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 מתודולוגיה ותפוקות  

 פירוט השלבים בתהליך

 דיון נקודת המוצא
 ויעדים 

 פעולהדיון כיווני 
(28.8.11 ) 

 דיון מימוש
(13.9.2011) 

א צ ו מ ה ת  ד ו ק  נ

  בחינת ההתקדמות ביישום התכנית
השלמת מהלכים , בפרמטרים של פיתוח אזורי)

 ( שהוגדרו

זיהוי חסמים מרכזיים 

 עדכון תובנות מאקרו עלRE בעולם 

  מגמות בRE  בישראל 

 תמורות ברגולציה ובתכניות ממשלתיות

 בישראל

 מגמות בישראל ובעולם. 2 ביצוע מול תכנון וזיהוי חסמים. 1

ל ת  י נ כ ת ה י  ד ע י ן  ו כ ד 2 -ע 0 1 6 

גיבוש כיווני פעולה מומלצים .3  

הגדרת מהלכים מסייעים בהתייחסות למרכיבים: 

 (קיימים/חדשים)זיהוי העוגנים המרכזיים •

 מינוף יכולות קיימות ומיצוי הפוטנציאל בנכסים שהושגו ובהזדמנויות שזוהו•

 זיהוי מקורות הכנסה עתידיים בדרך לעצמאות כלכלית•

 ( כולל פרו אקטיביות)קיימות \חבירה לתכניות מתוכננות•

 הסרת חסמים \עקיפת•

 יישום תוכנית. 4

מהלכים אסטרטגיים עיקריים ומשאבים נדרשים 

הגדרת השחקנים המרכזיים ליישום 

 (מקורות ושימושים)מודל כלכלי מלווה 

 אבני דרך ליישום יעדים –תוכנית עבודה 
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 ארגון ותפקיד שם

 מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל ,ת"התממשרד  אבי פלדמן

 ר"יו, APC הופלנדאד 

 ראש אגף בכיר נגב,     הנגב והגליל המשרד לפיתוח 'רבינוביץ-אדווה אשל

 מנהל מוצר, Manzחברת  אלון בנדור

 רפרנט אנרגיה ,התקציביםאגף  -משרד האוצר אמיר אדרי

 ל"מנכ, APC ון כהן'ג

 מנהלת  ,  האנרגיה מינהלת דורית בנט

 מנהל, מכון ערבה לררר דיוויד "ד

 מנהל  , המלח והערבהמדע ים מרכז  גינתחנן ' פרופ

 REראש תחום , ערבהמכון  חאמדאבו  טארקר "ד

 ל פיתוח עסקי  "סמנכ, Capital Nature -האנרגיה ו מינהלת נועם אילן

 Newtech מנהל,ת"התממשרד  דיסטלעודד 

 פיתוח ישראל מנהל, Manzחברת  ערן קציר

 לישראל בקנדההמגבית המאוחדת  סאמרסארד 'ריצ

 מנהלת השקעות, Capital Nature שירלי שפר

 המאוחדת לישראל בקנדה המגבית שרון שוורצמן

Simone Thomas Solar Info Center – Freiburg, Marketing manager 

 2000מנהלת שותפות , הסוכנות היהודית שילוחגית 

 1חלק  -ראיונות שהתקיימו בתהליך
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 ארגון ותפקיד שם

 ל"מנכ, ב סביבה"שו אמיר לוי

 מנהל פיתוח עסקי, ב סביבה"שו אסף מאיר

 ל"סמנכ, חברת החשמל אשר דהן

 ל  "מנכ, אילותהחברה הכלכלית חבל  דובי גולדמן

 (וראש עיריית אילת לשעבר)ר  "יו, הרשות לפיתוח כלכלי אילת רפי הוכמן

 מנהל פיתוח עסקי  , מכון התקנים אילן כרמית  

 יאנג&ארנסט   זטלניאיתי 

 ל"מנכ, ניר תיירות אקולוגיה רונית ניר

 ל"ובמיגחוקר פיתוח אזורי במכללת תל חי  שמואל שמאי' פרופ

 קמפוס אילת דיקאנית מירי עמית' פרופ

 ל"מנכ, ל מביומסה"בינ כחתחנות  מקימת -Focal Energy רן שחור 

 ל  "מנכ, (ביודלקים)מקיקיון  פרוייקטיםיזמי  -Biofuels alternative ורחובסקיאלכס 

 יוזמת התכנית ללימודי אנרגיה, משרד התשתיות ר ברכה חלף"ד

 2חלק  -ראיונות שהתקיימו בתהליך
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 3חלק  -ראיונות שהתקיימו בתהליך

 ארגון ותפקיד שם

Dr. William  Strauss Future Metrics, US Department of Energy- משרד ייעוץ מוביל המתמחה בנושאי ביומסה 

 מנהלת נכנסת, ה"פסג הלחמירונית בית 

 מנהלת יוצאת, ה"פסג עידית עזרתי

 ר מכון הערבה וחוקר במכון ויצמן"יו יעקב קרני' פרופ
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 תקציר

 תכנית לפיתוח תחום האנרגיות המתחלפות נבנתה  2007בשנת(RE) אילות-כמנוע לפיתוח אזורי של חבל אילת 

 י יצירת מקומות תעסוקה איכותיים סביב "בתהליך הוגדרה כמשיכת תושבים חדשים עמטרת העלRE 

 (  כציר לטווח רחוק)חינוך ותעשייה , מיתוג, פ"אקדמיה ומו, ייצור, ניהול : הכוללים בין היתר מספר צירים מרכזייםהוגדרו 

 האנרגיה ביצע כברת דרך מרשימה מינהלתהאזור בראשות מראה כי  2007-2011בחינת ההתקדמות שנעשתה בין השנים 

 באזור RE -התופסת תפקיד דומיננטי בפיתוח ה מינהלתהקמת  -ניהול•

  PVבפרויקטים מוטי  MW200 -של כ Pipeline -ו PVשדה ייצור חלוצי בישראל בטכנולוגיית  -ייצור•

...(.  שדה ניסויים, אינקובטור)פעילותו במכרז של המרכז הטכנולוגי אשר החל לאחרונה את הזכייה נעשתה פריצת דרך עם  -ואקדמיהפ "מו•
 בקשיים  נתקלה  RE -מציאת שותף אקדמי ליצירת מסלול לתואר ב

, בנוסף. ל"מפיקה מדי שנה כנסים בינלאומיים מוצלחים המושכים לאזור דמויות פוליטיות ועסקיות בכירות ברמה בינ המינהלת -מיתוג•
 ברמה הלאומית RE -ומשתתפת בתהליכי קבלת החלטות בתחום ה Industry expert -כיום כ ממוצבת המינהלת

 לא נעשתה כל התקדמות לאור חסמים מבניים הקיימים במשיכת תעשייה לאזור -תעשייה•

 ויצירת "( השבת בנים"שימור קיימים ו, תושבים חדשים)ליצירת צמיחה דמוגרפית הרחיב את מטרת העל התהליך הנוכחיTraffic   אשר

 של ישראל" עמק השמש"-ייצרו אוירה מאפשרת למשיכת תושבים וימתגו את האזור כ, יביאו לפעילות כלכלית באזור

בעיקר בשל מגמות  , לאור התפתחויות אלה ולמרות שורת ההישגים הכיוון הנוכחי צפוי למשוך כמות תושבים נמוכה מהמצופה
 ( PV -אימפקט אזורי מוגבל בטכנולוגיית ה)טכנולוגיות בייצור 

 ידע ומודעות  , ייצור: מתרכזים בשלושה צירים בעלי השפעה סינרגטית( נקודות עיקריות)כיוני הפעולה המרכזיים שזוהו 

ייצור   פרויקטיריכוז מאמץ להסרת חסמי ההולכה המסכנים התקדמות , בתמנעבאזור התעשייה  תרמוסולאריתקידום טכנולוגיה  -ייצור•

 בביואנרגיהבשנים הקרובות וכניסה לפעילות 

חבירה לקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון בהקמת , פ תחת ניהולו של מרכז מדע ים המלח והערבה"של פעילות המו אירגון-רה -ידע•
 במקביל לקידום היוזמה להקמת מרכז אימות עם מכון התקנים Hubמרכזית במודל  REהקמת מעבדת , RE -ב BAמסלול 

י "ע REסביב " זהות קהילתית"גיבוש , ...(מרכז מבקרים) הקמת פעילות תיירות חווייתית ואטרקטיבית גיבוש שיתופי פעולה סביב  -מודעות•

 ל ובניית תכנית מיתוג ותקשורת    "הבוגרת והצעירה לרבות שיתופי פעולה בינ האוכלוסיההרחבת הפעילויות לשילוב 

סט מהלכי ליבה אשר דורשים גיוס משאבים נוספיםוהוגדרו , לצורך התקדמות בכיווני הפעולה זוהו תקציבי ממשלה רלוונטיים  ,
 ותכניות לשילוב הקהילה  RE -ב BAעבור מסלול  מילגות, מרכזית REהקמת מעבדת  -במרכזם
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 נושאים לדיון

 נקודת המוצא1.

 ובישראלמתחדשת בעולם אנרגיה  1.1

 ביצוע מול תכנון: אילותאילת  1.2

 

 כלים ואפשרויות בכיוונים המוגדרים2.

 

 סיכום ומשמעויות3.
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 נושאים לדיון

 נקודת המוצא1.

