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מה היה לנו בפורום אילת-אילות למדיניות אנרגיה מתחדשת:
הפורום, הראשון מסוגו בארץ, שהתקיים ב22-23 בפברואר היה הצלחה גדולה. כ-350 משתתפים לקחו חלק ב 17 סדנאות שונות בנושאי מדיניות אנרגיה מקיימת. 
כמו כן זכו המבקרים להיות נוכחים בהשקת מתקן חלוץ התרמו סולארי של שיכון ובינוי. ראשית, אנחנו רוצים להודות לכל מובילי התוכן שיצרו סדנאות מרתקות, רלוונ־
 -SITטיות ויותר מכל- תרמו ליצירת ניירות עמדה אשר יעזרו לנו להוביל את התחום בארץ בשנים הבאות. בנוסף אנחנו רוצים להודות ללידרים, לחברת תשתיות ו
על תרומתם הגדולה, השעות הנוספות והנכונות האדירה לעזור. אנחנו מזמינים אתכם לעיין במגזין המיוחד שהוצאנו בעקבות הפורום ובו כתבות מעניינות על 

שהתרחש ביומיים עתירי תוכן הללו וכן בסיכומים מפורטים יותר של הסדנאות.
לקריאת המגזין "פורום אילת-אילות"

לקריאת הסיכומים המפורטים מהסדנאות
לגלריית תמונות מהפורום

לצפייה בברכה ששלח עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים לאורחי הפורום 

קליטת עובדת חדשה במשרדי המנהלת:
ריכוז תחום  קיבוץ קטורה. תפקידה,  ילידת  רוזן, הינה  רוזן לתפקיד רכזת קהילה.  בחודש האחרון הצטרפה אלינו אביטל 
הקהילה, חינוך והכשרות מקצועיות. במסגרת תפקידה תייצר פעילויות שיקרבו את הקהילה לחום האנרגיות המתחדשות, 
יאפשרו העברת מידע וחיבור לפרויקט ייחודי זה המתרחש ב"חצר ביתם" וסיוע בקליטת אנשי מקצוע בתחום האנרגיה ומשפ־
חותיהם בערבה. כמו כן תהיה אחראית על תוכניות חינוך במערכות הפורמאליות ובניית מערך הכשרות מקצועיות ברמה 

הארצית למגזרים שונים בתחומי הידע של אנרגיה מקיימת – שיהיה בהצלחה.

1. פתיחת מתקן חלוץ טרמוסולארי
למשרדי  צפונית  'ערדום',  התעשייה  באזור  יוטבתה,  בקיבוץ  ממוקם  האתר  ובינוי.  שיכון  חברת  של  בארץ,  מסוגו  ראשון 
המנהלת לאנרגיה מתחדשת של אילת וחבל אילות. במתקן זה קרינת השמש מרוכזת באמצעות שקתות פראבוליות מתכתיות 
המצופות מראות, אל צינור מרכזי שבו זורם שמן תרמי במעגל סגור. האנרגיה האגורה מועברת באמצעות השמן למערכת כך 
ביצוע של סדרת  קצה, שיאפשרו  להקים מערכות  גם  ובינוי מתכננת  שיכון  להפיק חשמל.  ניתן  קיטור שבאמצעותו  שנוצר 

ניסויים, אשר יוכיחו את יעילות המערכת וזאת לצורך פרויקטים עתידיים שהחברה מקדמת בימים אלה. 
לצפייה בכתבת וידאו מאתר Ynet אודות המתקן

2. הקמת תחנת החלפת סוללת של חברת בטרפלייס, בתחנת הדלק ביוטבתה
החברה, אשר לה תפוצה עולמית, נכנסה לשוק הרכב הישראלי וכעת משווקת ומתפעלת תחנות טעינה למכוניות חשמליות 

ברחבי הארץ. 

3. גידולי קיקיון לשמן
חברת ביופיול, יחד עם קיבוץ יוטבתה והחברה הכלכלית של המועצה האזורית חבל אילות, נמצאים בימים אלו בתהליכים 
סופיים של פתיחת מיזם גידול קיקיון להפקת ביו-דיזל. תוכנית שהחלה לפני כארבע שנים, מגיעה אל שלביה הסופיים ובהם 
מתוכננים לזרוע 150 דונמים שיהוו שטח ראשוני לניסיון. מבצעי התוכנית יעקבו אחרי הצמחים על מנת לראות את תגובתם 
למים ולמזג האוויר של הערבה הדרומית. ראוי לציין כי הקיקיון הוא צמח ידידותי מאוד להפקת ביו-דיזל ואין צורך לבצע הסבה 
במכוניות ובעיקר בטרקטורים על מנת לעשות בו שימוש. הביו-דיזל המופק מקיקיון מחליף לא רק דיזל רגיל אלא גם סולר, 
ובכך יכול לחסוך זיהום רב בשטחים חקלאיים. בנוסף ייתכן ייתרון לתעשייה המקומית במכרות תמנע בה הפעלת מכונות 
הכרייה בדלק המופק מקיקיון תפחית משמעותית את כמות הגזים הרעילים שמצטברים בסביבת העבודה. אנו מאחלים לכל 

הצוותים הנוגעים בדבר הצלחה רבה בדרכם. 

