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ברכת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, שלום שמחון:
ההזדמנויות הטמונות בתעשיית 

הקלינטק - אתגר הולם 
לתעשייה הישראלית

אני רוצה לברך את מארגני ומשתתפי תערוכת "קלינטק 2012". 

תעשיית הקלינטק המהווה בשנים האחרונות את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים בכלכלה הגלובאלית נולדה והתפתחה 
לנוכח ההבנה כי האנושות חייבת לשמור על משאבי הטבע ולייצר ולצרוך בדרכים ידידותיות לסביבה. עליית מחירי הנפט, 
הדלדלות משאבי הטבע, המחסור במים, התחממות כדור הארץ והזיהום הסביבתי הביאו לעלייה הולכת וגוברת בתעשייה 

זו. היום כבר ברור כי אין עתיד בתעשייה, כמו גם בחקלאות, שאיננה ידידותית לסביבה. 

לאנרגיה  המעבר  עם  הבאות  בשנים  לגדול  עוד  צפוי  דולרים  מיליארדי  מאות  של  בהיקף  היום  הנאמד  הקלינטק  שוק 
מתחדשת והמאמץ המתמיד להתייעלות אנרגטית ולפיתוח טכנולוגיות ידידותיות לסביבה.    

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

בינלאומי. זו ההזדמנות הגדולה שלנו להוות את ראש החץ לכלכלות העולם בתחום זה.  

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

להשקעות, מיתוג ומיצוב התעשייה הישראלית בשוק העולמי, קידום היצוא ומשיכת השקעות זרות לארץ. 

בשנים האחרונות מוביל המדען הראשי במשרדי פעילות רחבה בתחומי הקלינטק השונים. בשנת 2011  ניתנו מענקי 
מו"פ לפרוייקטים בתחום בסכום של 81.9 מ' ₪ - עלייה של 90%  לעומת שנת 2007.

המדען הראשי תומך בתעשיית הקלינטק באמצעות כלל הכלים שמפעילה  לשכת המדען הראשי, בהם קרן המו"פ, תכניות 
מגנ"ט, תכנית החממות הטכנולוגיות, תכנית תנופה ומגוון תכניות השת"פ הבינ"ל. בנוסף, מפעילה לשכת המדען הראשי 

כלים ייעודיים לתחום הקלינטק, ומקצה תקציבים ייעודיים לתחום זה בהתאם להחלטות הממשלה.

פעילויות אלה ונוספות, מייצגות את ההכרה של ממשלת ישראל בכלל, ושל משרד התמ"ת בפרט, בחשיבות פעילותה של 
תעשיית קלינטק חדשנית ופורצת דרך ובהבטחת התשתית לקיומה. הפעילויות שמניתי לעיל, ואחרות, הן פועל יוצא של 

הכרה זאת. משרד התמ"ת ימשיך, ביחד עם התעשיה והאקדמיה, לחתור ללא לאות בכיוון זה.  

ברכות למארגני הכנס ומשתתפיו. אני מאחל לכם תערוכה מהנה ומוצלחת והמשך פעילות פורה.

  בברכה, 
שלום שמחון   
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה  
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דבר שר האנרגיה והמים, דר' עוזי לנדאו, 
לתערוכת "קלינטק 2012"

"מה שיותר ירוק - היכן שרק אפשר"
אורחי ומבקרי תערוכת "קלינטק 2012" המכובדים, 

משרד האנרגיה והמים עומד בחזית העשייה במאבק המתמשך על הענקת עצמאות למשק האנרגיה של 
מדינת ישראל. האתגרים גדולים. ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, התייעלות וחיסכון באנרגיה, הבאת 
הגז הטבעי מהים ליבשה והגברת השימוש בו במשק, הקמת מערכות הולכה לכל אלו ושמירה על אמינות 

האספקה הם רק קצה הקרחון.
בקיץ הנוכחי, אנו ניצבים בפני אתגר משמעותי: בצורת חשמל. היקף הייצור חופף כמעט לגמרי לצריכה. תקלה קטנה עלולה להביא להפסקות 
חשמל. הקיץ, הדבר מוחשי מתמיד, ואנשי משרדי עושים את כל הדרוש כדי לשמור על אמינות אספקת החשמל. מחד - אנו פועלים להגדלת 
כושר הייצור, מקדמים את יצרני החשמל הפרטיים, מקצים מכסות נוספות לאנרגיות מתחדשות, ברוח המשרד - מה שיותר ירוק היכן שרק 

אפשר, ומגדילים את יכולותיהן של תחנות הכוח הקיימות.  
מאידך, אנו פועלים להפחתת הצריכה, להקניית תרבות החיסכון תוך שמירה על רמת ואיכות החיים המודרניים, ויזמנו את התכנית הלאומית 
להתייעלות אנרגטית. במסגרתה מחליפים כיום אזרחי ישראל  140 אלף מקררים, עשרות אלפי מזגנים ומאות אלפי נורות, למוצרים יעילים 

יותר. אלו, ומבצעים נוספים שבדרך, מפחיתים את צריכת החשמל, את זיהום האוויר, וגם את החשבון החודשי. 
אתגרי הקיץ הקרוב דורשים מכולנו מאמץ משותף, גדול יותר. לצרוך פחות, ובמיוחד בשעות השיא. כתמריץ לחיסכון יזמנו, בשיתוף חברת 
החשמל ורשות החשמל, את תכנית "חסכת-הרווחת" - תמורת הפחתה של כ-15%-20% בצריכה בביתך, תקבל הנחה באותו היקף בחשבון 

החשמל הפרטי. זאת ועוד - באתר המשרד.
אני קורא לכל באי הכנס, אנשי המגזר הפרטי, עובדי מדינה ומשרדי ממשלה, למגזר התעשייתי ולעסקי - לכל הציבור - לקחת חלק פעיל, 

ולהשתתף במאמץ של משרד האנרגיה והמים להתייעלות אנרגטית והפחתת צריכת החשמל לאלתר. לצרוך נכון וחכם. 
יחד - נעבור את הקיץ בשלום!

בברכה, 
עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות
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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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המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f ינואר 2012, גיליון מס' 108

השטחים הפתוחים הם משאב ציבורי יקר ערך והטיפול בהם נוף מולדתתבנית 

מחייב רגישות ואחריות סביבתית f אדריכלי הנוף בישראל 

הקדישו את הכנס השנתי שלהם לדיון בתפקידם המשתנה 

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

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

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

רוצה להרוויח יותר מהגינון?

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינוןרכוש מנוי של

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

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

קיבוצים, מושבים, בתי חולים, בתי אבות, בתי מלון, בריכות שחיה ומרכזי ספורט.
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דבר השר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד ארדן:
תנופת החקיקה הסביבתית והמגמות 

העולמיות להתייעלות - חלון 
הזדמנויות למשק ולתעשיית הקלינטק 

יכולה  הטבעית  הסביבה  וכי  מוגבלים,  בלתי  הם  הארץ  כדור  של  המשאבים  כי  האמינו  פעם 
להתגבר ללא קושי על הזיהום והפסולת שאנו מייצרים. היום אנחנו יודעים שזה לא כך. אנו 

מכירים בכך שניצול בזבזני של משאבים, זיהום סביבתי הולך וגדל וייצור גובר של פסולת מאיימים על עצם קיומנו. איומים 
אלה גדולים במיוחד בישראל, מדינה קטנה המיושבת בצפיפות, בעלת גידול מהיר באוכלוסיה, משק צומח ועומסים כבדים על 

תשתיותיה ומשאבי הטבע שלה.
אנו גם מבינים שללא הגנה על הסביבה בה אנו תלויים, לא נוכל לשמור על צמיחה כלכלית ולשפר את רמת החיים של אזרחי 
המדינה. האתגר טמון במציאת דרכים למזעור ההשפעות הסביבתיות השליליות של הצמיחה והפיתוח. עלינו בין השאר למצוא 
דרכים להקטין את כמות הפסולת הנוצרת, לשמור על משאבי המים ועל המגוון הביולוגי, להפחית את זיהום האוויר וכמו גם 
לשפר את מנגנוני הניהול הסביבתיים, לעיתים תוך שיתוף פעולה עם מדינות אחרות, כולל שכנינו הקרובים. רק כך נוכל לשמור 

על משאבים טבעיים חיוניים ולמנוע נזק לסביבה, לנוף ולבריאות של כולנו.
תעשיית הקלינטק יכולה לשמש תפקיד מרכזי במתן מענה לצרכים הנדרשים היום וידרשו עוד יותר בעתיד. אני צופה, כי תנופת 
עבור  הזדמנויות  חלון  מהווים  ובחומרים  במשאבים  להתייעלות  העולמיות  והמגמות  בארץ  המתקדמת  הסביבתית  החקיקה 
המשק הישראלי בכלל ותעשיית הקלינטק בפרט. שוק טכנולוגיות הסביבה העולמי צפוי להגיע לשלושה טריליון אירו עד 2020. 
היכולות בישראל, מיתוגה הטכנולוגי בעולם וניסיון העבר בקידום חדשנות מהווים קרקע פורה ורב הזדמנויות להרחבת מעגל 

תחומי החדשנות הסביבתית בארץ ומיצוי הפוטנציאל האדיר בשווקים אלו בחו"ל. 
ובפיתוחים  בטכנולוגיות  ז'נרו  דה  בריו  הארץ  כדור  לועידת  הבאים  מן  רבים  שהביעו  בהתעניינות  למצוא  ניתן  לכך  ראייה 
והערכה  השונים  הסביבה  בתחומי  ישראל  מדינת  של  וביכולתה  בהתקדמותה  העולם  של  הכרה  למעשה  זוהי  הישראליים. 
לתרומתה לעולם בניצול יעיל של משאבים ולצורך בהתמודדות עם רעב, ביטחון מזון ומחסור במים, כל זאת באמצעות החדשנות 

הטכנולוגית והניסיון הישראליים. 
בברכה
ח"כ גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
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פרחים בקנה: 

החידושים שהוצגו ביום הפתוח 

של משרד החקלאות, עמ' 4

הרשות נתונה

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

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

מרבים למחזר אשפה, לחסוך במים ובאנרגיה ולחנך לשמירה על הסביבה? 
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השטחים הפתוחים הם משאב ציבורי יקר ערך והטיפול בהם נוף מולדתתבנית 

מחייב רגישות ואחריות סביבתית f אדריכלי הנוף בישראל 

הקדישו את הכנס השנתי שלהם לדיון בתפקידם המשתנה 

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

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

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

רוצה להרוויח יותר מהגינון?

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינוןרכוש מנוי של

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

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

קיבוצים, מושבים, בתי חולים, בתי אבות, בתי מלון, בריכות שחיה ומרכזי ספורט.

10 הרשויות הירוקות בישראל 
לשנת 2012

הטקס יתקיים ב-4 ביולי בשעה 16:30 במעמד שר הפנים אלי ישי

כפר סבא, הוד השרון, חולון, רעננה, דימונה 
והרצליה, המועצות המקומיות שהם כפר ורדים 

המועצות האזוריות גליל עליון ועמק חפר 
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דבר נשיא התערוכה, מר שמעון טל:

יעילות ניצול משאבי הטבע - 
הבסיס להבטחת רמת חיים סבירה 

לאוכלוסיה הולכת וגדלה
שלום רב,

."CleanTech" ברצוני לברך את מבקרי ומציגי הועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-16 של
יעילות הניצול של משאבי הטבע הם הבסיס להבטחת רמת חיים סבירה לאוכלוסיה ההולכת וגדלה. 

פיתוח טכנולוגיות נקיות מאפשר להקטין את העומס הסביבתי והצורך בניצול מואץ של משאבי הטבע המוגבלים.
 - רבים  מיזמים  של  לצמוח  תנאים  ויוצרת  נקיות  טכנולוגיות  בקדום  הצורך  את  גבוהה  בעדיפות  רואה  ישראל  מדינת 

לפיתוח טכנולוגיות חדשות.
חשיבות אירוע ה"CleanTech" נעוץ בקידום הקשרים הבינלאומיים ושיתופי הפעולה, בתחום חשוב זה - ולכן, יש לברך 

את מארגני האירוע וכל הלוקחים בו חלק.
ברצוני לאחל לכולם אירוע מוצלח, מהנה ופורה.

בברכה,  
שמעון טל  
CleanTech" 2012" נשיא תערוכת  
ונשיא האיגוד הישראלי למים  

נפגשים בתערוכת

התערוכה הבינלאומית השנתית לשיווק תוצרת חקלאית טרייה

ההרשמה בעיצומה 

גני התערוכה, תל-אביב23-22 באוקטובר 2013

www.agro.mashovgroup.net
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דבר המנכ"לים המשותפים של התערוכה, 
חיים אלוש ואבי פז:

תחשבו ירוק. זה משתלם
על-פי תחזית איכות הסביבה של ארגון ה-OECD לשנת 

2050, צפויה אוכלוסיית העולם לגדול מ-7 מיליארד ל-9 מיליארד איש ויותר, והכלכלה העולמית צפויה לרבע  כמעט את 
גודלה. כתוצאה מכך, ילך ויגבר הביקוש לאנרגיה ולמשאבי טבע. 

סיפוק צורכיהם של עוד שני מיליארד איש עד 2050, יעמיד במבחן את יכולתנו לנהל ולשמר את נכסי הטבע, שבהם תלויות 
כל צורות החיים. 

עקב עליית מחירי הדלקים הפוסיליים והמודעות הגוברת לחשיבות איכות הסביבה ולנזקי ההתחממות העולמית, גובר 
הביצועים  את  שמשפרים  ושירותים  במוצרים  ומחוקקים,  משקיעים  תעשיינים,  צרכנים,  של  העניין  האחרונות  בשנים 

התפעוליים - בעודם מפחיתים עלויות, תשומות, צריכת אנרגיה, ייצור פסולת או זיהום הסביבה.
תעשיית הקלינטק הופכת בשנים האחרונות לאחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים בכלכלה העולמית.

על-פי נתוני האו"ם וארגון הבריאות העולמי, המשבר במשק המים העולמי צפוי להחריף: עד שנת 2025 תיווצר מצוקת מי 
שתייה בלמעלה ממחצית מדינות העולם. בשנת 2050 אחד מכל ארבעה אנשים )1:4(, יחיה במדינה שבה יהיה מחסור חלקי 
או קבוע במי שתייה. מעבר להיותו מקור לרעב ותחלואה, מוביל המחסור במים גם לאי-יציבות מדינית. מחקר שנעשה 
לפני מספר שנים בבנק העולמי, קבע שמלחמות בעולם יפרצו סביב השימוש במקורות מים. הטיפול במחסור במים הוא 

צורך השעה.
היום  כבר  במהירות.  והמחזור מתפתחים  האוויר  המים,  ולטכנולוגיות בתחומי  לאנרגיה מתחדשת  העולמיים  השווקים 

נאמד היקף שוק הקלינטק העולמי במאות מיליארדי דולרים.
ליזמות בתחום הקלינטק,  ונחשבת לחממה עולמית   - ענייה במשאבי טבע, אך עשירה בטכנולוגיות מתקדמות  ישראל 

ולמובילה עולמית ביצירת חברות קלינטק איכותיות. 
CleanTech, האירוע השנתי הבינלאומי ה-16, שמספק הצצה אל  יקרים, אנו שמחים לארח אתכם ב-2012  מבקרים 

העתיד - לחידושים פורצי הדרך, שעשויים לשנות את פני ענף הקלינטק העולמי בשנים הקרובות. 
אנו גאים להציע לכם זירת עסקים פעילה, ופלטפורמה ייחודית למפגש בלתי אמצעי, יעיל ופורה בין השחקנים השונים 

בשוק הקלינטק. 
ומקומיים,  בינלאומיים  מקצועיים,  כנסים  ב-12  חלק  ולקחת  בתערוכה  המוצגים  מהחידושים  להתרשם  מוזמנים  אתם 
בהשתתפות אנשי מקצוע מובילים מהארץ ומחו"ל, בכירי המשק בישראל, שרים, חברי כנסת, אנשי ממשל, תקשורת ועוד. 
בהזדמנות הזו אנו מבקשים להודות מקרב לב, בשם הצוות המנצח של קבוצת משוב, למציגים הרבים ולשותפינו לדרך, על 

האמון ועל שיתוף הפעולה הפורה. 
להתראות ב- CleanTech 2013, בחודש ינואר.  
חיים אלוש ואבי פז  
מנכ"לים משותפים  
קבוצת משוב  
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דבר יו"ר הוועדה לבחירת 10 הרשויות הירוקות, 
ד"ר יוסי ענבר:

חשוב גלובאלי - פעל מקומי
הרשויות המקומיות, הן אלה שעומדות בחזית 

ומאפשרות לאזרחי המדינה איכות חיים ואיכות 
סביבה טובים יותר

כבוד רב נפל בחלקי לעמוד בראש חבר השופטים לבחירת "10 הערים והרשויות הירוקות" לשנת  2012. 