 ובישראלמתחדשת בעולם אנרגיה  1.1

 ביצוע מול תכנון: אילותאילת  1.2

 

 כלים ואפשרויות בכיוונים המוגדרים2.
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2004-2009 2009 only 

RE   רלוונטיותמגמות  –בעולם 

 קצבי הצמיחה בייצור של טכנולוגיות שונות בעשור האחרון

PV  מוביל בקצבי הצמיחה מבין טכנולוגיות הRE (התמתנות בשדות גדולים, צמיחה בעיקר בגגות) 

 דיזלהאטה משמעותית בביו , הצמיחה של תרמו סולאריבקצבי זינוק 

 קצבי צמיחה שנתיים בייצור בטכנולוגיות שונות
 21REN - 2010: מקור

PV
 שדות 

PV  כ"סה  

מחובר )

(לחשמל  

  -סולארי

 תרמי
 ביו דיזל

CAGR 
2004-2009 
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 Case Study - REפיתוח אזורי על בסיס 

 נבחרים בעולם Case Studies-סיכום מהלכים אזוריים ב

 מיתוג

 

 חינוך וקהילה

 ניהול/ רגולציה 

 

 פ"מו

 ייצור

  

 תעשייה

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 עיסוק בנושא=  דגש מרכזי= 
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 תמונת המצב בישראל

RE  2011תמונת מצב  –בישראל 

 REמוצרים וטכנולוגיות 

חברות בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל 

 

 

 

  מספר החברות המתווספות לתחום צומח בקצב

 (חברות בשנה 10)מתון יחסית 

תחומי הפעילות העיקריים של חברות ה-RE :

 סולארי והתייעלות אנרגטית

 REייצור חשמל 

  צמיחה משמעותית בייצור החשמל בטכנולוגיות
RE (בעיקר מערכות סולאריות קטנות) 

מיוצר באנרגיה סולארית 60%-קרוב ל 

 האטה בפיתוח התחום בישראל עקב חוסר

 (עד לאחרונה)ודאות רגולטורית 

  חסמי ייצור בדרום הארץ בשל מגבלת הולכה של
הוחלט על הטמנת הקו   –חברת החשמל 

 2016-2020צפוי להסתיים בין : באדמה

RE 
120 

התייעלות  
 אנרגטית

80 
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25.3 11.4 10.5 7.5 2.5 1.8 

מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיות  
 מקורות ושימושים עיקריים: המתחדשות בישראל

 תקציבי המשרדים, 3954. מ.ה: מקור

 ...מרכז אימות, הכשרות מקצועיות, רגולציה= אחר*           דלקיםלא כולל תחליפי : הערה

14.3 2.82 2.4 8.4 2 26.95 2.5 

 חקלאות תשתיות

 הגנת
ת"תמ מדע אוצר הסביבה  

 פיתוח
 הנגב והגליל

 מקורות תקציב
(שנתי)  

 שימושים
(שנתי)  

 

 מרכז אימות  מרכז טכנולוגי הכשרה מקצועית
 (?ל"חו)

 כנסים

 תקציבים
 רלוונטיים

 לאילות 

(שקלים' מ, שנתי)  

אילות-תקציב שהשיגה אילת  

 אילות-תקציב רלוונטי לאילת

(בעיקר תכניות מדען ראשי)עידוד יזמות  עידוד מחקר  

 שיווק 

 וכנסים

פ  "שת  

 ל"בינ
*אחר  

 לשנה  כ"סה 

  ₪' מ 60

1 11.4 0.5 1 

 מרכז טכנולוגי

~34 
8.3 

 יזמות 
 צעירה

 פ ואקדמיה"מו

12.5 

בממוצע בשנה   ₪' מ 40  -בנוסף  
דלקים-אקדמיה בביו\פ"למו  

מכלל  20% -זוכה ב אילותאילת 
 RE -תקציבי הממשלה המוקצים כיום ל
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 אילותביצוע מול תכנון באילת 

 מטרות ומחוללי הפיתוח בעבודה האסטרטגית הקודמת

קשרה את פיתוח תחום ה 2007-התוכנית האסטרטגית ב- RE   ליעדי פיתוח אזורי 

 הגדלת כמות התושבים הקבועים באזור: הישג נדרש•

 RE -מקומות עבודה שיתווספו באזור על בסיס תחום ה: אמצעי מדידה•

 

 מחוללים אשר יכולים לתרום בטווח הבינוני והארוך להגדלת כמות התושבים  6הוגדרו

 :  וליצירת בסיס תעסוקתי

 פרויקט
ייצורי   

 חינוך
 תעשייה

 ניהול
המהלך   

 מיתוג 

פ"מו  

2007 

 יעדים ארוכי טווח

השנים הראשונות   5ב  

בניית תשתיות וניצול  

  הזדמנויות

 טווח בינוני טווח ארוך
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 אילותביצוע מול תכנון באילת 

 המחוללים 6 -סיכום ביצוע מול תכנון ב

 פרויקט
 ייצורי 

 חינוך

 תעשייה

 ניהול
המהלך   

פ"מו  
 ואקדמיה

2007-2011 

 מיתוג 

הצלחות בהעמדת התשתית  

הניהולית ובהעלאת המודעות  
 REלנושאי 

בתחום   Industry Expert -מעמד כ

 ל מוצלח"וכנס בינ

גיבוש בסיס יכולות סביב תכניות  

.  ל מוצלח"לימודיות וכנס נוער בינ

 עדיין ללא אימפקט משמעותי    

, זכיה במכרז והזנקת פעילות המרכז הטכנולוגי

סביב  RE-קשיים ביצירת ציר מחקר ואקדמיה ב

 מכון הערבה

חסמים מבניים במשיכת  
 לאיזורהתעשייה 

,           חלוציות בייצור•
Pipeline עתידי משמעותי 

 ...(רגולציה)פריצת חומות •
 (אחר REולא ) PVממוקד •

 טווח בינוני טווח ארוך
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 אילותביצוע מול תכנון באילת 

 פרויקטי ייצור :מול תכנוןביצוע 

בשנים האחרונות מוקדו המאמצים בציר הייצור בהנחת הבסיס לפעילות ייצור משמעותית 

 משקיעים, (APC) יזמות , מודעות :העמדת התשתיות הנדרשות לפעילות הייצור•

 הסרת חסמים בירוקרטיים ורגולטוריים•

 התמודדות עם מגבלות ההולכה•

 

סולארי בינוני חלוצי בקטורה שדה  :התחלת פעילות הייצור בפועל(MW5) ,  ייצור בשטחי קיבוצים

 וגגות באילת ...(רפתות)
 

בינוני-עשיר מתוכנן לטווח הקרוב פייפליין 

 MW200 -קרוב ל :מכרז/ ותכנון הקמה בשלבי פרויקטים •

 2015-2016סביב  " עצמאות אנרגטית"צפי ל -בהנחת פתרון החסמים•

 

 חסמי הייצור העיקריים כרגע: 

עלולה להקשות בטווח  , לאור החלטת הממשלה האחרונה לא צפויה להגביל בטווח הקצר -מגבלת המכסות •

 (חשש שחלק מהיזמים יוותרו עד הגדלת המכסות הבאה)בינוני 

פתרון מוחלט  , קיימים כלים לשיפורים מינוריים. MW120עלול להוות חסם בחציית קו  -י"בחחמגבלת ההולכה •

 לא צפוי בקרוב

 

צפוי להסתכם  בהאזורי האימפקט הצפוי לפיתוח  -בהנחה של פתרון החסמים :  

 Impact-2016 משרות קבועות 15-20-כשל ותעסוקה משכירות ושירותי הקמה  בשנה ₪' מ 7-10       
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 10 -אליפזMW 
 10 -גרופיתMW 

 8 -חריף נווהMW 

 10 -לוטןMW 

 5 -סמדר נאותMW 
 

MW60 
 

 60  -' שלב א -אזור תעשיה תמנעMW 

 ייצור: ביצוע מול תכנון

 אילות –פרויקטים לייצור אנרגיה סולארית באילת 

 ללא התייחסות לחסמי הרגולציה וההולכה :הערה

 צפי זמן להפעלה

 פועל

kW250 

MW5 
 קטורה

50%  0.85מגגות מיועדים באילתMW 

 
MW100~ 

 40MW -קטורה •

 ~ 10-15MW –עברונה •

 MW13 -יטבתה•

 

MW110-100~ 
 

 100 -' שלב גתמנעMW 

10 -? נאות סמדר בשדהMW 

MW40 
 שלב בתמנע '- 

 (כרגע בעיית הולכה)

 תכנון ראשוני תכנון מוקדם מכרז/תכנית מאושרת/תכנית בהפקדה שלבי הקמה

 שנים 5מעל  שנים 3-5 שנים 0.5-3 ~שחוד 0-18

גגות בקיבוצים: 

 100 -יוטבתהKW  

 50 -אליפזKW 

 50 -סמרKW 

 50 -לוטןKW 

50%   מגגות מיועדים

 850kW –באילת 

kW850 

 קיבוצים

גדולים  פרוייקטים
(>MW10) 

MW6.21-6.16 
 5 –תמנע בשטח במפעלMW-10MW 

 10.8 -סמרMW 
 לייצור  פרויקטים כ "סה

 (שנים 5)בהיקף מצטבר 

 190MW~: של
 

 רישיון צפוי להתקבל השבוע

 גגות
 כיום אילותצריכת החשמל בחבל אילת: MW130 

ובהנחת פתרון חסמי רגולציה  )הקיים  הפרוייקטיםתכנון י "עפ

 2015-2016 לקראת " עצמאות אנרגטית"הגעה ל(  והולכה
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MW160~ 

 ייצור :תכנוןביצוע מול 

 בתכנון פרויקטים לייצור ציבורי   אילותשל חלקה 
 בישראלאנרגיה סולארית של 

 צפי זמן להפעלה

 פועל

MW5 

 תכנון מוקדם מכרז/תכנית מאושרת/תכנית בהפקדה שלבי הקמה

 שנים 3-5 שנים 0.5-3 ~שחוד 0-18

MW200~ 
 

MW206 (132 רישיונות )  למתקנים

 החשמל  י רשות "בינוניים שאושרו ע

 
ל"צה- MW2  בשלבי הקמה ראשוניים

 (מערכות קטנות 48)על גגות בבסיסים 

 

 

MW800-600~ 
 

 מתקנים גדולים/ תחנות כוח  (MW)  
 (מכרז הקמה)סולארי  -בעיקר תרמו : 250אשלים 

סולריבתרמו 120 -צאלים 
 ב 100 –אוריםPV 

ב  60 -משאבי שדהCSP 

ב   50 -שורשPV 

ב  40 -נבטיםPV 

 ב  35 -זרועהPV  

 נתקע  200 –דימונה? 

(בוטלו  -צומת הנגב ורמת נגב?) 

 
ל"צה- MW28  (נבטים, שיזפון, נחשון)לשדות בבסיסים...           

