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 הקדמה 
 

משק האנרגיה המשתנה במהירות עצומה ומציב אתגרים והזדמנויות חד פעמיות  לפתרונות חדשניים בעולם 

צומחת במהירות ומושכת  שחקנים בינלאומיים רבים לבסס פעילות בארץ.   ובישראל. התעשיה המקומית 

 חדשים בתחום. הרגולציה בתחום, אף היא, בתהליכי בדיקה ושינוי, ויוצרת הזדמנויות רבות לשירותים 

הוקמה ביוזמת משרד הכלכלה ובשיתוף משרד האנרגיה ורשות   EnergyComקהילת החדשנות באנרגיה  

 החדשנות, על מנת לקדם פעילות נרחבת בתחום האנרגיה. 

 מטרת הקהילה :

 לקדם סביבה תומכת לתעשייה חדשנית ●

 שילוב האקדמיה בתעשייה  ●

 ארגונים גדולים ובשלטון המרכזי והמקומיעידוד וסיוע לאימוץ חדשנות בתחום האנרגיה ב ●

 הרחבת זמינות כוח האדם האיכותי בתחום ●

 חיזוק הקשר בין חברות מובילות ויזמים.  ●

הפעילים   והמשקיעים,  החוקרים  היזמים,  החברות,  את  למפות  שואפים  אנו  הקהילה,  פעילות  במסגרת 

 בתחומי האנרגיה השונים בארץ. 

 

על תרומתם הרבה לדו"ח זה וברצוננו להדגיש    IVC  -ו   Start Up Nation Centralאנו מבקשים להודות לארגון  

 את חשיבות המידע והסיוע בקבלת הנתונים. 
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 הגדרות 
 

 להלן רשימת מושגים מרכזיים המופיעים בדוח, והגדרתם לעניין דוח זה.

 הגדרת חברות 

 

חטיבה שעיקר פעילותה הדוח מתמקד בחברות שעיקר פעילותן בתחום האנרגיה, או שיש להן 

 בתחום האנרגיה. 

 

לצורך נוחות, פילחנו בדוח זה את החברות לפי הקבוצות הבאות. חברה יכולה להימצא ביותר 

 חברת פיתוח ציבורית(.   -מקבוצה אחת )למשל 

 

 הקריטריונים ששימשו להחלטה על הכללת חברות בדוח זה נמצאות בסעיף "קריטריונים" 

הגדרת 

לדוח החברות  

 זה

חברה שעיקר מכירותיה נובעות מפיתוחים טכנולוגיים  חברת פיתוח

 המבוצעים על ידי החברה

חברה שעיקר מכירותיה נובעות משירותים שהחברה מספקת,  חברת שירותים

וכדומה.  ונפט  גז  חיפושי  דלקים,  הובלת  חשמל,  ייצור  כדוגמת 

גם   זה  כן הכללנו בסעיף  או חברה שעיקר הכנסותיה כמו  קרן 

נובעות מהשקעות או ייזום פרויקטי אנרגיה )כגון סולארי, אגירה,  

 וכו'(, לא כולל גופים פיננסיים מלווים. 

לישראל,   חברה זרה  מחוץ  נמצאים  פעילותה  ועיקר  שלה  שהמטה  חברה 

למכירות  מעבר  בישראל,  ומתוקצבת  ייעודית  פעילות  ובעלת 

 מוצרי החברה. 

 חברה ישראלית הנסחרת בבורסה  חברה ציבורית 

 

הון  משקיעי 

סיכון,  

 אקסלרטורים 

אנג'לים  או  חברות,  פיתוח   קרנות,  בחברות  המשקיעים 

הפעילים  אקסלרטורים  וכן  האנרגיה  בתחום  מוצרים/שרותים 

 בתחום

 

 תחומים לחברות הפיתוח -הגדרות תחומים ותתי

 

לצורך נוחות פילחנו את תחומי הפעילות של חברות הפיתוח לשישה תחומים, המכילים תתי  

תחומים. התחומים ותתי התחומים מוגדרים מאוד בחופשיות ואף קיימת חפיפה לא מעטה בין 
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חלקם. אנו צופים כי במהלך הזמן יתווספו מספר תתי תחומים, ואולי ישתנו במעט גם התחומים, אך  

 רם ברמה רחבה מספיק בכדי לאפשר מספיק חברות בכל תחום.הכוונה להשאי

 

הפילוח שנעשה בדוח זה הינו על פי מיטב ההבנה של צוות הקהילה, לדוחות הבאים נבקש את 

 החלטת החברות לגבי תחומי הפעילות העיקריים שלהן. 

 

תחום אחד -תחום אחד, בדוח זה פילחנו כל חברה לתת -חברות יכולות להימצא ביותר מתחום או תת 

 לפי עיקר הדגש כפי שהבנו את פעילותה. 

 

 להלן ששת התחומים ותתי התחומים: 

 

 מתחדשות

מוצרים/שירותים  שעיקרם קשור להפקת אנרגיה שמקורה בתהליכים טבעים מתמשכים שאינם  

 מתכלים כמו אנרגיית מים, רוח, סולארית , וכו'.

 חברות הממוקדות בפתרון ייצור אנרגיה מתחדשת לסוגיה השונים טכנולוגיות ייצור

דו שימוש  

 בקרקע

אנרגיה   ליצירת  בקרקע,  שימוש  דו  לאפשור  בפתרונות  המתמקדות  חברות 

 בקרקעות בעלות ייעוד שונה כגון, גגות, מאגרי מים, מצללות, חניונים, חממות ועוד

Enabler   כולל מתחדשות.  בטכנולוגיות  השימוש  את  משפרים  או  המאפשרים  פתרונות 

 ניהול, חיבור לגריד, שיפור היעילות וכן הלאה.  

