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הכנס הרביעי לאנרגיות מתחדשות

הכנס  רבה,  בהצלחה  הסתיים  וחצי  כחודש  לפני 
 1700 נכחו  בכנס  מתחדשות.  לאנרגיות  הרביעי 
מס’  של  )הכפלה  מחו”ל   300 מתוכם  משתתפים, 
משרדי  שעברה(.  משנה  מחו”ל  המשתתפים 
התמ”ת, תשתיות ומשרד החוץ היו שותפים פעילים 

בהגעת המשלחות  ובכירים וממגוון ארצות רחב.

אבן קופרמן מטורונטו העניק יחד עם אודי גת, ראש 
המועצה האזורית אות הוקרה על שם בראין מדויד 
היותם  על   Arava Power Company ל-  ז”ל 
המתחדשת  האנרגיה  בפתוח  משמעותי  גורם 
באילת  משרדים  לחברה  אילות.  וחבל  באילת 
אלו  בימים  החברה  האזור,  תושבי  מועסקים  בהם 
בסדר  בארץ  ראשון  סולארי  שדה  הקמת  מסיימת 
גודל של 5 מגה וכן מקדמת עוד 5 שדות לחמישה 

קיבוצים.

הגדולות  מהחברות  אחת  להיות  הפכה  החברה 
והחזקות בארץ. לקטורה 26% מניות  של החברה, 

לקק”ל  10% ולסימנס 40%.

השרים שנכחו בכנס: שר התשתיות, שרת החקלאות, 
האנרגיה  שר  התמ”ת,  ,שר  הממשלה  לראש  משנה 

של סנגל וסגן שר האנרגיה של ארה"ב. 

להלן שתי תגובות לדוגמה שקיבלנו אחרי הכנס:
פרופ’ בריין קרני, מומחה בקשר שבין מים ואנרגיה, 

המלחקה להנדסה אזרחית,אוניברסיטת טורונטו:

Just wanted to send a warm note of 
thanks It was a special memorable, and 
well organized time, and a delight to me 
in all respects. So many THANKS indeed 
to all!

Warm regards,
Bryan

ישראל שמאי, יו”ר נשיאות יוריקה, מתימו”פ ישראל:

דורית, נעם, שלום,

בשם נשיאות יוריקה ואורחי הכנס, ברצוני להודות 
ובמהלך  לפני  המצויין  הפעולה  שיתוף  על  לכם 

הכנסים שנערכו באילת.
להצמיד  המשותפת  שהחלטתנו  ספק  לי  אין 
לשתי  משמעותי  מוסף  ערך  הניבה  הכנסים  את 
הקלינטק  יוזמת  את  למנף  ואיפשרה  הפעילויות 
של יוריקה באמצעות ההשתתפות בדיונים, מפגשי 
מקווים  אנו  באזור.  המקצועיים  והסיורים  החברות 
שהנוכחות האירופית בכנס אילת-אילות תניב  כבר 
בעתיד הקרוב פירות באמצעות שיתופי פעולה עם 

התעשייה הישראלית.

בברכה,
ישראל שמאי

חינוך: 
הבינלאומיים  הנוער  ותחרות  כנס 

לאנרגיות מתחדשות

תחרות  שהתקיימו  הראשונה  הפעם  זו  השנה 
הגדול.   הכנס  לפני  יומיים  לנוער  בינלאומיים  וכנס 
לכנס הגיעו 32 משתתפים ומשתתפות מכל העולם 
בשיתוף  בקפידה  שנבחרו  מישראל(   16 )מתוכם 
 Net work for  עם גוף למצוינות מדעי בינלאומי

youth excellence  ואוניברסיטת בן גוריון קמפוס 
גולן  סוף  היו  הראשון   במקום  שזכה  בצוות  אילת. 

וניל  מקיבוץ סמר, ספיר חבושא מאזור באר שבע 
שהציגו  הרעיון  בזכות  זכו  הם  מהודו.  רוקהוליה 

לאגירת אנרגיה באמצעות גלגל הנפה בואקום.
צוות השופטים שכלל חוקרים ואנשי מקצוע מאונ’, 
מהתהליך  נהנה  חינוך  ומוסדות  בתחום  תעשיות 
והתוצרים ושמח להמשך עבדוה גם בשנים הבאות. 
והשופטים  ההיגוי  צוות  שעבודת  לציין  חשוב 

נעשתה בהתנדבות.