 בשלבים ראשוניים של הכנה למכרז
 

~20 MW למתקנים קטנים נוספים 

MW75 .20 

 כ  "מתוך סה אילות-אילתשיעור הייצור של
של אנרגיה   MW1,000-1,200במצטבר  

 :סולארית מתוכננת בישראל

איילות  
 

שאר  
ישראל  

 (  'וכד ג"רמהחוות רוח )לא כולל טכנולוגיות אחרות , לא כולל ייצור פרטי בגגות, בהנחת פתרון החסמים: הערה 

 TFמחקר , משרד התשתיות: מקור

15-20% 

80-85% 
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 פ"מו: תכנוןביצוע מול 

 פ"המוהתקדמויות עיקריות בתחום 

 ערוצי פעילות 3מתקדם ב המרכז הטכנולוגי 

  Pipeline -פרויקטים ב 4-5כיום  -חממות•

 מחקרים השנה 4-5 -צפי להשקעה ב -יישומיאקדמיים בעלי אופק מחקרים •

 מספר פרויקטים בתהליך -שדה הניסוייםהפעלת •

 (ל"פ עם גורם בינ"כשת)מתקיימים מגעים ראשוניים לבחינת היתכנות להקמת מרכז אימות  -בנוסף•

 

(משאבים, אקדמיות)קשיים בבניית תשתיות לצמיחת הפעילות  :מכון הערבה 

 פ אזורי"בעיקר סביב תכניות שת פרוייקטים•

פ אפשרי  "נבחן שת. עם בן גוריון תקוע פ"השת -...(מחקר, תואר שני)פ אסטרטגי עם מוסד מוביל "לא הושג שת•

 מקנדה   Yorkאוניברסיטתעם 

 אך קושי רב במשיכת חוקרים בתחום, REהוקם מרכז מחקר •

העדר תשתיות מחקר ומגורים 

  קושי בגיוס משאבים 

אתגר משמעותי -בשילוב המרחק הגיאוגרפי... 

 

גורמים מקבילים מקדמים את תחום האנרגיות החלופיות  : פ"תחרות בין מוסדות בתחום המו 
 ..(אנחנו לא לבד )
 

הצפי לתושבים חדשים באזור, בהיקפי הפעילות החזויים במרכז הטכנולוגי        : 
 [תושבים 15-45]יזמים שיעברו להתגורר באזור  5-15 -כ

 (                                     סטודנטים-בעיקר תושבים זמניים)האימפקט הדמוגרפי הצפוי של מכון הערבה שוליImpact 2016 
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 פ"מו: ביצוע מול תכנון

 מכון הערבה

1996: נוסד ב 

 ('ירדן וכד, פלסטינים, ישראל)שיתוף פעולה אזורי  פרויקטיהסביבה משלב תכניות מחקר עם מכון הערבה ללימודי 

 חקלאות ו :מרכזי מחקר 2כולל- RE 

 לאחרונה נבנתה תכנית אסטרטגית רב שנתית סביב The Center for Renewable Energy and Energy Conservation (CREEC)   על פיה

  RE -אמורות להיבנות מחלקות התמחות במסגרת מרכז המחקר ל

 

 התרחבות בשנים האחרונות: 

2007 

שיפוץ המבנים 

ומעבר למבנים  

 חדשים

הרחבת  

 המעונות

2008 

נפתח המרכז  

לאנרגיה  

 מתחדשת

הרחבה של 

המשרדים והקמת  

 מעבדה הראשונה

מספר החברים  

באגודת ידידי  

50-המכון גדל ל  

2009 

הרחבת מעונות  
 הסטודנטים   

60-ל  

Mindset? 

 חסמים אקדמיים
 
קושי במציאת , תשתיות מחקר

 ...(תארים שניים)שותף בכיר 

 חסמים פיזיים
 
תקציבים  , תשתיות מגורים

 ...(תרומות, מועצה, ג"מל)
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 פ"מו: ביצוע מול תכנון

 מרכז מדע ים המלח והערבה

 רקע 2007-2011התפתחויות 

  פועל לאורכו של ים המלח והערבה וחוצה ארבע רשויות

 אילותערבה תיכונה וחבל , תמר, מגילות: מקומיות

 מחקרי אקלים, מדעי הרפואה: תחומי המחקר ,

,  בוטניקה, תשתיות ים המלח, מים, גיאולוגיה, תשתיות

, ביוטכנולוגיה, אקולוגיה, איכות סביבה, זואולוגיה

חינוך  , ארכיאולוגיה, מורשת, תיירות אקולוגית, חקלאות
 RE -סביבתי ו

משיג בהדרגה מעמד בזירה האקדמית הרלוונטית, מומנטום חיובי בשנים האחרונות 

 עם מרכז המדע ואתר אינטרנט TFראיונות : מקור

 (2011)מקורות התקציב 
 ממשלתי

33% 
 תומכים
16% 

מענקי מחקר 
 תחרותיים

49% 

 ל"מענקים בינ
2% 

  6-זכיה ב•

הצעות מחקר  

 בכל שנה

 משרד המדע•

 נגב וגליל•

 פ אזורי"שת•

 7.2 איזוריותמועצות •
  ₪' מ

Phd, 4 

Phd, 13 
תמיכה 
6, וסטודנטים  

תמיכה 
22, וסטודנטים  

10 

35 

 ח"ש' מ 1.5

 ח"ש' מ 7.2

2007 2011 

 תקציב

א"כ  

CAGR 

48% 

36% 

38% 

34% 

 בתקציב 48%צמיחה שנתית ממוצעת של 

 בצוות החוקרים 36%של   צמיחה שנתית ממוצעת  ,

 מחציתם מתגוררים באיזור

 בצוות התומך  34%שנתית ממוצעת של צמיחה

 מתגוררים באיזור 60% -כ, ( טכנאים, סטודנטים)
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 חינוך ומיתוג: תכנוןביצוע מול 

 התקדמויות עיקריות בתחום החינוך והמיתוג

 בתחום ה  אילותנבנה מעמד מרכזי לאיילתRE והועמדה תשתית לפעילות חינוכית 

בעיקר סביב הכנסים ותחרות הנוער   -ההצלחות המעשיות הבולטות בתחום החינוך והמיתוג 

 ל מוצלח בהשתתפות דרגים בכירים בממשלה ובתעשייה"כנס בינ•

 ל"ל בשיתוף ארגוני נוער שוחר מדע בינ"נוער בינתחרות •

 על סדר היום של התושבים   REשמעלה את פעילות המנהלת ונושאי  ('מופע וכד)העיסוק הקהילתי סביב הכנס •

 (  בעיקר סביב הכנס)פעילות תקשורתית •

 הכשרת מורים ובניית תכניות העשרה לתלמידי יסודי עד תיכון•

 פעילות נקודתית באילת וסמר של ביקורי סוקרים להתייעלות אנרגטית: התייעלות אנרגטית•

 לתלמידים מצריך המשך השקעה בהסרת חסמים במשרד החינוך  תכניות ההעשרה קידום 

מעט דגש על תיירות סביב  -עד כהRE (בשלבי תכנון) 

 לאזור                                                  לפעילות בציר החינוך והמיתוג ערך חשוב להעלאת המודעות

 החשובה להמשך הפעילות גם בצירים האחרים  "(מגנט)"וליצירת אוירה אזורית מאפשרת 

 הקבועה באופן ישירכמות התושבים את להגדיל ציר זה מוגבל ביכולתו 

 ל"כנס ותחרות נוער בינ
 ס"תכניות חינוכיות לבתי

Impact 2016 
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 חינוך ומיתוג: ביצוע מול תכנון

 תמצית: החינוך והמיתוגתחום בפעילויות 

 ל"כנס בינ קהילה ותיירות

פעילויות  

 עיקריות  

, מיתוג: אימפקט אזורי אימפקט
 RE -מעמד ומודעות ל

 ( כולל קהילה מקומית)

המשך   :בהמשך

הפקה עצמאית  , הרחבה

 (מקור הכנסה)

 

עשרות : בטווח הארוך

מרכז מבקרים  , קבוצות

 והעסקת רכז ומדריכים 

 גם בקרב משרדי לעניין

הממשלה הרלבנטיים וגם  

בקרב חברות פרטיות 
(Siemens) 

פלטפורמה  : בהמשך

 (?והכנסה)רחבה יותר 

 ל"כנס ותחרות נוער בינ

 חדשנות טכנולוגיתהצגת  ,

הזדמנויות עסקיות והפנית  

וזרקור על מדיניות ויישום  

בתחום האנרגיות  

 המתחדשות

 כנסים  4: עד כה

, בהשתתפות אנשי עסקים

, יזמים, חברות מובילות

ממשל הזנק ואנשי חברות 

 ומדיניות מהארץ ומהעולם 

משתתפים בשנה  1,700 -כ

האחרונה באילת והופק 

 בעזרת חברה חיצונית

 עובר   ת"התמלבקשת

 שנתילפורמט דו 

 אתר ( ושידרוג)השקת

וריכוז מידע לגבי   המינהלת

 הפעילויות המקומיות

  הגברת המודעות להתייעלות

השתלבות בקמפיין   -אנרגטית

 (אילת)התייעלות אנרגטית 

כרגע  , קיים ביקוש -תיירות

עדיין בשלבי תכנון ובדיקת 

:                היתכנות כלכלית

נבנתה פרוגרמה ותכנון  

התקציב ובימים הקרובים 

עם יועצת  הפרוייקטהזנקת 

 תיירות

 

 אנרגיות  בנושא  תחרות

ממקורות מתחדשים 

המתקיימת במקביל לכנס 

 ל  "הבינ

 מדינות לצד נוער  16מ נוער

כולל סיורים  )מישראל 

 (אילות -באילת

המינהלתי "מאורגנת ע 

'  בשיתוף קמפוס אילת של אונ

 פלתיאלר צבי "ד, בן גוריון
 Network for -וה (אורט)

Youth Excellence העולמית 

ל  "בין תחרויות הנוער הבינ

הבודדות המאורגנות  

 ומרוכזות בישראל

 

 ס"חינוכיות לבתי תוכניות

  תשתית ודריסת רגל

 בתכניות משרד החינוך

תכניות  :בהמשך

,  פ למדא"שת, העשרה

משרות הדרכה ומרכז  
 ) ?)הכשרות מורים 

 פיתוח מערכי העשרה בתחום

המדעים והאנרגיה הסולארית 

 לגילאי היסודי והתיכון

  מורים   11גובש גרעין של

יסודי  ס "בביוהועבר פיילוט 

להטמעה  הכנות . באילת 

 נוספיםס "בבתי

פ עם חברת  "תחילת שת

משולבת סביב תכנית  -למדא

ומקיפה בנושאי התייעלות  

 סולאריתאנרגטית ואנרגיה 

 תלמידי תיכון בעבודות שיתוף

מחקר בנושא אנרגיה 

כחלק מפרויקט  )סולארית 

 (לבגרות
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בחינת האימפקט התעסוקתי והדמוגרפי המשוער בכיוון              
 2016 -"עסקים כרגיל"