לשמחתי, נושאי הסביבה, הולכים ותופסים מקום חשוב יותר ויותר בסדר היום, בפעילותן של הרשויות המקומיות בכלל 
 ,Think Global - Act Local :ובקרב ראשיהן בפרט. ביחוד עתה, לאחר ועידת ריו, שם הוטמע לפני 20 שנה, המושג

בהיבט הסביבתי קיימת חשיבות להתמודדות המקומית עם האתגרים הסביבתיים. 

יותר.  טובים  סביבה  ואיכות  חיים  איכות  המדינה  לאזרחי  ומאפשרות  בחזית  העומדות  אלה  הן  המקומיות,  הרשויות 
בתחרות השנה הבחירה הייתה קשה, שכן כל הרשויות שהשתתפו הציגו עשיה רבה במגוון הנושאים שנבחנו. יחד. יחד עם 

זאת, 10 רשויות הגיעו לקו הגמר וזכו בתחרות.

ברכות לזוכים, יישר כוח למשתתפים ותודה לחבר השופטים.

יוסי ענבר  
יו"ר הוועדה  

חברי ועדת השיפוט לבחירת
10 הזוכים באות "הרשות הירוקה":

יו"ר הועדה:
ד"ר יוסי ענבר, יו"ר ועדת השיפוט הציבורית, לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

חברי הוועדה:
גב' נחמה דושניק -משוב

מר מיקי ליפשיץ, מנהל קיימות - מרכז המועצות האזוריות בישראל
גב' בלהה גבעון, מנכ"לית נגב בר קיימא

מר דני שטרנברג, מהנדס איגוד ערים דן לתברואה
מר אורי שור, דובר רשות המים

מר תומר אשל, חבר קיבוץ בית קשת, פעיל ויזם בתחום ניקיון הסביבה ומנהל צוות לניקיון החופים ב"איגוד ערים כנרת"
מר איתמר בן דוד, מנהל תחום תכנון - החברה להגנת הטבע 
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אירועים וכנסים "CleanTech" ה-16
יום שלישי, 3.7

מושב הפתיחה הבינלאומי:

כנס משקיעים בינלאומי בתעשיות הקלינטק
ה-3 ביולי 2012, אולם C-4, ביתן  מס'1 , גני התערוכה, תל אביב

ענף הקלינטק הולך ומתפתח בצעדי ענק ומידי שנה צצות ברחבי העולם אלפי חברות, המציגות טכנולוגיות חדשניות בענפי הקלינטק 
השונים. גידול האוכלוסין ברחבי העולם, בשילוב עם העלייה ברמת החיים והצמיחה הכלכלית המואצת בשווקים המתעוררים, 

מובילים לעומסים סביבתיים ולעלייה דרמטית בדרישה לחומרי גלם ולמשאבים טבעיים. אלה משפיעים על כל אחת ואחד מאתנו. 
מושב הפתיחה הבינלאומי יעסוק בתפקידי הממשלה ומוסדותיה בקידום ענפי הקלינטק ובתפקידי המגזר העיסקי לעידוד היזמות, 

פיתוחן והתרחבותן של תעשיות הקלינטק השונות. 
   

בתוכנית:
 )News - Channel 2( 2 חדשות ערוץ ,)Mr. Dani Kushmaro( מנחה הכנס, מר דני קושמרו

התכנסות  09:20 - 09:00
ברכות  09:45 - 09:20

)Mashov Group( "מנכ"ל שותף בקבוצת "משוב ,)Mr. Haim Allouche( מר חיים אלוש  
 The( מנכ"ל התאחדות התעשיינים בישראל )Mr. Amir Hayak( מר אמיר חייק  

)Association of Israel Manufacturers  
מר דניאל גולדשטיין )Mr. Daniel Goldstein(, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי )מת"י(                          

)Israeli Minister of Water & Energy( שר האנרגיה והמים ,)Dr. Uzi Landau MP( ד"ר עוזי לנדאו   
ענפי הקלינטק כאמצעי לשיקום אזורי אסון

מר מסאסשי נקמאצ'י )Mr. Masashi Nakamachi(, מנכ"ל תאגיד "רמאטק" ).Rematec Corp(, יפן,   10:00 - 09:45
על תהליך מחזור ושיקום האזורים שנפגעו בצונאמי וההטבות חסרות תקדים שתעניק יפן לחברות                            

קלינטק, שיקימו מפעלים באזור. הקמת המפעלים תסייע לשיקום ובתעסוקה לתושבים.                           
השקעות בקלינטק

מר מישל מולינלי )Mr. Michele Molinelli(, מנהל מכירות של חברת "Turbomach", מקבוצת Caterpillar, קנדה                            10:15 - 10:00
"קוגנרציה ותחנות כוח CC - פתרון יעיל התומך באנרגיות מתחדשת"                             

)Israel Corp.( החברה לישראל - "IC Green Energy" מנכ"ל חברת ,)Mr. Yom-Tov Samia( מר יום טוב סמיה  10:30 - 10:15  

ס" )S.T.A.R.S Foundation( משקיע, סין ר. ט.א. מר ג'וני צו'נג )Mr. Jonny Chong(, יו"ר קרן "ס.   10:40 - 10:30
"הזדמנויות לחברות ישראליות בשוק האנרגיה הנקייה/ברת קיימא"                           

גב' הולי וו )Ms. Holly Wu(, סגנית נשיא לשיווק ב"סאן-טק" )SunTech VP Marketing(, סין                             10:50 - 10:40
)Better Place( "סמנכ"ל רגולציה ותקינה, חברת "בטר פלייס ,)Mrs. Ziva Patir( ב' זיוה פתיר   11:00 - 10:50

 פאנל בנושא: "כיצד לקדם השקעות קלינטק בשלב האב-טיפוס?" 

פאנל    11:50 - 11:00
)Ernst & Young( "ראש תחום קלינטק ב"ארנסט אנד יאנג , )Mr. Itay Jetelny( מנחה - מר איתי ז'טלני  

 ,)Clean-Tech Investors Magazine( "מגזין "קלינטק אינווסטורס ,)Ms. Tessa Laws( עו"ד טסה לאוס                                                                                                         

אנגליה
 )AquaAgro( "מנכ"ל משותף בקרן "אקווה-אגרו ,)Mr. Hilel Milo( מר הילל מילוא  

 )Emefcy CEO( "מנכ"ל "אמאפסי ,)Mr. Eitan Levi( מר איתן לוי                                           

 UBS Wealth( מנכ"ל בנק יו.בי.אס ניהול עושר ,)Mr. Kobi Faigenbaum( מר קובי פיגנבוים                                                  

 )Management Israel
 Shaham( דירקטורית בבית השקעות אלטשולר-שחם ,)Mrs. Chen Altshuler( גב' חן אלטשולר                                                  

)Altshuler Investments                        
)Nesher( נציג מתעשייה מסורתית - נשר ,)Mr. Azriel Filsdorf( ד"ר עזריאל פילסדורף                                                 

דברי סיכום
נשיא התערוכה, מר שמעון טל )Mr. Shimon Tal(, נשיא האיגוד הישראלי למים, לשעבר נציב המים   11:55 - 11:50

)Israeli Minister of Industry, Trade, Emp'( שר התמ"ת ,)Mr. Shalom Simchon( ח"כ שלום שמחון  12:00 - 11:55
* הערה: תכנית טנטטיבית - יתכנו שינויים ברשימת הדוברים / הכנס יהיה בשפה האנגלית ויתורגם סימולטנית.
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חברת שער כימיקלים מביאה לשוק הישראלי בשורה חדשה: 

POCA (Preventive Odor Control Agents) - טכנולוגיה חדשנית, בטוחה וידידותית לסביבה, 
מתקני  יישומים:  של  רחב  במגוון  זמן,  ולאורך  יעיל  מלא,  באופן  הריח  בעיית  את  הפותרת 
טיהור שפכים, מפעלי תעשייה, מטמנות, מתקני קומפוסטציה, מיכלי שפכים, מערכות ביוב, 

משחטות ועוד. 

טכנולוגיית POCA, שפותחה על ידי חברת Monsanto Enviro-Chem Systems מארה”ב, תוקפת 
את בעיית הריח מהשורש וזוכה להצלחה רבה באירופה ובארה”ב כבר למעלה מעשור. כאן 
לא מדובר בטיפול “קוסמטי” של מיסוך והסוואה. מוצרים המבוססים על POCA מנטרלים את 
הריח באמצעות שינוי כימי בתרכובות הנדיפות של חנקן וגופרית שגורמות לריחות, ומייצבים 

תהליכי פירוק פעילים לתקופה ממושכת.

חברת שער כימיקלים בחרה להביא לשוק הישראלי שני מוצרים יעילים במיוחד לנטרול ריחות 
:POCA בטכנולוגיית

info@shaar.co.il :לקבלת דוגמית לניסוי, שלחו בקשה למייל

Enviro-Chem™* AG 
יעיל לטיפול בכל סוגי תרכובות הגופרית וכן 

מרקפטאנים, סולפידים ופוליסולפידים.

Enviro-Chem™* Cx
וכן  החנקן  קשרי  סוגי  בכל  לטיפול  יעיל 

במרקפטאנים.

פתרון מהפכני למפגעי ריח

 רגע לפני שנסתום                  
               את האף...

.SARGO s.a סימן מסחרי של *
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12:30- טקס פתיחת התערוכה 
טקס פתיחת התערוכה

 ,"SolarEdge" טקס גזירת הסרט יתקיים ב-3 ביולי, שעה 14:00,בביתן חברת
אולם מס' 1, גני התערוכה ת"א

תוכנית:
התכנסות וכיבוד  14:00 - 13:50

ברכות  14:20 - 14:00
השר להגנת הסביבה, מר גלעד ארדן                                                      

נשיא התערוכה - מר שמעון טל, נשיא האיגוד הישראלי למים, לשעבר נציב המים                            
מנכ"ל-שותף קבוצת משוב - מר חיים אלוש                            

מנכ"ל-שותף קבוצת משוב - מר אבי פז                             
גזירת הסרט וחנוכת התערוכה   14:25 - 14:20

מפגש ניוטק )Israel NewTech(, יתקיים בחדר ההרצאות בביתן ה- VIP)למוזמנים בלבד(   12:00 - 10:00
VIP-מפגש משקיעים מסין, יתקיים בלובי מתחם ה  13:00 - 11:00

כנס המים הבינלאומי 

העולם צמא למים
ה-3 ביולי 2012, אולם C-4, ביתן  מס'1 , גני התערוכה, תל אביב

בעיית המחסור במים - בארץ ובעולם - הולכת ומחריפה. תחום טכנולוגיות המים הפך בעשורים האחרונים לאחד ממנועי הצמיחה 
המשמעותיים ביותר בכלכלה העולמית. לכולם היום ברור, שללא חשיבה ופתרונות חדשים ויצירתיים, הצמא למים מתוקים יגבר והמחסור 

במים אף עשוי להביא לפריצת מלחמות.
המחסור העולמי ההולך ומתגבר במים - נובע מהגידול הדרמטי באוכלוסיית העולם; הגידול המואץ בשטחי החקלאות בעולם; תופעת 

העיור והתרחבותה ובשל בעיית זיהום מקורות מים.
הכנס הבינלאומי "העולם צמא למים" יעסוק בפתרונות טכנולוגיים חדשים להגדלת מקורות המים בעולם; בעיית פחת המים בערי 

מטרופולין ברחבי העולם והדרך לחיסולו; מגה-פרויקטים בינלאומיים לפתרון בעיית המחסור במים; חדשנות במחקר לפתרון בעיות 
המים בעולם ועוד. 

תכנית:
יו"ר ומנחה הכנס, מר שמעון טל )Mr. Shimon Tal(, נשיא התערוכה,  נציב המים לשעבר ונשיא האיגוד הישראלי למים

התכנסות  13:30 - 13:00
מר משה כהן )Mr. Moshe Cohen(, מנהל אגף מפעלי פיתוח בקרן קיימת לישראל  13:35 - 13:30

ד"ר בריאן פלמפר )Mr. Brian Plemper( אנליסט בכיר בחברת "NorthUmbrian Water UK", אנגליה   13:55 - 13:35
'Autonomous Water Distribution Networks' - "מערכות הפצת מים אוטונומיות"                           
, מייסד המרכז למערכות עיבוד מידע אינטליגנטי, סין )Mr. Alfred Kwok( מר אלפרד קוואק  14:15 - 13:55

"פארק המדע הבינלאומי NANSHA - הזדמנויות ייחודיות לכניסה לשוק הסיני"   
EYDAP ,יו"ר תאגיד המים של העיר אתונה, יוון , )Prof. Themistoklis Lekkas( פרופ' טמיסטוקלס לקאס  14:35 - 14:15

"Following the quality of the water through the use cycle"  
  "Booky Oren Global Water Technologies" יו"ר ומנכ"ל חברת ,)Mr. Booky Oren( מר בוקי אורן  14:55 - 14:35

"מעבר עולמי ממשק מים מתוחכם למשק מים חכם"  
)BGU( ראש מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן גוריון ,)Prof. Eilon Adar( פרופ' אילון אדר  15:15 - 14:55

"חדשנות ופיתוח טכנולוגיות מים לפתרון בעיות המים באזורים צחיחים"  
)AMIAD( "מנכ"ל "עמיעד מערכות מים ,)Mr. Arik Dayan( מר אריק דיין  15:35 - 15:15

"המפגש בין טכנולוגיות וחדשנות לתמורות חברתיות"  
)White Water( "יו"ר "ווייטווטר , )Mr. Ori Yogev( מר אורי יוגב  15:55 - 15:35

"השתלבות סקטור טכנולוגיות המים במהפכת "הערים החכמות"    
פרופ' דב פסטרנק, )Prof. Dov Pasternak( מומחה לחקלאות ויועץ בכיר לארגון ה-USAID באפריקה  16:10 - 15:55

"מערכות טפטוף בלחץ נמוך - מהפכה כלכלית לחקלאי העולם השלישי"  
מר שמעון טל )Mr. Shimon Tal(, נשיא האיגוד הישראלי למים  16:25 - 16:10

סיכום הכנס.  
הכנס יתנהל השפה האנגלית ויתורגם סימולטנית             
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מושב בנושא "תו ירוק" במסגרת תערוכת קלינטק 2012  
התאחדות התעשיינים בישראל, מכון התקנים הישראלי, המשרד להגנת הסביבה

בשנים האחרונות המודעות הציבורית לשמירה על הסביבה הולכת וגדלה, ואיתה החיפוש אחר מוצרים ידידותיים יותר לסביבה. מכון 
התקנים הישראלי, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מקיימים מנגנון תווי איכות למוצרים בשם "התו הירוק" שמאפשר לצרכנים לאתר 

מוצרים שפגיעתם בסביבה פחותה.
.)Eco label( ארגון בין לאומי של תווים ירוקים GENICES-לאחרונה התו הירוק הצטרף ל

התאחדות התעשיינים מקדמת את התו הירוק בין חבריה ואף פועלת בוועדות מכון התקנים לשם כך. אנו מזמינים אותך ליום עיון בנושא 
זה בו תוכל לשמוע כיצד התו הירוק יכול לתרום לעסק שלך )בארץ ובחו"ל( ומהו התהליך הנדרש להשיגו.

סדר יום
התכנסות וארוחה קלה  14:30 - 14:00

ברכות  14:50 - 14:30
מר דני גולדשטין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי  

נציג התאחדות התעשינים  
נציג המשרד להגנת הסביבה  

כיצד התו הירוק מקדם את הסביבה?  15:10 - 14:50
גב' גלית כהן, יו"ר מינהלת תו ירוק, המשרד להגנת הסביבה  

תווים ירוק בעולם  15:30 - 15:10
אינג' אלי כהן-קגן, עו"ד מנהל אגף איכות והסמכה, מת"י  

יתרונות התו הירוק לתעשייה  15:50 - 15:30
מר אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר  

כיצד ניתן לקבל תו ירוק  16:10 - 15:50
מר בני בראון, ראש מנהלת תפעול תו ירוק, מת"י  

הפסקת קפה  16:30 - 16:10
פאנל: דרכים לקידום התו הירוק  17:30 - 16:30
מנחה: אינג' אלי כהן-קגן, עו"ד  

מר מיכאל דיין, מנכ"ל טמבור  
 EPEA ,מר יאיר אנגל  

ב' גלית כהן, סמנכ"לית תכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה  
גב' דפנה הר-אבן, אחראית על תחום התקינה ואיכה"ס ברשות ההסתדרות לצרכנות  

פורום שאלות תשובות  18:00 - 17:30

כנס מתקינים סולאריים ובעלי רישיונות למתקנים בינוניים
ה-3 ביולי 2012, חדר הרצאות, ביתן VIP, ביתן מס' 1, גני התערוכה, תל אביב

ענף האנרגיה הסולארית בישראל, למרות הקשיים הרבים בדרך, הגיעה לנקודת האל חזור. הודעת רשות החשמל אשר פורסמה לאחרונה, 
על אישור פרויקטים סולאריים במתקנים בינוניים )עד 61 מגה וואט(, מהווה פריצה דרך משמעותית. המחסור ועליית המחירים הצפויים, 

יצרו קרקע נוחה לקפיצת מדרגה לענף. הכנס יעסוק בעתיד הענף והעברת מידע מעשי לבעלי רישיונות למתקנים בינוניים בעקבות 
אישור חברת החשמל. 

