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מעבדה בערבה תנפיק תו תקן לפאנלים סולריים
אושר תקציב של כ-7 מיליון שקלים עבור הקמת מעבדת תקינה בערבה. המעבדה שתקום בשיתוף של מכון התקנים וחברת 
Capital Nature תאפשר תקינה של מערכות אנרגיה סולארית. כיום, לפאנלים סולאריים המותקנים ברחבי הארץ, אין תו 

תקן. המעבדה עתידה לתת שירות ותמיכה לחברות המתקינות פאנלים, וכאמור גם לבחון ולספק להם תו תקן.

לקריאת הכתבה המלאה שהתפרסמה בעיתון גלובס

מאגר המידע שלנו השתדרג: מפת פרויקטים אינראקטיבית
מעכשיו ניתן לצפות באתר במפה חיה, המפרטת את כל הפרוייקטים הנוגעים לאנרגיות מתחדשות אשר קיימים או מתוכננים 
בערבה. המפה היא אינטארקטיבית וניתן להקליק על המתקנים, על מנת לקבל עליהם מידע נוסף. אנו מזמינים אתכם להכנס 

לאתר ולגלות בעצמכם- מה קורה פה באזור:

 http://www.renewable-energy-eilat.org/he/emap

בניית מרכז שיתוף פעולה אזורי למו"פ ומדע בחבל אילות
ב-7.8 אושר סופית תקציב ראשוני, של 4 מיליון ₪ לבניית מרכז שיתוף פעולה אזורי למו"פ ומדע בחבל אילות בדגש על 
אנרגיות מתחדשות. בין היתר, מתוכננות לקום מעבדות ביו אנרגיה וביו דלקים, מעבדת מימן, תחנה מטראולוגית, מעבדה 

סולארית ומעבדות חשמל. 
 .SolariPhy וחברת GEM-Solar חנכה בחודש האחרון שתי מעבדות ראשונות של חברת Capital Nature  במקביל, חברת

נציגי החברות אשר יעבדו במעבדות כבר עשו רילוקיישן לערבה. 
הפרוייקט כולו מהווה זינוק אדיר לתוכנית לפיתוח אזורי של אילת-אילות, וזינוק אדיר לקידום השימוש והפיתוח של אנרגיה 

מתחדשת בישראל ובעולם. אנחנו מאחלים המון בהצלחה לכל השותפים ובמיוחד לתושבים החדשים של חבל אילות. 

לצפייה בתמונות מיום פתיחת המעבדות מטעם CN בפייסבוק שלנו

לקריאת הכתבה שהתפרסמה במגזין תשתיות

לקריאת הכתבה שהתפרסמה בג'רוסלם פוסט (באנגלית)

קורס הכשרות מקצועיות
בשנתיים הקרובות יקומו שמונה שדות סולארים חדשים בערבה. להקמת כל שדה נדרשים בין 30 ל-70 אנשי הקמה, חשמ־

לאים ומנהלי אתרים. החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות לוקחת על עצמה את הכשרת כוח האדם, בשיתוף עם חברות 
ההקמה ומשרד התמ"ת. תהליך ההכשרה יחל בחודשים הקרובים. 

עבורינו מדובר ביירית הפתיחה עבור הפעלת מרכז הכשרות גדול שעתיד להיות חלק מפעילותינו השוטפת. במהלך 2013 
נעסוק גם בהכשרה של עובדים מקצועיים (כמו במקרה של הקמת שדות סולארים) וגם בהכשרות חינוכיות של קבוצות מורים. 
בחמשת חודשי החורף הקרוב, יגיעו לערבה כ-1000 מורים (בקבוצות של 20) מתחומי המדע והטכנולוגיה. המורים יעברו ימי 

השתלמות בנושאי אנרגיה מתחדשת, התיעלות אנרגטית ובנייה תואמת אקלים.
למעוניינים במידע נוסף, אנא צרו קשר:

אביטל נוסינוב
avital@eilot.org.il

054-9799114

סמינר אנרגיות מתחדשות
 Arava בתחילת חודש יולי, ביקרו באיזורנו קבוצת מהנדסים בדואים, במסגרת סמינר לאנרגיה מתחדשת שנערך בחסות
Power Company. לקבוצה נערך סיור במתקני אנרגיה מתחדשת ובפיילוטים: מתקן חלוץ של חברת שיכון ובינוי, מגדל 
השמש התרמו סולארי של חברת אאורה וממתקן הביוגז שביוטבתה. בין המשתתפים היו שציינו שזאת הפעם הראשונה 

עבורם לראות מתקן בפועל ולא באינטרנט או בחוברת.  אנו רוצים להודות למארגני הסמינר ולצוות המדריכים בשטח. 

כנס אילת-אילות ה-5 לאנרגיות מתחדשות

כנס אילת אילות יערך ב-  27-29.11.2012 במלונות דן והרודס. ב- 26.11.2012 (יום קודם) יתקיים כנס משקיעים.
www.eilatenergy.org :פרטים באתר הכנס

חלק מהנושאים בהם יתקיימו דיונים מהותיים:
• ישראל בעידן של Grid parity- יצירת אופק עיסקי חדש. כיצד מוציאים מציאות זו לפועל? 

• גז ואנרגיה מתחדשת- כציד הופכים אוייב לאוהב?
• אנרגיות מתחדשות- מה יש לישראל להציע לעולם ?

• כיצד ענקיות ההייטק ימצאו את הדרך לקינטק ותחום הרשת החכמה- מה חסר על מנת שזה יקרה?
• תחליפי דלקים – כיצד מממשים שוק של עשרות מליוני דולרים בארץ? החיבורים שבין

  ידע ופיתוח ישראלים וחברות עולמיות.
• פרויקטים של חקלאות אנרגיה בעולם- מהו מקומה של ישראל בהם?

 
דוגמא למרצים אורחים שייקחו חלק בכנס:

Eric Isaacs - Director of Argonne National Laboratory , USA •
Dr. Klaus Bonhoff, NOW GmbH, responsible for implementing the German government’s EV strategy •

Ethan Zindler, Head of Policy Analysis at Bloomberg New Energy Finance •
Han Dong-man, Director-General for International Economic Affairs, MOFAT, Korea •

בנוסף יתארחו בכנס מס' שרים ממדינות שונות. לדוגמא:
H.E. Prof. Evangelos Livieratos, Minister of Environment, Energy and Climate Change – יוון •

H.E. Mr. Ally Ngouille NDIAYE, Ministre de l'Energie et des Mines – סנגאל •
Mr. Martin O'Malley, Governor of Maryland -מרילנד •
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