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מתכוננים לפורום אילת-אילות
לקראת סוף פברואר, תקיים המנהלת לאנרגיה מתחדשת, יחד עם דה-מרקר (ישראל 2021) את הפורום למדיניות אנרגיה מתחדשת אליו הוזמנו כ-300 משתתפים, 
קובעי מדיניות ומומחים מובילים בתחום. הפורום יתנהל במסגרת של סדנאות עומק בנושאי אנרגיה מתחדשת, תחליפי דלקים לתחבורה, התייעלות אנרגטית, רשת 
חכמה וקידום חדשנות. בעקבות הפורום יגובשו ניירות עבודה ויונע תהליך שמטרת לסייע בהשגת יעדי מדינת ישראל בתחום האנרגיה. את תוצאות התהליך נציג 

לציבור במהלך כנס אילת-אילות שייערך בנובמבר 2012.
למידע נוסף אודות הפורום

שנת אנרגיה ברת קיימא באו"ם
בדצמבר 2010 הודיע האו"ם ששנת 2012 תהיה בסימן של אנרגיה ברמת-קיימא. כבר במהלך ינואר, יזם האו"ם יחד עם 
ארגון האנרגיה האירופאי ארגון ותיאום של פעילויות, כנסים ותחרויות שיתקיימו בנושא אנרגיה ברמת-קיימא במהלך שנת 
2012. מזכ"ל האו"ם באן-קי-מון מוביל כיום יחד עם הפדרציה האמריקאית והאיחוד האירופי יוזמה גלובלית חדשה תחת 
השם "אנרגיה ברת-קיימא לכל". היוזמה תיקח חלק בסקטור הממשלתי, הפרטי ובאזרחי כאשר המטרה היא להגיע ולמלא 

את היעדים עד שנת 2030:
• גישה אוניברסאלית לשירותי אנרגיה מודרניים

• הכפלת קצב השיפורים ביעילות אנרגטית
• הכפלת חלקן של אנרגיות מתחדשות במארג האנרגיות העולמי

המנהלת לאנרגיה מתחדשת של אילת וחבל אילות פועלת על מנת לקחת חלק בפעילויות האו"ם בשנה זו על מנת להגשים 
את היעדים גם במדינת ישראל   למידע נוסף אודות שנת "אנרגיה ברת קיימא" באו"ם

ביקורו של השגריר הקוריאני בערבה
בשבוע האחרון של ינואר, הגיעו לביקור באזור הערבה הדרומית שגריר קוריאה ובת זוגתו. הזוג ביקר במשרדי המנהלת ואף 
יצא לסיור באתרי אנרגיה מתחדשת בערבה. השגריר נפגש עם נעם אילן, סמנכ"ל פיתוח בחברת Capital Nature וקיבל 
ממנו סקירה על הפרויקטים הקיימים והמתוכננים לקום בשיתוף עם המנהלת לאנרגיה מתחדשת באזור הערבה. במהלך 
הסיור ביקר השגריר גם בקיבוץ לוטן לארוחת צהריים בבית התה הסולארי והיכרות עם פעילות הקיבוץ. אנו תקווה כי מביקור 

זה יצאו לפועל שיתופי פעולה חדשים וחדשניים.
 לצפייה בתמונות מהביקור באתר הפייסבוק של השגרירות.

הזדמנות אחרונה להירשם לתחרות הנוער הבינלאומית!
המנהלת לאנרגיה מתחדשת, בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון, יקיימו גם השנה את התחרות הבינלאומית לנוער בתחום 
אנרגיה ברת-קיימא. מטרת התחרות הינה לחזק את הדור הצעיר בתחומי מחקר והיישום של אנרגיות מתחדשות, תחליפי 
דלקים והתייעלות אנרגטית, ולעודד את סקרנותו לנושא אנרגיה בת קיימא כמנוע עתידי לצמיחה עולמית. התחרות תתמקד 
בכתיבת רעיונות מקוריים למחקרים, פרויקטים ודגמים בתחומי האנרגיות המתחדשות עפ"י קריטריונים שנקבעו מראש בידי 
צוות היגוי מקצועי. התחרות מיועדת לתלמידי י'-יא' המתעניינים בכלכלה, חברה, מדעים וטכנולוגיה ובעלי חשיבה יצירתית. 

לא נותר עוד זמן רב- ניתן להירשם לתחרות עד תאריך ה-17.2.
לפרטים נוספים אודות התחרות וטפסי הרשמה

המלצת קריאה- 'ביו-דלקים ממצולות הים'
מגזין נייצ'ר Nautre פירסם שמדענים מצאו דרך להפיק אתנול מאצות ים, ובכך הניחו אבן פינה ליצירת ביו-דלקים שאינם 

מנצלים יבול למזון. המדענים ממעבדות אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה יצרו בקטריה אשר מעכלת אצות ומייצרת אתנול.   

למאמר המלא במגזין Science (בתשלום)

Nature לכתבה המלאה במגזין

דרושים בערבה- פיסיקאי/ת בכיר/ה לחברת ג‘אם סולאר בע"מ
תיאור התפקיד: פיסיקאי בכיר לחברת סטרט-אפ  בתחילת דרכה. ניהול והובלת תחום הפיסיקה בחברה, הקמת מעבדת 

ניסויים, תיכנון וביצוע ניסויי הוכחת היתכנות של טכנולוגית ייצור חדשנית בתחום הסולארי.
מקום עבודה: חבל אילות (יטבתה) מגורים בחבל אילות, תושב/ת מקום קיים/ת או חוזר/ת – יתרון

השכלה: תואר שני או שלישי בפיסיקה/אלקטרו-אופטיקה/מדע החומרים
כישורים מקצועיים וניסיון: יכולת תיאורטית ומעשית מוכחת בתחום האופטיקה/לייזרים, ניסיון בעבודת מחקר או פיתוח לפחות 

3 שנים, ידע בתחום החומרים לרבות סיליקון - יתרון, עדיפות למועמדים מצטיינים בתחומם
קורות חיים יש להפנות לאהוד תירוש 054-4-847674

ehud.tirosh@gmail.com

התרחבנו! כוח אדם חדש הצטרף
בתקופה האחרונה הצטרף אלינו דר' יבגני פריזנט חוקר אנרגיה מתחדשת שהחל את עבודתו במרכז מדע ים המלח והערבה. 
דר' יבגני הגיע לאזור עם משפחתו מנהריה ויתגורר באילת. הצטרפה אלינו גם דפנה לוי שהחלה את עבודתה במנהלת האנר־
גיה המתחדשת ומרכז מדע ים המלח והערבה כמידענית. דפנה כבר החלה בעבודתה להפוך את אתר החברה למאגר מידע 
תלת לשוני שיציע מידע עשיר ועדכני בכל תחומי העיסוק המתבצעים באזור סביב נושא האנרגיה המתחדשת. בקרוב יושק 
האתר החדש שבהדרגה יהפוך למרכז ידע משמעותי למשקיעים, יזמים, אנשי חינוך מדע וטכנולוגיה. בנוסף מתבצע פיתוח 
אתר האינטרנט של מרכז מדע ערבה ים המלח כאתר פעיל המציג את כל הפעילות המחקרית המתבצעת במרכז המדע 

הפועל לאורך הערבה מאילת ועד צפון ים המלח.
בהצלחה והתאקלמות מהירה לשניהם!

ניוזלטר מנהלת אילת אילות לאנרגיה מתחדשת פברואר 2012
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