בתוכנית:
התכנסות וברכות   15:15 - 15:00

ח"כ גלעד ארדן - השר להגנת הסביבה  
עו"ד אורית פרקש הכהן, יו"ר רשות החשמל  

עו"ד איתן פרנס - יו"ר איגוד האנרגיה המתחדשת בישראל    15:30 - 15:15
"האתגר להשגת יעדי הממשלה באנרגיה מתחדשת"  

מר אשר דהן - סמנכ"ל לקוחות, חברת החשמל   15:45 - 15:30
                          "חזון חברת חשמל והשתלבותה בתמהיל האנרגיה העתידי בישראל"

מר עודד אגמון - ראש אגף הסדרה ומתודולוגיה ברשות החשמל   16:00 - 15:45
"המתווה החדש לבעלי רישיונות למתקנים בינוניים"  

פרופ' ירון זליכה עלויות חשמל ירוק מול עלויות יצור חשמל כיום.  16:20 - 16:00
  Solar Frontier חברת - )Mr. Christopher Britzger( מר כריסטופר בריטגזר  16:35 - 16:20

"CIGS - חשיפת טכנולוגיה פורצת דרך"  
  Power One חברת - )Mr. David Lowen( מר דיוויד לואן  16:50 - 16:35

                         "טכנולוגיית אגירה חדשניות לטיפול ושירות בממירים" 
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יום רביעי, 4.7

מושב בנושא דלקים חלופיים
התאחדות התעשיינים בישראל בשת"פ משרדי התמ"ת והגנת הסביבה
ה-3 ביולי - תערוכת "CleanTech" ה-16, גני תערוכה תל-אביב

כיום, יותר מבעבר, ברורה החשיבות של פיתוח תחליפי דלקים ומציאת פתרונות אלטרנטיביים שיאפשרו לישראל להפחית את התלות 
בנפט. מדינת ישראל מפתחת בשנים האחרונות מנגנוני תמיכה בפיתוח טכנולוגיות ישראליות בתחום תחליפי דלקים, תוך הסרת חסמים 

רגולטורים וסיוע בפיתוח שווקים בינלאומיים. ענף תחליפי הדלקים בהתאחדות התעשיינים מקיים יום עיון בנושא זה, ובו תוצג המדיניות 
הממשלתית לקידום ענף תחליפי דלקים, כמו גם טכנולוגיות ייחודיות בתחום, מתוצרת כחול-לבן.

תוכנית:
התכנסות וכיבוד  09:30 - 08:30

הרצאת מבוא - מה קיים בעולם - רגולציה ושווקים מצליחים בתחום  09:50 - 09:30
חן אלטשולר, בית השקעות אלטשולר-שחם  

שווקים חדשים פורצים בתעשיית תחליפי דלקים  11:20 - 09:50
Univerve ,אצות אוהד צוקרמן, רענן הרצוג  

Waste to energy, ד"ר בני קרן רפאל  
Global Energy ,גז טבעי לדיזל, אסי שלגי  

מיחזור שמנים רובי זומר, גרין סיטי  
חקלאות פרופ' איתמר גלזר, מכון וולקני  

ICGreen Energy ,אנרגיה ירוקה ד"ר יום טוב סמיה  
הפסקת קפה  11:40 - 11:20

פאנל - מדיניות הממשלה לקידום תחום דלקים חליפיים במשק  13:00 - 11:40
מנחה: שגיא דגן, סגן ראש מנהלת תחליפי נפט, משרד ראש הממשלה  

גיל שאקי, מנהל תחום בכיר, קלינטק ותחליפי נפט לתחבורה, משרד התמ"ת  
אמיר זלצברג, האגף לאיכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה  

ערן יעקב, סגן מנהל רשות המיסים נציג המטה לעידוד השקעות, משרד התמ"ת  

כנס בניה ירוקה בעיר הפוסט תעשייתית
בשיתוף המועצה לבנייה ירוקה, הכנס יתקיים ביום רביעי 4 ביולי 2012, בגני התערוכה

במסגרת תערוכת "קלינטק" 2012

בכנס ידונו מאפייני הבניה הירוקה בעיר המודרנית הפוסט תעשייתית, ושימוש מערכות טכנולוגיות חכמות להתייעלות אנרגטית בסביבה 
הבנויה. הכנס מיועד לנציגי רשויות מקומיות, תעשיינים, אדריכלים, מהנדסים, קבלנים, חברות אנרגיה, מעצבי פנים, חברי עמותות, אנשי 

אקדמיה ועוד

תכנית:
08:30 - 09:30 - התכנסות והרשמה

09:30 - 10:00 - דברי פתיחה
                         יו"ר הכנס, ד"ר אשר וטורי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

                         מר יהודה אולנדר, חבר הנהלת המועצה הישראלית לבניה ירוקה
10:00 - 11:30 - מושב בוקר, מנחה, הילה ביניש, מנכ"ל המועצה הישראלית לבניה ירוקה

                        * מיתוג עירוני ירוק של ערים חוסכות אנרגיה
                        ד"ר אשר וטורי, אוניברסיטת ת"א ומכללת עמק יזרעאל 

                        * קווים מנחים לחיסכון באנרגיה במרחב העירוני
, GEG ד"ר עופר אלון                        

                        * עיר ירוקה וחכמה: הבשורה של הרשתות החכמות
                        רן, חברת ג'ינרג'י

                        * טכנולוגיות אנרגיה מתקדמות בערי עולם מודרניות
                        גב' לימור נקר ונסנט, קרן בירד
                        * תחבורה חכמה בעיר חכמה
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פיתוח מתמיד, לשיפור היעילות 
ויכולת ההגנה על מערכות ההולכה

D-040   1986  שסתום אויר מניילון משוריין, ראשון בעולם
D-020   1990  שסתום אויר קוני לביוב

D-025   1999  שסתום מניילון משוריין לביוב
RP-500   2000  מז“ח מניילון משוריין ראשון בעולם

SB   2002  סדרת שסתומי אויר תת קרקעיים
UFR   2004  פתרון ייחודי לפחת מים

D-070   2005  שסתום אויר מהפכני להקטנת נזקי ההלם
D-070-P   2008  שסתום מניילון משוריין להקטנת נזקי הלם

D-43   2011  ברק פרו - יותר פשוט, יותר חכם

www.ari.co.il  info@ari.co.il

חדשנות טכנולוגית מובילה
MAKING WHAT’S NEXT

א.ר.י
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מר עומר צימר - מנכ"ל חברת +e - החברה הראשונה בפולין המספקת פתרונות תחבורה חשמלית  
* שימוש בהדמאות לוין להערכת אי החום העירוני בתל אביב ונתניה  

מר אברהם טל, המרכז לחיזוי טכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב  
הפסקת קפה  11:50 - 11:30

מושב צהרים, מנחה: גב' תמר קינן: "תחבורה היום ומחר"  13:30 - 11:50
פתיחה: שר הבינוי והשיכון מר אריאל אטיאס  

* קיימות במרחב העירוני המודרני של העיר הפוסט תעשייתית  
מר אוריאל-נתן בבצ'יק, סגן אדריכל עיריית תל אביב  

                     * מודלים אקלימים לניתוח צריכת האנרגיה העירונית,
ד"ר עודד פוצ'טר, אוניברסיטת תל אביב  
 LCA-תעשיה לבניה ירוקה בעידן ה *  

מר אבנר לבציון, חברת תרמוקיר  
* אסטרטגיות תכנוניות ושימוש בחומרים מתקדמים להתייעלות אנרגטית במרחב העירוני, אדריכלית תמי הירש  

* יישום בניה עירונית ירוקה וחוסכת אנרגיה  
מר ציקי שרף, יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים  

נחמן שרף, עמותת מרחב לאורבניזם ישראלי  
ארוחת צהרים  15:00 - 14:00

מפגש חברי אימקם - איגוד מהנדסי קירור ומיזוג אוויר
ה-4 ביולי 2102, ביתן  מס' 1, גני התערוכה, תל אביב

מפגש חברי אימקם - איגוד מהנדסי קירור ומיזוג אוויר
 לפרטים נוספים ורישום: מזכירות והנה"ח איגוד אימקם 2000   6045184- 03

 על סדר היום:
התכנסות  14:00 

מפגש חברי האיגוד על כוס קפה ועוגה.   
דברי פתיחה: מהנדס עמוס ברקוביץ - יו"ר איגוד אימק"ם  15:00 

הרצאה ראשונה            15:15
הנושא: "עדכונים והתאמות של תקן 1001"   

המרצה: מהנדס צבי רונן יו"ר וועדת התקן 1001   
הערה: הרצאת המשך לדיון שהתקיים בכנס אימקם בתאריך 12/02/2012   

הרצאה שנייה  15:50 
הנושא: "רזי מים מבוססים על מערכות הידראוליות"  

DANFOOS מהנדס אנרגיה חברת : Mr. Tamas Szekely המרצה  
הרצאה שלישית   16:45 

הנושא: "מערכות חימום וקירור בעיבוי אדמה"   
 GEOENERGY המרצה: מר נמרוד בצרי מנכ"ל חברת   

הרצאה רביעית   17:30 
הנושא: "מדחסים למיזוג אוויר - יעילות אנרגטית ביחס לסוג המדחס ולסוג הקרר"   

המרצה: מהנדס יועץ חנן בראלי - חברת יעוץ קור עז ד. שפאץ ח. בראלי מהנדסים יועצים בע"מ                          
שאלות ותשובות של המרצים  18:30 

סיום          19:00 

 הערות
א. יתכנו שיוניים קלים בתוכנית המפגש.

: www.imcam.org.ilב. החברים מוזמנים להתעדכן באתר האינטרנט של אימקם  שכתבתו
ג. על מנת ליעל את  הפצת ההזמנות לכנסים וחוזרים כלליים לחברים אנו מבקשים לעבור לדיוור באמצעות דוא"ל. החברים 

אשר טרם מקבלים את הדיוור באמצעות דוא"ל מתבקשים להעביר למזכירות האיגוד את כתובת הדוא"ל שלהם בצורה 
ברורה, כדי לאפשר את צירופם לרשימת התפוצה של חומר אימקם במייל.
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חיסכון באנרגיה בישראל: לקחים מהצלחות וקשיים
, גני תערוכה תל-אביב , 4 ביולי יום ד'

Management and Sustainability Ltd. - M&S ניהול וקיימות בע"מ
בחסות חברת החשמל

תכנית:
מנחה הכנס: אינג' יואל ווייל, מנכ"ל חברת M&S - ניהול וקיימות בע"מ,    

                          יו"ר הועדה הטכנית לניהול אנרגיה, מכון התקנים
התכנסות  14:00 - 13:45

דברי פתיחה: מצב החיסכון באנרגיה בישראל 2012  14:15 - 14:00
מר יואל ווייל, מנכ"ל חברת M&S - ניהול וקיימות בע"מ,  

התייעלות אנרגטית בצה"ל  14:35 - 14:15
רס"ן לודביק ורגה, נציגת מרכז הבינוי  

חיסכון בצריכת חשמל ברשות מקומית מכוונת לקיימות  14:55 - 14:35
גב' בתיה אלפסי, עיריית רעננה    

התייעלות אנרגטית בבית חולים גדול  15:15 - 14:55
                     מר ירון ליבו, בית חולים רמב"ם

הפסקת קפה  15:30 - 15:15
התייעלות אנרגטית בתעשייה  16:00 - 15:30

ייקבע        
פנל ודיון עם הקהל:   17:00 - 16:00

מה המדינה צריכה לעשות ועושה לעידוד החיסכון באנרגיה - במוסדות ובעסקים שעדיין לא חוסכים?   
 משתתפים:

מר אדי בית-הזבדי  
. מובשוביץ מר אשר דהן או מר י  

גב' נאווה סלע  
ייקבע  

גב' יעל כהן-פארן  

טקס הענקת אות "הרשות הירוקה"
 , הטקס יתקיים במעמד סגן ראש הממשלה ושר הפנים, ח"כ אליהו ישי

ב-4 ביולי, שעה 16:30, ביתן מס' 1, גני התערוכה, תל-אביב

ועדת שיפוט ציבורית שבראשה עמד ד"ר יוסי ענבר, לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, כשלצדו בוועדה פועלים 
מומחים מקצועיים בתחומי הקלינטק השונים, נציגי סביבה ונציג ציבור, בחרה ב-10 "הרשויות הירוקות" לשנת 2012 - מתוך 

עשרות מועמדים שענו על השאלון המפורט שנשלח אליהם,  המיישמות הלכה  למעשה את עקרונות ה"עיר הירוקה" 
בתחומים שונים.

מנחה: 
התכנסות וכיבוד  16:30 - 16:00

ברכות  16:40 - 16:00
דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, פרופ' אהרון פרידמן,    
נציב המים לשעבר ונשיא תערוכת קלינטק 2012, מר שמעון טל  

מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, מר שלמה דולברג   
יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל, מר שמואל ריפמן,   

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה לשעבר, ד"ר יוסי ענבר   
מנכ"ל קבוצת "משוב", חיים אלוש  

סגן רוה"מ ושר הפנים, מר אליהו ישי  
הענקת אות "הרשות הירוקה" ל-10 הרשויות הירוקות לשנת 2012  17:40 - 16:40

דבר נציג הרשויות הזוכות  17:50 - 17:40
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AFC Technologies Ltd.

מנכ"ל: עוז שמיע
תחומי העיסוק: הפחתת צריכת הדלק של כלי רכב כבדים בכ-7-10%, 

באמצעות שיפורים אווירודינמיים
כתובת: איינשטיין 68, תל אביב 69103

טלפון:  03-6443545
פקס: 03-6440493

oz@afctechnologies.com :דוא"ל
afctechnologies.com :אתר

A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD
מנכ"ל: אנסטסיוס קוקוניס

מנהל השיווק: אנטוני זווגיטיס
 Water and תחומי העיסוק: מדיה, מוציאים לאור של המגזין

.Waste
 Arh. Makariou Iii,9, Lazaros Center, 1st Floor, :כתובת

Office 101-102 Larnaka, Cyprus
טלפון: 357-24822460+ 
פקס: 30-2112686607+ 

azevgitis@water-waste.com :דוא"ל
www.water-waste.com :אתר

Canadian Solar
Dr. Shawn Qu :מנכ"ל

Daniel Heck :מנהל השיווק
PV Module Manufacturer :תחומי העיסוק

 Canadian Solar is one of the world's largest solar
 companies and a leading vertically integrated

 provider of ingot, wafer, solar cell, solar module and
other solar applications

Landsberger St. 94, 80339 Munich, Germany :כתובת
טלפון: 49-89-5199689-0+
פקס: 49-89-5199689-11+

inquire.eu@canadiansolar.com :דוא"ל
www.canadiansolar.com :אתר

• פתרונות מיחזור – מספקת שירותי ניהול פסולת ואיכות סביבה לחברות מפעלים ורשויות.
•  יצרנית של מוצרים ירוקים לתעשייה ענף הבניה והבית.

•  יצרנית חומרי גלם פלסטיים ידידותיים לסביבה.
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Effective-o-ami shefet thermography
מנכ"ל: עמי שפט

מנהל השיווק: יוסי חלפון-רקפת, גיורא יחסי ציבור
תחומי העיסוק: מחוללי אוזון, הסרת ריחות על ידי חמצון 
עם אוזון, הסרת ריחות לא נעימים, עשן ולחות. אפקטיבי 

עבור מסעדות, מלונות, ספינות, אזורים רטובים. טוב להסרת 
מכרסמים.

כתובת: ת.ד. 7261, כפר יונה
טלפון: 09-8985962

פקס: 09-8987534
contact@stopsmell.co.il :דוא"ל

,stosmell.co.il or amishefet.co.il :אתר

EVR MOTORS 
מנכ"ל: אלי רוזינסקי

מנהל השיווק: אלי רוזינסקי
תחומי העיסוק: פיתוח גנראטורים חדשניים עבור שוק 

טורבינות הרוח, הידרו טורבינות ועוד. השימוש בגנראטור הנעה 
ישירה מתוצרת EVR MOTORS מאפשר הגדלה משמעותית 
בתפוקת החשמל השנתית מהטורבינה, תוך הוזלת עלות רכיבי 

הליבה שלה.
כתובת: צומת אבא הלל, אזור התעשייה הצפוני, ת.ד. 7284, 

אשקלון 78172 
טלפון: 08-6751122

פקס: 08-6751113
eli@evr-motors.com :דוא"ל
www.evr-motors.com :אתר

EcoBasalt
מנכ"ל: רוברט ברזילאי 

מנהל השיווק: ודים מנוב
תחומי העיסוק:  EcoBasalt מתרכזת בייצור, שיווק ומכירה של 
סורבנט SB 1- )חומר ספיחת נפט ומוצריו(. SB-1 מופק מבזלת 
ומשפר תהליכי ניקוי נפט שנשפך. המוצר יעיל וידידותי לסביבה. 