 

 מבוזרת

 תחומים שונים הנוגעים למערך האנרגיה בקרבת הצרכנים עצמם. - תחת תחום זה אוגדו תתי
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חברות שעיקר מיקודן הינו בפתרונות לטיפול במשק חשמל בקנה מידה קטן הכולל  מיקרוגריד 

קבוצת צרכנים ומשאבי אנרגיה מבוזרים בגבולות מוגדרים היטב והפועלים כישות  

 לשליטה ברשת. אחת הניתנת 

התייעלות  

 אנרגטית

 פתרונות המאפשרים הקטנת או חסכון צריכת אנרגיה 

באזורים  מנותקי רשת באנרגיה  שימוש  ייעול  או  באפשור  מיקודן  שעקר  טכנולוגיות  פיתוח 

 מנותקים מרשת החשמל )הגריד(. 

  

 

 תשתיות

 והחלוקה של רשתות החשמלפתרונות המיועדים לכלל מקטעי הניהול, הייצור, ההולכה, 

  - רשת חכמה

 מניה חכמה

את   )מסוגים שונים( המאפשרים  בעיקרם לחברות החשמל  פתרונות המיועדים 

מידע,  אבטחת  ניהול,  בקרה,  מידע,   ניתוח  תקשורת,  ידי  על  אם  הרשת  שיפור 

 תחזוקה, ניטור, וכן הלאה.

תחבורה 

 חשמלית

בפתרונות   מיקודן  שעיקר  רכבים חברות  וניהול  טעינת  לתשתית  המיועדים 

 חשמליים

 

 דלקים נקיים

 תחום המוקדש לפתרונות לייצור דלקים שאינם פוסיליים

 תחום לפתרונות ייצור מימן -לאור חשיבות נושא המימן הוקדש תת  מימן

 דלקים המיוצרים מגזם, פסולת, פסולת חקלאית צמחית, וכן הלאה. תחליפי דלקים

 

 אנרגיה אגירת 

לאור חשיבות הנושא, כל פתרונות אגירת האנרגיה קובצו בתחום נפרד, אם כי ברור כי הינם רלוונטיים  

 לתחומים השונים. 

Utility Scale  פתרונות אגירת אנרגיה מאסיבית כחלק מהגריד 
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Distributed   או גדולים,  לצרכנים  החלוקה,   רשת  לאזורי  המיועדים  אנרגיה  אגירת  פתרונות 

 לאזורים מנותקי רשת

Behind the 

Meter 

פתרונות אגירת אנרגיה המיועדים לשימוש על ידי הצרכנים עצמם, מאחורי מונה  

 החשמל. הכוונה לצרכנים קטנים ובינוניים. 

לשמש  רכבים חשמליים או  הרכבים  טעינת  ברשת  לתמוך  המיועדים  אנרגיה  אגירת  פתרונות 

 עצמם.כסוללות ברכבים החשמליים 

 

 גז ונפט 

 שדרוג וייעול מערכי חיפוש, הפקה, הובלה וטיפול של גז ונפט  

 פתרונות לניהול, ייעול, בקרה, ותכנון יעילים יותר על ידי שימוש בטכנולוגית מידע  דיגיטציה 

 פתרונות המאפשרים אוטומציה בכלל התהליכים הקשורים לתחום אוטומציה בייצור
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 הקריטריונים
 

 הקריטריונים להכללת חברות ברשימה היו )חברות העונות על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים(: 

 חברה ישראלית מפתחת )בכל גודל, ושלב(  ●

 חברה ישראלית נסחרת ציבורית  ●

 מיליון ₪ 50חברה שלפי פרסומים הערכנו את היקף הפעילות שלה בלמעלה מ  ●

מיליון ₪ והמפעילה   100ץ לישראל, בעלת היקף פעילות מעל חברה שמטה הפעילות שלה הינו מחו ●

 לשוק הישראלי -מעבר למכירות מוצרים  –פעילות ייעודית 

חברות/קרנות ישראליות המנהלות או מתכננות לנהל פורטפוליו של פרויקטים בתחום האנרגיה, בכל   ●

 בעלות פעילות כזו בישראל. מיליון ₪, או חברות/קרנות זרות  50מקום בעולם,  בסך של לפחות 

מיליון ש"ח בשנה בעלת פעילות השקעות/רכש של חברות פיתוח   100חברה בעלת מחזור של מעל   ●

 ועניין לפעילות כזו בישראל

מיזמים של חברות פיתוח בתחום    3קרן הון סיכון / חברת השקעות המתכננת להשקיע בלפחות   ●

 האנרגיה בישראל במהלך השנה הקרובה

דים )אנג'לים( המעוניינים לאתר ולבחון השקעות בחברות פיתוח בתחום האנרגיה בסך  משקיעים יחי ●

 מיליון ש"ח בשנה 1כולל של לפחות 

 חברות בתחום האנרגיה 3אקסלרטורים ישראלים וזרים  עם  פורטפוליו הכולל לפחות  ●

או אלקטרוניים שאין להם   ★ רכיבים חשמליים  או מייצרות  נכללו חברות המפתחות  ישירה  לא  זיקה 

 לתחומים אותם הגדירה הקהילה כתחומי המיקוד 

כאמור, זהו דו"ח ראשוני, ונשמח לקבל הצעות לשינוי ההגדרות הרשומות מעלה, עדכונים, ו/או להוספת או 

 גריעת חברות המוזכרות בדו"ח. 

גיה בלבד.  בהתבסס על הנתונים שאבחנו, ביצענו מיפוי של החברות אשר עיקר פעילותן הינו בתחום האנר

קרנות   11-חברות שירותים ו  53,  חברות עם מרכזי פיתוח בתחום האנרגיה  161הנתונים מראים כי ישנן כיום  

 בעלות פעילות משמעותית בתחומי האנרגיה בישראל. הון סיכון

 מקורות המידע לדוח 
 

 בתחום.  יותר חברות הפועלות  -בשנים האחרונות משק האנרגיה בישראל חווה צמיחה ותנופה משמע 
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עדכון   תוך  שונים,  במקורות  כיום  הקיימים  נתונים  איסוף  בסיס  על  נערך  זה  דו"ח  בהקדמה,  שהוזכר  כפי 

קשרי   את  נמנף  בהם  עתידיים  לדוחות  הראשוני  הבסיס  את  מהווה  הדוח  הקהילה.  צוות  של  ידע  והוספת 

 הקהילה בכדי לעדכן ולטייב את הנתונים המופיעים בדוח.

