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אנרגיה סולארית
ייזום, רישוי, הקמה, תפעול והשקעה במערכות סולאריות תחת הסדרות תעריפיות 

ומונה נטו
מובילת שוק התקנת מערכות סולאריות צרכניות ב-2014 - 22 פרויקטים בהספק 

מותקן כולל של כ-12 מגה-ואט

חשמל פרטי
גיבוש הסכמי חשמל מוזל מול מספר יצרני חשמל פרטיים, ושיווקם ללקוחות קצה 

(קיבוצים ומפעלים)
הנהנים  ומפעלים  קיבוצים  מ-70  למעלה  הצטרפו  אליו  צרכני  מאגד  הקמת 

מהאפשרות לקבל חשמל מוזל באופן מיידי וללא השקעה

גז טבעי
ייזום, רישוי, הקמה, תפעול והשקעה במתקני גנרציה וקוגנרציה מתחת ל-5 מגה-

ואט במסגרת חברה משותפת עם קבוצת ברן, חברת ההנדסה הגדולה בישראל
פיתוח פרויקטי גנרציה וקוגנרציה ראשונים בקיבוצים ובמפעלים במגוון מודלים 

(BOT-שותפות ו ,EPC) עסקיים

www.nofar-energy.co.il f  nadav@nofar-energy.co.il :דוא“ל f  052-4825888 :טל

תערוכת קלינטק 2015 מודה לנותני החסות לתערוכה

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון לישראל

התנועה
לעצמאות אנרגטית 

ירחון החקלאות המוביל בישראל
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 דבר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 
סילבן שלום

היעד: "להגיע ל-10% ייצור
אנרגיות מתחדשות עד 2020"

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עומד בראש העשייה להענקת 
ייצור  גדולים:  ישראל. האתגרים העומדים בפנינו  עצמאות אנרגטית למדינת 
השלמת  באנרגיה,  וחסכון  אנרגטית  התייעלות  מתחדשות,  מאנרגיות  חשמל 

המעבר של הגז הטבעי מהים ליבשה והגברת השימוש בו במשק, תוך שמירה על אמינות אספקת גז ועוד. 

ממשלת ישראל קבעה לעצמה יעד להחדרת האנרגיות המתחדשות למפת ייצור החשמל בישראל. 
לאחרונה, אישררה הממשלה את הצעתי להסבות והסטות של מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות וזאת במטרה 
להקטין את העלויות העודפות למשק החשמל בסכום של מעל ל-2 מיליארד ש"ח. ההחלטה תאפשר להמיר מתקנים תרמו 
180 מגוואט, הסבה שתחסוך למשק החשמל כ-1.6  )PV(, בהיקף של  פוטו-וולטאית  סולאריים למתקנים בטכנולוגיה 

מיליארד ₪, למשך 20 שנה.
 ,PV כמו כן, ההחלטה פותחת אפשרות להסטת מכסות של טכנולוגיות רוח וביו גז של מאות מגוואטים לטכנולוגיית

דבר אשר יביא לחיסכון נוסף למשק החשמל וכתוצאה מכך, להוזלה בתעריף החשמל של כ-10% ב-2015. 

מטרתנו היא לפתח את תחום האנרגיות המתחדשות ולהגיע ליעד של 10% ייצור בשנת 2020, ע"י יצירת שוק ומשק 
משמעותי וגדול בתחום. 

המשרד מקדם במרץ בשנתיים האחרונות גם את תחום ההתייעלות האנרגטית במשק הישראלי, באמצעות פרויקטים 
למגזרים השונים. רק בשנה האחרונה פורסמו שלושה מכרזים למגזרים התעשייתי, המסחרי והציבורי, במסגרתם יבוצעו 
פרויקטים להתייעלות אנרגטית בקרב כ-200 גופים. היקף ההשקעה של המשרד בפרויקטים אלו עמד על כ-30 מיליון 
שקלים והוא צפוי להביא לחיסכון שנתי של כ-90 מיליון קוט"ש בצריכת האנרגיה. במקביל, המבצעים להחלפת מוצרי 
כ-126,000  הוחלפו  כה  כשעד  סיום,  לקראת  עומדים  הביתי  במגזר  אנרגטית  ויעילים  חדשים  במוצרים  ישנים  חשמל 
מקררים, כ-33,000 מזגנים, כ-3,300 דודים וכ-675,000 נורות. החיסכון הכולל למשקי הבית בישראל כתוצאה ממבצעים 

אלה הוא כ-260 מיליון קוט"ש לשנה, שהם כ- 166 מיליון שקלים לשנה.

בימים אלה מוביל המשרד עדכון תכנית לאומית רב-שנתית להתייעלות אנרגטית וכן פיתוח מודלים למימון פרויקטים 
התייעלות  בנושא  לפרויקטים  הדרושים  התקציבים  את  להרחיב  מנת  על  העת  כל  פועל  המשרד  אנרגטית.  בהתייעלות 

אנרגטית ופיתוח כלים ומנגנונים חדשים להתייעלות, מתוך הכרה כי בהתייעלות טמון העתיד והתועלת הכלכלית.

נמשיך את המגמה בה התחלנו, תוך שמירה על הביקוש, הצרכים ורמת מחירים סבירה, אשר מביאים להוזלת מחירי 
החשמל וכתוצאה מכך, להוזלת כלל המוצרים במשק.

                                                                    בברכה
                                                                         סילבן שלום



5

2015



67

2015

דבר שר הכלכלה, ח"כ נפתלי בנט:

מדד הקלינטק העולמי קבע - "ישראל 
ראשונה בעולם בחדשנות קלינטק"

רק לפני שנה כתבתי בברכתי לקטלוג וועידת  קלינטק 2014, כי 
"העתיד כבר כאן", והנה בחלוף שנה, המציאות עלתה על הדמיון 

והעובדות מדברות בעד עצמן, מדד הקלינטק העולמי קבע - 
"ישראל ראשונה בעולם בחדשנות קלינטק"

והכנס הבינלאומי קלינטק 2015, לאחל למשתתפי הוועידה  וגאה באופן מיוחד לפתוח את קטלוג הוועידה  השנה אני שמח 
הצלחה והנאה ולהודות למארגני הכנס על תרומתם לקידום נושא שהוא חשוב למדינת ישראל ומשפיע באופן ישיר על יציבותה 

של הכלכלה ויכולתה להמשיך לצמוח ולשגשג.                                                                              
מדינת ישראל ניצבת בקדמת החזית העולמית והיא "חוד החנית" ומובילה עולמית בתחום הקלינטק, הדברים אינם מקריים 
ויש כאן שילוב של מספר גורמים שהביאו לתוצאה המרשימה בין היתר ניתן למנות את - מספר חברות ההזנק בתחום הקלינטק, 
מספר אשר מגלם יחס חסר פרופורציה לגודלה של ישראל הן במונחי אוכלוסייה והן בגודל השוק, את האווירה והסביבה העסקית 
המתוחכמת המלווה את תחום הטכנולוגיה העילית בכלל ואת תחום הקלינטק בפרט, כל זאת לצד הרוח החדשנית והיצירתית, רוח 
בלתי נשברת ההופכת את הבלתי אפשרי למוחשי.  בנוסף קרנות ההון סיכון המאתרות את הפוטנציאל העצום ותומכות בפיתוחים 

חדשניים, וכמובן חזון ומדיניות נכונה של הממשלה בכל הקשור לתמיכה ועידוד היזמות. 
אם נתבונן בענף הקלינטק, הרי שנמצא כי חברות חדשות זקוקות לשנים של מחקר ופיתוח בטרם מוצריהן יבשילו למוצר מוגמר 

ורק אז יחלו אתגרי הייצור והשיווק. 
ברמת המדינה ניתן לציין שורה ארוכה של עשייה מכוונת המאפשרת לתחום להיות במקום בו הוא נמצא כיום, בשורה הראשונה 
בעולם - מעורבות נכונה, יד מכוונת ותומכת הם גורמים המאפשרים בסופו של יום לחברות  לפתח את המוצר, להתבסס להוביל  
ולפרוץ, ובנוסף  המדינה נמצאת שם מסייעת ותומכת הן במדיניות חקיקה מתאימה הן בפרסום תקנות תומכות והן בהקצאת 
משאבים, קשרים עם גופים רלוונטיים, בריכוז מידע רלוונטי ובפעילות נמרצת לקידום תכניות בתחום המים והאנרגיה המתחדשת.   
 אנו עוסקים כל העת ביצירת הזדמנויות לשוק הישראלי ואם תרצו כדוגמא ניתן לציין כי לאחרונה הצטרפנו לקבוצה של 41 
מדינות בארגון הסחר העולמי )WTO( המקדמות פטור ממכס על מוצרים ‘ירוקים' וידידותיים לסביבה, ההסכם צפוי לכלול ביטול 
מכסים על מוצרים  וטכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת, ומוצרים בתחומיי בנייה בת קיימא, דבר שעשוי להעניק תמיכה ממשית 

למוצרים רבים שהם פרי פיתוח ישראלי. 
גיבוש הסכם סחר בינלאומי חדש יוביל לביטול מכסים על מוצרים התורמים לאיכות הסביבה, דבר שיסייע לחדירה לשווקים 

חדשים ולשיפור הרווחיות. הפוטנציאל הוא גדול  מאחר ומדובר בשוק בהיקף של למעלה  מ-900 מיליארד דולר בשנה.
ולסיום ניתן להביט לרגע אחד לאחור בגאווה וקדימה בתקווה - רק לפני שנה כתבתי בברכתי לקטלוג וועידת קלינטק 2014, 
כי "העתיד כבר כאן", והנה בחלוף שנה, המציאות עלתה על הדמיון והעובדות מדברות בעד עצמן- מדד הקלינטק העולמי קבע- 

"ישראל ראשונה בעולם בחדשנות קלינטק". 
ויחד עם זאת אסור לנו לנוח על זרי הדפנה, אנו חייבים  לשקוד ולפתח כל העת רעיונות ומוצרים חדשים שישמרו את מקומנו 

בקדמת הבמה העולמית. 
אין זה סוד כי ישראל לא התברכה במשאבי טבע אדירים ולזאת נוספו גם אתגרים סביבתיים ואזוריים המקשים על שיתוף 
הפעולה עם שכנותינו ויחד עם זאת מצאנו את הדרך להתגבר ולהתעצם בדרך להשגת עצמאות אנרגטית  והפכנו את החיסרון 
ליתרון של ממש, ועשינו זאת כאמור בזכות האיכות האנושית והרוח היהודית- ישראלית. על אלה ועל עוד רבים אחרים מגע 
לכם העוסקים בתחום ברכת יישר כוח וכל הכבוד - אתם מביאים כבוד וגאווה למשק הישראלי ונושאים אותו כמנוף צמיחה לעבר 

עתיד טוב יותר.

נפתלי בנט
שר הכלכלה
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דבר מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל:
ישראל עוברת למשק חשמל 

מודרני וירוק - תערוכת קלינטק 2015
בשנים  מקדים  האנרגיה  משרד  הקצה.  אל  הקצה  מן  משתנה  בישראל  החשמל  משק 

האחרונות שלש תכניות לאומיות: שילוב יצרנים פרטיים במשק החשמל, השגת יעד ייצור של 10% באנרגיה מתחדשת 
בשנת 2020 והשגת יעד התייעלות אנרגטית של 20% חסכון בחשמל בשנת 2020.

תגליות הגז לחופי ישראל מהוות אתגר עצום למשק החשמל ולמקבלי ההחלטות בתחום. אנו מצויים בפתחה של תקופה 
בה לראשונה ניתן יהיה לבצע תכנון ארוך טווח למשק החשמל. לאנרגיה המתחדשת ולהתייעלות האנרגטית, האנרגיות 

הירוקות, צפוי להיות חלק ממשי וגם גדל והולך במשק החשמל בישראל, כפי שקורה בשווקי חשמל מודרניים בעולם.

אנרגיה ירוקה מטיבה עם הסביבה והיא מאפשרת ניצול נכון יותר של משאבים, הפחתת זיהום ופליטות גזי חממה וגם 
מאפשרת חלוקה "צודקת" של תפקיד ייצור החשמל בין צרכני החשמל, כולל יישובי הפריפריה, הקיבוצים וקהילות, לבין 
מפעילי תחנות הכח הקונבנצינאליות וחברת החשמל. מעבר לכך, לאנרגיה הירוקה תפקיד מפתח בחיזוק חוסנו של משק 

החשמל של ישראל והגברת עצמאותה האנרגטית של ישראל.

התלות בגז הטבעי הופכת את הצורך בגיוון מקורות לנכון מאי פעם.  הסיכונים הרבים על מערך ייצור החשמל בישראל, 
החל מהסיכונים למאגרי הגז ותשתיות ניצול הגז, צנרות הולכת הגז, תחנות הכח ורשת החשמל, מחייבים שינוי בהערכות 
לשעת משבר ומחייבים ביזור של אמצעי הייצור והטמעת טכנולוגיות ניהול חשמל.  לסיכונים הצבאיים על בטחון משק 
החשמל מצטרפים גם סיכוני מזג האוויר אשר כבר הוכיחו עד כמה יכול אקלים כדה"א להיות קיצוני ובנושא זה אנו כנראה 

רק בתחילתו של תהליך גלובלי שצפוי להתעצם.

האנרגיה הירוקה היא עולם ומלואו של הזדמנויות אשר ממתינות ליזמים, למוחות המקומיים ולחולמים אשר מעוניינים 
לקחת חלק בתהליך גלובלי שצפוי להצליח ולשנות בעשור הקרוב את משק האנרגיה של ישראל ושל העולם בכלל.

אני מוצא לנכון לברך את באי תערוכת "קלינטק 2015" וגם את מארגני התערוכה בברכת אנרגיה ירוקה לישראל, מתוך 
אמונה מלאה כי מי שפועל בתחום תורם לחוסנו של משק החשמל ושל כלכלת ישראל.

איתן פרנס,  
מנכ"ל ומייסד איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל  
ינואר 2014  
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 דבר נשיא מועדון השגרירים בישראל, 
יצחק אלדן:

פיתוח טכנולוגיות מתחדשות 
שיתרמו לרווחת תושבי כדור הארץ

אבי  אלוש ומר  חיים  מר   CleanTech 2015 והועידה  התערוכה  את מפיקי  מברך  בישראל  השגרירים  מועדון 
פז המנכ"לים המשותפים של קבוצת "משוב" ומביע הערכתו על קיום הועידה והתערוכה הבינלאומית ה-19 לטכנולוגיות 

חדשניות המעניינות מאוד את כל הנציגויות הדיפלומטיות המיוצגות בישראל.
סוגיות איכות הסביבה והאנרגיה הן מרכזיות לכלכלה העולמית הגלובאלית ושיתוף פעולה בינלאומי הוא חיוני לפיתוח 

טכנולוגיות מתחדשות שיתרמו לרווחת תושבי כדור הארץ.
לישראל, אומת הסטארט אפ, יש הרבה מה להציג לעולם בתחומים אלה וחובה נעימה לי ולמועדון השגרירים לשבח את 

קבוצת "משוב" על ארגון התערוכה והפיכתה לצומת כלכלית בינלאומית חשובה.

בברכה   
יצחק אלדן   
נשיא מועדון השגרירים בישראל  

דבר סגן השר להגנת הסביבה, ח"כ אופיר אקוניס:
"מדינת ישראל שואפת להיות במקום 
הראשון בכל הקשור לשימוש וניצול 

האנרגיה הירוקה"
חברות וחברים יקרים,

אני מברך את כל המשתתפים והעוסקים במלאכה בתערוכת קלינטק 2015.
אי  תוך  השונים,  במשאביו  ניכר  שימוש  עשה  כולו  העולם  האחרונות  השנים  במשך 

התחשבות באדם, בחי ובסביבה. שילמנו, ואנחנו עדיין משלמים על כך מחירים כבדים.
יחד עם זאת, כאשר אנחנו מסתכלים קדימה אפשר בהחלט לומר כי העולם בכלל ומדינת ישראל בפרט, צועדים בצעדי 

ענק לשימוש במשאבים הטבעיים, תוך פגיעה מינימאלית בעולם בו אנו חיים.
מדינת ישראל שואפת להיות במקום הראשון בכל הקשור לשימוש וניצול האנרגיה הירוקה.

 אנחנו מסוגלים ויכולים להיות שם.
תחום הקלינטק נוגע בכל תחום בחיינו: המזון אותו אנו צורכים, הבתים בהם אנו גרים, האנרגיה העומדת לרשותנו, 
הכביש והשבילים. אנחנו בדרך לחיות חיים בריאים יותר, נקיים יותר, בטוחים יותר וכל זאת תוך הבטחת ושימור העולם 

לדורות הבאים העתידים לבוא.
אני מאחל לכולכם המשך תערוכה מוצלחת ובעיקר פורייה ומפרה. הצלחתכם היא הצלחתה של מדינת ישראל.

בברכה,   
ח"כ אופיר אקוניס  
סגן השר הממונה על הגנת הסביבה  
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מאי - תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית בישראל
הנובעים  והרעילות  הזיהום  מגורמי   70%- כ  על  אחראית  אלקטרונית  פסולת 

מפסולת מוצקה,
איכות  לשיפור  וחיונית  חשובה  מוכר  למיחזור  והעברתה  במקור  הפרדתה  כן  על 

הסביבה של כולנו.
מכשיר אלקטרוני שייזרק לזבל, יועבר לסוחר מתכות או יונח בצד הדרך כי ”מישהו 
צריך את זה“, קרוב לוודאי שיגיע לידיים הלא נכונות ויזהם את הקרקע, מי התהום 
והאוויר במתכות כבדות, גזזים ושמנים.בכל שנה תושבי ישראל ובתי עסק מיצרים 
ההפרדה  האיסוף,  משימת  כן  ועל  אלקטרונית  פסולת  של   (!!) טון  אלף   -  150 כ 

והמיחזור היא משימה לאומית חשובה מעין כמותה. 

בהתאם לחוק תאגיד מ.א.י מציע לבתי עסק ומחזיקים בפסולת אלקטרונית, חשמלית 
ובסוללות פתרון מוסדר לפינוי, מיון ומיחזור פסולת אלקטרונית באמצעות מרכזי 

מיון, קבלני איסוף ועמותות חברתיות בפריסה ארצית. 
בנוסף, תאגיד המיחזור מ.א.י פורס למעןם תושבי ישראל מאות מוקדי איסוף ברחבי 

הארץ במרכולים, תחנות דלק, סניפי דואר, מוקדים עירוניים ועוד, בכדי לאפשר לכולם להשתתף במהלך ולהביא את הפסולת 
האלקטרונית, הסוללות והנורות הישנות למכלי המיחזור , משם היא מועברת למיון ולמיחזור מוסדר בהתאם לרישיון

שמ.א.י קיבלה מהמשרד להגנת הסביבה.

חברה, מפעל, ארגון או מוסד , שימו לב. 
עסק  בתי  על  מחמירות  מגבלות  מוטלות   2012  - התשע“ב  ובסוללות  חשמלי  אלקטרוני,  בציוד  לטיפול  החוק  של  כניסתו  עם 
וחברות בנושא הטיפול בפסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות המזהמת ומזיקה לסביבה. החוק אוסר החוק על העברת כל 
פסולת ציוד וסוללות לסוחרי גרוטאות ומחייב העברתה לגוף יישום מוכר אותו אישר המשרד להגנת הסביבה, גוף אשר פעילותו 
יותר כאשר  ידי היבואנים והיצרנים בישראל. קיום חובה זאת משמעותי אף  ממומנת על 
פסולת הציוד והסוללות עלולה להכיל מרכיבים וחומרים מזהמים הפוגעים בבני האדם, 

החי והצומח. 

על מנת להסדיר פעילותכם בנושא טיפול בפסולת כמחזיקים מהמגזר העסקי, מצורפים 
וסוללות.  ציוד  בפסולת  מלא  וטיפול  פינוי  שירותי  לקבלת  (מצורף)  מחזיק  הסכם  בזאת 
שאינה  בפסולת  המחזיקים  לכלל  וזהה  הסביבה  להגנת  המשרד  ידי  על  נקבע  ההסכם 
מהמגזר הבייתי בישראל. מטרת הסכם המחזיק הינה לקבוע את הסדרי הפינוי בין אם יש 
ברשותכם פסולת מסוג זה כעת ובין אם תצטבר כזו בעתיד. את החתימה על ההסכם ניתן 
www.mai.) לבצע גם בחתימה דיגיטלית מהירה ללא ניירת מיותרת באתר תאגיד מ.א.י

 .( org.il
לאחר שתשלימו את תהליך ההתקשרות הקצר עם התאגיד, תוכלו בכל עת לפנות באופן 
ולהנות מימון מלא לעלויות הפינוי ושירות להעברת פסולת ציוד וסוללות למחזור  ישיר 
ולשימוש חוזר על פי חוק. בנוסף אנו ממליצים על התקשרות ופינוי באמצעות מספר עמותות חברתיות אשר אנו פועלים למימון 

פעילותן במיון והכנה למיחזור של פסולת אלקטרונית. 

רוצים לקחת חלק גם בבית? 

נפגשים במאי - הדרך הקלה למחזור פסולת אלקטרונית
המטענים  הנורות,  הכבלים,  את  במחסן,   לאגור  או  המדרכה  על  להניח  האלקטרוניקה,  מוצרי  את  הרגיל  לפח  לזרוק  במקום 
למיכל  והשליכו  מ.א.י  של  האיסוף  מוקד  את  חפשו  לקניות  שתגיעו  הבאה  ובפעם  הרכב  של  המטען  בתא  שימו   - והסוללות 

המיחזור. 
ביחד נשמור על עולם נקי יותר, למען עתידנו ועתיד ילדנו. קונים לכם - ממחזרים ישן. 

מיתקן טיפול מורשה בישראל של מ.א.י

רוצים לקבל פרטים נופים, בקרו אותו באתר האינטרנט שלנו www.mai.org.il  או מצאו אותנו בפייסבוק. 

דבר מנכ"ל משותף בקבוצת "משוב", חיים אלוש:
תעשיית הקלינטק - אור גדול לאנושות!!

הצפוי  הקשה  העתיד  את  רואה  ואובייקטיבי  במבט  מרחבי  העולם  על  שמביט  מי  כל 
לתושבי כדור הארץ בעשורים הבאים.

הידלדלות מקורות  וזיהומם,  הידלדלות מקורות המים  הגידול החד באוכלוסיית העולם, 
האנרגיה,   משבר המזון העולמי , התחממות כדור הארץ.

אין ספק שהגענו לנקודה שבה העולם חייב לשנות את הרגליו ודרכיו,  לכולם ברור שאם לא יהיה שינוי פשוט לא  יהיו 
חיים על פני כדור הארץ.

נקודת האור והתקווה לעולם הם תעשיות הקלינטק שמייצרות  בקצב מהיר פיתרונות לכל הבעיות שהאדם יצר .
תרומה  שתורם  עולמי  מפגש  ומקום  פלטפורמה  לייצר  השכילה  ייסדתי  אותה  משוב  שקבוצת  גאווה  מתמלא  אני 

משמעותית לפיתוח תעשיות הקלינטק בעולם.
משקיעים  עם  הקלינטק  תעשיית  של  והמפתחים  המוחות  נפגשים  שנה   19 לפני  שהוקמה  קלינטק  בתערוכת  כאן 

,תעשיינים ורגולטורים.
לנגד עיננו צמחה לה תעשיית ענק המייצרת מאות אלפי מקומות עבודה בעולם כולו ומביאה לכולנו תקווה לעולם טוב 

יותר.
מחדש  פעם  כל  ומצדיקה  חדשות  טכנולוגיות  המייצרת  עולמית  מובילה  הקטנה  היא  ישראל  שמדינת  בכך  גאה  אני 

את המוניטין שלה כ"סטרט-אפ ניישן".
אני מברך את באי התערוכה ומודה לכל המציגים ולכל השותפים שלנו לעשייה,

שלכם   
חיים אלוש  

 

נשיא קלינטק 2015, פרופסור אמריטוס אבנר עדין
קלינטק 2015 - חלון ראווה 

להזדמנויות טכנולוגיות ועסקיות
אותנו  לתפוש  צריכה  בישראל  וגם  בעולם  עינינו  לנגד  המתרחשת  האנרגיה  מהפכת 
לא רק מוכנים, אלא גם מעורבים ואף יותר מכך - מובילים. פוטנציאל משאבי האנרגיה 

הנקייה בישראל בצד הכורח הקיומי בהשגת עצמאות אנרגטית מחייבים התמקדות בנושאים אלה. במקביל, יש להגביר את 
ההתמודדות עם אתגרים סביבתיים נוספים כמו הטיפול בפסולת מוצקה ושפכים נוזליים; זאת, תוך שימוש בטכנולוגיות 
מיחזור מתקדמות, חשיבה חדשנית והכשרת כוח אדם מקצועי. ידידי המתכננים, מהנדסים, חוקרים ויזמים: קלינטק 2015 
- תערוכה וכנס בתל-אביב - היא חלון הראווה להזדמנויות טכנולוגיות ועסקיות, המותקן ומופעל על ידי קבוצת משוב 

כדי להתמודד עם האתגרים הללו.
האירוע עוסק באסטרטגיות לרכישת עצמאות אנרגטית והתייעלות, בטיפול בשפכים תעשייתיים מזהמים, במיחזור 
פסולת ובחידושים בבנייה ירוקה. כנס מיוחד יוקדש להשתלבות בפרויקטים של השוק האירופי, וגם מקומה של מניעת 

זיהום האוויר לא ייפקד. חגיגה טכנולוגית ועסקית ייחודית בנוף הסביבה בישראל!
המלווה.  הציבורית  ההנהלה  משוב וחברי  ידי קבוצת  על  המאורגנים  אירועים  בתערוכה  יכללו  הקודם  בקלינטק  כמו 
מציגים, מבקרים, אנשי עסקים, טכנולוגים, חברות בינלאומיות, מנהיגים סביבתיים ומומחים יקבלו הזדמנות להשתמש 
יחד, השולחנות, הדוכנים, הפעילות  יותר לאתגרים סביבתיים.  זו למפגשים לקדם פתרונות טובים  פלטפורמה מצוינת 

והיוזמות יהפכו רעיונות לעסקים - וגם הסביבה תיהנה כמובן.
אני מברך בלבביות את המבקרים ואת משתתפי קלינטק 2015 מרחבי העולם ומישראל ומאחל לכולם עסקים טובים, 

רעיונות פוריים ושתעשו חיים.
בברכה,   
פרופסור אמריטוס אבנר עדין  
נשיא קלינטק 2015  
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מיון, קבלני איסוף ועמותות חברתיות בפריסה ארצית. 
בנוסף, תאגיד המיחזור מ.א.י פורס למעןם תושבי ישראל מאות מוקדי איסוף ברחבי 

הארץ במרכולים, תחנות דלק, סניפי דואר, מוקדים עירוניים ועוד, בכדי לאפשר לכולם להשתתף במהלך ולהביא את הפסולת 
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שמ.א.י קיבלה מהמשרד להגנת הסביבה.

חברה, מפעל, ארגון או מוסד , שימו לב. 
עסק  בתי  על  מחמירות  מגבלות  מוטלות   2012  - התשע“ב  ובסוללות  חשמלי  אלקטרוני,  בציוד  לטיפול  החוק  של  כניסתו  עם 
וחברות בנושא הטיפול בפסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות המזהמת ומזיקה לסביבה. החוק אוסר החוק על העברת כל 
פסולת ציוד וסוללות לסוחרי גרוטאות ומחייב העברתה לגוף יישום מוכר אותו אישר המשרד להגנת הסביבה, גוף אשר פעילותו 
יותר כאשר  ידי היבואנים והיצרנים בישראל. קיום חובה זאת משמעותי אף  ממומנת על 
פסולת הציוד והסוללות עלולה להכיל מרכיבים וחומרים מזהמים הפוגעים בבני האדם, 

החי והצומח. 