חברת חשמל מחזקת את הולכת החשמל באילת והערבה: 
בתוכניות  כללה  חשמל  חברת  בערבה,  אלו  בימים  והנבנים  המתוכננים  הסולארים  השדות  כל  את  לחבר  שיוכלו  מנת  על 
העבודה שלה לשנת 2012,  את שדרוג תחנת המשנה יוטבתה (הולכה מרשת במתח נמוך אל רשת במתח גבוה), כך שהתח־
נות יוכלו להתחבר ביעילות לקוי החלוקה ומשם להזרים חשמל לקוי ההולכה. במקביל, חברת חשמל קיבלה על עצמה לבנות 
את תחנת המשנה החדשה, לשדה הסולארי הגדול של קטורה. לצורך עבודות אלו ואחרות הקשורות בהולכת חשמל באזור 
חברת חשמל הורידה לערבה את רמי בר-ניב ומשפחתו. מאחלים קליטה נעימה למשפחת בר-ניב וכן שעבודות שדרוג קליטת 

החשמל ברשת החלוקה יעזרו לשדות הסולארים להזרים חשמל לרשת. 

מתרחבת ההשקעה בחברות העוסקות באנרגיה מתחדשת: 
חברת Capital Nature השקיעה בשתי החברות הראשונות, במסגרת המסלול להשקעה בחברות הזנק בתחומי האנרגיה 

המתחדשת:  
1. חברת סולריפאי - אשר פועלת על שיפור הנצילות של תאים סולריים

2. חברת ג'אם סולאר - אשר מפתחת תהליכים חדשניים לייצור יעיל יותר של פאנלים סולריים 
החברות עוסקות כעת בגיוס עובדים שירדו לעבוד בערבה בדרך להגשמת החזון לייצור מרכז לפיתוח וסיעור מוחות. חברת 

GEM כבר גייסה פיסקאי בכיר שעומד לעבור לערבה בקרוב על מנת לנהל את פעילות המעבדה שלה. 

אישור  שדות סולארים חדשים באזור:  
חבל אילות ממשיך לשמש דוגמא לעולם בהובלת הדרך בתחום אנרגיה סולארית. בנוסף, לשדה סולארי, חלוץ בתחומו, של 
4.95 מגה-וואט בקיבוץ קטורה, חברת ערבה פאוור מתכננת שישה פרויקטים נוספים שיקומו באזור חבל אילות. תחילת העבו־

דות על מרבית מפרויקטים אלו, תהיה לפני תום שנת 2012. הפרויקטים החדשים הם:
• יוטבתה: 6.8 מגה-וואט
• גרופית: 6.4 מגה-וואט

• לוטן: 7 מגה-וואט
• נווה-חריף: 6.39 מגה-וואט

• קטורה: 40 מגה-וואט 
הסך הכולל של שדות אלו, שעתידים לקום בערבה הינו 78.54 מגה-וואט (כולל השדה הקיים בקטורה). כדי לשים מספר זה 
בפרספקטיבה נכונה, שיא צריכת האנרגיה של אילת בחודשי הקיץ הינו 120 מגה-וואט. הפקת חשמל סולארי בערבה, יפחית 

משמעותית את התלות של העיר אילת בדלקים מזהמים ויקרים במהלך שעות היום בקיץ.
ייצרו מקומות  ונקייה,  ירוקה  ג'ון כהן, מנכ"ל ערבה פאוור מסביר "הפרויקטים הללו, בסך של 78.4 מגה-וואט של אנרגיה 
המצוינים  בשותפינו  גאים  אנחנו  השמש'.  כ-'עמק  והערבה  אילות  חבל  את  וימצבו   ההקמה,  תקופת  למשך  רבים  עבודה 
בערבה, שמבינים את החשיבות הגדולה של אנרגיה סולארית והיתרונות הרבים שאנרגיה כזו תביא לתושבי לתושבים בחבל 

אילות ולכל ישראל."
*תודה גדולה לאילנה לוצקי על תרומתה בהכנת הקטע. 

למידע נוסף אנא פנו אל חברת ערבה פאוור
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 :Jewish National Fund-ביקור יו"ר ה
ראסל רובינסון, יו"ר ה- Jewish National Fund וצוות הסוכנות היהודית ביקרו באזור, הכירו את פרויקט האנרגיות המתחד־
שות במטרה לבדוק אפשרויות גיוס כספים לחיזוק הפרויקט כמנוף לפתוח אזורי. הביקור התרחש במסגרת מאמץ שעושה 
פרויקט מבנה מרכז  למימון  ובעיקר שותפים  לגיוס שותפים חדשים לתחום האנרגיה המשותפת  גת,  אודי  ראש המועצה, 
ניתן לרובינסון הסבר אודות פרויקט "עמק השמש לאנרגיה  ופיתוח מדעי של אנרגיה מתחדשת. במהלך הביקור  המחקר 
מתחדשת" ונערכו סיורים בפרויקט שיכון ובינוי, מרכז האימות בקטורה וגם בשדה הסולארי הראשון בארץ בקבוץ קטורה. 
חדש כנושא  התחום  את  ייקחו  שהם  האפשרות  לבדיקת  מיוחד  עבודה  צוות  יקים   JNF שה  הוחלט  הביקור,  בעקבות 

לגיוס כספים.
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