פרסומים שונים, הכרות של הקהילה עם השוק, ושיחות עם מספר חברות. מספר מקורות    לצורך המיפוי בחנו

 חשובים שהתבססנו עליהם לצורך רשימת החברות היו:

  :חברות פיתוח ●

o   שבוצעה ו  Start Up Nation Centralע"י  2020  באוגוסטעבודה  הייצוא  מכון  עם    - יחד 

Ignite The Spark 1שכללה מיפוי מקיף של שחקני האנרגיה המובילים בישראל.  

o  2 מאגר המידע של מרכז המחקרIVC. 

o  "3קרן הון סיכון "הון הטבע 

 -: מערכת מאי"ה, תחת קיטלוג של חברות בתחום האנרגיה, וכן של ענף הייטקחברות הציבוריות  ●

 אנרגיה מתחדשת/קלינטק  -טכנולוגיה

 שנמסר ממוסדות המחקר:  מידע תחומי מחקר ●

 

 

 
 

  

 
1 ISRAELI INNOVATION: ENERGYTECH 
2 "IVC" Home.  
3 Capital Nature: Home 

 

https://www.startupnationcentral.org/wp-content/uploads/2020/09/EnergyTech-Map-Sept-2020.pdf
https://www.ivc-online.com/
https://capitalnature.com/
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 חברות פיתוח 
חברות הפיתוח, יש פיזור טוב של חברות פיתוח בין תחומי ה"מתחדשות", "אגירה", "תשתיות",   161 להלן

 ו"מבוזרת". 

. החברות האלה  לאחרונה לבורסהבנוסף יש התעוררות גדולה בתחום, כולל עניין רב בחברות פיתוח שיצאו 

 ב )+(  מסומנות 

 מספר החברות לפי תחומים:

 מספר חברות  תחום

 56 אנרגיות מתחדשות

 34 אנרגיה מבוזרת 

 32 אגירת אנרגיה 

 27 תשתיות

 6 דלקים נקיים

 4 גז ונפט 

  ומדיניותרגולציה 

  כלכלי-טכני-סוציו

 161 סה"כ 

 

 אנרגיות מתחדשות 
 

תחום האנרגיות המתחדשות הכיל בתוכו את הכמות הגדולה ביותר של חברות, נתון לא מפתיע בהתחשב 

 בכך שזהו התחום הוותיק ביותר בו התחילה התעשיה בארץ.

 להלן רשימת חברות הפיתוח בתחום המתחדשות: 

טכנולוגיות ייצור:
● 3GSolar Photovoltaics 

● AgRobics   

● Amcor Solar Energies   

● Apollo Power  

● Arava Power Company  

● BrightSource Industries  

● Eco Wave Power  

● Enervibe  

● Exency  

● Flower Turbines 

● H2Pro  

● HomeBiogas   

● Kedma Solar  

● KorenEnergy   
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● Leviathan Energy   

● Luminescent  

● Magen eco-Energy 

● Matalon  

● Millennium Electric T.O.U. 

● Nimrod Industries  

● Olivebar  

● Ormat Technologies  (+) 

● PG Solar  

● PV Nano Cell 

● Seanergy Electric  

● SGTech 

● Sky-walls 

● SolarAce  

● SolAround  

● SolarWat  

● Solatics 

● Solav Energy  

● Solcold 

● SolOr 

● Rainbowtec  

● ThermoTerra  

● TurboGen  

● Tigi  

● Utilight  

● W.J. Gabriel Smart Buoy  

● WERPO  

● Yam Pro Energy  

● ZoharTech 

● Golansolar 

 

 

Enablers:
● Amitec 

● BladeRanger (+) 

● Ecoppia (+) 

● Meteo-Logic  

● PVpredict  

● Raycatch  

● SolarBead  

● SolarEdge (+) 

● Solaris Hydrobotics  

● Soltell Systems 

● Sun Effect  

● Air Touch 

 

● Vigdu Technologies  

 

 שימוש: -דו
● Agri-Light Energy Systems 
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 אנרגיה מבוזרת 
 

תחום המתפתח במהירות בעולם, ובהתאם יכול להוות כר נרחב להתפתחות מהירה של חברות נוספות במגוון  

 תתי תחומים שונים.  

 להלן רשימת חברות הפיתוח בתחום המתחדשות: 

התייעלות אנרגטית: 
● Agam Greenhouse Energy Systems  

● ABI-Energy 

● Alteco 

● Catom Energy 

● Centrica  

● CET Enviro 

● Chromagen  

● Elencon Systems  

● enVerid Systems  

● eSave  

● eVolution Networks 

● Fenec  

● Green Power Management  

● GreenTech Energy 

● Intellithings  

● Juganu  

● Menolinx Systems  

● Metrolight  

● Nam Technology 

● Pollight  

● PowerPlug  

● Setpoint  

● Siga  

● SmartGreen  

● Solight  

● Sowillo Energy 

● Vintec Knowledge 

 

מיקרוגריד: 
● Aquarius Engines  ● Brightmerge 

 

מנותקי רשת: 
● AHG Energy (Al Hadeshe Green 

Energy)  

● Moon Solar Light  

● Qnergy 

● Sologic 

● The Sustainable Group

 

 אגירת אנרגיה 
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כפי הנראה התחום החם ביותר בעולם האנרגיה כיום, מכיוון שמצד אחד זהו צורך בוער לצורך השטחת שיאי  

הייצור, והתמודדות עם יצור לא זמין של אנרגיות מתחדשות, ומצד שני פתרונות אגירת האנרגיה עדיין יקרים  

 ומאתגרים כדאיות כלכלית.  