 7 השנה  בכנס  השתתפו  השופטים  לצוות  במקביל 
כימיה  המתחדשת,  האנרגיה  למקצועות  סטודנטים 
את  וליוו  בארץ  אוניברסיטאות  משלוש  ופיסיקה 

התחרות.  לאורך  מקצועית  מבחינה  המשתתפים 
סטודנטים אלה נחשפו לאזור, נפגשו עם החוקרים 
בתחום  הקיימות  האפשרויות  את  להכיר  מנת  על 

באזור.

שהתקבלו  תודה  למכתבי  דוגמאות  שתי  להלן 
ממשתתפים:

אבא של אונה מקרואטיה 
Dear Naama,
Una is home. We are finaly at rest. That’s 
the way parents are. Especially when 
their bird leaves the nest for the first 
time. Una is delighted with Israel and 
full of praise for you!
She can’t stop telling us all things 
she experienced and keeps telling 
us that she is going back to Israel 
latest in two years J Thank you for 
this wonderful opportunity for Una, 
for your hospitality and care.
Sincerely,
 Jagoda and Predrag

אדם מהונגריה:

Dear Naama, 
I have attached our presentation! And... 
thank you for everything, this was one of 
the best weeks of my life! :)
Best wishes,
Adam

APC -טקס הענקת אות ההוקרה ל

משתתפי כנס הנוער בחממת ביה"ס "מעלה שחרות"

הקבוצה הזוכה בתחרות הנוער

מושב הפתיחה של הכנס
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אישור. השאיפה לאתר ארבע השקעות עד סוף שנת 
2011 ולהביא את הפרויקטים והעובדים לערבה.

שיכון  חברת  של  טרמוסולרית  אנרגיה  של  פיילוט 
יעסיק  זה  2011, פרויקט  ביוני  יתחיל להיבנות  ובינוי 
סביבה  איכות  מהנדס  סרג’ו,  באזור:  נוסף  עובד 
ראשון  “בית  במסגרת  משפחתו  עם  לארץ  שהגיע 
עבודה  יש  שבו  לאזור  להגיע  ביקש  הוא  במולדת”. 
בתחום אנרגיה מתחדשת, הגיע לקיבוץ יהל ובימים 

אלו משתלב בעבודה כמנהל אתר.

מרכז אימות טכנולוגי: מכון התקנים הישראלי רוצה 
של  הדרומית  לשלוחה  האימות  מרכז  את  להפוך 

התשתיות  שר  ע”י  שיעור  העברת 
ספר  בית  לתלמידי  לנדאו  עוזי  דר’ 

“מצפה ים באילת”
 

התשתיות  שר  הגיע  אילות,  אילת  כנס  במסגרת 
להעביר שיעור בנושא אנרגיות מתחדשות לתמידי 

בית הספר “מצפה ים” באילת.
התוכנית  מיושמת  השנה  ים  מצפה  הספר  בבית 
וכחלק  טורונטו  לכספי  תודות  שנכתבה  החינוכית 
התלמידים.  את  ללמד  השר  הגיע  מהפעילות 
התלמידים היו מאד בקיאים בחומר, התרגשו ונהנו 

משיעור יוצא מן הכלל שהעביר השר.
מערכת החינוך באילת חשה גאווה גדולה אל מול 

איכות תלמידיה וציין זאת גם השר.

אילות,  אילת  בכנס  כמסורת  זה  שיעור  נקדם  אנו 
כך שהתלמידים בעיר יוכלו לחוות מקרוב ולהיחשף 
מחינוך  כחלק  בתחום  ההחלטות  מקבלי  לדרג 

לאזרחות פעילה.

Capital Nature מרכז טכנולוגי

אילן  נעם   1.11.2010 ב  בעבודתה  החלה  החברה 
החברה  עסקי.  פתוח  כסמנכ”ל  זו  בחברה  מועסק 
עד  לאזור.  שתגענה  חברות  למצוא  במרץ  עוסקת 
היום הגישו 121 בקשות להצטרפות לתוכנית, מתוכן: 
נדחו, 10 בקשות בהמתנה, 61 בקשות  48 בקשות 
לקראת  סופי  בתהליך  בקשות   2 בחינה,  CPV של חברת ווריליט בתהליך 

דר' לנדאו  בבית הספר "מצפה ים"

דר' לנדאו עם ההנהלה החינוכית של אילת

CPV צפה על המים של חברת סולאריס

PV של  חברות שונות בבדיקות אבק 
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המכון בנושא אנרגיה סולארית. המכון מזמין בימים 
האימות.  מרכז  נחיצות   לבדיקת   שוק  סקר  אלה 
ביצוע הסקר חשוב לצורך קבלת תמיכה של  6 מליון 

₪ ממשרד האוצר לשדרוג מקצועי של המרכז. 