 עסקים כרגיל"בכיוון( " תסריטHigh )–  עובדים מהווים שליש מהיעדים המקוריים   50 -לכהגעה

 (כולל משפחות העובדים)תושבים חדשים  60-100 -שמתורגם ל

 (לא מקומיים)שיעור העובדים שהגיעו לאזור בשביל התפקיד * 

 פ"הנחות פורטו בפרק מו**   

15-20 

 פרויקטי
 ייצור

2016 
 כ"סה

כולל משפחות  
(X3) 

תושבים  

 נוספים ישיר

הנחת           

 *:חדשים% 

60-100 

N/A 

9-12 

3-4 

50% 

15-30 

5-10 

100% 

10 

3 

33% 

15-45 

5-15 

100% 

12-15 

4-5 

25% 

 מפעל
 תעשייה

 חינוך פ"מו מינהלת
 ותיירות

יזמות/חממות  
(מרכז טכנולוגי)  

ה 
ק
סו

ע
ת

ת 
מו

קו
מ

ת 
פ

ס
תו

(
ה

ע
בו

ק
) 

15-20 

55-75 

5-15 

20-30 

10 (?) 

 חוקרים 5-10 15
 

(+15-20 
 (סטודנטים ותמיכה

+ 
סטודנטים   50-60)

 (ותמיכה

 חוקרים 20-25

5-8 (?) 

8 0 

100 

40-60 

120-150 

 (2017 -ל) 2007 -היעד שהוגדר ב=  2016תחזית אימפקט תושבים קבועים צפויים = 

20-35 

 (ללא תעשיה)

** 
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 RE -בניית מעגל חיובי למינוף האימפקט מ :הרחבת מטרת העל

 צמיחה דמוגרפית
 ,תושבים חדשים)

 (חוזריםבנים , שימור

RE 
Traffic 

 תעסוקה
פעילות כלכלית  

 ומודעות לאזור

 מטרת על מורחבת
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 נושאים לדיון

 נקודת המוצא1.

 ובישראלמתחדשת בעולם אנרגיה  1.1

 ביצוע מול תכנון: אילותאילת  1.2

 

 כלים ואפשרויות בכיוונים המוגדרים2.

 

 סיכום ומשמעויות3.
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 תפקידה של אנרגיה חלופית בפיתוח אזורי במקומות אחרים בעולם

RE בדגש על פיתוח אזורים המרוחקים ממרכז עירוני  , הולך ותופס תאוצה בעולם ככלי לפיתוח אזורי

(Rural / Non-metro)  

 ...(קפריסין, הודו)והן במדינות מתפתחות ...( ב"ארה, אירלנד, UK)המגמה קיימת הן במדינות מפותחות  •
 

 North East Englandהתכנית הבולטת בדגש על אזורים מרוחקים היא התכנית של •
 

 :קיימת בשני היבטים כלכליתפעילות  -ל REהתייחסות לפוטנציאל התרומה של •

יצירת מקומות תעסוקה, שירותיםשכירת , שכירות קרקע -ישירה 

תיירותבדגש על , יצירת פעילות כלכלית באזור – עקיפה  

 האימפקט האזורי בתכניות פיתוח אזורי סביבRE מתמקד במספר אלמנטים חוזרים: 

 (  הקמה ותפעול)מקומות תעסוקה חדשים סביב הייצור יצירת •

ולמינוף "  אנרגיה ירוקה"-ליצירת מודעות הקהילה המקומית לתחום הקהילה בהשפעות על ה•

 המדינה/ להשגת מודעות הסביבה הרחוקה יותר  התיירות

בתכנון פיתוח אזורי  לא זוהו כציר מרכזי ( כולל חינוך)פ וידע "מו, בסביבה עירונית RE -בניגוד ל•

 מחוברים למרכז עירוני/ במקומות שאינם מרכז עירוני  REסביב 

פ וחדשנות מהווים  "שפעילות מובספרות המקצועית לכך קיים ביסוס נרחב  -ולמרות זאת•

 מרוחקיםקטליזטור להתפתחות כלכלית של אזורים 

   Planning for renewable energy- UK, ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY AND ITS IMPACT ON RURAL DEVELOPMENT IN CYPRUS, Towards green growth OECD :מקור

 ייצור

 מודעות

 ידע
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 REצירי פעולה מרכזיים בבניית אימפקט כלכלי ותעסוקתי סביב  3

 פ"מו

  (?)הכשרות מקצועיות

 הסרת חסמים 

 גיוון טכנולוגיות

 ידע

 אקדמיה

 מיתוג

 חינוך וקהילה תיירות

 מודעות

 ייצור

 בתמנעתרמו 

 מרכז טכנולוגי ומעבדת אימות
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 קיים

גגות וקבוצים  : ייצור 

 קטוָרה שדה חלוצי 

של  פייפלייןMW200   
ללא התחשבות )

 (במגבלת ההולכה

 שחרור חסמים

בחינת  

 האפשרויות  

 מסה/בביודלקים

  שעת כושר

      בביודלקים

עם פוטנציאל  

לאימפקט 

 משמעותי

  ערך בגיוון

טכנולוגיות  

,  מיתוג)השטח 

 (יתרון יחסי, פ"מו

 פוטנציאל לבניית

עמדה ייחודית  

 ברמה העולמית

 "(חלון ראווה)"

 שאלת

 ...היתכנות

 הפעולה תוכנית –ייצור 

 יעד
2016 

  מימוש מקסימום

קיבולת ייצור מתוך  
MW200 בפייפליין 

פתרון בעיית ההולכה 

האימפקט  מיקסום

האזורי ביצירת 

מקורות תעסוקה  

והכנסה באזור 

ומשיכת תושבים  

חדשים           

 (קבועים או זמניים)

        גיוון טכנולוגי

 ( אם יתאפשר)

 הייצור  פרויקטימינוף

לדחיפת צירי הידע 

 והמודעות

B u i l d i n g  B l o c k s 

  טיפול במגבלת

הקמת  : ההולכה

צוות בראשות 

ראש המועצה  

למניעת הקפאת  

הייצור בטווח  
שיח עם  –הקרוב 

משרד התשתיות 

והמשרד לפיתוח 

 הנגב

 

 מפתח לעמידה ביעדים= 

  מיקסום
 האימפקט

 (שיווקי, כלכלי)

 תשתיות  קידום

מחיה ומגורים 

לעובדי הקמה  

 -חיצוניים זמניים

? חברת הסעדה

 ...? הסעות

 ההישגים  מינוף

שיווקי מול  ככלי 

שיווק   -יזמים

מערך השירות  

י  "הניתן ע

 המינהלת

שדה  , והמועצה

,  חלוצי בקטורה

 ... כנס

 

 

 '  טכנקידום 

 בתמנעתרמו 

  אימפקט תעסוקתי

משמעותי וערך בגיוון  

טכנולוגיות            

פ  "מו, מיתוג)

 ...(תיירות, ואקדמיה

  גיבוש מאמץ

משותף להכרעה  
 :לטובת תרמו

,  המינהלת, המועצה

שיכון ובינוי וגרמים 

אחרים בעלי אינטרס  

בקנה אחד  )משותף 

עם העדפת משרד  

התשתיות ורשות 

 (החשמל

  בחינה מול רשות
 המים לגבי  

K600-1,000 ב"קו  

מים שפירים  

 לתעשייה

 

 ייצור
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 אילות-סיכום האלטרנטיבות לגיוון טכנולוגיות הייצור באזור אילת

 (דלק) ביודלקים (חשמל)ביומסה  (חשמל)רוח 
 ההולכהאין תלות בחסם 

 של חברת החשמל  

  תחום במוקד עניין לאומי 
 (המסלמרות סוגיית )

 זיקה גבוהה לאזור  : 
פ מסחרי מתקדם עם "שת, תנאי שטח

סביב הקיקיון   יטבתה
(Biofeulsalternatives  ) 

ביטבתהנולד " -ערך מיתוגי גבוה" 

מ 4-כ: מפעל בהשקעה סבירה$ ' 

 חוסר בהירות סביב אישורי רגולטור

 לבחינה -לגידול מאסיבי של צמח רעיל 

תלות בבעיית הולכה 

תחום משמעותי בעולם, 
 פחות מתקדם בישראל

זיקה גבוהה לאזור: 
 אשל זקוף, תנאי שטח

  ערך מיתוגי גבוה סביב האשל הזקוף 

 (בניגוד לסולארי)מאפשר רציפות ייצור 

מקדמת  י"חחCofiring  בתחנות

תחנה ייעודית מצריכה השקעה  , מרכזיות

 (?משקיע פוטנציאלי)של משמעותית 

 פוטנציאל רווח גבוה שלK800 ח  "ש

 דונם 1000 -בשנה לקיבוץ 

  משרד התשתיות קבע

פוטנציאל מוגבל  שקיים 

עיקר המאמצים , לייצור

 מתרכזים בגולן  

 נ"ככהבטווח הקרוב                             

עדיין חסמים רגולטוריים                 

בעיקר סביב                       , משמעותיים

 שדה התעופה המתוכנן 

X ? X 
 "יד על הדופק"

 + גידול זרעים
 ביודלקיםמפעל 

 גידול זרעים

  מפעל מצריך מסה
-K10קריטית של 

 דונם 20

  עלות הקמה
M4$(?) 

  פוטנציאל 
 עובדים 25 -ל

 החלPilot    

 לקראת ייצוא  

נדרשים כ- K5  

 דונם

  הכנסות ממכירת

 תוצרת חקלאית

לבחינה :JV   עם

 ערבה תיכונה

  ? 
 ,  אור ירוק

 חידוד סוגיית הרגולציה

  קוגנרציהמפעל 

באזור תעשיה  

 אילת\תמנע

 מתקן  
 "חלון ראווה"

MW5~ 

 כחתחנת   
ייעודית גדולה 

(MW20-50 )

 תעשייתי לאזור 

  טווח רחוק בלבד

 (חסם הולכה)

 משקיעדרוש... 