:להלן רשימת החברות בתחום זה

● 3DBattery  

● Addionics  

● Augwind (+) 

● Battery Solution International  

● Brenmiller Energy  

● CENS 

● Chakratec (+) 

● CO2Storage 

● Dr Ten  

● Emmesh  

● EVChip  

● GenCell (+) 

● H2 Energy Now  

● Hydrolite  

● IsraZion  

● M. Energy  

● Mada Analytics  

● Nostromo Energy  

● NRG Spring  

● NrgStorEdge  

● Phoenician Energy  

● Salvation Battery  

● Silib  

● Sol Chip  

● Storage Drop  

● TUBEX NRG  

● VoltaNano  

● YAFA Technologies 

אגירת אנרגיה לרכבים חשמליים: 

● AlgoLion- Lithium-ion Battery 

Diagnostic  

● EExion  

● Phinergy  

● StoreDot 

 חברות תשתיות 
 

מספק  התחום  חדשות.  תשתיות  והקמת  קיימות  תשתיות  לשדרוג  ענקיים  רכש  תקציבי  עם  נרחב,  תחום 

 הזדמנויות רבות, בין השאר, לחברות מכל תחומי התקשורת והתקשוב.  

 להלן רשימת החברות בתחום זה:

רשת חכמה: 
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● EGM  

● Elspec Engineering  

● FSIGHT  

● Galooli  

● Grid4C  

● GridON  

● IOSight  

● Isra-Juk Electronics  

● Locusview  

● mPrest  

● MTR Wireless Communications  

● Nortex Technologies  

● PDP Technologies 

● Powercom  

● Prisma Photonics  

● Reali Technologies  

● SATEC Powerful Solutions  

● Synvertec  

● Vollspark 

תחבורה חשמלית: 
● Driivz  

● ElectReon (+) 

● ETV Energy  

● EV Meter 

● EVR Motors  

● Gnrgy 

● Green ELMF Cables  

● Make My Day

 

 דלקים נקיים
 

ישנן חברות נוספות המספקות פתרונות בתחומי הדלקים הנקיים, בייחוד מימן, שבדוח זה פולחו לתחומים 

אחרים, בהתאם לאפליקטיביות שלהם )כגון אגירה(. תחום המימן ראוי לציון והתייחסות מיוחדת לאור העניין  

 והתכניות הרבות בעולם. 

 להלן רשימת החברות בתחום זה:

● H2Pro 

● Electriq Global  

● New Delek 

●  TransBioDisel 

● NewCO2Fuels  

● Plastic Back 

● ParagonH2

 גז ונפט 
 

יצטמצם אך לא יעלם מהעולם בעתיד הנראה לעין. חברות אלו    לפי כל התחזיות, השימוש בדלקים פוסיליים 

 מנסות לייעל את פעילותן ומספקות פוטנציאל נרחב להזדמנויות עסקיות. 
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 להלן רשימת חברות הפיתוח בתחום הדיגיטציה והאוטומציה בגז ונפט:

● AGM Communication & Control  

● Precognize  

● Modcon Systems 

● optiQGain  

 

 חברות שירותים
 

כפי המוסבר בהגדרות לדוח זה, הכוונה לחברות שעיקר פעילותן  בשירותים שהחברה מספקת, כדוגמת ייצור 

 חשמל, השקעות בפרויקטי אנרגיה, הובלת דלקים, חיפושי או הפקת גז ונפט. 

 וחלקן זרות.  חברות שירותים, מהמובילות בתחום, חלקן ישראליות  42בדוח זה מיפינו 

מקומות   של  כספקיות  הן  בארץ,  האנרגיה  בתעשיית  חשוב  נדבך  מהוות  השירותים  חברות  כי  לציין  חשוב 

עבודה, והן כי רבות מהן בוחנות כיווני חדשנות, פיתוח, והשקעות בטכנולוגיה, וכמובן כשוק מקומי לפתרונות  

 חדשניים.  

 ב )+(חברות שירותים ציבוריות הנסחרות בבורסה יסומנו 

בפרויקטים   משקיעים  גם  מופיעים  זה  סולארי,    -בחלק  )כגון  אנרגיה  בפרויקטי  המשקיעות  קרנות/חברות 

 אגירה, וכו'( תחום זה לא כולל גופים פיננסיים מלווים. 

 פילחנו את חברות השירותים לארבע קבוצות:

 מספר חברות  תחום

 1 חברת החשמל

 13 יצרני חשמל פרטיים 

פרויקטים וייצור משקיעי 
 ממתחדשות

21 

 18 חיפוש והפקת נפט וגז 

 53 סה"כ 

 

 ייצור חשמל 
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 חברת החשמל לישראל ●
 

יצרני חשמל פרטיים: 

● Dalia energy (+) 

● Dead Sea Works 

● Mashav  

● OPC’s - Rotem (+) 

● IPM - Beer Tuvia  

● Dorad 

● Edeltech Group  

● Rapac Energy  (+) 

● Alon energy centers  (+) 

● Reindeer energy  

● Kesem 

● Paz Group (+) 

● Shikun & Binui (+)

 

משקיעי פרויקטים וייצור ממתחדשות 

● Alon Gas (+) 

● EDF Renewables Israel  

● Allied Group 

● Doral Group (+) 

● Global Power (+) 

● Helios  

● Migdal (+) 

● Nofar Energy (+) 

● Lahav green energy  

● Rotem Energy Mineral (+) 

● Solegreen Renewable Energy (+) 

● Ellomay Capital (+) 

● Enlight (+) 

● Energix Group (+) 

● Mishkei Hakibutzim (+) 

● Solaer Israel (+) 

● S’energy 

● Shikun & Binui’s energy  

● Prime Energy (+) 

● The Phoenix 

● The Noy Fund

 

 

חיפוש, הפקה וטיפול בגז ונפט 

● BP- Oil & Gas (+) 

