התכנית הלאומית לקידום
תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת
Smart solutions for global challenges

התכנית הלאומית לקידום תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת  , Israel NewTechמקדמת את התעשייה הישראלית
אל מול אתגרי המחר ,תוך הכרה בחשיבות של מציאת פתרונות טכנולוגיים ברי קיימא .התוכנית מכירה בכך שתחומים אלו
ימשיכו לצמוח במהירות בשנים הקרובות ומאפשרת ליזמות המקומית למלא תפקיד מרכזי בבמה הגלובלית.
בהובלת משרד התמ”ת ובשותפות עם גופים ממשלתיים נוספים ,מסייעת התוכנית על-ידי פיתוח המשאב האנושי ,תמיכה
באקדמיה ובמחקר ,עידוד הטמעות בשוק המקומי וסיוע לחברות ישראליות במטרה לקדם את הצלחתן בזירה הבינלאומית.
www.israelnewtech.gov.il

התעשייה הישראלית
בראיה עולמית

משרד ראש הממשלה | משרד האוצר | המשרד לתשתיות לאומיות |
המשרד להגנת הסביבה | משרד המדע | משרד החוץ | רשות המים |
הרשות לשירותים ציבוריים-החשמל | המועצה להשכלה גבוהה
משרד התמ”ת :המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי |
לשכת המדען הראשי | מכון התקנים הישראלי | הרשות לשיתוף פעולה
תעשייתי | אשרא – חברה הישראלית לביטוח ייצוא | האגף להכשרה
מקצועית | מינהל סביבה ופיתוח בר-קיימא | סוכנות הביצוע לעסקים
קטנים ובינוניים | המטה לפיתוח הנגב והגליל | מינהל אזורי פיתוח
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התכנית מובלת ע”י משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה -
המטה לקידום השקעות ומינהל סחר חוץ .שותפים לתוכנית:
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,World Economic Forum
 International Water Associationוכו’.
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יצוא תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת רושם בשנים
האחרונות אחוזי גידול דו-ספרתיים עם למעלה מ 400 -חברות
ישראליות הפועלות בתחום.
בישראל קיימות למעלה מ 100-חברות הזנק הפועלות בתחומי
האנרגיה המתחדשת.
בדצמבר  ,2009נפתח בחדרה מתקן התפלת מי ים הגדול מסוגו
בעולם ,שפועל בשיטת אוסמוזה הפוכה (.)SWRO
במסגרת פעילויות התכנית משתתפות כל שנה למעלה מ300 -
חברות ביותר מ 50 -אירועים בארץ ובחו”ל.
גורמי השקעה ,חברות רב לאומיות וגופי מחקר מביעים
עניין רב באירועי הדגל המתקיימים בישראל.
חברות ישראליות זוכות להכרה בינלאומית מצד
ארגונים וחברות ברחבי העולם כדוגמת ה-

תחומי העיסוק של התכנית
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למידע נוסף
דוא”ל israelnewtech@moital.gov.il
טלפון www.israelnewtech.gov.il | 02-6662607
המטה לקידום השקעות | www.investinisrael.gov.il
מינהל סחר חוץ | www.moital.gov.il/foreigntrade
לשכת המדען הראשי | www.moital.gov.il/madan

המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי
www.export.gov.il

www.israelnewtech.gov.il

