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אפשרות להפקה מאסיבית של ביודיזל בחבל אילות
חברת ביופיול אלטרנטיב (biofuelalternatives.net) יחד עם קיבוץ יוטבתה, החברה הכלכלית  והחברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות פתחו במיזם גידול קיקיון 

לשמן כתחליף דלקים. 
לחצו כאן לתזכורת מהקטע של החודש שעבר.

במהלך החודש האחרון נשתלו 300 דונם של קיקיון. הקציר הראשון מתוכנן לחודשי יולי-אוגוסט היבול המצופה הנו 1.1-1.2 טון לדונם. גם חשוב לציין שהגידול כולו 
מושתת על מי קולחין ומים מליחים.

לצפייה בסרטון המדגים את כל התהליך החל מהזריעה ועד ייצור השמן
לצפייה בתמונות מהשדה בקיבוץ יוטבתה

כמו כן, חברת "ביופילדס" (Biofields.com) המקסיקנית שהינה חלק מקונצרן גדול הגיעו בתחילת מאי לביקור בחבל אילות. באזור אירחו אותם ראש המועצה אודי 
גת, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת דורית בנט, מנכ"ל החברה הכלילית של המועצה דובי גולדמן, מנהל מו"פ חקלאי ערבה דרומית אמנון גרינברג ואורי משלי 
מנהל גד"ש יוטבתה. החברה המקסיקנית שוקלת להשקיע במיזם הנ"ל לכדי הפקת ביודיזל בקנה מידה מסחרי. המיזם כולל כ-5000 דונם של גידול קיקיון בערבה, 
מפעל מיצוי שמן ומפעל לייצור ביודיזל. במידה והעסקה תצא אל הפועל, יקום בארץ המרכז הראשון להפקת ביודיזל, בערבה. מרכז זה יניב הכנסות לקיבוצים באזור 

בגין גידול הקיקיון, יפתח את התעשייה, ייצור מקומות תעסוקה ויתרום לאיכות האוויר המקומית. 
לצפייה בכתבה שהתפרסמה בעיתון מעריב אודות המיזם (להגדלה יש ללחוץ על סימן החצים שמתחת לתמונה)

קול קורא למנחי עבודות גמר 
במהלך חודש מרץ יצאנו ביוזמה חדשה- יצירת מאגר מנחי עבודות גמר כלל ארצי אשר יעזור לקדם תלמידי תיכון המתעניינים 
בתחום האנרגיה בכלל והאנרגיה המתחדשת בפרט.  תלמיד הבוחר לכתוב עבודת גמר כותב עבודה השווה ל–5 יחידות 
זוכה ללוות  ומאמץ רב בכתיבת עבודה אקדמית ברמה גבוהה. המנחה  זמן  זו דורשת מהתלמיד השקעת  בגרות. בחירה 

עבודה ברמה הגבוהה ביותר האפשרית במסגרת בית הספר. 
לכן, אנו פונים אליך כבעל מקצוע רלוונטי או כראש צוות מחקר בו יכולים להימצא מועמדים להדרכה ולכל מי שמוכן להדריך 
בפועל. על מנת לקבל פרטים נוספים אודות היקף הזמן הנדרש מהמנחה, נושאים אפשריים לעבודות, תשלום ועוד פרטים 
רבים אנא לחצו כאן לפתיחת הקול הקורא הרשמי. לבסוף נדגיש שההשקעה שלכם ושלנו בצעירים מתעניינים בתחום היא זו 
שתביא אליו בעתיד צעירים מוכשרים, וביניהם אולי גם כאלה שיצטרפו למחקרים שלכם. קשה למצוא השקעה כדאית יותר!

לרשותכם מצורף כאן הקול הקורא בשפה הערבית 

החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות מחפשת חסויות לתחרות וכנס נוער בינלאומיים 
כחלק מהמהלך האסטרטגי האזורי הכולל שאנו מקדמים, התחלנו בקיץ 2010, בשותפות עם אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס 

אילת, לקדם יוזמה נוספת של תחרות וכנס נוער בינלאומיים לאנרגיה בת קיימא. 
הרעיון העומד מאחורי קיום הכנס והתחרות הנו הרצון של האזור לעודד מצוינות בתחומי הקלינטק בקרב הדור הצעיר, וכן 
לחזק את הקשר של נערים ונערות, בעלי יכולות ועניין בתחומי הקלינטק והסביבה מהארץ ומהעולם, לערבה הדרומית ולפעי־