● Chevron- Oil & Gas (+) 

● Givot Olam Oil Exploration (+) 

● Globe Exploration (+) 

● Israel Opportunity (+) 

● Isramco (+) 

● Lapidoth Capital (+) 

● Modiin Energy (+) 

● Navitas Petroleum (+) 

● Ratio Oil Exploration (+) 

● Ratio Petroleum (+) 

● Energean (+) 

● Bazan (+) 

● Dor Alon (+) 
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● Delek Group (+) 

● Tamar Petroleum (+) 

● Petroleum & Energy 

Infrastructures LTD (+) 

● SuperGas Energy (+

 חברות זרות בתחום האנרגיה הפעילות בישראל
 

יותר ויותר חברות זרות מקימות פעילות ייעודית בישראל מעבר לפעילות מכירות. חברות אלו כוללות חברות 

וכן חברות פיתוח בינ"ל   Enel, E.ON, Centrica, BP, Engie, Inven, CLP, NYPAשרותי אנרגיה שונות כגון:  

 . Schneider Electric,  Siemens, GEכגון: 

מרכזי פיתוח, איתור טכנולוגיות ליישום, והשקעות, ומהווה גם את אחד    פעילות חברות אלו נעה בין

   .הנדבכים החשובים ביותר לקידום תחום החדשנות באנרגיה בישראל

 ( 2021ספטמבר  -  2020השקעות בולטות בתחום האנרגיה )מתייחס לתקופה של אפריל 

 ,   Start-Up Nation Centralמארגון בהתייחס להשקעות הבולטות בתחום האנרגיה, לפי הנתונים שניתנו 

 להלן רשימת שלוש עשר ההשקעות הגדולות בתקופה המדוברת בתחום האנרגיה בישראל )במיליוני דולרים(:

4 

 

Company Sum of amount ($) M 

                                              SolarEdge                                                      500 
                                              Dorel                                                              355 
                                              Ormat Technologies                                    290 
                                              Enlight                                                           187 
                                              Augwind                                                        78,5 
                                              Ecoppia                                                          40 
                                              S’energy                                                         34,25 
                                              H2Pro                                                             25,5 
                                              GenCell                                                          24,3  
                                              enVerid Systems                                           20 
                                              IRP Systems                                                   17    
                                              Juganu                                                            12 
                                              SCADAfence                                                   12 
                                              Airobotics                                                       6,5 

Grand Total         1,602,050,000 

 
   Start-Up Nation Central  נתונים באדיבות ארגון 4
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 האנרגיה בישראלמשקיעים בתחום 

משקיעי הון סיכון

● BP 

● BIRD Foundation 

● Capital Nature 

● Centrica 

● Chevron 

● Doral Energy-Tech Ventures 

● OSEG 

● CLP OSEG 

● EDF Renewables 

● Israel Electric Corporation (+) 

● Future Energy Venture 

● MoreV 

● Pirveli Ventures 

● Terra Venture Partner 

 אקסלרטורים 

● MassChallenge Israel 

● ClimateLaunchpad Israel at HubAshdod  

● ESIL EDF Renewables 
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 מחקר באקדמיה 
 

תחום האקדמיה חשוב מאין כמוהו ביצירת הון אנושי ותרומה למחקר וחדשנות. להלן תחילת מיפוי של 

תחומי מחקר וחוקרים, כפי שנמסרו על ידי מוסדות המחקר. מיפוי זה רק בראשיתו, ואנו פונים למוסדות  

אוניברסיטאי, והן בין התעשיה -מחקר נוספים לקבלת מידע נוסף, מתוך מטרה לאפשר שיתוף הן בין

 והאקדמיה.

 תחומי מחקר 
 

 אוניברסיטת בר אילן 

גי התחבורה, אגירת אנרגיה בהיקפים גבוהים, כלכלת מימן, פיתוח מקורות כוח אלקטרוכימיים לכל סו

 עשרות סוגי טכנולוגיות. 

 וולטאים להמרה של אנרגיה סולארית.-פיתוח תאים פוטו

 הכנת דלקים שימושיים מפסולת אורגנית מסוגים שונים. 

 ניהול רשתות חשמל , מיתוג והגנת סייבר. 

 ניקוי פאנלים סולאריים על ידי רחפנים(.  -רובוטיקה )למשל 

 רגולציה )ע" מומחים בפקולטה למשפטים(. 

 נושאים סביבתיים: ערים חכמות, תחבורה חכמה.

 בינה מלאכותית בהקשרים של ניהול רשתות, מיתוג ותחבורה חכמה. 

 מכללת אפקה

 ייצור מימן ושימוש בו. מערכות בעירה 

 אנרגיה. חלוקת ספקטרום קרינת השמשאגירת 

 הנעה חשמלית של מערכות תחבורה חכמה. ערים חכמות, שינוי צריכה באמצעות שינוי התנהגות

 ניהול מערכות תחבורה ואנרגיה

 יעילות וניהול מערכות אנרגיה של בתי חולים

 התייעלות וניהול מערכות אנרגיה של בתי חולים
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שימוש באנרגית השמש באופן ישיר   –מערכות אנרגיה של בתי חולים, התפלה סולארית  התייעלות וניהול  

 להתפלת מים

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

 אנרגיות מתחדשות, דלקים נקיים ואגירת אנרגיה, בניה ירוקה והתייעלות אנרגטית, ניהול ומדיניות

 הקמה של מרכז האנרגיה והקיימות של אב"ג 

 תאנרגיה גרעיני 

 אנרגיה מבוזרת ותשתיות אנרגיה 

 אבטחת סייבר למתקני אנרגיה

 גז ונפט 

 המרכז הבינתחומי הרצליה 

 כלכליים של אנרגיה ושירותי אנרגיה דלי פחמן-טכנו-היבטים סוציו

הדומיננטיים   השחקנים  יהיו  ומי  עתידיים  אנרגיה  שווקי  יראו  קהילות   -איך  מיקרוגרידים,  פרוסיומרים, 

