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SUSTAINERGY 2 תחרות וכנס נוער בינלאומיים לאנרגיות מתחדשות
תחרות וכנס נוער בינלאומיים לאנרגיות מתחדשות, התקיימו זו הפעם השנייה בקיבוץ הסולארי "יהל" שבערבה הדרומית. בשבוע הראשון של מרץ,

התרכזו ביהל 29 בני נוער מ-12 מדינות שונות, מהארץ ומהעולם להשתתף בכנס השני לאנרגיות מתחדשות. התחרות השנה הוקדשה לנושא 'התייעלות

אנרגטית'. המשתתפים חולקו לצוותים אשר חקרו את הנושא וחתרו להצגת שיטה/מחקר לקידום הנושא. את העבודות שפטו אנשי מקצוע ומומחים

מתחום האנרגיה המתחדשת. שלושת הצוותים המצטיינים זכו בפרסים.

במהלך ארבעת ימי התחרות זכו המשתתפים לפגוש תלמידים ממדינות אחרות בעולם, להיפגש עם חוקרים העוסקים בתחום, לסייר  באתרי האנרגיה

המתחדשת שבאזור, לצאת לערב מדברי ועוד פעילויות חברתיות ולימודיות.

בין המשתתפים השנה הגיעו נערות ונערים מרובי כישרונות- כמו תומר חננאל מישראל, מתמטיקאי מחונן זוכה פרסים. זגימנטס מליטא אשר זכה

במדליית כסף באולימפיאדה בינלאומית לפיסיקה. אהלי מארה"ב, משתתפת גם בפרויקט מצוינות של אינטל הבינלאומית. קלי מימון, ישראלית דוברת

חמש שפות, ועוד רבים ומוכשרים שקצרה כאן היריעה מלהכיל את כולם. 

הפרוייקט מטרתו לעודד את המשתתפים, אשר עתידים לקחת חלק משמעותי בפיתוחי העתיד, להכיר בחשיבות השמירה על משאבי כדור הארץ

והתנסות בתהליכי פיתוח תוך מפגש עם אנשי מקצוע מהתחום. אילת וחבל אילות גאים להוביל מהלך זה ובכך למתג לא רק את האזור הדרומי של ישראל

כמוביל בתחומו אלא לחזק את מעמדה והתדמית של ישראל כאומה מובילה בתחומי ההזנק והטכנולוגיה בעולם.

אנו מבקשים להודות לאנשים שבלעדיהם SUSTAINERGY  לא יכל היה להתקיים. דר' צבי פלטיאל- רכז תחרויות ומצוינות, דר' אלי קלמנזון- מלווה

מקצועי, ענבל שטרנברג- Better Place, דר' דן קצין מהטכניון בחולון, שרית עפרי- אורט ישראל ודר' גבי בנט- מעלה שחרות ואנשים נוספים שהצטרפו

אלינו לפני ובמהלך הפרויקט. כמו כן חשוב לציין כי הפרויקט מתקיים בחסות קמפוס אילת של אונ' בן גוריון שבנגב. תודה לכולכם על התמיכה וההשקעה. 

?SUSTAINERGY רוצים לשמוע עוד על

לחצו כאן לצפייה בצוותים הזוכים ובמצגות הפרויקט שלהם

לחצו כאן לצפות בתמונות מהכנס והתחרות )בפייסבוק שלנו(

 

השקת מערך למידה אונליין בתחומי אנרגיה מתחדשת
למידה On-line )מתוקשבת( היא דרך חדשנית ונוחה להעשרה והעמקת הידע- פגישות, שעורים פרטיים,

כמו גם אוניברסיטאות גדולות בעולם, המציעות אף הן מגוון קורסים בלמידה מקוונת. הפלטפורמה מביאה

יתרונות רבים ובינהם היכולת להשתתף מכל מקום בו יש מחשב וחיבור לרשת.

 אנו פונים לקהל בעל עניין, בעלי חברות, יזמים ותעשיינים, אנשי אקדמיה, אנשים פרטיים, סטודנטים ומורים,

אשר מעוניינים להרחיב את ידיעותיהם באנרגיה מתחדשת ו/או להתקין מערכות פרטיות לייצור חשמל נקי.

 

הקורס הראשון – "כסף על הגג: מורה נבוכים להקמת מערכת סולארית פרטית" -

מה היתרונות שבהתקנת מערכת סולארית, מה המסלול הבירוקרטי הצפוי, כיצד לחשב האם מדובר

בהשקעה כדאית, אילו מוצרים קיימים בשוק ומה הן האפשרויות להתקנה. לשם כך ריכזנו שלושה מרצים

מומחים בתחומם, אשר יבארו עבורך ויפשטו את התהליך המורכב.