על מנת להסדיר פעילותכם בנושא טיפול בפסולת כמחזיקים מהמגזר העסקי, מצורפים 
וסוללות.  ציוד  בפסולת  מלא  וטיפול  פינוי  שירותי  לקבלת  (מצורף)  מחזיק  הסכם  בזאת 
שאינה  בפסולת  המחזיקים  לכלל  וזהה  הסביבה  להגנת  המשרד  ידי  על  נקבע  ההסכם 
מהמגזר הבייתי בישראל. מטרת הסכם המחזיק הינה לקבוע את הסדרי הפינוי בין אם יש 
ברשותכם פסולת מסוג זה כעת ובין אם תצטבר כזו בעתיד. את החתימה על ההסכם ניתן 
www.mai.) לבצע גם בחתימה דיגיטלית מהירה ללא ניירת מיותרת באתר תאגיד מ.א.י

 .( org.il
לאחר שתשלימו את תהליך ההתקשרות הקצר עם התאגיד, תוכלו בכל עת לפנות באופן 
ולהנות מימון מלא לעלויות הפינוי ושירות להעברת פסולת ציוד וסוללות למחזור  ישיר 
ולשימוש חוזר על פי חוק. בנוסף אנו ממליצים על התקשרות ופינוי באמצעות מספר עמותות חברתיות אשר אנו פועלים למימון 

פעילותן במיון והכנה למיחזור של פסולת אלקטרונית. 

רוצים לקחת חלק גם בבית? 

נפגשים במאי - הדרך הקלה למחזור פסולת אלקטרונית
המטענים  הנורות,  הכבלים,  את  במחסן,   לאגור  או  המדרכה  על  להניח  האלקטרוניקה,  מוצרי  את  הרגיל  לפח  לזרוק  במקום 
למיכל  והשליכו  מ.א.י  של  האיסוף  מוקד  את  חפשו  לקניות  שתגיעו  הבאה  ובפעם  הרכב  של  המטען  בתא  שימו   - והסוללות 

המיחזור. 
ביחד נשמור על עולם נקי יותר, למען עתידנו ועתיד ילדנו. קונים לכם - ממחזרים ישן. 

מיתקן טיפול מורשה בישראל של מ.א.י

רוצים לקבל פרטים נופים, בקרו אותו באתר האינטרנט שלנו www.mai.org.il  או מצאו אותנו בפייסבוק. 
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דבר ראש העיר כפר סבא, יהודה בן חמו:

"איכות אנושית, איכות סביבה ואיכות חיים"
לכל באי תערוכת משוב,

". . "עמק כפר סבא, העמק היפה במלכותו, המלא נחלי מים ועצי חמד.
מילותיו של ההיסטוריון והסופר היהודי יוסף בן מתתיהו, שנכתבו במקור על העיר אנטיפטריס ששורשיה 

בתקופה הרומית, מבטאות את רוחה ואת ייחודה של כפר סבא, העמק היפה במלכות השרון.
כראש עיר בעל אג'נדה מובהקת של קיימות ושמירה על איכות הסביבה אני מאמין כי עיר ירוקה היא גם 

עיר שמסד הערכים שלה מבוסס על ההון האנושי שלה. סקירה של כפר סבא, המתפרסת על פני 14,250 דונם הטבולים בפארקים ירוקים 
ובצמחייה, תגלה עיר המגלמת בתוכה איכות אנושית, איכות סביבה ואיכות חיים; עיר צעירה ומתחדשת, שובה ביופייה האנושי והפיסי, 
הנהנית משילוב של אוכלוסייה צעירה וותיקה, דתיים וחילוניים, החיים זה לצד זה בסובלנות, הרמוניה וכבוד הדדי ומשמרים את צביונה 
וירוקה, בעלת מערכת חינוך מצטיינת ועתירת הישגים לצד תנועות נוער  המקורי ככפר קהילתי, חם ומאוחד. עיר מתוכננת, מטופחת 
ומוסדות בלתי פורמליים המעצימים ומפתחים את דור העתיד. עיר שנמצאת בפסגת אחוזי הגיוס לצה"ל ושמהווה דוגמה ומופת לערכי 

המסירות וההתנדבות, שמגולמים הלכה למעשה ב-80 ארגוני מתנדבים הפועלים בעיר.
בכפר סבא 1,800 דונם ירוק המתפרסים על פני שבילים ירוקים המחברים בין חלקי העיר ופארק עירוני גדול בלב הכרך.

העיר נבחרה על ידי נשיא המדינה התשיעי, שמעון פרס, כמייצגת קידום הנושא הירוק וזכתה בפרס מצוינות סביבתית מטעם השר לאיכות 
הסביבה.

ההערכה הרבה שמקבלת העיר על פועלה הסביבתי, מחזקת את האחריות שלנו להמשיך ולשמור על סוגיית הגנת הסביבה בראש סדר 
העדיפויות העירוני ולהרחיב את מדיניות הצדק הסביבתי שחרתנו על דגלנו. אנחנו חברים בארגון הבינלאומי לקיימות - ICLEI ומקדמים 
נושאי המאבק בהתחממות כדור הארץ, הפרדת האשפה וצמצום נפח הפסולת העירונית וטיפוח מקורות המים. כפר סבא הינה העיר 
הראשונה בישראל אשר החילה את תקן הבנייה הירוקה על כל תכניות הבניה וההיתרים העתידיים בעיר כולה ואנו מקפידים על כך שהשטח 

הירוק לתושב יעמוד על 21 מ"ר לנפש.
הגנת הסביבה מתחילה בחינוך - ולכן כחלק מתוכניות הלימוד משלבים בתי הספר היסודיים חינוך סביבתי, וזאת כדי להעלות את המודעות 
לנושא איכות הסביבה והגברת המעורבות החברתית. בשנים הקרובות נקדם מהלכים שמטרתם להפוך את כל מוסדות החינוך בעיר מן הגן 

ועד לתיכון למוסדות חינוך ירוקים.
השילוב בין המיקום הנפלא, הנופים והאנשים, העשייה הציבורית והניהול העירוני, מסייעים לשמש קרקע פורייה לבנים ובנות רבים, שצמחו 
בעיר והתברגו לקדמת העשייה התרבותית, החינוכית, הצבאית והספורטיבית במדינה. כמי שפוגש מידי יום את ילידי העיר ותושביה בעבר 

ובהווה אני גאה לשמוע שכפר סבא היוותה להם את תבנית נוף המולדת שסייע להם לחלום רחוק ולהגיע להישגים העולים על כל דמיון.
אני מודה לקבוצת משוב, בראשותם של חיים אלוש ואבי פז, שמצליחים להעלות על נס מידי שנה את הערכים החשובים של הקיימות 

והירוק ולכם המבקרים שמעלים את הנושא על סדר היום.
שלכם,  
יהודה בן חמו  
ראש העיר כפר סבא  

דבר יו"ר הועדה לבחירת 10 הרשויות הירוקות, ד"ר אשר וטורי:

"CleanTech 2015" - בסיס לפיתוח
טכנולוגי ולהרחבת תעסוקת הצעירים בענף

,"CleanTech 2015" ברכות למבקרי ומציגי

תעשיית הקלינטק של מדינת ישראל המתפתחת משנה לשנה ומביאה גאווה  לכל אזרח מדינת ישראל, לא הייתה יכולה 
להגיע למעמדה הרם ללא תערוכות קלינטק הבינלאומיות. 

התערוכה והועידה "CleanTech 2015" הינה לא רק קטר צמיחה של ענף המייצא מוצרים וידע במאות מליוני דולרים 
כל שנה, אלא גם בסיס חשוב לפיתוח טכנולוגי ולהרחבת התעסוקה של צעירים בענף. 

אני מאחל לחברת משוב, ובראש וראשונה לעומדים בראשה, אבי פז והמנכ"ל הנמרץ חיים אלוש, המשיכו לחלום ולקדם 
את כולנו מהצלחה להצלחה.

בברכה,  
ד"ר אשר וטורי  
יו"ר הועדה הציבורית  
לבחירת 10 הרשויות הירוקות  
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CLEANTECH2015 כנסים במסגרת
הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-19

HALL AHALL Bיום שלישי 27.01.2015

08:30-13:30
מושב פתיחה בינלאומי בנושא   עצמאות אנרגטית- אסטרטגיות ומנועי צמיחה 

חדשים במשק האנרגיה
     במעמד שר התשתיות הלאומיות, ח"כ סילבן שלום

 כנס טיפול בשפכי תעשייה14:00-18:00
 כנס פריצות דרך בבניה 

ירוקה

HALL AHALL Bיום רביעי 28.01.2015

09:00-13:00
כנס הורייזן 2020 לקידום טכנולוגיות מים ישראליות 

בחו"ל. 
כנס מיחזור

ממטרד למשאב

13:30-17:00
 

כנס התייעלות אנרגטית לרשויות+ תחרות הרשות הירוקה 
בישראל

כנס אויר נקי

הכנסים יתקיימו ב27-28 בינואר, ימים שלישי-רביעי.כניסה לכנסים ביום התערוכה 
ללא רישום מראש מותנית ע"ב מקום פנוי. הכנסים בתשלום.  

  עצמאות אנרגטית - אסטרטגיות ומנועי צמיחה חדשים במשק האנרגיה

מנחה: דני קושמרו

במעמד במעמד סילבן שלום, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
A יום ג', 27 בינואר 2015, 09:00-13:00, אווניו, קריית שדה-התעופה, אולם

בחסות

בשיתוף

מושב הפתיחה הבינלאומי של קלינטק 2015

ונקייה יותר, תוך פיתוח אלפי מקומות עבודה חדשים.
מושב הפתיחה הבינלאומי של  Cleantech 2015 יעסוק 

באתגרים של יצור אנרגיה זולה ונקייה יותר במהלך 
שני העשורים הבאים, ידגיש מגמות מתפתחות בנושא 

ויציג טכנולוגיות חדשות ושירותים חדשניים בתחומים 

הרלוונטיים.
הכנס מיועד ליצרני האנרגיה החדשים ולצרכני אנרגיה 
בינוניים וגדולים המעוניינים להתייעל ולחסוך כספים:  

מפעלים, ראשי רשויות, מזכירי קיבוצים,  גזברים, מנהלי 
אנרגיה בקיבוצים, מנהלי בתי חולים, בתי מלון, שב"ס, 
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צה"ל, בעלי מרכזי מסחר/קניונים, שגרירים, נספחים 
מסחריים, מקבלי החלטות בממשל, אנשי עסקים, יזמים, 

מכוני מחקר, אוניברסיטאות, ארגונים, אנשי תקשורת 
ועוד.

תוכנית הכנס:
08:30-09:00  התכנסות

09:00-09:40 ברכות ודברי פתיחה
ח"כ סילבן שלום, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה 

והמים.
פרופ' אבנר עדין, נשיא הוועידה והתערוכה קלינטק 2015, 

האוניברסיטה העברית וחברת עדין אחזקות.
מר חיים אלוש, יו"ר התנועה לעצמאות אנרגטית.

עו"ד חיים אהרון, יו"ר ארגון הגג של לשכות המסחר 
והתעשייה הדו-לאומיות לישראל.

09:40-10:25  -  פאנל "בוחרים סביבה וקלינטק" - נציגי 
המפלגות לקראת הבחירות לכנסת ה-20.

ח"כ דב חנין, חד"ש; ח"כ תמר זנדברג, מרצ.
10:25-10:40  - חליפת אנרגיה על-פי מידה- מר עופר 

ינאי, יו"ר נופר אנרגיה.
10:40-10:55  - הפסקה.

10:55-11:10 - חלוקת אותות קלינטק - חלק א'
11:10-11:30 - ביו גז כמנוף לאנרגיות מתחדשות - מר 

אלי מץ, מנכ"ל מדי תעש.
11:30-12:10  - מושב גז טבעי.

המושב יעסוק באתגרים הניצבים בפניי יצרנות החשמל 
הפרטי והתפתחות משק חלוקת הגז הטבעי בישראל.

מנחה: עו"ד נתי בירנבוים - מנכ"ל ומייסד קבוצת תמוז 
בע"מ.

דוברים במושב:
- מר קונסטנטין בלוז, סגן לתכנון כלכלי ואסטרטגי, רשות 

הגז.
- מר פסח ברנט, מנכ"ל חברת שניב - סיפרו של צרכן יזם.

- מר נדב טנא, מנכ"ל נופר אנרגיה.
- מר ארז ימיני, מנכ"ל עלמא יעוץ וניהול.

- מר אלי אסולין , מנכ"ל דוראד.
- מר אייל חנקין, מנכ"ל סופרגז.

- עו"ד ענת קליין,  מנהלת מחלקת אנרגיה ותשתיות, 
משרד גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות'.

 
12:10-12:50 - מושב אנרגיות מתחדשות.

המושב יעסוק בתכנית הלאומית לאנרגיה מתחדשת, 
חסמים ובאתגרי הסדרת התחום בעולם האנרגיה 

המתפתח.
מנחה: עו"ד איתן פרנס, יו"ר איגוד חברות אנרגיה ירוקה 

לישראל.
דוברים במושב:

- מר עודד אגמון, ראש אגף הסדרה, רשות החשמל.
- מר עופר ינאי, יו"ר חברת  נופר אנרג'יה. 

- מר שחר בן מויאל, סמנכ"ל פיתוח עסקי, ערבה פאוור.
- ד"ר משה גורפינקל, CTO אורמש-סולאר.

- מר ערן קופל, נציג חברת האנווה סולאר בישראל.
 

12:50-13:30 - מושב התייעלות אנרגטית
תחום ההתייעלות האנרגטית הוצהר כיעד מרכזי על 

ידי ממשלת ישראל עת שקבעה יעד הפחתה של צריכת 
החשמל ב-20% עד שנת 2020. המשמעות היא הפחתה 
של למעלה מ-16 מיליארד קווט"ש בשנה!!!!. למי שלא 
מבין את המשמעות נאמר שהדבר שקול במושגים של 

הספק אלפי מגוואט סולארי. הפוטנציאל לחסכון לפי אחד 
החישובים כ-3400 מגוואט כ-4.25 מיליארד דולר.

התכנית הלאומית של משרד התשתיות הלאומיות, 
האנרגיה והמים הבהירה כי קיים פוטנציאל התייעלות 
משמעותי כמעט בכל סקטור -  ביתי, מסחרי, ציבורי 

ותעשייתי.
הלכה למעשה נעשו לא מעט צעדים על ידי משרד 

התשתיות הלאומיות, משרד להגנת הסביבה ומשרד 
הכלכלה  ובכלל זה פעילות בתחום התקינה, הגברת 

המודעות, פרויקטים ייחודיים להתייעלות בסקטור הפרטי 
- ביתי ועסקי. מנגד אנו עדים להיבטים לא מעודדים  - 

תקציב התוכנית הלאומית להפחתת פליטות הוקפא. דוח 
מבקר המדינה שפורסם באוקטובר 2014 הבהיר כי מימוש 

מדיניות הממשלה טרם הושלם וקיימים עוד לא מעט 
אתגרים.

פאנל התייעלות אנרגטית זימן את מיטב המומחים 
הפעילים בתחום הן ברגולציה והן בסקטור הציבורי 

והפרטי  לבוא ולהציג בפניכם תמונת מצב עדכנית של 
התחום - ההישגים, הקשיים והחסמים. במקביל נבקש 
לבחון בעזרתם לאן פנינו מועדות בתחום ההתייעלות.

 
מנחה: ד"ר אילן סולימאן, חברת ISCON - יעוץ רגולציה 

וכלכלה.
דוברים במושב:

- מר יחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים, 
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

- מר אמיר רסקה, מנכ"ל תדיראן אנרגיה.
- גב' קרנית גולדווסר, יועצת לאיכות וסביבה, מרכז 

השלטון המקומי.
- עו"ד איתן פרנס, יו"ר איגוד חברות אנרגיה ירוקה 

לישראל.
 

13:30-13:40 -- חלוקת אותות קלינטק - חלק ב'
 

***התכנית כפופה לשינויים
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טקס פתיחת תערוכת "קלינטק 2014" 
כנס פריצות דרך בתחום הבנייה הירוקה

הכנס יעסוק בשינויים טכנולוגיים, תכנוניים וניהוליים 
שהתרחשו בשנים האחרונות ואשר השפיעו באופן מהותי 
על ענף הבניה הירוקה והחיסכון באנרגיה במדינת ישראל. 

בחלקו השני, יתמקד הכנס בדיון של מקבלי החלטות 
מרכזיים בענף כיצד אפשר לקחת את הבניה  הירוקה 

בישראל צעד אחד קדימה, כדי להציב אותה בשורה אחת 
עם המדינות המתקדמות בעולם בתחום זה.  

 
תוכנית הכנס:
 14:15-14:30 

התכנסות ודברי ברכה מאת הגב' הילה בייניש, מנכ"לית 
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

 14:30-15:00]
אדר' יוסי קורי,  סטודיו גאוטקטורה

יישום מודל תקן ה- LEED platinum  היוקרתי בבית 

הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב.
 15:00-15:30

CQM ,ציקי ליבני 
חיסכון במים ואנרגיה במבני ציבור באמצעות 

אלקטרוליזה.
 15:30-16:00

אדר' ד”ר ערן קפטן, מנהל מייסד, מחקר ואקו-
 אדריכלות.

שימוש בתוכנות הדמייה מתקדמות לתכנון אקלימי של 
הבנין. 

  16:00-16:30
 ששון הר סיני, מנכ"ל איטונג ישראל.

פיתוח תעשיית מוצרים ירוקים בישראל.
 16:30-17:30

פנל מקבלי החלטות פורצי  דרך.

 B יום ג', 27 בינואר, 14:15-17:30, אווניו, קריית שדה-התעופה, אולם
יו"ר: ד"ר אשר וטורי, ראש החטיבה ללימודי סביבה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
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כנס טיפול בשפכי תעשייה 

שפכי תעשייה הינם בעלי פוטנציאל הרס סביבתי, גדול 
בהרבה מחלקם היחסי בשפכים העירוניים, מכיוון שהם 

מכילים מזהמים שונים, שטווח השפעותיהם רחב ביותר.
השפעה זו מתבטאת, בין השאר, בפגיעה במערכות הולכה 

וטיפול של שפכים עירוניים, פגיעה באיכות הקולחין 
העירוניים, בזיהום קרקעות ומי תהום. בשנים האחרונות, 
עקב החמרת הרגולציה הסביבתית והענישה, יותר ויותר 

מפעלים הועמדו לדין ונקנסו.
הכנס מיועד לתת כלים מעשיים לשיפור איכות שפכי 

תעשייה היוצאים מהמפעל ומבית העסק, ולסייע להם 
לעמוד בתנאי החוק למניעת זיהום מקורות מים, בתקנות 

המשרד להגנת הסביבה ותאגידי המים.

תוכנית הכנס*:
 14:30-16:30 -מושב 1: האתגר ואיבחונו

ברכות ודברי פתיחה
 Booky Oren Global מר בוקי אורן, יו"ר ומנכ"ל -

.Water Technologies
.CleanTech 2015 פרופ' אבנר עדין, נשיא  תערוכת -

טיפול בשפכים התעשייתיים מנקודת הראות של תאגיד 
המים:

- מר סתיו אברהם, סמנכ"ל הנדסה מי כרמל.
 

שפכים תעשייתיים מנקודת ראות התעשייה - היבטים 
משפטיים:

- עו"ד שרון מדל ארצי, שותפה וראש תחום משפט 

סביבתי, משרד גרוס, קלינהדלר, חודק, הלוי, גרינברג 
ושות'

 
הכשרת הכח ההנדסי לטיפול באתגרי השפכים 

התעשייתיים:
- פרופ' אבי דומב, נשיא עזריאלי - מכללה אקדמית 

להנדסה ירושלים.

טכנולוגיות שעוסקות בניטור ואיבחון:
.Ayyeka מר אריאל שטרן, מנכ"ל -

.KANDO מר ארי גולדפרב, מנכ"ל -
.SenSoil חברת CTO ,ד"ר עופר דהן -

16:30-16:45 - הפסקה.

16:45-18:00 - מושב 2: האתגר ופיתרונו
 דברי פתיחה

 Booky Oren Global מר בוקי אורן, יו"ר ומנכ"ל -
.Water Technologies

גישה מערכתית לפיתוח פתרונות לשפכי תעשייה:
- מר רענן עדין, מנכ"ל Adin Holdings ייעוץ 

.CleanTech 2015 ופתרונות, חבר ההנהלה הציבורית של

מערכת סניקה הולכה וטיהור שפכים של  עיר הבה"דים 
ורמת הנגב:

- מר יענקלה מוסקוביץ', מנכ"ל מי רמת הנגב.

 A יום ג', 27 בינואר, 14:00-18:00, אווניו, קריית שדה-התעופה, אולם
.Booky Oren Global Water Technologies יו"ר: בוקי אורן, יו"ר ומנכ"ל

בחסות

מנחה: ד"ר אשר וטורי, ראש החטיבה ללימודי סביבה, 
המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

בהשתתפות:
- אדר' סיגל רוזנפלד, רכזת תקינה לבנייה בת-קיימה, מכון 
התקנים הישראלי - פיתוח תקינה מתקדמת לליווי וקידום 

הבניה הירוקה.
- מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות, פורום 

ה-15.

- עדי בוקובזה, מנהלת ענף קלינטק, מכון היצוא - פיתוח 
שווקים לתעשיית הקלינטק ולפתרונות חכמים לייצור 

חשמל מישראל.
-  כלכלן חגי קוט, המכללה האקדמית ת"א יפו - עלויות 

וחיסכון של בנייה ירוקה במבני משרדים בישראל.
- יהודה בן-חמו ראש עיריית כפר סבא- תקנות 

עירוניות לקידום הבניה הירוקה.
 * התוכנית כפופה לשינויים
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עידוד טכנולוגיות לניטור שפכים:
- מר חזי ביליק, ממונה מניעת זיהום מים, רשות המים.

טכנולוגיות לפתרון האתגר:
 Efficient on-site sludge thickening and

dewatering minimizing your disposal waste
Mr. Matt Gibson, Alfa Laval-   )ההרצאה תינתן 

בשפה האנגלית(
.ToxSorb ד"ר רותם שדה, מו"פ - חברת - 

.NUF טכנולוגית סינון חדשה באמצעות ממברנות
.NUFiltration ltd מינו נגרין, מנכ"ל ובעלים חברת -

דברי סיכום:

 Booky Oren Global מר בוקי אורן, יו"ר ומנכ"ל -
.Water Technologies

 *התכונית כפופה לשינויים

Bringing Israel's Water Innovation to the EU
   Avenue"- Congress and Exhibition Centre, Air Port City" ,28.01.2015

Hall A, 09:30-11:30

9:15 - 09:30 - Registration
09:30 - 09:35-  Welcome
Ayala Karniol, Director Life Science Department, 
ISERD.
 
09:35 - 09:55 - The Government‘s Initiative to 
Promote the Israel Water Industry.
Oded Distel, Director, ”Israel NewTech” and 
”Invest in Israel”, Ministry of Economy.
 
09:55 - 10:35 -  introduction to Horizon 2020, 
WATER 2015 call.

Ayala Karniol, Director Life Science Department, 
ISERD.

 10:35 - 10:55 - Cooperation as a platform for 
implementation of Innovation.
Yossi Yaacoby, WaTech Innovation Center in 
Mekorot, Mekorot.
 
10:55 - 11:15 - TBC.
 
11:15 - 11:25 - Q&A.
 

Agenda:

כנס ממטרד למשאב - קפיצת מדרגה בהיקפי המיחזור בישראל
   B אולם ,AVENUE ,09:30-11:30 ,יום ד', 28 בינואר

יו"ר:  עו"ד ציפי איסר-איציק, ראש המרכז להגנת הסביבה, במכללה האקדמית נתניה.

מטרת החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני 
ובסוללות שנכנס לתוקף ביום 1/3/2014לעודד שימוש 

חוזר בציוד אלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת 
האלקטרונית, למנוע הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות 

 השליליות על הסביבה.
החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית קובע הסדרים לטיפול 

סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, 
בין היתר, באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים 

בחסות
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כנס אוויר נקי - לעידוד השימוש בתחבורה ירוקה בציי רכב
   B אולם ,AVENUE ,13:30-17:30 ,יום ד', 28 בינואר

מנחה: ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה.

ויבואנים למחזר פסולת ציוד וסוללות בהתאם ליעדים 
הקבועים בחוק. 

 הכנס יעסוק בהשלכות החוק החדש לטיפול בפסולת 
אלקטרונית ובמגמות המתהוות ובמדיניות ממשלתית 

בתחום מיחזור אריזות, בקבוקים ונייר.
תוכנית הכנס:

09:00-09:15 - התכנסות ורישום.
 09:15- 09:30 - דברי פתיחה: עו"ד ציפי איסר-איציק, 
ראש המרכז להגנת הסביבה, במכללה האקדמית נתניה.
 09:30-11:00 - מושב ראשון: השלכות החוק החדש 

לטיפול בפסולת אלקטרונית.
מנחה: 

עו"ד ציפי איסר-איציק, ראש המרכז להגנת הסביבה, 
במכללה האקדמית נתניה.

משתתפים:
- מר אמנון שחרור, מנכ"ל מ.א.י - תאגיד מיחזור 

 אלקטרוניקה לישראל.
 - עמית כתב, סמנכ"ל מיני ליין.
- נציג המשרד להגנת הסביבה.

- עו"ד שרון מדל ארצי, שותפה וראש תחום משפט 
סביבתי, משרד גרוס, קלינהדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

 11:00-11:15 - הפסקה.

 11:15-12:00 - מושב שני: מגמות מתהוות ומדיניות 
ממשלתית בתחום מיחזור האריזות, בקבוקים ונייר.
מנחה: עו"ד ציפי איסר-איציק, ראש המרכז להגנת 

הסביבה, במכללה האקדמית נתניה.
משתתפים:

- מר דוד לפלר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה.
- מר שלמה דולברג, מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי 

בישראל.
- מר ירון ברדוגו, מנכ"ל תאגיד אסופתא.

-  עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין.
 12:00-12:45 - מושב שלישי: מגמות מתהוות ומדיניות 

הפרדת פסולת אורגנית
מנחה:

עו"ד ציפי איסר-איציק, ראש המרכז להגנת הסביבה, 
במכללה האקדמית נתניה.

 משתתפים:
- מר דוד לפלר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה.

- מר שלמה דולברג, מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי 
בישראל.

-   עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין.
- מר מיכאל בירווירט, מנכ"ל שותף ניו-הום ישראל.

 * התוכנית כפופה לשינויים

במסגרת הוועידה והתערוכה הבינלאומית קלינטק ה-19,  
יתקיים כנס שמטרתו לעודד את השימוש בתחבורה 

ירוקה בציי הרכב הגדולים - דבר שיביא לחסכון כלכלי 
ולהפחתת זיהום האוויר.הכנס יעסוק בהסרת חסמים 

לשימוש ברכבים ירוקים. הכנס יתקיים בשיתוף "איגוד 
קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה".

תכנית הכנס:
13:30-14:00 -   התכנסות ורישום - שתייה וכיבוד קל.

14:00-14:10-    דברי פתיחה: אמיר זלצברג, ראש תחום 
תחבורה, אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה.

ברכות: שמעון סודאי, יו"ר איגוד קציני בטיחות 
מקצועיים בתעבורה.

14:10-14:30-    מר אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר לתנועה - 
משרד התחבורה.

14:30-15:10 -   מר ארז מוספי - מדריך ראשי, חברת 
לדיקו נציגת Bosch העולמית.

 " דרכים להפחתת זיהום אויר בכלי רכב מנועים לדרישת 
תקנות יורו 6 "

15:10-16:00 -  עו"ד גל  מוטאי -  "מגמות בענישה 
,הלימה ומידתיות"

16:00-16:30 - מר יקי אנוך, נשיא איגוד יבואני הרכב -
מס ירוק - שוק הרכב לקראת 2015. חידושים עתידיים 

והפחתת זיהום אוויר.                  
16:30-17:10  -  ד"ר משה בקר.  מנהל אקדמי )תחבורה( 

מכון הגליל חידושי תחבורה
 "ITS-  בעלי השלכה על תנועה, בטיחות וסביבה"                 

17:10-17:30-  מר גידי קרונין - מרצה מנהל ההדרכה של 
חברת מסלולים.

"כל מה שלא ידעתם על נהיגה אקולוגית"
17:30-17:35  - סיכום

17:35-    ארוחה חגיגית.
* התוכנית כפופה לשינויים

בחסות
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רשויות ירוקות וחוסכות אנרגיה
   A אולם ,AVENUE ,13:30-17:30 ,יום ד', 28 בינואר

יו"ר ומנחה הכנס: אינג' יואל ווייל, מנכ"ל M&S - ניהול וקיימות בע"מ, יו"ר הועדה 
הטכנית לניהול אנרגיה במכון התקנים.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יוצא 
בפרויקט נוסף לקידום ההתייעלות האנרגטית בישראל, 

במסגרתו יבצעו רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, 
מושבים וקיבוצים, תכניות להתייעלות אנרגטית בסיוע 

המשרד. המשרד ישקיע כעשרה מיליון שקלים בכלל 
הפרויקטים. גובה המענק לכל רשות שתזכה יעמוד על עד 

30%-50% מסך ההשקעה.
 המענקים מיועדים לרשויות מקומיות ומועצות אזוריות, 

שהינן צרכניות אנרגיה גדולות, במטרה לעודד ביצוע 
מגוון פרויקטים של השקעה בטכנולוגיה לצורך חיסכון 

באנרגיה. על הטכנולוגיות שעבורן יתקבלו מענקים, 
לעמוד בדרישות סף של יעילות אנרגטית.

