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60 מגה-וואט סולאריים נוספים לערבה
חברת EDF-EN היא הזוכה במכרז תמנע להקמת שדה סולארי בהיקף 60 מגה וואט בערבה. המכרז פורסם מטעם רשות

מקרקעי ישראל ועיקרו היה חכירת הקרקע מהרשות עבור ביצוע הפרויקט. החברה חכרה את הקרקע בסכום של כ- 213 מיליון ₪
כאשר 12% מהם מיועדים לעבור )בתום הסגירה הפיננסית( למועצה האזורית חבל אילות לרווחת תושבי האזור. 

פרויקט השדה הסולארי באזור תמנע, הוא תוצר של עבודה מאומצת בעשור האחרון, של החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות.
מעבר לתרומה הכלכלית לפיתוח הערבה הדרומית, הוספת 60 מגה-וואט לתמהיל האנרגיה הסולארית בערבה, תביא את העיר

אילת וחבל אילות לייצור 100% אנרגיה מתחדשת במהלך שעות היום.

 

השקת תכנית אקדמית חדשה בחבל אילות
אילת-אילות בשיתוף עם שגרירות ארה"ב )תוכנית MEPI(, השיקו לאחרונה מגוון קורסים

משלימים בנושא טכנולוגיות ומדיניות בעולם מנותק רשת. התוכניות מיועדות למוסדות
האקדמיים בישראל ומטרתן להציע לסטודנטים הרחבת אופקים בפוטנציאל הטמון ביזמות

אנרגיה מתחדשת.

ההשקעה מגיעה לאחר סיום מוצלח לתכנית הפיילוט שערכנו ביחד עם החוג להנדסה
במכללת אפקה. בימים אלה אנחנו בתהליכי איתור לתמיכה נוספת בהפקת תכניות אקדמיות

נוספות. 

תמונות מסיור שנערך בערבה במסגרת הפיילוט

 

כנס אילת-אילות ה-7 לאנרגיה נקייה ומתחדשת
אנו שמחים להזמינכם לכנס השביעי הבינלאומי לאנרגיות נקיות אשר יתקיים ב 27-29

בנובמבר באילת. הכנס הוא האירוע המרכזי המוביל את מהפכת הקלינטק בישראל ויציג
נושאים כגון תעשיית השמש באילת ובערבה, חסכון בעלויות ניהול מערכות חשמל גדולות,
אנרגיה סולארית כשהזדמנות לביטחון אסטרטגי ועוד. האירוע יכלול תערוכה לטכנולוגיות

המתקדמות ביותר מחברות מקומיות ובינלאומיות בתחום האנרגיה.

לאתר כנס אילת-אילות ה-7

 

מערכת שאיבת מים סולארית חדשה
בסוף יולי הותקנה בכפר ההדגמה לטכנולוגיות מנותקות רשת, הממוקמת בקיבוץ קטורה,

מערכת שאיבת מים סולארית המתאימה למדינות עולם שלישי ואזורים מנותקים מרשת
הובלת מים. 

המערכת היא בעלת שלושה פאנלים גדולים ומסוגלת למלא קו"ב מים בכ-רבע שעה.
מבחינת אבטחה מדובר ביתרון – שאיבה מהירה משמעותה שאין צורך לחכות הרבה זמן

בשטח וכך פוחת הסיכוי להוות מטרה לגניבות. ניידות המערכת מאפשרת לנייד אותה בתום
השימוש לאזור מוגן ולא להשאירה בשטח ללא השגחה.

בנוסף, מכיוון שלמערכת זו, פאנלים גדולים וחזקים שנועדו לאפשר שאיבה ממקורות מים
עמוקים כגון בארות או מי תהום, המערכת מייצרת יותר אנרגיה משהיא צורכת ובהוספה
פשוטה יחסית של סוללות אגירה ומערכת שקעים אליהם ניתן לחבר מכשירים חשמליים,

ניתן להשתמש בה לכל שימוש שעולה על הדעת, למכשירים של עד 600 וואט. 

המערכת הותקנה ע"י צוות מהנדסים ללא גבולות. אנחנו רוצים להודות להם על עבודתם
ותרומתם הגדולה לכפר – גם בחום ובשמש של חודש יולי – בערבה.

לתמונות מהתקנת המערכת בכפר

 

הזמנה לארוע סיום ClimateLaunchpad בקמפוס גוגל ת"א
השלב הישראלי של תחרות Climatelaunchpad מגיע לסיומו. בחודשים האחרונים,

הצוותים הישראלים שיפצו ושיכללו את המצגות למיזמי הקלינטק שלהם והם מוכנים לאירוע
הגמר הישראלי. 

תזכורת מה היה עד כה: תחרות Climatelaunchpad היא תחרות מיזמי קלינטק בינלאומית
ומתחרות בה מעל 30 מדינות מרחבי אירופה. בשלב הראשון, בכל מדינה נבחרים משלל

הגשות הרעיונות הטובים ביותר וצוות מומחים )מקומי ומחו"ל( תומך בצוותים במהלך
עבודתם. השלב השני – זה השלב הנוכחי – מכל מדינה נבחרים שלושת המיזמים הטובים

ביותר ואלו זוכים לטוס לגמר האירופאי. 

אירוע הגמר הישראלי יהיה פתוח לקהל הרחב ואנחנו ממליצים להגיע, לראות ולהתרשם. 
האירוע יערך בקמפוס גוגל בתל-אביב, ויכלול הרצאה מאת יאיר טלר מנכ"ל הום ביו-גז.
במסגרת האירוע משתתפי התחרות יציגו את רעיונותיהם וצוות שופטים מתחומי היזמות

והקלינטק יצביע ויבחר את השלושה הטובים ביותר. 

כאמור, שלושת הזוכים יזכו לטוס לגמר האירופאי שייערך השנה באסטוניה ולהתמודד מול
הצוותים הזוכים מיתר מדינות אירופה. 

PDF לצפייה בהזמנת הארוע ב
לפרטי הארוע בפייסבוק

Climatelaunchpad מידע נוסף אודות תחרות

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

על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן
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