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נבחרו זוכי אותות קלינטק לשנת 5102
האותות יוענקו במושב הפתיחה של  CLEANTECHב27.1.15 -
הזוכים מצטרפים לחברות כ WAZE -ולארגונים כחיים וסביבה שזכו
בפרס בעבר
הוכרזו זוכי אות "קלינטק  - "5102הפרס יוענק במסגרת מושב הפתיחה של הוועידה השנתית והתערוכה
ה 01-של "קלינטק" ביום ג' ה 51.0.02-במרכז האירועים  Avenueשבקריית שדה התעופה.
אותות קלינטק מוענקים מדי שנה למוצרים ,ארגונים ,יזמים וחוקרים שתרמו בפעילותם בצורה משמעותית
לקידום איכות הסביבה בישראל ולפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך להגנת הסביבה .בשנים האחרונות זכו
בפרס בין השאר :חברת  Wazeעל רתימת הקהילה המכוונת לפיתוח אפליקציה המסייעת בחסכון בנסיעה
ו"חיים וסביבה" ארגון הגג של ארגוני הסביבה על העמקת המודעות לצורך בשינוי באמצעות טכנולוגיה
וקידום שיתוף פעולה בנושא בין המגזרים.
השנה הושם דגש בבחירת הזוכים על חדשנות .הזוכים באות הוקרה מיוחד בתחום חדשנות טכנולוגית
ותרומה לאיכות הסביבה הינם:








המועצה להשכלה גבוהה – על תפקידה המרכזי בקידום לימודי הסביבה בישראל ובניית דור עתיד של
אנשי מקצוע בתחום .המועצה שמה לה למטרה לקדם ולאשר פיתוח והגשת תוכניות לימודים אקדמיות
לתואר ראשון ושני ,בתחומים השונים הרלוונטיים למדעי הסביבה .המל"ג אישרה למוסדות המתוקצבים
הגשת  05תוכניות ( 2מתוכם לתואר שני) והיא מוודאת שהתוכניות מקנות כלים מדעיים-תיאורטיים
ויישומיים -ברמה אקדמית ראויה ועונות על צורכי המשק בהיבט הלאומי.
אפליקציית  - MOOVITעל פיתוח ויישום אפליקציה קהילתית המעודדת שימוש בתחבורה ציבורית.
האפליקציה מספקת מידע על תח"צ בכ 211-ערים ברחבי העולם ובכל יום משיקה קהילה חדשה.
באמצעות חוכמת ההמונים מספקת  Moovitמידע ייחודי ומדוייק כגון הדרך המהירה והנוחה ביותר
ליעד ,לוחות זמנים מבוססי זמן אמת ומידת הצפיפות והניקיון באוטובוסים וברכבות ,מידע זה מעודד
וממריץ את השימוש בתחבורה ציבורית.
תאגיד הגיחון  -על תרומתו הייחודית לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות לניהול משק מים עירוני ולטיפול
במים ושפכים ע"י העמדת מתקניו ואנשיו לרשות חברות הזנק צעירות והפיכת החדשנות הישראלית
לגלגל תנופה המאפשר סביבה הנדסית מתקדמת הבאה בד בבד עם שיפור התוצאות התפעוליות
והעסקיות ומייצרת ערך מוסף משולש – כלכלי ,חברתי וסביבתי.
המועצה התעשייתית נאות חובב  -בראשות אנדריי אוזן על מהלך ייחודי ופורץ דרך להפחתת טביעת
הרגל הסביבתית של אזור התעשייה ולהפיכתו לפארק אקו תעשייתי המקדם צמיחה ירוקה בנגב .על
יצירת שיתוף פעולה לשימוש מושכל במשאבים ,להגברת היעילות התפעולית ולהפחתת השפכים
והפליטות לסביבה .זאת עפ"י עקרונות פיתוח בר קיימא וצמיחה ירוקה ועל בסיס צדק סביבתי– חברתי.