לות הנרחבת הקיימת והמתוכננת בתחום של אנרגיה מתחדשת.
בכדי להתרשם מהפרויקט ולבחון אופציות למתן חסות לטווח קצר/ארוך אנא בקרו באתר שלנו:

www.sustainergy.org

ביקורו של יצחק נבון נשיאה החמישי של ישראל בחבל אילות 
נשיאה החמישי של מדינת ישראל הגיע לביקור בחברה לאנרגיה מתחדשת אילת - אילות. הוא שמע מהמנכ"לית שלנו דורית 
בנט הסבר אודות פעילותינו וכיצד אנו מקדמים את אזור אילת-אילות תוך פיתוח אעמק השמש לאנרגיות מתחדשות בערבה. 
לאחר מכן יצאו מר נבון ובני משפחתו לסיור במתקן 'חלוץ' שהינו מתקן תרמו סולארי ראשון מסוגו בישראל של חברת שיכון 

ובינוי. האורחים התרשמו ונהנו מאוד מהסיור.
ראוי לציין כי נבון בחר לבוא לבקר במשרדינו כחלק מטיול שערך לרגל יום הולדתו ה 91. אנו רוצים לברך אותו בברכת מזל 

טוב ובריאות, וכן להודות לו על בחירתו לבקר באזור הערבה כארוע יום הולדת- בחירה נבונה! 
לצפייה בתמונות מביקורו של יצחק נבון (זה בעמוד הפייסבוק שלנו- אם אתם כבר שם תעשו לייק)

הגשת תקצירים ומתן חסויות לכנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת
יחד עם  הכנס הבינלאומי ה-5 אילת-אילות לאנרגיות מתחדשות הינו העיקרי בישראל ומהמובילים בעולם בתחומו. הכנס 
התערוכה מהווים במה מרכזית להצגת חדשנות טכנולוגית, ליצירת הזדמנויות עסקיות ולהפניית זרקור על מדיניות ויישום 
ואנשי ממשל  יזמים, חברות סטארט-אפ  בתחום האנרגיות המתחדשות. הכנס מושך אליו אנשי עסקים, חברות מובילות, 
ומדיניות מהארץ ומהעולם העוסקים בתחום האנרגיה המתחדשת. במקביל הוא מהווה מקום מפגש לקובעי המדיניות וגורמי 
מימון עם טכנולוגיות חדשות וחברות עסקיות ומאפשר שיח עסקי ומקצועי על מימוש היעדים האסטרטגים הגלובאליים ומימוש 

יעדי ממשלת ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת. 
לאור ההצלחה הגדולה של כנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת בשנים האחרונות, ממשלת ישראל אמצה את הכנס ככנס 
המרכזי בתחום. בנוסף, עם אישור הממשלה להקמת מרכז טכנולוגי באילת ובחבל אילות, מקבל הכנס הבינלאומי ה-5 אילת 
אילות לאנרגיות מתחדשות משנה תוקף לקיומו באזור זה. בכנס ה-4 שהתקיים בפברואר 2011 השתתפו כ-1,800 אורחים 

מהארץ והעולם וכ-80 מציגים בתערוכה הנלוות לכנס.
הנכם מוזמנים לקחת חלק פעיל בכנס כמציגים או כנותני חסות. נא ראו כנס זה כהזדמנות לחשיפה שיווקית של חברתכם 

לציבור מקבלי ההחלטות בישראל בתחום האנרגיות המתחדשות.
לרשימת הנושאים ולפרטים נוספים אודות הגשת תקצירים ותכנים

לפרטים נוספים אודות בקשות לרישום ביתן בתערוכה ומתן חסויות 

חתימה על עצומה למען הסרת חסמים ועדכון תיקונים וחקיקה בחוק משק החשמל
אנו קוראים לכם להצטרף אלינו במאבק למען הסרת חסמים ועדכון תיקונים וחקיקה בחוק המשק הישראלי. כחלק מפעולת 
המאבק פתחנו עצומה הקוראת לממשלת ישראל, לרשות השירותים הציבורים חשמל ולכל מקבלי ההחלטות במשק החשמל 

בישראל-
לפעול להסרת החסמים במשק החשמל, לקדם תיקוני חקיקה, תקנות והסדרות אשר יאפשרו ליצרני חשמל לייצר את החשמל 

שהם צורכים ולתחנות כוח של אנרגיה מתחדשת לקום.
עידן הצטלבות העלויות של החשמל הסולארי קרוב מאי פעם ומאידך חקיקה ורגולציה קיימת מאיימת להרחיקו, מפאת עלויות 

המוטלות על התחום וחוסר תיאום בין-משרדי
 אנו קוראים לכם לפעול כבר עתה מתוך ידיעה והכרה בעובדה כי תהליכי חקיקה ותקנות אורכים שנים ועל כן כל יום שעובר 

ללא פעילות אקטיבית מצדכם יעכב את פיתוחו של משק החשמל המודרני בישראל.
*תיקונים בחוק משק החשמל הנם אג'נדה מרכזית לכנס אילת-אילות הקרוב שייערך בנובמבר. 

לחתימה על העצומה והצטרפות למאבק

ניוזלטר מאי 2012
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