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 חברים יקרים,
קהילת העוסקים באנרגיה מתחדשת וקיימות,

אנו שמחים להזמינכם לקחת חלק בכנס השנתי הראשון בנושא אנרגיה 
מתחדשת וקיימות – "אופק ירוק/ GREENTECH”, אשר צפוי להתקיים 

ביום שלישי ה-13 בספטמבר 2022 במלון רמדה, בירושלים.

קהילות החדשנות באנרגיה, בארץ ובעולם, מגבירות את פעילותן. הנתח 
העיקרי בפעילויות אלה מופנה לאנרגיה ירוקה, האמורה להגשים תחזיות 
לצמצום בעירת דלק וזיהום האטמוספרה. הצהרות המנהיגים ומעצבי 
על  בעיקר  נסמכות  הבאים  בעשורים  ירוקה  אנרגיה  לייצור  התוכניות 
ותזדקקנה  טכנולוגיות מדף, שתתקשינה לעמוד באתגרים המוצהרים 

לפיתוחים חדשים והתייעלות בטכנולוגיות הקיימות.

בחסות  בירושלים  לראשונה  ייערך  וקיימות,  מתחדשת  לאנרגיה  הכנס 
מכללת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה והמרכז לאנרגיה ירוקה 

שהוקם לא מכבר על ידה.

ייוחד   2022 ה-13 בספטמבר  ביום שלישי  שייערך במלון רמדה  הכנס 
לטכנולוגיות המצויות במהלכי פיתוח בשלביהם השונים על ידי מוסדות 

אקדמיים, חברות תעשייתיות, מעצבי מדיניות ומחוקקים.

קריאתנו מופנית לאקדמיה, תעשיות, חברות אנרגיה להשקעה והקמה 
של אתרי ייצור אנרגיה ירוקה, רשויות במשרדי ממשלה וכל גורם העוסק 

בתחום.

בין הנושאים שישולבו בתוכנית הכנס:
סוגי ייצור אנרגיה ירוקה - שמש, רוח, הידראולי, גלים, ביו מסה מימן 	 

ואחרים.
פיתוח טכנולוגיות לחסכון וניהול מיטבי של אנרגיה.	 
טכנולוגיות לשימור סביבתי וטיפול במזהמים.	 
אתרי הדגמה ומעבדות ניסוי בתחומי ייצור אנרגיה ושימור סביבתי.	 
טכנולוגיות לתכנון, ניהול ובקרה של אתרי אנרגיה מבוזרת. 	 
אגירה והולכת אנרגיה.	 

נשמח לראותכם לוקחים חלק בכנס חשוב זה.

בברכה,
ד"ר משה זילברמן

יו"ר הכנס

   מי ישתתף בכנס "אופק ירוק/GREENTECHGREENTECH״?

אנשי  מאות  אליו  מושך  בישראל   ”GREENTECH/ירוק “אופק  כנס 
מקצוע בתחום אנרגיה מתחדשת וקיימות מישראל ומהעולם ובהם:
יזמים,  האנרגיה,  בתעשיות  מובילים  אנשים  אקדמיה,  אנשי 
מפתחי  ופיתוח,  מחקר  מוסדות  ירוקה,  אנרגיה  ספקי  מהנדסים, 
טכנולוגיה, אנשי חברות סטארט-אפ, כלכלנים ומשקיעים, קרנות 
הון סיכון, עובדים בכירים בממשלה, ארגונים בין לאומיים, מוסדות 
קיבוצית,  תעשייה  חקלאים,  עמותות,  תקשורת,  אנשי  פיננסיים, 
אוניברסיטאות, מרכזי מחקר  עיריות, מהנדסים,  אנשי  סטודנטים, 

ועוד. 
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   מי יציג בכנס “אופק ירוק/GREENTECHGREENTECH״?

את  להציג  ייחודית  הזדמנות  הינו   ”GREENTECH/ירוק “אופק  כנס 
היא המקום לחשוף טכנולוגיות חדשות,  החברה שלך. התערוכה 
עסקיים  ושותפים  לקוחות  עם  להיפגש  והזדמנות  שירותים  ציוד, 

פוטנציאליים.

בתערוכה תצגנה חברות בתחומים הבאים:
מוצרים  נקייה/מתחדשת,  אנרגיה  עסקי  נקי,  לייצור  עסקים 
וטכנולוגיה ידידותיים לסביבה, מפתחים ובעלים של חוות סולאריות, 
בנייה ותחבורה ירוקה, ציוד וטכנולוגיות לייצור חומרים, טכנולוגיות 

חדשניות, טכנולוגיות ייצור מתקדמות ועוד.