ההשקעה צפויה להביא לביצוע תכניות התייעלות בסדר 
גודל משמעותי, שיובילו לצמצום בצריכת האנרגיה של 

הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, לחיסכון במשק 
האנרגיה ולחיסכון כספי לרשויות עצמן.

משתתפי הכנס: ראשי רשויות ומקבלי החלטות- רשויות 
מקומיות, מועצות אזוריות, מושבים וקיבוצים, בכירי 
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, חברות 

העוסקות בהתייעלות אנרגטית.

13:30 - 13:50: דברי פתיחה: אינג' יואל ווייל.
ברכות:

מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי בישראל 
וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות.

מר שמואל ריפמן  - יו"ר מרכז המועצות האזוריות 
בישראל וראש המועצה האזורית רמת נגב.

                                      
13:50 - 14:15: מדיניות משרד התשתיות הלאומיות, 

האנרגיה והמים להתייעלות אנרגטית בישראל וברשויות
מר יחזקאל ליפשיץ - סמנכ"ל משרד התשתיות 

הלאומיות, האנרגיה והמים.

14:15 - 14:40: הצגת פרויקט)ים( של התייעלות 
אנרגטית שבוצעו בעירייה/מועצה מקומית.

עו"ד גיל ליבנה - ראש מועצת שהם ויו"ר הועדה לאיכות  
הסביבה בשלטון המקומי.

14:40 - 15:05:  הצגת פרויקט)ים( של התייעלות 
אנרגטית שבוצעו במועצה אזורית.

מר רני אידן - ראש המועצה האזורית עמק חפר.

 15:05 - 15:20: הפסקת קפה.

 
15:20- 15:45:  התייעלות אנרגטית בערים חכמות.

מר אדי בית הזבדי - מנהל אגף שימור אנרגיה במשרד 
התשתיות  הלאומיות, האנרגיה והמים וראש מנהלת 

ערים חכמות.

15:45 - 16:30:  מושב בנושא: התייעלות אנרגטית 
 ברשויות מקומיות - עבר ועתיד.   

מנחה: אינג' יואל ווייל.
 

מר תמיר ניר, חבר הנהלת עירית ירושלים וי"ור ועדת 
 איכות הסביבה.

מר עילאי הרסגור הנדין, סגן ראש העיר כפר סבא 
 ומחזיק תיק איכות הסביבה וקיימות.

גב. מילכה כרמל, ראש אגף שלטון מקומי, המשרד להגנת 
הסביבה.

גב. טל גולדרט - ממונה על תכנית  "תג הסביבה",  מרכז 
השלטון המקומי בישראל.

מר אוריאל בן-חיים  - ראש תחום חקלאות, קיימות 
וסביבה במרכז המועצות האזוריות בישראל.

 

16:30 - 17:00 :  טקס חלוקת תעודות ל-10 "רשויות 
מקומיות ירוקות ויעילות אנרגטית"

מנחה: ד"ר אשר וטורי
  

* התוכנית כפופה לשינויים

בשיתוףבחסות
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 - עדין  אבנר  פרופ' 
נשיא התערוכה 

אבנר  אמריטוס  פרופסור 
ואיש  יזם  מדען,  מהנדס,  עדין, 
וביישום  במחקר  עוסק  חזון, 
ולמים  בכלל  לסביבה  פתרונות 

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( בע"מ  אחזקות  עדין  מים  לפתרונות 
חברת  ואת  ראשי;  ומדען  כיו"ר  משמש  הוא  שם   )Ltd
 )TreaTec21 Industries Ltd( טריטק21 תעשיות בע"מ

לפתרונות איכות מים.

איתן פרנס
מייסד  הנו  פרנס  איתן 
אנרגיה  חברות  איגוד  ומנכ"ל 
הארגון  בישראל,  מתחדשת 
האנרגיה  תחום  לקידום  המרכזי 

2009 במטרה  בשנת  נוסד  המתחדשת בישראל. הארגון 
אנרגיה  טכנולוגיות  של  המעשי  היישום  את  לקדם 
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
Warwick היוקרתית באנגליה ותואר שני במשפטים מן 

האוניברסיטה העברית בירושלים.

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

בירושלים , תואר שני במדע המדינה במגמת מנהל ציבורי 
מבית  ודוקטורט  בר-אילן  מאוניברסיטת  מקומי  ושלטון 

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

חברי ההנהלה הציבורית 
"CleanTech 2015" של תערוכת
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טכנולוגי,  מיתוג  אוניברסאלי,  תכנון  מתקדמות,  אנרגיה 
האנרגיה  טכנולוגיות  לשוק  הנוגעות  ותחזיות  ניתוחים 

בעתיד.
בעבר, ריכז את עבודת הסניף הישראלי של רשת האנרגיה 
טכנולוגיות  בפיתוח  העוסקת   )OPET( אופט  האירופית 
האירופי  הבלוג  את  ניהל  וכן  ומתקדמות  נקיות  אנרגיה 
לחיסכון באנרגיה בבתי ספר. בשנים האחרונות הוא מעורב 
השביעית,  התוכנית  במסגרת  אירופים  בקונסורציומים 
 EFONET - EFONET FP7 Coordination:ביניהן
וכן  Action addresses-Energy foresight network

 PERFECTION Performance indicators for the
ים  אירופים  בפרויקטים  וכן   -  built environment
הסביבה  על  אקלימיות  בהשפעות  המתמקדים  תיכוניים 

האורבאנית, כגון אי החום העירוני.
ד"ר וטורי מתמחה במדיניות תכנון אורבאני בר קיימא, 
בתחום  טכנולוגית  ומדיניות  ככלל  טכנולוגית  מדיניות 
עוסק  הוא  הקלין-טק..  שוק  זה  בכלל  בפרט,  האנרגיה 
אסטרטגיות  תכניות  עמדה,  ניירות  בגיבוש  היתר  בין 
וביצוע סקרים טכנולוגים. בעל ניסיון בעבודה עם צוותים 

ייעודיים של האיחוד האירופי.

יואל וייל
משנת  הנו  וייל  יואל  אינג 
 M&S של  ומנכ"ל  בעלים   2007
www.( בע"מ  וקיימות  ניהול   -

mansus.com( - חברה מובילה 
הנדסי-כלכלי  לייעוץ  בישראל 

בניה  חלופיות,  אנרגיות  אנרגטית,  התייעלות  בתחומי 
 M&S לקוחותיה של  בין  סיכונים.  וניהול  קיימות  ירוקה, 
נמנים: 7 משרדי ממשלה, צה"ל, 10 רשויות מקומיות, בנק 
מוטורולה  עופר/מליסרון,  עזריאלי,  ובינוי,  שיכון  לאומי, 

וביוטכנולוגיה כללית. 
והנדסי  ניהולי  ניסיון  27 שנות  צבר  וייל  יואל  כן,  לפני 
בכיר בתעשייה בצרפת ובישראל, מתוכן 9 שנים בתעשייה 
אווירית ו-11 שנה כסמנכ"ל אורמת - החברה הישראלית 
המערכת  את  הקים  בה  מתחדשת,  לאנרגיה  הגדולה 
הסביבה  איכות  הבטיחות,  האיכות,  לניהול  המשולבת 
והבקרה הפיננסית )SOX(, וניהל פרויקטים רב תחומיים 

של פיתוח עסקי, שיפור טכנולוגי והורדת עלויות.   
ווייל מכהן כיו"ר הוועדה הטכנית לניהול אנרגיה  יואל 
ולניהול  חברתית  לאחריות  המומחים  בוועדות  וחבר 
יו"ר הוועדה לאנרגיה ואיכות  סיכונים של מכון התקנים, 
 ICC - Israel International Chamber of הסביבה של
Commerce. חבר וועדות האנרגיה ואיכות הסביבה של 

בוועדות  ישראל  מדינת  את  וייצג  התעשיינים  התאחדות 
בינלאומיות לאנרגיה, איכות סביבה ואחריות חברתית. 

וייל בעל תואר שני בהנדסת חומרים, בעל תואר  יואל 
ותואר  סיכונים(  בניהול  תזה  )עם  בסטטיסטיקה  שני 
ראשון בכלכלה. מרצה שנים רבות על נושאי ניהול, אנרגיה 
מכון  של  בקורסים  גדולים,  ציבוריים  בכנסים   - וסביבה 
להשכלה  ובמוסדות  המקומי  השלטון  ומרכז  התקנים 

גבוהה.  

רענן עדין
בתפקידים  פועל  עדין  רענן 
ומו"פ  עסקי  פיתוח  של  בכירים 
היי-טק  של  בינלאומיים  בשווקים 
כולל  שנה,  ל-20  מעל  וקלינטק 
במזרח  שנים  שלוש  של  שהות 

אחזקות  עדין  כמנכ"ל  רענן  מכהן  שנים   4 מזה  הרחוק. 
בייעוץ  המתמחה  חברה   ,)Adin Holdings - AH(
אחזקות  עדין  הנהגתו,  תחת  במים.  טיפול  ופתרונות 
פועלת בפתרון אתגרים רב תחומיים בזירה הבינלאומית, 
רגולציה,  מקיפים,  סקרים  לאומיות,  אב  תוכניות  כגון 
הוליסטית  ועוד, עם הטמעת תפיסה  והדרכות,  סדנאות 
ושימוש  אנרגיה  צריכת  מינימום  של  שיקולים  שכוללת 

חוזר במים.
היוקרתית, חבר ההנהלה  "תלפיות"  בוגר תוכנית  רענן 
מוזמן  מרצה  השלישית,  השנה  זו  קלינטק  של  הציבורית 
ומוסדות  לחברות  ויועץ  בחו"ל  בינלאומיים  בכנסים 

בינלאומיים.

אורית נבו 
למעלה  מזה  עוסקת  נבו  אורית 
הסביבה.  איכות  בתחום  שנה  מ-20 
במשך קרוב לעשור נהלה את מערך 
החברה  של  וההסברה  הדוברות 
מערך  את  הקימה  הטבע,  להגנת 

ובהמשך  בישראל   Greenpeace ארגון  של  הדוברות 
בארד   EuroGreen הסביבה  איכות  מחלקת  את  הקימה 
נבו  "אורית  את  אורית  הקימה   2002 בשנת  תקשורת. 
בקידום  המתמחה  וסביבתית",  תקשורתית  אסטרטגיה 
דיאלוג  ניהול  וקיימות,  סביבה  איכות  נושאי  של  ציבורי 
הידברות,  השונים,  המגזרים  בין  להבנות  והגעה  סביבתי 
קמפיינים  וניהול  סביבתיות,  קואליציות  והקמת  גישור 

ציבוריים סביבתיים. 
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לאנרגיה",  הישראלי  ב"פורום  מנהל  ועד  חברת  נבו 
חברת ועד מנהל ב"נגב בר קיימא", חברה מייסדת בהנהלת 
"פורום מנהלי איכות הסביבה בישראל". בעלת תואר שני 

במדעי המדינה מאוניברסיטת ת"א. 

קונסטנטין בלוז
מנהל  סגן  הוא  בלוז  קונסטנטין 
רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות 

הלאומיות, האנרגיה והמים.
בלוז הינו בעל תואר שני במינהל 
בכלכלה  ראשון  ותואר  עסקים 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בחמש עשרה השנים 
האנרגיה  בתחום  שונים  תפקידים  מילא  האחרונות 
הטבעי  הגז  רשות  מנהל  כסגן  משמש  המדינה;  בשירות 
משנת  והמים  האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות  במשרד 

2010 ועד היום.
במסגרת תפקידו היה אחראי על הכנת פרקים נבחרים 
הממשלה  מדיניות  לבחינת  הבין-משרדית  הוועדה  בדוח 
בנושא משק הגז הטבעי בישראל )דוח צמח(, הוביל מטעם 
המשרד את פרויקט הקמת המתקן לקליטת גז טבעי נוזלי, 
הגז  במשק  הרגולציה  וקביעת  בגיבוש  מרכזי  שותף  היה 
תשתית  לפריסת  החלוקה  מכרזי  הכנת  זה  ובכלל  הטבעי 
הטבעי,  הגז  הולכת  תעריפי  קביעת  במדינה,  הטבעי  הגז 
מתן רישיונות חלוקה ועוד. מזה כ-5 שנים מרצה במסגרת 
פעיל  ומשתתף  ולסביבה  לאנרגיה  המכון  של  הקורסים 

בכנסים החשובים ביותר בתחום האנרגיה בארץ. 

יחזקאל ליפשיץ
יחזקאל ליפשיץ משמש כסמנכ"ל 
במשרד  ומים  אנרגיה  תשתיות 
האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות 
אחראי,  תפקידו,  במסגרת  והמים.  
בין היתר, על גיבוש מדיניות בנושא 

במגזרים  אנרגטית   התייעלות  תשתית,  משאבי  ניהול 
השונים והוצאה אל הפועל של פרויקטים רבים להתייעלות 
לפני  בישראל.  המים  משק  מדיניות  גיבוש  וכן  אנרגטית 
כן, ריכז את תחום התחבורה, המים והגז הטבעי ביחידת 
המונופולים ברשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר. 
שונות,  ממשלתיות  בחברות  המדינה  כנציג  שימש  הוא 
נתיבי  הטבעי,  הגז  נתיבי  ישראל,  רכבת  מקורות,  ביניהן 
בעל תואר שני במנהל  ליפשיץ  ועוד.  מר  )מע"צ(  ישראל 

עסקים עם התמחות במימון ובשיווק ותואר ראשון במדעי 
ומינהל עסקים, שניהם מהאוניברסיטה העברית  המחשב 

בירושלים. 

אדי בית הזבדי
מנהל  הוא  הזבדי  בית  אדי 
וניהול  אנרגיה  לשימור  המחלקה 
לתשתיות  במשרד  חכמות",  "ערים 

לאומיות, אנרגיה ומים. 
אדי הוא מומחה לשימור אנרגיה 
בוועדות  חבר  הזבדי  בית  אנרגטית.  ליעילות  ומומחה 
ושל   2050  -  2015 הלאומית  האנרגיה  לתכנית  הייעוץ 
 ,Smart Cities Barcelona והתערוכה  הוועידה 

המתקיימת בספרד. 

נאור ירושלמי
נאור ירושלמי מכהן כמנכ"ל "חיים 
ארגוני  של  הגג  ארגון   - וסביבה" 
)ע"ר( ושימש  בישראל  הסביבה 
וכיועץ  כסמנכ"ל הארגון  בעבר 
הסביבה. לפני-כן  לארגוני  תקשורת 
וכמנהל  הסביבה  לאיכות  המשרד  כדובר  ירושלמי  שימש 
ירושלמי  בוושינגטון.  ישראל  בשגרירות  ציבור  קשרי 
סביבתיים  ציבוריים  האחרון אירועים  הוביל בעשור 
מרכזיים,ובהם יום איכות הסביבה בכנסת, טקס ה"גלובוס 

הירוק" השנתי ואת אירועי "שעת כדור הארץ".
מרכז  תכנית "עמיתי הסביבה" של  בוגר  הוא  נאור 
המדינה  במדעי  ראשון  תואר  בעל  השל לקיימות, 
שני במדיניות  לתואר  ולומד  תל-אביב  מאוניברסיטת 
פעילותו  במסגרת  תל-אביב.  באוניברסיטת  ציבורית 
הציבורית נאור מייצג את ארגוני הסביבה במליאת רשות 
הטבע והגנים, ובעבר כיהן כחבר מועצת עיריית נס ציונה 

ויו"ר ועדת איכות הסביבה העירונית.
"חיים וסביבה" - ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, 
הארץ,  רחבי  מכל  סביבתיים  ארגונים  כ-130  מאגד 
איכות  לקידום  פעולה  ודרכי  תחומים  במגוון  הפועלים 
מאז  וחברתי.  סביבתי  וצדק  הציבור  בריאות  הסביבה, 
הקמתו בשנת 1974, פועל חיים וסביבה לחיזוק השפעתם 
בישראל,  סביבתית  מדיניות  קידום  הסביבה,  ארגוני  של 
בכל  החלטות  קבלת  בתהליכי  הציבור  מעורבות  והגברת 

המגזרים. ב-2015 חיים וסביבה מציין 40 שנה להיווסדו.
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Hanwha Solar

MaengYoon Kim :מנכ"ל
מנהל שיווק: ערן קופל

תחומי עיסוק: יצרן פאנלים סולארים
כתובת: רחוב דפנה 9, מודיעין

טלפון: 052-3367997
פקס:  08-9759192

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

 P.E.I. - עצמאות אנרגטית פרטית                             
מנכ"ל: יצחק קיאלי

מנהל שיווק: ענבל כהן
תחומי עיסוק: הקמת תחנת כוח פרטיות, מבוססות גז 

טבעי. יצור חשמל משולב קיטור מים חמים / קרים, אוויר 
חם/ קר. הכל לפי צרכי הלקוח .החל מ1 מגהוואט, לחיסכון 

ניכר בהוצאות האנרגיה של המפעל/ארגון. במימון מלא 
BOT - אפשרות לשותפות.

כתובת: הארזים 28 מוצא עילית
טלפון: 050-5689-604

פקס: 02-5340991
ikialy@gmail.com :דוא"ל

WWW.PEINRG.COM :אתר

AWCS
מנכ"ל: אמיר

מנהל שיווק: אלון
תחומי עיסוק: מערכות ניקוי אוטומטיות למערכות 

סולאריות. טיפול במים. טכנולוגיות ננוטכנולוגיה 
מתקדמות לטיהור אויר ומים.

כתובת: מושב רם און ת.ד. 67 מיקוד 1920500
טלפון: 052-8344180

פקס: 077-4241615
amir.etziony@gmail.com :דוא"ל

FESTechnologies
מנכ"ל: מיגירוב ולרי

מנהל שיווק: אהרון לוי-פורסייט 

תחומי עיסוק: פסט טכנולוגיה היא חברת סטארט-אפ 
המשתמשת בננו טכנולוגיות לצורך פיתוח של התקני 

אחסון אנרגיה אשר נטענים במהירות ומסוגלים לאגור 
אנרגיה לזמן רב. מוצרי החברה יחוללו מהפכה באופן 

היצור, איחסון ושימוש באנרגיה.
כתובת: רח' בן צבי 9, באר שבע, ישראל

טלפון: 072-2502237
פקס: 072-2502238

 migirov@gmail.com , invest@b24online.com :דוא"ל
festechnology.com :אתר

Israel NewTec
מנכ"ל: משרד הכלכלה
מנהל שיווק: עדי יפת

תחומי עיסוק: קידום תעשיית הקלינטק הישראלית- מים 
ואנרגיה מתחדשת

כתובת: בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון: 02-666-2607, פקס: 02-666-2938

adiy@economy.gov.il :דוא"ל
www.israelnewtech.gov.il :אתר

Trina Solar Limited
 Senior sales manager - :מנהל מכירות בכיר בישראל

 Li Daoyi
תחומי עיסוק: אנרגיה סולארית

apmea@trinasolar.com :דוא"ל
www.trinasolar.com :אתר

אגרולן
מנכ"ל: יהודה גליקמן

מנהל שיווק: משה אוחנה
תחומי עיסוק: פתרונות לסביבה ירוקה, קומפוסטרים, 

מכונות קומפוסט, מיכלי אצירה לפסולת אורגנית, מיכלי 
הפרדה ואיסוף פסולת, ציוד עזר להכנת קומפוסט, תחנות 

מטאורולוגיות, חיסכון במים ובחשמל, בדיקות קרקע, 
חקלאות מדייקת

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

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

www.agrolan.co.il :אתר

קטלוג מציגים
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אולטרייד מיחזור
מנכ"ל: גדי רייכמן

תחומי עיסוק: חברת אולטרייד מיחזור בעלת ידע 
וטכנולוגיה מהמתקדמים בעולם למיחזור ושימור מוצרי 

אלקטרוניקה ומחשוב. למעלה מעשור, החברה מובילה את 
תחום המיחזור האלקטרוני בישראל בעזרת ידע ומיכון 

 ISO9001+14001 חדשניים בעלת
כתובת: הברזל 2, רמת החייל, ת"א.

טלפון: 073-2633333
פקס: 03-5756588

dolev@atrecycling.com :דוא"ל
www.AllRecycling.co.il :אתר

אורמש אחזקות
מנכ"ל: רן ליפציגר

מנהל שיווק: אמנון לוי
תחומי עיסוק: אורמש הינה חברת התקנה, יעוץ והנדסה, 

המתמחה בתחום המערכות הפוטוולטאיות. אורמש תכננה 
ובנתה מאות מערכות בהסדרות מונה נטו, הבינוניות, 

העסקיות, והביתיות בארץ ובחו"ל. בין לקוחותינו יזמים, 
תעשיינים, עיריות, קיבוצים, חקלאים וחברות החזקת 

נכסים.  
כתובת: רח' ההדרים ת.ד 112, עין ורד 40696

טלפון: 076-5401300
פקס: 076-5465625

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

אי סייב בע"מ
מנכ"ל: אמיר דואניס

מנהל שיווק: אורי שמש
תחומי עיסוק: חברת eSave מייצרת ומשווקת מוצר ייחודי 

פרי פיתוחה, המביא לשיפור באיכות החשמל הנכנס 
למבנה, ייצוב המתח ולחיסכון בצריכת החשמל הנע בין 

10%-18%. המערכת מאריכה את חיי הציוד החשמלי 
ומקטינה את עלות תחזוקתו.

כתובת: רח' גולן 1, ת.ד. 1111, איירפורט סיטי נתב"ג 
70100

טלפון: 03-5299992
פקס: 03-5282775

info@esave.co.il :דוא"ל
www.esave.co.il :אתר

איסרד - המינהלת הישראלית למו"פ 
האירופי

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

תחומי עיסוק: איסרד מקדמת השתתפות של גופים 
ישראלים במרחב המחקר האירופי. פועלת בערוצים 

שונים ביניהם: תוכנית הורייזן 2020; תוכנית יוריקה, 
תוכניות דו-לאומיות; EEN ותוכניות המשלבות מימון 

לאומי ומימון של האיחוד האירופי.
כתובת: רחוב המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5118122
פקס: 03-5170020

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

 אלפא לוואל אינטרנשיונל אנג, 
ינירינג א.ב

מנכ"ל: ענת לבנת חיימוביץ
מנהל שיווק: שחר גולדשטיין

תחומי עיסוק: טיפול בשפכים, טיפול במים, מעבר 
חום, שינוע נוזלים, הפרדה צנטריפוגלית, הפרדה 

ממברנאלית, תעשייה כימית, תעשיית המזון, תעשיית 
הפרמטבטיקה וביו טכנולוגיה, אנרגיה

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

פקס: 09-8650049
anat.livnat@alfalaval.com :דוא"ל

www.alfalaval.com :אתר

אסופתא - תאגיד מיחזור בע"מ
מנכ"ל: ירון ברדוגו

מנהל שיווק: כרמית מימון
תחומי עיסוק: איסוף ומחזור חומרי גלם

כתובת: ,ת.ד 10283 חיפה 29210, משרדים: אבא אבן 
1, הרצליה פיתוח

טלפון: 1-700-504-507
פקס: 04-8721682

yaron@asofta.co.il :דוא"ל
asofta@asofta.co.il :אתר
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אסקו
מנכ"ל: דן בר משיח

מנהל שיווק: אלי חנין
תחומי עיסוק: התייעלות אנרגטית, במודל אסקו, 

מתאים למפעלים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, בתי 
מלון ועוד.

כתובת: רח' פנחס רוזן 72 תל אביב 69512
טלפון: 03-6480042

פקס: 03-6480093
escoisrael@escoisrael.com :דוא"ל

www.escoisrael.com :אתר

R.T.S אפיק
מנכ"ל: רז כראדי

מנהל שיווק: הדר דאר
תחומי עיסוק: קבוצת אפיק היא חברה המתמחה במיחזור 

כל סוגי המתכות, מוצרי החשמל וגריטת רכבים. החברה 
רשומה באתר המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה 

כאתר מורשה
כתובת: ש"ד בני ברית 2, ת"ד 12689, אשדוד

טלפון: 08-9397711, פקס: 08-6223003
office@afik-group.co.il :דוא"ל

AFIKGROUP.WORDPRESS.COM :אתר

אר. סי. אס 
מנכ"ל: אבי ילון 

מנהל שיווק: דינה נאמן 
 RCS Solar is a leading distributor of :תחומי עיסוק
 PV panels and inverters worldwide and has sold
 PV products in 12 European countries, has over
 80 business partners - many of whom are repeat

buyers - and hundreds
כתובת: רח, זבוטינסקי 168, בני ברק 5361

טלפון: 03-615-9999
פקס: 03-615-8876

sara@rcs.com :דוא"ל
www.rcssolar.com :אתר

ב
בול טק אנרג'י
מנכ"ל: אילן וקסלר

מנהל שיווק: אילן וקסלר
תחומי עיסוק: טיפול במים וחיסכון באנרגיה

טלפון: 03-9021884
פקס: 03-9021884

ilan.kessler@balltech.co.il :דוא"ל
www.balltech.co.il :אתר

ביופיד
מנכ"ל: דר' נמרוד ישראלי

מנהל שיווק: דר' נמרוד ישראלי
תחומי עיסוק: הדברה ידידותית לסביבה של זבובי פירות

כתובת: ת.ד. 82 כפר טרומן 7315000
טלפון: 03-9742021

פקס: 153-39742000
nisraely@biofeed.co.il :דוא"ל

www.biofeed.co.il :אתר

בית לגן  מחזור וטיהור מים אפורים ביתיים 
בע"מ

מנכ"ל: ד"ר משה ארנסט
מנהל שיווק: ד"ר משה ארנסט

תחומי עיסוק: "בית לגן" מפתחת, משווקת ומתקינה 
מערכות מתקדמות לטיהור ומחזור מים אפורים ביתיים, 
לצורך שימוש חוזר להשקיית הגינה הביתית והדחת מים 
באסלות השירותים הביתיים, בטכנולוגיה הייחודית של 

.mini wetland
כתובת: שוהם 19 מצפה יריחו ד.נ. ערבות הירדן 9065100

טלפון: 054-7472113, פקס: 02-5352113
yehudite8@gmail.com :דוא"ל

www.bayitlegan.co.il :אתר

ג
ג'ינקו סולאר

מנכ"ל: קנפגינג צ'ן 
מנהל שיווק: צח דותן 

תחומי עיסוק: אנרגיה סולארית
 ,Yanggao Road דרום No.428 ,2' 16, בניין מסF :כתובת

שנחאי, סין
טלפון: 054-4610737, פקס: 077-4668458

zack.dotan@jinko.co.il :דוא"ל
www.jinkosolar.com :אתר
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גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג 
)GKH( 'ושות

מנכ"ל: ארז כהני
מנהל שיווק: הדס שמעוני

תחומי עיסוק: משרד GKH מתמחה במגוון תחומים, 
ביניהם: דיני חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון, 

טכנולוגיה והון סיכון, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים 
עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, 

דיני עבודה ומיסוי.
כתובת: מרכז עזריאלי 1, תל אביב 670110

טלפון: +972-3-6074444
פקס: 972-3-6074422

hadassh@gkh-law.com :דוא"ל
www.gkh-law.com :אתר

ד
ד"ר אשר וטורי, תכנון וייעוץ סביבתי

מנכ"ל: אשר וטורי
מנהל שיווק: אשר וטורי

תחומי עיסוק: תכנון עירוני, ייעוץ סביבתי, שיווק ירוק, 
אחריות תאגידית

כתובת: הזמיר 5, הוד השרון, 45350
טלפון: 972-52-2508345+

פקס: 972-52-2508345+
amosvat@gmail.com :דוא"ל

www.ecoknowledge.co.il :אתר

ה
המכללה האקדמית נתניה

מנכ"ל: יוסי זעירא
מנהל שיווק: דורית הלדנברג - שרל

תחומי עיסוק: מנהל עסקים, מדעי המחשב, משפטים, 
ניהול מערכות מידע, ביטוח, תקשורת, מדעי ההתנהגות, 

בנקאות ושוק ההון, נדל"ן
כתובת: האוניברסיטה 1 נתניה 

טלפון: 09-8637116
פקס: 09-8650049

dorith@m.netanya.ac.il :דוא"ל

www.netanya.ac.il/Pages/default.aspx :אתר

ח
ח"ן חימום נוזלים
מנכ"ל: מוטי אדלשטיין

מנהל שיווק: אורן אמתי
תחומי עיסוק: חימום מים יעיל לצרכנים גדולים כגון: 

מפעלי תעשיה, בתי מלון, בסיסים צבאיים, בתי אבות, 
פנימיות. החברה יצרנית של מכשיר חימום מים אינדוקטבי 

ייחודי המונע ליגיונלה, משלים ומגבה את משאבת החום. 
כתובת: ת.ד 1014 שדרות 8700101 ישראל

טלפון: 08-6758338
פקס: 08-6750034

chen@uheat.co.il :דוא"ל
http://www.uheat,co.il :אתר

חופית
מנכ"ל: אבנר חגי

מנהל שיווק: חיים אלגווי
תחומי עיסוק: יצור תאי בקרה פלסטיים תת קרקעיים, 

מפרידי שומן ומפרידי שמן דלק גרביטציונים
כתובת: קיבוץ כנרת עמק הירדן

טלפון: 04-6759530
פקס: 04-6759518

yoava@hofit.com :דוא"ל
www.hofit.com :אתר

ט
טביב

מנכ"ל: עופר טביב
מנהל שיווק: אייל טביב

תחומי עיסוק: איכות הסביבה ,ניהול פסולת כוללת, גיבוי 
וטיפול באירועי חומ"ס, טיפול בקרקעות מזוהמות, פינוי 

וטיפול בפסולת אלקטרונית, פינוי וטיפול בפסולת למחזור 
-מורשה תאגיד תמיר, טיפול במפרידי שומן ושמן דלק

כתובת: החרושת 4 פתח תקוה 
טלפון: 03-9776809, פקס: 03-9776872

saritd@tabib.co.il :דוא"ל
TABIB.CO.IL :אתר
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טריטק 21 תעשיות בע"מ
מנכ"ל: שגיא בן ישי

מנהל שיווק: עמרי מרון
תחומי עיסוק: טריטק21 מתמחה בפיתוח, הקמה ותפעול 

של מתקני מתקדמים לטיפול בשפכים ללא עודפי בוצה 
אורגנית

כתובת: מגדל משה אביב קומה 49 רח' ז'בוטינסקי 7 ר"ג 
5252007

טלפון: 03-6114927
פקס: 03-6114928

omri@treatec21.com :דוא"ל
www.treatec21.com :אתר

ל
ליצ'י תרגומים

מנכ"ל: גב' מיכל חפר
מנהל שיווק: רעות שפר

תחומי עיסוק: שירותי תרגום: כתובים, בעל פה, 
וסימולטני.