היתרונות הבולטים הם מהירות וכושר הספיחה.
כתובת: הגבורה 54, פרדס חנה-כרכור 37020

טלפון: 054-4733061
פקס: 1-4754-312-216+ 

Robert@ecobasalt.com :דוא"ל
www.ecobasalt.com :אתר

Fronius International GmbH
Mr. Markus Hanetseder :מנכ"ל

Mr. Bernhard Kolouch :מנהל השיווק
 Manufacturer of grid-connected PV :תחומי העיסוק

inverters and monitoring systems

Froniusplatz 1, A-4600 Wels, Austria :כתובת
טלפון:  43-7242241-0+

פקס: 43-724224195224-0+
pv@fronius.com :דוא"ל
www.fronius.com :אתר

G4S ישראל - חטיבת המוקדים
מנכ"ל: ארז עזרא

מנהל השיווק: יורם לוי
תחומי העיסוק: חטיבת המוקדים של  G4S ישראל מציעה 

ללקוחותיה פתרונות אבטחה ובטיחות טכנולוגיים חדישים: 
מערכות אזעקה לגילוי פריצה וכיבוי אש, מוקד רואה, מערכות 

טלוויזיה במעגל סגור, פיקוח אלקטרוני ופתרונות למניעת גניבה 
ואובדן ומערכות בקרה מתקדמות. 

כתובת: השחם 10, פתח תקוה 49517
טלפון: 03-9279666, 054-2555861

פקס: 03-9279616
Tamara.Miller@il.g4s.com :דוא"ל

www.g4s-moked.co.il :אתר

GESOLAR
Stephen Tong :מנכ"ל

תחומי העיסוק: GESOLAR היא מענקיות היצרנים העולמיים 
של פאנלים סולאריים למערכות פוטו-וולטאיות. החברה 
שייכת לקבוצת הענק הסינית סיינטי, הקיימת מאז 1978. 

מוניטין החברה מבוסס על פיתוח וייצור של מוצרים איכותיים 
ומתקדמים במיוחד, המשולבים במערכות פוטו-וולטאיות רבות 

ברחבי העולם.
 Ningnan Avenue, Nanjing, Jiangsu 210012, 21 :כתובת

                                                             People's Republic of China
טלפון: 86-25-52874084+
פקס:  86-25-52875828+

 gesolar@saintygroup.com :דוא"ל
www.gesolar-power.com :אתר

GREEN BALL
מנכ"ל: רוני בן מיכאלי

מנהל השיווק: ליאור הרשקוביץ
תחומי העיסוק: כדורי כביסה אקולוגיים - 1500 כביסות בקנייה 

אחת. מוצרים אקולוגיים השומרים על איכות הסביבה.
כתובת: האורגים 9, חולון

טלפון: 03-5567771
פקס: 03-5567771

greenball@windowslive.com :דוא"ל
www.rsolar.co.il :אתר
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ICEX - SPANISH INSTITUTE FOR FOREIGN TRADE
Mr. Emilio Viñuela López  :יועץ כלכלה ומסחר

 The Spanish Institute for Foreign Trade, :תחומי העיסוק
 through the Economic and Commercial Office of

 the Embassy of Spain in Tel Aviv, is in charge of the
 economic and commercial relations between Spain and

.Israel
Iben Gvirol St., 4th Floor, 64077 Tel Aviv 2 :כתובת

טלפון: 03-6955691, פקס: 03-6952994
telaviv@comercio.mineco.es :דוא"ל

www.icex.es :אתר

I-LED
מנכ"ל: מאיר א סואי 

מנהל השיווק: ארז צוברי
תחומי העיסוק: יבוא ושיווק תאורת לד חסכונית לתאורת כבישים, 

תאורת כבישים סולארית, תאורת מפעלים ותאורת לד ביתית 
רגילה ומעוצבת

כתובת: רח' מזל קשת 20, הוד השרון
טלפון: 054-4712711, פקס: 153-544-712711

mairsw@gmail.com :דוא"ל
www.i-led.co.il :אתר

ISERD - המינהלת הישראלית למו"פ 
האירופי

מנכ"ל: מרסל שטאון
מנהלת השיווק: ורד אריאל-נהרי; מנהלת תחום: אילה קרניול

תחומי העיסוק: ISERD היא המנהלת הישראלית למו"פ האירופי 
הפועלת עם מתימו"פ - הזרוע לקידום שת"פ תעשייתי בינ"ל של 

לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת, לקידום השתתפותם של 
גופים ישראליים בפרויקטי מחקר ופיתוח ושת"פ תעשייתי בינ"ל.  

ISERDפועלת במספר ערוצים: תכנית המסגרת של האיחוד 
האירופי )FP7( למחקר תעשייתי ואקדמי, תכנית ירוקה לשיתוף 

פעולה תעשייתי, תכניות דו-לאומיות תעשייתיות ותכניות 
המשלבות מימון לאומי עם מימון של האיחוד האירופי.

כתובת: בית התעשייה, רח’ המרד 29, תל אביב
טלפון: 03-5118122, פקס: 03-5170020

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

ISS כפיר פתרונות ובקרה
מנכ"ל: משה פסטל 

מנהלת השיווק: ג'ולי דבש 
תחומי העיסוק: אבטחה, שמירה, מיגון ובקרה, סיורים  

כתובת: החרושת 30, אור יהודה 
טלפון: 03-5382306, פקס: 03-5382373

keren.gal@il.issworld.com :דוא"ל
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Israel NewTech - התכנית הלאומית לקידום 
טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת, משרד התמ"ת

מנכ"ל: עודד דיסטל
מנהל השיווק: עדי יפת-בארי

תחומי עיסוק: התכנית הלאומית לקידום תעשיות המים 
והאנרגיה המתחדשת Israel NewTech מקדמת את 

התעשייה הישראלית אל מול אתגרי המחר. מתוך הכרה 
בחשיבות של מציאת פתרונות טכנולוגיים ברי קיימא והבנה 

כי תחומים אלו ימשיכו לצמוח במהירות בשנים הקרובות, 
התכנית מאפשרת ליזמות המקומית למלא תפקיד מרכזי 

בבמה הגלובלית.  
כתובת: בנק ישראל 5, ירושלים

טלפון: 02-6662607
פקס: 02-666-2938

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

Jinko Solar 
מנכ"ל: יו"ר ובעלים - דוויד לי 

 JINKO נציגות בישראל: צח דותן, הבעלים של משרד הנציגות
ישראל 

תחומי העיסוק: חברה לייצור פנלים סולאריים 
מהמתקדמות בעולם. החברה בעלת יכולת אינטגרציה 

אנכית מלאה ושליטה מלאה על כל תהליכי הייצור לשלביו. 
יכולת הייצור של החברה עומדת על כ-1.2GW  בכל אחד 

משלבי הייצור.
כתובת: צי סוכנויות ד.ז בע"מ, הבונים 59, קרית טבעון 36031

טלפון: 054-4610737
פקס: 077-4668458

zack.dotan@jinko.co.il :דוא"ל
www.jinkosolar.com, www.jinko.co.il :אתר

Leadsun Israel גולי וגורי בע"מ 
מנכ"ל: מאיר בן זקן

מנהל השיווק: גולי בן זקן
תחומי העיסוק: תאורה סולארית 

כתובת: המתכת 28, כרמיאל
טלפון: 04-9081776

פקס: 04-9082794
sales@leadsun.co.il :דוא"ל

www.leadsun.co.il :אתר

Master Greenhouse
מנכ"ל: מיכה קירשנבוים
מנהל השיווק: ארז בכר

תחומי העיסוק: חממות ביתיות הכוללות צמחי ירקות ותבלינים 
,קלות  אוטומטית  ודישון  השקיה  במערכת  מרושתות  אורגניים, 

להפעלה ולתחזוקה.
כתובת: הרב גורן 16, דירה 12-75753, ראשון לציון

טלפון: 052-4825010
פקס: 077-4312362

erez_ashram@yahoo.co.uk :דוא"ל
www.mastergreenhouse.co.il :אתר

Phono Solar Technology Co., Ltd
Jibo Cai :מנכ"ל

Sissi Wang :מנהל השיווק
 Phono Solar Technology Co., Ltd. :תחומי העיסוק

 is a global leading renewable energy product
 manufacturer and well-known brand provider.

 Our products are PV modules and small wind
 .turbines

 No.1 Xinghuo Rd., Nanjing Hi-tech Zone, :כתובת
Nanjing, China

טלפון: 86-25-58638375+
פקס: 86-58638009+

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

RCS Solar
מנכ"ל: רמי פלר

מנהל השיווק: משה מושקוביץ
תחומי העיסוק RCS Solar :היא יבואנית הפאנלים הסולאריים 
הסולאריים  הפאנלים  רוב  את  כיום  ומספקת  בישראל  הגדולה 
בתחום  רב  וניסיון  רחב  מגב  נהנית   RCS בישראל.  המותקנים 

הסחר, יבוא, לוגיסטיקה והפצה.
כתובת: ז’בוטינסקי 168, בני ברק 51361

טלפון: 03-6159999
פקס: 03-6158899

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

ReneSola Ltd
Li Xianshou :מנכ"ל

Lu Huixin :מנהל השיווק
 ReneSola Ltd )NYSE: SOL( is a leading :תחומי העיסוק

 global integrated photovoltaic manufacturer of
polysilicon, solar wafers and PV modules

 F-15, Manpo Intl’ Plaza, No.500 West Yan’an:כתובת
Road, Shanghai, China
טלפון: 86-21-62808110+

פקס: 86-21-62805600+
apmea@renesola.com :דוא"ל

www.renesola.com :אתר
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USS החומרים הירוקים שמנקים
במקומות שאחרים נכשלים

02-6505906 פקס:          02-6333906 משרד:  טל' 
www.uss.co.il | office@uss.co.il

USS החומרים הירוקים שמנקים
במקומות שאחרים נכשלים

AGS
ניקוי והגנה מפני גרפיטי

רוצים להסיר גרפיטי בקלות?

BPS
מערכת להגנת מבנים

מפני חדירת מים ל- 30 שנה

רוצים לשמור על המבנה
מפני חדירת מים?

TCS
חומרי ניקוי אקולוגים לכל 

סוגי המשטחים

רוצים להסיר שומנים
פיח, פטריות ועוד?
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S.B.Y
מנכ"ל: תמיר קפלינסקי

מנהל השיווק: מיקי שהם
תחומי העיסוק: פיתוח, תכנון והקמה של פרויקטים סולאריים, 

מערכות ביתיות קטנות 50KW ובינוניות. החברה בעלת 
מחלקת שירות ותחזוקה למערכות קיימות.

כתובת: הפרחים 62, ת.ד. 84, ניצני עוז 42836
טלפון: 09-7883978

פקס: 09-8947985
Marketing@sby-s.com :דוא"ל

www.sby-s.com :אתר

Schletter GmbH
Ludwig Schletter :מנכ"ל

Ludwig Schletter :מנהל השיווק
 Equipped with state-of-the art :תחומי העיסוק

 machines and a qualified staff, the Schletter GmbH
 )limited Company( in Kirchdorf/Germany designs

 and produces the widest program of solar mounting
systems on the market

 Alustrasse 1, 83527 Kirchdorf/Haag I OB, :כתובת
 Germany

טלפון: 49-807291910+, פקס: 49-807291919100+
josef.steinleitner@schletter.de :דוא"ל

www.schletter.de :אתר

SCHOTT Solar AG 
מנכ"ל: אביעד לוי

PV-תחומי העיסוק: יצרן פאנלים סולאריים לשוק ה
Poly/Mono/Thinfilm/Integrated

כתובת: בניין טופ רסקו, העצמאות 40, ת.ד. 98, יהוד 56304
טלפון: 03-5361711

פקס: 03-5361710
info.israel@schott-israel.com :דוא"ל

www.schott.com :אתר

SMA Solar Technology AG
Pierre-Pascal Urbon :מנכ"ל

Wolfgang Klaus Weber :מנהל השיווק
 SMA Solar Technology AG is a global :תחומי העיסוק
 leader in the development, production and sales of

 PV inverters and offers innovative key technologies
for future power supply structures

Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany :כתובת
טלפון: 49-561-95220+, פקס: 49-561-9522100+

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

STF
מנכ"ל: לי דניאל

מנהל שיווק: דר" צביקה אבני
תחומי עיסוק: מכשיר לסיוע בכיבויי שרפת צמרות . 

כתובת: ירושלים
טלפון: 050-8498118

dnlleigh@gmail.com :דוא"ל

Suntech Power Holding Co., Ltd
Dr. Zhengrong Shi :מנכ"ל

Ms. Holly Wu :מנהל השיווק
 Suntech is the world's largest producer :תחומי העיסוק
 of solar panels for residential, commercial, industrial

 and utility applications.  Suntech has customers in
.more than eighty countries

Xinhua Road, Wuxi, China 9 :כתובת
טלפון: 86-510-8531888+

פקס: 86-510-8531888+
li.liu@suntech-power.com :דוא"ל

www.suntech-power.com :אתר

Urban System Solution
מנכ"ל: אלדד בורנשטיין

מנהלת השיווק: מיה פמר
שבהם  במקומות  שמנקים  הירוקים  החומרים  העיסוק:  תחומי 
מסירי  ביולוגי,  ולכלוך  פיח  שומנים,  מסירי  נכשלים:  אחרים 
גרפיטי וצבעי שמן, הגנה מפני גרפיטי, הגנה מפני לכלוך ביולוגי, 

הגנה נושמת מפני חדירת מים.
כתובת: דרך בנימינה 13, ירושלים 95743

טלפון: 02-6333906
פקס: 02-6505908

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

Water Design
מנכ"ל: עדי דורון

מנהל השיווק: עדי דורון
תחומי העיסוק: בנייה, השכרה ומכירה של מזרקות מוסיקליות 
גדולות וקטנות, שיווק ומכירת משאבות, פילטרים, תאורה וכל 

הציוד הנלווה לבריכות נוי, תאורה ייחודית וצבעונית מוגנת מים 
לבריכות ולגנים. 

כתובת: מושב ניר בנים, 79525
טלפון: 054-6754237

פקס: 08-8585734
adi@waterdesign.co.il :דוא"ל
www.waterdesign.co.il :אתר
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א. אבירם טכנולוגיות מיחזור
מנכ"ל: אברהם אבירם

מנהל השיווק: גידי אבירם
תחומי עיסוק: יבוא ושיווק מרסקות גזם

כתובת: רחוב פיק"א 10, פתח תקוה 49611
טלפון: 03-9227921

פקס: 03-9044302
aaviram11@bezeqint.net :דוא"ל

www.a-aviram.dpages.co.il :אתר

אגרולן בע"מ
מנכ"ל: יהודה גליקמן

מנהל השיווק: יהודה גליקמן
ירוקה - פחי אצירה לאיסוף  תחומי העיסוק: פתרונות לסביבה 
תעשייתיות,  קומפוסט  מכונות  קומפוסטרים,  אורגנית,  פסולת 
במים  לחיסכון  פתרונות  יבשה,  פסולת  למיחזור  הפרדה  פחי 

ובאנרגיה ועוד.
כתובת: מושב נוב, רמת הגולן 1921

טלפון: 04-6666999
פקס:  04-6763093

agrolan@agrolan.co.il :דוא"ל
www.agrolan.co.il :אתר

אומניטק
מנכ"ל: אודי וינטראוב 

מנהלת השיווק: עינת נאמן
תחומי העיסוק: חברת אומניטק מקבוצת תים-מלם היא הנציגה היחידה 
מובילה של  עולמית  ,Autodesk ספקית  פתרונות  מכלול  בישראל של 

תוכנות לתכנון דו ותלת ממד לשוקי הייצור, ההנדסה והתכנון. 
כתובת: רח’ האופן 5, קרית אריה, פתח תקוה 

טלפון: 03-9267957, פקס: 03-9267957
Autodesk@omnitech.co.il :דוא"ל

www.omnitech.co.il :אתר

אופגל
מנכ"ל: דרור שרון

מנהל השיווק: אלברטו וואנון
תחומי העיסוק: חברת אופגל )OPGAL(, המפתחת, משווקת 

ומייצרת פתרונות חכמים בהדמיה תרמית והדמיה אקטיבית, הינה 
יצרנית בינלאומית מובילה וספקית של מצלמות להדמיה תרמית, 

מנועי ליבה, מצלמות תרמיות לתעשיות צבאיות ואזרחיות. 
כתובת: הנפח 21, כרמיאל

טלפון: 04-9953903, פקס: 04-9953900
info@opgal.com :דוא"ל

www.opgal.com :אתר

www.elconrecycling.com

פתרונות מתקדמים לטיפול בשפכי תעשיה

• טכנולוגיה ייחודית מוגנת פטנטים
• חסכון משמעותי בעלויות הטיפול

       (ZLD) השבת מים לשימוש חוזר •
• 100% שרות 100% מהזמן

 ISO 14001 תקן •

שלמה (מוני) צפריר: 04�8468470 | נייד: 052�2615094

monitz@elconrecycling.com
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E אופטימל
מנכ"ל: עופר קרסנטי

מנהל השיווק: גלעד שמואלוב
תחומי העיסוק: פתרונות לחיסכון באנרגיה לשוק התעשייתי 

והמוסדי
כתובת: קיבוץ להבות חביבה, ת.ד 343

טלפון: 050-2555888
פקס: 073-7274346

giladshmuelov@gmail.com :דוא"ל
www.optimal-e.com :אתר

אורמש אחזקות
מנכ"ל: ד"ר משה גורפינקל
מנהל השיווק: רן ליפציגר

תחומי העיסוק: יבוא ושיווק סיטונאי של פאנלים וציוד 
חשמלי למערכות סולאריות מחוברות רשת ועצמאיות; תכנון, 

ליווי ואופטימיזציה של מערכות סולאריות; הקמת מערכות 
סולאריות קטנות וגדולות, שכירת נכסים ורכישת רישיונות.

