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SUSTAINERGY 3 נקבע ב�צ  מועד  תחיל ת
מידו ת לכנס איל ת-אילו ת הבינלאומי השישי 
חיבור  ללא ספק,  זהו,  לאנרגיו ת מ תחדשו ת. 

צטיבעי והגיוני בין דור הע תיד ובין יזמים וקו
בעי המדיניו ת של ההווה. כנס איל ת-אילו ת 
מהווה פלטפורמה מ�ויינ ת, באמ�עו תה ני תן 

צלחשוף א ת הפרוייקטים של ה�וו תים המ תח
רים,  תוך כדי חיבור המש ת תפים ב תחרו ת עם 
של  הרחב  ב תחום  והחדשנו ת  הה תרחשויו ת 
לאנרגיה מ תצ  האנרגיו ת המ תחדשו ת. החברה
זה,  מהלך  להוביל  גאה  איל ת-אילו ת  חדש ת 
ובכך גם למ תג א ת האזור הדרומי של ישראל 
א ת מעמדה וה תצ  כמוביל ב תחומו, וגם לחזק
ההזנק  ב תחומי  כמובילה  ישראל,  של  דמי ת 

והטכנולוגיה בעולם. 

שמונה צוותים, שמונה פרויקטים 
העוסקים בפתרונות סביבתיים 
ואקולוגיים לתחבורה, ארבעה 
מנטורים שליוו אותנו במהלך 

ימי התחרות, חמישה ימים 
אינטנסיביים

המטרו ת של הפק ת  תחרו ת נוער בינלאומי ת 
ונעצ נערים  לעודד הן  מ תחדשו ת   לאנרגיו ת 

ב תחומי  מ�טיינים  ומהעולם,  מהארץ  רו ת, 
פי תוח ע תיצ  המדעים, להכיר  בהזדמנו ת של
צדי,  תוך שמירה על משאבי כדור הארץ, ול

סביב תיו ת,  לבעיו ת  פ תרונו ת  למ�יא ת  שאוף 
שהיום עדיין לא נמ�או להן פ תרונו ת. קידום 
והרחב ת  תחום החינוך המדעי, ל�ורך פי תוח 

האנרגיו ת  ב תחום  ומק�ועי ת  מדעי ת  ע תודה 
אזור  חשיפ ת  ובעולם.  בארץ  המ תחדשו ת 
מאר�ו ת  ונערו ת  בפני נערים  ואיל ת  הערבה 
ב תחום   העוסקים  המוסדו ת  א ת  וגם  שונו ת, 
)שי תוף  לאזור  להגע תם  ע תידי  כפוטנ�יאל 
 – הבינלאומי  מדע  שוחר  נוער  עם  פעולה 
 Network for youth excellence(
המיזם  א ת  להפוך  ר�ון  בהחלט  ויש 

למסור ת רב ת שנים. 

יוצאים לדרך עם מהמורות

סביב תיים  פ תרונו ת  ל תחרו ת:  נושא  בחרנו 
ל תחבורה. 

יזצ קהיל ת   ,EcoMotion לקהיל ת  חברנו 
מים ישראלים ב תחום טכנולוגיו ת ה תחבורה, 
שנוסדה באחרונה בישראל, ומנוהל ת על ידי 
וחצ טכנולוגיה  למדיניו ת,  הישראלי   המכון
של  תחבורה  הרחב  ב תחום  ועוסק ת  דשנו ת, 

ירוקה.   
צקיב�נו א ת וועד ת ההיגוי הקבועה של המי

קורא'  'קול  של  פרסום  עם  לדרך  וי�אנו  זם 
י�רנו  בארץ.  ה תיכוניים  הספר  ב תי  לכל 
 Network for youth קשר עם נ�יגים של
excellence בחו"ל ל�ורך קידום ה תחרו ת. 
המש ת תפים  ובחיר ת  המיון  האי תור,   תהליך 
ב תחרו ת, מהארץ ומחו"ל, החל. קבענו מועד  
ומעבר  הקיץ  עם  תחיל ת  ה תהליך  לסיום 
ל�וו תים  המש ת תפים  חלוק ת  הבא,  לשלב 
שיו�גו  הפרוייקטים  על  עבודה  וה תחל ת 