התקנות סולאריות

בעיריית אילת אושרו השנה 20,500 מ”ר של גגות 
להתקנות סולריות שיחד מייצרים הספק של כ- 2 
נחלקות  החשמל  בגין  ההכנסות  חשמל.  ואט  מגה 
תושבי  של  ההכנסות  את  ומחזקות  התושבים  בין 

העיר והעסקים בעיר שהקימו את התחנות.
בקטורה בימים אלו מסתיימות עבודות ההקמה של 
השדה הסולארי הקרקעי הראשון בישראל  שייצר 
חברי  עובדים  השדה  בהקמת  חשמל.  ואט  מגה   5
העובדים  עם  יחד  לקטורה  שהגיעו  צעירים  גרעין 

.APC המקצועיים של

יחד  באזור  ההתקנות  עם  יחד  באילת  ההתקנות 
אין מקום   - 7% מצריכת החשמל באזור  מהוות כבר 

J !!כזה בארץ - כבוד

אקדמיה
מכון הערבה

מחקרים:
1.  מקדמים מחקר בנושא השימוש במתכות לאגירת 

אנרגיה סולרית.
2.  מקדמים מחקר בנושא “ניקיון עצמי של פאנלים 

מדב להתקנות  דינמי  אלקטרו  מסך  עם  סולארים” 
ריות יחד עם אונ’ ת”א ואונ’ בוסטון.

3.  מקדמים מחקר בנושא ניקוי פאסיבי של פאנלים 
סולארים להגדלת הנצילות יחד עם אונ’ גרמניה וירדן.
4.  מקדמים מחקר על מקסום היעילות בהפקת מימן 

ממתכות.

כנסים וסדנאות:
1.  אפשרויות לייצור אנרגיה סולארית לעזה ושדרות 

- התקיים בערבה.
2.  הקשר בין עזה לשדרות, ממשבר לקיימות - 

התקיים בשדרות.

מרכז מדע ערבה ים המלח

1.  דר’ ג’רמי מילר, עולה חדש מבריטניה, סיים לא 
מכבר את הפוסט דוקטורט באונ’ ת”א, התקבל לע

בוד במרכז מדע כחוקר מן המניין. הוא יעבור לאזור 
בתחילת יולי יחד עם אישתו.

2.  דר’ גבי בנט קיבל מלגת מחקר נוספת לקידום 
שלו  המעבדה  ביולוגי.  כדלק  אצות  של  המחקר 

הממוקמת בחממה הלימודית של בית הספר האזו
ברמות  למחקר  להיחשף  לתמידים  מאפשרת  רי, 

גבוהות ואף להיות שותפים דרך עבודות גמר.
בתחום  מחקריו  את  לקדם  ממשיך  סתוי  אילן  דר’    .3
בימים  הגיש  הדקלים.  שבענפי  מהתאית  הפירוליזה 
אלה מס’ הצעות מחקר עם שותפים אקדמאים נוספים.

מידע כללי

בימים אלו:
• חדשים 	 מתיישבים   150 קנו  אורה  באר  ביישוב 

שפותח  מה  להשכרה,  גם  חלקם  בתים, 
חדשים  לתושבים  חדשות  דיור  אפשרויות 
שיגיעו לאזור לטובת פיתוח והתפתחות בתחום 

האנרגיה המתחדשת. 
• ענף 	 להקמת  פרוגראמה  להכנת  נערכים  אנו 

תיירות בנושא אנרגיות מתחדשות באזור.
• האסטרטגית 	 התוכנית  לעדכון  יוצאים  אנו 

לאנרגיות מתחדשות באזור תוך דגש על הגדלת 
וחיזוק האפשרויות לפתוח דמוגרפי של האזור.

• עם 	 למידען/מידענית  מכרז  מוציאים  אנו 
אתר  לקדם  המדע  ממשרד  שקיבלנו  כספים 
בינלאומי  מידע  מרכז  שיהווה  אינטראקטיבי 

לאנרגיות מתחדשות. 