כתובת: ת.ד 18 תלמי מנשה, באר יעקב, מיקוד 70300
טלפון: 08-9155558

פקס: 153-8-9155558
lichi@lichi.co.il :דוא"ל

WWW.LICHI.CO.IL :אתר

מ
מ.א.י תאגיד מחזור אלקטרוניקה

מנכ"ל: אמנון שחרור ודן הלמן
מנהל שיווק: גבי רוזינגר

תחומי עיסוק: תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל - גוף 
יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה

כתובת: בית שמאי 10 תל אביב
טלפון: 077-2188446
פקס: 153772188446

amnon@mai.org.il :דוא"ל
www.mai.org.il :אתר

מבל - מערכות בטחון לישראל בע"מ
מנכ"ל: דן בלוך

מנהל שיווק: אלה בלוך
תחומי עיסוק: החברה הוקמה ב1975 ע"י  דויד בלוך 

במטרה להציע פתרונות תהליכים לתעשיה. כיום החברה 
מציעה פתרונות טכנולוגים להפרדת מוצקים ונוזלים )ע"י 

סינון, צנטריפוגה, מיקרו-פילטר(, איוד, ייבוש, טחינה, 
ניפוי, זיקוק

כתובת: בן יהודה 198א תל אביב
טלפון: 03-5464578

פקס: 03-5464569
info@mbl.co.il :דוא"ל

/http://www.mbl.co.il :אתר

מגמה ירוקה
מנכ"ל: מור גלבוע

מנהל שיווק: מיטל שפר 
תחומי עיסוק: מגמה ירוקה היא ארגון המתנדבים 

הסביבתי הגדול בישראל. אנחנו פועלים בקמפוסים 
ובקהילות בכל רחבי הארץ במטרה למנוע עוולות 

סביבתיות ולהשפיע על מקבלי ההחלטות לקדם מדיניות 
סביבתית וצודקת. 

כתובת: השפלה 3, תל אביב 
טלפון: 077-2102003

פקס: 077-2102003
green.community@green.org.il :דוא"ל

/http://www.green.org.il :אתר

מדי תעש
מנכ"ל: אלי מץ

מנהל שיווק: לירון מץ
תחומי עיסוק: תכנון, הקמה ואספקה )Turn Key( של 

תחנות כוח מוזנות גז טבעי/ביו-גז/גז מטמנות. מדי תעש 
 GE Jenbacher הנציגה הרשמית בישראל של חברת

יצרנית מנועי גז. מדי תעש הקימה 10 תחנות כוח בישראל 
בניהן פרויקט שפד"ן.

כתובת: יד חרוצים 6, כפר סבא
טלפון: 09-7669903

פקס: 09-7669904
lironmatz@mdts.co.il :דוא"ל

www.mdts.co.il :אתר
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מועצת נאות חובב
מנכ"ל: ראש המועצה, אנדריי אוזן

מנהל שיווק: מנכ"ל המועצה, אמנון בן דהן
תחומי עיסוק: הפארק האקו תעשייתי הראשון בישראל 
הוא עוגן כלכלי מרכזי בנגב ומודל ייחודי לתעשייה בת 

קיימא וצמיחה ירוקה בישראל ובעולם. המועצה מפקחת 
אחר הפעילות התעשייתית בפארק ודואגת לפיתוח האזור 

ומתן השירותים למפעלים 
כתובת: ת.ד. 360 באר שבע 84102

טלפון: 08-6543118
פקס: 08-6543131

dover@neho.org.il :דוא"ל
/http://neot-hovav.org.il :אתר

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

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

מעבדת שרות השדה גילת - חברה כלכלית 
בני שמעון

מנכ"ל: ד"ר רעיה וולקן
מנהל שיווק: ד"ר רעיה וולקן

תחומי עיסוק: המעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית 
להסמכת מעבדות בתקן בינלאומי ISO17025 לבדיקות 
מים וקרקע משנת  2006 ומוכרת ע"י משרד הבריאות. 

המעבדה מבצעת בדיקות אנליטיות במים לסוגיהם 
כולל קולחין ושפכים, בהתאמה לתקנים השונים 

כגון כללי תאגידי מים וביוב 7021  7387.    מעבדת 
גילת שמה דגש מיוחד על שרות איכותי, מקצועי 

ואדיב ללקוחותיה.  המעבדה מבצעת בדיקות בקרקע 
חקלאית, קרקע מזוהמת, צמחים, בוצה מסוגים 

שונים, מצעי גידול, קומפוסט ודשן.  מספקת מידע 
מקצועי לחקלאים ע"י ביצוע בדיקות במהלך הגידול 
המאפשרות יישום תשומות באופן מדויק וכן סקרי 

קרקע לפני תחילת הגידול לבחינת התאמה לחקלאות 
בארץ ובעולם. 

כתובת: מרכז מחקר גילת
טלפון: 08-9928680

פקס: 08-9928681
gilatlab@bns.org.il :דוא"ל

/http://bns.org.il/he-IL/169 :אתר

משה גלאם
מנכ"ל: משה גלאם

מנהל שיווק: אלי גלאם
תחומי עיסוק: 1.גריסה והשמדת מדיה מגנטית. 

2.פירוק ופינוי מפעלים/חברות/מלאי מחסנים/מטוסים/
שנאי ענק.

3.קניית ומכירת פסולת מתכות מכל הסוגים.
4. קניית ציוד אלקטרוני, ציוד מעבדה ותכולת מפעלים.

כתובת: שדה עוזיהו 35, 79260 ישראל
טלפון: 08-6325238

פקס: 08-8655752
surplusoffice1@gmail.com :דוא"ל

WWW.GLAM-GROUP.CO.IL :אתר

משרד התשתיות הלאומיות, אנרגיה ומים
מנכ"ל: אורנה הוזמן בכור

תחומי עיסוק: המשרד לתשתיות לאומיות, אנרגיה ומים 
אחראי על כלכלת האנרגיה ועל מקורות האנרגיה ומשאבי 
הטבע של מדינת ישראל: חשמל, דלק, גז טבעי, גז בישול,  

שימור אנרגיה, מים, ביוב, חיפושי נפט, מחצבים, מחקר 
מדעי האדמה והים ועוד

כתובת: רחוב יפו 216, תא דואר 36148, ירושלים, מיקוד: 
9136002

טלפון: 1-700-50-70-30
פקס: 04-8660189

maors@energy.gov.il :דוא"ל
www.energy.gov.il :אתר
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חברי הוועדה: 
* ד"ר דיויד כץ, מאוניברסיטת חיפה

* נאור ירושלמי, מנכ"ל ארגון "חיים וסביבה"
* עו"ד צבי לוינסון, המתמחה במשפט סביבתי.

* נציגות האגף לשימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.
* וויצמן משיח, מהמועצה לארץ ישראל יפה.

אות "הרשות הירוקה" יוענק לרשויות הזוכות בטקס מיוחד בכנס 
"התייעלות אנרגטית ברשויות"

שנערך בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות ומשרד התשתיות 
הלאומיות האנרגיה והמים,

חברי הועדה לבחירת 

"10 הערים והרשויות 
הירוקות בישראל"

יו"ר הועדה, ד"ר אשר וטורי ממכללת עמק יזרעאל

במסגרת תערוכת קלינטק הבינלאומית ה-19  
יום ד' ה-28.1.15 בשעה 16:30
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נ
נופר אנרגיה
מנכ"ל: נדב טנא

מנהל שיווק: ליאור היערי
תחומי עיסוק: אנרגיה סולארית, חשמל פרטי, גנרציה / 

קוגנרציה וגז טבעי
כתובת: קיבוץ כפר מנחם, מיקוד 7987500

טלפון: 052-4825888, פקס: 072-2456108
nadav@nofar-energy.co.il :דוא"ל

www.nofar-energy.co.il :אתר

ניו-הום
מנכ"ל: יורג מיכאל בירווירט

תחומי עיסוק: פתרונות קצה למחזור פסולת אורגנית ומי 
שפכים

כתובת: קצרין
טלפון: 09-8996966

פקס: 09-8991876
newhomeisrael@gmail.com :דוא"ל

www.newhomeisrael.com :אתר

ס
סופרגום 83 בע"מ

מנכ"ל: אילן גשייט
מנהל שיווק: איל כהן

תחומי עיסוק: מוצרי גומי, מוצרי פלסטיק, מיגון, אטימה 
ופיתוח

כתובת: שונצינו 11, תל-אביב
טלפון: 03-5622333, פקס: 03-5622345

judye@supergum.co.il :דוא"ל
www.supergum.co.il :אתר

סי.קיו.אם
מנכ"ל: צבי לבני

מנהל שיווק: צור בן דוד
תחומי עיסוק:  CQM מפתחת, מייצרת ומשווקת ציוד 
להתייעלות אנרגטית ולטיפול במים – ללא כימיקלים, 
למגזרי התעשייה, הכוח וה HVAC. החברה משווקת 

את מוצריה ביותר מ-30 שווקים ברחבי העולם. מערכות 
חדשות לטיפול בחיידק הלגיונלה.

כתובת: קבוץ גבעת השלושה
טלפון: 03-9732080, פקס: 03-9732059

shuli@cqm-tech.com :דוא"ל
WWW.CQM-TECH.COM :אתר

ע
ע.נ.פ ציפויים ועבודות הנדסיות בע"מ

מנכ"ל: יגאל סטריאנוב
תחומי עיסוק: ע.נ.פ הינה חברה אשר מתמחה בשירותים 

הנדסיים לתעשייה ובניין בתחום הציפויים, הבטון 
והאיטומים המיוחדים

כתובת: ת.ד 1230 קריית חיים 7610504
טלפון: 04-8732771, פקס: 04-8732771

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

עדין אחזקות - ייעוץ ופתרונות מים
מנכ"ל: רענן עדין

תחומי עיסוק: ייעוץ ופתרונות לאתגרי מים רב תחומיים, 
איכות מים, רגולציה, תכנון ארוך טווח, מים ואנרגיה, 
בהסתכלות הוליסטית על מערכת המים ומעגל המים 
המקומי והכללי. כנסים, הדרכות, קורסים בינלאומיים.

כתובת: הסדנאות 11, הרצליה פיתוח
טלפון: 09-3737300

פקס: 153-9-749-0977
contact@adinholdings.com :דוא"ל

www.adinholdings.com :אתר

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
מנכ"ל: שלומציון לולו

מנהל שיווק: מירי בלום
תחומי עיסוק: המכללה נוסדה במטרה לפתח ולקדם 

תשתית אנושית של מהנדסים איכותיים ויצירתיים אשר 
יצעידו קדימה את התעשיות עתירות הידע והטכנולוגיה. 

ייחודה של המכללה הוא בהתמקדות האקדמית בתחום 
הנדסה בלבד.

כתובת: יעקב שריבום 26, רמת בית הכרם ירושלים 9103501
טלפון: 02-6588000

פקס: 02-6588001
miris@jce.ac.il :דוא"ל

www.jce.ac.il :אתר
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עמית סולאר
מנכ"ל: יגאל ראובני

מנהל שיווק: נטלי דמידוב
תחומי עיסוק: אנו פועלים בתחום הסולארי משנת 2008, 

אנו מנהלים ומבצעים פרויקטים סולאריים במגוון רחב, 
מתכנון ואישור ועד לחיבור בחח"י עם גמר התקנת 

המערכת, הקמנו מעל 200 מערכות של 50KW,עשרות 
מערכות בינוניות וקטנות.

כתובת: מושב בצת, ת.ד 87
טלפון: 04-9875966

פקס: 04-9875955
igal@amitcom.co.il :דוא"ל

http://www.amitsunsolar.co.il :אתר

פ
פארגון )דן כנסים(

מנכ"ל: מר עופר גיל
תחומי עיסוק: כנסים ותערוכות

כתובת: מדינת היהודים 60A, ת.ד 4195, הרצליה פיתוח, 
4676652

טלפון: 972-3-576-7700+
פקס: 972-3-613-3341+

mnorman@paragong.com :דוא"ל
www.paragong.com :אתר

פורטל נט
מנכ"ל: איילת אורון

מנהל שיווק: איילת אורון
תחומי עיסוק: פורטלים מקצועיים לתחום המים, 

החקלאות והחשמל.
www.hasmalnet.co.il אתר חשמלנט

www.agronet.co.il אתר אגרונט
www.maimnet.co.il אתר מיםנט
www.farmnet.co.il אתר משקנט

כתובת: כפר סבא
טלפון: 050-4009974

פקס: 072-2128787
aoron@012.net.il  :דוא"ל

www.maimnet.co.il :אתר

ירחון משוב חקלאות מביא לקוראיו מידע מגוון על ענף החקלאות בארץ ובעולם f טכנולוגיות ומוצרים 
חדשים f תחקירים וידיעות בלעדיות מענף החקלאות f ניתוח ומידע על חברות בתחום החקלאי ותוצאותיהן 

העיסקיות f מדורים: חדשות, חדשות בשטח, חדשות בעולם, תערוכות בעולם, טיפטופים, מינויים ועוד.

  www.agro.mashovgroup.net :טלפון למצטרפים: 08�6273838  אתר משוב

ירחון החקלאות המוביל בישראל
גיליון מס' 278, מרס 2012, ניסן תשע"ב  25 ש"ח 
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מהדורה מיוחדת לענפי הצומח

עמ' 
4

יוסי ישי, המנכ"ל הוותיק של משרד 
החקלאות והאיש הכי משפיע בחקלאות 
בישראל, מספר על המו"מ לביטול מס 

המעסיקים וחושף: החקלאים יקבלו את רוב 
ראיון, עמוס דה-וינטר, עמ' 40הכסף שמגיע להם מאגרקסקו

תמונות בתערוכה

סרקו לצפייה בסמארטפון

יודע חקלאי פיקח

כת
רו

תע
ם 

כו
סי

חג אביב שמח

חחמח

ש
אב חג

עמית זיו, מגדל דגים, קיבוץ משאבי-שדה

פנים צרובי-שמש, אצבעות מיובלות מעבודת האדמה - ובטן מלאה: החקלאים הישראלים 
שזורעים בדמעה, מתקשים מאוד לקצור ברינה f פרוייקט מיוחד, עמוס דה-וינטר עמ' 32-12

החקלאים

צילום: אבי פז

קטלוג מציגים, עמ' 89-70

ירחון החקלאות המוביל בישראל

גיליון מס' 277,  פברואר 2012, אדר תשע"ב  25 ש"ח 

מהדורה מיוחדת לתערוכת

ירחון החקלאות המוביל בישראל

מהדורה מיוחדת לענפי הצומח

גיליון מס' 282, יולי 2012, אב תשע"ב  25 ש"ח 

שדה אורז באסיה: שיעור 

העלייה הנוכחי ביבולים לא 

יספיק לענות על הביקוש, 

שייווצר כתוצאה מהגידול 

באוכלוסייה

החזון של ענקית החקלאות העולמית "סינג'נטה" להתמודדות 

מעשית עם משבר המזון העולמי  אבי פז, עמ' 52

ענפי הפלפל, תפוחי האדמה והגזר סיימו עונת ייצוא לא טובה. "משוב חקלאות" 

יזם רב-שיח בין יצואנים ומגדלים, שניסו להבין היכן הצלחנו, איפה אנחנו 

טועים ובמה נוכל עוד להשתפר. חיים אלוש ועמוס דה-וינטר

ראיון עם גיא בינשטוק, 

מנכ"ל "מהדרין תנופורט"
עמוד 64

ראיון עם עודד יעקובסון, 

מנכ"ל "גליל אקספורט"
עמוד 39

יוצאים במכולות

עמ' 4
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רוצה להרוויח יותר מהחקלאות?
הירחון המוביל בחקלאות כבר 25 שנה ברציפותהצטרף למשפחת המנויים של
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23-24 ביוני 2015, גני התערוכה, תל-אביב
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ההרשמה לשנת 2015 בעיצומה 

לפרטים נוספים ורישום: טל: 08-6273838, פקס: 08-6270950
info@mashov.net, www.agro.mashovgroup.net :מייל

כולם מדברים 
רק עליה...

23-24 ביוני 2015, גני התערוכה, תל-אביב
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פשוט ירוק
מנכ"ל: גיא סער

מנהל שיווק: נאוה קלי
תחומי עיסוק: דשא סינטטי, דק סינטטי, תאורה סולארית 

ומשטחי בטיחות
כתובת: ת.ד 248 מושב גבעתי

טלפון: 072-2215000
פקס: 072-2215010

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

ק
ק.ב תעשיות מחזור

מנכ"ל: גיא קריסטל
תחומי עיסוק: ק.ב. תעשיות מחזור בע"מ, חברה מובילה 

בתחומה, העוסקת במחזור פלסטיק שמקורו בפעילות 
חקלאית לטובת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה.

כתובת: העבודה 3 ת.ד. 704 אזור תעשייה בית שאן, 
1171500

טלפון: 04-6481444
פקס: 04-9811019

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

ר
רוזנברג איכות חיים

מנכ"ל: אגר' גיל רוזנברג
תחומי עיסוק: ייעוץ אגרונומי וטכנולוגיות מים. מעבדה 

מוסמכת למז"חים ומשאבות דשן
כתובת: רח' הגליל 36, אור יהודה 60202

טלפון: 03-6341915 050-7889950
פקס: 072-2766519

giluckly@zahav.net.il :דוא"ל
www.rosenberg-agronom.com :אתר

ש
שאול גואטה בע"מ

מנכ"ל: אסף גואטה, ניר גואטה
מנהל שיווק: אסף גואטה

תחומי עיסוק: רכישת מגוון מתכות, אפיון , מיון ועיבוד 
מתכות למיחזור, מכירת מתכות מעובדות למפעלי התכה 

ברחבי העולם ובשוק המקומי, רכישת מוצרי אלקטרוניקה, 
אפיון, מיון, הפרדה ומכירה למיחזור.
כתובת: העוגן 9 אזה"ת צפוני אשדוד

טלפון: 03-9564305
פקס: 03-9564304

yarivye@gmail.com :דוא"ל
gueta-ltd.co.il :אתר

שורו מחזור
מנכ"ל: רון וולקן

מנהל שיווק: שילה לוי
תחומי עיסוק: מיחזור פסולת אלקטרונית

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 90, מתחם קניאל, פתח תקווה
טלפון: 03-5560501

פקס: 03-5560401
info@shuru.co.il :דוא"ל

www.shuru.co.il :אתר

שער כימיקלים בע"מ
מנכ"ל: יעקב קסטנבאום

מנהל שיווק: שרון קסטנבאום
 ENVIRO-CHEM™* תחומי עיסוק: שיווק מוצרי

למניעת מפגעי ריח בשפכים תעשייתיים, מתקני טיהור 
שפכים, מערכות ביוב, מטמנות ועוד. המוצרים מבוססים 

על POCA – טכנולוגיה ידידותית לסביבה, המנטרלת 
ריחות באמצעות שינוי כ

כתובת: ת.ד 12085,פארק תעשיות עמק חפר,3877701
טלפון: 04-6222522

פקס: 04-6222577
alon@shaar.co.il :דוא"ל

www.shaar.co.il :אתר
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ת
תדיראן אנרגיה
מנכ"ל: אמיר רסקה

מנהל שיווק: לילך זיו
תחומי עיסוק: תדיראן אנרג'י נותנת פתרונות מיזוג 

האוויר מרכזי לתחום המוסדי והתעשייתי בטכנולוגיות 
מתקדמות. בנוסף בחברה מחלקה המספקת פתרונות 

לפרויקטים של התייעלות אנרגטית וחיסכון באנרגיה  
החברה רשומה כספק שרותי אנרגיה

כתובת: אלכסנדר ינאי 1, פ"ת
טלפון: 03-9283394, פקס: 03-9283357
einatb@tadiran-group.co.il :דוא"ל

www.tadiran-group.co.il :אתר

תיגי סולאר
מנכ"ל: צביקה קליר 
מנהל שיווק: בן ישי 

תחומי עיסוק: פיתוח וייצור מערכות סולאריות לחימום 

מים לטמפרטורה גבוהה ובנצילות גבוהה. 
הקולטים מצויידים בבידוד שקוף שמאפשר הפקת אנרגיה 

גם כשיש צורך בטמפרטורות גבוהות 60-90 מעלות 
צלסיוס - מתאים לכל ענפי התעשיה 

כתובת: מודיעין 12 פתח תיקוה 
טלפון: 052-6949980, פקס: 03-6353625

ben@tigisolar.com :דוא"ל
 www.tigisolar.com :אתר

תירוש הוצאה לאור בע"מ
מנכ"ל: ויקטור ביטון

מנהל שיווק: לאה צור
תחומי עיסוק: הוצאה לאור של כתבי עת מקצועיים 

בתחומי החשמל, האנרגיה, אקלים וסביבה, הבנייה, המזון 
והחקלאות.  הפקת ספרים, יומני שנה והגדות של פסח. 

ברשותנו דפוס דיגיטלי  משוכלל.
כתובת: הגר"א 17 תל אביב 6602433

טלפון: 03-5662080, פקס: 03-5662081
angelina.tirosh@gmail.com :דוא"ל

www.tirosh-site.co.il :אתר

י

וט

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f אפריל 2012, גיליון מס' 109

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

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.



3637

2015

הושם  "השנה  הפרס:  ועדת  יו"ר  וטורי,  אשר  ד"ר  לדברי 
דגש מיוחד על שני נושאים: ביצועי הרשות המקומית בתחום 
הן  הפריפריה,  יישובי  על  ודגש  האנרגטית  ההתייעלות 
הגיאוגרפית והן הכלכלית, אשר בעבר היססו להשתתף בתחרות 
למול ערים גדולות ומבוססות. אנו רואים חשיבות גדולה בעצם 
ההשתתפות של יישובים אלו בתחרות ומעריכים את המאמץ 
שהם עושים לשפר את ביצועיהם הסביבתיים גם אם המשאבים 

והיכולות שלהם שונים מאלו של היישובים החזקים". 
ידי  על  המסופקים  נתונים  על  התבססה  השיפוט  ועדת 
מהלשכה  הנאספת  חיצונית  אינפורמציה  לצד  עצמן,  הרשויות 
ציבוריים  וגופים  ממשלה  משרדי  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
כגון  נתוני ההשקעות  לצד  וחברת החשמל.  רשות המים  בהם 
בפרויקטים להתייעלות אנרגטית הובאו בחשבון נתוני העלייה 
ועוד  לנפש  המים  צריכת  לנפש,  האשפה  בכמויות  הירידה  או 

ומגמות שיפור לעומת העבר.
השנה  הזוכים  "מבין  וטורי:  ד"ר  הפרס,  ועדת  ראש  לדברי 
הראשונה,  זכייתה  לה  שזו  נתניה,  מעריית  במיוחד  התרשמנו 
ואשר זכתה בניקוד גבוה על קפיצת הדרך המרשימה שעשתה 
בתחום הביצועים הסביבתיים וההשקעות בתחום. כך גם עיריית 
בית שאן שגם לה זו זכייה ראשונה והיא מראה מאמצים רבים 
בתחום חרף הקשיים עמם מתמודדת העיר. עוד ראויות לציון 

מיוחד עיריית כפר סבא ומועצה אזורית עמק חפר, המצליחות 
כמעט מדי שנה להיכנס לרשימת 10 הרשויות הירוקות  בזכות 
פוסקת בתחומי  והשקעה מתמשכת שאינה  מחויבות מתמדת 
ישובים  מצד  גבוהה  היענות  נרשמה  השנה  הסביבה.  איכות 
שמעבר לקו הירוק, שהניבה שני זוכים: מעלה אדומים ומועצת 
גוש עציון ואני מקווה כי בשנה הבאה נראה היענות דומה גם 

בקרב מגזרים נוספים כמו יישובי המגזר הערבי". 
"התחרות  משוב  ומייסד  משותף  מנכ"ל  אלוש,  חיים  לדברי 
הצליחה הרבה מעבר לציפיות שהיו לנו כאשר יזמנו אותה לפני 8 
שנים. ראשי הרשויות מבינים היום שזכייה בתחרות  מביאה לעיר 
או למועצה יוקרה ומסייעת למשיכת אוכלוסייה חזקה ואיכותית". 
עמק  ממכללת  וטורי  אשר  ד"ר  הינם  הפרס  ועדת  חברי 
יזרעאל;  ד"ר דיויד כץ מאוניברסיטת חיפה; נאור ירושלמי מנכ"ל 
סביבתי;  במשפט  המתמחה  לוינסון  צבי  עו"ד  וסביבה;  חיים 
הלאומיות  התשתיות  במשרד  אנרגיה  לשימור  האגף  נציגות 

האנרגיה והמים ווויצמן משיח מהמועצה לארץ ישראל יפה.
בטקס  הזוכות  לרשויות  יוענק  הירוקה"  "הרשות  אות 
בשיתוף  שנערך  ברשויות",  אנרגטית  "התייעלות  בכנס  מיוחד 
ומשרד  האזוריות  המועצות  ומרכז  המקומי  השלטון  מרכז  עם 
התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, במסגרת תערוכת קלינטק 

הבינלאומית ה-19 ביום ד' ה-28.1.15 בשעה 16:30. 

