 Cleantechישראל –
שוק אטרקטיבי לטכנולוגיה סביבתית שוויצרית
ישראל מתחילה לשים דגש על הגנת הסביבה .התקבלו חוקים חדשים ותוכניות לקידום הנושא,
אשר לאכיפתם ולמימושם נדרשים טכנולוגיות ,נוהלים ,סחורות ושירותים.
האם את/ה מעוניין/ת לנצל הזדמנות זו?
כחברה שוויצרית הנותנת שירות בישראל אנו מעניקים לך תמיכה מיידית בפיתוח מקצועי של
שוק שעד זכה לתשומת לב מועטה.

Cleantech
החידושים שלך למען קידום איכות הסביבה בישראל
הגנה על הסביבה הוא נושא המעוגן היטב בחוקים ובתודעה של שוויץ ואזרחיה מזה שנים רבות.
בישראל תהליך שינוי החשיבה בתחום זה רק החל .מאז שנת  2010חוקים חדשים ומנגנוני
אכיפה מחייבים חברות ואזרחים לשנות דפוסי התנהגות בכל הנוגע לסביבה .לשם כך מקציבה
המדינה סכומי כסף ניכרים.
המונח  Cleantechכולל הרבה יותר משילוב של טכנולוגיות חדשניות וחסכוניותCleantech :
מייצגת גישה בסיסית חדשה של התנהלות חסכונית בכל התחומים .הכוונה היא לעצב מחדש
תהליכים כלכליים שיתבססו על שימוש יעיל וחסכוני בחומרי גלם ובאנרגיה.
לרשות תעשיית  Cleantechהשוויצרית עומדות הזדמנויות רבות ליצוא לישראל ,שכן ישראל
זקוקה לתמיכה בתחום הטכנולוגיה הסביבתית ,וישנו בישראל ביקוש לטכנולוגיות ,נוהלים,
סחורות ושירותים.

נושאים
"ה ג נ ת ה ס ב י ב ה" מהיום גם בישראל בראש סדר העדיפויות
ישראל הציבה מטרות יומרניות בכל התחומים הרלבנטים לאיכות הסביבה ,חוקקה חוקים
ואישרה תוכניות רבות לקידום הנושא Cleantech .כוללת:
• ניהול מושכל של משאבי המים
• אנרגיות מתחדשות ,שימוש יעיל באנרגיה ,אחסון אנרגיה
• חומרים ניתנים למיחזור ,שימוש יעיל במשאבים ובחומרים כולל ניצול פסולת ומיחזורה
• מדיניות ברת-קיימא בתחום החקלאות והיעור
• טכנולוגית מדידה ,שיקום סביבתי ,טכנולוגית סינון
• ניידות ברת-קיימא
• החלפת תהליכים תעשייתיים קונבנציונלים בתהליכים ביולוגיים
• הפקת אנרגיה מביומסה

ישנם מספר כיווני פעולה עדכניים חשובים:
•

הפחתת פליטת גזי החממה :היעד עד שנת  2020הוא צמצום ב 21) 20% -מיליון טון
בשנה( .בנוסף ,ב 1/1/2011 -נכנס לתוקף חוק חדש בנוגע לאויר נקי.
סיוע כספי :המשרד להגנת הסביבה הקצה תקציב של של  2.2מיליארד שקלים לעידוד
מיחזור של מזגנים ומקררים ישנים ומתן תמריצי השקעות בצעדים להפחתת גזי החממה
בתעשיה ,במסחר ,בסקטור הציבורי וכו'.

•

חובת מיחזור של חומר אריזה :חוק להסדרת הטיפול באריזות ,שאושר סופית ביום
 ,31/1/2011מחייב יצרנים ויבואנים לאסוף ולמחזר עד  60%מכלל האריזות במשק ,באופן
הדרגתי עד שנת  100%) 2015החל משנת .(2020

•

הפרדת הפסולת הביתית ומיחזורה:
מתוך  6מיליון טון של פסולת מוצקה 4.2 ,מיליון טון הוא אשפה ביתית 590 .ק"ג לנפש.
התעשיה ממחזרת  25%לערך ,משקי הבית רק  .13%בישראל ,נכון להיום ,רק כ21% -
מהפסולת ממוחזרים ,השאר מוצא את דרכו למזבלות וגורם לעלויות של יותר ממיליארד
שקלים בשנה.
סיוע כספי :המשרד להגנת הסביבה ישקיע מספר מאות מליוני שקלים בתוכנית להפרדת
כלל הפסולת הביתית 46 :רשויות מקומיות הכוללות אוכלוסיה של כ 2 -מליון תושבים
תשתתפנה בתוכנית.

