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 :חתלהלן פרטי החברות במשל

 
1. Pastoor Consult bv 

שיטות חדשניות ב ומשתמשת ,חזורלמבמכירה ורכישה של פסולת  מתמחההחברה 
החברה  .בתחוםלחלוטין  קי מכירה חדשיםפיתוח שולקיימים המכירות הקי בשו

 . שיתופי פעולה בתחום חומרי יבוא, מכונות וידעמעוניינת ב
 

2. Delft University of Technology 
 יםמחקרומתמחה בביצוע  מחקר מדעיב עוסקת Delftשל  תהטכנולוגי האוניברסיטה

נציגי האוניברסיטה  מים.החקלאות וה בענפיבשיתוף פעולה עם תעשיות שונות, 
 .איחוד האירופיתחת קורת הגג של השיתוף פעולה אקדמי ב םמעונייני

 

3. MVRDV 
, כולל העולם רחביב תעכשווי בתחום אדריכלות אורבניתפתרונות  תספקמברה חה

 תוצרי החברה מוצגים. פתרונות בתחום הקיימות, הבנייה הירוקה ועירוב שימושים
ברפרטואר החברה . ולשלל פרסים הכרה בינלאומית רחבהל וזכאף ברחבי העולם ו

. 'יה, בתי ספר וכוספריות, בתי עיריכמו מוזיאונים,  מבנים ציבוריים אפשר למצוא
הבנייה  בתחוםחברות בנייה משרדי תכנון ופיתוח ועם פגש יהחברה מעוניינת לה

ומרכזי קניות, לשם הצגת פרויקטים  קניונים ותכנוןמשרדים, בנייה מסחרית ודיור, ל
 . יםאזוריו יםעירוני עם מתכנניםגם  החברה מעוניינת להיפגש. ושיתופי פעולה

 

4.  PartnersHooghiemstra &  
עולם הטכנולוגיה. בבפיתוח פתרונות אסטרטגיים ומשפטיים  חברה המתמחה
חוקיות  וחוקי בין היתר בתחומי אבטחת מידע, אסטרטגיייעוץ החברה מספקת 

החברה מעוניינת  .ובריאות אלקטרוניתבינה מלאכותית קבלת החלטות אוטומטיות, 
ומי אבטחת המידע ומשרדי עורכי דין בתחחדשניות טק -הייחברות להיפגש עם 

קות ווזקבשוק האירופי רוצות להתבסס החברות בדגש על והבינה המלאכותית, 
 האיחוד האירופי. ילהדרכה כיצד לנווט בחוק

 

5. Human Capital Resources B.V.  
השמה של אנשי  בדגש על ,בהולנד פתרונות משאבי אנוש לחברות חברה המספקת

IT מעוניינים להיפגש עם חברות גיוס  בהולנד. בחברות מובילותIT סוכנויות לייעוץ ,
 .ישראל ובעולםוההייטק ב IT-משאבי אנוש בתחום ה

 

6. AWECT 
( בעזרת waste to energyהחברה מתמחה בתהליכי הפקת אנרגיה מפסולת )

טכנולוגיה ייחודית שמאפשרת לעשות זאת באופן יעיל ונקי במיוחד. החברה מתכננת 
בתחום  לממשלותומכינה תוכניות על ומתפעלת מתקני השבת אנרגיה מפסולת 

הטיפול בפסולת. בעלת ניסיון של למעלה ממאה שנים בטיפול בפסולת באמסטרדם, 
אחת משלוש הערים המובילות בעולם בתחום הניקיון והקיימות. באמסטרדם יישמה 

דורות של טכנולוגיית השבת אנרגיה והוקם בה המתקן היעיל והנקי ביותר  4החברה 
 פרויקטים באירופה.  20-ה יותר מבעולם להשבת אנרגיה מפסולת. כיום לחבר

 

7. Van Werven Holding BV 
 שנאסף מפסולת קשיח משומשגלם איכותיים מפלסטיק תמחה ביצירת חומרי מ

שימוש חוזר בחומרי גלם הוא אחד  חזור עירוניים.בניין, פסולת תעשייתית ומרכזי מ
 ות הבאים.דורלמען השמירה על כדור הארץ פיתוח בר קיימא ול קרייםהתנאים העי

 מעוניינים לעבוד עם חברות העוסקות במחזור וטיפול בפסולת. 
 

http://www.pastoorconsult.nl/?lang=en
http://www.pastoorconsult.nl/?lang=en
http://www.tudelft.nl/
http://www.tudelft.nl/
http://www.mvrdv.com/
http://www.mvrdv.com/
https://hooghiemstra-en-partners.nl/?lang=en
https://nl.linkedin.com/company/hcr-human-capital-resources-b-v?trk=ppro_cprof
https://nl.linkedin.com/company/hcr-human-capital-resources-b-v?trk=ppro_cprof
http://www.awect.com/
http://www.awect.com/
http://www.recyclingplastics.eu/
http://www.recyclingplastics.eu/


 
 

8. Royal ICH 
ניקוי  ,ימיים-תת, הנחת כבלים ים, בניית נמל(dredging) חפירהחברה העוסקת ב

חברות ויועצים  פגש עםימעוניינת לה. הידראולים ועוד , בניית סכריםמאגרי מים
חדשניים ויעילים של ציוד, כלי שיט ושירותים אמינים ספקים . בתחום רלוונטיים

 .והחפירה הרטובהלשוקי הכרייה 
 

9. Dutch Organic Baking School 
שיטות אפייה בשימוש באופים  המכשירבית הספר לאפייה אורגנית בהולנד 

 . הכשרהלטובת וליצור קשרים מעוניינים להרחיב פעילותם בישראל אורגניות. 
 

10. Middle -Netherlands Agro, Food & Technology Center (NAFTC) Africa
East 

-התוכנה היא כלי ייחודי וגמיש לתכנון תחום החקלאות ומזון.פיתוח ל הנתוכחברת 
יוזמות עובדת בשיתוף  על, ומשמשת ליוזמות פיתוח חקלאי בקנה מידה גדול.

החברה  .שנועדו להקל על החקלאות ההולנדית ברשתות אספקת המזון פרטיות
 .מעוניינת בשיתופי פעולה עסקיים עם ישראל

 
11. Dr 2 New Economy 

  ,בנושא המסגרת הרגולטורית לכלכלה מעגלית תייםממשלמייעצת לגופים החברה 
פסולת, חברות ייצור, ענף האריזה, ענף הניהול תחום  מפתחת אסטרטגיות עבורו

 ומסחר אלקטרוני. הבניין 

http://www.royalich.com/
http://www.royalich.com/
http://www.dutchorganicbakingschool.com/
http://www.dutchorganicbakingschool.com/
http://www.naftc-africa.com/
http://www.naftc-africa.com/
http://www.dr2neweconomy.com/
http://www.dr2neweconomy.com/