הזוכות בתחרות היוקרתית בישראל לשנת 2015 

הערים והרשויות הירוקות 
 הוכרזו 10 הרשויות הזוכות בתחרות "10 הערים והרשויות הירוקות לשנת 2015" 

במסגרת ועידת קלינטק 2015. הזוכים הינם:
בקטגוריית היישובים העירוניים: נתניה, כפר סבא, ראשון לציון, ראש העין ומעלה אדומים

בקטגוריית יישובי הפריפריה: בית שאן וכפר ורדים
בקטגוריית מועצות אזוריות: מגידו, עמק חפר, גוש עציון

הפרס יוענק בתערוכת קלינטק הבינלאומית 27-28.1.15
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יום עיון בנושא משק המים העירוני בעקבות ועדת ניסן 
בשיתוף מרכז השלטון המקומי

יום רביעי, 30.1.2013, 08:30 - 14:30

המשמעות של חיסכון בהוצאות האנרגיה בקיבוצים, לאורך זמן, עשויה להיות דרמטית: כ-100 
מיליון שקל במהלך עשרים שניםה לקיבוץ. חברת "נופר אנרגיה" מציעה שותפות משתלמת 

למיצוי מיטבי של ההזדמנויות, שמאפשר כיום משק האנרגיה המתפתח בישראל

וצאות האנרגיה בקיבוצים מהוות סעיף תקציבי 
בהוצאות  חיסכון  של  המשמעות  משקל.  כבד 
אך  דרמטית,  להיות  עשויה  זמן,  לאורך  הללו, 
וגישה  רבים,  משאבים  ודורשת  מורכבת  להשגתו  הדרך 
שמאפשר  ההזדמנויות  של  מיטבי  למיצוי  יצירתית,  יזמית 
אגוז,  בקליפת  בישראל.  המתפתח  האנרגיה  משק  כיום 

בשנה  שקלים  מיליוני  של  בסכומים  חיסכון  על  מדובר 
לקיבוץ, ובעד כ-100 מיליון שקלים לאורך כעשרים שניםה.
אנרגיה"  "נופר  חברת  ומייסד  יו"ר  ינאי,  עופר  כאשר 
לא  הוא   - הללו  המספרים  את  מציג   ,)Nofar Energy(
ההחלטות,  מקבלי  של  הלב  תשומת  את  להשיג  מתקשה 
הכלכלית  בוועידה  גם  היה  כך  התקציב.  על  האמונים 

על-פי מידה
חליפת אנרגיה

פרויקט סולארי של נופר אנרגיה בקיבוץ דביר

אבי פז ועמוס דה-וינטר

ה
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השנתית של המגזר הקיבוצי, שהתקיימה בחודש שעבר, שם 
פרש בפירוט נתונים על מיזמים בתחום החיסכון באנרגיה 

בקיבוצים, להם שותפה החברה.

"נופר אנרגיה" הוקמה בשנת 2011 כדי להתמקד בפיתוח 
פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בקיבוצים. החברה הייתה 
הראשונה לזהות את נישת מחלקי החשמל מבחינת היכולת 
זה התקשרה  ולצורך  צרכניות  בהסדרות  הקצאות  לקבל 
או  )היסטוריים(  חשמל  מחלקי  שהיו  שונים  קיבוצים  עם 
השנים   3 במהלך  האישור.  לקראת קבלת  בתהליך  שהיו 
האחרונות הקימה החברה מספר רב שותפויות עם קיבוצים 
שונים אשר השקיעו במגוון פרויקטי אנרגיה אותם ניהלה 

והקימה החברה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. 

החברה,  מנכ"ל  לתפקיד  אלה  בימים  נכנס  טנא,  נדב 
את  עוזב  לא  ינאי  ינאי.  עופר  החברה  מייסד  את  ומחליף 

החברה ומעתה ישמש כיו"ר שלה. 
מהפיכות  מספר  חווה  המקומי  האנרגיה  "משק  טנא: 
חשמל  יצרני  של  כניסתם   - אחת  ובעונה  בעת  ושינויים 
נטו  מונה  הסדרת  והחלת  הטבעי  הגז  של  זמינותו  פרטי, 
הללו  התמורות  מגוון  הסולארסולרית.  האנרגיה  בתחום 
מאפשרות למנהל העסקי של הקיבוץ לקבל החלטות אשר 
עשויות להפחית את עלויות האנרגיה שלו בצורה דרמטית" 
"כדי שמנהל הקיבוץ ישכיל לקבל את ההחלטות הנכונות 
הוא נדרש נדרשת להתמחות בשלל התחומים הרלוונטיים 
משאבים.  של  וכמובן  זמן  של  בהשקעה  הכרוך  דבר    -
אנרגיה  אסטרטגית  לקיבוץ  לבנות  ומציעים  באים  אנחנו 
כוללת ומקיפה לטווח הקצר, הבינוני והארוך תחת אילוצי 
ללמוד  יודעים  אנחנו  התכופים..  הרגולטוריים  השינויים 
את פרופיל האנרגיה של הקיבוץ, מכל ההיבטים הקיימים 
את  לקיבוץ  להתאים  ויודעים  העתידיות  והאפשרויות 
חליפת האנרגיה המתאימה למידותיו, ובכך בעצם למקסם 

את החיסכון באנרגיה. 
התהליך  את  הקיבוץ  עבור  מנהלים  אנחנו  "למעשה, 
רישוי,  ניהול,  יכולות  בחברה  לנו  יש  רבים.  בתחומים 
פיתוח, הקמה ותפעול. אנחנו יודעים להקים לקיבוץ מתקן 
סולרי, מתקן להפקת אנרגיה בגז טבעי ובעצם אנחנו באים 
ללכת  עכשיו  צריך  לא  'אתה  הקיבוץ:  למנהל  ואומרים 
צריך  אינך  הרישוי,  ותהליך  הבירוקרטיה  בכל  ולהתעסק 
נכון,  אז  הכל.  את  נעשה  אנחנו  החשמל.  לרשות  ללכת 
יותר פשוט, אבל למשל בגז  זה אולי  בהרכבת שדה סולרי 

טבעי זה סיפור הרבה יותר מורכב.
"דבר נוסף, חשוב מאוד: אנחנו מאמינים בפתרון שאנחנו 
זה  מכיסנו.  להשקיע  ורוצים  מוכנים  אנחנו  ולכן  מציעים 
עם  משותף  תאגיד  הקמת   - מבחינתנו  המועדף  המודל 
הקיבוץ, שבו אנחנו מחזיקים ב-25% בלבד. אנחנו שותפים 

מלאים להשקעה. אנחנו שמים ערבות על הפרויקט.

מחברות  להבדיל  לקיבוץ:  גדולים  יתרונות  כאן  "יש 
אנרגיה רבות אחרות, אנחנו ב'נופר אנרגיה' מסתכלים על 
כל החבילה. אם מדובר בחברה לאנרגיה סולרית, זה טבעי 
שהיא תרצה למקסם עם הקיבוץ פתרון סולרי וכך הלאה. 
אנחנו אומרים: לא. יש כאן תמהיל שנכון לקיבוץ, תמהיל 
אנחנו  במשק,  היום  הקיימים  הפתרונות  כל  על  שמשחק 
יכולים לתת לקיבוץ את החבילה  ואנחנו  מתמחים בכולם 

הכי טובה מבחינתו.
ונכנסים  "אנחנו מאמינים במוצר, לכן אנחנו משקיעים 

כשותפים וכל מפת האינטרסים מסתדרת. 
"אתנו הקיבוץ מקבל שותף, אך הוא עדיין הבעלים על 
רוב הפרויקט, השליטה בשותפות היא שלו ואנחנו המיעוט. 
הקיבוץ יכול להשקיע לגמרי לבד, אבל אתנו יש לו מישהו 

שמשקיע וגם יש לו אינטרס להשקיע. 

סל פתרונות משולב
מקורות  שילוב  של  מודל  מיישמים  אנרגיה"  ב"נופר 
אנרגיה  אנרגיה, שלטענתם משיא את החיסכון המבוקש: 

סולרית, אנרגיית גז טבעי והתחברות ליצרן חשמל פרטי.

יש  פרטי.  חשמל  הוא  והמיידי  הראשון  "הפתרון  טנא: 
  OPCאו פז"א  דוראד,  כמו  פרטיים,  חשמל  יצרני  היום 
יצטרפו  הקרובות  ובשנים  לרשת.  פרטי  חשמל  המזרימים 
מוכרים  הפרטיים  החשמל  יצרני  נוספים.  פרטיים  יצרנים 
את החשמל לצרכנים בהנחה של כ-6-7% על רכיב הייצור 
בהשוואה לתעריפי החשמל של חח"י. )רכיב הייצור מהווה 

כ-75% מסך תעריף החשמל(. 

חיבור  על-ידי  רכישה  קבוצות  בנתה  אנרגיה"  "נופר 
ואת  הקנייה  כוח  את  המגדיל  דבר  צרכנים,  של  רב  מספר 

האטרקטיביות של חברי הקבוצה. 
מוצר,  הזה  בהקשר  בנתה  אנרגיה"  "נופר  למעשה, 
שמוכרים  מודלים  על  ומושתת  הצדדים  לכל  שמשתלם 
אינם  שחבריה  רכישה  קבוצת  והסלולר:  הנדל"ן  בתחומי 
ממשיך  ההסכם  בפועל,  ארוך.  לטווח  להסכם  מחוייבים 
להתקיים כל עוד הוא משתלם לכל הצדדים. קבוצת הרכישה 
הופכת את הקיבוצים החברים בה לגורם משמעותי, שזוכה 

להנחה נוספת.

של  ההתחייבויות  מערך  כל  את  לעומק  "למדנו  טנא: 
היצרנים הפרטיים והגענו למסקנה, שאנחנו כחברהיכולים 

לבנות מוצרים מתוחכמים בתחום הביקוש. 
זה  כמו  מוצר  צריכים  הפרטיים  שהיצרנים  "הבנו 
להם  ויש  קטנים  ללקוחות  גישה  להם  אין  כי  שפיתחנו, 
חשמל עודף שהם לא מנצלים עד הסוף. משיחות שערכנו 
איתם, הבנו שהסיבה המרכזית בגינה הם לא פנו לצרכנים 
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קטנים, כמו קיבוצים או מפעלים קטנים, היא שכל אירוע 
חתימת הסכם הוא אירוע מאוד מורכב מבחינתם. כתוצאה 
ועל  עליהם  לשימוש, שמקובל  ונח  קל  מוצר  פיתחנו  מכך, 

הלקוחות. 
להסכם  בעיקרון  שדומה  וקל  אחיד  הסכם  "פיתחנו 
פותח  כשאתה  או  סלולארית  בחברה  עליו  חותם  שאתה 

חשבון בנק. 

אבל  ענק,  חברות  עם  הסכמים  מעדיף  היצרן  "לכאורה, 
רכישה  קבוצת  צרכנים,  של  מאגר  מייצרים  בעצם  אנחנו 
שהקבוצה  ככל  יתרונות.  לה  שיש  מקיבוצים(  )שמורכבת 
ומקדם  מאחר  אטרקטיבית,  ליותר  הופכת  היא  גדלה, 
העומס שלה משתפר. צריך להבין שמקדם העומס זה הדבר 
שהכי חשוב ליצרן הפרטי, כי הוא שואף לספק אותו הספק 
בעצם  אנחנו  צרכנים  איחוד  השנהוע"י  כל  לאורך  חשמל 
מחליקים את קו האספקה עבור היצרן. היצרן נהנה, כי הוא 

מקבל לקוחות נוחים שאינם תלויים בו כל השנה".

בהשקעה  כרוכה  אינה  הרכישה  לקבוצת  ההצטרפות 
של  חיסכון  מבטיח  לקבוצה  מצטרף  אשר  קיבוץ  ולמעשה 

מאות אלפי שקלים בשנה ללא עלויות וללא סיכונים.

אנרגיה"  "נופר  התקשרה  האחרונים  החודשים  במהלך 
האמור,  ההסדר  את  מולם  וגיבשה  יח"פים  מספר  עם 

ובמקביל הצטרפו לקבוצות הרכישה של החברה מספר רב 
של קיבוצים בהספק כולל של עשרות מגה-ואטים.

יצאה מהעולם  הסולריות - החברה  המערכות  בתחום 
כיום  עובר  השוק  שכל  מכיוון  תעריפיות,  מערכות  של 
שהם  אומר  נופר  של  ,המודל  הזה  בתחום  למונה-נטו. 

אחראים על כל נושא הרישוי, ההקמה, הטיפול והשקעה.

גז טבעי )הפקת חשמל בגנרטור( הוא הפתרון השלישי, 
בשנים  הקיבוצים.  של  האנרגיה  לתמהיל  נופר  שמציעה 
האחרונות מדברים המון על מהפכת הגז הטבעי, ולא בכדי: 
ניתן לייצר באמצעות גנרטור גז קוט"ש בעלות של 32-30 

אג' - קרוב למחצית מהעלות של חברת החשמל. 
משמר  בקיבוץ  נפגשים  שאנחנו  לכך  הסיבות  "אחת  ינאי: 
מספר  שבעוד  טבעי  גז  של  קו  מונח  כבר  שכאן  היא  הנגב, 
חודשים כבר יזרים גז למפעל פוליביד של משמר הנגב. אנחנו 
במקביל מקדמים בקיבוץ פיתרון של גנרטור העובד על גז טבעי.  
תקופת החזר ההשקעה בתחום הזה היא כ-5 שנים. צריך להבין 

שמבחינת הקיבוץ, יש כאן חיסכון דרמטי בעלויות. 
"באופן כללי, כאשר התחלנו לתעד את ההתנהלות בענף 
הגנרציה, נתקלנו בעולם שעדיין פועל ברובו בצורה שגויה. 
מתנהל  וכשענף  שחורות  קופסאות  של  בתופעה  נתקלנו 
טבעית  תופעה  זוהי  אמיתיות.  לעלויות  להגיע  קשה  כך 
של השחקנים בשוק הזה וחלק גדול מכך נובע פשוט בגלל 

נדב טנא, מנכ"ל חברת נופר אנרגיה
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לנו שגם חברות  שהידע הקיים בארץ הוא מוגבל. התברר 
שיש להם ניסיון מעשי בגנרציה, בדרך כלל לוקחות את מה 
שהן יודעות על גנרציה בסולר ומיישמות אותו בגז טבעי.  

בחו"ל  שיושבים  ברפרנטים  נעזרים  אנחנו  הזה  "בעניין 
בגז  בגנרציה  עשיר  ניסיון  שלה  גרין',  'לדיקו  בחברת  וכן 

טבעי. 
הוא  הטבעי,  הגז  תחום  בכל  אותנו  שהדהים  שני  "דבר 
אנחנו  בשטח.  בפועל  בוצעה  אמיתית  עשייה  מעט  כמה 
להיתר  בקשות  להגיש  ורוצים  פרויקטים  עכשיו  מקדמים 
והתברר לנו שאף אחד עדיין לא עשה את התהליך הזה עד 
גיבוש  על  למעלה מ-100 אלף שקל  עכשיו  הוצאנו  הסוף. 
שנים  שש  כבר  שרצות  חברות  כאן  יש  להיתר.  פרוגרמה 
בתחום הגז הטבעי והגנרציה והן חתומות על הסכמים אך 

עדיין לא התחילו את התהליך של הגשת היתר. 

מבנה השותפות שלכם עם הלקוח מעניין. אתם חותרים 
להיות שותף משני, אך עם זאת מאוד פעיל. למה, בעצם?

ללקוח  נותנים  ולא  פרויקטים  עושים  "אנחנו  ינאי: 
פרויקטים  שלקחה  סאנדיי  לא  אנחנו  פסיבית  פרמיה 
בהעלאה של הפרמיה הפסיבית ואחר כך שום דבר לא קרה 
עם הפרויקט. ואגב בתחום הסולארי הייתה סאנדיי אחת 
ממה שאני רואה בשוק הגז יש לא מעט "סאנדיי של הגז" . 
אנחנו מעדיפים לסגור על שותפות עם הלקוח. במודל הזה 
מהבעלות  ב-25%  כשותפים  נכנסים  אנחנו   )EPCMP(
על הפרויקט כאשר ללקוח נותרת פרמיה גבוהה. יש זהות 

אינטרסים ביננו ללקוח, ללקוח יש שליטה מלאה בתהליך 
ויש כאן הסתמכות על ידע בתוך התאגיד. בדרך זו לקיבוץ 
על  לוקחים  ואנחנו  מהפרויקט  מהותיים  אחוזים  נותרים 
עצמנו את כל תהליך ההתקנה והאינטגרציה בין המערכות. 
אנחנו משקיעים 25%  מכל מה שהפרויקט צריך ומשמשים 
גם הקבלן המבצע של הפרויקט, מה שמראה את המעורבות 

הגבוהה שלנו. 
"אם אתה שואל אותי אבל מה מייחד את החברה היום, 
מה הידע הייחודי שלה שכרגע בישראל אין אף גורם אחר 
שיודע להציע אותו זה נושא חליפת האנרגיה - אנחנו כרגע 
אנרגיה  חליפת  ללקוח  שתופרת  בישראל  היחידה  החברה 
חיות  שתי  שאלו  נטו.  ומונה  גנרטור  של  בשילוב  כוללת, 
שונות מאוד אחת מהשניה - במסלול הגנרטור, החזר ההון 
לאחר  זאת,  "לעומת  נטו.  במונה  ההון  מהחזר  יותר  מהיר 
כי  למה?  תחרות.  בלי  מנצח  מונה-נטו   - ההלוואה  החזר 
ואילו  לקוט"ש(  אג'  )כ-30  שוטפות  הוצאות  יש  לגנרטור 
ההוצאות  מסתכמות  ההשקעה,  החזר  לאחר  במונה-נטו, 
הזה  במקרה  שזה  הדלקים,  לקוט"ש.  אג'  ב-4  השוטפות 

השמש, הם בחינם
"אז תשאל אותי, למה לא לשים הכול מונה-נטו? השיקול 
להתקנת גנרטור פשוט: שטח! אני צריך לקיבוץ 6-5 מיליון 
קוט"ש לשנה וכדי לייצר זאת במונה נטו אני זקוק לשטח 
של עשרות דונמים לרוב  הקיבוצים באופן מעשי - אין לזה 
שטח. בגנרטור לייצור בצריכה עצמית תחנה בגודל 17 מטר 
על 17 מטר מסוגלת לייצר מילוני קוט"ש בשנה שזה מדהים. 
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איך אנחנותם משלבים ביניהם כלכלית וחשמלית?
ינאי: "הגנרטור מייצר כאשר החשמל יקר, בפסגה ובגבע 
של  הצריכה  את  שמבטל  כספי  ערך  מייצר  נטו  והמונה 
הקיבוץ בשפל. מבחינה חשמלית הגנרטור מייצר לפי צריכה 
של  ההיררכיה  מבחינת  לרשת.  עודף  חשמל  מחזיר  ולא 
הרשת הקיבוצית, את המונה נטו אני מחבר מעל הגנרטור. 
לא  הגנרטור  כי  מלא,  עומס  רואה  נטו  המונה  "בשפל, 
יספק את הצריכה  נטו  זה שהמונה  ואז מה שיקרה  עובד. 
של הקיבוץ לעומת זאת בזמני הפיסגה והגבע המונה נטו 
את  מספק  הגנרטור  כי  צריכה,  שאין  בגלל  אבל  מייצר 
העודף  החשמל  את  מזרים  פשוט  נטו  המונה  הצריכה,  
היקר.  המחיר  לפי  כספי  זיכוי  ומקבל  החשמל  לחברת 
למעשה, אנחנו מאפשרים כאן לשתי ישויות לגור בכפיפה 

אחת, ולהינות מהיתרונות של כולן.
הללו  המהלכים  יישום  ע"י  התחתונה,  "בשורה  טנא: 
הקיבוץ יוצר למעשה מצב שבו הוא חוסך מיליוני שקלים בכל 
שנה על חשבון החשמל שלו. הקיבוץ לא צריך להתעסק עם 
כל הדברים האלה, אנחנו מנהלים את הפרויקט מא' עד ת' 

ובשני הפרויקטים אנחנו משקיעים ביחד איתו".

ביו- באמצעות  חשמל  ייצור  של  הסדרה  להיות  הולכת 
גז, מדברים על מתקנים אזוריים, על מתקנים בחצר הרפת. 

האם זה גם תחום שתשתלבו בו?
טנא: "אנו מאמינים בתחום הביוגז, אולם בשלב זה יש עדיין 
מספר סוגיות רגולטוריות שטרם נפתרו, מה שמונע מהתחום 
להתרומם. החברה לומדת את הנושא ומתכוונת להקים פיילוט 
נוכל  באמצעותו   ,2015 של  הראשון  החציון  במהלך  ראשון 
כולי תקווה  רמת ההיתכנות של התחום.  על  ולהדגים  ללמוד 
את  להוסיף  ונוכל  הקיימות  המגבלות  יותרו   2015 שבמהלך 

הביוגז לחבילת הפתרונות של החברה. 

כפר  בקיבוץ  ממוקמים  אנרגיה"  "נופר  חברת  משרדי 
עובדים  כרגע  מעסיקה  החברה  המרכז.  שבאזור  מנחם 
ותפעול.  פרויקטים  ניהול  הנדסה,  רישוי,  שיווק,  בתחומי 
ההתמחות  תחום  את  נותן  בנופר  עובד  "כל  ינאי: 
אנחנו  כשצריך  משומנת.  מכונה  כמו  עובד  והכול  שלו. 
גויסתי  איתן  צוק  במהלך  משנה,.  בקבלני  גם  משתמשים 
המסירות  על  מלקוחות  שיחות  המון  וקיבלתי  יום   31 ל 
שמאוד  מה  שלנו  העובדים  התנהלו  שבה  והשירותיות 

חימם לי את הלב"
החוזקות  אחת  מתונה.  בצורה  לגדול  רוצים  "אנחנו 
שלנו היא שהחברה מנוהלת כחברה צנועה ובסגנון הניהול 
הקיבוצי. אנחנו לא רצים אחרי כל פרויקט להקים משרד 

גרנדיוזי עם שולחנות מעץ מהגוני בתל אביב. 
זו שנה שניה ברציפות שנופר אנרגיה  "בהיבט הסולרי, 
שלנו  לרקורד  נוספו  שעברה  בשנה  הקמות.  שיאנית  היא 

12 הקמות, השנה כבר ביצענו 15 פרויקטים, בהספק כולל 
של כ- 12 מגה-וואט ובמודל השותפויות אנחנו עומדים 
14 שותפויות,. למעשה, אנחנו מייצרים שותפות  כבר על 
כדי  ראשון  בשלב  קמה  כזו  שותפות  כל  כאשר  בחודש 
בשלב  שקלים  מיליוני   3-6 בין  אנרגיה  פרויקט  להקים 
מפתחים  אנחנו  קם  הראשון  שהפרויקט  ולאחר  ראשון 

פרויקט המשך בהיקף משמעותי יותר. 
זה  מגה-וואט,   70 משווקים  אנחנו  פרטי  "בחשמל 
חתומים,  חוזים  המון  יש  לעצמנו.  ששמנו  היעד  כרגע 
עם  קשר  יצרנו  נוספות.  חברות  עם  וגם  דוראד  עם  גם 
האלו  ההסכמים  בשיווק  לנו  שמסייעים  פרויקטים  מעגן 
מי  לכל  איתם.  מהעבודה  מרוצים  ואנחנו  בקיבוצים 
שמצטרף למאגד נופר יש זכות, מעבר להנחה שלו, לקבל 
גם הנחה נוספת של מאגד נופר - כלומר הנחת כמות לכלל 
שבעה  כרגע  מובילים  אנחנו  הגנרציה  בתחום  הלקוחות. 

פרויקטים, כאשר רובם במגזר הקיבוצי".

אתם עובדים רק עם קיבוצים?
ינאי: "אנחנו עובדים עם קיבוצים וגם עם חברות קיבוציות, 
אגודות שיתופיות ומפעלים קיבוציים, למשל מילואות, ודולב 
ויש לנו המון לקוחות פרטיים, למשל בעלי מפעלים, שפונים 
אלינו ואנחנו מבצעים. נכון שרוב הפרויקטים שלנו הם במגזר 

הקיבוצי, כי יש שם פוטנציאל אדיר".

איך תופרים חליפת אנרגיה לקיבוץ, איך מחליטים על 
התמהיל?

של  החשמל  צריכת  על  מסתכל  כל  קודם  "אני  עופר: 
הקיבוץ ואחר כך על הצריכה בפסגה ובגבע. אנחנו מחשבים 
התעו"ז  כאשר  זמן(,  עומס  )תעריף  התעו"ז  לפי  הכל  את 
כעיקרון מחולק לשלוש עונות עיקריות: קיץ, חורף ועונת 
המעבר, כאשר בכל תקופה יש את השפל והפסגה. הפסגה 
בחורף תהיה בלילה, כי אז הכי קר ומחממים. לעומת זאת 
הפסגה בקיץ היא ביום, אז הכי חם וכולם מדליקים מזגנים.
"תפוקת הגנרטור היא נתון קבוע, אז אני רואה מה קורה 
מה  רואה  אני  ואז  הגנרטור,  את  מפעיל  אני  אם  לקיבוץ 
נותר לי בחשבון החשמל. עכשיו אני מכניס את המונה נטו 
עד הגבול כדי לאפס. להבדיל מגנרטור שמייצר 24 שעות 
לא  הוא  ובלילה  היום  בשעות  רק  זה  נטו  במונה  ביממה, 
רואה מתי  נטו אני  מייצר. אחרי שאני מכניס את המונה 
לחברת  ומחזיר חשמל  בשפל  אני  וכמה  בעודף  אני  וכמה 

החשמל. 
התקנת  שרוצה  שמי  זה  לקוראים,  לומר  שחשוב  "מה 
מונה נטו הזמן המתאים הוא עכשיו, כי ההסדרה מסתיימת 
בדצמבר 2015. ההקצאה היא ל-362 מגה-וואט ובינתיים 
הוקמו די מעט פרויקטים. עם זאת, אנחנו רואים התחלה 
של התעוררות ואני מאמין שעד לסוף התקופה תשווק כל 

המכסה.  



אינג' אלי מץ, מנכ"ל מדי 
תעש, בחדר המנועים של 

תחנת הכח
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עד היום התקינה  חברת מדי תעש 30 מנועי גז, שיפיקו כ-35 מגה-ואט מתחנות כוח 

המופעלות בביו-גז לסוגיו השונים. במקביל, מתכוונים בחברה ליישם את הידע שצברו, במעבר 
לתחנות כוח המבוססות על גז טבעי

המועצה  שבבעלות  דודאים,  הפסולת  לאתר  סמוך 
הדס,  גני  הפסולת  אתר  פועל  שמעון,  בני  האזורית 
חברת  הזכיינית  ע"י  ומופעל   2000 בינואר  שנחנך 
"מ.מ.מ - מפעלי מטמנות מאוחדים", אשר שותפות בה שלוש 
ות.מ.מ,  כיל  תובלה, מקבוצת   ;IDB תעבורה, מקבוצת  חברות: 

מקבוצת Veolia, הצרפתית. 
לאתרים מגיעה פסולת מכל רחבי הארץ, בכמות של כמה אלפי טון 
ביום, המוטמנת באדמה. עם הזמן, בתהליך אנאירובי, נוצר במעמקי 
להפקת  ולנצלו  לשאוב  ניתן  אותו  דליק  גז  מתאן,  גז  פסולת  הר 

אנרגיה. 
מדי תעש היא חברה בבעלות פרטית, נוסדה בשנת 1975 על ידי 
משה לורבר. שני תחומי פעילותה הם התקני מכשור ובקרת זרימה 
לתעשיית התהליכית וכן מנועי גז, ציוד וטכנולוגיות להגנת הסביבה. 
לסוגיו,  גז  מוזנות  כוח  תחנות  הקמת  ללקוחותיה  מציעה  החברה 
כפרוייקטי turnkey בשילוב של הנדסה, אספקת ציוד, התקנה,  

תחזוקה ואף שירותי הפעלה.
מערכת מגזין "קלינטק" ביקרה בתחנת הכוח בהספק של 7 מגה-
מדי תעש בגני  זה( שהקימה חברת  )הגדולה בארץ בתחום  וואט 

הדס. 

בגני הדס נפגשנו לסיור עם אלי מץ, מנכ"ל החברה ועם המהנדסת 
לירון מץ-פילוסוף, מנהלת הפיתוח העסקי של מדי תעש.