 חברת עמיעד  -בזכות תרומתה הייחודית לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות לסינון מים במגוון רחב של
שווקים – החל בתחום החקלאי והמוניציפאלי ועד לסינון מים בתנאים ייחודיים לטובת התפלה ,תעשיית
האנרגיה העולמית וסינון מי נטל בספינות .במהלך  21שנה הפכה עמיעד ליצואנית ישראלית מובילה
המביאה חדשנות ישראלית מהגליל – ומים נקיים  -לעשרות מדינות ומיליוני בני אדם בעולם.
 חברת איטונג – על תרומתה להכנסת הבלוקים המבודדים לתעשיית הבניה בישראל ובזכות פיתוח
שיפורים טכנולוגיים לחסכון באנרגיה בבנייה ירוקה .איטונג מציעה מגוון שיטות בניה ירוקות ופתרונות
עיצוב אקולוגיים ייחודיים ,בכללם בלוקים בעלי ערכי בידוד תרמי גבוהים במיוחד ,מגוון ריצופים
העשויים מאגרגטים ממוחזרים ופתרונות בטיחות מגומי ממוחזר.

 פורום ישראלי לאנרגיה  -בזכות פעילותו הציבורית לקידום משק אנרגיה בר-קיימא לישראל ,עידוד
ההתייעלות האנרגטית והשימוש המושכל באנרגיה ,קידום הפקת אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות לניהול
אנרגיה חכם .על "אפס פליטות פחמן בישראל" בחינה טכנו-כלכלית שהראתה כי ניתן להגיע ל12%-
מקורות מתחדשים מכלל צריכת החשמל בישראל; ועל פרויקט התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות.
חברי ועדת האות הינם :פרופסור אבנר עדין (נשיא הוועידה והתערוכה קלינטק  ,5102האוניברסיטה
העברית וחברת עדין אחזקות) ,ד"ר אשר וטורי (המכללה האקדמית עמק יזרעאל) ,עירית הייטנר (אגף
שימור אנרגיה  -משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים) ,חיים אלוש (מייסד ומנכ"ל קלינטק) ורענן
עדין (.)Adin Holdings
לדברי ד"ר אשר וטורי מועדת אותות קלינטק "הזוכים בפרסי קלינטק מדגימים את העקרון המנחה את
קלינטק לפיו חדשנות ויצירתיות בתחום איכות הסביבה יכולים להגיע מכיוונים שונים ,החל בהנחלת הידע
הסביבתי ברמה אקדמית ,דרך התנהלות מקיימת ואחראית של מועצה תעשייתית ,חדשנות במוצרים
קלאסיים כמו בלוקים לבנייה וכלה באפליקציות טכנולוגיות חדשות ומרגשות".

אודות "קלינטק "5102
תערוכת קלינטק והכנסים הנלווים מהווים מקום מפגש שנתי למקבלי החלטות בכירים מהתעשייה ,השלטון
המקומי ומשרדי ממשלה ,ליזמים ,משקיעים ,אנשי אקדמיה וחוקרים ,ארגוני סביבה וקניינים מהארץ
ומהעולם" .קלינטק  "5102תערך בימים ג' ו-ד' ה 51-51.0.5102-במרכז האירועים  Avenueבקריית שדה
התעופה .במסגרת הועידה ייערכו  1כנסים מקצועיים בנושאי :עצמאות אנרגטית ,בנייה ירוקה ,שפכי
תעשיה ,אוויר נקי ,טכנולוגיות מים ,מיחזור והתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות .יוענקו אותות קלינטק
ופרסים לרשויות המקומיות הירוקות ,ו"חיים וסביבה" יערוך פאנל "בוחרים איכות סביבה וקלינטק" עם
המתמודדים בבחירות לכנסת .במסגרת התערוכה הבינלאומית מציגות עשרות חברות ישראליות בעלות
פטנטים ייחודיים בתחומי הקלינטק לצד חברות בינלאומיות .לאירוע צפויות להגיע משלחות מרחבי העולם
ובכלל זה ממדינות שכנות.

לפרטים נוספים  -לקבלת תמונות הזוכים ,מידע נוסף והרחבה על נימוקי ועדת הפרס ,ולהזמנה לטקס
הענקת האותות במסגרת מושב הפתיחה אורית נבו ,דוברת התערוכה והועידה
oritcomm@zahav.net.il 125-1521520