  מתקן ייעודי 
עבור   Pilot-כ

 חברה יצרנית

חסם הולכה? 

 מ 15מעל '₪  

 השקעה

דרוש משקיע... 

 

  ג"חואספקת 
 Cofiring -ל

 גידול חקלאי

מאסיבי של אשל  

זקוף לתמיכה  

-במאמצי  ה
Cofiring  י"חחשל 

  נדרשת בחינה

כלכלית פרטנית  

ובחינת ישימות מול  

 י"חח

? 
 "יד על הדופק"

? 

 חלופות חלופות
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 החסמים המרכזיים בציר הידע: נקודת מוצא

 חסמים

 ובאוצר י"במתתלות  על  -קושי מול בן גוריון

 אקדמי \רקע פוליטי 

ריחוק גיאוגרפי 

  העדר יכולת לממן

 חוקרים

ריחוק גיאוגרפי 

Mindset מכון ערבה 

העדר תשתיות מחקר 

  העדר יכולת לממן

 חוקרים

המתנה להערכת הביקוש  
(E&Y ) ולהכרעת אגף

 תקציבים

 כישלון במציאת
שותף ופתיחת מסלול  

 לתואר

 כישלון במשיכת חוקרים
 והקמת תשתית מחקרית

 -מחקר במכון הערבה סטטוס

 חוקר אחד  

 

ו  פ"מ

  חיפוש שותף 

ה י מ ד ק  א

  גישוש ראשוני מול

   י"מת

ת ו מ י א ת  ד ב ע  מ

 איך משפרים עמדות בציר הידע  

 ....? על מנת להסיר חסמים

 ידע



מ"בע פורסייטכל הזכויות שמורות לטריגר . חסוי  32 

 קיים

 מרכזRE  במסגרת

בפועל   -מכון הערבה

פעילות בעיקר של  

חוקר אחד המפוצלת  

בין מרכז  מדע ים 

ומכון  והערבההמלח 

 הערבה

  ללא מוניטין בולט
 RE -בתחום ה

פ  "מוסינרגיה של פעילויות 
 באזור REמוכוונות ואקדמיה 

                              REריכוז המחקר ב 

 והערבהבמרכז מדע ים המלח 

יורחב בהמשך 

 הפעולה תוכנית –פ "מו

 ללא פעילות מרכז טכנולוגי, פ המחקרי"התייחסות לפעילות המו

 יעד
2016 

פ  "תשתיות מו

 מתקדמות

 מוניטין והכרה גיבוש

בזירה האקדמית  

 הרלבנטית

פ מפותח המעסיק "מו

מספר חוקרים 

 במשרה מלאה ומושך

  מאסטרנטים

ודוקטורנטים המגיעים  

 לאזור

 ביצוע מחקרים

משמעותיים וזכיה  

 בגרנטים

B u i l d i n g  B l o c k s 

ריכוז תחומי המחקר הנוגעים ל- RE 

 המלח והערבהבמרכז מדע ים 

 מינוף פלטפורמת מרכז מדע ים

  גרנטים -המלח והערבה להתפתחות

עבודה מול  , עבור שיתופי פעולה

 (ויצמן)מכונים אחרים 

התחברות למשאבים ממשלתיים- 

דחיפה מצד  , באמצעות מרכז מדע

 המועצה מול הרשויות

  הכוונה של פעילויות מחקריות לכיוון
RE 

(  ערדום)פ חקלאי "גיבוש הזיקה למו

 ביומסה/ביודלקיםסביב 

 

 מפתח לעמידה ביעדים= 
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 מנותק/פ באזור מרחק"התמודדות עם המפתחות לבניה של מו

Key Success Factors ים המלח והערבה מרכז מכון ערבה 

/             למוקד תעשיה –חיבור לעורף אורבני 1.

 למשיכת חוקר סביבה אטרקטיבית

 ממשלתי לאורך זמן יכולת להתחבר לתקציב2.

 קריטית חיבור עם האקדמיה ליצירת מסה3.

 פ מתקדמות"תשתיות מו4.

.5Mindset  מוכוונות לתחום ה- RE 
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תחומים  

 שונים  

 פ"היערכות חדשה של ניהול המחקר בציר המו

 כיום חדשההיערכות 

פ בתחום האנרגיה המתחדשת חשיבות להצלחת המהלך"לריכוז מאמץ והכוונה של כלל גופי המו 

 (מתחייב בסביבות מנותקת )פ והאקדמיה "חיבור מרכיבי המו•

 (ממשלתיים ואחרים)פ "שיפור היכולת לרתימת משאבים למו•

 בהתבסס על יכולותיו  ,  פ"נראה כפלטפורמה הנכונה להובלת מהלך המווהערבה מרכז מדע ים המלח

הבעלים הנוספים של המרכז השותפים   3דורש גיוס נכונות  -הרלוונטיות והצלחתו בשנים האחרונות

 (תמר וערבה תיכונה, מגילות ) לאילות
 Capital Natureללא *

 REמחקר 

 מכון הערבה
 (משלים בלבד)

 
במרכז   REמרכז מחקר 

 והערבהמדע ים המלח 

 פ חקלאי"מו

סולארי 

 מסה/דלקיםביו 

אחר 

 פ"מו

  
תחומים  

   שונים  
תחומים  

   שונים  
תחומים  

 שונים  

 \ריכוז מאמץ
 הכוונה

 מכון
 הערבה

מרכז מדע ים  

 והערבההמלח 

 פ"מו
 חקלאי

25 בעיקר סביב  , איש

 מים ותמרים

מהפעילות סביב   10%-כ
RE (ביומסה, ביודלקים) 

 REמחקר  REמחקר 
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 קיים

הורכב סילבוס 

 לא נמצא שותף

 למסלול תואר אקדמי

שיתוף פעולה עם מוסד  

אקדמי במסלול לתואר 

 ראשון

 תשתיות מחקר
אוירה תומכות ומשיכת 

 חוקרים וסטודנטים

  משיכת חוקרים בשלב

ראשון גם ללא התחייבות  

 לאזורשל מעבר מגורים 

 למשיכת  מילגותהעמדת

 (?קנדה)סטודנטים 

 קריטית של  גיבוש מסה

 "(  מילייה)"חוקרים 

 למיתוג חיבור–               

הבלטת הייחוד  

חבילת , וההתפתחות

 ...שיווק

 הפעולה תוכנית –( מסלול לתואר)אקדמיה 

 יעד
2016 

 מסלול לימודיRE  מוכר

וייחודי שימשוך  

סטודנטים ישראלים  

 לתקופה משמעותית

 אקדמיה משיכת אנשי

לאזור                    

 (צוות תומך, חוקרים)

  כנסים מדעיים ושיתופי

ל אחרים  "פעולה בינ

הרחבת חילופי  )

 (?סטודנטים

 

 

 

B u i l d i n g  B l o c k s 

  בניית מסלול לתואר
בקמפוס   RE -ראשון  ב

קיימות חלופות  )אילת 

 (נוספות כברירת מחדל

כיווני בין  דו פ "שת

מחקר  : פ"אקדמיה למו

פ מדע ים  "והוראה עם מו

   והערבההמלח 

  הקמת מעבדת מחקר
                     מרכזית

 (הרחבה בהמשך)

 של מאמץ משותף

מרכז מדע ים , המועצה

המלח והערבה לגיוס 
 מחקרתקציב לתשתיות 

- Matching   בין תורמים

משרד  )לגורמי ממשלה 

,  ת"ות, פיתוח הנגב

 ...(תשתיות

 מפתח לעמידה ביעדים= 
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 בחיפוש השותף האקדמי" מגרש המשחקים"

הנדסת  

 דלקים/חומרים
 REניהול /כלכלת סולארי אצות

 מסלול

 תחום

תואר ראשון  
BsC)/(BA 

תארים  

 מתקדמים  
 

MsC) ,MA ,(PhD 

 חילופי
 סטודנטים

נראה שקיים צורך, בשלב זה עדין אין תחרות 

Pipeline דוקטורט בהמשך, טוב להנחיית עבודות תזה 

ב ן  ו ש א ר ר  א ו R -ת E 1 

 

 ?ל באילת"ניס הב"ביה

 ?ל אחרים"מוסדות בינ

 3 מסלול חילופי סטודנטים

  2 ?מוסד שאינו בן גוריון/ תואר מתקדם עם ויצמן          

ה נ ו ש א ר ת  ו פ י ד ע ב ת  ו ד ק מ ת ה ל ן  ו כ נ ה ל  ו ל ס מ ן: ה ו ש א ר ר  א ו  ת
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 "(תואר)"חלופות נוספות בציר האקדמיה 

תואר ראשון דרך 

 קמפוס אילת

פ עם מוסד  "שת

אקדמי חלופי  

 בישראל

פ עם מוסד   "שת

 ל"אקדמי בחו

"עם מרכז ים " חזית מאוחדת

 והערבההמלח 

 הייחודיות   לרציונאלהתחברות

גיבוש מסלול לתואר  : ת"של ות

    RE -ב

  אפשרות להשפעה על בן גוריון

משרד החינוך / ת "בעזרת ות

 תוך כדי גיוס משאבים

 מסלולMsC/MA –                
האקדמי ראשונה במוסד שנה 

ושנה שניה יישומית במרכז 

 והערבההמלח מדע ים 

זיהוי גורמים רלוונטיים למהלך :

 ?(...HIT)חולון /טכניון/ויצמן

  הכנת התשתיות הנדרשות

 ...(מגורים)

 תואר במסגרת מוסד אקדמי

 ?ל"בחו

 נכסים

 מורכבויות

 תשתית מוסדית קיימת 

 הקמפוס דיקאניתהתגייסות 

מינוף השקעות הקנדים 

 שטח ותנאי אקלים לעבודות

 מחקר בתואר מתקדם

ג"במל: תהליך אישורים ארוך ,

 ת בן גוריון"ות

דורש עיבוי תשתיות מחקריות 

  ללא ייחודיות מול מסלולים דומים 

קושי במציאת פרטנרים למהלך 

העדר תשתית מחקרית ומוסדית 

 אקדמיה

 –שיתוף פעולה עם מוסד אקדמי 
 חסות לתואר

י "סבירות נמוכה למתן תואר ע

י "הכרה ע/ מוסד אקדמי רציני 

 ג"המל

 אקלים לעבודות שטח ותנאי

 מחקר

 מועדפת חלופה 
 בחינת היתכנות לתואר מתקדם 

" קלף/ "' כתכנית ב  
  

 אפשרות מעשית 

 בעיקר לחילופי סטודנטים 
 ? X 

 Iעדיפות 
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 במסגרת קמפוס אילת   BAחלופות למסלול 

 ייחודי ממוקד REתואר ראשון במסלול 

 מסלול חלוצי בישראל 

 מתפתח בעולם(מוסדות ב  20–US ) 

ל                  "פ עתידי עם מוסדות בינ"בסיס לשת

 (?משיכת סטודנטים זרים)

... קושי וטווח זמן ארוך בקבלת   –אבל

 אישורים לפתיחת מסלול חדש

BA  מוגברבמסלול  מדעי החיים/ניהול RE 

 סמסטר מרוכז של קורסים במסגרת תואר

 ...(ניהול, מדעי הטבע)קיים בקמפוס אילת 

עדין לא נפוץ בישראל, מסלול נפוץ בעולם(?) 