"בשני האתרים, הן בגני הדס והן בדודאים הסמוך, הקמנו תחנות 
כוח", אומר מץ. "אנחנו יודעים לקחת את הגז שנוצר במעבה ההר 
ולהפיק ממנו חשמל. את הקמת תחנת הכוח בדודאים, שהוא אתר 
יותר ותיק, סיימנו לפני כשמונה שנים ומאז הוא עובד בהצלחה ואת 

הקמת תחנת הכוח בגני הדס סיימנו לאחרונה. 
והוקם  ובעולם  בארץ   1 מספר  אתר  הוא  הדס  גני  "טכנולוגית, 
עומד  ביותר של העולם המערבי. האתר  בסטנדרטים המחמירים 
בסטנדרטים אירופאיים של איסוף הפסולת, הטמנה והידוק ההר, 
מכיוון שככל שאתה מהדק את הר הפסולת טוב יותר, אתה דואג 
לכך שיש בהר פחות חמצן. ככל שכמות החמצן נמוכה יותר, כך 
פועל התהליך האנאירובי יותר טוב, ייצור הגז עובד בנצילות יותר 

גבוהה ואתה יכול למשוך יותר גז".

אתה יכול לתת הסבר קצר על תהליך ייצור ואיסוף הגז והפקת 
חשמל מביו-גז?

אלי מץ: "ביו-גז זה שם גנרי-כללי לשורה של סוגי גזים, המורכבים 
CO( וגזים אחרים - 

2
CH(, דו-תחמוצת הפחמן )

4
מגז המתאן )

אבי פז ועמוס דה-וינטר

ס
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אינג' לירון מץ-פילוסוף, מנהלת 
פיתוח עסקי - לצד הלפידים 

ומערכת ניקוז המים והסיליקט 
מהגז )צילום: אבי פז(
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כלומר ביו-גז זה שם מאוד כללי. 
"מתחת השם ביו-גז כלולים  Sewage Gas, גז שנפלט כתוצאה 
מטיפול אנארובי בשפכים; תת-ענף שנקרא Bio-Gas, שמיוחס 
שהפרמיות  בגלל  אגב,  מזון.  ושיירי  חיים,  בעלי  בפרש  לטיפול 
לחשמל המיוצר מביו-גז באירופה היו גבוהות לפני כעשר שנים, הם 
מגדלים שדות תירס ומכניסים את התירס למעכלים אנאירוביים, 
להפקת הגז. ויש את תת-ענף ה- Landfill biogas)גז מטמנות(, 
הוא  וגם  אחרים,  ובאתרים  באתר  כאן  עושים  שאנחנו  מה  שזה 

כאמור תחת משפחת  הביו-גז. 
גזים  כאמור  הם  הללו  הביו-גז  סוגי  כל  התחתונה,  "בשורה 
שמורכבים ברובם ממתאן, שמהווה כ-50% עד 70% מהרכב הגז, 
 CO

2
זה  ובכמות החומר האורגני המתעכל. שאר הגז  תלוי בסוג 

לנקות  שכדאי  להלן,  שמפורט  כפי  סימפטיים  לא  מרכיבים  ועוד 
אותם, לפני הזרמת הגז למנועי הגז. 

H, מימן גופרתי(, לחות יחסית גבוהה עד 
2
S( המדובר בסולפידים"

)Si( ועוד  כמה מרכיבים בכמות  H( וסיליקה 
2
O( מים חופשיים 

קטנה. כל המרכיבים הלא סימפטיים שהזכרתי מתבטאים ברמת 
לאחוזים  להגיע  יכולים  הם  אגרסיביים  ובמתקנים   *ppm-ה
בודדים בביו גז. אנו כמובן מתקינים מערכות שתפקידן להפחית את 
רמת החומרים הללו בביוגז. המערכות כוללות מערך בילוגי לטיפול 

בסולפידים, מקרר גז לעיבוי וסילוק המים ופילטר פחם פעיל. 

והפגיעה שלהם במנוע הגז?
אלי מץ: "הפגיעה שלהם דרמטית. קח לדוגמא, 1000ppm  של 
H בביו רווי במים. מכיוון שמדובר בגז רווי )כל גז שנוצר בתהליך 

2
S

גבוה, עד  גורם לקורוזיה ברמה מאד  רווי במים( - הוא  אנאירובי 
לכך שאירעה באחד  דוגמא מצוינת  יש  איכול מתכת המנוע.  כדי 
המט"שים, שבו לא הקפידו על כך. המנוע עבד שם בסך הכל 2,000 
שעות וגל הארכובה שבתוך המנוע פשוט נגזר - נזק בהחלט דרמטי, 
הנושא החשוב  הגז. למעשה,  ניקיון  על  צריך מאוד להקפיד  ולכן 

ביותר ביישומים של ניצול ביו גז להפקת חשמל,  הינו הקפדה חד 
משמעית על  ניקיון הביוגז על פי דרישת יצרן מנוע הגז.   

"אתר זה מפיק גז מטמנות, המורכב מ-50% עד 60% מתאן, 50%-
סיליקה.  וקצת  חופשיים  מים  גבוהה,  יחסית  ולחות   CO

2
 40%

H(, שהם תוצאה של הימצאות חומרים 
2
S( באתר זה אין סולפידים

מסויימים באשפה המוטמנת. רמה גבוהה של סולפידים ניתן למצוא 
תעשייתיים,  שפכים  עם  המעורבים  מוניציפליים  בשפכים  בעיקר 

שפכי בעלי חיים ושפכים תעשייתיים טהורים".

כיצד נוצר הגז במטמנות פסולת?
אלי מץ: "לאחר שהפסולת הוטמנה וכוסתה, באופן טבעי מתחיל 
התהליך האנאירובי לאחר 4-3 חודשים. הבקטריות, בתהליך טבעי, 
מעכלות את החומרים האורגניים ומופק ביוגז. התהליך מחייב חוסר 
חמצן והוא נמשך כ-20 שנה. בתוך 5-4 שנים מגיעים לשיא הפקת 

הביוגז ואז מתחילה ירידה, עד 25-20 שנה".

ואיך אתם "קוצרים" את הגז?
אלי מץ: "כדי לשאוב את הגז קודחים בהר בארות אנכיים, לעומק 
של בין 20 ל-30 מטר במרחק מסויים זה מזה, על פי תכנון מותאם, 
כאן,  סלקטיבי.  באופן  מחוררים  צינורות שאיבה  מכניסים  לתוכם 
באתר, קונפיגורציית הקידוחים  קצת אחרת ומעורבים בה צינורות 
אופקיים, אליהם מחוברים הצינורות האנכיים - אך העיקרון זהה. 

מילי-באר,  כמה  של  מאד  נמוך  בוואקום  שאיבה  מערך  ידי  "על 
מחושב ספציפי לאתר, שואבים את הגז מגוף המטמנה. השאיבה 
עדינה ביותר! מדוע? כי אם תשאב חזק תגרום לשאיבת אוויר חיצוני 

ועל ידי כך להרס התהליך האנארובי. 
כפי  דרך מערך הטיפול,  הגז, הוא מועבר כאמור  "לאחר שאיבת 
שהסברתי, ומשם לאחר חימומו למנועי הגז )מנועי שריפה פנימית(. 
סינכרון  ומערכת  שנאים  דרך  המוזרם  חשמל  מייצרים  המנועים 

לרשת חברת חשמל".
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לתחנות כוח של ביו-גז, כמו שהקמתם כאן, יש מכסה, כפי שיש 
מכסה לאנרגיה פוטו-וולטאית או לאנרגיית רוח? 

אלי מץ: "יש שתי רגולציות. אם מדובר בביו-גז בתהליך אנאירובי 
אלא  אינטנסיבי,  תהליך  לא  זה  פה  מכסה.  יש   - אינטנסיבי 
שמתבצע  כפי  ריאקטור,  בתוך  אינטנסיבי  לתהליך  אקסטנסיבי.  
במט"שים מוניציפאליים וברפתות, יש רגולציה ספציפית - שנכון 
להיום כוללת פרמיה לחשמל 'ירוק' של  58 אג' לקוט"ש**. לעומת 
אין  הדס  בגני  זו  כדוגמת  מטמנות  גז  המנצלת  כוח  לתחנת  זאת, 
כמפורט  זיהום',  'מניעת  על  והפרמיה מבוססת  קונקרטית  מכסה 
בתקנות רשות החשמל וכוללת תוספת של כ-8 אג' לקוט"ש על 
הפרמיה שמקבל  כאמור  זו  הייצור של חברת חשמל***.  תעריף 

יצרן חשמל שעובד בביוגז מסוג גז מטמנות".

למעשה, פה אתה יכול לייצר חשמל כאוות נפשך, כי אין לך 
מכסה?

אלי מץ: "לכאורה. במציאות זה מוגבל מאוד, הרי יש מספר מוגבל 
יכול  של אתרי פסולת. זה לא כמו באתרים אינטנסיביים שאתה 
מטמנות  אורגנית.  פסולת  הרבה  יש  כי  נכבדות,  בכמויות  להקים 

ארציות אין יותר מידי ולכן כמות הייצור מוגבלת".

אז בעצם הרווח הוא של היזם, במקרה הזה גני הדס, שרכשו 
. . ממדי תעש.

אלי מץ: "על כל יזם לכלכל מעשיו בתבונה ולהתחשב בכלל עלויות 
הקמת ותחזוקת תחנת הכוח וכמובן בעלות הביוגז עבורו. באתרים 

מסויימים היזם הוא בעל האתר".

מה סדר הגודל של עלות הקמת תחנת כוח כזו?
"עלות תחנת כוח קומפלט הינה כ-1 מיליון יורו למגה-וואט מותקן. 
מערכות ניקוי הביוגז כ-חצי מיליון יורו נוספים למגה-וואט מותקן. 
נוספים. לפיכך עלות  יורו  ציוד השאיבה והקידוחים כ-חצי מיליון 
הפרויקט הכוללת הינה כ-2 מיליון יורו למגה-וואט מותקן, וכאן אני 

 .Landfill gas-מתייחס לתחנת כוח המיועדת ל
אנארובי  ממערך  ביו-גז  מוזנת  כוח  תחנת  עלות  זאת,  ”לעומת 
אינטנסיבי, יכולה להגיע לבין 4 ל-5 מיליון יורו למגה-וואט מותקן, 
כולל תחנת הכוח, ציוד ניקוי וטיפול בגז, מערכות אנארוביות וטיפול 

ראשוני. ככלל, המתקנים האינטנסיביים יקרים יותר".

ומה תפקידכם בפרויקט גני הדס?
קידוח  קבלני  יש  מבצעים,  לא  אנחנו  הקידוחים  "את  מץ:  אלי 
לרשת  החשמל  הזרמת  לשלב  ועד  מהקידוח  בתחום.  המתמחים 
הארצית - אנחנו מבצעים הכול - כולל תיכנון קונספטואלי, תיכנון 
והציוד  המערכות  כל  של  והפעלה  התקנה  וכן  אספקה  מפורט, 
הדרוש. הפרויקט כולל מערכת שאיבה, ניקוי גז, לפידים מיוחדים 
לשריפת הגז כאשר תחנת הכוח אינה עובדת, מנועי גז, מערכות 
חשמל וסינכרון ומבנה תחנת הכוח. את מערך השאיבה ביצענו כבר 
וכיוון שתחנת הכוח טרם הוקמה בזמנו, הלקוח  לפני כמה שנים 
מחויב בשריפת הגז. לפיכך הותקנו באתר שני לפידים גדולים, שכל 

תפקידם לשרוף את הביוגז כשהתחנה אינה פועלת". 
הפרויקט בגני הדס כולל חמישה מנועים בהספק מותקן של כ-1.4 
כ-7  כיום  לייצר  הכל, התחנה מסוגלת  בסך  כל אחד.  מגה-וואט 
מגה-וואט ולאחרונה בוצעה ההפעלה הראשונית והסינכרון לרשת 
שלושה  עוד  להתקנת  הכנה  קיימת  הכוח  בתחנת  בנוסף,  חח"י. 
מנועים זהים, כך שבסופו של יום, יופעלו באתר 8 מנועים, בהספק 

של 11.2 מגה-וואט. 
"דרך אגב, לפני כחודשיים סיפקנו לאתר השפד"ן - פרויקט הביוגז 
הגדול בישראל, 8 מנועי גז בהספק של כ-1.4 כל אחד. בימים אלה 

מתבצעת ההתקנה. 

"ככלל, ולא רק בפרויקט זה, מדי תעש מבצעת את שרשרת הקמת 
על  ההתכנות  וסקר  הראשוני  התיכנון  משלב  המלאה.  הפרויקט 
פי הנתונים  בשטח, ועד תיכנון מפורט, אספקת הציוד, התקנתו 
 ,EPC או Turn Key Projectוהפעלתו - פעולה הידוע בשם
שבסיומו אתה מוסר את המפתחות לבעל המתקן. אם הלקוח רוצה 
שנהיה מעורבים בתחזוקת המתקן, נחתם הסכם תחזוקה לתקופה 
טיפולים  מבצע  תעש  מדי  של  המקצועי  הצוות  במהלכה  ארוכה, 

שוטפים ותיקון תקלות על פי הוראות יצרן. 
"לעניין מנועי הגז, מדי תעש מייצגת בישראל, מזה 18 שנים, את 
יצרן המנועים GE-Jembacher, המתמחה ביצור מנועי גז לכל 
האמריקאי  הקונצרן  של  מלאה  בבעלות  החברה  הגז.  ספקטרום 
‘ג'נרל אלקטריק'. המפעל של Jembacher, ש-GE רכשה לפני 

כעשר שנים, ממוקם באזור טירול באוסטריה".
 

ויש גם מקטע של אגירת גז?
אלי מץ: "לא. אוגר הגז במקרה של גז מטמנות  זה הר האשפה. 
ובווקום קטן  כפי שאמרתי, השאיבה מההר חייבת להיות רציפה 
ומבוקר, אסור לעצור את השאיבה, היות ויש חשש שהביוגז יפלט 
מההר לסביבה, והיות ופליטה לסביבה מסוכנת, מזיקה ואסורה על 
כאמור  מיועד  הביוגז הנשאב  להגנת הסביבה.  פי תקנות המשרד 
להזרמה למנועי הגז, ובמקרה שהמנועים לא התקנו עדיין, או אינם 

פועלים עקב בצוע תחזוקה, כל הביוגז נשרף בלפידים". 

על איזה פוטנציאל מדובר כאן?
אלי מץ: "כאמור, שוק תחנות כוח מבוססות גז מטמנות בישראל 
גז  מנועי  מעט  מותקנים  או  פועלים  הגדול  בחלקו  וידוע.  ברור 
להפקת חשמל ובחלקו קיים עדיין פוטנציאל לפני מימוש - זה שוק 
מוגבל וידוע. להבדיל מתאים פוטו-וולטאים, למשל, שבו אין הגבלה 

מעשית אלא רגולטורית.
"שאלת מקודם על המכסה ברגולציה. לגבי תחנות כוח לניצול ביוגז 
מטיפול אנארובי אינטנסיבי, כמו למשל במט"שים, באה המדינה 
ואומרת: אני נותנת פרמיה גבוהה יחסית ובפרמיה גבוהה יחסית אני 
מגבילה במכסה את היקף הייצור. בניצול גז מטמנות הפרמיה נמוכה 

יחסית ומוגדרת פרמיה על חשמל בפליטות נקיות".  
הכוח  של תחנת  הייצור  יכולת  להבין,  "צריך  מץ-פילוסוף:  לירון 
במטמנת פסולת אינה בלתי מוגבלת. חשוב לציין, שלפני התכנון 
ניתוח  עושים  אנחנו  פסולת,  מטמנת  של  הכוח  תחנת  והקמת 



גני הדס - על הר הפסולת, באר 
גז מתאן, שמתחברת לתחנת הכוח 

)צילום: אבי פז(
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מדוקדק של הר הפסולת וקובעים מראש מהו הפוטנציאל האנרגטי 
שלו. בסך הכול, כמות הגז בהר מוגבלת".        

אלי מץ: "לירון הזכירה נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו אמנם לא 
מבצעים קידוחים בהר, אבל פיתחנו ביחד עם חברה משוויץ, דרך 
לחזות מראש את כמות הגז בכל אתר ואתר. אנחנו אוספים את 
נתוני הפסולת, איזה חומרים הובאו לפה, איזה חומרים אורגניים 

היו בפסולת, מה קצב ההטמנה, כמה יהיה בכל שנה חדשה. 
"מתוך המודל הזה אנחנו מקבלים גרף פירוק החומר האורגני בהר 
ל-25 שנה, כלומר כמה גז יצא מן ההר. זה קריטי ביותר, כי הלקוח 
בא ושואל את עצמו: 'או.קיי יש לי הר, אבל מה אני צריך לעשות? 

איזה סדר גודל תחנת כוח אני צריך?'. 
"הר אשפה זה גולם 'רמאי'. מרווח הטעות לכמות הגז יכול להיות 
עד פי 10 והמשקיע צריך לדעת מהי ההשקעה והתקבול העומדים 
כי תמיד  נורא,  זה פחות  בפניו. אם התחזית פחותה מהמציאות 

אתה יכול להוסיף עוד מנוע. 
"אבל תחשוב מה קורה ההיפך, אם אתה חושב שיש לך כאן בוננזה 
של 20 מגה-וואט ויצא לך רק 1 מגה-וואט. הדוגמא הכי טובה לכך 
זה בחיריה. אם אתה מסתכל על ההר ואתה עושה את החישוב 
הכי פשוט, יוצא לך פרויקט של 30 מגה-וואט, בהתחשב בוותק 
הכי  נכון?  עצום,  נשמע  בו.  שהוטמנה  הפסולת  וכמות  ההר  של 
גדול בעולם! לי קראו לפני עשור, בדקתי ואמרתי: 'אולי יש פה 1 
מגה-וואט, לא יותר'. הוציאו מכרז, לא ניגשתי אליו בכלל. זה היה 
מכרז מטורף, חשבו שיש שם 30 ואמרתי להם: 'חבר'ה יש פה 1, 

מקסימום 1.5 מגה-וואט.
"אז לפי מה? צריך לדעת מה ההיסטוריה של ההר ומה הוטמן בו. 
בקיצור,  בניה.  וחומרי  חול  בחיריה  הטמינו  ה-70  שנות  סוף  עד 
בסופו של דבר התברר שצדקתי ובסוף יש שם 1 מגה-וואט. היום 

הגז מוזרם בכלל למפעל טקסטיל ליצור קיטור. 
הגז,  כמות  לקביעת  פרמטרים  לנו 30  יש  קריטי.  כך  כל  זה  "לכן 
אותם אתה מכניס לתוך המודל ואתה מקבל תחזית. התחזית שלנו 
היא טובה, כי אנחנו בודקים ובדקנו את הממצאים שלנו במקומות 
שכבר עובדים. גם פה, בגני הדס, עשינו תחזית ויצא לנו דיוק של+/- 

.” 10%

כמה תחנות כוח במטמנות בניתם עד עכשיו?
לירון מץ-פילוסוף: "הקמנו תחנות כוח באתרי דודאים, גני הדס, 
אפעה,  באתר  תחנה  להקמת  במכרז  זכינו  בנוסף  וטליה.  עברון 
הותקנה.  לא  שעדיין   ,)Veolia( ואוליה  בבעלות  לערד,  מזרחית 
האתר פעיל, אבל יש עוד כמה אישורים שצריכים להגיע. אתר נוסף 

שנקים בו תחנת כוח הוא אתר אעבלין, שיופעל בזמן הקרוב.
"בנוסף, יש לנו תחנות כוח ביו-גז במכוני טיהור שפכים בכרמיאל, 
ירושלים ומטב"ח עמק חפר. זה ביו-גז מטיפול בשפכים.  חיפה, 
כוח שמורכבת  לשפד"ן**** תחנת  סיפקנו  עכשיו  כאמור, ממש 
ניקוי  מערכת  כולל  אחד,  כל  מגה-וואט   1.4 מנועים,  משמונה 
ההתקנה  ב-2015,  לעבוד  תחל  התחנה  ופליירים.  לסולפידים  גז 

מתבצעת בימים אלה ממש".

כמה מגה-וואט בסך הכול אתם מייצרים?
אלי מץ: " ב-2015 נסיים התקנה של כ-30 מנועים, שיפיקו כולם 

יחד כ- 35 מגה-ואט, הכול מתחנות כוח ביו-גז לסוגיו השונים".

במידה ולא הייתה מוקמת פה תחנת כוח, מה היה קורה עם הגז? 
מדובר בגז מסוכן.

הגז  הוא  המתאן  בנוסף,  מאוד.  דליק  גז  הוא  המתאן  "מאוד. 
המסוכנים  החממה  מגזי  אחד  זהו  האוזון,  לשכבת  ביותר  המזיק 
ביותר, שגורמים להתחממות הגלובאלית. למעשה, המתאן 'תורם' 
CO(. אגב, זו 

2
להתחממות הגלובאלית פי 21 מפחמן דו-חמצני )

חובה בארץ ובכל העולם המערבי לשרוף את הגז, אסור לתת לו 
להיפלט לאטמוספירה ואם אתה לא מייצר באמצעותו חשמל, אתה 

חייב בכל מקרה לשרוף אותו".

זאת אומרת שלהקמת תחנות כוח ביו-גז במטמנות יש תועלות 
סביבתיות. 

מאוד.  ברורות  ביו-גז  מתקן  הקמת  של  הסביבתיות  "התועלות 
לנשום אותו, אתה חייב למנוע את  הגז הזה הוא רעיל, לא טוב 
הפירוק ואת המעבר שלו לסביבה - זה גז חממה מובהק. למעשה, 
ע"י שריפה אתה מונע את הסיכונים הללו ואתה גם מייצר איתו 

גני הדס - על הר הפסולת, באר 
גז מתאן, שמתחברת לתחנת הכוח 

)צילום: אבי פז(
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חשמל והופך את העניין לכלכלי. הבעיה האקוטית ובעלת החשיבות 
המט"שים  לגבי  המואצת.  הגלובאלית  ההתחממות  היא  העליונה 
גז מתאן ואתה מחויב לשרוף אותו  זה בדיוק אותו דבר, יש לך  
ליצור מים חמים הדרושים לתהליך העיכול  באם הוא לא מנוצל 

האנארובי". 
 

במה עוד עוסקת מדי תעש?
בסוף  לשעבר,  שלי  השותף  לורבר,  משה  ע"י  הוקמה  "החברה 
שנות ה-,60 ועד היום עוסקת בציוד מכשור ובקרה - זו הפעילות 
המקורית שלנו. כיום, עיקר הפעילות שלנו מתמקדת בתחנות כוח 
מבוססות גז. אנחנו מיישמים את הידע שלנו בתחנות כוח בביוגז 
ועוברים לתחנות כוח מבוססות גז טבעי - אנחנו עוברים לפעילות 

בגז טבעי באופן אינטנסיבי מאוד.
"בשורה התחתונה, תחנת כוח מבוססת גז טבעי נראית אותו דבר 
בדיוק כמו זו המבוססת ביוגז. זה לא משנה למנועי הגז אם מזרמים 
אליהם ביוגז )שאותו כמובן יש לנקות בתהליך מקדמי(, או גז טבעי 
- היות והתכולה האנרגטית של שני סוגי הגז מבוססת על מתאן. 
כאמור, התחנה נראית אותו דבר, המעבר לגז טבעי דורש רק כיול 
של המסננים והממברנות בכניסה למנוע. אנחנו ממנפים עכשיו את 

הידע שלנו בביו-גז לגז טבעי. 
"גז טבעי הוא שוק הפעילות העיקרי שלנו עכשיו, זה שוק מתפתח 
מאוד, מפעלים רבים יעברו לגז טבעי ואנחנו מעריכים את השוק 
בכ-500-400 מגה-וואט ב-5 השנים הקרובות - שזה המון. כמובן 
שנמשיך בהקמת מתקני ביו-גז אבל זה לא יהיה בהיקף גדול כמו 

בגז הטבעי". 
לירון מץ-פילוסוף: "פה קרוב לאתר גני הדס, באשל הנשיא, יש 
כבר תחנת הורדת לחץ של גז טבעי. נכון שהגז הטבעי מגיע בלחץ 
גבוה, אבל אתה מוריד את הלחץ שלו ללחץ הדרוש בכניסה למנוע. 
השינוי היחיד והחשוב הוא שאין צורך בניקוי  הגז - הגז הטבעי 
הוא נקי. הישומים המעניינים והכדאיים בגז טבעי הינם תחנות כוח 
מקומיות הפועלות בקוגנרציה, מה שבעצם מעלה את הנצילות של 
יכולים  גז טבעי אנחנו  קוגנרציה מבוססות  כל המערכת. בתחנות 
להפיק חשמל, קיטור מים חמים לתהליך היצור, ככל שדרוש ומים 
קרים למיזוג אויר - הפקה אנרגיה משולבת כזו מבטיחה נצילות  

מאוד גבוהה".
אלי מץ: "בקוגנרציה להפקת מים חמים אנחנו יכולים להגיע עד 
לנצילות של 90%! בארץ פחות משתמשים במים חמים, כי אנחנו 
מתגוררים בסביבה חמה, אבל באירופה לעומת זאת, משתמשים 
המון במים חמים. בקוגנרציה להפקת קיטור אנחנו יכולים להגיע 

עד 70% נצילות". 
החדשה.  הכוח  בתחנת  סיור  ולירון  אלי  עם  ערכנו  הראיון  בתום 
גני הדס. מדובר במתקן  לב, מנהל אתר  אורי  גם,  לסיור התלווה 
חדיש ומרשים, שנראה שהושקעו בהקמתו חשיבה ומשאבים רבים. 
ייצור החשמל במתקן הביו-גז פשוט: הגז מוכנס לאחר ניקוי וייבוש 
למנועי גז גדולים )20 צילינדר למנוע( ונשרף בבוכנות, כמו בכל מנוע 
שריפה פנימית. גל הארכובה מניע אלטרנטור שמחובר אליו בקצה 

המנוע ומייצר את החשמל.       
בכניסה לאתר אנחנו מבחינים בשני לפידי מתכת גדולים, כאשר אחד 

מהם שורף את המתאן. אתר גני הדס שואב גז כבר משנת 2009. 
השנה הושלמה התקנת תחנת הכוח ליצור חשמל, אך התחנה טרם 
קיבלה את הרישיון הקבוע ליצור חשמל לפיכך ההפעלה מתעכבת. 
למעשה, בכל יום שהתחנה לא עובדת, אתר הפסולת מפסיד כסף, 

הן על הפרמיה והן על הגז שנשרף בלפידים ואינו מייצר חשמל. 
כשהתחנה מייצרת חשמל, הגז שמגיע מהר הפסולת בלחץ נמוך 
מועבר דרך מסננים וחממים, שמביאים לעיבוי טיפות המים ולניקוז 
גז ישירות למנועי הגז  הלחות מהגז. משם מועבר הגז במשאבות 

לשריפה. 
חמישה  עומדים  בו  הייצור,  לאולם  הכוח,  לתחנת  נכנסים  אנחנו 
מנועי גז מתוצרת GE-Jembacher מוכנים לשימוש. מהמנועים 
סינון  במערך  מצוייד  המבנה  המבנה.  לגג  פליטה  מערכת  יוצאת 
והזרמת אוייר אל חלל אולם היצור. אגב, לכל מנוע מחובר מכשיר 
לינוקס, שבודק האם גזי הפליטה מהצילינדרים עומדים בתקן זיהום 

אוויר, מדובר בתקן הגרמני המחמיר בתחום.   
סמוך לאולם המנועים נמצא אולם השנאים וספקי הכוח, שתפקידו 
לסנכרן בין החשמל המיוצר במנועים לבין רשת החשמל הארצית 
של חברת החשמל. כל ארון סגור בשלושה מפתחות, כדי למנוע 
יופעל בשעה שמתבצע תיקון במנוע, מה שעלול  מצב שבו מנוע 

לגרום לאסון.  
בחדר  ומבקרים  הכוח  תחנת  של  השניה  לקומה  עולים  אנחנו 
שממשק  תוכנה,  מציגה  מחשב  צג  על  התחנה.  של  הבקרה 
את  תעש,  מדי  עם  ביחד  בישראל  פותח  שלה  המשתמש 
את  הייצור,  רמת  את  נתון,  רגע  בכל  מנוע  בכל  המתרחש 
לצד  לגג. שם,  עולים  ועוד. משם אנחנו  בלפידים  הגז  שריפת 
אוויר  מסנני  מותקנים  מהמנועים,  גדולים  פליטה  צינורות 
ולמנועים.  הייצור  לאולם  המוזן  האוויר  את  שמנקים  גדולים, 
זקוקים להמון אוויר,  מנועי הגז כמו כל מנוע שריפה פנימית 

שיוזן לצילינדרים. 
משם יצאנו להר הפסולת וראינו את בארות הגז, צינורות שהוחדרו 
כמות  בהר.  שנוצר  המתאן,  לשאיבת  מ',   25-30 לעומק  אנכית 
הגז שנוצר באתר הטמנה מאוד תלויה בשיטת הטמנת הפסולת 
שבהם  הדס,  מגני  יותר  גדולים  אתרים  ישנם  לכאורה,  והידוקה. 
לכך, שיטת ההטמנה  הסיבה  כאמור,  באופן משמעותי.  גז  פחות 
אטום  האשפה  הר  הדס,  בגני  בעבר.  אלה  באתרים  שבוצעה 
יעיל  אנאירובי  לריאקטור  אותו  שהופך  מה  ומלמטה,  מלמעלה 

ואטום למדי לחמצן.