ב תום ה תחרו ת. 
נדמה היה שהכל מוכן, ולנו נו תר רק לחכו ת 

לבואם של המש ת תפים ב תחרו ת.    
ואז הגיע הקיץ...  תוכניו ת לחוד ומ�יאו ת ארץ 
ישראלי ת - מזרח  תיכוני ת, מורכב ת, ששינ תה 
א ת הר�ף ועיצ  א ת ה תמונה, �וק אי תן שיבש

המש ת תפים.  מול  שלנו  הה תנהלו ת  א ת  כב 
עבור  הטיסו ת  הזמנ ת  עם  להמ תין  נאל�נו 
המש ת תפים מחו"ל עד הדקה ה-90, ניהלנו 
שיחו ת טלפוניו ת, טראנס-אטלנטיו ת, ליליו ת 
עם ביטולים  מודאגים, ה תמודדנו  הורים  עם 
למ�וא  וה�לחנו  חיפשנו  האחרון,  הרגע  של 
האנרגיו ת להמשיך, ובעיקר לחזור למסצ  א ת

לול של שפיו ת ושיגרה. 
זה  אחר  בזה  קרה.  זה   ,3/12 שלישי,  ביום 
נח תו בנ תב"ג המש ת תפים מחו"ל - בני נוער 
סרביה,  �'כיה,  סלובניה,  א ת  ליי�ג  שנבחרו 
גרמניה  �'ילה,  ספרד,  הונגריה,  רומניה, 
המ תין  ה תעופה  בשדה  ב תחרו ת.  ואיטליה 
להם בר רמו ת, האדמינסטרטור הקבוע שלנו. 
למחר ת ה תרחש מפגש מרגש בין החו"לניקים 
זו עד כה באופן  לישראלים, שהכירו זה א ת 
ווירטואלי בלבד. גם אני זכי תי להיו ת שו תפה 
לחוויה המרגש ת. המ תח והעייפו ת, שה�טברו 

ב ת לאטם  ה תחלפו  האחרונים,  צבחודשים 
ו�יפיה. הם כאן!  חושו ת מעורבו ת של רוגע 

צמש ת תפי  תחרו ת הנוער הבינלאומי ת השלי
מ תחילה  עכשיו  מ תחדשו ת.  לאנרגיו ת  שי ת 

ה תחרו ת האמי תי ת. 
ב תערוצ בביקור  ה תחלנו  הנוער  כנס   א ת 
שילבנו  'הבימה'.  במ תחם   EcoMotion כ ת 
גר�ל  מיכאל  פרופ'  עם  פגישה  גם  בביקור 
מהמכון הטכנולוגי הפדרלי השווי�רי בלוזאן,  
לחדשנו ת  הממשלה  ראש  פרס  מזוכי  אחד 
עולמי ת ב תחום  תחליפי הדלקים. גר�ל ה�יג 

בפני המש ת תפים א ת הפרויקט שזיכה או תו 
ושטח בפניהם א ת הקשיים  במקום הראשון, 

לפרויקט לה תמו ושו תפו  הוא  נאל�ו  צאי תם 
ועד  הראשונים  מהשלבים  שעברו,  בדרך  דד 

הפיכ ת הרעיון למ�יאו ת.  
ומשם.. המשכנו לקיבוץ יהל, שמארח או תנו 

בפעם השלישי ת. 