 קרקע מתאימה בקמפוס אילת מבחינת היצע

 המסלולים

...אימפקט נמוך יחסית -אבל 

ה ה ו ב ג ת  ו ב כ ר ו  מ

י ת ו ע מ ש מ ט  ק פ מ י  א

 בן גוריון דרך פ עם"שת
קמפוס אילת במסלול   

 לתואר ראשון

ה   ר י ב ס ת  ו ב כ ר ו  מ

ך ו מ נ ט  ק פ מ י  א

 IIעדיפות  Iעדיפות 

"BA   בתחום האנרגיות המתחדשות נכון

         "וחשוב

 קמפוס אילת דיקאנית       

מסלול מוגבר נראה כדרך הנכונה להתחיל  "

 "את המהלך

 ר מכון הערבה"יו             
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 דוגמה -תוכניות לימודים לתואר ראשון בעולם 

 מוסדות נוספים הקימו   19ועד היום  2005משנת

 תוכניות דומות

רוב המוסדות הינם מוסדות ציבוריים ו-State collages 

סלולים ממוקדי מRE   מקנים לבוגרים יתרון בחיפוש

  :משרות בתעשייה

OIT    (Oregon Institute of Technology) 

 תוארB.Sc ב- 
Renewable Energy Engineering   

 (Renewable Energy Systemsבעבר )

OIT  בהוא מוסד טכנולוגי אקדמי המדורג-"top 10" 

תוכניתב שפיתח "המוסד האקדמי הראשון בארה  

 2005לתואר ראשון באנרגיות מתחדשות בשנת 

 בוגרים 50סיים המחזור הראשון עם  2008בשנת 

שנתית-4 תוכנית 

פיזיקה  , ייסוד בסיס במתמטיקה: בשנים הראשונות

 (ככל תואר אחר בהנדסה)וכימיה 

קורסים מתקדמים במערכות פוטו: בשנים מתקדמות-

-ביו, אנרגיית רוח, ניהול וחשבונאות אנרגיה, וולטאיות

 בניינים ירוקים ותאי דלק, מערכות תחבורה, דלקים

Utilities, consulting firms, 
manufacturing companies, 
government agencies, and major 
corporations that traditionally have 
hired mechanical or electrical 
engineers to fill jobs having an 
energy emphasis are now looking 
to collages to meet their 
professional staffing needs. 
(The New York Times) 

“Students view these programs as 
gateways to good jobs.  We can go 
into energy auditing, solar design, 
energy modeling. There are 
engineering firms looking for 
people like us. Photovoltaic 
manufacturers are coming here. 
Wind energy companies. And that’s 
just what’s going on around 
Portland.”       (OIT recent graduate) 

 

RE  

 ייחודי

מסלול  

 מוגבר
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עבור סגל ( אילות-לאילת)צבועים קביעת תקנים 2.

 ת"אקדמי מול ות

 

 לסטודנטים מילגותגיבוש סל 3.

 פ בהעמדת משאבים"גיוס מוכנות לשת1.
 ...(תשתיות מחקר, מילגות)

ת"עבודה מול ות 

משרדי ממשלה רלוונטיים 
 ...(הנגב והגליל, חינוך)

  תורמים 

סידור משאבים קיימים?   
 (?מרכז אימות? פ"מו)

 גוריוןבן ' אונימול  RE -חלוצי ב BAצעדים לבניית 

 משאבים ותשתיות גיבוש מסלול

2011 

ר
צי

 
מן

ז
ה

 

ניהול תהליך עבודת ההכנה בהובלת ראש המועצה 1.

 (  קמפוס אילת)מירי עמית ' פרופבשיתוף 
 תוכניתהקמת צוות מומחים לכתיבת מסמך •
 BAאיסוף מידע ופירוט השלד האפשרי לתכנית •

 אילות-פ עם אילת"הסבר הרציונל לשת•

פניה לנשיאת בן גוריון ולרקטור                   2.

 מירי עמית   ' בשיתוף פרופ

,  אילת בגיבוש המסלול /סיוע לצוות בן גוריון3.

הסכמה פנימית באוניברסיטה וכתיבת תכנית  

 לימודים

 לאישור תכנית לימודים ג"למלפניה 4.

גיבוש הסגל האקדמי                                    5.

 והערבהמול מרכז מדע ים המלח  פ"השתותכנון 

 שיווק המסלול   4.
ר ו ש י  א

ת י נ כ ת  ה

פ"אינדיקציות לשת  
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 קיים

Capital Nature- 

: תחילת פעילות

פגישות עם התעשייה 

בחינת , בישראל

.      רעיונות מחקר

כרגע מוקד הפעילות 

האדמיניסטרטיבי  

 באזור המרכז

  מגעים ראשונים

לבחינת מעבדת  

 י"מתאימות עם 

 מעבדת אימות
האימפקט האזורי של   מיקסום

 המרכז הטכנולוגי

 הפעולה תוכנית –מרכז טכנולוגי ומעבדת האימות 

 יעד
2016 

 מרכז בעל תשתיות

מחקר מתקדמות  

במסגרת מעבדת  )

 (אחר/אימות

  הישגים בפועל סביב

פרויקטים יזמיים  

ומחקריים וביסוס  

 מוניטין בתחום  

 אוכלוסיהמשיכת  

איכותית לאזור 

 ...(יזמים/ חוקרים )

ל"שיתופי פעולה בינ  ?

 (?...אריזונה)

 

B u i l d i n g  B l o c k s 

בעיקר , יכול להיות כלי בעל ערך רב

פ  "כמאיץ להתפתחות פעילות מו

 ואקדמיה

 כחלופה  י"מתמיצוי חלופת
  :מועדפת

חבירה לגורמים נוספים  •

 לתעשיהלהדגשת החשיבות 

? ת"תמ)בישראל והפעלת לובי 
 (?התאחדות תעשיינים

קשירת היוזמה לערוצי •

הדגשת   -פ"האקדמיה והמו

 הערך שבחיבור

תכנית ב"הכשרת הקרקע ל'  "
  ייצלחלא  י"מתבמידה והחיבור עם 

 מפתח לעמידה ביעדים= 

 המגדירה את נקודת   תוכניתהצגת

יועבר משקל  הזמן הנכונה בה 

 הכובד לדרום  

 פיתוח כלים שיווקיים מתקדמים

יתרונות  . למשיכת היזמים לאזור

, האזור התחברות לתכנית המיתוג
PR... 

פ עם גורמים נוספים  "הידוק שת

השמה   -"תפירת חבילה כוללת"ל

 סל ההטבות  , ס"שיווק בתיה, לבני זוג

 סל "בחינה לאפשרות ההרחבה של

 י המועצה          "ע" ההטבות

 מאמץ שיווקי מול לקוחות מטרה
 לקידום שדה הניסויים  

 ...(תחרות מתגבשת)



מ"בע פורסייטכל הזכויות שמורות לטריגר . חסוי  42 

 היוזמה הנוכחית –מעבדת בדיקות של מכון התקנים 

 רקע מקורות פוטנציאלים  לפעילות

 (  ?ושירותים)שטח  י"למתעל הפרק יוזמה להשכיר 
 :בעלת תפקיד כפול אימות הקמת מעבדת לשם 

לפיתוחים של חברות טכנולוגיות  Performanceבדיקת •

ומהירה יותר ( 50%עד )אלטרנטיבה זולה  -צעירות

 ל"לחלופה הקיימת כיום של בדיקות בחו

 לפיתוחים שהבשילו ועבור מתקנים מיובאים תקינה•

 בסיס ידע של רשת המעבדות ההקמה תתבצע עלTUV 

האימפקט הצפוי ממעבדה אחת לאחר שנה של הקמה 

 מהנדס  / ר "ברמת ד 2-3מתוכם , עובדים 10-15•

 (  קרקע/ מבנה )דמי שכירות •

 אקדמיה/ פ "פ עם מרכזי מו"בסיס למשיכת חוקרים ושת•

 כרגע בשלבי   -ממקורות שונים ₪' מ 6להקמה דרושים

 בדיקת ביקוש לצורך הכרעה של אגף התקציבים

 
מעבדת אימות זוהתה ככלי חשוב לקידום חברות טכנולוגיות ישראליות צעירות 

למינהלתמקור הכנסה , איכותית' אוכמקומות תעסוקה למשיכת : יוזמה בעלת פוטנציאל במספר רמות  

 כרגע בהמתנה לניתוח הביקוש. פ ואקדמיה"פ במו"וכלי למשיכת שת

 יאנג&ארנסט, י"מת: מקור

 ממקורות שונים ₪' מ 6 :כ ההשקעה"סה

חברות  

טכנולוגיה  

 מקומיות 
/  יצואנים )

(שוק מקומי  

 יבואנים
 בנקים 

אישור  )

(להשקעות  

בדיקות 

חיצוניות  

לחברות 

 זרות

התקינה בעולם  

 -מתפתחת

אינטרס לאומי  

 לקדם  

 פעילות רבה
 "(.  קהל שבוי)" 

כיום מכירים  

 במעבדות זרות

אינדיקציות  

 לצורך קיים

סבירות  

 נמוכה

מכון  
התקנים

25%

משרד  
ת"התמ

25%
משרד  

התשתיות

17%

משרד  
האוצר

33%
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 בחיבור הערוצים סינרגיות  –גיבוש אשכול בתחום הידע 