  אנרגיה

שירותי  שילוב  עומסים,  והסטת  )הפחתת  האנרגיה  במשק  צרכנים  ומעורבות  אנרגיה  צרכני  התנהגות 

 פרוסיומים, בתים חכמים, רכבים חשמליים( 

 אנרגיה שונים בתמהיל הדלקים )בעיקר גרעין(עמדות הציבור לגבי שילוב מקורות 

מים  נקסוס  הגומלין  קשרי  ומידול  עם  -אנרגיה-הערכת  )בשיתוף  חיצוניות  והשפעות  בישראל  מזון 

 האוניברסיטה העברית ואחרים( 

ואסטרטגיות   והארוך  הקצר  בטווח  לישראל  אנרגיה  ביטחון  להערכת  קונספטואלית  מסגרת  פיתוח 

 התמודדות

personal carbon trading ככלי מדיניות להפחתת פליטות ממשק האנרגיה 

 עוני אנרגטי 

 האוניברסיטה העברית

קבלה חברתית של חדשנות אנרגטית לרבות קבלה חברתית, פוליטית, מוסדית וקהילתית. שאלות כדוגמת 

גדולים; חדשנות  התפקיד של ניסיון מוסדי בקידום מיזמי אנרגיה; עלות חרטה של מגה פרויקטים אנרגטיים  

 אנרגטית באזורי עימות  
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 אוניברסיטת תל אביב 

כבת הגבול האטמוספרית עם התאמה לאנרגיית רוח בסביבה אורבנית, שת"פ עם המכון הביולוגי בנושא ש

צמחיה, סביבה הררית, השפעה של אנרגיית רוח על הזרימה הטורבולנטית במורד הזרם אחרי טורבינות  

 רוח, השפעה על מבנים, רעש וכד'.                                                                     

זרימה   קירור,  בבריכות  יציבות  אי  מדידות של  בנושאים של  סורק  גרעיני של  שת"פ עם המרכז למחקר 

                                                                                        ומעבר חום על פני מוטות, הסעה טבעית והשפעה על המעבר בין שכבות ריבוד בבריכות קירור.                                            

  שת"פ עם פרופ' אלכסנדר גולברג מביה"ס לסביבה ע"ש פורטר בנושא ייצור דלקים מאצות ים.

נושא הולכת גז מבארות ההפקה לאסדת הטיפול. משרד האנרגיה מממן שני מחקרים, האחד מסתיים 

 עכשיו והשני התחיל בתחילת השנה. 

 נושאי המחקר: 

experiments,  -Water displacement from lower sections of oil and gas pipelines      1. 

modeling and numerical simulations. 

production -phase flow hydrodynamics and flow induced vibrations in subsea gas-2.      Two

jumpers–systems  

 ולרית מעבדת מחקר: המעבדה לאנרגיה ס

 מחקר: סימולציות נומריות של תהליכי שריפה, מערכות הנעה, אגירת אנרגיה תרמית.

 מאגרי גז טבעי ונפט 

זרימה ומעבר חום וכן ברתיחה, אשר כולם נוגעים בשיטות קירור המשמשות יישומי אנרגיה, כגון תאים  

 פוטוולטאים לטמפרטורות גבוהות

 NILMמחקר בנושא זיהוי עומסים ברשת החשמל ע"י קריאות ממונה חכם בשיטות 

 מחקר בנושא אופטימיזציה של רשתות חשמל חכמות בשילוב חדירה של מערכות פוטוולטאיות. 

 מחקר בנושא פתרון רשתות חלוקה ע"י רשתות ניורונים היררכיות.

 מעבדת המחקר העוסקת באנרגיה.

הראשון: אפיון של תאי שמש מתקדמים )ממומן על ידי משרד האנרגיה(, השני   -שלושה פרויקטים מרכזיים 

: פיתוח תאי שמש המייצרים חשמל ומימן במקביל )ייצור המימן נעשה על ידי פירוק מים(, ופרויקט שלישי 

 : פיתוח של מערכות התפלת מים בעלות יעילות אנרגטית גבוהה. 

קטליזטורים -קטליזה. עיצוב ואפיון ננו-ת בפאזת גז וגם אלטרוקטליזה הטרוגני  -מעבדה לחומרי אנרגיה  

. עיצוב קטליזטורים לפירוק מים  SOFCוגם לתאי דלק בטמפ' גבוהות מסוג    AFC-ו  PEMלתאי דלק מסוג  

למימן דרך תרמוכימיה ואלקטרוכימיה. פירוליזה של מתאן לפחמן ומימן, עיצוב ריאקטורים וקטליזטורים  

ופ מתאן  עם  דולתגובות  )-חמן  אלקטרוmethane dry reformingחמצני  אלקטרוכימיה,  של  -(.  שיקוע 

 חומרים וקטליזטורים, חומרים קרמיים חדשניים לקטליזה.   

 תהליכי קדם חילופיים -ייצור ביואתנול מפסולות 
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ואגירת מימן. שיקוע  אלקטרוכימיה. אינטראקציית מימן עם חומרים, כולל בהקשר של מערכות אנרגיה 

 לקטרוכימי של סגסוגות רפרקטריות ושל חומרים קרמיים מתקדמים לקטליזה במערכות אנרגיה.א

 אוניברסיטת חיפה 

 תהליכי קדם ושמרים חילופיים, ליפאזות לביודיזל  -ייצור ביואתנול מפסולות 

 Life Cycle Analysisמדיניות אנרגיה ופסולת ו 

 מכללת תל חי 

 מפסולות זיתים  ייצור ביואתנול

 הטכניון 

 השבחת ליפאזות לייצור ביודיזל 

 