תחרות ותערוכה עם תכלית

העוסקים  פרויקטים  שמונה  �וו תים,  שמונה 
ל תחבורה,  ואקולוגיים  סביב תיים  בפ תרונו ת 
ימי  במהלך  או תנו  שליוו  מנטורים  ארבעה 

צה תחרו ת, חמישה ימים אינטנסיביים, שבמס
גר תם המש ת תפים עבדו, למדו, סיירו בא תרי 

האנרגיה המ תחדש ת ובפרויקטים לה תייעלו ת 
אנרגטי ת באיל ת ובחבל אילו ת ומעל הכל - 
ממדינו ת  נוער  בני  עם  משו תפ ת  עבודה  חוו 
לנגד  אח ת  ומטרה  שונה  עם  תרבו ת  שונו ת, 

עיניהם – לנ�ח ב תחרו ת. 
בכנס  ה תחרו ת  למש ת תפי  �יפה  מרגש  סיום 
איל ת-אילו ת, שה תקיים גם הפעם במלון 'דן' 
א ת  לחשוף  זכו  ה�וו תים  באיל ת. כל שמונ ת 
של  ה תערוכה  במ תחם  שלהם  הפרויקטים 
הכנס. במהלך מליא ת הפ תיחה ה תקיים טקס 

צחלוק ת הפרסים לשלוש ת ה�וו תים שזכו ב ת
חרו ת:

נעמה אלוני
 ,SUSTAINERGY רכזת 
אנרגיה מתחדשת אילת-אילות 

 SUSTAINERGY 3
תחרות וכנס נוער בינלאומיים לאנרגיות מתחדשות

חשבנו שבפעם השלישית יהיה תהליך פשוט יותר. בכל זאת, פעם שלישית. רכזי מגמות, מורי מדעים ומנהלי 
בתי ספר בארץ כבר מכירים את התחרות שלנו, צברנו ניסיון, יש לנו פורמט שעובד, מה כבר יכול להשתבש?

)הומלי לשעבר(

רח’ הבורסקאי 16 א.ת. טל. 08-6318565, 08-6330085 , שעות הפתיחה: א’-ה’ 08:30-19:00, יום ו׳ 8:30-12:30

 מבצע חיסול 
קולקציית 
2014
20.000 מטר קרמיקה במחירי חיסול

צעדיין לא הגענו לשלב הסיכומים, ול
�ורך  תחיל ת  תכנון ה תחרו ת הרביעי ת 
יש לאגור כוחו ת ומשאבים. בינ תיים, 
מש ת תפי SUSTAINERGY 3 היטיבו 
לסכם עבורנו א ת החוויה. קיבלנו לא 
ל�רף  בחר תי  מרגשו ת.  מעט  תגובו ת 
 ,Jaka א ת זו של עמנואלה, אמא של

צהמש ת תף הסלובני שהש ת תפו תו ב ת
חרו ת עמדה בסימן שאלה: 

"Dear Naama,
 My son Jaka is back home
 equipped with new life
 experience and knowledge.
 The credit for this goes to
you!

 I really hope one day we
 both will be able to visit
 your country and explore it
in details.

 Thanks again for all your
support and kindness.
Yours sincerely,
Emanuela Molek"

 מקום ראשון: 
של  אלגורי תמי  בחישוב  עסק  הפרויקט 
ל�ורך  אשפה  למשאיו ת  איסוף  מסלולי 

חיסכון בדלק
 Nemanja Filipovic הזוכים:  שמו ת 

מסרביה ו-Adam Kiss מהונגריה
 מקום שני:     

מגצ  הפרויקט עסק בהורד ת חיכוך ע"י כוח
נטי במנוע מגלב כמקדם יעילו ת אנרגטי ת

 Lorenzo Mangone הזוכים:  שמו ת 
 Ron מישראל,   Sagi Giat מאיטליה, 
Nissim מישראל, Michael Harel מיצ

שראל.
 מקום שלישי:  

הפרויקט עסק בממשק חכם לניהול ביקוש 
והי�ע של  תחבור ת המונים – אוטבוסים

 Renata Staffova הזוכים:  שמו ת 
 Dror מרומניה,   Vlad Șoltuz מ�כיה, 

Peleg מישראל.   

תגובה מרגשת

הצוות שזכה במקום השני

SUSTAINERGY 3 תמונה קבוצתית של משתתפי


