Featured in a half-hour special on CNN’s The Next List in May 2013, named “Person of the
Year” at the 2012 Israel Energy and Business Convention and by CNN as one of the top 6
green pioneers worldwide, Yosef I. Abramowitz is Co-Founder of the Arava Power
Company, Israel's leading solar developer. He was named for three straight years by the
Jerusalem Post as one of the top 50 most influential Jewish people on the planet. He has
been co-nominated 3 times for the Nobel Peace Prize for his human rights work in the former
Soviet Union with UCSJ.
A Jewish educator, human rights activist, environmentalist and entrepreneur, Yossi is via his
global endeavor Energy Global working to bring solar power on a commercial basis to a
dozen developing nations, to continue Israel's legacy of helping development in Africa and
elsewhere while also providing investors with a healthy return. He is married to Rabbi Susan
Silverman, has five children, made Aliyah from Boston to Kibbutz Ketura and now lives in
Jerusalem.
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 הגוף המוביל בתחום,יוסף אברמוביץ הוא מייסד חברת ערבה פאוור לפיתוח אנרגיה סולארית
 יוסף נבחר לאחד מששת החלוצים בתחום איכות הסביבה בעולם על.האנרגיה המתחדשת בישראל
50 ) ולאחד ממובילי רשימת2012(  כאיש השנה בועידת ישראל לאנרגיה ועסקים,CNNידי ה
 על מאבקו למען זכויות האדם בברית המועצות.היהודים המשפיעים בעולם שלש שנים ברציפות
.היה אברמוביץ מועמד שלש פעמים לפרס נובל לשלום
 יוסף מייצא את בשורת האנרגיה הירוקה, יזם ולוחם למען הסביבה, פעיל זכויות אדם,כאיש חינוך
 הצליח אברמוביץ להקים שדה סולארי, כמנכ"ל של חברת אנרגיה גלובל.לעשרות מדינות מתפתחות
 יוסף פועל לחיזוק המעמד.ראשון מסוגו ברואנדה המספק כעשרה אחוזים מצריכת החשמל במדינה
.הבין לאומי של ישראל תוך יצירת תשואות מרשימות והזדמנויות עסקיות ייחודיות למשקיעים
 הוא עלה לארץ מבוסטון לקיבוץ קטורה.יוסף נשוי לרבנית סוזן סילברמן ואב לחמישה ילדים
.ומתגורר כעת בירושלים
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