 חוקרים
 /סגל הוראה

 מחקר
 צוות מקצועי

 תשתיות
 מחקר

 תשתיות
 מחקר

 תשתיות
 מחקר

 סטודנטים
 'שנה ב

 סטודנטים
 תשתיות
 מחקר

 פ  "מו
 

מרוכז במרכז  

 מדע ים המלח

   והערבה

 אקדמיה
 

תואר ראשון עם  

 קמפוס אילת

שדה  

 ניסויים

Capital Nature 

 מעבדת
 אימות

 /ממשלה)
 (עצמאי

                            סל אטרקטיבי לחוקר

 (עמיתים, עניין, משרה)

  תשתיות מחקר

 אטרקטיביות משותפות

  קשרי גומלין עם

 התעשייה

 אופק בניית

תעסוקתי  /לימודי

 לסטודנטים

 חוקרים

 מעבדות

 סטודנטים
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 (Hub)הקמת מעבדת מחקר מרכזית  -מחולל מרכזי בגיבוש האשכול

י הקמת מעבדת מחקר מרכזית מתקדמת ממוקדת "בניית מסה קריטית עRE 

 מודלHub-  משאבי תקציב וידע מגורמים שונים   ותאגםתשרת מספר ערוצים בציר הידע 

  מרכז מדע ים המלח

 והערבה

(ערדום)פ חקלאי "מו 

חקר הימים 

ו מ י  ר ק ו  פ"ח

 שרותי Beta site 

ם י י ו ס י נ ה  ד  ש

 הנדסה –סגל בן גוריון 

 סגלRE - קמפוס אילת 

עבודות מחקר סטודנטים 

ה י מ ד ק  א

 אימותמרכז 

  Performanceושירותי  

  Matchingמודל 
 מדינה   –תורם 

 ?,נגב גליל)
 ?  אקדמיה

 ....(? שיתוף פעולה אזורי

 קמפוס 
 אילת

 אחר מינהלת

ה י י ש ע ת  ה

1.5-2 
 ' $מ

 מעבדת מחקר
 RE -מרכזית ל

 מיקום פיזי
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 קיים

ל מוצלח"כנס בינ 

כנס נוער מוצלח 

 פעילות קהילתית

בעיקר סביב הכנות 

 (נקודתי)לכנס 

  תוכניות

קהילתיות  

 לילדים

שילוב  

  האוכלוסיה

 הבוגרת

שיתופי פעולה  

 ל"בינ

מיתוג  

 ותקשורת

  השתלבות

 -בטרנד העולמי

חבירה 

ל  "בינ לאירגונים
(Ecoschools)... 

"  גאווה

 -"קהילתית

השתתפות  

נבחרת מקומית 

ל  "בתחרויות בינ

 ...(סולארי מירוץ)

בחינת   -ל"כנס בינ

שיתופי פעולה  

עם כנסים 

מקבילים בעולם  

 ...(  דו שנתי)

 השקעה במיתוג

כלי אסטרטגי  כ

להשגת בעלות  
" Ticket" -על ה

 (  גם מול מתחרים)

 תכנית מיתוג

לרבות  , צ"ויח

פעילויות  

,  תקשורתיות
" REמפות תיירות "

 'וכד

  הרכבת מצגת

למשיכת מקצועית 

יזמים ותושבים  

 לאזור

 הפעולה    תוכנית –וקהילה חינוך , מיתוג

 יעד
2016 

 גיבוש זהות קהילתית
 REסביב 

עמק השמש" -מיתוג כ  "

 ברמה הלאומית

  מינוף פירות המיתוג

והזהות הקהילתית  

ליצירת התנאים  

המאפשרים במהלכים 

 המרכזיים 

 

B u i l d i n g  B l o c k s 

  פיתוח תכניות

ברמה הלאומית 

המשלבות בין  
 :מסגרות

תחרויות בין 

ס בהובלת  "בתי

 'וכד אילות-אילת

  שילוב התעשייה

במסגרות 
 :החינוכיות
התקנות  

 ...ס"בבתי

 המשך היוזמות
, חינוך :הקיימות

...  קהילה

האימפקט הצפוי  )

מהכשרת מורים  

 -מוגבל נ"ככה

לבחינה במסגרת 

 (גמול השתלמות

 

 

 מפתח לעמידה ביעדים= 

 פורום הקמת

קהילתי 

שישתתף 

בהובלת 
 המהלכים 

מינוף שילוב  )

 (צ"בחלהקיבוצים 

  הרצאות וחוגי

/ בית למבוגרים 

פעילויות  

 למשפחות

שילוב התעשייה  :

קבוצות ניסוי  

לטכנולוגיות  

 חדשות  

 

 

 מודעות
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אזורי  בעולם בבניית אימפקט מיתוג וקהילה כציר משמעותי 
    REשל   Ticket -הבעלות על המשמעותי ובשמירת 

מתחיל ונגמר בזה   הכל, מיתוגהמחולל החזק לפיתוח אזורי סביב אנרגיות מתחדשות הוא "

 ת"התממשרד , אבי פלדמן"                              אילותוזה צריך להיות עיקר המאמץ של אילת 

“Community life and identity are the major motives for migration from the urban 
center to the rural periphery in Israel…”   Sara Arnon, Shmuel Shamai 

 ייצור

 מודעות

 ידע

 בעולם מצביעות על החשיבות שבשילוב מתמשך של הקהילה   תוכניות
 "זהות אזורית"כדי לבנות  REבתכנון ובאסטרטגיה האזורית סביב 
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 ס"פיתוח מערכי תיירות בבתי
 REסביב 

 מיתוג וקהילה, מרחב אפשרויות הצמיחה בפעילויות חינוך

,  דרושה הטמעה)מערכי לימוד 

 (?התרחבות לגני ילדים

השתתפות תלמידים מצטיינים בתחרויות  

 (?כיום רק במסגרת כנס נוער)ועולמיות ארציות 

 תלמידים –פ אקדמיה "שת

 (?פוטנציאל נוסף, ביטבתהס "סביב ביה)

 פעילויות נלוות לכנס  

 (קיים פוטנציאל נוסף)

 – ה"בפסגקיים )הכשרת מורים מקומיים 
 (?האם יש פוטנציאל נוסף, אימפקט מצומצם

 לא קיים

 חלקי/ בשלבים ראשונים 

 ס בישראל"תחרויות בין בתי

 פורום תכנון וביצוע קהילתי

 הכשרות מקצועיות

 חוגים קהילתיים/הרצאות

 ס הירוק"תחרות ביה

 ס"התקנות בשטח ביה

 פעילויות

 קהילתיות

ל לקידום נושאי  "בינ באירגוניםהשתלבות 

 (?ברקע/בחזית)סביבה ואנרגיה 

 קבוצות ניסוי לטכנולוגיות חדשות

 ס היסודי"יריד מדעים בביה

 יריד עבודות חקר

 כנס נוער

 (?פ עם כנסים בעולם"אפשרות לשת)ל "כנס בינ

 שילוב הורים וילדים לכתיבת תכנים למדריך הטיולים הסלולרי

 (?ל"בינ/ ילדים  -פוטנציאל להרחבה)אתר מידע 

 קיים
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 מיתוג וקהילה, נתיבים נוספים לחינוך

 ס הירוק"תחרות ביה

תחרות בין שמונה בתי 

 ספר באוסטרליה
 ס יכול להפחית  "איזה בי –התחרות

את צריכת האנרגיה בצורה  

 המשמעותית ביותר

 כל בית ספר מקבל מערכת אשר

מציגה את צריכת האנרגיה של בית  

 הספר בזמן אמת

 שבועות   7התחרות נפרסת לאורך 

  הבית ספר המנצח יזכה בפרסים

של התייעלות אנרגטית בשווי  

10,000$ 

 ס"התקנות בשטח ביה
 פ עם התעשייה"שת

 ס יצר שותפויות עם "ביה -אנגליה

שתי חברות מובילות בתחום  

אנרגיית הרוח על מנת להקים  

מתקן לייצור אנרגיה בגבולות  

 המוסד

  התלמידים לוקחים חלק פעיל

בניתוח המידע המגיע מתוכנות  

 ומדי רוח מיוחדים  
FREIBURG 
אוסטרליה 

 נבחרות נוער לתחרויות
 ל"בחו

 הרצאות וחוגים למבוגרים

בית הספר התחיל לקדם   -אנגליה

לימודים בנושאים ירוקים   תוכניות

לקהילה הנרחבת עם קורסים  

 למבוגרים ולמשפחות

תכנית דומה באוסטרליה 

 הכשרות מקצועיות

חברתי למשפחות מועטות   פרוייקט

הכשרת מחוסרי עבודה  : יכולות

 לתפקיד יועצים לאנרגיה

  אוסטרליה 

 פעילויות קהילתיות

 1000-פאנלים ב 1000"מבצע  

 "ימים
 10:10"מבצעי חיסכון באנרגיה ,

 בית שיראה ירידה   –" 20:20
מהחודש המקביל   10-20%-ב

יקבל הנחה בחשבון  , אשתקד

 י אחוז הירידה"החשמל עפ

פארקים סולאריים 

תחרויות בין הקהילות 

 לקהילה" ירוקים"ימי פעילות 

 פורום קהילתי

  הקמת פורום קהילתי פתוח שיעבוד

 האנרגיה ובחסותה מינהלתתחת 

 רעיון או פרויקט  , כל החלטה

יוצג   המינהלתשיעלה במסגרת 

לפורום הציבורי על מנת לשתף את 

לשמוע רעיונות חדשים  , הקהילה

ולהקים ועדות ביצוע שונות בהתאם  

לפרויקטים השונים העומדים על  

 הפרק

 אתר מידע

  אתר מידע אינטראקטיבי המיועד

ולצרכי מיתוג )לקהילה המקומית 

 (גם לקהילה הלאומית והבינלאומית

 הסברים, עידכוניםבאתר  ,

עובדות וכל הקשור  , משחקים

בחיבור הקהילה לתחום האנרגיה  

המתחדשת בכלל ולתחום האנרגיה  

  אילות-המתחדשת באזור אילת

 בפרט

 :מרוצי מכוניות סולאריות בעולם
Sunrayce  ב"בארה 

 