כתובת: רחוב ההדרים, ת.ד. 112, עין ורד 40696
טלפון: 076-5401300

פקס: 076-5465625
moshe@ormash.com :דוא"ל

www.ormash.com :אתר

 אינדקס עולם ירוק - פורטל 
עסקים מקצועי באינטרנט

מנכ"ל: איציק גלזר
מנהל השיווק: איציק גלזר

תחומי העיסוק: פורטל “אינדקס עולם ירוק" הוא אינדקס עסקים 
תעשייה,  מפעלי  עסקים,  חברות,  של  מאגר  המכיל  מקצועי 
בטכנולוגיות  עוסק  החברות  מאגר  ועוד.  אקדמיים  מוסדות 
הסביבה,  ואיכות  מיחזור   - בתחום  ונקיות  ירוקות  ותשתיות 
מים, אוויר, חומרים מסוכנים, אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה. 
בנוסף, קיים בפורטל מאגר מאמרים איכותי ומקצועי, המעניק 
ומהעולם לכתיבת  ואנשי מקצוע מהארץ  במה למאות מומחים 
פורטל  עוסק  שבהם  בנושאים  ואקדמיים  מקצועיים  מאמרים 

“אינדקס עולם ירוק". 
כתובת: ת.ד. 1030, רעננה 43110

טלפון: 09-7743775,
054-4550557

פקס: 09-8866956
glazer1@bezeqint.net :דוא"ל

www.greenworldindex.com  אתר

נתראה

ב



29

אינטרדן - שמש אחת, פתרון אחד
מנכ"ל: רון נזר

מנהל השיווק: גיל נזר
תחומי העיסוק: יבואנים, מפיצים ארציים ואינטגרטורים 

לפאנלים פוטוולטאיים וכל הציוד המשלים למערכות סולאריות 
מחוברות רשת ועצמאיות, טורבינות רוח מחוברות רשת, 

משולבות במתקן סולארי ועצמאיות, מהפכים, מטענים 
ומערכות גיבוי, נייחים וניידים, כל הספק ניתור ומיתוג 

למערכות ניידות משובצות מכשור דיגיטאלי.
כתובת: טשרניחובסקי 35, מגדל אסטרה, חיפה 35709

טלפון: 04-8337997
פקס: 04-8337997

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

אינפרטק
מנכ"ל: שמוליק רוזן

מנהל השיווק: שרית שחר
בטכנולוגיות  משתמשת  אינפרטק  חברת  העיסוק:  תחומי 
נזילות  איטום,  צנרת,  בעיות  לאיתור  בעולם  המתקדמות 
ורטיבות ללא הרס. ייבוש ושיקום נזקי מים במבנה, גילוי נזילות 

בבריכות  מים  דליפות  גילוי  וכן  ומיפוי תשתיות  קרקעיות  תת 
שחייה.

כתובת: נחל שניר 25, מודיעין 71709
טלפון: 03-9334436

פקס: 03-9334427
infratek@012.net.il  :דוא"ל

www.infratek.co.il :אתר

אל.סי.בי. ביו אנרג'י 
מנכ"ל: ד"ר גדי ליפינר

מנהל השיווק: פסח מאור
תחומי העיסוק: תהליך להפקת אנרגיה חלופית באמצעות שיטה 

ייחודית ורשומת פטנט מותנה, לינגו צלולוז על ידי שימוש 
בתערובת רשומה כ "פיפקו מיקסינג" ללא שימוש באנזימים או 

חומצות. התהליך משיג ניצולת ויעילות של למעלה
מ-40%-50%. 

כתובת: אזור התעשייה קצרין. מען למכתבים: יהושע חנקין 
60/21, עפולה 18255

טלפון: 972-50-5520469
פקס: 972-4-6769-572

pasham202@zahav.net.il :דוא"ל

ליצירת קשר
050-9144432  052-8917610

ליצירת קשר
050-9144432  052-8917610
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אלגריסי שרותי הנדסה בע"מ 
מנכ"ל: גבי אלגריסי

מנהל השיווק: אלרועי עמיצור
תחומי העיסוק: טיפול במערכות מים המבוסס על מערכות 

אלקטרוכימיות וטכנולוגיות מתקדמות.
כתובת: פז עין ורד, תל-מונד 

טלפון: 09-8623112
פקס: 09-8623113

levana@elgressy.com :דוא"ל
www.elgressy.com :אתר

אלטשולר-שחם 
מנכ"ל: רן שחם

מנהל השיווק: רני שניידר
תחומי העיסוק: קבוצת אלטשולר שחם הוקמה ב-1990 ע"י 

גלעד אלטשולר וקלמן שחם ומאגדת בתוכה כמה חברות 
המתמחות בניהול תיקים, קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות 

פנסיה.
כתובת: רח' הברזל 19 א', רמת החייל, תל אביב

טלפון: 073-2331554 / 5054*
פקס: 073-2331579

talg@altshul.co.il :דוא"ל
www.as-invest.co.il :אתר

אלקון מרכז מחזור בע"מ
מנכ"ל: שלמה צפריר

מנהל השיווק: לייזר בזדין
תחומי העיסוק: טיפול ומחזור שפכי תעשיות: כימיה, 

פארמצבטיקה, טיפול במתכות, אלקטרוניקה, מזון, דפוס וכו'
כתובת: ת.ד. 1428, חיפה 31013. כתובת המפעל: פארק תעשייה 

דשנים, קרית אתא
טלפון: 04-8468470

פקס: 04-8468467
monitz@elconrecycling.com :דוא"ל

www.elconrecycling.com :אתר

אמ.סי.ג'י אדוונסד טכנולוג'י - מולטי שאוור 
מנכ"ל: צבי הר-זיו 

מנהל השיווק: מגל זיו
תחומי העיסוק: פתרונות לחיסכון מים ואנרגיה באמצעות 

 ,FTL הקטנת הצריכה. בין המוצרים: ראשי מקלחת בטכנולוגית
המביאה לחיסכון ממוצע של 50% בצריכת המים והאנרגיה 

לחימום. אינו נסתם על ידי אבנית, בריאותי ומצמצם את כמות 
החיידקים.

כתובת: סמטת נטע 3, תל אביב 67450, ת.ד 326,גבעתיים
טלפון: 077-3457899

פקס: 072-2504745
info@mcg.co.il :דוא"ל

www.multishoweris.co.il :אתר

אמקור אנרגיות סולריות בע"מ
מנכ"ל: אריה קרמר

מנהל השיווק: מיכאל ריינר
תחומי העיסוק: חברת אמקור אנרגיות סולריות בע"מ מתמחה 
בייצור והתקנה של מערכות סולריות לחימום מים לשוק המקומי 

והבינלאומי.
כתובת: תלמי יוסף 25, מישור אדומים, ירושלים

טלפון: 08-8651444, 054-2324321
פקס: 08-8651333

 arye@amcor-solar.co.il  :דוא"ל
www.amcor-solar.co.il :אתר

אנרפוינט ישראל בע"מ
מנכ"ל: דני דנן

מנהל שהיווק: דני דנן
ממיטב  פוטו-וולטאיות  מערכות  רכיבי  שיווק  העיסוק:  תחומי 
בינלאומיים; תכנון  גבוהות ותחת תווי תקן  היצרנים, באיכויות 
ופתרונן  תקלות  ,ניטור  בינוניות  סולאריות  מערכות  והתקנת 

,אחזקה שוטפת למערכות ,שירותי תכנון ורישוי.
כתובת: המלאכה 21, ת.ד. 11444, פארק אפק, ראש העין 48091

טלפון: 072-2506205
פקס: 072-2506204

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

אסקו ישראל
מנכ"ל: דן בר משיח

מנהל השיווק: אלי חנין 
תחומי העיסוק: אסקו ישראל הינה חברה יזמית בתחום 

האנרגיה, המבצעת פרויקטים להתייעלות אנרגטית וחיסכון 
בחשמל. החברה יוזמת, מממנת ומבצעת פרויקטים בהתייעלות 
אנרגטית באמצעות ניהול צריכת האנרגיה והטמעת טכנולוגיות 
מתקדמות. אסקו ישראל מממנת את מלוא ההשקעה ומתחלקת 

בחיסכון המוכח עם הלקוח - באופן מיידי וללא כל השקעה 
מצדו.

הפרויקט מתבצע ב-Turn Key מלא ע"י אסקו.
כתובת: פנחס רוזן 72, תל אביב 69512

טלפון: 03-6480042
פקס: 03-6480093

hagit@escoisrael.com :דוא"ל
www.escoisrael.com :אתר
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אפוק-טיימס
מנכ"ל: גלעד סלונים

מנהל השיווק: אלי בן-דוד
תחומי העיסוק: The Epoch Times היא קבוצת תקשורת בינלאומית המוציאה 
לאור עיתונים, אתרי תוכן ומגזינים ברחבי העולם.Times יוצא לאור בישראל ע"י 

עמותת “אפוק מדיה ישראל", מוסד ללא כוונת רווח למען עיתונות נקייה. 
כתובת: בצלאל 14, רמת-גן

טלפון: 072-2151999
פקס: 03-7600731

hadas@epochtimes.com :דוא"ל
ETnews.co.il :אתר

אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
 מנכ"ל: ציון רובין   

מנהל תחום: שלומי קלמרו
 מנהל השיווק: דרור שיפר  

מנהל המכירות: משה טובול
תחומי העיסוק: מערכות בקרת מבנה; בקרת מ"א; מערכות “בית חכם" וצלונים;

מערכות מניה - חשמל, מים, גז; מערכות חיסכון באנרגיה ובקרה תעשייתית; 
מערכות גילוי, כיבוי אש וכריזה; מערכות טמ"ס, חנייה וביטחון.

כתובת: תבור 4, פתח תקוה
טלפון: 073-2001306, פקס: 03-9244249

moshet@afcon.co.il :דוא"ל
www.afcon.co.il :אתר

אקזוטק ביו סולושינס
מנכ"ל: צביקה מאירי

מנהל השיווק: יובל מאירי
גלם  כחומר  המשמש  שימושי  רב  פולימר  פיתחה  החברה  העיסוק:  תחומי 
לחיתולים. חומר מתכלה, ייצור נקי ,פטנט רשום. תעשייה של  5מיליארד דולר 

בשנה הפכה לירוקה. אפשרי - שימוש לחקלאות או טיפולים בפצעים וכוויות.
כתובת: קרית גת. למשלוח דואר: ת.ד 8142, רמת גן 52181

טלפון: 03-6134620, 054-2605755, פקס: 03-7164447
greensap7700@gmail.com :דוא"ל

ב
בוש - מכשירים ביתיים בע"מ

Holger von Hebel :מנכ"ל
תחומי העיסוק: BOSCH, חברת הענק הגרמנית, מייצרת כמטב המסורת 

פאנלים סולאריים איכותיים המספקים רמת ביצועים ואמינות גבוהים במיוחד. 
פאנלים סולאריים של חברת BOSCH מצויים כיום בפרויקטים מובילים ברחבי 

העולם. 
Bosch Solar Energy AG :כתובת

טלפון: 49-361-21950+, פקס: 49-361-21951599+
pvprojects.se@de.bosch.com :דוא"ל

www.bosch-solarenergy.de :אתר

23-22 באוקטובר 2013
גני התערוכה, תל-אביב

נפגשים 
בתערוכת

התערוכה הבינלאומית 
השנתית לשיווק תוצרת 

חקלאית טרייה

ההרשמה 
בעיצומה 

www.agro.mashovgroup.net
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בן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ
מנכ"ל: זהר בן דוד  

מנהלת השיווק: ורד כהן
הגדולה  ואינטרנט  מקצועית  עיתונות  רשת  העיסוק:  תחומי 
בישראל, מו"ל עיתוני התעשייה- Cool Air  אנרגיה ותעשייה, 

אקלים וסביבה.
כתובת: תל חי 40, כפר סבא, ת.ד. 230, בצרה 60944

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

www.coolair.co.il :אתר

בן-דור א.ר. קידום פרויקטים בע"מ
מנכ"ל: יוסי בן-דור 

מנהל השיווק: ערן גיחון
תחומי העיסוק: משווקת טכנולוגיות ירוקות: טיפול פיזיקאלי 

במים, שתילה אוטומטית, דשנים אורגניים, אורז אורגני.
כתובת: מור 11, צור הדסה 99875

טלפון: 050-7243268, פקס: 02-6236355
spainisrael@gmail.com :דוא"ל

www.planethorizons.co.il :אתר

בר-לייט יישומים מתקדמים בע"מ
מנכ"ל: צביקה ברזילי

מנהל מפעל: איגור פייטלסון
תחומי העיסוק: בידוד הבית / חומרים מעכבי בערה

כתובת: ת.ד. 315, מושב חניאל 42865
טלפון: 04-6251347, פקס: 04-6251367

igor61@013.net :דוא"ל
www.bar-light.co.il :אתר

ג
גדות פתרונות סולאריים

מנכ"ל: נועם פישר
מנהל השיווק: אילן בניזרי

תחומי העיסוק: פרויקטים סולאריים, ממירים ופאנלים סולאריים
C, הרצליה פיתוח  כתובת: שד' אבא אבן 10, מגדלי אקרשטיין 

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

ilan.b@gadot.com :דוא"ל
www.gadot.com :אתר

גו אנרג'י
מנכ"ל: גבריאל רביוב

מנהל השיווק: אביתר מייאור
 LED לתאורת רחוב נל"ג ,תואמי LED תחומי העיסוק: תואמי

לנורות ליבון,
 ,LED תאורת חירום , LEDתאורת גן PL ,CFL, הלוגן ,SPOT
תואמי LED לפלורוסנטים, גופי תאורה לתקרות גבוהים ,תאורת 

היצףLED , פרויקטים להתייעלות אנרגטית.
כתובת: ת.ד. 1918, שוהם 60850

טלפון: 03-9711122, 054-2645810, פקס: 03-9795086
evyatar@goled.co.il  :דוא"ל

www.goled.co.il :אתר

גלובס - עיתון העסקים של ישראל
מנכ"ל: איתן מדמון

מנהל שיווק: מינה סליגמן
תחומי העיסוק: מדי יום, "גלובס" מעדכן אותך ואת עולם 

העסקים של ישראל בחדשות מהארץ ומהעולם, בצירוף הכתבות 
והפרשנויות של מיטב הכתבים והמומחים. בנוסף לעיתון 

היומי, ל"גלובס" מצורפים מוספים שבועיים, ירחונים ומגזינים 
איכותיים במגוון תחומים. 

