.

כתובת: חיוג ,4, תל אביב
טלפון: 03-6888125, פקס: 03-6881621

www.mila1.co.il :אתר ,moshef074@gmail.com :דוא״ל

מרכז אוריאל
מנכ״ל: עירן הלוי

מנהל שיווק: דפנה עדני
תחומי עיסוק: הנחיית כנסים בשולחנות עגולים ומעגלי שיח. הנחיית “מרחב פתוח״בכנסים ואירועי חברה,הנחיית מפגשי גישור וברור מחלוקות, הכשרת מנחים בארגונים 

וחברות. הדרכה בתחום בניית דיאלוג ארגוני.
כתובת: העמל 1 אלוני אבא

טלפון:  054-6211433, פקס: 077-5252742
www.urielcenter1@gmai8l.com :אתר ,urielcenter1@gmail.com :דוא״ל

קטלוג מציגים
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המפגש הבינלאומי הראשי לכל ענפי הקלינטק 
נ

ניו הום, בנייה באנרגיה החדשה בע״מ
מנכ״ל: ניצן חלמיש

מנהל שיווק: יורג-מיכאל בירווירט
תחומי עיסוק: מחזור מי שפכים במקור באמצעות מערכות בדוקות העומדות בתקנים בינלאומיים, לטיפול במים בבית הפרטי ועד לשכונות מגורים, בתי מגורים, תעשייה, 

פארק מים ובסיסי צה״ל.
מחזור פסולות אורגניות ע״י קומפוסטציה מואצת.

כתובת: ת.ד. 5240, קצרין 129000
טלפון: 09-8996096, פקס: 09-8991876

www.newhomeisrael.com :אתר ,newhomeisrael@gmail.com :דוא״ל

ס
סטלה אבידן קיימות 

מנכ״ל: סטלה אבידן
מנהל שיווק: סטלה

תחומי עיסוק: מארגנת קהילתית מוסמכת 
יועצת שיתוף ציבור ואחריות תאגידית

כתובת: לה גווארדיה 38, ת״א 67311
טלפון: 077-4433060, פקס: 03-7305810

www.savidan.co.il :אתר ,avidanls@bezeqint.net :דוא״ל

ע
ע.נ.פ ציפויים ועבודות הנדסיות בע״מ

מנכ״ל: יגאל סטריגונוב
מנהל שיווק: 

תחומי עיסוק: ע.נ.פ הינה חברה אשר מתמחה בשירותים הנדסיים לתעשייה ובניין בתחום הציפויים, הבטון והאיטומים המיוחדים
כתובת: ת.ד 1230 קריית חיים 2610502

טלפון: 04-8732771, פקס: 04-8732677
www.anaf-coating.com :אתר ,rinat@anaf.co.il :דוא״ל

עיריית כפר סבא
מנכ״ל: ראש העיר יהודה בן חמו
תחומי עיסוק: עיריית כפר סבא

כתובת: ויצמן 135 כפר סבא
טלפון: 09-7649101, פקס: 09-7649104

http://www.kfar-saba.muni.il :אתר ,tseela@ksaba.co.il :דוא״ל

ר
רילקס-לונגו הנדסה

מנכ״ל: לקס מנקו
מנהל שיווק: לקס מנקו

CLASS-A תחומי עיסוק: ממבראנות, סינון לחץ, מארכות ספיגה, מייבש בוצה, יצור בוצה
כתובת: אשכולות 56

טלפון: 054-2390409, פקס: 050-8963201
www.relex-process.com :אתר ,relex@012.net.il :דוא״ל

ש
ש.כץ בטיחות וטכנולוגיה בע"מ

מנכ"ל החברה: אבי כץ
מנהל שיווק: שמואל כץ

כתובת: בנימים 43 ת.ד 4543 רחובות 7610302
טלפון: 08-9361333

פקס: 08-9363737
www.katz-s.co.il :אתר אינטרנט ,info@katz-s.co.il :דוא"ל

מברכת את באי 
 ועידת קלינטק 2016