 חוקרים 
 

גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

 ד"ר אלינה קרבצ'בסקי   ●

 ד"ר אבי ניב  ●

 ד"ר אופיר רובין ●

 ד"ר איריס וסולי פישר  ●

 ד"ר אריק יוכליס  ●

 ד"ר גיל שלו  ●

 ד"ר חן כהן  ●

 ד"ר נעמה טשנר  ●

 ד"ר ערן אדרי  ●

 שבתאי איזקד"ר  ●

 פרופ' אביתר הראל  ●

 פרופ' אלון קופרמן  ●

 פרופ' אליהו קורין  ●

 פרופ' ארז גל ●

 פרופ' בטלהיים ארמונד ●

 פרופ' גד רבינוביץ'  ●

 פרופ' גנאדי זיסקינד ●

 פרופ' דוד פרלמוטר ●

 פרופ' הרולד ויניגר ●

 פרופ' ויטלי גיטיס  ●

 פרופ' טאלב מוקרי ●

 פרופ' יובל גולן  ●

 פרופ' יוג'ין כץ ●

 אשכנזי פרופ' יוסף  ●

 פרופ' יוסף חודרה חצור  ●

 פרופ' יצחק מאיר )סקיס(  ●

 פרופ' מור פרץ  ●

 פרופ' מידד קיסינג'ר ●

 פרופ' מנשה שלום ●

 פרופ' עידן הוד ●

 פרופ' עלווה פלד ●

 פרופ' רז ילינק ●

  פרופ' רפי שיקלר ●

 פרופ' רוטנברג תרצה  ●

 

מכללת אפקה

 ד"ר ינון יבור ●

 מיטלמןד"ר גור  ●

 פרופסור אראל אבינרי ●

 פרופסור יובל כהן  ●

 ד"ר שרון גת  ●

 ד"ר דוד ברלה  ●

ד"ר משה תשובה  ●
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אוניברסיטת תל אביב 

 פרופ' עמוס אולמן ●

 פרופ' נעימה בראונר ●

 פרופ' אבי קריבוס  ●

 ד"ר יורם קוזק  ●

 ד"ר עמי מושיוב  ●

 ד"ר אבינועם רבינוביץ  ●

 ד"ר הרמן האושטיין ●

 פרופ' הדס ממן ●

 ד"ר יובל בק ●

 ד"ר גדעון שגב  ●

 פרופ' בריאן רוזן  ●

 פרופ' נעם אליעז  ●

 פרופ' אלכס ליברזון  ●

פרופ' אבי זייפרט ●

 

 אוניברסיטת חיפה 

 פרופ' יורם גרשמן  •

 פרופ' אופירה איילון •

 מכללת תל חי 

 פרופ' חסן עזאיזה  •
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 חברות הפיתוח רשימת 
 

 , לחיצה על הלוגו תוביל לאתר של כל חברה: ABCלהלן רשימת החברות מסודרות לפי  

 

 שנת היווסדות  תת תחום  תחום  חברה  לוגו

 

3DBattery  2017 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

3GSolar Photovoltaics  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2010 

 

ABI-ENERGY   אנרגיה
 מבוזרת 

  -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2017 

 

Addionics  2017 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

AgRobics  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2009 

 

Agam Greenhouse 
Energy Systems 

אנרגיה  
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2009 

 

AGM Communication & 
Control 

 1995 דיגיטציה  -גז ונפט  גז ונפט 

 

Agri-Light Energy 
Systems 

 - דו שימוש -מתחדשות  מתחדשות 

 

AHG Energy (Al 
Hadeshe Green Energy) 

אנרגיה  
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 מנותקי רשת 

2009 

 

Air Touch  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2016 

 

AlgoLion- Lithium-ion 
Battery Diagnostic 

 EV 2014 -אגירת אנרגיה אגירת אנרגיה 

 

Alteco   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2020 

 

Amcor Solar Energies  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

1958 
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Amitec  מתחדשות  מתחדשות- Enabler - 

 

Apollo Power  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2014 

 

Aquarius Engines   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 מיקרו גריד 

2014 

 

Arava Power Company  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2006 

 

Augwind  אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה  

 

Battery Solution 
International 

 2009 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

BladeRanger   אנרגיה
 מבוזרת 

 Enabler 2015 -מתחדשות 

 

Brenmiller Energy  2012 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Brightmerge   אנרגיה
 מבוזרת 

 2018 מיקרוגריד 

 

BrightSource Industries  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2004 

 

Catom Energy   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

1998 

 

CENS  2014 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

CET Enviro   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

- 

 

Centrica   אנרגיה
 מבוזרת 

  1812 

 

Chakratec  2013 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Chromagen   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

1962 
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CO2Storage CO2Storage  אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה - 

 

Driivz  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 תחבורה חשמלית 

2012 

 

Dr Ten   אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה - 

 

Eco Wave Power  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2011 

 

Ecoppia  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2013 

 

EDF Renewables Israel  מתחדשות  מתחדשות - 
 טכנולוגיות ייצור 

 

 

EExion  אגירת אנרגיה אגירת אנרגיה- EV 2019 

 

EGM  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2007 

 

ElectReon  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 תחבורה חשמלית 

2013 

 

Electriq Global דלקים נקיים דלקים נקיים-  
 תחליפי דלקים 

2013 

 

Elencon Systems   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2011 

 

Elspec Engineering  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

1988 

 

Emmesh  2020 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Enervibe  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2018 

 

enVerid Systems   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2010 

 

eSave   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2012 

 

ETV Energy  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 תחבורה חשמלית 

2008 

https://www.edf-renouvelables.com/en/
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EV Meter  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 תחבורה חשמלית 

2019 

 

eVolution Networks   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2011 

 

EVChip  2012 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

EVR Motors  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 תחבורה חשמלית 

2012 

 

Exency  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2016 

 

Fenec   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2018 

 

Flower Turbines  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2013 

 

FSIGHT  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2014 

 

     

 

Galooli  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2009 

 

GenCell  2011 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Gnrgy  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 תחבורה חשמלית 

2008 

 

Golansolar  מתחדשות  מתחדשות 
 טכנולוגיות ייצור 

 

 

Green ELMF Cables  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 תחבורה חשמלית 