כתובת: רח' האצ"ל 53, ראשון לציון 75706
טלפון: 03-9538787, פקס: 03-9538602

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

גרין גארד אינטרנשיונל מרקטינג בע"מ
מנכ"ל: אלון בן חמו

מנהל השיווק: אלון בן חמו
תחומי העיסוק: חברת גרין גארד הוקמה ע"י קבוצת יזמים 

שהתמחתה בטכנולוגיות הייטק ירוקות. החברה רכשה זיכיון 
אמריקאי לשיווק מוצרי איכות והגנה. כל המוצרים נבדקו לפני 

רכישתם. שבב המיגון נבדק במכון תרמוגרפי ומעבדת דם.
כתובת: היצירה 3, רמת גן

טלפון: 03-6130303
פקס: 03-6123235

alon@greenguard-int.com :דוא"ל
www.greenguard-int.com :אתר

גרין פאור סולושאנס
מנכ"ל: עמית אפללו

מנהל השיווק: שחר טל
תחומי העיסוק: פיתוח ושיווק מערכות להפחתת חשבון החשמל. 
אם רצונך להפחית את צריכת החשמל שלך ללא השקעה יקרה 
שיצמצם  ופשוט,  מהיר  פתרון  לך  תספק  החברה  בתשתיות, 

מיידית ובאופן ניכר את עלויות החשמל.
כתובת: שקד 17, פארק תעשיות חבל מודיעין

טלפון: 03-9791000
פקס: 03-9792000

amit@gpmworld.com :דוא"ל
www.gpmworld.com :אתר



33

גרין-טק אנרג’י בע"מ
מנכ"ל: נועם קימל

מנהלת השיווק: איריס דפנה
תחומי העיסוק: גרין-טק אנרג’י עוסקת במתן פתרונות לחיסכון 
הפחתת  תוך  גדולים,  בהיקפים  מים  לחימום  אנרגיה  בעלויות 
שימוש  העושות  ירוקות  טכנולוגיות  באמצעות  אוויר,  זיהום 

באנרגיה טבעית ומתחדשת.
כתובת: קול דודי 1, מודיעין 71706

טלפון: 08-979-9790
פקס: 153-8-9799790

info@gte-systems.com :דוא"ל
www.gte-systems.com :אתר

גרינלט טכנולוגיות
מנכ"ל: אבנר כהן 

מנהל השיווק: איתי קרליק
תחומי העיסוק: רשת חכמה, ניהול ביקושים, התייעלות אנרגטית. 
גרינלט מפתחת מערכת להתייעלות אנרגטית ולניהול ביקושים 
דרך תוכנת ניהול לחדרי בקרה של חברות חשמל ואנרגיה, ערכות 

להרכבה עצמית לצרכנים ביתיים ומוסדיים ואתר אישי.
כתובת: הנחושת 6, תל-אביב 69710

טלפון: 03-6493144
פקס: 03-6473819

avner@greenlet.net :דוא"ל
 www.greenlet.net :אתר

גרין סיטי - מחזור עירוני בע"מ
מנכ"ל: רובי זומר

מנהל השיווק: ודים צ'בוטר
תחומי העיסוק: אנרגיות מתחדשות, תחליפי נפט, ביודלקים, 

ייצור ביודיזל, ייצור ביודיזל בשיטה אנזימטית.
כתובת: אחד העם 21, תל אביב 65151

טלפון: 050-5403311
פקס: 02-6501334

robyz@greencityltd.com :דוא"ל
www.greencityltd.com :אתר

ד
דולב מוצרי פלסטיק

מנכ"ל: ניסים אמש
מנהל השיווק: עודד פריירייך

ויצירתיים,  איכותיים  פתרונות  ספק  הינו  דולב  העיסוק:  תחומי 
מותאמים לצורכי הלקוח, בתחום המכלים לחקלאות ולתעשייה. 
הדורשים  מפלסטיק,  הלוגיסטיים  המשטחים  בתחום  פתרונות 
הוא  דולב  בתעשייה.  גבוהים  למשקלים  איכותיים  פתרונות 
למחזור  עגלות  הסביבה.  איכות  על  לשמירה  המועדף  הפתרון 
פסולת,  ומחזור  לאיסוף  מכלים  צבעים,  במבחר  ובקבוקים  נייר 
ביתי  קומפוסט  ליצירת  קומפוסטר  ונעילה,  סגירה  אפשרויות 

בקלות ובנוחות וכן פחי שייש.
כתובת: קיבוץ דביר, ד.נ. הנגב

טלפון: 072-2450700
פקס: 08-9918710

Sales.Israel@dolav.co.il :דוא"ל
www.dolav.com :אתר

דינאי
מנכ"ל: דינאי אורנשטיין, אדריכל

מנהל השיווק: דן דוקלר, מהנדס
תחומי העיסוק: אדריכלות, בנייה ירוקה, בנייה מדברית, ניצול 

מי שיטפונות 
כתובת: הזמיר 6/5, ת.ד 84110, מבשרת ציון

טלפון: 052-4089911
פקס: 02-5700181

dinaior@gmail.com :דוא"ל
dinaior.wix.com/dinai :אתר

www.rov-noy.co.il
1-800-288887
office@rov-noy.co.il

ירוקים, גגות והקמת תכנון
פרוייקטים ליווי תשתיות, ייבוא

www.rov-noy.co.il  1-800-288887
office@rov-noy.co.il
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ה
הארץ

מנכ"ל: רמי גז
מנהלת השיווק: מירי ינאי

תחומי העיסוק: עיתון יומי
כתובת: שוקן 18, תל אביב

טלפון: 03-5121351
פקס: 03-6824285

info@hag.co.il :דוא"ל
www.haaretz.co.il :אתר

הום סט
מנכ"ל: גבי לוי

מנהל השיווק: אודי סעדה
ייחודיים  פטנטים  ומשווקת  מייצרת  סט  הום  העיסוק:  תחומי 

לבית ולגן.
כתובת: הפלדה 4, בת-ים 59606

טלפון: 050-7405906
פקס: 03-5512847

 service@homeset.co.il :דוא"ל
www.homeset.co.il :אתר

הידרו-סיסטמס בע"מ
מנכ"ל: גלעד שפייזר

מנהל השיווק: נועם טויק
אקולוגיים  מוצרים  של  ופיתוח  יבוא  ייצור,  העיסוק:  תחומי 

לחיסכון במים
כתובת: כפר סירקין

טלפון: 03-9073835
פקס: 03-9073883

gilad@hydrosystems.co.il :דוא"ל
www.hydrosystems.co.il :אתר

המכללה האקדמית נתניה
מנכ"ל: יוסי זעירא

מנהל השיווק: מבי גאוי
תחומי העיסוק: מכללה אקדמית הכוללת שבעה בתי ספר: 

משפטים, מנהל עסקים, ביטוח, מדעי ההתנהגות, תקשורת, 
בנקאות ושוק ההון. התמחות ייחודית בניהול משאבי טבע 

וסביבה
כתובת: רחוב האוניברסיטה 1, נתניה

טלפון: 09-8607777
פקס: 09-8607799

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

הפורום הישראלי להסברה
מנכ"ל: נעמי זלמנוביץ'

מנהלת השיווק: מירי פישמן
תחומי העיסוק: פורטל ומדריך איכות הסביבה וטכנולוגיית מים, היחידים 
בארץ המאגדים את כל החברות הנותנות שירותים בענף איכות הסביבה 
וטכנולוגית המים על כל תחומיו. הפורטל נושא כתבות, מכרזים ופרופיל 
על החברות ותחומי פעילותן. המדריך יוצא במהדורה מודפסת ודיגיטלית 
ונמצא גם באתר האינטרנט. המדריך מופץ לאנשי רכש, מהנדסים, מנהלי 
שיווק ומנכ"לים בכל התעשיות בארץ, במטרה לייעל את החיפוש ולקדם 

את המודעות לאיכות הסביבה.
כתובת: נווה יהושע 22, רמת גן

טלפון: 03-6766063
פקס: 03-6761194

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

התאחדות התעשיינים בישראל, איגוד הכימיה, 
הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה

מנכ"ל: ניר קנטור
תחומי העיסוק: ענף הקלינטק, המאוגד באיגוד הכימיה, 

הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים, פועל 
במטרה ליצור סביבה עסקית ראויה לפיתוח תעשיית קלינטק 

בישראל ובכלל זה הסרת חסמים רגולאטוריים וביורוקראטיים, 
יצירת תמריצים לקידום תעשיית הקלינטק, יצירת שיתופי 

פעולה בין חברות תעשייתיות וסיוע בפתיחת שווקים בארץ 
ובחו"ל.

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

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

www.industry.org.il :אתר

ז
זוקו שילובים

מנכ"ל: יוסי סמירה
מנהל שיווק: גיא ליבוביץ

תחומי עיסוק: זוקו שילובים
התשתית,  בתחום  אחזקות  חברת  הינה  שילובים  זוקו  קבוצת 
התחבורה, האנרגיה והתעשייה. החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת 
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב וכוללת כ-500 עובדים ו-9 סניפים 

ומוסכים הפרוסים בכל רחבי הארץ. 
כתובת: המנור 8, ת.ד 214, א.ת. חולון 58101

טלפון: 03-5571589, 052-8397894
פקס: 03-5599286

guyle@zoko.co.il :דוא"ל
 zoko.co.il + siniaver.com :אתר
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ח
חברת החשמל לישראל בע"מ

מנכ"ל: אלי גליקמן
מנהל השיווק: ישראל מובשוביץ

תחומי העיסוק: ייצור, הולכה וחלוקת חשמל, בזמינות ובאמינות, 
שירות  רמת  על  הקפדה  תוך  זאת  כל  לקוחות.  מיליון  לכ-2.5 

גבוהה, לשביעות רצון הלקוחות.
כתובת: נתיב האור 1, ת.ד. 10, חיפה  31000

טלפון: 81-8222204
פקס: 86-7488604

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

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

מנהל השיווק: אלעד קוריאט
תחומי העיסוק: “פתרונות חכמים למים חמים". החברה מציעה 
פתרונות לחיסכון באנרגיה לשוק התעשייתי והמוסדי - חיסכון 

של 40%-90% בהוצאות חימום המים.

כתובת: ת.ד 1014, שדרות 87001
טלפון: 0528903546, 08-6758338

פקס: 08-6750034
elad11@uheat.co.il :דוא"ל

www.uheat.co.il :אתר

חניתה ציפויים
מנכ"ל: עובד שפירא

מנהל השיווק: אלון חת
תחומי העיסוק: יצרן ישראלי מוביל של סרטי ציפוי לחלונות 

- אמצעי מרכזי להתייעלות אנרגטית במבנים. ציפוי הזיגוג 
במבנה חוסך אנרגיה תוך החזר השקעה מהיר. משווקים 
ומותקנים ע"י חברת אל-סורג, בעלת ותק של 25 שנים 

בתחום.
כתובת: קיבוץ חניתה 22885 

טלפון: 04-9859919
פקס: 04-9859920

carmel@hanitacoatings.com :דוא"ל
www.hanitaenergy.com :אתר

M&S / jw@mansus.com / 050-6660840 אינג‘ יואל ווייל -  מנכ"ל
יו"ר הועדה לניהול אנרגיה במכון התקנים, חבר ועדות האנרגיה והסביבה בהתאחדות התעשיינים

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

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

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

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

בין לקוחותינו: 6 משרדי ממשלה, צה"ל, 12 רשויות מקומיות, מוטורולה, שיכון ובינוי, עופר, אמות.
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ט
טאפ סטופ - החסכן החכם בע"מ

מנכ"ל: גורי ענבי
מנהל השיווק: אלי ארביב

במים  לחיסכון  ציוד  מתקדמות,  מים  מערכות  העיסוק:  תחומי 
והסברה  ייעוץ  והתעשייתי,  המוסדי  הפרטי,  לשוק  ואנרגיה 
מערכות  אבנית,  וסילוק  סינון  מערכות  במים.  נכון  לשימוש 

השקיה חסכוניות ,מערכות מים לצינון וקירור. 
כתובת: ת.ד. 32, מושב שדה צבי ,ד.נ נגב

טלפון: 08-9930539, 050-3275454, 050-3800162
פקס: 09-9514177, 03-5037170

guri@tapstop.co.il, eli@tapstop.co.il :דוא"ל
www.tapstop.co.il :אתר

 טביב החברה הארצית לטיפול ופינוי פסולת 
רעילה בע"מ

מנכ"ל: עופר טביב
מנהל השיווק: רמי שלום

איכות  בתחום  שירותים  מספקת  טביב  חברת  העיסוק:  תחומי 
הסביבה, פינוי וטיפול בפסולת מסוכנת, לוגיסטיקה ואחסנה של 

חומרים מסוכנים.
כתובת: החרושת 6, א. ת. סגולה, פת תקוה 
טלפון: 03-9776801-2, 1-800-671-671 

פקס: 03-9307742
 Tabib@tabib.co.il :דוא"ל

www.tabib.co.il  :אתר

טבע בר
מנכ"ל: מייליק גל 

מנהל השיווק: מייליק גל 
תחומי העיסוק: יבוא ושיווק מתקני מים ומערכות סינון + 

פיתוח מתקני מים וסודה. 
כתובת: ת.ד 2272, באר-שבע 84874

טלפון: 1-700-50-10-55
פקס: 08-6266028

gal@tevabar.co.il :דוא"ל
www.tevabar.co.il :אתר

טרנסביודיזל
מנכ"ל: ד"ר סובחי בשיר

מנהל השיווק: ד"ר אחמד טאפש
תחומי העיסוק: החברה פיתחה ומשווקת טכנולוגיה אנזימטית 

חדשה לייצור ביודיזל משמנים באיכות נמוכה, בתור תחליף 
לשיטות כימיות מסורתיות בלתי יעילות.

כתובת: ת.ד 437, שפרעם 20200
טלפון: 04-9504523

פקס: 04-9504525

sbsheer@transbiodiesel.com :דוא"ל
www.transbiodiesel.com :אתר

טרקטורים וציוד )אי.טי.אי( בע"מ
מנכ"ל: יוסי סמירה

מנהל השיווק: גיא ליבוביץ
תחומי העיסוק: פתרונות גז טבעי וביו-גז

כתובת: המנור 8, ת.ד 214, א.ת חולון 58101
טלפון: 03-5571555

פקס: 03-5567323
mlm@zoko.co.il :דוא"ל

www.zoko.co.il :אתר

י
יוניברב

מנכ"ל: אוהד צוקרמן 
מנהל השיווק: דוב שגב

תחומי העיסוק: פיתוח מערכת לייצור שמן ממיקרו-אצות 
כחומר גלם לביו-דלקים

כתובת: ברנר 5, תל אביב 
טלפון: 03-526-9015, פקס: 03-5251205
ohad@univerve-biofuel.com :דוא"ל

www.univerve-biofuel.com :אתר

כ
כט-טכנולוגיות בע"מ

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

תחומי העיסוק: שיווק ציוד עיקור/ סטריליזציה וטיפול בפסולת 
רפואית

כתובת: קרית התקשורת ג.ג., אולפני ישראל, נוה אילן 90850
טלפון: 02-5704005

פקס: 02-5704006
yael@celitron.com :דוא"ל

www.cat-tc.com :אתר

כלכליסט
מנכ"ל: סטיב שומכר

מנהל שיווק: דיאה גרש
תחומי עיסוק: עיתון יומי

כתובת: רחוב הברזל 38, רמת החייל, תל אביב
טלפון: 077-7350844

פקס: 077-7350871
hadas.cohen@calcalist.co.il :דוא"ל

www.calcalist.co.il :אתר
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ל
לדיקו גרין אנרג’י

מנכ"ל: שרי ניר
מנהל השיווק: שרה אביב

דודי  סולארית,  אנרגיה   - מתחדשות  אנרגיות  העיסוק:  תחומי 
בקרה  מערכות  מרכזית,  הסקה/הסקה  תנורי  לתעשייה,  קיטור 
מודולריות, מערכות תרמו-סולאריות, קוגנרציה, משאבות חום, 

התייעלות אנרגטית.
כתובת: רחוב לזרוב 31, אזה"ת החדש, ראשון לציון

טלפון: 03-9630000
פקס: 03-9630067

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

לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית
מנכ"ל: מריו בורשטיין

מנהל השיווק: מריו בורשטיין 
תחומי העיסוק: סיוע לאנשי עסקים ישראליים בפיתוח עסקים 
באמריקה הלטינית ולאנשי עסקים מאמריקה הלטינית בקשרים 

בישראל. 
כתובת: המרד 29, ת.ד. 50322, תל אביב 61502

טלפון: 03-5103310
פקס: 03-5100058

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

מ
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ, נציגים של 

 Business Wire
מנכ"ל: יאיר מרפיש

מנהלת השיווק: מיקה ויס
Business Wireהיא החברה המובילה בעולם  תחומי העיסוק:  
מופצות  ההודעות  העולם.  בכל  לתקשורת  הודעות  להפצת 
לעיתונות, מגזינים מקצועיים, אתרי אינטרנט, מאגרי מידע, מדיה 

חברתית וסלולרית, סוכנויות ידיעות, תחנות רדיו וטלוויזיה.
כתובת: מדינת היהודים 60, ת.ד. 4067, הרצליה 46140

טלפון: 03-7613131
פקס: 03-7613132

info@mgm.co.il :דוא"ל
www.newswire.co.il :אתר

מגזין Popular Science ישראל
מנכ"ל: דורון מרק

מנהל השיווק: רותם קופרווס 
מגזין  הינו  ישראל   Popular Science מגזין  העיסוק:  תחומי 
מדע,  של  בנושאים  בארץ  לאחת  אחת  המתורגם  אמריקאי 

טכנולוגיה והמון גאדג’טים. 
כתובת: גלגלי הפלדה 4, הרצליה 

טלפון: 1-700-709-309
פקס: 03-6121738

Popsci@popsci.co.il :דוא"ל
www.popsci.com :אתר

מגוון טכנולוגיות והנדסה בע"מ
מנכ"ל: אורי קפלן

מנהלת השיווק: אתי איבגי
תחומי העיסוק: מגוון מתמחה בייבוא ושיווק של רכיבים 

פאסיביים, אלקטרו מכאניים, רכיבים אקטיביים, רכיבי הספק 
ובקרה וכן מוצרים לתחום האנרגיה המתחדשת. למגוון צוות 

מהנדסים ואנשי מכירות מקצועיים, העומדים לרשות לקוחות 
החברה.

