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אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן

ניוזלטר פברואר 2016

פיתוח יזמות והשכלה בתחומי אנרגיה מתחדשת
בעזרת תמיכתו הנדיבה של ארגון מפ"י יצאנו לדרך עם פרוייקט חדש העוסק בקידום הפריפריה בישראל- פיתוח השכלה ויזמות

בתחומי אנרגיה מתחדשת. הפרוייקט מייצר חשיפה והזדמנויות ליזמות עבור סטודנטים בתחומי אנרגיה מתחדשת וקהילות
מנותקות רשת, ומייצר חשיפה לימודית לתלמידי תיכון וחטיבת ביניים להיכרות עם תחומי אנרגיה מתחדשת. הפרוייקט כולל שלוש

פעילויות מרכזיות: הכשרת סטודנטים להנדסה בתחום טכנולוגיות מנותקות רשת, חשיפת תלמידי חטיבות ביניים ותיכון לתחום
אנרגיה מתחדשת והפקת סרטון חינוכי בנושא אנרגיה מתחדשת. 

לקריאה נוספת אודות הפרוייקט

 

המנבטה
בתחילת ינואר יצאנו לדרך עם תוכנית מרגשת לקידום  יזמות בחבל אילות. התוכנית נקראית

"המנבטה", שהיא שלב ראשוני לפני שלב המאיץ. המנבטה מעודדת יזמויות חדשות שיש
להן קשר ישיר למשאבי הערבה הדרומית. 20 מיזמים הוגשו למנבטה ובימים אלה הם
בתהליך שיפוט. הפרויקטים שייבחרו יזכו במימון של כ-10,000 דולר לשנה + ליווי של

יועצים מקצועיים שיסיעו למיזם להפוך מרעיון לעסק.  קרן יק"א הנה הקרן הראשית
המממנת פרויקט זה.

הפרוייקט בשותפות: קרן יק"א, מרכז מדע ים המלח והערבה, החברה לאנרגיה מתחדשת
אילת-אילות, חב' הון הטבע, מו"פ ערבה דרומית, מכון הערבה, חקר ימים ואגמים והמפעלים

האזוריים ערדום.

 

קידום תעשיית קיבוע פחמן
כהשלמה לפעילות ייצור אנרגיה נקייה בערבה ובהתבסס על משאבי הטבע הקיימים במרחב

זה )שמש, קרקע, ים ומים( אנחנו נכנסים בשלב זה לקידום תעשיית האצות משום היותן
מקבעות פחמן. תעשייה כמו זו למשל שבקיבוץ קטורה )חברת אלגטק( מסוגלת לקבע

C02 50% על כל טון אצות. הפעילות שלנו נעשית בכמה מישורים - פרוגרמה שמכין משרד
החקלאות לשטחי גידול אצות )פיילוטים וגידולים מסחריים(, קידום סקירה רחבה של תוצרי

הגידול האפשריים ושיתופי פעולה אקדמיים בינלאומיים. בחזוננו אנו רואים שדה ניסויים
פעיל במערכות מים סגורות צמוד למכון לחקר ימים ואגמים באילת, מפעלי גידול אצות,

עשרות עד מאות מקומות עבודה חדשים במרחב אילת והערבה ושימוש ב C02 דחוס המגיע
מתחנת הכוח בעקבה - שיהיה לנו בהצלחה!

 

סטארטאפים חדשים בחבל אילות
ברכות לשתי חברות סטארט-אפ חדשות שהגיעו לערבה באמצעות קרן ההשקעות הון

הטבע, הפועלת לפיתוח טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת. 

חברת בלייד ריינג'ר עוסקת בפיתוח מערכת חדשנית לזיהוי תקלות וניקוי של שדות
סולאריים ופנלים פוטו-וולטאים. המערכת מייעלת את נצילות האנרגיה החשמלית המופקת

מהשדות ומפחיתה באופן משמעותי את עלויות הניקוי, יחד עם יכולות ייחודיות בשיפור
היבטים תפעוליים ותחזוקתיים בשדה. 

חברת צבעלד מפתחת מנורה אשר ביכולתה לספק תאורת אור יום, או תאורה בצבעים
שונים ללא "נקודה חמה" ועם נצילות אורית גבוה. המנורה מבוססת על תאורת לד ומשלבת

מערכת אופטית מיוחדת, המוגנת בפטנט בין לאומי. המנורה מתוכננת לאורך חיים ארוך
במיוחד ובעלת מימדים סטנדרטים של מנורות ליבון רגילות.

 

שכונות ירוקות באילת
עיריית אילת יצאה לדרך עם פרוייקט חדשני אשר שם כמטרה את נושא ההתייעלות

האנרגטית בשכונה שלמה. הפרויקט נוקט בגישה קהילתית שכוללת את כל תושבי השכונות
הנבחרות. במסגרת הפרוייקט תוחלף תאורת הרחוב, התקנת מערכות בקרה במבני ציבור,

והטמעת שעות חינוך והסברה בבית הספר ולציבור הרחב.
הפרויקט הנו חלק מתוכניתינו הרחבה להפוך את אילת וחבל אילות לעצמאים מבחינה

אנרגטית והינו בעל פוטנציאל אדיר להיות מועתק ולהתרחב לערים אחרות בישראל, כאשר
מספר יישובים כאלה כבר הביעו עניין והציעו את תמיכתם במהלך אירועים בהם הוצגו

תוצאות פרויקט הפיילוט הניסיוני. 

 

כנס אילת אילות השביעי
תחילת 2016 מבשרת את בואו הקרוב )רחוק( של כנס אילת-אילות ה-7 )!( לאנרגיות

מתחדשות. הכנס יתקיים בתאריכים 27-29.11.2016 באילת. עדכונים נוספים וקולות
קוראים מתפרסמים באתר שלנו, בפייסבוק ובניוזלטר.

info@eilateilot.org על ידי dafna@eilateilot.org הודעה זו נשלחה ל- 

על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן
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