•

טיהור שפכים:
תקנות מי הקולחין החדשות שאושרו בכנסת ב 25/1/2010 -מכתיבות הפחתה משמעותית
של הערכים המירביים לעומת התקנות הקודמות וקובעות  37פרמטרים שונים עבור
המשקעים במי הביוב.

שירותים
משאבים מקומיים:
אנו מעניקים לך שירות לאלתר בישראל .השירות שלנו מותאם לצרכיך .אנו עוקבים אחר השוק
הישראלי בכל הנוגע לטכנולוגיה הסביבתית ויכולים ללוות אותך באופן אישי.
•
•
•
•
•
•

איתור שותפים עסקיים מתאימים
יצירת קשרים ,כולל קביעת פגישות עם נציגים של ארגונים וחברות שונים ,ארגון סקירת
פרויקטים.
ארגון וליווי במהלך ביקורים בארץ
שימוש במשרדים ובתשתיות שלנו בישראל
ארגון אירועים
תרגומים

הנסיון שלנו למען ההצלחה שלך
•
•
•
•

גישה מעשית עם מודעות לעלויות
התקשרות ראשונה לשם הגדרת המטרה ,קביעת המשימה)ות( ואופן הפעולה :ללא
התחייבות וללא תשלום
דרך פעולה מובנית עם הצעה מפורטת על דרך הפעולה המומלצת ,שלבי פרוייקט ,מועדים
ועלויות
גישה לרשתות תקשורת ולמומחים :שיתוף פעולה צמוד בתחומי התמחות שונים עם מומחים
חיצוניים ומהימנים.

שירותים נוספים
מחוייבים לתקשורת ולשיתוף פעולה בינלאומי
מזה שנים אנו עוסקים בתחומים הבאים :תרגומים ,ניהול טרמינולוגיה והוצאה לאור שולחנית.
כמו כן אנו תומכים בחברות שותפות ,בין השאר ,בשוויץ ובגרמניה בתחומים עסקיים אלו.

אודותינו
לצמוח בישראל עם שורשים משוויץ
איסטרא פועלת בישראל משנת  1992ומקום מושבה בכפר סבא ,עיר המתפתחת במהירות
וממוקמת כ 20 -ק"מ צפונית לתל אביב .לרשות החברה עומדת תשתית מודרנית.
מייסד ומנכ"ל החברה גדעון גוט הוא שוויצרי .צוות עובדיו מורכב בעיקר מאנשים ילידי מערב
אירופה המכירים הן את המנטליות האירופאית והן את המנטליות הישראלית.
לאיסטרא ניסיון רחב היקף בניהול מחקרי שווקים ופיתוח תוכניות חדירה לשוק עבור חברות
שוויצריות בעלות שם .בין השאר יישמה איסטרא פרויקטים בתחומים של טכנולוגיה סביבתית,
כימיה ,טכנולוגית ייצור ,אלקטרוניקה ,הנדסת חשמל וטכנולוגית פלסטיק וגם בתחום התיירות.

צוות
סימפטיה ומקצועיות
איסטרא מעסיקה צוות של  10אנשים ונעזרת ברשתות תקשורת מסועפות בענפים החשובים
ביותר .בתחומים המקצועיים משתפת החברה פעולה עם מומחים חיצוניים ומהימנים.

צור קשר
אנו כאן עבורך
ניהול עסקי :גדעון גוט ,מהנדס מכונות  ,HTLמהנדס תעשיה וניהול STV
guido.guth@istra.co.il
שעות פתיחה:
שני עד שישי 09:00 :עד 18:00
כתובת:
איסטרא טריידלינק בע"מ
רח' השחר 22
כפר סבא 44376
טל+972 (0)9 767 22 21 .
פקס +972 (0)9 767 22 23
דוא"לistra@istra.co.il :

משרות
אתגר חדש במשרה חדשה?
אנו מחפשים באופן שוטף עובדות/ים דוברות/דוברי גרמנית )אפשרות להעסקה כשכירים או
כעצמאים( שייקחו חלק פעיל בהתפתחות החברה שלנו.
מעבר לכישורים המקצועיים אנו שמים את הדגש על דיוק ומוטיבציה גבוהה.
אם את/ה מעוניין/ת ,צור/צרי עמנו קשר או שלח/י את פנייתך ישירות ל:
איסטרא טריידלינק בע"מ
משאבי אנוש
רח' השחר 22
כפר סבא 44376
טל+972 (0)9 767 22 21 .
פקס +972 (0)9 767 22 23
דוא"לistra@istra.co.il :