כתובת: השילוח 13, ת.ד. 7022, פתח תקוה 49170
טלפון: 074-7844444

פקס: 03-9240787
info@mte.co.il :דוא"ל

www.mte.co.il :אתר

מועצה תעשייתית רמת חובב
ראש המועצה: אנדריי אוזן

מנכ"ל: אמנון בן דהן
תחומי העיסוק: מועצה מקומית תעשייתית

כתובת: ת.ד. 360, באר שבע 
טלפון: 08-6543118

פקס: 08-6543131
amnon@ramat-hovav.muni.il :דוא"ל

www.ramat-hovav.muni.il :אתר

מטלפרס
מנכ"ל: נסים נסימוב

מנהל השיווק: גיא כספי
תחומי העיסוק: חניונים - אוורור ובטיחות אש, חנייה חכמה

כתובת: המלאכה 4, בת ים
טלפון: 03-5514633

פקס: 03-5516442
nissimoff@metalpress.co.il :דוא"ל

www.metalpress.co.il :אתר
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מילא פרומברג בע"מ
מנכ"ל: משה פרומברג 

מנהל השיווק: זלמן דולצ’ה 
לפיתוח אלקטרוני  ישראלית  הינה חברה  תחומי העיסוק: מילא 
העוסקת בייצור מערכות חשמל ואלקטרוניקה לחיסכון בחשמל. 
לחסכון  אלקטרוניות  בקרה  מערכות  בפיתוח  מתמחה  החברה 

במים ובחשמל.
כתובת: חיוג יהודה 4, תל אביב

טלפון: 03-6888125
פקס: 03-6881621

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

מיצובישי-אלקטריק
Setsuhiro Shimomura :מנכ"ל

תחומי העיסוק: חברת מיצובישי-אלקטריק, מקבוצת ענק כלי 
הרכב מיצובישי, הביאה לעולם פריצות דרך טכנולוגיות רבות 
בתחום האנרגיה הירוקה. מוצרי החברה משלבים טכנולוגיה 

מתקדמת, יעילות מקסימלית ועיצוב מודרני והם נמכרים בכל 
העולם.

טלפון: +3-3218-2111-81
www.mitsubishielectric.com :אתר

מיקוד בסביבה בטוחה בע"מ
מנכ"ל: אבי בן ליש

מנהל השיווק: דניאל שרון
תחומי העיסוק: חומרי ספיגה, עמדות שטיפת חלקים ביולוגית, 
וים, טיפול במטרדי ריח,  טיפול ביולוגי בשפכים בקרקעות מים 

חומרי ניקוי ירוקים.
כתובת: המלאכה 12, נתניה

טלפון: 09-7730740
פקס: 09-7730741

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

מירב דסקלו בע"מ
מנכ"ל: ישראל דסקלו

מנהלת השיווק: אילנה מצא
תחומי העיסוק: הוצאה לאור של עיתונים מקצועיים

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

פקס: 03-9007902
taasiot@merav.co.il :דוא"ל

www.industry.co.il :אתר

Headquarters: 
Elgressy House, En Vered, Tel Mond 
40600, ISRAEL • T +972.9.862.3112  
F +972.9.862.3113
gaby@elgressy.com • www.elgressy.com

חברת אלגריסי שרותי הנדסה בע"מ מתמחה במערכות אלקטרוליזה והגנה 
קתודית מעל 40 שנה ובעלת פטנטים רשומים בתחום הטיפול בחיידקי 

הליגיונלה ובטיפול במניעת שיקוע אבנית במערכות המים.

מערכות אלקטרו כימיות
• לטיפול במגדלי הקירור-EST  (עם בקרה לשליטה מרחוק).

.super LPB-לייצור כלור דיאוקסיד לטיפול בחיידקי הליגיונלה •
.SWT-לטיפול במגדלי קירור שפועלים עם מי קולחין •

 .EEC-מערכות אלקטרו קואגולציה לטיפול בשיקוע של מתכות כבדות במים •
• מערכות אלקטרו אוקסידציה לטיפול בחומרים אורגניים במים- EEO (שמנים ועוד).

• מערכות אלקטרוליזה למניעת קורוזיה ואבנית בפנים צנרת המים ומיכלים.
• מערכות הגנה קתודית להגנה בפני קורוזיה של אוגרי מים חמים וקרים

  ולמערכות קירור המוזנות ממי ים (ללא מגדלי קירור).

והגנה אלקטרוליזה במערכות חה
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מכון התקנים הישראלי
מנכ"ל: דני גולדשטין

מנהלת השיווק: ורד אורן
תחומי העיסוק: הפעילות מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: 
שילוב  ומוצרים.  שירותים  של  ותיעוד  מעבדה  בדיקות  תקינה, 
תחומים אלו תחת קורת גג אחת יוצר מערכת סינרגטית שקיים 

בה היזון חוזר.
כתובת: חיים לבנון 42, ת"א 69977

טלפון: 03-6465154
פקס: 03-6419683

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

מנוליקס מערכות
מנכ"ל: יחיאל וינר

מנהל השיווק: יחיאל וינר
תחומי העיסוק: בקרת תאורה, התייעלות אנרגטית בתאורה, עיר 

חכמה
כתובת: מנחם בגין 5, בית דגן

טלפון:  03-9775520, 052-3687712
פקס: 03-9626060

yehielw@menolinx.com :דוא"ל
www.menolinx.com :אתר

מניב הכנסות בע"מ
מנכ"ל: עמית בר-און 

מנהל השיווק: מורן כהן-שחר
תחומי העיסוק: טכנולוגית מידע, גבייה וחנייה, התייעלות 

אנרגטית, הדרכה, איכות, מערכות רשת מים חכמה )קר"מ(, 
תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות, תאגידים מוניציפליים, 

מכרזים, ייעוץ וליווי שוטף.
כתובת: מושב בן-עמי

טלפון: 04-9823027
פקס: 04-9823824

amit@meniv.co.il :דוא"ל
www.meniv.co.il :אתר

בני  הכלכלית  החברה   - גילת  השדה  שרות  מעבדת 
שמעון

מנכ"ל: ד"ר רעיה וולקן
מנהלת השיווק: ד"ר רעיה וולקן

תחומי העיסוק: מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 
ע"י  מוכרת  וקרקע,  מים  לבדיקות   ISO17025 בינלאומי  בתקן 
קרקע  בדיקות  ושפכים,  קולחין  מים  בדיקות  הבריאות.  משרד 

מזוהמת ובוצה, התאמה לתקנים בארץ ובעולם.
כתובת: מרכז מחקר גילת, ד.נ. נגב 2 85280

טלפון: 08-9928680/4
פקס: 08-9928681

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

מערכות כוח שמש מ.ב בע"מ
Helios strategia :מנכ"ל

Rafael Zauer :מנהל השיווק
 PV Distribution, PV system :תחומי העיסוק

development Investments
כתובת: שד’ אבא אבן 8ב, ת.ד. 12299, הרצליה פיתוח 46733

טלפון: 52-64443760, 73-22315040
פקס: 09-7718071

zauer.spsystems@heliostrategia.com :דוא"ל
www.heliostrategia.com :אתר

מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ
מנכ"ל: חזי לוי

מנהל השיווק: גלעד אסטליין
תחומי העיסוק: מיפוי והוצאה לאור
כתובת: טשרניחובסקי 17, תל אביב

טלפון: 03-6210500
פקס: 03-5282996

tal@mapa.co.il :דוא"ל
www.mapa.co.il :אתר 1-800-288887 office@rov-noy.co.il

פורחים קירות
מעוצב אנכי גינון

פורחים קירות
מעוצב אנכי גינון
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משרד האנרגיה והמים  
שר משרד האנרגיה והמים : ד"ר עוזי לנדאו

תחומי עיסוק: משרד ממשלתי
כתובת: ת"ד 33541, חיפה 

טלפון: 1-700507030 
פקס: 04-8660189

pniot@energy.gov.il :דוא"ל
energy.gov.il :אתר

M&S ניהול וקיימות בע"מ
מנכ"ל: יואל ווייל 

מנהל השיווק: יואל ווייל 
תחומי העיסוק: ייעוץ טכנולוגי-כלכלי-סטאטוטורי להתייעלות 

אנרגטית, אנרגיות חלופיות, בנייה ירוקה, ניהול סביבתי 
וסיכונים, אחריות תאגידית- חברתית. לקוחות: 6 משרדי 

ממשלה, צה"ל, 12 רשויות מקומיות, מוטורולה, שיכון ובינוי.
כתובת: הדקל 59, גני תקוה 55900

טלפון: 03-6351336, פקס: 03-6351336
jw@mansus.com :דוא"ל
www.mansus.com :אתר

ס
סולאראדג'

מנכ"ל: גיא סלע
מנהלת השיווק: יעל אלדר

תחומי העיסוק: אנרגיה סולארית
כתובת: ת.ד. 7349, החרש 6, נוה נאמן, הוד השרון 45240

טלפון: 09-9576620, פקס: 09-9576591
yael.e@solaredge.com :דוא"ל

www.solaredge.com :אתר

סולאריאן אנרג’י בע"מ
מנכ"ל: יובל גוטר

מנהל השיווק: רון לאופר
תחומי העיסוק: תאורת רחוב סולארית, תאורת חירום סולארית, 

מוצרי אנרגיה, אוטונומיים, תאורת לדים לשטחי ציבור
כתובת: חרצית 29, להבים

טלפון: 054-713-7617
פקס: 077-561-6311

yuvalgu@017.net.il :דוא"ל
solarian.info :אתר
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סופרגום )1983( מוצרי גומי בע"מ
מנכ"ל: אילן גשייט

מנהל השיווק: אילן גשייט
תחומי העיסוק: סופרגום היא מהחברות המובילות בישראל בתחום 

מוצרי הגומי, פלסטיק, אטימה ומיגון: פיתוח תערובות, כבישה, 
הזרקה ועוד. המומחיות שלנו היא פיתוח מוצרים לפי צורכי הלקוח. 

לחברה מחלקת פיתוח, הנדסה ומעבדות מתקדמות.
כתובת: שונצינו 11, תל אביב

טלפון: 03-5622333
פקס: 03-5622345

info@supergum.co.il :דוא"ל
supergum.co.il :אתר

סיגמא
מנכ"ל: קובי עיני/יעקב מועלם

מנהל השיווק: קובי עיני
תחומי העיסוק: יבוא ושווק של ציוד ניקוי תעשייתי, שואבי 

אבק, מכונות שטיפה בלחץ גבוה, מערכות לניקוי חלונות בגובה 
באוסמוזה הפוכה, פתרונות לניקוי מערכות סולאריות.

כתובת: צבי הנחל 1, א.ת עמק חפר, ת.ד. 41, עמק חפר 38777
טלפון: 04-6228688
פקס:  04-6228668

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

סיניבר שילובים בע"מ
מנכ"ל: יוסי סמירה

מנהל השיווק: גיא ליבוביץ
תחומי העיסוק: מובילה ישראלית במתן פתרונות שאיבה 

וטיהור שפכים
כתובת: משה הס 3, א.ת. מערב לוד

טלפון: 08-9222222

פקס: 08-9162555
mlm@zoko.co.il :דוא"ל

www.siniaver.com :אתר

סי.קיו.אם
מנכ"ל: צבי לבני

מנהל השיווק: רחמים גניש
במים  לטיפול  מערכות  המתקינה  ירוקה  חברה  העיסוק:  תחומי 
ומערכות  באבנית  המטפלות  מערכות  ופתוח,  סגור  במעגל 

המטפלות בחיידק הלגיונלה.
כתובת: קבוץ גבעת השלושה

טלפון: 03-9732080
פקס: 03-9732059

genishr@cqm-tech.com :דוא"ל
.www.cqm-tech.com :אתר

ע
ע.נ.פ. ציפויים ועבודות הנדסיות בע"מ 

מנכ"ל: יגאל א. סטריגונוב 
מנהל השיווק: אליעזר ניסנצוייג 

תחומי העיסוק: ע.נ.פ מתמחה בקשת של שירותים הסובבים סביב 
תוך  כימית,  והגנה  איטום  שחיקה,  למטרת  תעשייתיים  ציפוים 
פוליאורטנים,  פוליאוריאה,  אפוקסי,  מגוונים:  בציפוים  שימוש 

נובולקים וכדומה.
כתובת: ת.ד 1230, קרית חיים

טלפון: 04-8732771
פקס: 04-8732677

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

• הידעת שהמשתנה היא כלי בזבני גדול ( כ 1.5 ליטר להדחה)
• פיתרון חדשני לכל בעיות המשתנות – חסכון מים = כסף, רייחות, בעיות בצנרת וכו‘

• פיתרונות לכל סוגי המשתנות (עם מים, בלי מים וכו‘)
• אין צורך לשינוי פיזי של המשתנה

• חסכון במים = חסכון בכסף = חסכון בנזק סביבתי

למידע נוסף: www.desertcube.co.il מייל: info@desertcube.co.il טלפון: 054-4292124
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• הידעת שהמשתנה היא כלי בזבני גדול ( כ 1.5 ליטר להדחה)
• פיתרון חדשני לכל בעיות המשתנות – חסכון מים = כסף, רייחות, בעיות בצנרת וכו‘

• פיתרונות לכל סוגי המשתנות (עם מים, בלי מים וכו‘)
• אין צורך לשינוי פיזי של המשתנה

• חסכון במים = חסכון בכסף = חסכון בנזק סביבתי

למידע נוסף: www.desertcube.co.il מייל: info@desertcube.co.il טלפון: 054-4292124
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עוז בת גלים
מנכ"ל: שמוליק דוידוביץ

מנהל השיווק: מנחם בראל
תחומי העיסוק: יבוא, שיווק ושירות למכונות שטיפה לרכב. ציוד 
בלחץ  שטיפה  מכשירי  מקרצפות,  מטאטאים,  מקצועי:   ניקיון 

גבוה, קיטורים, שואבי אבק ופולישרים.
כתובת: דרך יפו 196, חיפה

טלפון: 050-8292345
פקס: 04-8512057

s-d@actcom.co.il :דוא"ל
oz-b-g.com :אתר

ענבר אנרגיה
מנכ"ל: שי פורת 

מנהלת השיווק: ענת שני 
הקמה  בתכנון,  מתמחה  סולרית  אנרגיה  ענבר  העיסוק:  תחומי 
ותחזוקה של מערכות אנרגיה סולרית על גבי גגות. ענבר מבצעת 

שירות  הסכם  ומציעה  מותקנות  למערכות  מתקדמות  בדיקות 
ותחזוקה שנתי.

כתובת: הפרת 2, א.ת. צפוני, יבנה
טלפון: 08-9334041

פקס: 08-9334192
info@inbar-solar.com :דוא"ל

www.inbar-solar.com :אתר

עסק ירוק - המרכז הארצי ליזמות ירוקה 
)מ.ט.י חדרה(

מנכ"ל: דורון פהימה
תחומי העיסוק: מרכז ארצי לפיתוח וקידום יזמות ירוקה וסיוע 

עסקי לעסקים ולחברות בתחום הסביבתי.          
כתובת: רוטשילד 27 א', חדרה 38205

טלפון:  04-6346818   
פקס: 04-6346819

talzucker@mati-hadera.org.il :דוא"ל
www.esek-yarok.org.il :אתר

צ
צ’יקמוק

מנכ"ל: אינוי פיינשטיין
מנהלת השיווק: אלכסנדרה שקולניק

ומקום,  בזמן  חיסכון  פלסטיק,  בקבוקי  מחזור  העיסוק:  תחומי 
ניצול נפח מרבי בהובלה ואחסון
כתובת: חזית הדרום 3, רחובות

טלפון: 050-2333772
inoyfe@gmail.com  :דוא"ל

צח אורני בע"מ
מנכ"ל: צח אורני

רכזת שיווק ומכירות: מורן אקוקה
שקילה.  לפתרונות  בישראל  הגדולה  החברה  העיסוק:  תחומי 
בעולם,  מהמובילים  שקילה  ורכיבי  שקילה  מערכות  של  יצרנית 
של מאזני גשר לשקילת משאיות ושל כל סוגי המאזניים - לשוק 

התעשייתי, המוסדי והחקלאי.
כתובת: רח’ הפרדס, מושב בצרה

טלפון: 09-7488548
פקס: 09-7487610

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

מ.י.ל.א.
מעבדה ישראלית לפיתוח אלקטרוניקה

מציגה את 

החסכונית

אם אתה בעל חברה, מנהל מלון, חשב, מזכיר קיבוץ, 
גזבר, קנין או כל אדם שהחיסכון בחשמל יקר לליבו 

- ”מ.י.ל.א.“ פיתח למענך את ”החסכונית“.
מערכת ”החסכונית“ פועלת באופן אוטומטי: מכבה 
את החשמל דקות ספורות לאחר יציאת האנשים 

מהחדש, ומדליקה עם כניסתם.
”החסכונית“ מתחברת למערכות מיזוג, תאורה או 

לכל מכשיר חשמלי אחר.