הקורס יחל בתחילת חודש מאי בשעות אחה"צ-ערב. 

 

עודד אגמון, ראש אגף אסדרה, רשות החשמל – הרצאה בנושא מונה נטו. ההסדרה המהפכנית של רשות

החשמל  הנקראת "מונה נטו" שתאפשר גם לחסוך בחשמל )עד לכדי ביטול חשבון החשמל כולו!(.

אייל איזמן מנכ"ל חברת "ירוק זה אנחנו"- תכנון, התקנה ואחזקה. אדם, מפעל או חברה שרוצים להתקין

מערכת סולארית- מאיפה מתחילים, מה המוצר הסופי, כמה זמן זה לוקח, מה העלויות ולמי פונים. כל

התשובות לכל השאלות.

אדריכל חן שליטא, ראש הקבוצה הישראלית בתחרות "דוקתלון הסולארית" בסין– ידגים בנייה אדריכלית של

אפס פליטות פחמן למבנה. כיצד בונים בית ברמה הוליסטית בה האנרגיה הסולארית היא המשלימה לבידוד

חלונות, כיווני אויר, צריכת חשמל נמוכה ועוד. 

למי שרוצה להבין האם וכיצד אפשר להרוויח כסף ממערכות סולאריות על הגג.

הרצאה יחידה- 80 ₪

שלוש הרצאות- 150 ₪

avital@eilot.org :לפרטים נוספים

 

ביקור הנהלת אונבירסיטת בן גוריון בעמק השמש לאנרגיות מתחדשות
ביום רביעי ה 13.3.2013 ביקרו בחבל אילות צוות ההנהלה הבכירה של אוניברסיטת בן גוריון : פרופ' רבקה

כרמי, נשיאת האוניברסיטה, פרופ' מירי עמית דיקנית קמפוס בין גוריון באילת, פרופ' צבי הכהן –רקטור, מר

דוד ברקת – מנכ"ל, פרופ' עמוס דרורי – סגן הנשיאה לקשרי חוץ, מר יוסי רוקני – סמנכ"ל תכנון תקצוב

וכלכלה, פרופ' סטיב רוזן – משנה לרקטור, פרופ' אבישי גולדברג -משנה לרקטור ופרופ' אריאל פלדשטיין –

המזכיר האקדמי.

 

הצוות כולו הגיע על מנת ללמוד את אשר קורה בערבה בתחום האנרגיה המתחדשת, מחקר ופתוח. הצוות

ביקר במבנה המעבדות המיועד להיות מרכז מחקר לחוקרים של מרכז מדע ים המלח והערבה ושל החממה

הטכנולוגית "הון הטבע", במעבדות הפועלות כבר של חברת GEM ו-AUGWIND, במכון הערבה , שם

התקיים מפגש מעצים עם הסטודנטים הלומדים שם ובמתקנים הסולארים השונים הפרוסים בשטח.

 

הצוות התרשם מאד מהנעשה באזור וכולנו תקווה שבעקבות הביקור הנ"ל תמצא הפקולטה/מחלקה שתקדם

יחד אתנו קורסים ללימודים כלליים בתחום האנרגיות המתחדשות לסטודנטים בקמפוס אילת, בתקווה שאלה

יובילו בהמשך לתואר ראשון בניהול במסלול אנרגיה בקמפוס בן גוריון באילת, לקידום מרכז משותף למחקר

והתמחות באנרגיות מתחדשות בערבה תוך שימת דגש על תחום האגירה וכן לשיתופי פעולה מחקריים בין

החוקרים  מהאזור לאלה של שדה בוקר ואונ' בן גוריון שבנגב.

 

AUGWIND מימון ראשון לחברת הסטארט-אפ
בית ההשקעות הון הטבע )Capital Nature( ישקיע בחברה הצעירה אשר פיתחה מערכת לפתרון בעיות

ייצור חשמל מרוח ולהוזלה משמעותית של ייצור האנרגיה החלופית. AUGWIND מציעה פתרון לניצול

אנרגיה המופקת מהרוח, על ידי שילוב עם אנרגיה סולארית, לא רק בשעות בהן נושבת הרוח.

כיום, להפקת אנרגיה מן הרוח, שתי בעיות עיקריות: הראשונה- לנבא מתי תנשב הרוח, באיזה עוצמה

ולאיזה כיוון. השניה- שהרוח נושבת בעיקר בלילות, בהם צריכת החשמל נמוכה בהשוואה לשעות היום, ועל

כן יש צורך לאגור אותה ולשחרר בשעות העומס בהתאם לצורך. על מנת להתגבר על הבעיות של הרוח

כמקור אנרגיה AUGWIND פיתחה מוצר אותו ניתן להתקין על גבי טורבינת רוח קיימת. המוצר אוגר את

האנרגיה שנוצרה במהלך הלילה ומייצב ומשלים אותה מאנרגיה סולארית, אותה ניתן לאגור במהלך היום.