* PPM( Parts Per Million( - חלקים למיליון, תת יחידות 
המשמשות במדע ובהנדסה להצגת כמויות חומר מזעריות בחומר 

הכולל 
** קוט"ש - קילוואט שעה

*** תעריף הייצור של חברת חשמל: כ-31 אג' 
**** שפד"ן - שפכי גוש דן

בקיוטו השתתפו 161 מדינות ונקבעה  ***** פרוטוקול קיוטו - 
של  היסוד  לוועידת  קיוטו  פרוטוקול   ,1999 )מרץ  קיוטו  אמנת 
גז  שישרוף  למי  שיפוי  תעריף  שכללה  אקלים(  לשינויי  האו"ם 

חממות, הסכם שפג תוקפו ב 2012. 
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חברת ח"ן חימום נוזלים מציעה את "מעיין" - מערכת לחימום נוזלים,  החוסכת עד 75% 
בהוצאות, בהשוואה למערכת המופעלות באמצעות  סולר ,גפ"מ ומזוט

לא תמיד פתרונות אנרגיה שמטרתם לחסוך הוצאות 
היי- פתרונות  להיות  חייבים  לתעשיין  או  לחקלאי 

רעיון  לעתים  אדירות.  השקעות  שמחייבים  טק 
המבוסס על טכנולוגיה פשוטה ויעילה, מביאה את התשובה 
הנכונה", אומר מוטי אדלשטיין, מנכ"ל חברת "ח"ן חימום 

נוזלים בע"מ". 
חקלאי,  היה  אביו  החקלאי.  מהמגזר  בא  אדלשטיין 

בצעירותו למד אדלשטיין בפקולטה לחקלאות ולאחר מכן, 
עבד במשך 19 שנה בחברת מכתשים-אגן. לאחר פרישתו 
החל לעסוק בנושא התייעלות אנרגטית והצטרף ל חברת 
מים  לחימום  מערכות  משווקת  ח"ן   נוזלים.  חימום  ח"ן 
הכוללות את "מעיין" - מערכת לחימום נוזלים, שמתאימה 
ציבור,  ומבני  למוסדות  וכן,  תעשייה  למפעלי  לחקלאות, 
ביותר,  משמעותית  ובהוזלה  יחסית  נמוכות  בעלויות 
בהשוואה למערכות חימום נוזלים, המבוססות על שריפת 

סולר, גפ"מ או מזוט. 
אנרגטית,  להתייעלות  תחומים  ארבעה  היום  "ישנם 
שיכולים לחסוך לחקלאי הוצאות ניכרות: "תאורה, בידוד, 
קירור וחימום", אומר אדלשטיין. "רבים מהמגדלים זקוקים 
מתאימות  שלנו  המערכות  שונים.  לצרכים  חמים  למים 
יצרניות,  למשתלות  מיוחדים,  צמחים  לגידול  לחממות 
מהחקלאים  רבים  ועוד.  למשחטות  למחלבות,  לרפתות, 
מזוט,  או  גפ"מ  סולר,  באמצעות  מים  היום  מחממים 
והחברה שלנו יכולה לעזור להם להתייעל אנרגטית ולחסוך 
בהוצאות. בגדול, מערכת 'מעיין' מספקת פתרון משמעותי, 

עם ערך מוסף כלכלי ליצרנים ולחקלאים. 
"מערכת 'מעיין' כבר הותקנה ברפת רביבים, בחממות,, 
החדשה,  טרה  במחלבת  במילועוף,  עוף-עוז,  במשחטת 
שבפארק נ.ע.ם ועוד. מערכת חימום נוזלים המבוססת על 
מזוט מזהמת את הסביבה ולא פחות חשוב, ההוצאות עליה 
גבוהות. המערכת שלנו יכולה לתת את אותו דבר, אבל בזול 

ותוך שמירה על הסביבה".
קולטי  נפרדים:  חלקים  שלושה  על  מבוססת  המערכת 
משאבות  שמש - המוכרים לכולנו )מגוון סוגים ודגמים(; 
חום - הקולטות אוויר חם ופולטות מים חמים או ההיפך, 
לקילו- ביחס  המתקבלת  האנרגיה  )כמות    COPבעלות
קלוריות שאתה מקבל מהמים( של 1 ל-4, יחס יעיל וגבוה 
ישראלי  בפטנט  אינדוקציה*,  תנור   - ו"מעיין"  במיוחד 
המכשיר  אבנית.  הצטברות  ללא  במהירות,  מים  המחמם 

עמוס דה-וינטר

"

אל המעיין

מוטי אדלשטיין, מנכ"ל ח"ן חימום נוזלים
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והיום  לשעבר  קטיף  גוש  של  הטכנולוגית  בחממה  פותח 
החברה  נוזלים".  חימום  "ח"ן  חברת  ע"י  בלעדית  מיוצר 
פועלת להקמת מפעל לייצור מערכת 'מעיין', בקיבוץ ברור 

חייל.  
אדלשטיין: "שלושת האלמנטים הללו מחוברים למערכת 
מהסמארטפון,  לשליטה  הניתנת  ממוחשבת,  בקרה 
להשתלב  יכולה  אף  שלנו  המערכת  וכדומה.  מהמחשב 
ביעילות עם אמצעים אחרים ואחד היתרונות שלה, שהיא 
מאוד  בטמפרטורה  גדולות  חמים  מים  כמויות  מספקת 
גבוהה, תוך 6-5 שניות. על ידי כך ניתן לבצע אופטימיזציה 

של המערכת. 
המערכת  את  התקנו  ברום'  'תרכובות  במפעל  "למשל 
יוצאים  או  לעבודה  מגיעים  מהם  העובדים, שמאות  עבור 
אנחנו  המשמרות  החלפת  בזמן  אחת.  בבת  מהעבודה 
דואגים שיהיה לכולם מים חמים בכל מצב. תוך שמירה על 

אופטימיזציית חימום מים אופטימלית 
מעלות,   50 של  לטמפרטורה  מגיעים  השמש  "קולטי 
אנחנו  המעיין  ועם  מעלות  ל-60  מגיעות  החום  משאבות 
זה  למה  מעלות.   80 עד  של  לטמפרטורות  להגיע  יכולים 
חשוב? יש את מחלת הלגיונרים, שנפוצה בבתי מלון ובתי 
אבות ובעזרת המים החמים אנחנו מעקרים את המערכת 

מחיידקים. 

אגירה,  למיכל  בלילה  מים  מגיע מחימום  נוסף  "חיסכון 
בזמן שהחשמל זול. למשל, התקנו מערכת במקווה, שאליו 
כבר  החמים  המים  מוקדם,  בבוקר  לטבול  עשרות  באים 
מחכים להם ואילו במהלך שעות היום כשאין לחץ, המים 

החמים מסופקים ע"י קולטי השמש. 
נוזלים'  חימום  'ח"ן  של  המערכת  שמביאה  "החיסכון 
הוא  מזוט  או  סולר  על  המבוססות  למערכות  בהשוואה 
להגיע  יכולים  אנחנו  לסולר,  בהשוואה  למשל,  אדיר. 
בהוזלה  מדובר  החקלאי  ועבור   75% עד  של  לחיסכון 

משמעותית בהוצאות. 
"למשל, התקנו מערכת במעון טללים, בדימונה, שנבדקה 
ע"י אביעד פינטו, מהנדס ומנהל פרויקטים, מאגף המהנדס 
הראשי של משרד הרווחה. המהנדס ערך השוואת העלויות 
הממוצעות ליום עבור חימום המים שבוצע בין ע"י המערכת 
הקודמת שהייתה מבוססת על סולר, לעומת מערכת 'מעיין' 
שלנו, בשיתוף עם חברת 'גדיר מערכות', כאשר המערכות 

החדשות מבוססות על חשמל. 
בכ-520  הסתכם  מדד  שהוא  הממוצע  היומי  "החיסכון 
לפני  המים,  לחימום  מהעלות   89% המהווה  ליום,  שקל 
התקנת המערכת. כמו כן קבע המהנדס, שהחיסכון השנתי 
שהותקנה  ממערכת  שקל,  אלף  בכ-182  מסתכם  הצפוי 
דורשת  שהמערכת  המהנדס  קבע  כן  בלבד.  אחת  במכולה 

תחזוקה מינימאלית".

השוואת עלויות ממוצעות ליום על חימום מים במערכת 
מבוססת על סולר לעומת המערכת של ח"ן חימום נוזלים, 

במעון טללים
מערכת 

סולר ישנה
"מעיין", ח"ן 
חימום נוזלים

5**6נפח מים )מ"ק ליום(
860צריכת סולר )ליטר/ליום(

צריכת חשמל )קוט"ש 
ליום(

 10
)הערכה(

120

סה"כ עלות חימום ליום 
)₪(

58260

סה"כ עלות חימום למ"ק 
)₪(

97 12

בין שתי האלקטרודות  )אינדוקציה(  השראה מגנטית   *
החיכוך  נירוסטה,  בצינור  המולקולות  בין  חיכוך  יוצרת 
זרימה  גבוהה.  לטמפ'  להתחמם  לצינור  גורם  ביניהם 
אקטיבית בצינור סופחת את החום לנוזל בניצולת של 97% 
או  אינדוקציה  נקראה  זה  תהליך  המושקעת.  מהאנרגיה 

השראה.
מערך  שדרוג  לאחר  קטנה  החמים  המים  כמות   **

האנרגיה, עקב עליית הטמפ' במערכת דבר. 

אל המעיין

"מעיין" - המערכת של ח"ן חימום נוזלים
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 ,eSave לקראת תערוכת קלינטק 2015 נפגשנו עם חברת
זוכת פרס קלינטק לשנת 2014, על מנת לראות מקרוב את 
ההתקדמות של מי שזכתה בפרס החדשנות משנה שעברה.

חברת eSave מייצרת ומשווקת מוצר ייחודי, פרי פיתוח 
החברה, שמשפר את איכות החשמל הנכנס למבנה, מייצב 

את המתח וחוסך בצריכת החשמל בין 10%-18%!
גדלים,  המוצר הייחודי שפיתחה החברה משווק במגוון 
ועד ל-KVA-2,500. את המערכות   100-KVA-החל מ

מייצרת החברה במפעל שבמגדל העמק.

על עיקרון פעולת המכשיר, מסביר המנכ"ל אמיר דואניס: 
"החשמל שנכנס למבנה, עובר הרבה מאוד טלטלות ברשת 
ההולכה הנובעות מהמרחק מתחנות החשמל, ממזג האוויר 
על  משפיעים  אלה  כל  בסביבה.  צרכנים  של  ומהשפעות 

איכות החשמל הנכנס למבנה הצרכן.
”כשמביטים על סינוס גל החשמל שנכנס לצרכן רואים 
‘רעשים' כדוגמת: ספייקים, דיפים, הרמוניות  הרבה מאוד 
בכל  הקיימים  אלו  ‘רעשים'  ההזנה.  מתח  בגובה  ושינויים 
רשתות החשמל בעולם הינם תוצאה נורמאלית של תהליך 

משפרים את 
האיכות ומורידים את 

החשבון החשמל
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רבי  תעשייה  באיזורי  לדוגמה,  הצרכנים.  וסביבת  ההולכה 
המפעלים  כשכל  מתח  שקיעות  להיות  צפויות  מפעלים 
בעבודה מאומצת ובשעות הלילה צפויה רמת מתח לעלות.  
”כל ההפרעות הללו מזיקות לצרכני החשמל ומשפיעות 
הצ'ילרים  המדחסים,  המנועים,  של  התקינה  פעילותם  על 

והתאורה - דבר שמקצר את חיי המכשירים. 
המתח  את  מגביהות  ובעולם  בארץ  החשמל  ”חברות 
המסופק מעבר לזה הנדרש לפעילותם התקינה של מכשירי 
החשמל על  מנת שהצרכן יהיה  בטווח התקני של המתח 

)התקן הישראלי הינו 230V ± 10%(   וזאת על מנת למנוע 
את הפסקת פעילות הרציפה של המכשירים. פעולה בלתי 

נמנעת זו גורמת לאיבודי אנרגיה שעליהם משלם הצרכן.
באופן  המייצבת    eSaveמערכת לתמונה  נכנסת  ”כאן 
מדויק )±1%( את מתח ההזנה למכשירים ומביאה לחיסכון 

של  10% עד 18% בצריכת החשמל".

איך מגיעים לחיסכון כל כך משמעותי?
פעולות  ממספר  נובע  החשמל  בצריכת  "החיסכון 
פעילות  מרבי.  לחיסכון  מביאות  אשר  מבצעת  שהמערכת 
הפחתת המתח העודף למתח האופטימאלי, שיפור  מקדם 
האפקטיבי  ההספק  ושיפור  הרמוניות  הפחתת  ההספק, 
לחיסכון  מביאות  הספק(  בפחות  עבודה  אותה  )ביצוע 

מצטבר המגיע לאחוזי חיסכון דו ספרתיים.
"החיסכון הוא גדול והלקוחות רואים את החיסכון מייד, 
גבי המחשב. למעשה - מרגע שמחברים את  באונליין על 
המערכת מבחינים בחיסכון. אתה רואה את זה מיד, בשידור 
חי, אתה לא צריך לחכות לחשבון חשמל. לקוחות שקיבלו 
את החשבון הראשון לאחר ההתקנה, פתאום רואים ירידה 

בצריכה ,כלומר משלמים פחות".

ובמונחים של החזר השקעה?
"התוצאות שלנו בפועל מצביעות על ממוצע של שלוש 
  Live-ב משדרת  עצמה  המערכת  השקעה.  החזר  שנים 
שתמיד  כך  בפועל  והחיסכון  בפועל  החשמל  צריכת  את 
ניתן לראות לגבי כל תקופה מוגדת את החיסכון המצטבר 
שהתקנתי  מנכ"ל  של  למשרדו  נכנסתי  אחד  יום  לעסק. 
מול המסך של המכשיר  יושב  רואה אותו  ואני  לו מערכת 
ומביט. הוא מסתובב רואה אותי ואומר לי: ‘שמע, זה יותר 

טוב מבורסה'".

המערכת:
לייפר  יוסי  ע"י  שפותחה  כחול לבן,  ייחודית  טכנולוגיה 
)אחד הבעלים(. המערכות מותקנות בחדרי חשמל ראשיים, 
רשת  לכל  וכולל  מלא  פתרון  ומספקות  למבנה,  בכניסה 

החשמל של הלקוח. 
למגוון  שנים,  שש  מזה  בארץ  נמכרות  שלנו  "המערכות 
המצטבר  והניסיון  הידע  שונים,  מסוגים  לקוחות  של  רחב 
לקוחותינו  בפני  להתחייב  הביטחון  את  לנו  מאפשרים 
החשמל,  בצריכת  אחוזים   10 של  מינימלי  חיסכון  לאחוז 
כאשר ממוצע החיסכון אצל לקוחותינו מגיע לכדי 15 אחוז. 
אנו ממליצים לכל לקוח המשלם חשבון חשמל חודשי של 
40,000 ₪ ומעלה לפנות אלינו להתאמת פתרון ולהתחיל 

לשלם פחות !!!".
המערכת מסופקת עם אחריות מלאה לתקופה של שלוש 

שנים.

המערכת של eSave - חיסכון 
בצריכת   18% עד   10% של 

החשמל
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כי ככה עושים עסקים בגינון

רכוש מנוי של

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון

 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

אם בבעלותי מפעל, ואין לי כסף להשקיע אך אני מעונין 
במערכת, איך אני עושה את זה?

להתקשרות  אפשרויות  מספר  פיתחה    eSaveחברת
האנרגיה  הוצאות  על  להשתלט  שיאפשרו ללקוחותיה 

ולהוריד את חותמם על איכות הסביבה.
עבור  שתרכוש  מממנת  קרן  הינה  האפשרויות  אחת 
להנות  להתחיל  ללקוח  ותאפשר  המכשיר  את  הלקוחות 
האנרגיה  בהוצאות  ומחיסכון  יותר  טובה  חשמל  מאיכות 

מהרגע הראשון ללא שתדרש ממנו השקעה. 

מטפלת  הקרן  בהן  התקשרות,  שנים  ב-10  ”מדובר 
ומתחזקת כל מה שצריך על חשבונה ומה שיוצא בחיסכון 
 10 בתום  מראש.  ידועה  אחוזים  חלוקת  פי  על  מתחלקים 
שנים הבעלות על המכשיר עוברת ללקוח. יש ללקוח אחרי 

שנה אופציה לרכוש את המכשיר. 
שירות  מאופצית  לקוחות  של  רב  מספר  נהנו  היום  עד 
זו, אשר יוצרת סיטואציה של win-win. לדברי מר שגיא 
רובין מבעלי קרן המימון פעילות המערכות עד כה מוכיחה 
ולמשק  למשקיע  לחוסך,  הצדדים-  לכל  כלכלית  כדאיות 

אמיר דואניס, מנכ"ל 
eSave - “שלוש שנים 

החזר השקעה"
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מה  לציפייה,  ואף מעבר  מצויינות  תוצאות החיסכון  כולו. 
ולפריסה רחבה של  נוספות להשקעה  שמביא להזדמנויות 

המערכות. 
לספק  המצליחות   eSave למערכות  נוספת  עדות   זוהי 
וערך  ארוך  חיים  מחזור  במוצר,  איכות  מוכחות,  תוצאות 

של החזר השקעה טוב למשקיע. 

התיחסות הלקוח - מר אלישע לאופר 
סמנכ"ל תפעול במפעל מזון אפיפית: 
”אזור התעשייה סובל מהפרעות חשמל בתדירות גבוהה, 
ביטוי  לידי  שבאו  למפעל  הפרעות  גרמו  מתח  שקיעות 

בעצירת ייצור ואיבוד חומרי גלם.
 eSave מערכת  התקנת  לאחר 
אנו נהנים לא רק מאיכות חשמל 
ביציבות  ביטוי  לידי  שבאה 
מחיסכון  גם  אלא  האספקה 

בחשמל של כ12% בממוצע." 
מה הלאה?

לסמנכ"ל  זו  שאלה  הפנינו 
מור:  איתן  העסקי  הפיתוח 
בארץ  החשמל  רשת  "התנהגות 
לרשת  המאפיינים  במרבית  זהה 
בנוסף  העולם,  במדינות  ההולכה 
ישנם מדינות בהם איכות החשמל 
  eSave נמוכה יותר שם יש לחברת

ייתרון ופיתרון ייחודי, 
לוקחים  אנו  אלו  בימים 

ובנוסף  באירופה,  אנרגטית  להתייעלות  ענק  במכרז  חלק 
סניפים  פתיחת  לקראת  התרחבות  בתהליך  מתקדמים 

באירופה, בצפון אמריקה ובסין.
ויישום המוצר בשוק היישראלי,  נמשיך ונשקיע בשיווק 

חשוב לנו להצליח בבית, במקביל לשווקים מעבר לים ”
התקינה  ”החברה  מסכם:  החברה  מנכ"ל  דואניס,  אמיר 
לקוחות  אצל  וביניהם  מערכות  של  רב  מספר  לאחרונה 
גדולים ואסטרטגיים. החברה עומדת בפני יישום של מספר 

מכרזים משמעותיים בארץ ובעולם בהם היא שותפה.
והעסקאות  ההזמנות  לצבר  בהתייחס  היום  הנראה  כפי 

שנרקמות אנו בהחלט בדרך הנכונה."

מערכת eSave  כמייצב בפעולה
מתח  בשקיעת   eSave מערכת  של  טיפול  מציג  הגרף 

משמעותית שקרתה במפעל במרכז הארץ.
מהגרף ניתן להתרשם כי במשך 5 שעות  )8:45-13:30( 

הייתה שקיעת מתח לרמה של כ- V 350 )הגרף החום(.
מעלה  המתח  את  ייצבה   eSave שמערכת  לראות  ניתן 

לרמה של V380 )הקו הוורוד( 
המפעל המשיך לייצר ללא שום הפרעה! 

נפגשים בתערוכת

התערוכה הבינלאומית השנתית לשיווק תוצרת חקלאית טרייה

ההרשמה בעיצומה 
24-23 ביוני 2015, גני התערוכה, תל-אביב

www.agro.mashovgroup.net
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מעבדת שירותי השדה גילת לחקלאות ולאיכות הסביבה מבצעת בימים אלה מחקר חדשני, 
שיהפוך פסולת ביתית רטובה לקומפוסט חקלאי! המעבדה, שבשנה שעברה זכתה בפרס קרן 

יק"א, מבצעת לא פחות מ-100 אלף בדיקות בשנה וממשיכה להתחדש

מעבדה החקלאית של המועצה האזורית בני שמעון, 
ואיכות  לחקלאות  גילת  השדה  שירות  "מעבדת 
ממשיכה  וולקן,  רעיה  ד"ר  של  בראשותה  סביבה", 
לגדול ולהתפתח, הרבה בזכות החדשנות והרצון לפתח אופקים 
נוספים,  ולקוחות  החקלאים  ציבור  עבור  חדשות  ואפשרויות 

שהמעבדה מעניקה להם שירותים.   
לשם  הסביבה"  "איכות  המילים  צמד  נוספו  לחינם  לא 
המעבדה. זו תקופה ארוכה שהמעבדה מבצעת בדיקות שונות 
בין  הסביבה.  איכות  לתחום  הקשורות  ועבודות  לפרויקטים 
שפכים  מים,  קרקע,  בדיקות  גילת  מעבדת  מבצעת  היתר 

וקולחים, דשנים, זבלים, קומפוסט ועוד. 
האם יש בכלל קשר בין חקלאות לאיכות סביבה? בהחלט. 
וביישום  במחקר  המתקדמות  מהארצות  אחת  היא  ישראל 
השפכים  ממי   90% מעל  להשקיה.  קולחין  במי  השימוש 
מטוהרים לרמה המאפשרת שימוש להשקיה ומעל 80% מהמים 
המטוהרים משמשים להשקיית גידולים חקלאיים. נושא נוסף 
המקשר בין חקלאות וסביבה הוא השימוש הפוטנציאלי בתוצרי 

פסולת לשימושים חקלאיים. 
לאחרונה קיבל המשרד להגנת הסביבה החלטה אסטרטגית 
ברמת  והיבש  )אורגני(  הרטוב  הפסולת  זרם  בין  הפרדה  על 

עמוס דה-וינטר

ה

העגבניה הישנה תדשן
את העגבניה הבאה

מפסולת  קומפוסט  לייצור  הניסיוני  המתקן 
רטובה ביתית באתר הדודאים
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חלק  אביב(,  )רמת  בת"א  גם  כמו  בבאר-שבע,  הבודד.  הבית 
ניסיונית  נוספים, החלו תכנית  וישובים  מירושלים, כפר סבא 
התושבים.  בשיתוף  יבשה  ואשפה  אורגנית  אשפה  להפרדת 
הרטובה  האשפה  את  להפריד  תושב  לכל  מאפשר  הפרויקט 
בבניין  האשפה  בחדר  המוצבים  נפרדים,  לפחים  והיבשה 

המגורים או ברחוב.
נרתמו  החקלאות  ובמשרד  בנגב  גורמים  של  ארוכה  שורה 
למחקר, שמטרתו בין היתר לבדוק ניצול הפסולת לייצור ערכים 
מוספים. המחקר הוא רב-גוני ועיקרו שיתוף פעולה בין משרד 
החקלאות - מחוז דרום; מנהל המחקר החקלאי - חוות גילת 
והמכון להנדסה חקלאית; המועצה האזורית בני שמעון - אתר 
חברת  גילת;  השדה  שרות  מעבדת  דודאים,  בפסולת  לטיפול 
מעורבת  אלה  בימים  לישראל.  קיימת  קרן  וכן  הנגב  מושבי 
מעבדת שירות השדה גילת במחקר פורץ דרך, שמטרתו להפוך 
עלויות  שיוזיל  לקומפוסט,  הביתית  האורגנית  הפסולת  את 

לחקלאים.  
כאמור, אחד מהפיילוטים מיושם בימים אלה בבאר-שבע 
ובמקביל החל המחקר הייחודי לניצול ההפרדה המתבצע באתר 
דודאים, סמוך לבירת הנגב. האתר קולט את הפסולת המופרדת 
לזרם אורגני ויבש בשיטת GORE, המאפשרת שימוש בזרם 
הרטוב כחומר גלם להכנת קומפוסט איכותי לשימוש חקלאי. 
בנוסף, השיטה מאפשרת להפריד את הזרם היבש למרכיביו, 
וייצור  ערך  בעלי  חומרים  של  איכותי  ומיחזור  השבה  לצורך 

מוצרים ראויים מתוצרי פסולת.  

ד"ר רעיה וולקן, מנהלת מעבדת שרות השדה גילת, שעורכת 
תוביל  ישראל  הקרוב  שבעתיד  מאמינה  המחקר,  את  בפועל 
בתחום של טיפול בפסולת אורגנית ביתית והפנייה שלה בצורה 

מושכלת לגידולים חקלאיים.
"היא  וולקן,  ד"ר  מסבירה  המחקר",  של  הכללית  "המטרה 

העגבניה הישנה תדשן
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שימוש  תוך  המוטמנת,  הפסולת  בנפח  משמעותית  הפחתה 
בתוצרי הפסולת כחומרי גלם לייצור מוצרים. המחקר יאפשר 
לעשות שימושים מושכלים בתוצרי הזרם הרטוב של הפסולת 

בחקלאות. 
"למעשה, נושאי המחקר האפשריים הם רבים בהיבטים של 
שימושים בתוצרי פסולת הן בהיבט של הכנת חומר הגלם, כדי 
להביאו למצב שיעילותו לגידול מיטבית מחד ומרכיבי הפסולת 
אינם מזיקים מאידך.  אנחנו בוחנים תוספות שונות לפסולת 
הרטובה לצורך התאמה מרבית לחקלאות על ענפיה השונים. 
גידולים,  של  והתאמה  לאיתור  בדיקה  מתבצעת  במקביל 
המתאימים לשימוש בתוצרי אשפה. מבחינה טכנולוגית נבחן 
שיטות מהירות ויעילות להערכת איכות חומר הגלם, עד למוצר 

אגרו- היבטים  נבחנים  כן  כמו  חקלאיים.  לשימושים  מוכן 
התכונות  על  והשפעתם  הפסולת  תוצרי  הוספת  של  טכניים 

הכימיות הפיזיקאליות של הקרקע.
בתוכנית העבודה נתייחס לנקודות הבאות: 

f בחינת טכנולוגיות חדשניות ושימוש בחומרי גלם מגוונים 
לייצור קומפוסט - באתר דודאים; 

f בחינת איכות חומרי הגלם והתוצרים - במעבדת שירות 
שדה גילת;

על  והשפעתם  המוגמרים  בתוצרים  השימוש  בחינת   f
תכונות הקרקע והצמח - בחלקות "מושבי הנגב" ובמרכז מחקר 

גילת. 
ביתית  מאשפה  קומפוסט  בהוספת  התועלת  בחינת   f

ד"ר רעיה וולקן )במרכז מחזיקה את הפרס( וצוות המעבדה - זוכי פרס נשיא יק"א 



"
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מעבדת גילת - 
מידי שנה מבצעת 
המעבדה כ-15 
אלף מדגמים 

של קרקע, מים, 
שפכים וקולחים, 
דשנים, שעליהם 
מבוצעות כ-100 
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מופרדת לנטיעות חדשות וליערות קק"ל.
f בחינת יוזמות לשימוש בתוצרי פסולת מהפסולת היבשה, 
פסולות  זרמי  לאיסוף  ויוזמה  מוצרים  לייצור  גלם  כחומר 

מופרדות מהתעשייה, לייצור מוצרים מחומר גלם איכותי. 
f בחינת אפשרויות יישום חומרי גלם ממוחזרים איכותיים 
של אפשרות  הנחה  מתוך  חקלאיים.  ליישומים  היבש  מהזרם 
המגיע  היבשה,  הפסולת  מקורות  חלק  על  מסוימת  שליטה 
ממקורות תעשייתיים או מוסדיים )חומרי גלם נקיים המוגדרים 

כפסולות(. 