2011 

 

Green Power 
Management 

אנרגיה  
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2008 

 

GreenTech Energy   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2008 

https://golansolar.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%9f-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=projects_sep2021&utm_content=%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99&gclid=CjwKCAjwn8SLBhAyEiwAHNTJbXKYFZVAK2sTQsRcVFfarbIYQ0UPsE7aIVmZn4KyGv3mMZe5oKISDBoCu8AQAvD_BwE
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Grid4C  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2013 

 

GridON  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2009 

 

H2 Energy Now  2011 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

H2Pro  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2019 

 

Homebiogas  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2012 

 

Hydrolite  2016 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Intellithings   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2014 

 

IOSight  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2007 

 

Isra-Juk Electronics  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

1999 

 

IsraZion  2010 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Juganu   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2010 

 

Kedma Solar  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2016 

 

Kenotomi  מתחדשת  מתחדשות- 
 טכנולוגיית ייצור 

2007 

 

KorenEnergy  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2015 

 

Leviathan Energy  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2008 

 

Locusview  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2014 
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Luminescent  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2020 

 

M. Energy  2017 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Mada Analytics  2017 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Magen eco-Energy  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

1973 

 

Make My Day  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 תחבורה חשמלית 

2017 

 

Matalon  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2009 

 

Menolinx Systems   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2006 

 

Meteo-Logic  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2011 

 

Metrolight   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

1996 

 

Millennium Electric 
T.O.U. 

  -מתחדשות  מתחדשות 
 טכנולוגיות ייצור 

1999 

 

Modcon Systems  1972 אופטימיזציה  גז ונפט 

 

Moon Solar Light   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 מנותקי רשת 

1994 

 

mPrest  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2003 

 

MTR Wireless 
Communications 

תשתיות 
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2009 

 

Nam Technology   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2014 
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PV Nano Cell  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2009 

 

New Delek תחליפי   -דלקים נקיים דלקים נקיים
 דלקים

2017 

 

NewCO2Fuels תחליפי   -דלקים נקיים דלקים נקיים
 דלקים

2011 

 

Nimrod Industries  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

1967 

 

Nortex Technologies  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2010 

 

Nostromo Energy  2016 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

NRG Spring  2015 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

NrgStorEdge  2016 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Olivebar  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2008 

 

optiQGain  2011 אוטומציה  -גז ונפט  גז ונפט 

 

Ormat Technologies  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

1965 

 

PARAGONH2 2019 מימן  -דלקים נקיים  דלקים נקיים 

 

PDP Technologies  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2014 

 

PG SOLAR  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

- 

 

Phinergy  אגירת אנרגיה אגירת אנרגיה- EV 2009 

Phoenician Energy Phoenician Energy  אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה - 

 

Plastic Back תחליפי   -דלקים נקיים דלקים נקיים
 דלקים

2020 
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Pollight   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2011 

 

Powercom  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2006 

 

PowerPlug   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2009 

 

Precognize  גז ונפט גז ונפט - 
 אופטימיזציה 

2011 

 

Prisma Photonics  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2017 

 

PVpredict  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2012 

 

Qnergy   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 מנותקי רשת 

2009 

 

Raycatch  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2015 

 

RAINBOWTEC  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2009 

 

Reali Technologies  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2007 

 

Salvation Battery  2019 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

SATEC Powerful 
Solutions 

תשתיות 
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 חכמה רשת 

1991 

 

SCADAfence  תשתיות
 אנרגיה 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2014 

 

Schneider- Energy & 
Automation Solutions 

 1836  אגירת אנרגיה אגירת אנרגיה 

 
 

 

Seanergy Electric  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2008 

 

Setpoint   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2015 
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SGTech  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2015 

 

Siga   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2014 
 

 

Silib  2009 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Sky-walls  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

- 

 

SmartGreen   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2013 

 

Solcold  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2016 

 

Sol Chip  2009 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

SolarAce  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2020 

 

SolarBead  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2009 

 

SolarEdge  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2006 

 

Solaris Hydrobotics  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2019 

 

SolAround  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2015 

 

SolarWat  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2011 

 

Solatics  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2014 

 

Solav Energy  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2011 
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Solight   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 אנרגטית התייעלות 

2012 

 

SolOr  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2021 

 

Soltell Systems  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2019 

 

Sologic   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 מנותקי רשת 

2008 

 

Sowillo Energy   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2014 

 

StoreDot  אגירת אנרגיה אגירת אנרגיה- EV 2012 

 

Storage Drop  2020 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Sun Effect  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2011 

 

Synvertec  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2014 

 

Tamuz Electronics   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 מנותקי רשת 

- 

 

The Sustainable Group   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 מנותקי רשת 

2017 

 

ThermoTerra  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2015 

 

Tigi  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2007 

 

TUBEX NRG  2017 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

TurboGen  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

- 

 

Utilight  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2012 
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Vigdu Technologies  מתחדשות  מתחדשות- Enabler 2012 

 

Vintec Knowledge   אנרגיה
 מבוזרת 

 -אנרגיה מבוזרת 
 התייעלות אנרגטית 

2002 

 

Vollspark  תשתיות
 אנרגיה 

  -תשתיות אנרגיה 
 רשת חכמה 

2016 

 

VoltaNano  1998 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

W.J. Gabriel Smart Buoy  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2016 

 

WERPO  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2014 

 

YAFA Technologies  2019 אגירת אנרגיה  אגירת אנרגיה 

 

Yam Pro Energy  מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

2016 

 

ZoharTech   מתחדשות  מתחדשות-  
 טכנולוגיות ייצור 

- 
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1  Start-Up Nation Central - ISRAELI INNOVATION: ENERGYTECH 

 

2 "IVC Research Center" Home.  

3  Capital Nature: Home 

 

https://www.startupnationcentral.org/wp-content/uploads/2020/09/EnergyTech-Map-Sept-2020.pdf
https://www.ivc-online.com/
https://capitalnature.com/