כך, כשהאנרגיה מהשמש משלימה את אנרגיית הרוח, ניתן לאגור כאוויר דחוס את האנרגיה, ולשחרר אותה

בהתאם לצרכים, בכמויות הדרושות. הייצור נעשה בתעריף הנמוך ביותר מבין ייצור אנרגיות חלופיות, היות

ומשתמשים בטורבינה שכבר הוקמה, ועל כן הפתרון שמציעה החברה זול בכ-50% מפתרונות חלופיים

אחרים.  

הפרויקט של AUGWIND מתאים במיוחד למרכז הטכנולוגי של קפיטל נייצ'ר בחבל אילות. תנאי מזג האוויר

באזור הערבה אידיאלים לבחינת אב טיפוס בשטח ואף ליישום מסחרי עתידי של המיזם.

 משב- קורס באנרגיה מתחדשת במכון ערבה
משרד החוץ בחר לקיים את קורס מש"ב )מחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי( בתחום אנרגיה מתחדשת במכון ערבה ללימודי הסביבה.  הקורס נערך בין ה-

18 וה-30 בנובמבר 2012 ונקרא "אנרגיה מתחדשת כזרז לפיתוח אזורי". הוא יועד לתת הזדמנות לאנשי מקצוע מהסקטור הציבורי והפרטי שהינם בעלי

נגיעה כלשהי לתחום, לקבל ידע אודות הבסיס לאנרגיות מתחדשות וכיצד ניתן להשתמש באנרגיה מתחדשת כאמצעי לפיתוח אזורי. 

25 משתתפים מ-16 מדינות השתתפו בקורס שהתקיים בנובמבר. המדינות- סרביה, קולומביה, גווטאמלה, סין, גאנה, הודו, נפאל, סנגאל, קזחסטן,

מונטגרו, תאילנד, קאמרון, קוסטה-ריקה, גיאורגיה, אקוודור וסיירה לאון. המשתתפים היו בחלקם אקדמאים, בחלקם חוקרי ממשל וחלקם בעלי תפקידים

ציבוריים, יזמים, מתאמי פרוייקטים ומנהלים מחברות פרטיות ואף נציגים מארגון UNIDO )ארגון לפיתוח תעשייתי( של האו"ם. רכז הקורס, ד"ר טארק

אבו-חאמד, מנהל המרכז לאנרגיה מתחדשת ושימור אנרגיה. התוכנית כללה הרצאות, פעילויות חוויתיות וסיורים במתקני האנרגיה המתחדשת שבאזור.

המשתתפים חלקו את הידע והניסיון המקצועי שלהם, עבדו ולמדו יחד שיטות מגוונות ליישום פתרונות לאתגרים השונים העומדים לפניהם במדינות

מוצאם. מרצים נוספים שהשתתפו בקורס- ד"ר שמואל ברנר מנהל מרכז ערבה לפיתוח בר קיימא. ד"ר אילן סתוי, חוקר במרכז מדע ים המלח והערבה.

הגב' דורית בנט, מייסדת ומנכל"ית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות. מר אדי בית הזבדי ממשרד האנרגיה והמים הממשלתי. ד"ר עמית מור,

מחברת אקו אנרגיה בע"מ ועוד מרצים רבים אחרים. 

מחזור נוסף של הקורס עתיד להפתח במהלך החודשים מאי-יוני. 

  abby@arava.org -בעברית- הקורס מיועד לאזרחי מדינות מתפתחות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד החוץ  או במייל

 

http://pulseem.co.il/pulseem/SendEmailtoFriend.aspx?ClientID=32946296&CampaignID=##CampaignID##&Culture=he-IL
http://pulseem.co.il/pulseem/SendEmailtoFriend.aspx?ClientID=32946296&CampaignID=##CampaignID##&Culture=he-IL
https://www.facebook.com/RE.Eilat.Eilot
https://www.facebook.com/RE.Eilat.Eilot
http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?CampaignID=88363&ClientID=32946296
http://www.renewable-energy-eilat.org/he/content/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-2013
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.512286288833700.1073741825.108950785833921&type=1
mailto:avital@eilot.org?subject=%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F
mailto: abby@arava.org
mailto: abby@arava.org
http://www.renewable-energy-eilat.org/
mailto:energy@eilot.org.il
javascript:window.print();
javascript:window.print();
http://www.pulseem.com/Pulseem/RemoveClient.aspx?ClientID=32946296&CampaignID=88446
http://www.pulseem.co.il/

	pulseem.com
	http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?CampaignID=88446&ClientID=32946296