חסכונית

פתרון 

אידיאלי 

לחסכון 

מקסימלי

להזמנות: 03-6888125 או 036889632 
 www.mila1.co.il אתר
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ק
ק.ב. תעשיות מיחזור בע"מ

מנכ"ל: גיא קריסטל
מנהל השיווק: מורן רז

ממוחזרים,  פלסטיים  ח"ג  מיחזור,  פתרונות  העיסוק:  תחומי 
מוצרים ירוקים ושקיות לבנייה, תעשייה ובית.
כתובת: העבודה 3, ת.ד 704, בית שאן 11715

טלפון: 04-6481444
פקס: 04-9811019

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

קאקו ניו אנרג’י בע"מ
מנכ"ל: טל נוימן

מנהל השיווק: יואב
תחומי העיסוק: KACO גרמניה היא היצרן מספר 2 בעולם 
לממירים למערכות פוטו-וולטאיות, עם ייצור שנתי של 200 

 KACO אלף ממירים בהספק כולל של כ-2 ג’יגה וואט. לחברת
חברות בנות ומפיצים בכל העולם. פתרונות מעולים ל-50 קו 

ובינוניות.
כתובת: בן גוריון 1, בני ברק

טלפון: 03-6199310, 054-9718620
פקס: 03-6199321

 contact@kaco-newenergy.co.il :דוא"ל
www.kaco-newenergy.co.il :אתר

קונקטון
מנכ"ל: גיא קשת

מנהל השיווק: גיא קשת
לפטנט,  בקשה  בגינו  שהוגשה  חדשני  פיתוח  העיסוק:  תחומי 
לחיבור מהיר ובטיחותי לאביזרי קצה לחשמל הביתי והתעשייתי 
.בעל  שונים  תקשורת  ואביזרי  שקעים  תאורה,  מפסקי  דוגמת 

פוטנציאל חיסכון של עד כ-10% מצריכת החשמל הביתית.
כתובת: צאלה 7, מיתר
טלפון: 050-6294083

romank@rotemi.co.il :דוא"ל

פתרונות שאיבה f ציוד לטיפול קדם 
מערכות איוור f אגני הצללה f הסמכת בוצה

www.siniaver.com

www.zoko.co.il

בסוף שנת 2011, נרכשה פעילותה של סיניבר על ידי קבוצת זוקו 
שילובים, חברה ציבורית המאגדת תחתיה חברות בתחומי התשתיות, 

התחבורה, האנרגיה והתעשיה והינה נציגתה הבלעדית של קטרפילר 
 .(www.zoko.co.il) בישראל

סיניבר שילובים בע"מ מביאה עימה ידע וניסיון מעברה כאחת 
מהחברות הותיקות בארץ בתחום תכנון וייצור משאבות וציוד לטיפול 

וטיהור שפכים. מאז ועד היום, למעלה מ�70 שנה, סיניבר שילובים 
ממשיכה להוביל בתחומי פעילותה. לחברה מערכי שיווק ומכירות, 

הנדסה, ייצור ושירות ללקוחות.

בקרו
בביתן 52אותנו 

פתרונות גז טבעי וביו�גז

לטרקטורים וציוד (I.T.E) בע"מ מקבוצת זוקו שילובים, היבואנית 
הבלעדית של ציוד ומוצרי CAT בישראל, מחלקה ייעודית, אשר 

מתמחה במתן פתרונות אנרגטיים בתחום הגז הטבעי, לרבות:
הקמת מערכות לייצור חשמל יעילות העושות שימוש במנועי • 

גז וטכנולוגיית קו�גנרציה.
הסבת מתקנים לשימוש בגז טבעי.• 

מובילה ישראלית במתן פתרונות שאיבה וטיהור
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)Quantum( קוי אי אס ואס
מנכ"ל: רוני שריד

מנהל השיווק: יוסי ארצי
תחומי העיסוק: חיסכון באנרגיה לתעשייה ובניינים דרך מכונות 

קירור מים הפועלות ללא שמן ועם מיסוב מגנטי.
כתובת: האצ"ל 1, ראשון לציון

טלפון: 03-9414750
פקס: 03-9414753

ron@quantum-ess.com :דוא"ל
www.quantum-ess.com :אתר

קייזר קומפרסורים בע"מ
מנכ"ל: נסים עובד

מנהל השיווק: שחף שדה
תחומי העיסוק: אספקת מערכות לאוויר דחוס, מערכות מיחזור 

חום ומערכות בקרה חכמות לחיסכון באנרגיה; מדחסים 
בורגיים המספקים אוויר דחוס במינימום אנרגיה)KW(; סקרי 

אוויר דחוס לביצוע אופטמיזציה בעלויות נמוכות להפקת אוויר 
דחוס.

כתובת: הסדן 7, הוד השרון 
טלפון: 09-7885888

פקס: 09-7885889
yaffa.bar-on@kaeser.com :דוא"ל

www.kaeser.co.il :אתר

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

מנהלי השיווק: אפרים הראל ואריק שגיב
תחומי העיסוק: אנרגיה סולארית בתחומי ייזום וביצוע 

פרויקטים, בעיקר בישראל, קליפורניה וצרפת, ובכלל זה ליווי 
צמוד בכל הליכי הרגולציה.

שותפות במפעלי ייצור של פאנלים סולאריים בסין ובקנדה 
ומכירתם.

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

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

www.shundasolar.com, www.groupe-rbmh.com  :אתר

קרן קיימת לישראל
מנכ"ל: יוסף אייל 

מנהל השיווק: מימי קובנר
תחומי העיסוק: טביעת האצבע של קק"ל ניכרת בלמעלה מאלף 
ופיתוחה,  קרקע  רכישת  ע"י  פעלה  שבהם  בישראל,  יישובים 
וטכנולוגיות  מים  מאגרי  סכרים,   - השונים  המים  במפעלי  וכן 

חדשות, המהווים תרומה נכבדה למשק המים בישראל.
כתובת: רח’ קק"ל 1, ת.ד. 7283, ירושלים 91072

טלפון: 02-6583459 
פקס: 02-6583346

 mimik@kkl.org.il :דוא"ל
 www.kkl.org.il :אתר

קרנף
מנכ"ל: אילן יר

מנהל השיווק: משה תני
תחומי העיסוק: חברת קרנף עוסקת במחקר, פיתוח וייצור של 

מערכות בתחום ההגנה והביטחון.
כתובת: מושב יגל 71696

טלפון: 050-9200423, 050-9200425, 08-9200422
פקס: 08-9200422

karnaf@013.net.il,office-karnaf@013net.net :דוא"ל
www.karnafs.co.il :אתר

ר
רב נוי - חברה לטיפול ואחזקת גנים 

מנכ"ל: בני נול
מנהלת השיווק: חגית נול

תחומי העיסוק: תכנון והקמה של גינות גג, גגות ירוקים וקירות 
משטחי  של  אופקי  לניקוז   ZinCo של  תשתיות  ייבוא  ירוקים, 

בטון ולהגנה על האיטום מנזקי שורשים.
כתובת: ת.ד 31, קדרון 70795

טלפון: 08-8591112
פקס: 08-8591522

office@rov-noy.co.il :דוא"ל
www.rov-noy.co.i :אתר

רוזנברג איכות חיים בע"מ
מנכ"ל: גיל רוזנברג

מנהל השיווק: דוד ברקאי
תחומי העיסוק: המעבדה המרכזית למשאבות דשן, מז"חים 

והשקיה. מעבדה מוסמכת של תפן, א.ר.י; שירות שדה, התקנות 
ובדיקות לפי נוהלי משרד הבריאות למז"חים - מונעי זרימה 

חוזרת. מתקינים ומשדרגים מערכות השקיה למערכות הדשיה.
כתובת: הגליל 36, אור יהודה 60202

טלפון: 03-6341915
פקס: 072-2766519

giluckly@zahav.net.il :דוא"ל
www.garden.org.il, rosenberg-agronom.com :אתר
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שחר אנרגיה בע"מ
מנכ"ל: זאב פרץ, לייזר רוטשטיין

תחומי העיסוק: מערכות סולאריות ואנרגיית רוח
כתובת: התע"ש 20, כפר סבא 44425

טלפון: 073-7913600
פקס: 073-7913606

zeev@shaharenergy.co.il :דוא"ל
www.shaharenergy.co.il :אתר

שמש וענן
מנכ"ל: אהיב הלפרין

מנהל השיווק: יורם אברג'ל
תחומי העיסוק: שיווק והתקנת מערכות סולאריות, שכירת גגות

כתובת: גאולים 20, זכרון יעקב 
טלפון: 054-5404844

פקס: 04-6537002

yoram1099@walla.com :דוא"ל
www.sva.co.il :אתר

שרף הנדסה
מנכ"ל: מוישיק שרף

מנהל השיווק: מוישיק שרף
מוצרים  מתקנים,  מכונות,  ופיתוח  תכנון  העיסוק:  תחומי 
ייצור   ;Turn-key מסוג  פרויקטים  ביצוע  מכניות;  ומערכות 
לניקוי  והרכבה של מערכות מכניות; פיתוח מערכת אוטונומית 

פאנלים סולאריים.
כתובת: חבצלת 38, בת חפר 

טלפון: 09-8780367, 054-4522121
פקס: 09-8780367

moishik@saraf-eng.com :דוא"ל
www.saraf-eng.com  :אתר
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ת
תמהיל הופכים אבנית ליתרון בע"מ 

מנכ"ל: שמעון רדליך
מנהלת שירות: סיגל רווח

תחומי העיסוק: תמהיל הינה חברה מובילה בישראל בתחום 
החיסכון באנרגיה, המתקיים כתוצאה מטיפול נכון באבנית 

ובקורוזיה במי שתייה קשים ובריאים. 
תמהיל החלה לפעול ב-1990 והיא מתמחה בשוק הביתי, 

המסחרי, המוסדי, התעשייתי, החקלאי והמוניציפאלי. נציב 
המים גדעון צור ז"ל היה יו"ר החברה בין השנים 2001-1998. 

היבואנית הבלעדית בארץ של מערכות ה"סלמנדר" בתהליך 
אלקטרוליטי ובעלת זכויות יצוא בלעדיות בקטרים תעשייתיים.

כתובת: הערבה 76, מושב גנות 
טלפון:  03-9232060, 052-2589645 

פקס: 03-9232070
office@tamhil.com :דוא"ל

www.tamhil.com :אתר

תפן
מנכ"ל: אילן גלבוע

מנהל השיווק: עדי ברדה
תחומי העיסוק: חברת תפן הינה יצרן מוביל של מוצרי פלסטיק 

לגינון, לחקלאות, לתעשייה ולשוק בעלי החיים. קווי מוצרים 
עיקריים: משאבות דישון, משאבות מינון פרופורציונאליות, 

מחברים, צנרת
כתובת: קיבוץ נחשולים, חוף הכרמל 30815

טלפון: 04-6395551

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

תרמוקיר - חסות כסף
מנכ"ל: אלי כהן

מנהל השיווק: יואל מושעי
תחומי העיסוק: תערובות יבשות לתעשיית הבנייה, כולל טייחים 
לבידוד תרמי, טייחים לחיפויי פנים וחוץ, דבקים ורובה לאריחים, 
חומרי ריצוף כגון טיט לריצוף, מדה מתפלסת, תרמוסטפ לבידוד 

אקוסטי ועוד, חומרי איטום וציפויי גמר.
כתובת: קיבוץ חורשים 45865

טלפון: 03-9386300
פקס: 03-6333498

 joelm@termokir.co.il :דוא"ל
www.termokir.co.il :אתר

תשתיות מדיה ויזמות
מנכ"ל: ארנון מעוז

מנהל שיווק: ארנון מעוז
תחומי עיסוק: פורטל חדשותי 24/7, כתב עת לתשתיות סביבה 

ואנרגיה, הפקת כנסים וימי עיון לתעשיית הקלינטק,קורסים 
והרצאות, פיתוח יזמות סביבתית

כתובת: רח' גלגלי הפלדה 16, ת.ד. 12626, הרצליה פיתוח 46733
טלפון: 09-9568669

פקס: 09-9517819
info@tashtiot.co.il :דוא"ל

www.tashtiot.co.il :אתר

HONEYCOMB COLLECTORS
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מגוון פתרונות לשמירה על איכות הסביבה

www.dolav.co.il

לרשויות מוניציפאליות: 

לייעוץ ומרכז הזמנות: 072-2450700

לתחום התעשייתי: 

לחברות פינוי ומיחזור: 

פתרונות להפרדה במקור לפעולת יבשה ורטובה 
עגלות כתומות במיפרט ת.מ.י.ר

עגלות כחולות לאיסוף נייר
קומפוסטרים ופחי שייש במגוון גדלים

מגוון מאצרות לקובים וחביות

מיכלים לאיסוף ומיחזור פסולת במגוון תוספות 
ע"פ דרישה לרבות גלגלים, סגרים, מיכסים ונעילות



5051



51

SEE YOU AT

22-23 January 2013, Tel-Aviv, Israel

17 th Annual International Summit and Exhibition 
for Water Technologies, Energy Efficiency, Renewable Energy, 

Recycling, Green Transportation and Green Building 
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16 th Annual International Summit and Exhibition 

113  A. Aviram Recycling Technologies
64A  A.Z. Sustainable Media Services
32  Afcon Control and Automation
6  Agrolan
42  Amcor Solar Energies
88  Anaf Coating & Eng
72  Ban David z. Advertising & Publishing
78  BAR LIGHT Advanced Applications
24  Ben-Dor E. R. Projects Promotion
44B calcalist
106  California Best Solar
102  Canadian Solar
70 CAT Technologies
91 AChamber of Commerce and Industry Israel-Russia & CIS
109 B CHEN liqiud heater
26  Cleantech Tv
90A CQM
25A  Dolav plastic products
45 Effective-o-amiShefet Thermography
71 Eilat Eilot Renewable Energy
51 Elcon Recycling Center
59 Elgressy Engineering Services
74 Enerpoint Israel
45A Enviro Safe Focus
86 Esco Israel
73 Esek Yarok The Israeli Center for Green Businesses
93A Fronius International GmbH
50 G4S
103 Gadot Solar Solutions
114A GILAT Extensive service laboratory
9 Globs
80 GO Energy Smart Lighting
5 Green Ball
40 Green Indusries
33 Green Power Solution
7 Green world
63 GreenTech Energy
84 Hanita Coatings
104 Helios Strategia
36 Home Growing Solution
116 Hydrosystems
112 ICEX - spanish institute for foreign trade
31 ILED
69A Inbar Solar Energy
115 Infratek
47 Innovation Pavillon
60 Interdan
92a ISERD - the Israel-Europe R&D DirectorateISERD
92 Israel NewTech, Ministry of Industry Trade and Labor
44A Israeli Information Forum
8 Israel-Latin-America Chamber of Commerce
109 ISS SECURITY SERVICES
34 jinko solar
54 K.B. Recycling Industries
62 Kaco new energy
27 Kaeser Compressors
109 Karnaf

89 Keren Kayemeth LeIsrael - Jewish National Fund
65 Leadsun Israel G&G International Distributors
103A Ledico Green Energy
29 M.C.G Adavanced Technology
53 M.G.M. International Publications 
 Representatives of Business Wire
4 Maariv
23 Manufacturers Association of Israel, 
 Chemical, Pharmaceutical 
 & Environmental Society
109A Mapa - Mapping and Publishing
36 Master Greenhouse
60C Menolinx Systems
90 Metalpress
49 Migvan Technologies & Engineering
32 Mila Frumberg
3 Moto Tikshoret
81A Netanya Academic college
111 Ningbo Ulica Solar Science and Technology co., LTD
61 Omnitech
114 Opgal
100 Ormash Holdings
50A Oz Bat Galim
94 Phono Solar Technology
79 Popular science magazine
44 Q.E.S&S (Quantum)
57 RCS Solar
98 ReneSola Singapore Pte
91 Rosenberg Life Quality
110 RovNoy
30 S.B.Y
95 Schletter GmbH
99 Schott Solar AG
83 Shahar Energy
64 Shemesh Ve’anan
30A Sigma
58 SMA Solar Technology AG
2 Smart Solution
105 Solaredge
56 Solarpraxis- PV Magazine
66 Suntech Power Holding
77 Supergum
118 Tabib Toxic Waste Services
70A TAMHIL Convert Lime Scale To a Benefit
1 TapStop
81 Tashtiot
68 Termokir Industries
28 Tevabar - Yogal Marketing
88A The Epoch Times
101 The Israel Electric Corporation
41 The Marker
108 The Standards Institution of Israel
93 UniVerve
37A Urban System Solution
11 VIP-Press Room
29A Water Design
87 Zah Orni
52 Zoko Enterprises 

BOOTH   COMPANY NAME BOOTH   COMPANY NAME
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