רבים  אנשים  ולמעשה  החל  כבר  שהמחקר  מבין  אני 
מעורבים בפרויקט?

ד"ר וולקן: "נכון. המחקר החל לפני כתשעה חודשים, כאשר 
מחקר  מרכז  מנהל  ירמיהו,  אורי  ד"ר  ההיגוי  לצוות  שותפים 
גילת. פרופ' פנחס פיין, ד"ר חנן אייזנברג וד"ר לאה צרור, כולם 
לפרויקט  שותפים  כן,  כמו  וולקני.  מכון  של  מנוסים  חוקרים 

עידו רובינשטיין, מנהל אתר דודאים, נציג 
מחלקת התכנון של קק"ל, יגאל גנדשי, נציג 
חברת GORE בישראל, יאיר מנע, מנכ"ל 
מושבי הנגב, דקל כהן ועוז בן דוד מחברת 
והמכון  איק"א   קרן  אנשי  הנגב,  ממושבי 

להנדסה חקלאית וכמובן צוות המעבדה. 
"אגב המכון להנדסה חקלאית של מכון 
וולקני הצטרף לפרויקט, כדי לסייע בתחום 
הפרדת הזכוכיות. לצערי, במוצר הסופי של 
זו  זכוכית,  של   )1%-2%( בודדים  אחוזים 

בעיה שתיפתר".

את יכולה לספר קצת על תהליך ייצור 
הקומפוסט?

ד"ר וולקן: "ובכן, התהליך הוא אירובי לחלוטין! את תהליך 
ואת  בדודאים  מבצעים  אנחנו  לקומפוסט  הפסולת  הפיכת 
הקומפוסט המוכן אנחנו משווים לקומפוסט מסחרי, בשדה ליד 
מושב פטיש. בשטח אתר דודאים הוקמה תחנה זמנית למיון 
פסולת )מופרדת ולא מופרדת(, שמרכיביה האורגניים מועברים 
המכוסות  גדולות  בערימות  מדובר  הקומפוסט.  ייצור  למתקן 
בכיסוי מיוחד. המתקן מורכב ממאצרות ארוכות ובתוכן תעלות 
לניקוז ולאוורור. כל האוורור מפוקח באמצעות מדי טמפרטורה 
שמצויים בערימת הפסולת, שכאמור מכוסה ביריעה מיוחדת 
ע"י  שפותחה  ייחודית  בשיטה  מגרמניה,   ,GORE חברת  של 
בשיטה  בארץ  הפועל  הראשון  המתקן  זהו  למעשה,  החברה. 
זו והבין היחידים  ברחבי העולם, שמייצר קומפוסט מפסולת 

עירונית בשיטה זו".

הפיכת  ועד  הרטובה  הפסולת  מהבאת  לוקח  זמן  כמה 
לקומפוסט? אף אחד לא מתלונן על הריח?

"בערך עשרה שבועות מיום כיסוי הפסולת ואז מתקבל לנו 

דבר.  מריחים  לא  פשוט   - הריחות  בעניין  ייחודי.  קומפוסט 
אנחנו מביאים מבקרים לאתר, הם עומדים ליד המתקן ופשוט 
 GORE המומים מהעובדה שאין כל ריח. היריעה המיוחדת של

מונעת דליפה או יציאה של ריחות לא נעימים.
"בעיה שכרגע נתקלנו בה היא שהפרדת הפסולת לא מספיק 
טובה. מי שלא מפריד זה מבחינתי לא נורא, כי אני מאמינה 
ליבשה  הפסולת  בין  יפרידו  תושבים  ויותר  יותר  הזמן  שעם 
לא  מפרידים  שכן  מאלה  קטן  שחלק  היא  הבעיה  והרטובה. 
עושים זאת נכון ומשאירים בקבוקי זכוכית בפסולת. הקומפוסט 
המוכן עובר סינון סופי ודק, זה  פתר את בעיית הזכוכיות באופן 
כמעט מלא.  כדי לפתור את בעיית הזכוכיות לגמרי,  המחלקה 
להנדסה חקלאית, שיש לה ניסיון בביצוע הפרדות שונות, כבר 

באה עם מספר הצעות לפתרון הבעיה שנבחנות עתה.           

"הפיילוט שאנו מבצעים ליד פטיש הוא פיילוט ארוך טווח, 
החקלאיים  הגידולים  על  הקומפוסט  השפעת  את  שיבדוק 
ניסוי מוצלח  לאורך מספר שנים. ביצענו כבר 
הקומפוסט  בחיטה.  ניסוי  יחל  ובקרוב  בתירס 
לא  אולי  רטובה  ביתית  מפסולת  המיוצר 
טוב כמו קומפוסט מסחרי, אבל הוא בהחלט 
במחיר  ההבדל  חשוב,  והכי  יעיל  קומפוסט 

משמעותי ביותר.
קשר  כאן  שיש  זה  בפרויקט  שייחודי  "מה 
הסופי,  והמשתמש  הקומפוסט  יצרן  בין  ישיר 
יושבים  אנחנו  הנגב'.  'מושבי  של  החקלאים 
ביחד בישיבות ושומעים מהם מה הם הדרישות 
את  מבינים  הם  איכותי,  מקומפוסט  שלהם 
ומבינים  זכוכית  שאריות  של  המשמעות 
הכול  בסך  אותם.  לנקות  חשוב  שזה  כמה 
מדובר בתהליך, שבסיומו אני מאמינה שנהיה 
קומפוסט  לייצור  ביתית  בפסולת  בשימוש  בעולם,  המובילים 

חקלאי".
  

בשנים האחרונות הפכה מעבדת שירות שדה גילת לעצמאית 
מבחינה כלכלית ואינה מסובסדת ע"י גורמים ציבוריים. בסוף 
יק"א לחקלאות.  בפרס  זכתה המעבדה החקלאית  שנת 2013 
הפעילות  מהמעבדות  אחת  הינה  גילת  שדה  שירות  מעבדת 

ביותר מבין מעבדות שירות השדה בארץ.
מדי שנה נבדקים בה כ-15,000 מדגמים, שעליהם מבוצעות 
המעבדה  מעסיקה  כיום  בדיקות!  מכ-100,000  פחות  לא 
צוות המונה שמונה עובדות ועובד אחד, בהן מנהלת, מזכירה, 

כימאיות, אגרונומיות, עוזרות טכניות בהכנת הדוגמאות. 
ומדויקים  משוכללים  מכשירים  לרכוש  ממשיכה  המעבדה 
יותר, כדי לענות לדרישות מגוון רחב של לקוחות. "לאחרונה 
כאן  לבצע  שנוכל  כדי  שפכים,  לבדיקת  חדשה  מכונה  רכשנו 
במעבדה את כל הבדיקות הנחוצות והקשורות לתאגידי המים. 
 TN-ו אורגני(  )פחמן   TOC ערכי  בודקת  החדשה  המכונה 
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למה  עצמנו  את  התאמנו  למעשה,  בשפכים.  אורגני(  )חנקן 
אולם  שפורסמו,  החדשות  השפכים  בתקנות  היום  שנדרש 
המכונה תשרת גם את הנושאים החקלאים השונים", מסבירה 

ד"ר וולקן.
ע"י  שנה  כ-20  מזה  המנוהלת  גילת,  שדה  שירות  מעבדת 
המועצה האזורית בני שמעון, הוקמה לפני כ-40 שנה, כחלק 
עברו  מאז  החקלאות.  משרד   - שה"מ  של  המעבדות  ממערך 
עליה שינויים ותהפוכות רבים, חלקם באילוץ וחלקם מבחירה. 
המעבדה נקראת על שמו של משה בועז, מייסד שירות השדה 
המעבדה  נמצאת  כיום  הראשון.  ומנהלו  החקלאות  במשרד 
תחת אחריותה של היחידה לפיתוח כלכלי, במועצה האזורית 

בני שמעון. 
אשכול,  המעבדה משרתת את חקלאי המועצות האזוריות 

בני שמעון, עזתה, יואב, לכיש, שער הנגב, מרחבים, רמת נגב, 
גיבוי  נותנת  חברון,  הר  ודרום  תמר  ודרומית,  תיכונה  ערבה 
קרקע-צמח- יחסי  )בתחום  השדה  שירות  למדריכי  מקצועי 
מים(, למדריכי גידולים, אגרונומים, חקלאים ולקוחות נוספים. 
כמו כן, המעבדה מבצעת במהלך הגידול בדיקות המאפשרות 
יישום של התשומות באופן מדויק וכן סקרי קרקע לפני תחילת 

הגידול, לבחינת התאמתה של הקרקע לחקלאות. 
במסגרת  ייחודיות  עבודות  במעבדה  מתבצעות  בנוסף 
השונות  לאוניברסיטאות  הקשורים  מחקריים,  פרויקטים 
ועבודות  פרויקטים  וכן  החקלאי  המחקר  מינהל  באמצעות 
הם  הנבדקים  החומרים  הסביבה.  איכות  לתחום  הקשורות 
קרקע, מים, שפכים וקולחים, דשנים, זבלים, קומפוסט ובוצות, 

מצעי גידול, תמיסות הזנה וחומר צמחי". 

אחת מעובדות מעבדת שירותי השדה גילת מבצעת בדיקה
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boaze@tadiran-group.co.il  ,054-7796533 ,03-9283502 :טל׳

לצפייה בסרטון
סרקו את הקוד:

לבניין,  הנכנס  החיצוני  האוויר  כמות  את  להקטין  מאפשרת  המערכת 
להפחית משמעותית את העומס על מערכות המיזוג ולשמור על איכות 
שימוש  ע"י  החשמל  בצריכת  אחוזים  עשרות  של  חיסכון  תוך  האוויר 
על   add on -כ ומותקנת  מותאמת   HLR-ה ירוקה. מערכת  בטכנולוגיה 
וללא התערבות  ופועלת באופן עצמאי  מיזוג האוויר הקיימות  מערכות 

בפעולת מערכת המיזוג של הבניין.
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חופית
מבטחים

מוצרי מפעל חופית

הפילוסופיה של חברת חופית, המתמחה בייצור מוצרי פלסטיק, הובילה את החברה לבחור 
בחומר הגלם פוליאתילן, בעל תכונות המתאימות באופן מובהק לעמידות רבת שנים תוך 

שמירה על איכות הסביבה, הגנת מי התהום ומניעת סיכונים למערכת האקולוגית
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חברה  היא  חגי,  אבנר  המנכ"ל  של  בניהולו  חופית, 
חדשנית ויצירתית הנשענת על יותר מארבעים שנות ניסיון 
ביצור מוצרי פלסטיק שונים, התורמים לשמירה על סביבה 

בארץ  הגדולה  החברה  היא  חופית  למעשה,  וירוקה.  נקיה 
בתחומה והממציאה המקורית של שוחות ומוצרים נוספים 

מפלסטיק לתחום הביוב, הניקוז והתשתיות. 



עובדי מפעל חופית, שבקיבוץ כנרת
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היום  מעסיק  כנרת,  בקיבוץ  ששוכן  חופית,  מפעל 
הסיבובית  היציקה  בתחום  מובילה  החברה  עובדים.  כ-80 
מוצרים:  של  רחב  מגוון  עם   )Rotational Moulding(
הפרדה  מערכות  ותקשורת;  ניקוז  לביוב,  בקרה  שוחות 
לאיחסון  שונים  מיכלים  ודלקים;  שמנים  לביוב,  ושיקוע 
ג'רסי(;  )ניו  כביש  מפרידי  וכימיקלים;  שתייה  מי  נוזלים, 
מרכיבים שונים למתקני שעשועים וכן מוצרי לקוח שונים.

חופית, שבבעלות קיבוץ כנרת )50%( ואבנר חגי )50%(, 
הגתה, עיצבה וייצרה את שוחת הפלסטיק הראשונה לפני 
המים  ומקורות  הסביבה  הגנת  שנה כאשר  מ-30  למעלה 
עומדים לנגד עיניה. היה זה מוצר חדשני לחלוטין אשר הגן 

באופן מוחלט על הסביבה מזיהום מי ביוב. 
הידע הרב שנצבר עם השנים מציב את חופית כאפשרות 
המיטבית ליצירת שיתופי פעולה, כשעולה הצורך במוצרים 

בשיטת הרוטציה.
איכות  על  בשמירה  מתמקדת  החברה  של  הפילוסופיה 
הסביבה ומי התהום, גישה שהובילה את מחלקת הפיתוח 
המתאים  כחומר   ,MDPE בפוליאתילן  לבחור  חופית  של 
זה  חומר  הביוב. אטימות מלאה של  לייצור שוחות  ביותר 
זרם  בין  מלאה  פיזית  הפרדה  חופית  לשוחות  מאפשרת 
המקנה  דבר  הסביבה,  לבין  בשוחה  המזוהמים  השפכים 
הגנה מוחלטת מזיהום הנובע מפעילות אנושית, חקלאית 

חיים  אורך  בעלות  חזקות,  חופית  שוחות  ותעשייתית. 
גבוהה, עמידות לקורוזיה או שבר ואינן מפרישות חומרים 
תכונות  מלא.  למחזור  ניתנות  ובנוסף  רעילים,  או  מזיקים 
תוך  להתקנה  מובהק  באופן  מתאימות  אותן  עושות  אלה 
ומניעת  התהום  מי  הגנת  הסביבה,  איכות  על  שמירה 

סיכונים למערכת האקולוגית.
השוק הוכיח שהדרך הייתה נכונה וחופית מובילה כיום 
את תחום מערכות הביוב מפלסטיק. שמירת מעמד מחייב 



במפעל חופית - חברה מובילה בתחום היציקה הסיבובית 
)Rotational Moulding(
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וצרכיו  נובעת מהמשך פיתוח בשיתוף הדוק עם השוק  זה 
ומתן פתרונות ומוצרים התואמים את השינויים והתקנים 

המתחדשים.
המבחר הגדול של מוצרים שונים מספק ללקוחות חופית 
תשובה  המאפשרים  ושונים,  רבים  לשילובים  גדול  מרחב 
כלכלית המתאימה גם לפרויקטים מורכבים ביותר. חופית 

מציעה מערכת חכמה המבוססת על שתי גישות:
אחת  כיחידה  הבנויות  שוחות   - מונובלוק  מערכת   f

להתקנה פשוטה ומהירה. 
מלאה  התאמה  המאפשרת   - מודולארית  מערכת   f

לתנאי הפרויקט וגמישות בזמן ההתקנה. 
בחופית  שפותחה  והרבגונית  המודולארית  המערכת 
צורך אפשרי של השוק. מגוון  נותנת פתרונות כמעט לכל 
הפתרונות של חופית מאפשר את המערכת הטובה ביותר 

בהתאמה מרבית לצרכי הלקוח!

למה לא בטון?
ביותר  המוקדמות  התת-קרקעיות  הביוב  מערכות 
הערים  של  המערכות  ארכיאולוגים היו  ידי  על  שנחשפו 
בתרבות עמק האינדוס )2800 לפנה"ס עד 1700 לפנה"ס(, 
ברומא  הודו.  לפקיסטאן ומערב  שייך  שהיום  בשטח 
ביוב מתוחכמת מאוד, הנחשבת  נחשפה מערכת  העתיקה 

כפלא הנדסי. מערכת זו נשפכת אל נהר הטיבר.
באירופה של ימי הביניים השתמשו בערים בנתיבי מים 
על מנת לאסוף מים משומשים. אלו כוסו עם הזמן ותפקדו 
כמערכות ביוב. נהר פליט בלונדון הוא דוגמה למערכת זו. 
בפריז, למשל, קיימת מערכת ביוב מהמאה ה-19, המרוצפת 

ומחופה בלבנים. 
כל המערכות העתיקות הללו היו בנויות מטיט/טיח נוקשה 
או מסוג עתיק של בטון. הבטון לסוגיו נמצא בשימוש לבניין 

כבר מהמאה השלישית לפנה"ס ומאז ועד לימנו שימש כחומר 
העיקרי לייצור צינורות ביוב ושוחות בקרה. 

הביוב  משוחות  שכ-50%  העלו  מודרניים  מחקרים 
העשויות מבטון אינן אוטמות כראוי, דבר המאפשר כניסת 
מים אל השוחה או חמור מזה - הבטון מאפשר זיהום של 
מי התהום. לשוחות ביוב מבטון עמידות נמוכה לקורוזיה, 
או מתפתחים  לכימיקלים המצויים  נמוכה  כלומר עמידות 
לאיכול  הגורמת  תעשייתיים,  וכימיקלים  ביתיים  בשפכים 

פני השטח שאינם חלקים יותר עד ליצירת סדקים. 
נמוכה לשברים,  הן בעלות עמידות  ביוב מבטון  שוחות 
זעזועים בהובלה, טעינה ופריקה, קרקע לא יציבה, תיקונים 
לשברים  לגרום  עלולים  טמפרטורה  הפרשי  ואפילו  שונים 
ביוב  שוחות  הללו,  החסרונות  בכל  די  לא  אם  סדקים.  או 
מבטון הם מוצרים כבדים, המצריכים יותר הובלה ממוצרים 
זהים מפוליאתילן וכמובן לרוב דורשות ציוד מכני כבד בעת 

תיקונים, בשל משקלן הכבד. 
נכנס  אולם  הפוליאתילן  פותח  ה-19  המאה  בסוף 
מאז  ה-20.  המאה  של  ה-40  בשנות  רק  מסחרי  לשימוש 
נכנס החומר לשימוש במערכות הובלת מים וביוב ותפס את 
מקומו של הבטון במקרים רבים כחומר אמין, בעל ביצועים 

משופרים ומעל לכל - ידידותי לסביבה. 
חופית קיבוץ כנרת בע"מ הינה אחת מהחברות החלוצות 
השוחות  את  העולמי  לשוק  והביאה  שפיתחה  בתחום, 
מפוליאתילן )HDPE, LLDPE( תוך מתן פתרונות נכונים 
ללקוחות ומשתמשי הקצה על ידי שימוש בחומר זה. פיתוח 

שוחות הביוב ומגוון הפתרונות העצום.
להיות  הוא  החברה  "חזון  החברה:  מהנדס  אלון,  יואב 
עומדת  שחופית  אתגר  זהו   - להוביל  ולהמשיך  הראשונה 
בו לאורך השנים הודות להשקעה הרבה בפיתוח פתרונות 
איכות  הגלם,  חמרי  איכות  על  קפדנית  חדשניים ושמירה 
המוצרים ועל קשר מתמיד עם הלקוחות. שוחות הפלסטיק 
היו, הינם וימשיכו להיות המוצר המוביל של החברה. חופית 
המובילה  היא  אבל  בשוק,  היחידה  החברה  לא  כבר  אולי 

בעולם  ותמשיך להוביל גם בעתיד.
"הידע הרב, הנסיון והמקצועיות הרבה של אנשי חופית 
מאפשרים למוצריה לעמוד בדרישות ובתקנים המחמירים 
ומפוקחים  ובעולם. תהליכי הייצור מבוקרים  ביותר בארץ 
לניהול  בינלאומי  תקן   ,ISO-9001-2000 דרישות  פי  על 
באיכות, דבר המבטיח את שמירת איכות הייצור והמוצרים 

לאורך זמן. 
בתקן  שעומדים  מוצרים,  של  ארוכה  שורה  "לחופית 
מחמירות  בדיקות  ועוברים   EN 13598-2  ,EN 13598-1
ובפיקוח שוטף של  דרישות אלה  פי  על  במעבדת המפעל, 

מכון התקנים הישראלי".
גם  להתקנה  חופית  של  הבקרה  תאי  אושרו  לאחרונה 
תשתית  בעבודות  בעיקר  רב,  עילי  עומס  בהם  באזורים 

הכוללים כבישים, חניות, ומדרכות.   
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FESTechnologies Demo Set for Israel 
CleanTech 2015

Imagine the world charging itself in a 
few seconds. A laptop, a mobile phone, a 
tablet.
Imagine charging your car with electricity 
for a few minutes, and then driving eight 
hours without needing to stop for gas or 
petrol.
Imagine Future Energy Storage Technology 
powering your house, or an entire office 
building.
FEST is paving the road to a true green 
energy future, freeing the world from 
fossil fuels.

FESTechnologies, the brand new nanotechnology 
energy storage start-up, will present its prototype at 
the 2015 Israel CleanTech Summit. 
The annual event is world-renowned for featuring the 
most cutting-edge innovators in green technology. It 
will attract thousands of entrepreneurs, researchers 
and 
investors from around the world, including Israel, the 

United States, China, Europe, Russia, the 
CIS and beyond. 

FEST CEO Valery Migirov commented that 
”CleanTech will be a prime opportunity for 
FEST to present its exciting new technology 
to world markets.” 
”Many people have a hard time believing 
that, for example, a smart phone could 
be charged in half a minute or less,” noted 
CTO Dr. Peter Beker. ”We are really looking 
forward to demonstrating how effective and 

user-friendly FEST‘s devices are.” 
Added Director of Investor Relations, Aaron Levy-Forsy, 
the ”Nanotechnology-based energy storage devices will 
be a hot item for investors eager to be involved from 
the get-go, and I know that they will be particularly 
interested in seeing just what FEST has to offer.

Mob. +972 )58( 716 0274, Tel: +972 722502237, 
E-mail: invest@b24online.com, Lev A-Citi Business 
Center. Ben Tsvi Street, #9, Beersheva, Israel

Imagine charging your car with electricity for a few minutes, and then driving eight 
hours without needing to stop for gas or petrol

Valery Migirov, 
FEST CEO
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טקס הענקת אותות הקלינטק לשנת 2015  
מושב הפתיחה של CLEANTECH ב-27.1.15 , 09:00 

הזוכים מצטרפים לחברות כ-WAZE ולארגונים כחיים וסביבה שזכו בפרס בעבר 

המועצה להשכלה גבוהה
הסביבה  לימודי  בקידום  המרכזי  תפקידה  על 
מקצוע  אנשי  של  עתיד  דור  ובניית  בישראל 
לקדם  למטרה  לה  שמה  המועצה  בתחום. 
לימודים  תוכניות  והגשת  פיתוח  ולאשר 
בתחומים  ושני,  ראשון  לתואר  אקדמיות 
המל"ג  הסביבה.  למדעי  הרלוונטיים  השונים 
 12 הגשת  המתוקצבים  למוסדות  אישרה 
תוכניות )5 מתוכם לתואר שני( והיא מוודאת 
שהתוכניות מקנות כלים מדעיים-תיאורטיים 
ויישומיים- ברמה אקדמית ראויה ועונות על 

צורכי המשק בהיבט הלאומי.

  MOOVIT אפליקציית
קהילתית  אפליקציה  ויישום  פיתוח  על   
ציבורית.  בתחבורה  שימוש  המעודדת 
האפליקציה מספקת מידע על תח"צ בכ-500 
ערים ברחבי העולם ובכל יום משיקה קהילה 
מספקת  ההמונים  חוכמת  באמצעות  חדשה. 
הדרך  כגון  ומדוייק  ייחודי  מידע   Moovit
זמנים  ליעד, לוחות  ביותר  והנוחה  המהירה 
והניקיון  הצפיפות  ומידת  אמת  זמן  מבוססי 
מעודד  זה  מידע  וברכבות,  באוטובוסים 

וממריץ את השימוש בתחבורה ציבורית.
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יוענק  הפרס   -   "2015 "קלינטק  אות  זוכי  הוכרזו 
במסגרת מושב הפתיחה של הוועידה השנתית והתערוכה 
ה-19 של "קלינטק" ביום ג' ה-27.1.15 במרכז האירועים 

Avenue שבקריית שדה התעופה.  
אותות קלינטק מוענקים מדי שנה למוצרים, ארגונים, 
משמעותית  בצורה  בפעילותם  שתרמו  וחוקרים  יזמים 
טכנולוגיות  ולפיתוח  בישראל  הסביבה  איכות  לקידום 
פורצות דרך להגנת הסביבה. בשנים האחרונות זכו בפרס 

המכוונת  הקהילה  רתימת  על   Waze חברת  השאר:  בין 
ו"חיים  בנסיעה  בחסכון  המסייעת  אפליקציה  לפיתוח 
העמקת  על  הסביבה  ארגוני  של  הגג  ארגון  וסביבה" 
וקידום  טכנולוגיה  באמצעות  בשינוי  לצורך  המודעות 

שיתוף פעולה בנושא בין המגזרים. 
השנה הושם דגש בבחירת הזוכים על חדשנות. הזוכים 
באות הוקרה מיוחד בתחום חדשנות טכנולוגית ותרומה 

לאיכות הסביבה הינם: 



הזוכים באות 
ה"קלינטק 2015"

תאגיד הגיחון  
טכנולוגיות  לפיתוח  הייחודית  תרומתו  על 
ולטיפול  עירוני  מים  משק  לניהול  מתקדמות 
ואנשיו  מתקניו  העמדת  ע”י  ושפכים  במים 
והפיכת  צעירות  הזנק  חברות  לרשות 
החדשנות הישראלית לגלגל תנופה המאפשר 
בבד עם  בד  הנדסית מתקדמת הבאה  סביבה 
והעסקיות  התפעוליות  התוצאות  שיפור 
ומייצרת ערך מוסף משולש - כלכלי, חברתי 

וסביבתי. 

חברת עמיעד 
בזכות תרומתה הייחודית לפיתוח טכנולוגיות 
מתקדמות לסינון מים במגוון רחב של שווקים 
ועד  והמוניציפאלי  החקלאי  בתחום  החל   -
לסינון מים בתנאים ייחודיים לטובת התפלה, 
נטל  מי  וסינון  העולמית  האנרגיה  תעשיית 
עמיעד  הפכה  שנה   50 במהלך  בספינות. 
ליצואנית ישראלית מובילה המביאה חדשנות 
לעשרות   - נקיים  ומים   - מהגליל  ישראלית 

מדינות ומיליוני בני אדם בעולם. 

פורום ישראלי לאנרגיה
משק  לקידום  הציבורית  פעילותו  בזכות 
אנרגיה בר-קיימא לישראל, עידוד ההתייעלות 
באנרגיה,  המושכל  והשימוש  האנרגטית 
וטכנולוגיות  מתחדשת  אנרגיה  הפקת  קידום 
לניהול אנרגיה חכם. על "אפס פליטות פחמן 
שהראתה  טכנו-כלכלית  בחינה  בישראל" 
מתחדשים  מקורות  ל-95%  להגיע  ניתן  כי 
פרויקט  ועל  בישראל;  החשמל  צריכת  מכלל 

התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות. 

 המועצה התעשייתית
נאות חובב

ופורץ  ייחודי  אוזן על מהלך  בראשות אנדריי 
הסביבתית  הרגל  טביעת  להפחתת  דרך 
אקו  לפארק  ולהפיכתו  התעשייה  אזור  של 
בנגב.  ירוקה  צמיחה  המקדם  תעשייתי 
מושכל  לשימוש  פעולה  שיתוף  יצירת  על 
התפעולית  היעילות  להגברת  במשאבים, 
זאת  לסביבה.  והפליטות  השפכים  ולהפחתת 
וצמיחה  קיימא  בר  פיתוח  עקרונות  עפ"י 

ירוקה ועל בסיס צדק סביבתי- חברתי.

חברת איטונג
המבודדים  הבלוקים  להכנסת  תרומתה  על 
פיתוח  ובזכות  בישראל  הבניה  לתעשיית 
שיפורים טכנולוגיים לחסכון באנרגיה בבנייה 
בניה  שיטות  מגוון  מציעה  איטונג  ירוקה. 
ירוקות ופתרונות עיצוב אקולוגיים ייחודיים, 
בכללם בלוקים בעלי ערכי בידוד תרמי גבוהים 
במיוחד,  מגוון ריצופים  העשויים מאגרגטים 
ממוחזרים ופתרונות בטיחות מגומי ממוחזר. 

לדברי ד"ר אשר וטורי, מועדת אותות קלינטק 
"הזוכים בפרסי קלינטק מדגימים את העקרון 
ויצירתיות  חדשנות  לפיו  קלינטק  המנחה את 
להגיע  יכולים  הסביבה  איכות  בתחום 
מכיוונים שונים, החל בהנחלת הידע הסביבתי 
מקיימת  התנהלות  דרך  אקדמית,  ברמה 
חדשנות  תעשייתית,  מועצה  של  ואחראית 
וכלה  לבנייה  בלוקים  כמו  קלאסיים  במוצרים 

באפליקציות טכנולוגיות חדשות ומרגשות". 
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