 

 

 

 

World Solar Challenge 

 באוסטרליה  
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 קיים

 תכנית  תהליך גיבוש

קהלי  ואפיון , הפעולה

 היעד

 הפעולה תוכנית –תיירות 

 יעד
2016 

ביסוס אטרקציה  

תיירותית מרכזית  

בצירוף מוקדים  

 ..(שדות)תומכים 

 מבקרים הקמת מרכז

- Traffic   משמעותי 

 שונות לסוגי  חבילות

,  מבקרים שונים

פ עם  "אפשרות לשת

 גורמים נוספים

 תרגום הפעילות לכדי

סביב תעסוקה 

מרכז   -התיירות

, מדריכים, המבקרים

 תחבורה

  תרומה למיתוג האזור

 ולפעילות בקהילה 

 

B u i l d i n g  B l o c k s 
 מפתח לעמידה ביעדים= 

 פים"שת

חבילות  בהרכבת 

 תיירות

הקמת מרכז  

 מבקרים חוויתי
 פעילויות קהילתיות

 מרכז מבקרים בניית

 חוויתי וייחודי, עשיר

 מינוף ערוץ התיירות

מודעת  לעורר את 

 הקהילה

  ניצול משאבים קיימים

בקהילה לבניית הסל  

התיירותי ולבניית המותג  

 התקשורתי  

  שיתופי פעולה עם

גורמים נוספים באזור 

גיוס ואיגום  לשם 

 -לדוגמה, משאבים

הסמיכות  מינוף 

פעילויות  -ליטבתה

 ..לילדים

 פעולה בחינת שיתופי

באילת עם המלונות 

 ?(שיווק)

  מול סוכני  עבודה

תיירות מתמחי חינוך 

 ומשרד החינוך  

 חבילות שונות  שיווק

י גילאים וקהלי היעד "עפ

 השונים
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 REצירי פעולה מרכזיים בבניית אימפקט כלכלי ותעסוקתי סביב  3

 פ"מו

 הסרת חסמים 

 גיוון טכנולוגיות

 ידע

 אקדמיה

 מיתוג

 חינוך וקהילה תיירות

 מודעות

 ייצור

 בתמנעתרמו 

 מרכז טכנולוגי ומעבדת אימות

 (?)הכשרות מקצועיות 
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 עיקרי תכנית הפעולה -ציר הייצור

 הולכה שחרור חסמי

 '  טכנקידום 

 בתמנעתרמו 

 בחינת אפשרויות  
 בביודלקים

 (?ביומסה)/

   דלקיםהתכנית הלאומית לתחליפי 

 (2790, מ.ה)

 תקציבי ממשלה רלבנטיים

*40 

 ייצור

:2016חזון   

משמעותי ייצוריבסיס   

 בישראל בהיקפו 

 וגיוונו הטכנולוגי

 (2790, 3954מ .ה)שנתית תקציב שנתי ממוצע בתכנית חמש , ₪' מ= 
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 עיקרי תכנית הפעולה -ציר הידע

ליווי חברות טכנולוגיה 

 
 תנופה"תכניות"‘ "strategy" 

 (עידוד והכוונת יזמים צעירים)      

 
טכנולוגיות' אימות לחב 

 (ל"כיום מוגדר לחו)

 תקציבי ממשלה רלבנטיים

 פ"מו

 אקדמיה

מרכז 

 טכנולוגי  

ומעבדת 

 אימות

                              REריכוז המחקר ב 

המלח  במרכז מדע ים 

 והערבה 

 ידע

במסלול  אקדמי שיתוף פעולה 
 (קמפוס אילת) BAלתואר 

 העמדת תשתיות מחקר  
 (מעבדה מרכזית)

 אימותמעבדת 
2 

0.8 

 (2790, 3954מ .ה)תקציב שנתי ממוצע בתכנית חמש שנתית , ₪' מ= 

0.5 ? 

5 

1 

7.5 מחקר יישומי 

 

  מחקרי תשתית 

1.5 לתארים מתקדמים מילגות 
 (?BAרלוונטי להסב ל )       

 

פ עם ה"פ מו"שת- EU 

 

תכנית משרד התשתיות 

 

דלקים-אקדמיה ביו\פ"מו 

 

? 

 טרם נקבע

2 

? 

? 
40 

:2016חזון   

 גורם מרכזי

 במחקר ופיתוח
RE בישראל 
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 עיקרי תכנית הפעולה -המודעות ציר 

 תיירות

 חינוך

 וקהילה 
תכניות לשילוב הקהילה  

 (מבוגרים, ילדים)

 מיתוג תכנית מיתוג ותקשורת

 ל"שיתופי פעולה בינ

 ...שיתופי פעולה
 (שיווק, מימון)

 מרכז מבקרים חוויתי

 ציבור רלבנטייםתקציבי 

  תכנית אסטרטגית לתיירות

באילת                                 
 (  תלת שנתי –בשנה  ₪' מ 34)

 

משרד לפיתוח הנגב והגליל? 

 

משרד התיירות  ? 

 מודעות

? 

 :2016חזון 

 RE  יתפוס 
 חלק מרכזי 

 בזהות הקהילה 
 ובמיתוג האזור
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קפיצת מדרגה   :ייצור•

משמעותית בהיקף  
תרמו  , PV)ומגוון 

מפעל , בתמנע

 (?מסה/ביודיזל

מוקד  -תיירות•

, משמעותי בדרום

, ייצור) לתמנעחיבור 

 ...(שדה תעופה

תרגום  -מרכז טכנולוגי•

 לאימפקט אזורי

הרחבת   -אקדמיה•

מסלול התואר ושיתופי 

 פעולה אקדמיים

 

 "עמק השמש"אופק ההתפתחות למימוש החזון של 

2007 2013-2014 2014-2016 2017 

תחילת  -אקדמיה•
 BAמסלול לתואר 

הקמת מעבדת   -פ"מו•

כולל )מחקר מרכזית 

משיכת  , (?אימות

 חוקרים 

קפיצת מדרגה  •

הפעלת מרכז  -בתיירות

 המבקרים

בניית המותג האזורי  •

וזהות קהילתית סביב  
RE:   תכניות ותחרויות

 ...תקשורת, ל"בינ
כניסה לגידול    :ייצור•

התקדמות , ביואנרגיה
מותנה בחסם ) PVב 

 (ההולכה

 

 קהילהחיבור ה•

יצירת  -תיירות•

מודעות ובסיס 

, סיורים: פעילות

 חוויתיבניית מרכז 

 צ"מיתוג ויחתכנית •

ריכוז תחת  -פ"מו•

המלח  מדע ים מרכז 

 והערבה

מעבדת  פ ל"שת•

 (?אימות)+מחקר 

שותף אסטרטגי  •

 אילת     -באקדמיה

 (פריצת חסמים )    

הגדלת פוטנציאל  •

 -האימפקט בייצור

הגדרת מכרז תמנע 

קידום  , כתרמוסולראי

מאמץ  , ביואנרגיה

 סביב חסם הולכה

תחילת ייצור בפועל 

  תחילת פעילות המרכז

 הטכנולוגי בהרצליה

הכנת פיילוט  -חינוך

 פ עם למדא"בשת

 עדכון התכנית

 האסטרטגית

זכיה במכרז   -פ"מו

 מרכז טכנולוגי 
ביסוס מעמד 

  Industry Expert 
 ל וכנס  "כנס בינ -מיתוג

 נוער ראשונים
 "הכנת הקרקע  "

 יזמות, לייצור

תכנית פעולה 

תשתית ניהולית 

גיוס משאבים ראשונים 

עמק "

 "השמש

2012 2011 

 המשך בנתיב הקיים -חינוך: הערה
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 (קיבוצים)מיתקנים 

 פרויקטים גדולים

 תמנע

 (?ביומסה)/ביודיזל 

 אקדמיה

 פ ומעבדה מרכזית"מו

 מרכז אימות

 מרכז טכנולוגי

 ומתקני חלוץ שדה ניסויים

 (אתר)מרכז מידע 

 (מערכים והכשרות)חינוך 

 תיירות חבילת

 מרכז מבקרים

 קהילה

 מיתוג

 כנסים

 ניהול

 נקודות ציון משוערות בהתפתחות הצירים השונים -תחזית כוללת 

 ייצור

2012 2013 2014 2015 2016 

 ידע

 מודעות

 (?PV)שדות גדולים  1-2

 בתמנעשדה תרמו 

 ציר
 עקרוני

                    – נוער+ל"בינכנס 
הצגת ההישגים וחתירה למעמד  

 פורום מורחב נוער+ל"בינכנס  פורום מורחב ל והשקת אתר מידע"בינ

 (PV)קיבוצים נוספים 

 (PV)שדות גדולים  1-2

 ?מפעל בביו

 היערכות 2מחזור לימודים 
 חדשה

 בניית תכנית  
 1  מחזור לימוד  לימוד ובקרה

 פ"שת תחילת פעילות

 אבטיפוסים 2-3

הרחבת שדה  
 ניסויים

?  ל"השקת מרכז מידע בינ
 (?פ אקדמיה"בשת)

 סיום פיילוט מערכים

 חבילת תכנית
הדרכות ראשונית 

 (מרכז פתוח)
 הרחבת הפורמט

 הרחבת התכניות (פתוח וסגור)

 שיתופי פעולה תחילת הפעילות

 פעילויות  
 הקהילה לשיתוף

תחרויות 
 ל"בינ

תכנית  
 מיתוגית

 צ"לחלהפיכה 

 3מחזור לימודים 

 ?שדה גידול ביו

 פ  "שת
 אסטרטגי

 אבטיפוסים 2-3

 השקת אתר המידע

 1הכשרת מורים 
 הטמעה

 ? 2הכשרת מורים  ס"בבתי

 "  עמק השמש"

 חסם הולכה

 קטורה  , סמר  (PV)? קיבוץ נוסף
 PV -(מפעל)

 תחילת הקמה

 פיילוט  
 בביואנרגיה

 מעבדת מחקר
 מרכזית

 משלים/חלופי

רשתות  :שיווק ומיתוג
 PR, מצגת ליזמים, חברתיות

 תכנית שיווקית 
 מול מתחרים

 העברת מרכז  
 ?הכובד לדרום

 תכנית להעברת מרכז  
 ?הכובד לדרום

 פורום מורחב


